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HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN TENTANG MANFAAT POSYANDU, 

DUKUNGAN KELUARGA, SARANA,  DENGAN KEAKTIFAN LANJUT 

USIA DALAM MENGIKUTI KEGIATAN POSYANDU LANSIA BAGAS 

WARAS DUKUH TEGALMULYO DESA PABELAN KECAMATAN 

KARTASURA 
 

 
 

ABSTRAK 

 

Posyandu lansia adalah suatu forum komunikasi, alih tehnologi, dan pelayanan 

kesehatan oleh masyarakat dan untuk masyarakat yang mempunyai nilai strategis 

untuk pengembangan sumber daya manusia khususnya lanjut usia. Posyandu Lansia 

Bagas Waras adalah salah satu posyandu yang berada pada Dukuh Tegal Mulyo Desa 

Pabelan Kecamatan Kartasura dimana jumlah keaktifan lansia dalam kegiatan 

posyandu relative rendah. Berdasarkan observasi awal penelitian, beberapa faktor 

yang diasumsikan berhubungan dengan keaktifan lansia dalam mengikuti program 

posyandu di Posyandu Lansia Bagas Waras adalah pengetahuan lansia, dukungan 

keluarga dan kelengkapan sarana dan prasarana posyandu.  Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan tentang manfaat Posyandu, 

dukungan keluarga, sarana,  dengan keaktifan lanjut usia dalam mengikuti kegiatan 

Posyandu lansia Bagas Waras Dukuh Tegalmulyo Desa Pabelan Kecamatan 

Kartasura. Penelitian  ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif 

korelatif dengan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian adalah lansia di 

Posyandu Bagas Waras Pabelan Kartasura, sedangkan sampel penelitian adalah 54 

orang yang diperoleh menggunakan metode simple random sampling. Pengumpulan 

data menggunakan kuesioner, sedangkan analisis data menggunakan uji Rank 

Spearman. Kesimpulan penelitian adalah pengetahuan lansia mengenai manfaat 

Posyandu lansia sebagian besar adalah kurang (43%), dukungan keluarga terhadap 

keaktifan lansia dalam mengikuti Posyandu lansia sebagian besar adalah sedang 

(41%), sarana yang tersedia pada fasilitas Posyandu lansia sebagian besar adalah 

kurang (41%), keaktifan lanjut usia dalam mengikuti kegiatan posyandu lansia 

sebagian besar adalah tidak aktif (52%), dan terdapat hubungan pengetahuan lanjut 

usia, dukungan keluarga dan sarana prasarana terhadap keaktifan lansia mengikuti 

posyandu lansia di Posyandu lansia Bagas Waras Pabelan Kartasura. 

 

Kata Kunci:  keaktifan lansia, pengetahuan, dukungan keluarga, sarana , posyandu 

lansia, 
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RELATIONSHIP BETWEEN THE KNOWLEDGE OF BENEFITS POSYANDU, 
FAMILY SUPPORT, FACILITIES, TO LIVELINESS ELDERLY IN FOLLOWING 

ACTIVITIES POSYANDU ELDERLY BAGAS WARAS  PABELAN VILLAGE  
 
Hetik* 
H.M Abi Muhlisin, SKM., M. Kep **  
 

Abstract 
 

Posyandu is a forum for communication, technology transfer, and health services by 

people and for people who have a strategic value for the development of human 

resources, especially the elderly. IHC Elderly Bagas Sane is one posyandu located in 

Dukuh Village Pabelan Subdistrict Tegal Mulyo Kartasura where the number of 

elderly in the activeness of Posyandu activities is relatively low. Based on 

preliminary observations of research, several factors are assumed to be related to the 

activity of the elderly in participating in Posyandu elderly Posyandu program Bagas 

Sane is knowledge of the elderly, family support and completeness of facilities and 

infrastructure posyandu. This study aims to determine the relationship between 

knowledge about the benefits of integrated health, family support facilities, with 

liveliness elderly in participating in Posyandu activities Bagas Sane elderly Dukuh 

Village Tegalmulyo Pabelan District of Kartasura. This research is quantitative 

research with correlative descriptive method with cross sectional approach. The study 

population is elderly Posyandu Bagas Sane Pabelan Kartasura, while the study 

sample was 54 people who obtained using simple random sampling method. 

Collecting data using questionnaires, while data analysis using Spearman rank test. 

