
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Lansia 

1. Pengertian Lansia 

Menurut Notoatmodjo (2007) usia lanjut sebagai tahap akhir dari 

siklus kehidupan adalah suatu tahap perkembangan normal yang akan 

dialami oleh setiap individu yang mencapai usia lanjut dan merupakan 

kenyataan yang tidak dapat di hindari. Usia lanjut adalah sekelompok 

orang yang mengalami proses perubahan secara bertahap dalam jangka 

waktu beberapa dekade. Menurut Santrock dalam Widyanto (2014) usia 

lanjut adalah individu yang berada dalam tahapan usia dewasa akhir, 

dengan usia diatas 60 tahun. 

2. Aspek-aspek Yang Termasuk Dalam Batasan Lansia 

Menurut Notoatmodjo (2007) batasan pada penduduk lansia dilihat 

dari 4 aspek, yaitu: 

a. Aspek Biologi 

Dalam aspek biologi penduduk lansia adalah penduduk yang telah 

menjalani proses penuaan yang ditandai dengan menurunya daya tahan 

fisik dan mengakibatkan tubuh menjadi rentan terhadap serangan dari 

berbagai penyakit yang mengakibatkan kematian. Seiring dengan 

meningkatnya usia seseorang, maka struktur fungsi sel, jaringan dan 

system organ akan mengalami perubahan. Proses penuaan berbeda 
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dengan pikun (senile dementia) yaitu perilaku yang aneh atau sifat 

pelupa yang dimiliki oleh seseorang di usia tuanya. Pikun adalah suatu 

akibat dari tidak berfungsinya beberapa organ otak, hal ini dikenal 

dengan penyakit Alzheimer. 

b. Aspek Ekonomi 

Dalam aspek ekonomi menjelaskan bahwa penduduk lansia dianggap 

sebagai beban dari pada potensi sumber daya untuk pembangunan. 

Lansia dianggap sebagai penduduk yang tidak produktif dan hidupnya 

memerlukan bantuan dari generasi yang lebih muda. Bagi lansia yang 

masih bekerja produktivitas yang diperoleh sudah mulai menurun dan 

memiliki pendapatan yang rendah dibanding dengan pekerja usia 

produktif.  

c. Aspek Sosial 

Dilihat dari sudut pandang sosial, penduduk lansia merupakan 

kelompok sosial yang tersendiri. Di Negara Barat, penduduk lansia 

berada pada strata sosial di bawah kaum muda. Di Indonesia, 

penduduk lansia berada pada kelas sosial yang tinggi dalam artian 

penduduk yang harus dihormati oleh kaum yang usianya lebih muda. 

d. Aspek Umur 

Berdasarkan ketiga aspek diatas, pendekatan umur atau usia 

merupakan pendekatan yang paling memungkinkan untuk 

mendefinisikan penduduk usia lanjut. 
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3. Proses Penuaan 

Proses penuaan (aging) menurut Widyanto (2014) dibagi menjadi 2 

yaitu : 

a. Penuaan primer adalah proses deteriorasi tubuh yang sifatnya bertahap, 

tidak terhindarkan dan umum dialami manusia. 

b. Penuaan sekunder mengarah pada proses yang mempengaruhi tingkat 

penuaan primer sebagai akibat dari suatu kondisi penyakit, pemaparan 

lingkungan fisik yang tidak sehat dan juga penyalahgunaan yang 

termasuk di dalam kontrol manusia seperti stress di tempat kerja, 

paparan racun dari lingkungan, dan sebagainya. 

4. Batasan Lansia 

Batasan-batasan lansia menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 

dalam Widyanto (2014) yaitu: 

a. Usia Pertengahan (Middle Age), adalah usia antara 45-59 tahun 

b. Usia Lanjut (Elderly), adalah usia antara 60-74 tahun 

c. Usia Lanjut Tua (Old), adalah usia antara 75-90 tahun 

d. Usia Sangat Tua (Very Old), adalah usia 90 tahun keatas 

Kategori lansia menurut Depkes (2003) yaitu: 

a. pra lansia kelompok usia 45-59 tahun 

b. lansia antara lebih dari 60-69 tahun 

c. lansia beresiko kelompok usia > 70 tahun 

 

 

