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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Lanjut usia menurut Constanstinides dalam  Darmojo (2004) 

adalah bagian dari proses tumbuh kembang. Sedangkan dalam proses 

penuaan terjadi penurunan secara perlahan-lahan kemampuan jaringan 

untuk memperbaiki diri dan mempertahankan fungsi normalnya. 

Selain penurunan pada jaringan tubuh manusia, dalam proses 

penuaan juga mengalami perubahan kesehatan. Menurut Kane dan 

Ouslander dalam Stanley dan Patricia (2007), masalah kesehatan yang 

meliputi kemunduran dan kelemahan pada lanjut usia  salah satunya 

adalah intellectual impairment (gangguan intelektual/demensia). 

Sedangkan menururt Azizah (2010) terjadi pula perubahan-perubahan 

pada lanjut usia yaitu perubahan fisik, perubahan kognitif, perubahan 

spiritual dan perubahan psikososial. 

Salah satu perubahan kognitif yang terjadi pada lansia yaitu 

perubahan memori atau daya ingat. Seperti yang dijelaskan oleh Azizah 

(2010), pada lanjut usia, daya ingat merupakan salah satu fungsi kognitif 

yang sering kali paling awal mengalami penurunan. Kerusakan kognitif 

pada lansia yang berupa penurunan daya ingat biasa disebut penyakit 

demensia. Seperti yang dijelaskan oleh Setiono dan Hidayati (2005), 
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bahwa demensia adalah gangguan fungsi memori atau daya ingat dan daya 

pikir yang perlahan namun semakin memburuk.  

Semakin memburuknya fungsi kognitif pada lanjut usia, maka akan 

berdampak terhadap penurunan kemampuan aktivitas sehari-hari.  

Sedangkan Azizah (2010) menjelaskan bahwa demensia dapat 

mempengaruhi kemampuan aktivitas sehari-hari karena dipengaruhi 

kumpulan gejala yang ada seperti penurunan fungsi kognitif, perubahan 

mood, dan tingkah laku. Menurut Setiono dan Hidayati (2005),  

penyandang demensia selain mengalami kelemahan kognisi secara 

bertahap, juga akan mengalami kemunduran aktivitas sehari-hari (activity 

of daily/ADL). Awalnya, kemunduran aktivitas sehari-hari ini berwujud 

sebagai ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas hidup yang kompleks 

(complexs activity of daily living) lambat laun, penyandang tersebut tidak 

mampu melakukan aktivitas hidup sehari-hari yang dasar (basic activity of 

daily living). 

Untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan lanjut usia, 

maka harus dihilangkan atau diminimalisir masalah-masalah yang kerap 

terjadi pada lanjut usia yaitu dengan peningkatan pelayanan kesehatan 

terhadap lanjut usia. Menurut Maryam (2008) jenis pelayanan kesehatan 

terhadap lansia meliputi lima upaya yaitu promotion, pencegahan, 

diagnosis dini, pengobatan, pembatasan kecacatan dan rehabilitasi.  

Sedangkan prinsip utama rehabilitasi yaitu pertahankan lingkungan yang 

nyaman, pertahankan kenyamanan, istirahat, aktivitas dan mobilisasi.  
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Berdasarkan survei yang telah dilakukan di Puskesmas Gatak, 

Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo pada Bulan Maret 2012, 

didapatkan data bahwa di Desa Krajan terdapat lanjut usia yang 

mengalami kepikunan atau demensia. Jumlah Lanjut usia yang mengalami 

kepikunan atau demensia belum semua terdata dikarenakan banyak lanjut 

usia yang tidak mengunjungi posyandu serta tidak ad pemeriksaan khusus 

terhadap kepikunan atau demensia oleh petugas kesehatan. Sedangkan 

jumlah lanjut usia di Desa Krajan sebanyak 1497 dan khusus lanjut usia di 

atas sama dengan 60 tahun sebanyak 820 orang. Selain itu keadaan lanjut 

usia yang mengalami kepikunan atau demensia mengalami kesulitan untuk 

melakukan aktivitas dasar sehari-hari.  Berdasarkan survei yang telah 

dilakukan tersebut, peneliti akan meneliti tentang hubungan tingkat 

demensia dengan tingkat kemampuan aktivitas dasar sehari-ri pada lanjut 

usia di desa Krajan Gatak Sukoharjo. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, 

dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: bagaimana 

hubungan  tingkat demensia dengan tingkat kemampuan Aktivitas Dasar 

Sehari-hari (ADS) pada lansia di Desa Krajan Gatak Sukoharjo? 
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C. TUJUAN PENELITIAN  

1. Tujuan Umum 

Diketahuinya hubungan tingkat demensia dengan tingkat 

kemampuan aktivitas dasar sehari-hari (ADS) lanjut usia di Desa 

Krajan Gatak Sukoharjo. 