Conclusion of the study is the knowledge of the elderly about the benefits of 

Posyandu elderly is largely lacking (43%), family support for the activity of the 

elderly in participating in Posyandu elderly mostly moderate (41%), means available 

to the facility Posyandu elderly is largely lacking (41% ), active elderly in 

participating in posyandu activities are mostly inactive (52%), and there is a 

relationship of knowledge elderly, family support and infrastructure to the liveliness 

of the elderly following the posyandu elderly posyandu in Bagas Sane Pabelan 

Kartasura. 

 

Keywords: elderly liveliness, knowledge, family support, infrastructure, Posyandu, 
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PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Dalam kehidupan keluarga, usia lanjut merupakan figur tersendiri dalam 

kaitannya dengan sosial budaya bangsa. Mereka termasuk golongan yang patut 

dihormati dan dihargai sesuai dengan eksistensinya dalam strata kemasyarkatan. 

Dalam kehidupan nasional, usia lanjut merupakan sumberdaya yang bernilai 

sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman kehidupan yang dimilikinya yang 

dapat dimanfaatkan bagi masyarakat keseluruhan. Sebagai salah satu hasil 

pembangunan adalah meningkatnya umur harapan hidup waktu lahir. Sejalan 

dengan hal tersebut maka jumlah usia lanjut pun meningkat. 

Berdasarkan data Susenas tahun 2014, jumlah rumah tangga lansia sebanyak            

16, 08 juta rumah tangga atau 24, 50 persen dari seluruh rumah tangga di 

Indonesia. Rumah tangga lansia adalah yang minimal salah satu anggota rumah 

tangganya berumur 60 tahun keatas. Jumlah lansia di Indonesia mencapai 20, 24 

juta jiwa setara dengan 8, 03 persen dari seluruh penduduk Indonesia tahun 2014. 

Jumlah lansia perempuan lebih besar daripada laki-laki, yaitu 10, 77 juta lansia 

perempuan dibandingkan 9, 47 juta lansia laki-laki. Adapun lansia yang tinggal 

di pedesaan sebanyak 10, 87 juta jiwa, lebih banyak dibandingkan lansia yang 

tinggal diperkotaan sebanyak 9, 37 jiwa. 

Posyandu Lansia Bagas Waras adalah salah satu posyandu yang berada pada 

Dukuh Tegal Mulyo Desa PabelanKecamatan Kartasura. Berdasarkan studi 

pendahuluan yang di lakasanakan pada tanggal 23 Mei 2016 di Posyandu Lansia 

Bagas Waras Dukuh Tegal Mulyo Desa Pabelan Kecamatan Kartasura 

didapatkan jumlah lansia yang terdaftar sebanyak 119 lansia. Rata-rata ketidak 

hadiran tiap bulan sebanyak 86 lansia atau 76, 76% . Data tersebut juga 

mempunyai arti bahwa rata-rata tiap bulan jumlah kunjungan lansia ke Posyandu 

adalah 23 orang lansia atau 23.23%. 

2. LANDASAN TEORI 

2.1 Pengertian Pengetahuan 

Pengetahuan adalah hasil tahu dan hal ini terjadi setelah orang melakukan 

pengindraan terhadap suatu objek tertentu, pengindraan terjadi melalui panca 

indera manusia yaitu indra pengelihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. 

Sebagian besar pengetahuan merupakan hal yang utuh terbentuknya tindakan 

sesorang    (Notoadmodjo, 2007) 

2.2 Konsep Dukungan Keluarga 
Dukungan keluarga adalah suatu bentuk hubungan interpersonal yang 

melindungi sesorang dari efek stres yang buruk (Kaplan dan Sadock, 2002). 

Dukungan keluarga diartikan sebagai bantuan yang diberikan oleh anggota 

keluarga sehingga akan memberikan kenyamanan fisik dan psikologis pada orang 

yang dihadapkan pada situasi stres (Taylor, 2006). 
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2.3 Pengertian Lansia 
Menurut undang-undang no.4 tahun 1965 pasal 1 seseorang dinyatakan sebagai 

orang jompo atau lanjut usia setelah yang bersangkutan mencapai umur 55 tahun, 

tidak mempunyai arti atau tidak berdaya mencari nafkah sendiri untuk keperluan 

hidupnya sehari-hari dan menerima nafkah dari orang lain. 

