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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Kesehatan merupakan hak dasar manusia dan merupakan salah satu faktor 

yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu kesehatan 

perlu dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya. Untuk mewujudkan hal tersebut 

pemerintah telah mencanangkan visi Indonesia sehat 2010 yaitu gambaran 

masyarakat Indonesia di masa depan yang penduduknya hidup dalam lingkungan 

dan perilaku sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil, 

merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi tingginya (Astuti, 2005) . 

Keperawatan sebagai bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan 

nasional turut serta ambil bagian dalam mengantisipasi peningkatan jumlah 

populasi lansia dengan menitikberatkan pada penanganan di bidang kesehatan dan 

keperawatan. Dalam hal ini penting kiranya diketahui informasi mengenai tingkat 

kesehatan dan tingkat ketergantungan lansia di masyarakat. Spesialiasasi 

keperawatan ini terkait dengan mengkaji status kesehatan dan fungsional lansia, 

merencanakan dan melaksanakan perawatan dan pelayanan kesehatan untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diidentifikasi serta mengevaluasi 

keberhasilan perawatan (Suyase, 2007). 

Tingginya peran keluarga dan masyarakat dalam perawatan lansia serta 

adanya pergeseran pelayanan kesehatan di rumah sakit ke pelayanan di komunitas, 

memberi tantangan tersendiri kepada perawat dalam rangka memberikan 
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pelayanan yang komprehensif kepada lansia. Sasaran keperawatan gerontik di 

masyarakat adalah individu, keluarga, dan masyarakat yang pada dasarnya 

menggunakan prinsip keperawatan komunitas dengan sifat pelayanan kesehatan 

yaitu promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Tujuan utama perawatan lansia di 

masyarakat adalah memanfaatkan potensi dan daya dukung yang ada baik di 

individu, di keluarga, maupun di masyarakat untuk meningkatkan status kesehatan 

dan kualitas hidup lansia. 

Keluarga merupakan sumber perawatan  utama bagi lansia di komunitas. 

Penggunaan sumber daya yang ada di komunitas antara lain adalah pelayanan 

kesehatan atau organisasi masyarakat yang bergerak di bidang lansia (Suyase, 

2007). Salah satu pelayanan kesehatan di masyarakat adalah posyandu lansia. 

Posyandu adalah fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat yang didirikan di desa-

desa kecil yang tidak terjangkau oleh rumah sakit atau klinik. Tujuan program 

posyandu lansia adalah memberdayakan kelompok lansia sehingga mereka mampu 

untuk menolong dirinya sendiri dalam mengatasi masalah kesehatannya serta 

dapat menyumbangkan tenaga dan kemampuannya untuk kepentingan keluarga 

dan masyarakat. Kegiatan-kegiatan dalam posyandu lansia akan dikembangkan 

lebih bersifat mempertahankan derajat kesehatan, meningkatkan daya ingat, 

meningkatkan rasa percaya diri dan kebugaran lansia (Ismuningrum, 2007). Saat 

ini setiap puskesmas memiliki klub posyandu lansia yang bertugas memberikan 

pelayanan berupa pemeriksaan, pengobatan, melakukan olah raga sehat setiap 

minggu agar tetap mempertahankan derajat kesehatannya (Azwar, 2007). 
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Seiring dengan meningkatnya kualitas pelayanan sosial dan kesehatan 

populasi lanjut usia (Lansia) meningkat signifikan di berbagai negara. Di seluruh 

Asia, diperkirakan bahwa jumlah lansia akan meningkat 31,4% dari 207 juta di 

tahun 2000 menjadi 857 juta di tahun 2050 (WHO, 2001). Meningkatnya jumlah 

lansia di Asia tersebut melatarbelakangi pelaksanaan Jakarta Forum on Social 

Protection Citizen in Indonesia and ASEAN Country. Penanganan lansia di 

ASEAN harus disiapkan sejak sekarang agar tidak menjadi beban dimasa 

mendatang. 

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah penduduk terpadat 

ke 4 di dunia. Dengan jumlah penduduk yang lebih dari 200 juta jiwa pada tahun 

2000, 7,5% atau 15 juta jiwa adalah penduduk lansia. Berdasarkan proyeksi Biro 

Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2005-2010 jumlah penduduk lanjut usia akan 

sama dengan jumlah balita, yaitu 8,5% dari jumlah penduduk atau sekitar 19 juta 

jiwa. Secara umum, tingkat kesehatan masyarakat Indonesia terkait erat dengan 

meningkatnya usia harapan hidup (UHH). Pada tahun 2004, UHH penduduk 

Indonesia adalah 66,2 tahun, kemudian meningkat menjadi 69,4 tahun pada tahun 

2006. Diperkirakan pada tahun 2020 jumlah lansia akan mencapai 29 juta atau 

11% dari total populasi (Supas, 2005). 

