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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Gangguan kesehatan pada golongan lansia terkait erat dengan proses 

degenerasi yang tidak dapat dihindari. Seluruh sistem, cepat atau lambat akan 

mengalami degenerasi. Perubahan yang normal dalam bentuk dan fungsi otak yang 

sudah tua harus dibedakan dari perubahan yang disebabkan oleh penyakit yang secara 

abnormal mengintensifkan sejumlah proses penuaan. Salah satu manifestasi klinik 

yang khas adalah timbulnya demensia. Penyakit semacam ini sering dicirikan sebagai 

pelemahan fungsi kognitif atau sebagai demensia. Memang, demensia dapat terjadi 

pada umur berapa saja, bergantung pada faktor penyebabnya, namun demikian 

demensia sering terjadi pada lansia. 

Demensia merupakan gangguan kognitif dan memori yang dapat 

mempengaruhi aktifitas sehari-hari. Penderita demensia sering kali menunjukkan 

beberapa gangguan dan perubahan pada tingkah laku harian (behavioral symptom) 

yang mengganggu (disruptive) ataupun tidak menganggu (non-disruptive) (Volicer, 

1998). Grayson (2004) menyebutkan bahwa demensia bukanlah sekedar penyakit 

biasa, melainkan kumpulan gejala yang disebabkan beberapa penyakit atau kondisi 

tertentu sehingga terjadi perubahan kepribadian dan tingkah laku. 

Penelitian yang dilakukan Hendrie (1995) menyatakan bahwa demensia 

menyerang mereka yang berusia di atas 50 tahun, sementara di Indonesia usia 

termuda yang mengalami penyakit ini berusia 56 tahun, pada tahun 2006 diperkirakan 

ada 1 juta orang mengalami demensia dengan jumlah lanjut usia 20 juta orang. Kira-
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kira 5% usia lanjut 65 - 70 tahun menderita demensia dan meningkat dua kali lipat 

setiap 5 tahun mencapai lebih 45% pada usia diatas 85 tahun. Pada Negara industri 

kasus demensia 0.5 - 1.0 % dan di Amerika jumlah demensia pada usia lanjut 10 - 

15% atau sekitar 3-4 juta orang. Demensia Alzheimer merupakan kasus demensia 

terbanyak di Negara maju Amerika dan Eropa sekitar 50- 70%. Demensia vaskuler 

penyebab kedua sekitar 15-20% sisanya 15-35% disebabkan demensia lainnya 

(Wibowo, 2007). Penduduk Amerika yang keturunan Afrika lebih berisiko menderita 

demensia dari pada etnis sama yang bertempat di Negara asal Ibadan, Negeria 

(Hendriedkk., 1995). Jumlah lansia di kota malang saat ini ada sekitar 68 ribu orang 

atau 11 persen  dari total penduduk kota malang yang mencapai 807.136 jiwa (Dinkes 

kota malang).  

Berdasarkan femonema yang ada,berbagai macam aktivitas lansia yang ada di 

Desa Ngadirejo Kabupaten Malang, banyak ditemukan lansia yang aktif dalam 

kegiatan sehari-hari misalnya dalam bercocok tanam, berjualan ke pasar dan ada pula 

lansia yang hanya ada dirumah dikarenakan menjaga cucunya.  Dalam 1 bulan sekali 

lansia mengikuti kegiatan posyandu yang dilaksanakan oleh kader kesehatan yang ada 

di wilayah Ngadirejo, tetapi tidak semua lansia hadir dalam kegiatan tersebut 

dikarenakan jarak rumah yang jauh antara rumah lansia ke posyandu lansia, lansia 

yang memiliki banyak kegiatan sehingga tidak sempat untu hadir ke posyandu dan 

juga lansia yang merasa dirinya sehat sehingga tidak perlu lagi untuk periksa ke 

posyandu. Interaksi sosial yang ada di posyandu lansia tersebut sangatlah rendah 

dikarenakan lansia yang hadir hanya melakukan tensi, timbang berat badan kemudian 

diberi obat setelah itu lansia tersebut pulang jadi interaksi yang dilakukan lansia di 

posyandu sangat minim sekali karena mereka belum sempat berkumpul dan 

mengobrol dengan lansia lain. Peran perawat disini yaitu membantu para lansia dalam 
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upaya meningkatkan status kesehatan masyarakat agar lansia tersebut aktif dalam 

melalukan hal sosial misalnya interaksi sesama anggota lansia. Hal ini sangat penting 

agar lansia tetap produktif dan mengurangi terjadinya risiko kejadian demensia. 