2.4 Posyandu Lansia 
Posyandu lansia adalah bentuk pelayanan kesehatan bersumberdaya masyarakat 

atau UKBM yang dibentuk oleh masyarakat berdasarkan inisiatif dan kebutuhan 

masyarakat, khususnya pada penduduk lanjut usia (Erpandi, 2015) 

3. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode 

deskritif korelatif, dengan pendekatan penelitian cross sectional yaitu bertujuan 

untuk membuat gambaran tentang suatu kejadian dalam satu waktu sekaligus. 

Penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel satu dengan 

variabel yang lainnya (Notoatmodjo, 2010). 

Populasi penelitian adalah lansia di Posyandu Bagas Waras Pabelan Kartasura, 

sedangkan sampel penelitian adalah 54 orang yang diperoleh menggunakan 

metode simple random sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner, 

sedangkan analisis data menggunakan uji Rank Spearman. 

4. HASIL PENELITIAN 

4.1 Karakteristik Responden 

Karakteristik responden menurut umur, jenis kelamin dan tingkat pendidikan 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 1. Karakteristik Responden (N=54) 

No Karakteristik Frekuensi Persentase  

1 Umur 

a. 60 – 74 tahun 

b. 75 – 95 tahun 

 

41 

13 

 

76 

24 

2 Jenis kelamin 

a. Laki-laki 

b. Perempuan  

 

17 

37 

 

32 

68 

3 Pendidikan 

a. SD 

b. SMP 

c. SMA 

d. Diploma/Sarjana 

 

32 

14 

6 

2 

 

59 

26 

11 

4 
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4 Status perkawinan 

a. Belum Kawin 

b. Kawin 

c. Duda 

d. Janda 

 

0 

45 

2 

7 

 

0 

83 

4 

13 

 

5 Pekerjaan 

a. Petani 

b. Pensiunan 

c. Pedagang 

d. Wiraswasta 

e. Tidak bekerja 

f. Ibu rumah tangga 

 

8 

3 

6 

1 

3 

33 

 

15 

6 

11 

2 

6 

61 

4.2 Analisis Univariat 

4.2.1 Distribusi Frekuensi Pengetahuan tentang Posyandu Lansia 

Tabel 2.1  Distribusi Frekuensi Pengetahuan 

No Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1 

2 

3 

Kurang 

Sedang 

Baik 

23 

15 

16 

43 

28 

30 

 Total  54 100 

4.2.2 Distribusi Frekuensi Dukungan Keluarga 

Tabel 2.2  Distribusi Frekuensi Dukungan Keluarga 

No Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1 

2 

3 

Kurang 

Sedang 

Baik 

17 

22 

15 

31 

41 

28 

 Total  54 100 

4.2.3 Distribusi Frekuensi Persepsi tentang Sarana posyandu Posyandu 

Tabel 2.3. Distribusi Frekuensi Sarana posyandu 

No Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1 

2 

3 

Kurang 

Sedang 

Baik 

22 

21 

11 

41 

39 

20 

 Total  54 100 
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4.2.4 Distribusi Frekuensi Keaktifan Mengikuti Kegiatan Posyandu Lansia 

Tabel 2.4 Distribusi Frekuensi Keaktifan mengikuti kegiatan 

posyandu lansia 

No Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1 

2 

Tidak aktif 

Aktif 

28 

26 

52 

48 

 Total  54 100 

 

4.3 Analisis Bivariat 

4.3.1 Hubungan Pengetahuan dengan Keaktifan Mengikuti Kegiatan 

Posyandu Lansia 

Tabel 3.1 Hasil Uji Rank  Spearman Hubungan Pengetahuan dengan 

Keaktifan Mengikuti Kegiatan Posyandu Lansia 

Pengetahuan 

Keaktifan  
Total 

Tidak aktif Aktif 

Frek % Frek % Frek % 

Urang 19 83 4 17 23 100 

Sedang 4 27 11 73 15 100 

Baik 0 0 16 100 16 100 

Total 23 43 31 57 54 100 

rs = 0,720 

p-value = 0,001 

Keputusan = H0 ditolak 

4.3.2  Hubungan Dukungan Keluarga dengan Keaktifan Mengikuti 

Kegiatan Posyandu Lansia 

Tabel 3.2 Hasil Uji Rank  Spearman Hubungan Dukungan Keluarga 

dengan Keaktifan Mengikuti Kegiatan Posyandu Lansia 

Dukungan 

keluarga 

Keaktifan  
Total 

Tidak aktif Aktif 

Frek % Frek % Frek % 

Kurang 10 59 7 41 17 100 

Sedang 12 54 10 46 22 100 

Baik 1 7 14 93 15 100 

Total 23 43 31 57 54 100 

rs = 0,393 

p-value = 0,003 

Keputusan = H0 ditolak 
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4.3.3 Hubungan Sarana Posyandu dengan Keaktifan Mengikuti Kegiatan 

