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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Secara demografi, berdasarkan data Sensus Penduduk tahun 1971, 

jumlah penduduk Indonesia yang tergolong usia 60 tahun ke atas sebesar 5,3 

juta atau 4,5% jumlah total penduduk. Terjadi peningkatan 3-4 juta penduduk 

lansia tiap dekade berikutnya. Bahkan, antara tahun 2005-2010 populasi lansia 

diprediksikan akan sama dengan balita, yakni kira-kira 19 juta jiwa atau 8,5% 

jumlah penduduk Indonesia. Penyebaran, status, tingkat pendidikan, dan 

pekerjaan lansia sangat bervariasi.(Hardywinoto & Setiabudhi, 2005) 

Transisi demografi pada kelompok lansia terkait dengan status 

kesehatan lansia yang lebih terjamin, sehingga usia harapan hidup lansia lebih 

tinggi dibanding masa-masa sebelumnya. Pertambahan jumlah lansia di 

Indonesia dalam kurun waktu tahun 1990 – 2025, tergolong tercepat di dunia . 

Pada tahun 2002, jumlah lansia di Indonesia berjumlah 16 juta dan 

diproyeksikan akan bertambah menjadi 25,5 juta pada tahun 2020 atau sebesar 

11,37 % penduduk dan ini merupakan peringkat keempat dunia, dibawah 

Cina, India dan Amerika Serikat. Sedangkan umur harapan hidup berdasarkan 

sensus BPS tahun 1998 masing-masing untuk pria 63 tahun dan perempuan 67 

tahun. Angka di atas berbeda dengan kajian WHO (1999), dimana usia 

harapan hidup orang Indonesia rata-rata adalah 59,7 tahun dan menempati 

urutan ke-103 dunia (PPNI , 2006). 



Predikat sebagai kepala keluarga dengan latar belakang pendidikan 

yang rendah (pendidikan formal) dan ketergantungan terhadap orang lain 

(karena tidak bekerja) lebih banyak ditemukan di pedesaan. Sesuai dengan 

Sensus Penduduk tahun 1990, 55,7% golongan umur lansia memegang 

peranan sebagai kepala keluarga (KK) dan lebih dari 60% tidak pernah 

mengenyam pendidikan formal di sekolah yang memadai. Tingkat partisipasi 

saat aktif bekerja di bawah 50%, khususnya usia di atas 65 tahun. Tingkat 

pendidikan lanjut usia di indonesia masih sangat rendah , yaitu 60 persen lnjut 

usia pernah sekolah, 23,3 persen tidak lulus SD ; 14,1 persen tamat SD dan 

kurang dari 5 persen tamat di atas SD . Selain itu , partisipasi angkatan kerja 

lanjut usia 60-64 tahun mencapai 59,9 persen dan pada usia 65 tahun 

mencapai 40,5 persen. Penghasilan yang di terima oleh angkatan kerja lanjut 

usia pun tidak tinggi , yaitu antara Rp.50.000 hingga Rp.100.000 dan bahkan 

masih ada yang menerima Rp.10.000 perbulan.(Hardywinoto & Setiabudhi, 

1999). 

Peningkatan mutu dari segi biologik maupun psikososialnya sangat 

dibutuhkan agar mereka dapat menikmati hidup lebih baik, dan ikut 

menunjang tindakan preventif serta promotif kesehatan dalam Primary Health 

Care sesuai Paradigma Sehat. Kelompok usia ini sangat memerlukan 

kesehatan lanjut usia, yaitu kesehatan usia 60 tahun ke atas baik jasmani, 

rohani, maupun sosial. Beberapa sumber memiliki batasan-batasan umur 

tersendiri: Undang Undang   No. 4 tahun 1965: 55 tahun ke atas serta 

dokumen Pelembagaan Lanjut Usia Dalam Kehidupan Bangsa oleh 



Departemen Sosial RI dalam rangka pencanangan Hari Lanjut Usia Nasional 

tanggal 29 Mei 1996 oleh Presiden RI: 60 tahun ke atas. Apabila berusia 45--

59 tahun, digolongkan ke dalam usia prasenilis atau virilitas. Sedangkan lanjut 

usia dengan risiko tinggi ialah seseorang yang berusia 70 tahun atau lebih, 

atau berusia 60 tahun ke atas dengan problem kesehatan tertentu (Depkes RI,  

1999). 

Usia lanjut akan dialami secara alamiah oleh setiap orang yang 

mencapai tingkat umur tersebut. Dengan bertambahnya usia maka kemampuan 

fisik dan mental, termasuk kontak sosial otomatis berkurang. Aspek kesehatan 

lansia atau lanjut usia seyogianya lebih diperhatikan mengingat kondisi 

anatomi dan faali organ-organ tubuhnya tidak sesempurna ketika berusia 

muda. Hubungan horisontal atau kemasyarakatan juga tidak kalah pentingnya 

karena perawatan dan perhatian terhadap diri sendiri semakin menurun 

kualitas dan kuantitasnya.(Depkes RI, 1999) 

Jumlah penduduk Lanjut Usia  di Indonesia meningkat cepat, dari 7,99 

juta atau 5% dari jmlah penduduk pada  tahun 1980 menjadi 15,88 juta 

penduduk atau 7,5% dari jumlah penduduk pada tahun 2000. Akibat 

meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia dan meningkatnya penduduk 

lanjut usia di perkotaan , serta rendahnya tingkat pendidikan mereka dan 

menurunnya derajat kesehatan , maka gaya hidup penduduk lanjut usia 

terpaksa harus berubah. Kehidupan mereka akan tergantung pada keluarga 

masyarakat dan negara.(Hardywinoto & Setiabudhi,  2005)    



Tingkat pendidikan seseorang berpengaruh dalam memberikan respon 

terhadap sesuatu yang datang dari luar . Seseorang yang mempunyai tingkat 

pendidikan tinggi akan memberikan respon yang lebih rasional dan juga dalam 

motivasi kerjanya akan berpotensi daripada mereka yang berpendidikan lebih 

rendah atau sedang. ( Notoatmojo,2003). 