Provinsi Jawa Timur dalam bidang kesehatan khususnya lansia 

mempunyai visi yaitu ”Lanjut Usia yang Berbahagia dan Sejahtera”. Untuk 

mencapai visi tersebut diupayakan berbagai langkah diantaranya: ketersediaan 

(availability) program kesehatan, keterjangkauan (affordability) pelayanan, dapat 

diterima (acceptability), dan mutu (quality) (Millitarsi, 2007). Berdasarkan data 
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Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur menunjukkan jumlah penduduk lansia di 

Jawa Timur 2005 mengalami kenaikan sekitar 0,1% atau 90.484 jiwa. Hal ini 

menunjukkan kenaikan dibandingkan tahun 2004 lalu, dimana tahun 2005 

berjumlah 3.832.295, sedangkan 2004 berjumlah 3.741.811 jiwa. Sedangkan di 

Ngawi jumlah lansia pada tahun 2006 yaitu 90.080 orang dan pada tahun 2007 

yaitu 141.853 orang. Jumlah posyandu lansia yang dibina di Kabupaten Ngawi 

sebanyak 227 dengan jumlah kader yang aktif sebanyak 551 orang (Rekapitulasi 

Laporan Lansia, 2007). Banyaknya jumlah lansia di Jawa Timur tidak diimbangi 

dengan pembentukan posyandu lansia. Kabupaten ngawi merupakan salah satu 

daerah yang belum banyak didirikan posyandu lansia (Esha, 2006). 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di Puskesmas Kauman, 

didapati bahwa di Wilayah Kerja Puskesmas Kauman ada 12 posyandu lansia yang  

aktif. Posyandu lansia wilayah kerja puskesmas kauman didirikan 2 tahun yang 

lalu, pendirian posyandu lansia dilatarbelakangi karena adanya peningkatan 

populasi lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Kauman Jumlah lansia pada tahun 

2006 adalah 640 orang, sedangkan pada tahun 2007 adalah 720 orang sedangkan 

jumlah kader 60 orang. 

Dalam kegiatan posyandu lansia kader mempunyai peran sebagai pelaku 

dari sebuah sistim kesehatan, kader diharapkan bisa memberikan berbagai 

pelayanan yang meliputi pengukuran tinggi dan berat badan, pengukuran tekanan 

darah, pengisian lembar KMS, memberikan penyuluhan atau penyebarluasan 

informasi kesehatan, menggerakkan serta mengajak usia lanjut untuk hadir dan 
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berpartisipasi dalam kegiatan posyandu lansia karena itulah kader harus dibina, 

dituntun serta didukung oleh pembimbing yang lebih terampil dan berpengalaman.   

Dari survai pendahuluan 2 posyandu lansia yang ada di 2 Desa yang 

berbeda yaitu posyandu lansia Ngampon di Desa Karangbanyu dan posyandu 

lansia Mloso di Desa Sidolaju kader mengatakan tiap kali kegiatan posyandu 

lansia hanya bertugas mencatat pada meja pendaftaran dan mengurusi masalah 

konsumsi saja, selain itu kader bekerja tergantung perintah petugas kesehatan 

ketika pelaksanaan kegiatan saja tanpa ada pelatihan lebih lanjut sehingga peran 

kader dalam kegiatan tersebut belum optimal.  

Terkait dengan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian ”Pengaruh pendidikan kesehatan tentang posyandu lansia 

terhadap pengetahuan dan sikap kader dalam pemberian pelayanan di posyandu 

lansia Wilayah Kerja Puskesmas Kauman” 

 

B.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka latar belakang rumusan 

permasalahan ini adalah ”Apakah ada pengaruh pendidikan kesehatan tentang 

posyandu lansia terhadap pengetahuan dan sikap kader dalam memberikan 

pelayanan di posyandu lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Kauman?” 

 

C.   Tujuan Penelitian 

1.   Tujuan Umum 
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Untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan tentang posyandu lansia 

terhadap pengetahuan dan sikap kader dalam memberikan pelayanan di 

posyandu lansia Wilayah Kerja Puskesmas Kauman. 

