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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. 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. 

Dalam publikasi 10 Facts On Ageing and the Life Course (WHO, 

2012), perkembangan lanjut usia antara tahun 2000 dan 2015, proporsi lanjut 

usia (diatas 60 tahun) kelompok dunia akan bertambah dua kali lipat dari 11% 

menjadi 22%. Jumlah kelompok berusia 80 tahun keatas akan bertambah 4 

kali lipat antara tahun 2000 hingga 2050. 

Melalui The Word Factbook, Central Intelegence Agency (CIA) Merilis 

angka harapan hidup tahun 2012 sejumlah negara-negara didunia. Indonesia 

berada di peringkat 136 dengan usia harapan hidup 71, 62 tahun. Rata-rata 

harapan hidup indonesia berada jauh di bawah Singapura dan 
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Brunei Darussalam. Dua negara tetangga ini berada masing-masing 

diperingkat 4 (83, 75) dan 77 (76, 37).  

 Keberhasilan pembangunan adalah sasaran suatu negara yang 

terlihat dari perbaikan taraf hidup dan Umur Harapan Hidup (UHH)/Angka 

Harapan Hidup (AHH). Tetapi peningkatan UHH ini menyebabkan terjadinya 

transisi epidemiologi dalam sektor kesehatan akibat meningkatnya jumlah 

angka kesakitan karena penyakit degeneratif. Perubahan struktur demografi 

ini diakibatkan oleh peningkatan populasi lanjut usia (lansia) dengan 

menurunnya angka kematian serta penurunan jumlah kelahiran. 

 Indonesia termasuk negara yang memasuki era penduduk 

berstrukrur lanjut usia (aging structured population) karena mempunyai 

jumlah penduduk dengan usia 60 tahun keatas sekitar 7, 18%. Jika dilihat 

sebaran penduduk lansia menurut provinsi, persentase penduduk lansia di atas 

10% sekaligus paling tinggi ada di Provinsi DI Yogyakarta (13, 04%), Jawa 

Timur (10, 40%) dan Jawa Tengah 10, 34% (Susenas Tahun 2012, Badan 

Pusat Statistik RI). 

 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 
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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. 

 Sesuai dengan undang-undang UU 23 tahun 1992 pasal 19 manusia 

lansia adalah seseorang yang karena usianya mengalami perubahan biologis, 

fisik, kejiwaan, dan sosial, perubahan ini akan memberikan pengaruh pada 

seluruh aspek kehidupan, termasuk kesehatannya, oleh karena itu kesehatan 

lansia perlu mendapat perhatian khusus dengan tetap dipelihara dan 

ditingkatkan agar selama mungkin dapat hidup secara produktif sesuai 

dengan kemampuannya sehingga dapat ikut serta berperan aktif dalam 

pembangunan. 

Pada waktu seseorang memasuki masa usia lanjut, terjadi berbagai 

perubahan baik yang bersifat fisik, mental, maupun sosial. Perubahan yang 

bersifat fisik, antara lain penurunan kekuatan fisik, stamina, dan penampilan. 

Sebagian masyarakat beranggapan, bahwa orang lanjut usia tidak lagi 

mempunyai peran atau fungsi apapun dalam masyarakat. Mereka mengalami 

“ the roleless role”. Hal ini didasarkan pada kondisi orang lanjut usia yang 

cenderung lemah, tidak dinamis, pelupa, dan tidak dapat melakukan beberapa 

aktifitas tanpa bantuan orang lain. Tetapi ada juga masyarakat yang sangat 

menghormati dan menghargai orang lanjut usia. Mereka beranggapan bahwa 

orang lanjut usia bertindak arif bijaksana, kata-katanya selalu berupa petuah 

yang bermakna serta mengandung kebaikan dan kebenaran. Hal ini tercermin 

dalam karya sastra Sri Mangunegoro IV yang menyebutkan bahwa orang 
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yang disebut tua adalah orang yang mengekang hawa napsu dan memiliki 

sikap dan perilaku yang mulia (Yeniar, 2012). 

 Meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia menimbulkan masalah 

terutama dari aspek kesehatan dan kesejahteraan lansia. Jika masalah tersebut 

tidak diatasi akan berkembang menjadi masalah yang kompleks. Dalam hal 

ini pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan pelayanan kesehatan 

ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan mutu kehidupan lansia 

sehingga mencapai masa tua yang bahagia dan berdaya guna dalam 

kehidupan keluarga dan masyarakat sesuai dengan keberadaannya (Erfandi, 

2015). 

Semakin meningkatnya populasi lansia, pemerintah telah merumuskan 

berbagai kebijakan pelayanan kesehatan usia lanjut ditujukan untuk 

meningkatkan derajat kesehatan. Sebagai wujud nyata pelayanan sosial dan 

kesehatan pada kelompok usia lanjut ini, pemerintah telah mencanangkan 

pelayanan pada lansia melalui beberapa jenjang.Pelayanan kesehatan di 

tingkat masyarakat adalah Posyandu lansia (Notoadmodjo, 2007). 

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

Posyandu adalah 23 orang lansia atau 23.23%. 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap lansia di Posyandu Lansia 

Bagas Waras Dukuh Tegal Mulyo Desa Pabelan Kecamatan Kartasura 

menunjukan bahwa banyak dari peserta posyandu tidak aktif mengikuti 

kegiatan posyandu lansia. Dari hasil wawancara terhadap 8 orang lansia yang 

terdaftar di Posyandu lansia Bagas Waras adalah 4 orang menyatakan bahwa 

mereka datang ke posyandu ketika kurang enak badan saja sedangkan 4 

lainnya menyatakan datang ke posyandu karena penting untuk menjaga 

kesehatan mereka. Selanjutnya terhadap hambatan kehadiran ke posyandu 

lansia satu orang lansia mengatakan bahwa tidak mengingatkan tentang 

jadwal kegiatan posyandu, 4 orang mengatakan bahwa usia mereka sudah 

terlalu tua dan tidak ada yang mengantar lebih baik berada di rumah, 2 orang 

mengatakan bahwa mereka ingin melakukan pemeriksaan darah seperti 

pemeriksaan kolesterol, gula darah atau asam urat tetapi stick tidak tersedia, 1 

orang mengatakan tidak ada yang mengantar untuk mengikuti kegiatan 

posyandu lansia karena hanya tinggal seorang anak tetapi sibuk bekerja.  

Sedangkan dari hasil wawancara terhadap ketua posyandu lansia 

menyatakan bahwa setiap bulan kunjungan lansia rata-rata 28 orang perbulan 

dari 119 lansia yang terdaftar pada posyandu lansia. Keterbatasan sarana 

kegiatan juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan di posyandu 

misalnya alat pengukur tekanan darah yang kurang baik kegiatan hanya 

sebatas menimbang berat badan, senam, dan pemberian makanan tambahan. 
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Informasi lain yang di peroleh dari kader posyandu adalah tidak adanya 

keluarga yang mengantar lansia dan terkadang lupa jadwal kegiatan posyandu  

juga menjadi penyebab lansia tidak hadir dalam kegiatan posyandu lansia. 

Berdasarkan data di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan, dukungan 

keluarga dan sarana terhadap keaktifan lanjut usia  mengikuti kegiatan 

posyandu lansia di daerah Bagas Waras Dukuh Tegalmulyo Desa Pabelan 

Kecamatan Karrtasura,  sehingga dapat diidentifikasi faktor-faktor yang 

menjadi hambatan dalam keaktifan mengikuti kegiatan posyandu lansia. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka rumusan 

masalah yang ditampilkan dalam penelitian ini adalah “adakah hubungan 

antara pengetahuan tentang manfaat posyandu, dukungan keluarga dan 

sarana,  dengan keaktifan lanjut usia dalam mengikuti kegiatan Posyandu 

lansia Bagas Waras Dukuh Tegalmulyo Desa Pabelan Kecamatan Kartasura.  

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum  

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan lanjut 

usia dalam mengikuti kegiatan Posyandu lansia.  