Hubungan Antara Karakteristik..., Findri Saputri, S1 Keperawatan UMP, 2015



5. Tipe-tipe Lansia 

Tipe-tipe yang dimiliki oleh seorang Lansia (Widyanto, 2014) yaitu:  

a. Tipe Arif Bijaksana 

Tipe kaya akan pengalaman, dapat menyesuaikan diri dengan 

perubahan zaman, ramah, rendah hati, dan menjadi panutan. 

b. Tipe Mandiri 

Dapat bersifat selektif terhadap pekerjaan dan mempunyai kegiatan. 

c. Tipe Tidak Puas 

Konflik lahir batin, tidak bisa menerima kenyataaan yang 

menyebabkan hilangnya kecantikan, daya tarik jasmani, kehilangan 

kekuasaan, jabatan, teman. 

d. Tipe Pasrah 

Lansia yang hanya bisa pasrah dengan menerima dan menunggu nasib 

baik. 

e. Tipe Bingung 

Lansia yang kehilangan kepribadian, mengasingkan diri, minder, pasif, 

dan kaget. 

Menurut Maryam S, et all., (2008) selain tipe-tipe tersebut di atas juga 

terdapat beberapa tipe lain yang dimiliki oleh seorang lansia yakni tipe 

optimis, tipe konstruktif, tipe dependen (bergantung), tipe defensive 

(bertahan), tipe militant dan serius, tipe pemarah / frustasi (kecewa akibat 

kegagalan melakukan sesuatu), serta tipe putus asa yang benci pada diri 

sendiri. 
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6. Perubahan- perubahan pada lansia 

Menurut Notoatmodjo (2007) perubahan yang terjadi akibat proses 

menua meliputi : 

a. Gangguan penglihatan, hal ini biasanya disebabkan oleh: 

1) Degenerasi macular senilis: penyakit ini belum bisa diketahui 

penyebabnya, namun dapat dicetuskan oleh rangsangan cahaya 

yang berlebihan. 

2) Katarak: penyakit yang diakibatkan oleh pengobatan steroid yang 

lama, trauma maupun radiasi. Jika tidak ditemukan penyebabnya, 

biasanya disebut sebagai idiopatik akibat proses menua. 

3) Glaukoma: yaitu penyakit yang terjadi akibat peningkatan tekanan 

dalam bola mata yang dapat terjadi secara akut maupun mendadak 

dengan ditandai gejala penglihatan kabur disertai nyeri, pusing, 

muntah dan kemerahan pada mata. 

b. Gangguan pendengaran 

Dalam gangguan ini meliputi presbikusis (gangguan 

pendengaran pada lansia) dan gangguan komunikasi. 

1) Presbikusis: gangguan pendengaran yang terjadi pada lansia. Pada 

umumnya laki-laki sering mengalami presbikusis dibandingkan 

dengan perempuan. 

2) Gangguan komunikasi: terjadi akibat pembicaraan dalam 

interfensi terganggu dengan suara lain, sumber suara mengalami 
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distorsi dan kondisi akustik ruangan yang tidak sempurna seperti 

ruang pertemuan yang berdinding mudah memantulkan suara. 

c. Perubahan komposisi tubuh 

Dengan bertambahnya usia manusia, masa bebas lemak menjadi 

berkurang 6,3% berat badan per dekade seiring dengan bertambahnya 

masa lemak 2% per dekade. Massa air mengalami penurunan 

sebanyak 2,5% per dekade. 

d. Saluran cerna 

Seiring dengan bertambahnya usia, jumlah gigi juga mengalami 

pengurangan karena tanggal atau ekstraksi atas indikasi tertentu. Alat 

cerna mekanik yang tidak lengkap tentu akan mengurangi 

kenyamanan untuk makan karena terbatasnya jenis makanan yang 

dapat dimakan. Produksi air liur yang mengandung berbagai enzim 

juga mengalami penurunan, sehingga mulut menjadi kering dan 

mengurangi kelancaran saat makan. 

e. Hepar  

Pada usia 80 tahun ke atas, hati megalami penurunan aliran darah 

sampai 35%, sehingga pada saat pemberian obat-obatan yang 

memerlukan proses metabolisme pada organ ini harus ditentukan 

dosisnya secara baik dan benar agar lansia dapat terhindar dari efek 

samping yang tidak di inginkan. 
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f. Ginjal 