Jumlah penduduk lanjut usia wanita pada umumnya lebih banyak di 

bandingkan dengan pria. Hal ini dapat dilihat dari presentasi pria dan wanita 

serta ratio jenis kelamin dari penduduk lanjut usia pria dan wanita. 

(Hardywinoto dan Setiabudhi, 2005) 

 Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen terdiri atas 14 desa yang 

terbagi menjadi 137 dukuh . Salah  satunya adalah desa saren yang memiliki 

luas wilayah 3,14 km. Desa Saren terdiri atas 9 dukuh dan jumlah 

penduduknya sebesar 3.712 orang dengan jumlah kepala keluarga sebesar 965 

KK.Jumlah lansia di Desa Saren sebesar 786 orang. (Profil Desa Saren , 

2006). 

Desa Saren terdapat 3 posyandu lansia  dengan 3 kader.Posyandu 

lansia I bertempat di Kebayanan Karangsono dengan jumlah lansia yang di 

bina sebesar 92 orang; Posyandu lansia II bertempat di Kebayanan Salam 

dengan jumlah lansia yang di bina sebesar 110 orang; Posyandu lansia III 

bertempat di kebayanan Plawar dengan jumlah lansia yang di bina 66 orang. 

(Laporan Kegiatan Usia Lanjut di Desa Saren, 2007).  



Berdasarkan laporan kegiatan usia lanjut di Desa Saren tahun 2006, 

daftar kehadiran lanjut usia  dalam kegiatan posyandu lansia III di Desa Saren 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Distribusi frekuensi kehadiran lansia di posyandu lansia III Desa 

Saren (2006) 

Pertemuan Jumlah 

Lansia Yang 

Hadir 

Persentase  yang  

Aktif  

Persentase  yang  

Tidak Aktif 

Bulan Ke 1 4 orang 6% 94% 

Bulan Ke 2 9 orang 14% 86% 

Bulan  Ke 3 10 orang 15% 85% 

Bulan Ke 4 12 orang 18% 82% 

Bulan Ke 5 8 orang 12% 88% 

Bulan Ke 6 10 orang 15% 85% 

Bulan Ke 7 6 orang 9% 91% 

Bulan  Ke 8 11 orang 17% 83% 

Bulan Ke 9 20 orang 30% 70% 

Bulan Ke 10 5 orang 8% 92% 

Bulan Ke 11 9 orang 14% 86% 

Bulan Ke 12 10 orang 15% 85% 

Berdasarkan data tabel di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa 

partisipasi kehadiran lansia masih sangat rendah. Hasil survey pendahuluan 

peneliti, diperoleh data bahwa jumlah anggota Posyandu Lansia III di Desa 

Saren berdasarkan jenis kelamin adalah sama, yaitu laki-laki dan perempuan 



masing-masing sebanyak 33 lansia. Sedangkan menurut Hidayati (2002), 

mengatakan bahwa lansia berjenis kelamin wanita lebih banyak berkunjung ke 

posyandu lansia dibandingkan dengan pria 

Berangkat dari fenomena itu peneliti tertarik untuk mengetahui 

hubungan antara jenis kelamin dan tingkat pendidikan lansia dengan keaktifan 

dalam berpartisipasi pada kegiatan posyandu lansia di Posyandu III Desa 

Saren Wilayah Kerja Puskesmas Kalijambe Sragen.  

B. Perumusan Masalah 

"Adakah hubungan antara jenis kelamin dan tingkat pendidikan dengan 

keaktifan  lansia dalam berpartisipasi pada kegiatan posyandu lansia III di 

Desa Saren Wilayah Kerja Puskesmas Kalijambe Sragen”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara jenis kelamin dan tingkat pendidikan dengan 

keaktifan lansia dalam berpartisipasi pada kegiatan posyandu lansia III di 

Desa Saren Wilayah Kerja Puskesmas Kalijambe Sragen. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui gambaran karakteristik jenis kelamin dan tingkat 

pendidikan dengan keaktifan lansia dalam berpartisipasi pada kegiatan 

posyandu lansia III di Desa Saren Wilayah Kerja Puskesmas 

Kalijambe Sragen 



b. Mengetahui hubungan jenis kelamin dengan keaktifan lansia dalam 

berpartisipasi pada kegiatan posyandu lansia III di Desa Saren Wilayah 

Kerja Puskesmas Kalijambe Sragen 

c. Mengetahui hubungan tingkat Pendidikan dengan keaktifan lansia 

dalam berpartisipasi pada kegiatan posyandu lansia III di Desa Saren 

Wilayah Kerja Puskesmas Kalijambe Sragen. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Penulis, dapat meningkatkan pengetahuan mengenai penelitian secara 

menyeluruh mengenai lansia. 

2. Bagi Kader lansia, dapat memberikan gambaran mengenai perawatan 

kesehatn lansia melalui kegiatan posyandu lansia. 

3. Bagi Puskesmas, dapat memberikan gambaran mengenai tingkat keaktifan 

lansia dalam berpartisipasi pada kegiatan posyandu lansia. 

 