Posyandu Lansia 

Tabel 3.3 Hasil Uji Rank  Spearman Hubungan Sarana Posyandu dengan 

Keaktifan Mengikuti Kegiatan Posyandu Lansia 

Sarana dan 

prasarana 

Keaktifan  
Total 

Tidak aktif Aktif 

Frek % Frek % Frek % 

Kurang 16 73 6 27 22 100 

Sedang 7 33 14 67 21 100 

Baik 0 0 11 100 11 100 

Total 23 43 31 57 54 100 

rs = 0,562       p-value = 0,001 

Keputusan = H0 ditolak 

 

4.4 Pembahasan 

4.4.1 Karakteristik Responden 

 Karakteristik responden menurut umur menunjukkan distribusi tertinggi 

adalah berumur 60-74 tahun  atau menurut kategori umur WHO termasuk 

kategori Elderly (76%). Karakteristik jenis kelamin responden menunjukkan 

distribusi perempuan (68%). Distribusi jenis kelamin yang sebagian besar 

perempuan salah satunya disebabkan adanya perbedaan usia harapan hidup 

laki-laki dan perempuan. Hasil survey Statistik Penduduk Lanjut Usia Tahun 

2014 yang mengemumukakan bahwa secara teoritis angka harapan hidup 

wanita lebih tinggi daripada laki-laki sehingga keberadaan lansia perempuan 

akan lebih banyak daripada lansia laki-laki. Hasil Sensus Penduduk 2010 

mencatat angka harapan hidup perempuan sebesar 71,74 tahun, lebih tinggi 

daripada laki-laki yang sebesar 67,51 tahun. Sesuai dengan teori, maka di 

Indonesia proporsi lansia perempuan akan lebih tinggi daripada proporsi 

lansia laki-laki. Fenomena ini juga ditunjukkan dari hasil Susenas 2014. 

Proporsi lansia perempuan pada tahun 2014 lebih tinggi 1,11% dibanding 

proporsi lansia laki-laki. Baik di perkotaan maupun di perdesaan, proporsi 

lansia perempuan lebih tinggi daripada proporsi lansia laki-laki (BPS, 2014). 

 Distribusi responden menurut pendidikan menunjukkan distribusi 

tertinggi adalah SD sebanyak 25 responden (59%) dan distribusi terendah 

adalah diploma/sarjana sebanyak 2 responden (4%). Tingkat pendidikan 

responden menunjukkan bahwa sebagian besar responden berpendidikan 

rendah, sehingga dapat menghambat kemampuan responden dalam  

menerima informasi tentang kesehatan. Hal ini sebagaimana dikemukakan 

oleh Notoatmodjo (2008) bahwa tingkat pendidikan seseorang berpengaruh 

dalam memberikan respon terhadap sesuatu yang datang dari luar. Menurut 

Hapsari (2009) presentase penduduk dengan tingkat pendidikan SMA ke atas 

memiliki status kesehatan baik yang paling banyak jika dibandingkan SD, 
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SMA ataupun yang tidak lulus SD. Dapat dikatakan, penduduk yang tingkat 

pendidikannya rendah berpeluang 1,7 kali berstatus kesehatan yang kurang 

baik dibandingkan mereka yang berpendidikan tinggi, sedang yang 

berpendidikan rata-rata sedang hanya berpeluang 1,2 kali memiliki 

kesehatan yang buruk dari pada penduduk berpendidikan tinggi. Dapat 

disimpulkan bahwa, semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin baik 

status kesehatannya. Sebaliknya makin rendah tingkat pendidikan seseorang 

maka makin buruk status kesehatannya. 