2. TujuanKhusus 

a. Diketahuinya tingkat demensia pada lanjut usia di Desa Krajan 

Gatak Sukoharjo pda tahun 2012. 

b. Di ketahuinya tingkat kemampuan aktivitas dasar sehari-hari pada 

lanjut usia di Desa Krajan Gatak Sukoharjo. 

D. MANFAAT PENELITIAN  

1. Petugas kesehatan 

 Diharapkan petugas kesehatan memnberikan terapi bagi  lansia 

khususnya pada saat   melalukan kegiatan posyandu lansia, seperti 

memberikan terapi senam otak atau memberikan permainan yang  

dapat meningkatkan kognitif lansia. 

2. Anggota keluarga 

 Sebaiknya anggota keluarga memberikan dukungan atau 

perhatian yang lebih besar serta untuk mendampingi lanjut usia dalam 

berkativitas khususnya bagi lansia yang mempunyai ketergantungan 

total. 
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3. Responden 

  Diharapkan lansia untuk tetap  berusaha beraktivitas  secara 

mandiri agar dapat melatih kebugaran tubuh sehingga dapat 

mengurangi ketergantungan kepada anggota keluarga. 

4. Peneliti Lain 

 Peneliti lain dapat melanjutkan penelitian ini dengan meneliti 

peran keluarga terhadap kemampuan Aktivitas Dasar Sehari-hari  pada 

lansia yang mengalami demensia. 

E. KEASLIAN PENELITIAN 

Sepengetahuan penulis penelitian tentang gambaran kemampuan 

aktivitas dasar sehari-hari pada lanjut usia dengan demensia di Desa 

Krajan Gatak Sukoharjo belum pernah diteliti. Sedangkan penelitian 

sejenis atau serupa yang pernah diteliti adalah : 

1. Sawika(2007) “Hubungan karakteristik demografi dengan kemandirian 

dalam ADL pada lansia dipanti wredha Darma Bakti Pajang Surakarta. 

Penelitian menggunakan rancangan studi korelasi dengan sampel 30 

orang. Pengambilan sampel secara non random dengan metode 

purposive sampling. Hasil membuktikan bahwa variabel jenis kelamin, 

usia, status perkawinan, pendidikan, dan stress tidak ada hubungan 

yang signifikan dengan kemandirian dalam ADL, untuk variabel 

dukungan sosial memiliki hubungan yang signifikan dengan 

kemandirian dalam ADL dimana nilai P : 0,035 dan C : 0.850. 
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Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah variabel 

tingkat demens ia dengan tingkat kemampuan ADS pada lansia, 

rancangan penelitian menggunakan korelasi deskriptif, perbedaan 

subjek penelitian adalah lansia dengan demensia yang tinggal bersama 

anggota keluarga yang lain, tempat penelitian berada di Desa Krajan 

Gatak Sukoharjo serta  jumlah sampel adalah lansia yang berusia 60 

tahun ke atas sebesar 86 lanjut usia. 

2. Penelitian Palestin (2006) dengan judul penelitian : pengaruh umur, 

status depresi dan status demensia terhadap disabilitas fungsional pada 

lansia di PSTW Abiyoso dan PSTW Budi Dharma. Subyek penelitian 

adalah lansia yang berada di dua panti wreda, yaitu PSTW Abiyoso dan 

Budi Dharma provinsi Yogyakarta. Desain penelitian deskriptif, 

instrument yang digunakan berupa kuesioner, sampel penelitian 70 

orang responden yang diambil secara purposive sampling. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa kombinasi umur, status depresi, dan 

status demensia mempunyai pengaruh yang kuat terhadan disabilitas 

fungsional. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah 

perbedaan variabel umur, status demensia terhadap disabilitas 

fungsional, sedangkan dalam penelitian ini tentang hubungan tingkat 

demensia dengan kemampuan Aktivitas Dasar Sehari-hari (ADS), 

perbedaan subjek penelitian adalah lansia dengan demensia yang 

tinggal bersama anggota keluarga yang lain, tempat penelitian berada di 
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Desa Krajan Gatak Sukoharjo dan waktu penelitian di lakukan pada 

Mei 2012 dan jumlah sampel adalah lansia yang berusia 60 tahun ke 

atas sebesar 86 lanjut usia 

 


