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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan keberhasilan pemerintah dalam pembangunan 

nasional, telah mewujudkan hasil yang positif di berbagai bidang, yaitu 

adanya kemajuan ekonomi, perbaikan lingkungan hidup, kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK), terutama dibidang medis sehingga 

dapat meningkatkan kualitas kesehatan penduduk serta meningkatkan umur 

harapan hidup manusia.  Akibatnya jumlah penduduk yang berusia lanjut 

meningkat dan bertambah serta cenderung lebih cepat (Setiabudhi & 

Hardywinoto, 1999).  

Pertumbuhan penduduk Lansia  meningkat secara cepat pada abad 21 

ini, yang pada tahun 2000 di seluruh dunia telah mencapai 465 juta jiwa. 

Jumlah ini diperkirakan akan mengalami peningkatan hampir dua kali lipat 

pada tahun 2025. Di Indonesia jumlah lansia pada tahun 2000 mencapai 15 

juta jiwa (Mubarok,  2006).  

Menurut Setiabudhi & Hardywinoto (1999), Peningkatan penduduk 

usia lanjut di dalam kurun waktu 1990 – 2005 sebesar 41,0% dan merupakan 

yang tertinggi di dunia. Sehingga dengan peningkatan jumlah penduduk 

khususnya penduduk lansia dapat menimbulkan berbagai masalah sosial. 

Hal ini akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan lanjut usia, 

seperti sosial, ekonomi, budaya, kesehatan fisik dan mentalnya. Masalah 
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kesehatan yang timbul perlu diantisipasi, untuk selanjutnya diatasi oleh 

tenaga professional bersama masyarakat, khususnya para lanjut usia itu 

sendiri serta keluarganya. Pengetahuan, sikap, prilaku dan kemampuan 

masyarakat perlu ditumbuhkan agar dapat mengatasi persoalan tersebut 

secara mandiri (Setiabudhi & Hardywinoto, 1999). 

Satu hal yang perlu diperhatikan pada lansia adalah bahwa sebagian 

besar dari mereka keadaannya kurang berdaya, baik secara fisik, mental, 

sosial dan finansial. Oleh karena itu, para lansia menghadapi berbagai 

keterbatasan, dan mereka membutuhkan bantuan dalam mencapai rasa 

tenteram, nyaman, perlakuan yang layak dari lingkungannya. Sehubungan 

dengan hal tersebut maka para lansia perlu mendapat perhatian dengan 

mengupayakan agar mereka tidak terlalu tergantung kepada orang lain dan 

mandiri, menjaga kesehatan diri, yang tentunya hal ini terutama merupakan 

kewajiban dari keluarga dan lingkungannya (Siburian, 2005). 

Dari hasil studi tentang kondisi sosial ekonomi dan kesehatan lanjut 

usia (Lansia) yang dilaksanakan Komnas Lansia di 10 propinsi tahun 2006, 

diketahui bahwa penyakit terbanyak yang diderita Lansia adalah penyakit 

sendi (52,3%), hipertensi (38,8%), anemia (30,7%) dan katarak (23 %). 

Penyakit-penyakit tersebut merupakan penyebab utama disabilitas pada 

lansia (Roehadi, 2008). 

Menurut Laporan Departemen kesehatan RI didapatkan angka 

kekerapan penyakit hipertensi pada golongan usia 45-54 tahun adalah 
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19.5%, yang meningkat menjadi 30.6% diatas usia 55 tahun (Rilantono, 

2004). 

Masalah  terbanyak yang dialami oleh lansia di wilayah kerja 

puskesmas Gemolong II adalah masalah kesehatan, hal ini tidak lepas dari 

pola penyakit yang berhubungan dengan masalah penuaan, diantaranya 

adalah penyakit degeneratif, seperti hipertensi, jantung koroner, stroke dll. 

Pada tahun 2007 hipertensi menduduki urutan kedua berdasarkan golongan 

umur diatas 50 tahun di Puskesmas Gemolong II Sragen, yaitu sebesar 120 

kasus (Laporan  data penyakit  Puskesmas Gemolong II, 2007). 

Kebiasaan hidup yang baik merupakan cara yang paling tepat untuk 

menghindari penyakit jantung, dan kegiatannya mencakup mengurangi 

perilaku buruk yang sudah menjadi kebiasaan, misalnya kebiasaan merokok, 

pola makan yang berlebihan serta kebiasaan hidup yang  tidak sehat. Maka 

dianjurkan untuk berolah raga secara teratur, pola makan dan diet perlu 

diubah dan peran serta keluarga untuk melakukan pemeriksaan yang 

teraratur supaya penyakitnya  tidak  bertambah parah (Setiabudhi & 

Hardywinoto, 1999). 