2. Tujuan Khusus  

a. Untuk mengidentifikasi pengetahuan lansia mengenai manfaat 

Posyandu lansia.  
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b. Untuk mengidentifikasi dukungan keluarga terhadap keaktifan lansia 

dalam mengikuti Posyandu lansia.  

c. Untuk mengidentifikasi sarana yang tersedia pada fasilitas Posyandu 

lansia. 

d. Untuk mengidentifikasi keaktifan lanjut usia dalam mengikuti 

kegiatan posyandu lansia. 

e. Untuk mengetahui hubungan pengetahuan lanjut usia terhadap 

keaktifan lansia mengikuti posyandu lansia. 

f. Untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga terhadap keaktifan 

lanjut usia mengikuti posyandu lansia 

g. Untuk mengetahui hubungan sarana terhadap keaktifan lanjut usia 

mengikuti kegiatan possyandu lansia. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Puskesmas  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi 

pengambil kebijakan dalam rangka pemberdayaan posyandu lansia, 

meningkatkan pelatihan kader posyandu untuk meningkatkan mutu 

pelayanan sehingga dalam pelaksanaan Posyandu dapat optimal.  

2. Bagi Kader Posyandu  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

masukan bagi kader Posyandu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 

dapat meningkatkan keaktifan lansia dalam mengikuti kegiatan 

Posyandu. 
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3. Bagi Lansia dan Masyarakat  

Mendorong lansia untuk lebih aktif dalam mengikuti berbagai 

kegiatan di Posyandu lansia dan memberikan pengetahuan bagi 

masyarakat tentang manfaat Posyandu lansia sehingga masyarakat ikut 

mendukung dalam pelaksanaan Posyandu lansia.  

4. Bagi Peneliti  

Dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman baru dalam 

melakukan penelitian serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

keaktifan lansia dalam mengikuti kegiatan Posyandu lansia.  

E. Keaslian Penelitian  

1. Puspita, Dian (2014) Hubungan tingkat pengetahuan dan dukungan 

keluarga dengan keaktifan lanjut usia dalam mengikuti kegiatan di 

posyandu lansia desa Gajahan Kecamatan Colomadu. Hasil penelitian 

terdapat hubungan tingkat pengetahuan dan dukungan keluarga dengan 

keaktifan lanjut usia dalam mengikuti kegiatan di posyandu lansia desa 

Gajahan Kecamatan Colomadu. Metode penelitian menggunakan 

deskriptif koleratif. Pendekatan penelitian menggunakan cross sectional, 

teknik pengambilan sampel proporsional random sampling. Simpulan 

penelitian adalah terdapat hubungan tingkat pengetahuan dan dukungan 

keluarga dengan keaktifan lanjut usia dalam mengikuti kegiatan di 

posyandu Lansia Desa Gajahan Kecamatan Colomadu. 

2. Nurlailis, dkk (2013) Hubungan antara kelengkapan fasilitas posyandu 

dengan partisipasi masyarakat di posyandu (Di Wilayah Kerja Puskesmas 
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Saradan, Madiun).Rancangan penelitian ini adalah cross sectional. 

Populasi adalah keseluruhan posyandu yang ada di wilayah kerja 

puskesmas Saradan berjumlah 38 posyandu. Sampel diperoleh dengan 

teknik simple random sampling sebesar 35 posyandu. Variabel bebas dan 

variabel terikat masing-masing adalah kelengkapan fasilitas posyandu 

dan partisipasi masyarakat di Posyandu. Data dikumpulkan melalui 

observasi langsung dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan 

uji Fisher’s exact dengan α = 0, 05.Posyandu dengan fasilitas lengkap 

sebagian besar memiliki cakupan partisipasi masyarakat yang tinggi (58, 

33%), sedangkan posyandu dengan fasilitas tidak lengkap sebagian besar 

memiliki partisipasi masyarakat yang rendah (82, 61%). Hasil uji 

Fisher’s Exact adalah p=0, 022 (p<0, 05), berarti ada hubungan antara 

kelengkapan fasilitas dengan partisipasi masyarakat di Posyandu.