Ginjal adalah bagian organ tubuh pada manusia yang berfungsi untuk 

mengeluarkan sisa metabolisme tubuh melalui air seni. Darah masuk 

ke ginjal lalu disaring oleh nefron (unit terkecil ginjal). Pada lansia, 

jumlah nefron mengalami penurunan sebesar 5-7% per dekade mulai 

dari usia 25 tahun. Hal ini mengakibatkan menurunnya kemampuan 

ginjal untuk mengeluarkan sisa metabolisme tubuh melalui air seni 

termasuk sisa obat-obatan. 

g. Sistem kardiovaskular  

Perubahan yang terjadi pada jantung dapat dilihat dari bertambahnya 

jaringan kolagen, bertambahnya ukuran miokard, berkurangnya 

jumlah miokard, dan berkurangnya jumlah air dalam jaringan. Selain 

itu jumlah sel-sel pacu jantung serta serabut berkas His dan Purkinye 

akan menurun. Keadaan tersebut mengakibatkan menurunnya 

kekuatan dan kecepatan kontraksi miokard disertai memanjangnya 

waktu pengisian diastolik. Hasil ahir dari keadaan tersebut 

menimbulkan fraksi ejeksi berkurang antara 10-20%. 

h. Sistem pernafasan 

Seiring dengan bertambahnya usia, maka kemampuan pegas dinding 

dada dan kekuatan otot pernafasan akan mengalami penurunan dan 

sendi-sendi pada tulang iga menjadi kaku. Keadaan tersebut 

mengakibatkan laju ekspirasi paksa menurun sebesar ±0,2 

liter/dekade serta berkurangnya kapasitas vital. Sistem pertahanan 
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terdiri dari atas gerak bulu getar, leukosit, dan antibodi serta refleks 

batuk akan menurun. Hal ini mengakibatkan lansia menjadi rentan 

terhadap infeksi. 

i. Sistem hormonal 

Pada usia mulai dari 45 tahun, produksi testosteron dan sperma 

mengalami penurunan tetapi tidak mencapai titik nadir. Pada usia 70 

tahun, laki-laki masih memiliki libido dan mampu melakukan 

kopulasi. Seorang wanita akan mengalami menopause pada usia 

antara 45-50 tahun, karena jumlah ovum dan folikel yang sangat 

rendah sehingga kadar estrogen sangat menurun. Keadaan ini 

mengakibatkan dinding rahim mengalami penipisan, selaput lender 

mulut rahim dan saluran kemih menjadi kering. Pada wanita yang 

lebih sering melahirkan, keadaan seperti diatas akan memperbesar 

kemungkinan terjadinya inkontinensia. 

j. Sistem muskuloskeletal 

Seiring dengan bertambahnya usia masalah pada sendi dan sistem 

muskuloskeletal akan semakin banyak. Sebagai resporeparatif maka 

dapat terjadi pembentukan tulang baru, penebalan selaput sendi dan 

firosin. Berkurangnya ruang lingkup gerak pada sendi dapat 

diperberat juga dengan tendon yang semakin kaku. 
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7. Kebutuhan Lansia 

Terjadinya perubahan usia, setiap lansia memiliki perbedaan 

kebutuhan dibandingkan dengan usia sebelumnya. 10 kebutuhan lansia 

menurut Darmojo dan Martono dalam Widyanto (2014) : 

a. Makanan cukup dan sehat 

b. Pakaian dan kelengkapannya 

c. Perumahan / tempat tinggal / tempat berteduh 

d. Perawatan dan pengawasan kesehatan 

e. Bantuan teknis praktis sehari-hari 

f. Transportasi umum 

g. Kunjungan / teman bicara / informasi 

h. Rekreasi dan hiburan sehat lainnya 

i. Rasa aman dan tentram 

j. Bantuan alat-alat panca indera dan fasilitas  

B. Posyandu Lansia 

1. Pengertian  

Posyandu lansia adalah tempat pelayanan bagi kaum lansia yang 

dilakukan dari, oleh, dan untuk kaum usila dengan menitik beratkan pada 

pelayanan promotif dan preventif, tanpa harus mengabaikan upaya kuratif 

dan rehabilitatif (Notoatmodjo, 2007). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa posyandu lansia adalah suatu fasilitas 

kesehatan yang berada di desa-desa yang dapat dimanfaatkan untuk 

memperoleh pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan 
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kesehatan masyarakat dan sumber informasi untuk mengetahui pentingnya 

arti kesehatan khususnya bagi warga yang sudah berusia lanjut. 