Beberapa hal mendasar tentang aspek kesehatan lanjut usia perlu 

diketahui dan dipahami, serta dijadikan pedoman oleh lanjut usia, keluarga 

dan berbagai pihak yang terkait yang akan mengatasi permasalahan 

kesehatan lanjut usia tersebut. Dalam upaya memandirikan keluarga untuk 

dapat merawat anggota keluarga yang sakit, maka keluarga harus mampu 
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melakukan fungsi dan tugas kesehatan keluarga dengan baik supaya masalah 

lebih mudah untuk diatasi (Setiabudhi & Hardywinoto, 1999). 

Memperhatikan permasalahan akan pentingnya mengontrol 

hipertensi pada lansia peneliti mengambil sampel di Desa Ngembatpadas 

dengan jumlah penduduk  sebesar 5.241 jiwa, dengan jumlah lansia umur 60 

tahun ke atas sebesar 520 jiwa atau sebesar 9,92% dari jumlah penduduk 

desa Ngembatpadas (data penduduk Desa Ngembatpadas, 2007). 

Berangkat dari fenomena tersebut peneliti bermaksud mengadakan 

penelitian tentang “Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap kepala 

Keluarga Dalam Upaya mengontrol Hipertensi pada Lansia di Desa 

Ngembatpadas Kec Gemolong Sragen”.   

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dirumuskan masalahnya 

sebagai berikut: “Adakah hubungan antara tingkat pengetahuan dengan sikap 

kepala Keluarga dalam upaya mengontrol hipertensi pada lansia di Desa 

Ngembatpadas kecamatan  Gemolong Sragen?” 

C.  Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara tingkat 

pengetahuan dengan sikap keluarga dalam upaya mengontrol hipertensi 

pada lansia di desa Ngembatpadas  Kecamatan  Gemolong  Sragen. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan kepala keluarga dalam  upaya 

mengontrol hipertensi pada lansia. 

b. Untuk mengetahui Sikap kepala keluarga dalam upaya  mengontrol 

hipertensi lansia di desa Ngembatpadas kecamatan Gemolong  Sragen. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Puskesmas Gemolong II Sragen 

Bagi  Puskesmas Gemolong II diharapkan dapat menjadi masukan dalam 

perencanaan untuk membuat program-program  untuk para lansia,terutama  

yang menderita hipertensi dan  pengembangan pelayanan kesehatan pada 

masyarakat. 

2. Bagi Institusi Pendidikan 

Bagi pendidikan penelitian ini diharapkan dapat menjadi data dasar yang 

dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut khususnya mengenai upaya 

keluarga dalam upaya mengontrol  hipertensi pada lansia di masyarakat 

3. Bagi Masyarakat  

Bagi masyarakat khususnya di desa Ngembatpadas  dapat menambah 

wawasan lebih jauh tentang bagaimana upaya dalam mencegah dan 

mengontrol hipertensi pada lansia dalam keluarga, sehingga dapat 

melakukan penanganan lebih dini agar penyakitnya tidak bertambah 

parah. 
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E. Keaslian Penelitian  

Penelitian tentang hipertensi  pada lansia sudah pernah dilakukan. 

Penelitian-penelitian yang berhubungan dengan permasalahan ini antara lain:  

1. Kozani (2007), meneliti tentang Faktor-faktor yang berperan terhadap 

kejadian hipertensi di wilayah Puskesmas Penumping Surakarta. Hasil 

penelitian menunjukkan adanya faktor - faktor yang berperan dalam 

kejadian hipertensi di wilayah puskesmas penumping surakarta sedangkan 

penelitian yang peneliti lakukan meneliti tentang tingkat pengetahuan 

dengan sikap kepala keluarga dalam mengontrol hipertensi pada lansia di 

Desa Ngembatpadas Gemolong Sragen. 

2. Wahyuni, (2005), meneliti tentang Tingkat Pengetahuan terhadap Sikap 

Keluarga dalam Perawatan Usia Lanjut di Rumah di Wilayah Kerja 

Puskesmas Ngebel Kasihan Bantul Yogyakarta.  Hasil penelitian 

menunjukkan adanya hubungan antara tingkat pengetahuan dan sikap 

keluarga dalam perawatan usia lanjut di rumah di wilayah kerja puskesmas 

Ngebel Kasihan Bantul Yogyakarta. Perbedaan penelitian yang dilakukan 

oleh Wahyuni, meneliti pengetahuan dengan  sikap dalam perawatan usia 

lanjut di rumah, Sedang penelitian yang peneliti lakukan meneliti 

pengetahuan dengan sikap kepala keluarga dalam upaya mengontrol 

hipertensi pada lansia. 

 

 

 