Interaksi sosial berperan penting dalam kehidupan lansia. Hal ini dikarenakan 

pada usia lanjut para lansia mengalami penurunan kemampuan tubuh dan panca 

indera. Penurunan kemampuan yang berpengaruh dan mambatasi aktivitas dan gerak 

dalam kehidupannya. Penurunan kemampuan yang membuat para lansia tidak 

sanggup lagi bepergian jauh, tidak terlalu peka terhadap suara yang pelan, pada tulisan 

yang tidak terlalu besar, bahkan pada kondisi tertentu sering lupa dan tidak dapat 

mengingat hal – hal yang baru saja dialaminya (Suwignyo, 2010). Menurunnya derajat 

kesehatan dan kemampuan fisik tersebut mengakibatkan seorang lansia secara 

perlahan menarik diri dari hubungan dengan masyarakat sekitar. Kemudian 

menyebabkan menurunnya interaksi sosial pada lansia (Hardywinoto dan Setiabudi, 

1999).  

Seiring dengan bertambahnya usia, banyak penurunan yang dialami lansia baik 

secara fisik, mental, serta perubahan kondisi sosial yang dapat mengakibatkan 

penurunan pada peran-peran sosialnya sehingga perlu adanya interaksi sosial karena 

kemampuan lanjut usia untuk terus menjalin interaksi sosial merupakan kunci 

mempertahankan status sosialnya berdasarkan kemampuannya bersosialisasi 

(Noorkasiani, 2009).  Dengan interaksi sosial, lansia dapat berpikir positif dan 

optimis tentang kehidupan melalui keanggotaan dalam sebuah perkumpulan, 

memelihara keharmonisan dalam keluarga, melakukan interaksi dengan orang lain, 

mencegah isolasi, dan promosi kesehatan mental yang baik serta aktivitas fisik 
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sehingga interaksi sosial dapat dipertahankan (The Australian Psychological Society, 

2009). 

Lansia sering dianggap lamban, baik dalam berpikir maupun bertindak. 

Anggapan ini bertentangan dengan pendapat-pendapat zaman sekarang, yang justru 

menganjurkan agar tetap ada keterlibatan sosial yang dianggap penting dan 

meyakinkan untuk menjadi dukungan bagi lansia dalam menghadapi masalah yang 

terjadi (Noorkasiani, 2009). Tidak jauh berbeda dengan pendapat Nugroho (2009) 

yang menyatakan bahwa  lansia juga perlu diberi kesempatan untuk bersosialisasi atau 

berkumpul dengan orang lain sehingga dapat mempertahankan keterampilan 

berkomunikasi, juga untuk menunda kepikunan. Beberapa penelitian juga 

menunjukkan bahwa individu yang bersoasialisasi aktif lebih jarang mengalami 

demensia karena dengan bersosialisasi fungsi kognisi dan memori akan lebih sering 

terpakai. Selain dengan interaksi sosial menurut teori aktivitas menjelaskan bahwa 

pentingnya aktif dalam kegiatan sosial seperti posyandu lansia merupakan alat untuk 

penyesuaian diri yang sehat untuk lansia (Havighurst, 1952 dalam  Potter and Perry, 

2005). Selain itu aktifnya dalam pelayanan kesehatan di posyandu lansia, maka kondisi 

kesehatan mereka  dapat terpantau dengan baik. Hal ini dapat juga dipengaruhi oleh 

jenis kemain, berbeda jenis kelamin juga mempengaruhi tingkat demensia, pada lansia 

yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak terkena demensia, hal ini dikarenakan 

perempuan dalam menyelesaikan masalah lebih emosional, sensitif, tergantung dan 

pasif, sedang laki-laki lebih mandiri, emosinya lebih stabil, dominan dan lebih 

impulsif. Perbedaan kepribadian ini disebabkan pola pengalaman universal dalam 

keluarga. Bagi perempuan Jawa mereka dididik untuk manut dan nrimo, menerima 

apa adanya dengan apa yang telah diterima. Perbedaan kepribadian tersebut terkait 
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dengan timbulnya depresi yang pada akhirnya mempengaruhi timbulnya demensia 

(Sulistyanti, 2008). 

Posyandu lansia merupakan salah satu posyandu yang ada di Desa Ngadirejo 

Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang. Di desa ini terdapat 100 lansia 

diantaranya yg aktif dalam kegiatan posyandu ada 36 anggota yang terdiri dari pra 

lansia, lansia dan lansia yang tua. Lansia yang berumur di atas 60 tahun sejumlah 17 

orang diantaranya lansia laki-laki berjumlah 5 orang dan lansia yang perempuan 

berjumlah 12 orang. Dalam studi pendahuluan ini didapatkan lansia perempuan 

mengalami gangguan kognitif berat (demensia) dan pada lansia laki-laki ditemukan  

hanya mengalami gangguan kognitif ringan.  

Keberhasilan penurunan demensia tidak hanya ditentukan oleh olahraga, 

menjaga pikiran tetap aktif dan melakukan aktivitas sosial tetapi juga ditentukan oleh 

interaksi sosial dengan orang lain. Untuk itu peneliti sangat tertarik untuk mengetahui 

“Hubungan tingkat interaksi sosial dan frekuensi kehadiran dalam kegiatan posyandu 

lansia dengan kejadian demensia pada lansia berbeda jenis kelamin di Desa Ngadirejo 

Kabupaten Malang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana gambaran tingkat  interaksi sosial dalam kegiatan posyandu pada lansia 

di Desa Ngadirejo Kabupaten Malang? 