2. Tujuan Pelaksanaan posyandu lansia 

Tujuan umum dibentuknya posyandu lansia adalah untuk 

meningkatkan derajat kesehatan pada lansia dan mutu kehidupan  bagi usia 

lanjut, sehingga tercapai masa tua yang bahagia dan berdaya guna di 

dalam kehidupan keluarga dan masyarakat (Depkes RI, 2003). 

Tujuan khusus dari pembentukan posyandu lansia adalah : 

a. Meningkatkan kesadaran pada kelompok usia lanjut untuk membina 

kesehatannya sendiri. 

b. Meningkatkan kemampuan peran serta keluarga dan masyarakat untuk 

menghayati bagaimana cara mengatasi kesehatan pada usia lanjut. 

c. Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan pada usia lanjut. 

d. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada usia lanjut. 

3. Manfaat Posyandu Lansia 

Beberapa manfaat dari posyandu lansia yaitu : 

a. Mempertahankan kebugaran fisik pada usia lanjut 

b. Kesehatan rekreasi menjadi tetap terpelihara 

c. Sebagai penyalur minat dan bakat untuk mengisi waktu luang (Depkes 

RI, 2006). 

4. Sasaran Posyandu Lansia 

Menurut Departemen Kesehatan RI (2006) sasaran dari kegiatan 

posyandu lansia adalah : 

Hubungan Antara Karakteristik..., Findri Saputri, S1 Keperawatan UMP, 2015



a. Sasaran langsung, yaitu kelompok dengan pra usia lanjut (45-59 

tahun), kelompok dengan usia lanjut (60 tahun ke atas), dan kelompok 

dengan usia lanjut beresiko tinggi (70 tahun ke atas). 

b. Sasaran tidak langsung, yaitu keluarga yang tinggal atau hidup dengan 

lansia, organisasi sosial yang bergerak dalam pembinaan usia lanjut 

dan masyarakat luas. 

5. Pelaksanaan Kegiatan Posyandu Lansia 

Mekanisme pelayanan posyandu lansia dengan sistem 5 meja adalah 

sebagai berikut : 

a. Meja I 

Lansia mendaftarkan diri dan kader mencatat lansia tersebut. Bagi 

lansia yang sudah terdaftar di buku register langsung saja menuju meja 

selanjutnya.  

b. Meja II 

Kader menguukur tinggi badan, berat badan dan tekanan darah lansia, 

c. MEJA III  

Kader mencatat indeks masa tubuh (IMT), tekanan darah, berat badan, 

dan tinggi badan lansia di KMS lansia. 

d. Meja IV 

Memberikan penyuluhan kesehatan berdasarkan Kartu Menuju Sehat 

(KMS) pada perorangan. 
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e. Meja V 

Pelayanan yang dilakukan oleh tenaga professional yakni petugas dari 

puskesmas atau kesehatan yang meliputi kegiatan pemeriksaan dan 

pengobatan ringan (Depkes RI, 2003). 

C. Keaktifan Lansia 

1. Pengertian  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia secara harfiah keaktifan 

berasal dari kata aktif yang berarti sibuk, giat. Jadi keaktifan lansia adalah 

kegiatan atau kesibukan lansia dalam mengikuti dan mengahdiri kegiatan 

posyandu lansia secara rutin setiap bulannya di wilayah setempat. 

2. Manfaat 

Beberapa manfaat dari keaktifan lansia menurut Depkes (2006) di 

posyandu lansia antara lain: 

a. Mempermudah petugas kesehatan untuk memperoleh data-data yang 

berkaitan dengan kesehatan lansia, minimal dapat mengetahui berat 

dan tinggi badan, denyut nadi, tekanan darah, keluhan fisik dan 

penyakit yang diderita.  

b. Petugas kesehatan bisa memperoleh data tentang pola dan cara hidup 

mereka, data-data kondisi psikologis, dan keluhan fisik yang 

diungkapkan. Berdasarkan data-data tersebut petugas kesehatan akan 

memberikan informasi dan penyuluhan pada keluarga dan masyarakat 

mengenai usia lanjut. Jika ada masalah fisik dan psikologis yang 

membutuhkan suatu penanganan lebih lanjut, petugas kesehatan akan 
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memberikan rujukan kepada ahli sesuai dengan kondisi dan keperluan 

usia lanjut. 

c. Mensosialisasikan persiapan mental saat memasuki usia lanjut.  