 Karakteristik pekerjaan responden menunjukkan distribusi tertinggi 

adalah ibu rumah tangga. Pekerjaan responden berhubungan dengan 

kelonggaran waktu yang dimiliki oleh responden untuk mengikuti kegiatan 

posyandu lansia. Dalam penelitian ini terdapat pula 43% responden yang 

tidak aktif mengikuti kegiatan posyandu lansia. Kondisi ini disebabkan 

adanya faktor lain yang berhubungan dengan kedatangan lansia ke posyandu 

lansia. Faktor tersebut antara lain faktor kesehatan lansia. Seiring dengan 

penuaan (aging) maka disertai pula dengan penurunan kemampuan lansia 

baik dari segi fisik maupun psikologis. Kemunduran fisik antara lain lansia 

lebih sering  mengalami sakit menyebabkan lansia terhambat untuk  

mendatangi  kegiatan posyandu  lansia. 

 

4.4.2 Distribusi Frekuensi Pengetahuan tentang Posyandu Lansia 

 Distribusi frekuensi pengetahuan responden tentang posyandu lansia 

menunjukkan distribusi tertinggi adalah kurang sebanyak 23 responden 

(43%). Tingkat pengetahuan yang rendah ini menunjukkan bahwa 

pemahaman responden tentang pengertian posyandu lansia, tujuan posyandu 

lansia, dan manfaat posyandu lansia  masih  kurang. Rendahnya pengetahuan 

responden tentaang posyandu lansia disebabkan oleh beberapa faktor. 

 Salah satu faktor yang berhubungan dengan rendahnya tingkat 

pengetahuan lansia adalah faktor pendidikan lansia. Karakteristik pendidikan 

lansia menunjukkan sebagian besar adalah berpendidikan sekolah dasar 

(SD). Tingkat pendidikan yang rendah  menyebabkan kemampuan lansia 

untuk memahami informasi tentang manfaat dan kegunaan posyandu bagi 

mereka menjadi lemah. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Perry & 

Potter (2005), menyatakan bahwa tingkat pendidikan dapat meningkatkan 

pengetahuan tentang kesehatan. Pendidikan merupakan hal yang sangat 

penting dalam mempengaruhi pikiran seseorang. Seorang yang 

berpendidikan ketika menemui suatu masalah akan berusaha berfikir sebaik 

mungkin dalam menyelesaikan masalah tersebut. Orang yang berpendidikan 

baik cenderung akan mampu berfikir tenang terhadap suatu masalah. 

Penelitian ini juga menunjukkan terdapat pula responden yang  memiliki 

pengetahuan yang baik, dimana salah satu faktor yang berhubungan dengan 

pengetahuan baik tersebut adalah pengalaman lansia dalam mengikuti 

program posyandu lansia. Pengetahuan lansia akan manfaat posyandu ini 
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dapat diperoleh dari pengalaman pribadi dalam kehidupan sehari-harinya. 

Dengan menghadiri kegiatan posyandu, lansia akan mendapatkan 

penyuluhan tentang bagaimana cara hidup sehat dengan segala keterbatasan 

atau masalah kesehatan yang melekat pada mereka. Dengan pengalaman ini, 

pengetahuan lansia menjadi meningkat, yang menjadi dasar pembentukan 

sikap dan dapat mendorong minat atau motivasi mereka untuk selalu 

mengikuti kegiatan posyandu lansia (Dewi, 2010). 

 

4.4.3 Distribusi Frekuensi Dukungan Keluarga 
 Distribusi frekuensi dukungan keluarga menunjukkan distribusi tertinggi 

adalah sedang (41%), selanjutnya kurang (31%) dan baik (28%). Hal ini 

berarti keluarga responden telah memberikan dukungan bagi lansia untuk 

aktif di kegiatan Posyandu Lansia, keluarga juga selalu memperhatian 

kebutuhan lansia, mau mendengar keluhan lansia, dan memberikan bantuan 

untuk aktifitas lansia sehari-hari. 

 Anggota keluarga memandang bahwa anggota keluarga yang bersifat 

mendukung, selalu siap memberikan pertolongan dan bantuan jika 

diperlukan. Dukungan keluarga menyokong rasa percaya diri dan perasaan 

dapat menguasai lingkungan, ini dapat mengembangkan kecenderungannya 

pada hal-hal positif, sehingga lansia akan merasa nyaman dan lebih tenang. 

Dukungan keluarga khususnya dari suami atau istri bermanfaat untuk 

perkembangan menuju kepribadian yang sehat tanpa gangguan (Flynn, 

2013). 

 Penelitian menunjukkan bahwa dukungan keluarga yang diterima 

responden sebagian besar adalah sedang. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian Nurul (2014) yang meneliti hubungan antara dukungan keluarga 

dan self care management lansia dengan hipertensi di posyandu lansia. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dukungan keluarga yang diterima oleh 

lansia sebagian besar adalah cukup. 

