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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di seluruh dunia saat ini jumlah lanjut usia diperkirakan lebih dari 629 juta 

jiwa (satu dari 10 orang berusia lebih dari 60 tahun) dan pada tahun 2025 jumlah 

lanjut usia diperkirakan akan mencapai 1,2 milyar. Secara demografis, berdasarkan 

sensus penduduk pada tahun 2000 jumlah penduduk berusia 60 tahun ke atas 

sejumlah 17,8 juta jiwa (8%) dari jumlah penduduk, pada tahun 2005 meningkat 

menjadi 20 juta jiwa (8,5%) dari jumlah penduduk dan pada tahun 2010 meningkat 

menjadi 24 juta jiwa (9,8%) dari jumlah penduduk. Jumlah penduduk pada tahun 

2020 diperkirakan meningkat menjadi 28,9 juta jiwa (11,4%) dari jumlah penduduk. 

Hal ini membuktikan bahwa jumlah lanjut usia terus mengalami peningkatan setiap 

tahunnya (Nugroho, 2008). 

Peningkatan populasi lansia ini dapat menyebabkan permasalahan. 

Permasalahan yang berkaitan dengan perkembangan kehidupan lansia salah satunya 

adalah proses menua, baik secara fisik, mental maupun psikososial. Semakin lanjut 

usia seseorang, maka kemampuan fisiknya akan semakin menurun, sehingga dapat 

mengakibatkan kemunduran pada peran-peran sosialnya. Hal ini mengakibatkan pula 

timbulnya gangguan dalam hal mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga dapat 

meningkatkan ketergantungan yang memerlukan bantuan orang lain. Mengantisipasi 

kondisi ini pengkajian masalah-masalah usia lanjut perlu ditingkatkan, termasuk 

aspek keperawatannya agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan serta untuk 



2 
 

menjamin tercapainya usia lanjut yang bahagia, berdaya guna dalam kehidupan 

keluarga dan masyarakat di Indonesia (Tamher & Noorkasiani, 2009). 

Salah satu gangguan kesehatan yang dapat muncul pada lansia adalah 

gangguan mental. Gangguan mental yang sering muncul pada masa ini adalah 

depresi dan gangguan fungsi kognitif. Sejumlah faktor resiko psikososial juga 

mengakibatkan lansia pada gangguan fungsi kognitif. Faktor resiko tersebut adalah 

hilangnya peranan sosial, hilangnya ekonomi, kematian teman atau sanak 

saudaranya, penurunan kesehatan, peningkatan isolasi karena hilangnya interaksi 

sosial dan penurunan fungsi kognitif. Lansia yang mengalami kesulitan dalam 

mengingat atau kurangnya pengetahuan penting dilakukan pengkajian fungsi kognitif 

dengan tujuan dapat memberikan informasi tentang fungsi kognitif lansia. 

Pengkajian fungsi kognitif pada lansia berfungsi untuk membantu mengidentifikasi 

lansia yang berisiko mengalami penurunan fungsi kognitif (Gallo, Reichel & 

Andersen, 2000). 

    Dampak dari menurunnya fungsi kognitif pada lansia akan menyebabkan 

bergesernya peran lansia dalam interaksi sosial di masyarakat maupun dalam 

keluarga. Hal ini didukung oleh sikap lansia yang cenderung egois dan enggan 

mendengarkan pendapat orang lain, sehingga mengakibatkan lansia merasa terasing 

secara sosial yang pada akhirnya merasa terisolir dan merasa tidak berguna karena 

tidak ada penyaluran emosional melalui bersosialisasi. Keadaan ini menyebabkan 

interaksi sosial menurun baik secara kualitas maupun kuantitas, karena peran lansia 

digantikan oleh generasi muda, dimana keadaan ini terjadi sepanjang hidup dan tidak 

dapat dihindari (Stanley & Beare, 2007). 
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Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di posyandu 

wilayah kerja Puskesmas Sukoharjo, jumlah lansia di Kecamatan Sukoharjo sampai 

bulan Januari tahun 2012 mencapai 7.372 lansia. Di Kecamatan Sukoharjo terdiri 

dari 14 kelurahan antara lain Kelurahan Sukoharjo, Kelurahan Gayam, Kelurahan 

Bulakrejo, Kelurahan Kriwen, Kelurahan Dukuh, Kelurahan Bulakan, Kelurahan 

Sonorejo, Kelurahan Kenep, Kelurahan Banmati, Kelurahan Mandan, Kelurahan 

Begajah, Kelurahan Joho, Kelurahan Jetis dan Kelurahan Combongan. Dari beberapa 

kelurahan tersebut jumlah lansia di Kelurahan Mandan mencapai 395 lansia. Di 

Kelurahan Mandan terdapat 5 posyandu lansia antara lain posyandu lansia Suko 

Lestari I terdiri dari 85 lansia, posyandu lansia Suko Lestari II terdiri dari 55 lansia, 

posyandu lansia Suko Maju terdiri dari 90 lansia, posyandu lansia Ngudi Waras 

terdiri dari 43 lansia dan posyandu Budi Sehat terdiri dari 122 lansia. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan 5 lansia di posyandu 

menunjukkan bahwa berdasarkan pengkajian fungsi kognitif dengan menggunakan 

MMSE, fungsi kognitif 4 dari 5 lansia dalam kategori buruk dengan skor kurang dari 