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keaktifan Lansia 

Kesehatan seseorang dan kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh 

faktor perilaku dan diluar perilaku. Faktor perilaku tersebut ditentukan 

oleh tiga faktor yaitu (Notoadmodjo, 2003) :  

a. Faktor predisposisi (pemudah) meliputi pengetahuan, sikap, 

kepercayaan, nilai, dan karakteristik individu. 

b. Faktor pemungkin (pendukung) meliputi ketersediaan sarana 

kesehatan, akses, hukum pemerintah, ketrampilan terkait kesehatan, 

dan pekerjaan. 

c. Faktor penguat meliputi keluarga, teman sebaya, guru, dan tokoh 

masyarakat. 

D. Karakteristik individu 

Di Indonesia karakter/karakteristik disamakan pengertiannya dengan 

kepribadian diantaranya mencakup tentang sifat, ciri, karakter, watak, jiwa, 

moral, semangat, kebiasaan, dan tingkah laku. Karakteristik adalah 

keseluruhan pola (bentuk) tingkah laku, sifat-sifat, kebiasaan, kecakapan 

bentuk tubuh serta unsur-unsur psiko-fisik lainnya yang selalu menampakan 

diri dalam kehidupan seseorang (Ahmadi & Sholeh, 2005).  
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1. Karakteristik Lansia 

Hal-hal yang termasuk dalam karakteristik lansia menurut bustan 

(2007) adalah: 

a. Usia : lama hidup seseorang yang dihitung dari sejak lahir sampai saat 

ini. 

b. Jenis kelamin: ada perbedaan dalam kebutuhan dan masalah kesehatan 

yang terjadi pada lansia laki-laki dan perempuan. Misalnya, pada 

lansia laki-laki mereka sibuk dengan menghadapi terjadinya hipertropi 

prostat, sedangkan perempuan mereka mungkin sibuk dalam 

menghadapi terjadinya osteoporosis. 

c. Status perkawinan: dengan keadaan status yang masih memiliki 

pasangan hidup lengkap dan status yang sudah hidup menjadi seorang 

janda atau duda dapat mempengaruhi kesehatan fisik maupun 

psikologis pada lansia. 

d. Dengan siapa lansia tinggal (Living arrangement): keadaan lansia yang 

hanya hidup dengan pasangannya (suami istri), seorang lansia yang 

tinggal sendiri, seorang lansia yang hidup dengan anaknya, atau 

seorang lansia yang hidup dengan keluarga besar lainnya. 

e. Kondisi kesehatan 

1) Kondisi umum: keadaan dimana seorang lansia yang masih bisa 

melakukan kegiatan sendiri atau sudah tergantung pada orang lain 

dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari misalnya: mandi, buang 

air besar dan kecil. 
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2) Frekuensi sakit: tingginya frekuensi kesakitan pada lansia dapat 

menyebabkan lansia menjadi tidak produktif dan mulai tergantung 

kepada orang lain. 

f. Penghasilan 

1) Sumber pendapatan resmi: misalnya pendapatan dari dana pensiun 

atau mungkin ada sumber tambahan pendapatan yang lain bagi 

lansia yang masih aktif. 

2) Sumber pendapatan keluarga: misalnya bantuan keuangan atau 

pendapatan yang diperoleh dari anak, keluarga dan anggota 

keluarga yang masih tergantung padanya. 

3) kemampuan pendapatan: setiap lansia pasti memerlukan biaya 

yang lebih tinggi, sementara pendapatan lansia semakin menurun. 

Status ekonomi yang sangat  terancam, menjadi alasan untuk 

melakukann berbagai perubahan dalam kehidupan, menentukan 

kondisi hidup dengan perubahan status ekonomi dan kondisi fisik. 