 

4.4.4 Distribusi Frekuensi Persepsi tentang Sarana Posyandu 

 Distribusi frekuensi sarana posyandu menunjukkan distribusi tertinggi 

adalah kurang (41%), sedang (39%) dan baik (20%). Distribusi  jawaban 

responden tentang sarana posyandu lansia menunjukkan bahwa sebagian 

besar kurang, hal ini menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap 

sarana yang ada di posyandu lansia kurang  memadai. Persepsi responden 

terhadap sarana posyandu diperoleh dari bagaimana responden menilai 

keberadaan sarana-sarana yang dibutuhkan dalam kegiatan posyandu lansia 

dan yang mendukung pemeriksaan kesehatan lansia.  

 Hasil observasi peneliti dan wawancara peneliti dengan kader kesehatan 

posyandu lansia memang didapati adanya keterbatasan sarana posyandu. 

Beberapa keterbatasan tersebut antara lain alat pengukur tekanan darah yang 
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kurang baik kegiatan hanya sebatas menimbang berat badan, senam, dan 

pemberian makanan tambahan. 

 

4.4.5 Distribusi Frekuensi Keaktifan Mengikuti Kegiatan Posyandu Lansia 

 Distribusi frekuensi keaktifan mengikuti kegiatan posyandu lansia 

menunjukkan distribusi tertinggi adalah tidak aktif (52%). Beberapa faktor 

yang turut mempengaruhi tingkat ketidakaktifan lansia, antara lain faktor 

kondisi fisik dan kondisi psikologis lansia. Hasil observasi kepada lansia 

yang jarang mengikuti kegiatan posyandu lansia diperoleh keterangan bahwa 

ketidakaktifan mereka mengikuti kegiatan posyandu lansia seringkali 

disebabkan oleh kondisi kesehatan lansia. 

 Ma’rifatul (2011) menjelaskan bahwa lansia yang tidak aktif dalam 

memanfaatkan pelayanan kesehatan di posyandu lansia, maka kondisi 

kesehatan mereka tidak dapat terpantau dengan baik, sehingga apabila 

mengalami suatu resiko penyakit akibat penurunan kondisi tubuh dan proses 

penuaan dikhawatirkan dapat berakibat fatal dan mengancam jiwa mereka. 

Penyuluhan dan sosialisasi tentang manfaat posyandu lansia perlu terus 

ditingkatkan dan perlu mendapat dukungan berbagai pihak, baik keluarga, 

pemeritah maupun masyarakat itu sendiri. 

 Kegiatan posyandu lansia yang berjalan dengan baik akan memberi 

kemudahan pelayanan kesehatan dasar bagi lansia, sehingga kualitas hidup 

masyarakat di usia lanjut tetap terjaga dengan baik dan optimal. Berbagai 

kegiatan dan program posyandu lansia tersebut sangat baik dan banyak 

memberikan manfaat bagi para orang tua di wilayahnya. Seharusnya para 

lansia berupaya memanfaafkan adanya posyandu tersebut sebaik mungkin, 

agar kesehatan para lansia dapat terpelihara dan terpantau secara optimal 

(Ismawati, 2010). 

 

4.4.6 Hubungan Pengetahuan dengan Keaktifan Mengikuti Kegiatan 

Posyandu Lansia 

 Hasil uji Rank Spearman diperoleh nilai rs sebesar 0,677 (p-value = 

0,001). Nilai signifikansi uji (p-value) lebih kecil dari 0,05 (0,001 < 0,05)  

maka keputusan uji adalah terdapat hubungan yang signifikan pengetahuan 

dengan keaktifan mengikuti posyandu  lansia,  yaitu semakin baik tingkat 

pengetahuan maka semakin aktif lansia mengikuti kegiatan posyandu lansia. 

 Pengetahuan yang dimiliki lansia membantu lansia memahami tujuan 

kegiatan posyandu lansia, manfaat kegiatan lansia bagi kesehatan lansia 

sendiri. Semakin tinggi pengetahuan lansia tentang posyandu lansia, maka 

lansia semakin sadar tentang pentingnya posyandu lansia yang akhirnya 

merubah sikap lansia terhadap posyandu lansia dan mendorong lansia untuk 

aktif mendatangi  kegiatan posyandu  lansia. 

 Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian terdahulu yaitu 

penelitian Zahrotul (2011) dengan judul “Faktor-faktor yang berhubungan 
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dengan kedatangan lansia ke posyandu lansia Al-Masitoh di Dusun Krajan 

Desa Bener Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang” yang 

menyimpulkan bahwa tingkat pengetahuan yang tinggi yang aktif sejumlah  

94,4% sedangkan tingkat pengetahuan rendah yang aktif sejumlah 5,9%. 

Berdasarkan uji chi square diperoleh x
2 

sebesar 36,081 dengan p-value 

0,000. Oleh karena p-value <0,05, maka disimpulkan bahwa ada hubungan 

yang signifikan antara tingkat pengetahuan lansia dengan kedatangan lansia 

keposyandu lansia di posyandu lansia Al-Masitoh di dusun krajan desa 

Bener kecamatan Tengaran kabupaten Semarang. 

 

4.4.7 Hubungan Dukungan Keluarga dengan Keaktifan Mengikuti Kegiatan 

Posyandu Lansia 

 Hasil uji Rank Spearman diperoleh nilai rs sebesar 0,475 dengan nilai 

signifikansi (p-value) sebesar 0,001. Nilai signifikansi uji (p-value) lebih 

kecil dari 0,05 (0,001 < 0,05)  maka disimpulkan terdapat hubungan yang 

signifikan dukungan keluarga dengan keaktifan mengikuti posyandu  lansia, 

yaitu semakin baik dukungan keluarga maka semakin aktif lansia mengikuti 

kegiatan posyandu lansia. 

 Hal ini sesuai dengan pendapat Hawari (2011) bahwa dukungan dari 

keluarga (suami, istri atau anak) sangat diperlukan lansia untuk menyokong 

rasa percaya diri dan perasaan dapat menguasai lingkungan. Hal ini dapat 

mengembangkan kecenderungan lansia kepada hal-hal positif dan kemudian 

mengurangi gangguan psikologis yang berpengaruh kuat terhadap stress dan 

depresi. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan keluarga diperlukan bila 

keadaannya sesuai, yaitu untuk mencegah hal-hal yang bertentangan seperti 

rasa takut, tertekan, cemas, depresi, stress dan lain sebagainya. 

 Hasil penelitian ini tentang adanya  hubungan dukungan keluarga dengan 

keaktifan mengikuti kegiatan posyandu lansia didukung oleh hasil penelitian 

terdahulu. Penelitian Puspitasari (2014) tentang hubungan pengetahuan dan 

dukungan keluarga dengan keaktifan lansia mengikuti posyandu lansia. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan dukungan keluarga 

dengan keaktifan lanjut usia dalam mengikuti kegiatan di posyandu Lansia. 

Penelitian lain dilakukan oleh Handayani (2012) tentang hubungan 

dukungan keluarga dengan kepatuhan lansia mengikuti posyandu lansia. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan dukungan keluarga 

dengan keaktifan lansia dalam mengikuti posyandu lansia. 

 

4.4.8 Hubungan Sarana Posyandu dengan Keaktifan Mengikuti Kegiatan 

Posyandu Lansia 

 Hasil uji Rank Spearman diperoleh nilai rs sebesar 0,651 dengan nilai 

signifikansi (p-value = 0,001)  yang berarti bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan sarana posyandu dengan keaktifan mengikuti posyandu  lansia,  
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yaitu semakin baik sarana posyandu maka semakin aktif lansia mengikuti 

kegiatan posyandu lansia. 

 Posyandu adalah pusat kegiatan masyarkat dalam upaya pelayanan 

kesehatan dan keluarga berencana. Kegiatan posyandu adalah perwujudan 

dari peran serta masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan derajat 

kesehatan mereka, posyandu lansia adalah suatu forum komunikasi, alih 

tehnologi, dan pelayanan kesehatan oleh masyarakat dan untuk masyarakat 

yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia 

khususnya lanjut usia  (Depkes, 2000). 

 Posyandu sebagai program pelayanan kesehatan kepada  masyarakat 

dilengkapi pula dengan fasilitas yang dapat  mendukung pelaksanaan 

pelayanan posyandu. Fasilitas atau sarana yang  memadai dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan sehingga meningkatkan minat masyarakat 

untuk  memanfaatkan posyandu. Menurut Green (Notoatmodjo, 2008) 

fasilitas merupakan faktor pemungkin yang menyebabkan seseorang untuk 

berperilaku sehat. Dengan adanya sarana yang mendukung baik dalam hal 

kuantitas, kualitas, maupun keterjangkauan akan memungkinkan seseorang 

untuk menerapkan perilaku kesehatan yang seharusnya. 

 Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan sarana posyandu lansia 

dengan keaktifan mengikuti posyandu lansia. Hasil penelitian ini didukung 

oleh penelitian terdahulu yaitu penelitian Nurlailis, dkk (2013) tentang 

hubungan antara kelengkapan fasilitas posyandu dengan partisipasi 

masyarakat di posyandu Wilayah Kerja Puskesmas Saradan, Madiun. 

Penelitian ini menyimpulkan ada hubungan antara kelengkapan fasilitas 

dengan partisipasi masyarakat di Posyandu. 

5. PENU1TUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Pengetahuan lansia mengenai manfaat Posyandu lansia pada lansia di 

Posyandu lansia Bagas Waras Pabelan Kartasura sebagian besar adalah 

kurang .  

2. Dukungan keluarga terhadap keaktifan lansia dalam mengikuti Posyandu 

lansia di Posyandu lansia Bagas Waras Pabelan Kartasura sebagian besar 

adalah sedang .   

3. Sarana yang tersedia pada fasilitas Posyandu lansia di Posyandu lansia 

Bagas Waras Pabelan Kartasura sebagian besar adalah kurang. 

4. Keaktifan lanjut usia dalam mengikuti kegiatan posyandu lansia di 

Posyandu lansia Bagas Waras Pabelan Kartasura sebagian besar adalah 

tidak aktif . 
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5. Terdapat  hubungan pengetahuan lanjut usia terhadap keaktifan lansia 

mengikuti posyandu lansia di Posyandu lansia Bagas Waras Pabelan 

Kartasura (p-value 0,001). 

6. Terdapat hubungan dukungan keluarga terhadap keaktifan lanjut usia 

mengikuti posyandu lansia di Posyandu lansia Bagas Waras Pabelan 

Kartasura (p-value 0,003). 

7. Terdapat hubungan sarana terhadap keaktifan lanjut usia mengikuti 

kegiatan posyandu lansia di Posyandu lansia Bagas Waras Pabelan 

Kartasura (p-value 0,001) 

 

5.2  Saran 

1. Bagi Lansia 

Lansia hendaknya senantiasa berusaha meningkatkan pengetahuan mereka 

tentang pentingnya posyandu bagi lansia, sehingga mereka memiliki motivasi 

yang tinggi untuk mengikuti kegiatan posyandu lansia. 

2. Bagi Keluarga Lansia 

Keluarga yang memiliki lansia hendaknya memberikan perhatian yang cukup 

terhadap kehidupan lansia, misalnya memperhatikan jadwal posyandu lansia, 

meluangkan waktu mengantar lansia mengikuti posyandu lansia, dan  

memberikan fasilitas yang memadai agar lansia dapat  melaksanakan kegiatan 

posyandu lansia. 

3. Bagi Perawat 

Perawat sebagai pekerja kesehatan di masyarakat, diharapkan memiliki dalam 

pembinaan dan pemeliharaan kesehatan masyarakat, yaitu dengan 

meningkatkan kepeduliannya terhadap masyarakat sekitarnya khususnya para 

lansia. 

4. Bagi Peneliti yang akan datang 

Peneliti yang akan datang dapat melakukan penelitian dengan tema keaktifan 

mengikuti kegiatan posyandu lansia, namun hendaknya meningkatkan jumlah 

sampel penelitian lebih besar atau menambahkan faktor-faktor lain yang 

berhubungan dengan keaktifan mengikuti kegiatan posyandu lansia misalnya 

faktor karakteristik demografi lansia, faktor dukungan social dan sebagainya 

sehingga diketahui faktor apakah yang paling dominan berhubungan dengan 

keaktifan mengikuti kegiatan posyandu lansia. 

 

5. Bagi Puskesmas 

Bagi pihak puskesmas disarankan untuk meningkatkan program posyandu  

dan melakukan uoaya-upaya dalam pengembangan program kegiatan 

posyandu lansia seperti penyuluhan,promosi kesehatan sehingga dapat 

terbentuk sikap yang positip terhadap pemanfaatan posyandu yang merupakan 

pelayanan kesehatan  dasar dimasyarakat sehingga dapat meningkatkan 

kwalitas hidup lansia. 
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