21. Sedangkan berdasarkan hasil pengamatan peneliti di posyandu menunjukkan 

bahwa di posyandu terdapat berbagai tingkah laku lansia yang berbeda-beda. Hal ini 

dapat dilihat dengan adanya lansia yang senang berbicara dan bersendau gurau 

dengan temannya tetapi ada juga lansia yang memilih untuk diam dan langsung 

pulang. Perilaku menarik diri ini dapat menyebabkan halusinasi karena terjadi 

persepsi dalam kondisi sadar tanpa adanya rangsang nyata terhadap indera yang 

dapat mempengaruhi kehidupannya bahkan jika berkelanjutan akan menyebabkan 

resiko bunuh diri. 
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Dari uraian singkat di atas, adanya dugaan bahwa fungsi kognitif 

berhubungan dengan interaksi sosial pada lansia di Kelurahan Mandan wilayah kerja 

Puskesmas Sukoharjo masih diperlukan penjelasan. Dugaan tersebut membuat 

peneliti tertarik untuk meneliti tentang hubungan antara fungsi kognitif dengan 

kemampuan interaksi sosial pada lansia di Kelurahan Mandan wilayah kerja 

Puskesmas Sukoharjo. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah “Adakah hubungan antara fungsi kognitif dengan kemampuan interaksi sosial 

pada lansia di Kelurahan Mandan wilayah kerja Puskesmas Sukoharjo?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini terdiri dari : 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara fungsi kognitif dengan kemampuan interaksi sosial 

pada lansia di Kelurahan Mandan wilayah kerja Puskesmas Sukoharjo. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui fungsi kognitif pada lansia di Kelurahan Mandan wilayah kerja 

Puskesmas Sukoharjo. 

b. Mengetahui kemampuan interaksi sosial pada lansia di Kelurahan Mandan 

wilayah kerja Puskesmas Sukoharjo. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini terdiri dari : 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang 

fungsi kognitif dan kemampuan interaksi sosial pada lansia. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi peneliti 

Dapat menambah ilmu pengetahuan dan memperoleh pengalaman mengenai 

metode penelitian tentang fungsi kognitif dan interaksi sosial pada lansia. 

b. Bagi  kader posyandu 

Dapat memberikan informasi tentang fungsi kognitif dan interaksi sosial 

sehingga dapat meningkatkan pelayanan kesehatan pada lansia. 

c. Bagi instansi pendidikan 

Dapat sebagai bahan tambahan referensi dalam pembelajaran dan sebagai 

acuan penelitian lanjutan tentang fungsi kognitif dan interaksi sosial pada 

lansia. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Sepengetahuan peneliti belum ada penelitian tentang hubungan antara fungsi 

kognitif dengan kemampuan interaksi sosial pada lansia di Kelurahan Mandan 

wilayah kerja Puskesmas Sukoharjo. Penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian 

yang akan dilakukan peneliti antara lain : 
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1. Susanto (2009) dengan judul “Hubungan antara status mental dengan kemampuan 

interaksi sosial pada lansia di Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Lanjut Usia 

Pasuruan di Lamongan”. Dari hasil statistik menunjukkan ada hubungan antara 

status mental dengan kemampuan interaksi sosial pada lansia di Unit Pelaksana 

Teknis Pelayanan Sosial Lanjut Usia Pasuruan di Lamongan. Perbedaan penelitian 

adalah pada variabel fungsi kognitif pada lansia dan tempat penelitian di 

Kelurahan Mandan wilayah kerja Puskesmas Sukoharjo. Persamaan penelitian 

adalah pada variabel interaksi sosial pada lansia dan populasi lansia. 

2. Rohmah (2009) dengan judul “Hubungan antara gangguan gerak dan fungsi 

kognitif pada wanita lanjut usia di Panti Werdha Surakarta”. Dari hasil statistik 

menunjukkan ada hubungan antara gangguan gerak dan fungsi kognitif pada 

wanita lanjut usia di Panti Werdha Surakarta. Perbedaan penelitian adalah pada 

variabel interaksi sosial pada lansia dan tempat penelitian di Kelurahan Mandan 

wilayah kerja Puskesmas Sukoharjo. Persamaan penelitian adalah pada variabel 

fungsi kognitif pada lansia dan populasi lansia. 

3. Reno (2010) dengan judul “Hubungan status interaksi sosial dengan kwalitas 

hidup lansia di Panti Werdha Dharma Bhakti Surakarta”. Dari hasil statistik 

menunjukkan tidak ada hubungan interaksi sosial dengan kwalitas hidup lansia di 

Panti Werdha Dharma Bhakti Surakarta. Perbedaan penelitian adalah pada 

variabel fungsi kognitif pada lansia dan tempat penelitian di Kelurahan Mandan 

wilayah kerja Puskesmas Sukoharjo. Persamaan penelitian adalah pada variabel 

interaksi sosial pada lansia dan populasi lansia. 

 