E. Status Pekerjaan 

Perbandingan antara penduduk lansia desa dan kota, masyarakat lansia di 

pedesaan lebih banyak yang masih bekerja dibandingkan di perkotaan. Alasan 

lansia bekerja diantaranya adalah jaminan sosial dan kesehatan yang masih 

kurang, selain itu keadaan ekonomi juga menjadi alasan untuk mereka bekerja 

dan mencari pekerjaan. Faktor yang memungkinan terjadinya hal tersebut 

adalah keadaan fisik, mental dan emosional mereka yang masih baik 

(Hardywinoto dan Setiabudhi, 1999). Seseorang bekerja terlalu keras 
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dikarenakan kondisi perekonomian yang pas-pasan serta tingkat pendidikan 

yang rendah menyebabkan keterbatasan akses informasi sehingga orang 

tersebut kurang mengetahui arti dari kesehatan (Astuti, 2000). 

1. Usia Kerja 

Di negara indonesia, batas bawah usia kerja adalah 15 tahun dan 

tanpa batas atas usia kerja. Sedangkan di negara lain, dalam menentukan 

batas bawah dan batas atas pada usia kerja sangat bervariasi sesuai dengan 

kebutuhan dan situasi yang ada.  

Beberapa contoh batasan usia kerja: 

a. Batas bawah: Mesir (6 tahun), Brazil (10 tahun), Swedia, USA (16 

tahun), Kanada (14 dan 15 tahun), India (5 dan 15 tahun), Venezuela 

(10 dan 15 tahun). 

b. Batas atas: Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia (74 tahun), Mesir, 

Malaysia, Mexico (65 tahun), banyak negara seperti Indonesia tidak 

ada batas atas. (Pemkab Ponorogo, 2012). 

Lansia potensial adalah Penduduk lansia yang termasuk dalam 

angkatan kerja. Lansia potensial telah banyak ditemukan di Negara 

berkembang dan Negara yang belum memiliki tunjangan sosial di hari 

tuanya, sehingga mereka bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya 

(BPS, 2013). Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 

2011 membuktikan bahwa hampir separuh (45,41%) lansia di Indonesia 

masih bekerja dan sebesar (28,69%) lansia sibuk mengurus rumah tangga, 
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kemudian (1,67%) lansia menganggur atau mencari kerja, dan kegiatan 

lainnya sekitar (24,24%). 

Tingginya persentase lansia yang bekerja dikarenakan lansia masih 

mampu bekerja secara produktif demi membiayai kehidupan rumah 

tangganya, tetapi di sisi lain tingkat kesejahteraan lansia justru masih 

rendah. Ditinjau dari jenis kelamin, persentase penduduk lansia laki-laki 

yang bekerja sebanyak (61,47%) lebih tinggi dibandingkan lansia 

perempuan sebanyak (31,39%) (BPS, 2013).  

Menurut Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2011, (60,92%) 

Sektor pertanian masih menjadi tumpuan sebagian besar pekerja lansia, 

kemudian jasa (28,80%) dan industri (10,28%). Tingginya persentase 

lansia yang bekerja pada sektor pertanian disebabkan karena rendahnya 

tingkat pendidikan dan lapangan kerja di sektor pertanian selalu terbuka 

untuk semua kalangan tanpa ada syarat batasan pendidikan. Di daerah 

perkotaan mayoritas lansia bekerja pada sektor jasa (51,06%) sedangkan di 

daerah perdesaan hampir 80% lansia bekerja pada sektor pertanian (BPS, 

2013). 

F. Dukungan Keluarga 

1. Pengertian  

Dukungan adalah sebuah penyemangat atau support atau motivasi 

yang diberikan kepada seseorang, sedangkan keluarga adalah suatu 

perkumpulan yang terdiri dari dua atau lebih individu yang diikat oleh 

hubungan darah, perkawinan atau adopsi, dan tiap-tiap anggota keluarga 
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selalu berinteraksi satu sama lain (Mubarak dkk, 2009). Jadi dukungan 

keluarga terhadap lansia yaitu dengan memberikan support atau motivasi 

kepada lansia dan menjaga/memelihara kesehatan lansia sehingga tercapai 

taraf hidup lansia yang sehat. 

