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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang masalah 

Menua (menjadi tua) adalah proses menghilangnya kemampuan 

pada jaringan lunak secara perlahan-lahan untuk memperbaiki diri maupun 

mempertahankan struktur dan fungsi normalnya sehingga tidak dapat 

bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan yang diderita. 

(Constaindes dalam Darmojo & Martono. 2006). Hal tersebut dipicu oleh 

peningkatan reaksi radikal bebas atau sistem penawar racun yang akan 

berubah seiring dengan berjalannya usia. Proses penuaan pada setiap 

individu memiliki kecepatan yang berbeda-beda tergantung sikap maupun 

kemauan dalam mengendalikan proses penuaan. Dalam hal ini pola hidup 

seseorang dapat memberikan andil yang cukup besar dalam proses 

penuaan. Tidak jarang seseorang yang berusia lanjut masih terlihat tetap 

semangat, energik, optimis dan tidak merasa tua bahkan selalu berusaha 

mempertahankan diri untuk dapat tampil lebih muda. (Darmojo & 

Martono. 2006). 

Proses menua pada manusia merupakan peristiwa yang alamiah 

yang tidak dapat dihindari dan menjadi lansia yang sehat merupakan suatu 

rahmat. (Mangoenprasodjo. 2005). Menjadi tua adalah suatu proses yang 

natural dan kadang-kadang tidak terlihat mencolok, penuaan akan terjadi 
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di semua sistem tubuh manusia dan tidak semua sistem akan mengalami 

kemunduran dalam waktu yang bersamaan. (Pudjiastuti. 2003). 

Pada usia lanjut, akan terjadi penurunan kondisi fisik atau biologis, 

kondisi psikologis dan kondisi perubahan sosial. Para usia lanjut, maupun 

masyarakat beranggapan bahwa seakan-akan tugasnya sudah selesai, 

mereka berhenti bekerja dan semakin mengundurkan diri dalam pergaulan 

bermasyarakat. (Tamher dan Noorkasiani. 2009) 

Perubahan-perubahan yang terjadi pada lanjut usia meliputi : 

1) Perubahan fisik yang meliputi sel, kardiovaskular, respirasi, 

persarafan, musculoskeletal, gastrointestinal, genitourinaria, vesika 

urinaria, vagina, pendengaran, penglihatan, endokrin, kulit, belajar 

dan memori, Inteligensi, personality dan adjustment (pengaturan), 

pencapaian (achievement). 

2) Perubahan sosial yang meliputi peran, keluarga, teman, masalah 

hukum, pensiun, ekonomi, rekreasi, keamanan, transportasi, politik, 

pendidikan, agama, panti jompo.  

3) Perubahan psikologis yang meliputi short term memory (memori 

jangka pendek), frustasi, kesepian, takut kehilangan kebebasan, takut 

menghadapi kematian, perubahan keinginan, depresi, dan kecemasan. 

(Maryam dkk. 2008) 
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Lanjut usia sangat memerlukan dukungan sosial selama lanjut usia 

sendiri masih mampu memahami makna dari dukungan sosial tersebut 

sebagai penyokong atau penopang dalam kehidupannya. Tetapi dalam 

kehidupannya seringkali ditemui bahwa tidak semua lansia mampu 

memahami adanya dukungan sosial dari orang lain, sehingga walaupun ia 

telah menerima dukungan sosial tetapi masih saja menunjukkan adanya 

ketidakpuasan, yang ditampilkan dengan cara menggerutu, kecewa, dan 

kesal. (Kuntjoro. 2002).  

Dukungan sosial adalah suatu keadaan yang bermanfaat bagi 

individu yang dapat diperoleh dari orang lain yang dipercaya, sehingga 

seseorang akan tahu bahwa ada orang lain yang memperhatikan, 

menghargai maupun mencintainya. (Cohen & Syme dalam Setiadi. 2008). 