2. Tujuan Khusus. 

a. Mengetahui tingkat pengetahuan kader tentang posyandu lansia sebelum 

dilakukan pendidikan kesehatan tentang posyandu lansia  Wilayah Kerja 

Puskesmas Kauman  

b.   Mengetahui sikap kader sebelum dilakukan pendidikan kesehatan tentang 

posyandu lansia Wilayah Kerja Puskesmas Kauman  

c. Mengetahui tingkat pengetahuan kader tentang posyandu lansia sesudah 

dilakukan pendidikan kesehatan tentang posyandu lansia  Wilayah Kerja 

Puskesmas Kauman  

d.   Mengetahui sikap kader sesudah dilakukan pendidikan kesehatan tentang 

posyandu lansia Wilayah Kerja Puskesmas Kauman  

e. Mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan terhadap tingkat pengetahuan 

kader posyandu lansia Wilayah Kerja Puskesmas Kauman  

f. Mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan terhadap sikap kader 

posyandu lansia Wilayah Kerja Puskesmas Kauman.  

 

D.   Manfaat Penelitian  

1.   Bagi Puskesmas 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk masukan dalam rangka 

upaya peningkatan kegiatan dan pelayanan di posyandu lansia sehingga aspek 
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promotif dan preventif dapat ditingkatkan tanpa mengabaikan aspek kuratif 

dan rehabilitatif sehingga lansia dapat hidup sehat dan lebih produktif. Serta 

dijadikan masukan untuk puskesmas dalam peningkatan pelatihan terhadap 

kader di posyandu lansia. 

2. Bagi Kader 

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada kader 

kaitannya dengan posyandu lansia.  

3. Bagi Peneliti. 

Hasil penelitian ini dapat menambah informasi dalam mengembangkan 

wawasan dan pengetahuan penulis khususnya dalam keperawatan gerontik. 

 

E.   Keaslian Penelitian 

Sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan penelitian seperti yang 

dilakukan penulis saat ini, namun ada beberapa penelitian yang serupa antara lain: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Collein (2003), Program Studi Ilmu 

Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada dengan judul 

”Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengisian KMS Lansia oleh Kader 

Kesehatan di Posyandu Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Mantri Jeron Kota 

Yogyakarta”. Subjek penelitian adalah kader. Penelitian ini lebih 

menitikberatkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi pengisian KMS oleh 

kader yang digunakan untuk memantau kesehatan usia lanjut sehingga 

diharapkan para petugas kesehatan mampu melakukan pemantauan kesehatan 

usia lanjut dengan lebih terarah. Penelitian ini merupakan penelitan kualitatif, 
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pendekatan fenomenologi. Cara pengumpulan data dengan menggunakan 

instrumen observasi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis saat 

ini, jenis penelitian kuntitatif penulis lebih menitikberatkan pada pengaruh 

pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan dan sikap kader dalam 

memberikan pelayanan di posyandu lansia, variabel dan tempat penelitian 

berbeda dengan yang dilakukan peneliti saat ini.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Lopez (2003), Program Studi Pasca Sarjana 

Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Gadjah Mada dengan judul ”Promosi 

Kesehatan pada Kader Posyandu dalam Meningkatkan Pengetahuan dan 

Ketrampilan tentang Penanggulangan Malaria di Kabupaten Timor Tengah 

Utara”. Subjek penelitian tersebut adalah kader. Penelitian ini lebih 

menitikberatkan pada kader posyandu dalam menyampaikan informasi 

kesehatan kepada masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kuasi 

eksperimen dengan rancangan penelitian non equivalent control group design 

with pretest and postest. Data dianalisis menggunakan uji anova satu jalan. 

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penulis lebih 

menitikberatkan pada pengaruh pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan 

dan sikap kader dalam memberikan pelayanan di posyandu lansia, variabel dan 

tempat berbeda dengan yang dilakukan penulis saat ini.  

3. Penelitian dilakukan oleh Malawat (2005), Program Studi Pasca Sarjana Ilmu 

Kesehatan Masyarakat, Universitas Gadjah Mada dengan judul ”Komunikasi 

Interpersonal oleh Kader dalam Meningkatkan Pengetahuan dan Sikap 

Masyarakat dalam Pemanfaatan Obat Tradisional di Kabupaten Maluku 
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Tengah”. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada peningkatan pengetahuan 

dan sikap masyarakat adalah melalui kader kesehatan karena kader merupakan 

komunikator yang potensial dalam menyampaikan informasi kesehatan kepada 

masyarakat. Jenis penelitian yaitu quasi eksperimen dengan rancangan pretest 

and postest control group design. Analisa data menggunakan perangkat uji 

statistik homogenitas paired t-test, anova, dan uji LSD.  Perbedaan dengan 

penelitian yang dilakukan penulis adalah penulis lebih menitikberatkan pada 

pengaruh pendidikan kesehatan terhadap  pengetahuan dan sikap kader dalam 

memberikan pelayanan di posyandu lansia, variabel dan tempat berbeda 

dengan yang dilakukan penulis saat ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