2. Tugas dan Fungsi Keluarga 

Menurut (Mubarak dkk, 2009) ada beberapa tugas dan fungsi dari 

sebuah keluarga yaitu :  

a. Fungsi Biologis : yaitu fungsi anggota keluarga untuk meneruskan 

keturunan, memelihara, membesarkan sertaa memenuhi kebutuhan gizi 

pada keluarganya. 

b. Fungsi Psikologis : keluarga berperan sebagai pemenuhan psikologis 

misalnya dengan pemberian kasih saying, rasa aman dan perhatian 

bagi keluarganya serta membenuk kepribadian yang dewasa. 

c. Fungsi Sosialisasi : keluarga membina sosialisasi pada anak-anaknya 

dengan membentuk norma dan tingkah laku sesuai perkembangan anak 

dan meneruskan nilai-nilai budaya yang ada. 

d. Fungsi Ekonomi : keluarga mencari penghasilan untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga dan menabung untuk kebutuhan masa depan. 

e. Fungsi pendidikan : keluarga mendidik anak seuai dengan tingkat 

perkembangannya. Anak disekolahkan oleh keluarga agar pengetahuan 

dan keterampilan yang dimilikinya bisa bertambah, dan sebagai 

pembentuk perilaku anak yang sesuai dengan bakat dan minat yang 
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dimilikinya serta mempersiapkan anak untuk memenuhi perannya 

dalam memasuki kehidupan dewasa nanti. 

Sedangkan tugas dalam sebuah keluarga adalah : 

a. Memelihara kesehatan fisik pada keluarga dan anggotanya 

b. Mengupayakan untuk selalu menjaga sumber-sumber daya yang ada 

dalam keluarga 

c. Mengatur anggotanya sesuai dengan tugas masing-masing dan 

kedudukannya 

d. Membina sosialisasi dalam keluarga agar terwujudnya keakraban dan 

kehangatan dalam keluarga 

e. Mengatur jumlah anggota keluarga yang diinginkan 

f. Menempatkan anggota keluarga dalam masyarakat luas 

g. Memberikan support dan dukungan bagi anggotanya. 

3. Faktor-faktor yang berhubungan dengan dukungan keluarga 

Fungsi sebuah keluarga salah satunya adalah sebagai pendukung. 

Anggota keluarga beranggapan bahwa orang yang bersifat mendukung, 

maka dia akan selalu siap untuk memberikan pertolongan dan bantuan 

pada saat diperlukan. Empat dimensi dari dukungan keluarga menurut 

Friedman (1998) adalah: 

a. Dukungan emosional 

Dukungan emosi adalah suatu dukungan yang berfungsi untuk 

menjaga keadaan emosi seseorang. Dukungan yang berupa ungkapan 

empati, kepedulian dan perhatian kepada anggota keluarga yang 
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sedang mengalami masalah kesehatan. Aspek-aspek yang termasuk 

dalam dukungan emosional yaitu dukungan dalam bentuk afeksi, 

adanya kepercayaan, perhatian, mendengarkan dan didengarkan.  

b. Dukungan informasi 

Dukungan informasi, keluarga berfungsi sebagai penyebar 

informasi yang ada di dunia. Jika individu tidak dapat menyelesaikan 

suatu masalah yang sedang dihadapi, maka keluarga dapat memberikan 

dukungan ini dengan cara pemberian informasi, nasehat, dan petunjuk 

tentang bagaimana cara penyelesaian masalah.  

c. Dukungan instrumental 

Dukungan instrumental adalah sebuah dukungan berupa bantuan 

dalam bentuk nyata atau material. Dalam dukungan ini meliputi 

berbagai macam aktivitas seperti aktivitas dengan menyediakan benda-

benda, misalnya alat-alat kerja, buku-buku, meminjam atau 

memberikan uang dan membantu  dalam menyelesaikan tugas-tugas 

praktis. 

d. Dukungan penghargaan 

Dukungan keluarga ini dapat melalui ungkapan rasa hormat atau 

positif bagi pasien, yaitu dengan memberikan pujian saat pasien 

sedang melakukan tindakan atau upaya penyampaian pesan ataupun 

masalah, keluarga selalu bertindak sebagai pembimbing umpan balik 

dengan memberikan dorongan bagi anggota keluarganya. 
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G. Kerangka Teori 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan lansia (Notoatmodjo, 2003) 

yaitu: faktor predisposisi (pengetahuan, sikap, kepercayaan, nilai, dan 

karakteristik individu), faktor pemungkin (ketersediaan sarana kesehatan, 

akses, hukum pemerintah, ketrampilan terkait kesehatan, dan pekerjaan), 

faktor penguat (keluarga, teman sebaya, guru, dan tokoh masyarakat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka teori tentang faktor-faktor yag mempengaruhi 

keaktifan lansia dalam menghadiri kegiatan posyandu lansia 

Sumber: Notoatmodjo, 2003 

 