Efek dari dukungan sosial terhadap kesehatan dan kesejahteraan berfungsi 

bersamaan, secara lebih spesifik keberadaan dukungan sosial yang adekuat 

terbukti berhubungan dengan menurunnya mortalitas, lebih cepat sembuh 

dari fungsi kognitif, fisik serta kesehatan emosi. Pengaruh positif dari 

dukungan sosial terletak pada penyesuaian terjadinya kejadian dalam 

kehidupan yang penuh dengan stress. (Setiadi. 2008). 

Pembangunan di segala bidang menghasilkan kondisi sosial 

masyarakat yang semakin membaik, dan usia harapan hidup yang semakin 

meningkat, serta jumlah lanjut usia yang semakin bertambah. Untuk 

meningkatkan kesejahteraan lanjut usia tersebut, pemerintah bersama 

dengan masyarakat telah menggerakkan upaya untuk peningkatan lanjut 
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usia dalam bentuk perlindungan sosial, bantuan sosial, pemeliharaan taraf 

kesejahteraan sosial, pelayanan kesehatan, pemberdayaan lanjut usia agar 

mereka siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing, 

mendorong agar lanjut usia bergabung dengan organisasi sosial atau 

organisasi lanjut usia maupun organisasi masyarakat lainnya. 

(Hardywinoto. 2005). 

Jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia pada tahun 1990 sebesar 

11,3 juta jiwa (6,4%) meningkat menjadi 15,3 juta (7,4%) pada tahun 

2000. Diperkirakan pada tahun 2010 akan sama dengan jumlah anak balita 

yaitu sekitar 24 juta jiwa atau 9,77% dari seluruh jumlah penduduk. Pada 

tahun 2020 diperkirakan jumlah lansia akan meningkat menjadi 28,8 juta 

atau 11,34% dari total jumlah penduduk. Dari tahun 2000 sampai 2050, 

populasi dunia yang berusia 60 ke atas (lansia) akan menjadi lebih dari 

tiga kali lipat dari 600 juta menjadi 2 miliar. Sebagian besar peningkatan 

ini terjadi di negara-negara berkembang, di mana jumlah orang yang lebih 

tua akan meningkat dari 400 juta pada tahun 2000 menjadi 1, 7 miliar pada 

tahun 2050. (Depkes RI. 2012).  

Posyandu lansia adalah pos pelayanan terpadu yang ditujukan pada 

masyarakat usia lanjut di wilayah tertentu yang telah disepakati, dan 

digerakkan oleh masyarakat dimana mereka akan mendapatkan pelayanan 

kesehatan. (Ismawati. 2010). Posyandu lansia dengan berbagai 

programnya yang mulia tersebut seharusnya banyak memberikan manfaat 

bagi para lanjut usia di wilayahnya tetapi data menunjukkan bahwa 
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pemanfaatan posyandu lansia sangat rendah, hanya sekitar 22,6 % saja. 

(Depkes RI. 2008) 

Dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan di desa Pakisan 

terdapat 3871 penduduk pada tahun 2012 yang terdiri dari 22 RT dan 9 

RW. Dari data jumlah lansia di desa Pakisan tahun 2012 bejumlah 721 

lansia. Di desa Pakisan terdapat posyandu lansia Aisiyah yang 

beranggotakan 45 lansia yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali pada 

tanggal 17, yang mengikuti kegiatan posyandu hanya lansia di sekitar 

posyandu sedangkan lansia yang rumahnya jauh jarang mengikuti kegiatan 

posyandu, bahkan tidak pernah ikut. Jadi hanya lansia yang aktif yang 

terdaftar sedangkan lansia yang tidak aktif tidak terdaftar dalam kegiatan 

posyandu tersebut. Dari data kunjungan posyandu bulan September 2012 

terdapat 21 lansia dari 45 lansia yang terdaftar dalam posyandu lansia 

Aisiyah. Jadi hanya 46,6% lansia yang aktif dalam kegiatan posyandu 

tersebut. Kegiatan di posyandu lansia Aisiyah yaitu penimbangan BB, 

pengukuran tekanan darah, pemeriksaan dan Pendidikan Kesehatan yang 

dilaksanakan oleh petugas dari Puskesmas Cawas II. Data ini diperoleh 

dari kader posyandu lansia Aisiyah. Masyarakat di desa Pakisan belum 

sepenuhnya mengetahui adanya posyandu lansia yang berada di desa 

Pakisan dan keikutsertaan masyarakat dalam meningkatkan kegiatan 

posyandu lansia belum sepenuhnya aktif.  