Faktor Predisposisi : 
• Pengetahuan 
• Sikap 
• Kepercayaan 
• Nilai 
• Karakteristik 

individu 
 

Faktor Pemungkin : 
• Ketersediaan sarana 

kesehatan 
• Akses 
• Hukum pemerintah 
• Ketrampilan terkait 

kesehatan 
• Pekerjaan 

 

Menghadiri Kegiatan 

Posyandu Lansia 

Perilaku 

Lansia 

Faktor Penguat : 
• Keluarga 
• Teman sebaya 
• Guru 
• Tokoh masyarakat 
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H. Kerangka Konsep 

 

Variabel bebas     Variabel Terikat 
(Independent)          (Dependet) 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Konsep 

I. Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan sebagai jawaban sementara atas pertanyaan 

peneliti, yang harus diuji keasliannya secara empiris (Nursalam, 2003). 

Menurut Arikunto (2002) ditinjau dari keluasan dan lingkupnya, hipotesis 

dibedakan menjadi 2 yaitu hipotesis mayor dan hipotesis minor. Hipotesis 

mayor adalah hipotesis yang mencakup kaitan seluruh variabel dan seluruh 

objek penelitian, sedangkan hipotesis minor adalah hipotesis yang terdiri dari 

bagian-bagian atau sub-sub dari hipotesis mayor (jabaran dari hipotesis 

mayor).Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang dapat diajukan yaitu : 

 

Karakteristik 

Individu 

Status 

Pekerjaan 

Dukungan 

Keluarga 

Keaktifan lansia dalam 

menghadiri kegiatan 

posyandu lansia 

Hubungan Antara Karakteristik..., Findri Saputri, S1 Keperawatan UMP, 2015



1. Hipotesis Mayor 

a. Ada hubungan antara karakteristik individu dengan keaktifan lansia 

dalam menghadiri kegiatan Posyandu Lansia di Posyandu “Rahayu 

Widodo” Desa Bojongsari. 

b. Ada hubungan antara status pekerjaan dengan keaktifan lansia dalam 

menghadiri kegiatan Posyandu Lansia di Posyandu “Rahayu Widodo” 

Desa Bojongsari. 

c. Ada hubungan antara dukungan keluarga dengan keaktifan lansia 

dalam menghadiri kegiatan Posyandu Lansia di Posyandu “Rahayu 

Widodo” Desa Bojongsari. 

2. Hipotesis Minor 

a. Ada hubungan antara usia dengan keaktifan lansia dalam menghadiri 

kegiatan Posyandu Lansia di Posyandu “Rahayu Widodo” Desa 

Bojongsari. 

b. Ada hubungan antara jenis kelamin dengan keaktifan lansia dalam 

menghadiri kegiatan Posyandu Lansia di Posyandu “Rahayu Widodo” 

Desa Bojongsari. 

c. Ada hubungan antara status perkawinan dengan keaktifan lansia dalam 

menghadiri kegiatan Posyandu Lansia di Posyandu “Rahayu Widodo” 

Desa Bojongsari. 

d. Ada hubungan antara Living Arrangement dengan keaktifan lansia 

dalam menghadiri kegiatan Posyandu Lansia di Posyandu “Rahayu 

Widodo” Desa Bojongsari. 
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e. Ada hubungan antara kondisi kesehatan lansia dengan keaktifan lansia 

dalam menghadiri kegiatan Posyandu Lansia di Posyandu “Rahayu 

Widodo” Desa Bojongsari. 

f. Ada hubungan antara penghasilan dengan keaktifan lansia dalam 

menghadiri kegiatan Posyandu Lansia di Posyandu “Rahayu Widodo” 

Desa Bojongsari. 

g. Ada hubungan antara status pekerjaan dengan keaktifan lansia dalam 

menghadiri kegiatan Posyandu Lansia di Posyandu “Rahayu Widodo” 

Desa Bojongsari. 

h. Ada hubungan antara dukungan keluarga dengan keaktifan lansia 

dalam menghadiri kegiatan Posyandu Lansia di Posyandu “Rahayu 

Widodo” Desa Bojongsari. 
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