Alasan dilakukan penelitian ini dikarenakan tingkat partisipasi dan 

keikutsertaan lansia untuk mengikuti kegiatan posyandu lansia di desa 
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Pakisan belum sepenuhnya aktif, dan masayarakat di desa Pakisan belum 

sepenuhnya mengetahui adanya posyandu lansia, hanya masyarakat di 

sekitar posyandu yang ikut dalam kegiatan posyandu lansia, maka peneliti 

ingin meneliti tentang hubungan antara dukungan sosial dengan keaktifan 

lansia dalam mengikuti kegiatan posyandu lansia Aisiyah di desa Pakisan 

Cawas Klaten.  

 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka yang menjadi 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah adakah hubungan antara 

dukungan sosial dengan keaktifan lansia dalam mengikuti kegiatan 

posyandu lansia Aisiyah di desa Pakisan Cawas Klaten 

 

C. Tujuan penelitian 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui adakah hubungan antara dukungan sosial dengan 

keaktifan  lansia dalam mengikuti kegiatan posyandu lansia.  

2. Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui dukungan sosial dalam kegiatan posyandu 

lansia 

b. Untuk mengetahui keaktifan lansia dalam mengikuti kegiatan 

posyandu lansia 
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D. Manfaat penelitian 

a. Bagi kader posyandu 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan pada 

kader dalam memotivasi para lansia untuk lebih aktif.  

b. Bagi keluarga 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai motivasi untuk lebih  

meningkatkan keaktifan lansia dalam mengikuti kegiatan 

posyandu. 

c. Bagi peneliti 

Memberikan pengetahuan dan pengalaman baru dan dapat 

menambah informasi dalam mengembangkan wawasan dan 

pengetahuan penulis khususnya dalam kegiatan posyandu. 

 

E. Penelitian sejenis 

Penelitian ini belum pernah dilakukan, namun penelitian yang  mirip 

dengan penelitian “Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan 

Keaktifan Lansia Dalam Mengikuti Kegiatan Posyandu Lansia Aisiyah 

Di Desa Pakisan Cawas Klaten” adalah :  

a. Hidayati (2009) Hubungan Dukungan Sosial Dengan Tingkat 

Depresi Pada Lansia Di Kelurahan Daleman Tulung Klaten. Dalam 

penelitian ini merupakan penelitian deskriptif korelatif dengan 

pendekatan cross sectional. Instrumen penelitian berupa kuesioner 

dukungan sosial dan tingkat depresi lansia. Sampel penelitian 
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adalah sebanyak 84 responden dengan teknik proportional random 

sampling. Teknik pengolahan data menggunakan teknik analisis chi 

square. Hasil uji Chi Square tersebut menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara dukungan sosial dengan tingkat 

depresi pada lansia di Desa Daleman, Tulung, Klaten 

b. Kresnawati (2011) Hubungan Dukungan Keluarga Dengan 

Keaktifan Lanjut Usia (Lansia) Dalam Mengikuti Kegiatan Di 

Posyandu Lansia Desa Gonilan Kecamatan Kartasura. Jenis dan 

rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif 

korelasional dengan rancangan cross sectional. Sampel penelitian 

sebanyak 80 lansia dengan teknik sampling propotionate random 

sampling. Analisa data menggunakan teknik uji chi square. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Dukungan keluarga dalam 

pelaksanaan Posyandu lansia sebagian besar cukup, 2) Sebagian 

besar lansia aktif dalam kegiatan Posyandu lansia, dan 3) Terdapat 

hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dengan 

keaktifan lansia dalam mengikuti kegiatan di Posyandu lansia Desa 

Gonilan Kecamatan Kartasura.  

 

 

 

 

 