2. Bagaimana gambaran frekuensi kehadiran dalam kegiatan posyandu lansia di Desa 

Ngadirejo Kabupaten Malang? 
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3. Bagaimana gambaran kejadian demensia berbeda jenis kelamin pada lansia di Desa 

Ngadirejo Kabupaten Malang? 

4. Apakah tingkat interaksi sosial dalam kegiatan posyandu mempengaruhi kejadian 

demensia?  

5. Apakah frekuensi kehadiran dalam kegiatan posyandu mempengaruhi kejadian 

demensia pada lansia? 

6.  Apakah interaksi sosial, dan frekuensi kehadiran dalam kegiatan posyandu 

mempengaruhi kejadian demensia pada lansia? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dan tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan 

dan menganalisis hubungan tingkat interaksi sosial dan frekuensi kehadiran dalam 

kegiatan posyandu dengan kejadian demensia pada lansia berbeda jenis kelamin di 

Desa Ngadirejo Kabupaten Malang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mendeskripsikan gambaran  tingkat interaksi sosial pada lansia di Desa Ngadirejo 

Kabupaten Malang 

2. Mendeskripsikan gambaran frekuensi kehadiran dalam kegiatan posyandu lansia di 

Desa Ngadirejo Kabupaten Malang 
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3. Mendeskripsikan gambaran kejadian demensia pada lansia berbeda jenis kelamin 

di Desa Ngadirejo Kabupaten Malang 

4. Menganalisis hubungan tingkat interaksi sosial dengan kejadian demensia pada 

lansia di Desa Ngadirejo Kabupaten Malang 

5. Menganalisis hubungan frekuensi kehadiran dalam kegiatan posyandu dengan 

kejadian demensia pada lansia di Desa Ngadirejo Kabupaten Malang 

6. Menganalisis hubungan interaksi sosial dan frekuensi kehadiran dalam kegiatan 

posyandu mempengaruhi kejadian demensia pada lansia di Desa Ngadirejo 

Kabupaten Malang 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan tentang hubungan 

tingkat interaksi sosial dan frekuensi kehadiran dalam kegiatan posyandu lansia 

dengan kejadian demensia berbeda jenis kelamin. Selain itu tentu masih banyak faktor 

lain yang dapat mempengaruhi kejadian demensia sehingga diharapkan penelitian ini 

dijadikan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian sejenis dengan 

mengikut sertakan variabel lain. 

 

1.4.2 Bagi Tempat Penelitian (Posyandu) 

Untuk mengetahui bagaimana interaksi sosial antar lansia serta menilai 

bagaimana frekuensi kehadiran lansia ke posyandu mampu mengurangi kejadian 

demensia pada lansia. Selain itu posyandu mampu mengalisis perbedaan jenis kelamin 
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dapat mempengaruhi lansia mengidap demensia. Menjadi bahan masukan untuk 

memperbaiki dan memaksimalkan pelayanan bagi lansia yang mengikuti posyandu. 

1.4.3 Bagi Masyarakat 

Meningkatkan wawasan dan pengetahuan yang berguna untuk masyarakat pada 

umunya terutama pada lansia khususnya, agar lansia dapat aktif dalam melakukan 

interaksi dengan lansia lain. Selain itu agar para lansia mengerti bahwa pentingnya 

melakukan interaksi sangat diperlukan untuk membantu  mengurangi kejadian 

demensia. Bagi lansia yang berjenis kelamin perempuan agar lebih berhati-hati agar 

tidak terkena demensia. 

1.4.4 Bagi Perawat  

Perawat akan lebih mampu berfikir kritis dalam menemukan berbagai masalah 

atau faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian demensia di posyandu lansia, 

misalnya frekuensi kehadiran dalam kegiatan posyandu lansia. Selain itu penelitian ini 

dapat membantu perawat dalam upaya peningkatan status kesehatan masyarakat. 

Sebagai masukan untuk perawat biar lebih efektif dan lebih menitik beratkan pada 

lansia yang memiliki risiko tinggi pada lansia yang berjenis kelamin perempuan. 

 

1.5 Definisi Istilah 

Berikut ini ada istilah di dalam judul dan rumusan masalah  

1. Tingkat Interaksi sosial 

Interaksi sosial adalah sejauh mana hubungan antara individu satu dengan individu 

yang lain, individu satu dapat mempengaruhi individu lain atau sebaliknya, jadi 

terdapat adanya hubungan yang saling timbal balik (Walgito, 1999). 
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2. Kejadian Demensia  

Kejadian Demensia adalah suatu keadaan dimana seseorang mengalami kerusakan 

kognitif yang melibatkan penurunan yang terjdi terus-menerus pada fungsi 

memori dan kemampuan mempelajari informsi baru, kemampuan dalam 

bekomunikasi (Richard, 2010). 

3. Frekuensi Kehadiran 

Frekuensi kehadiran adalah banyaknya kunjungan lansia ke posyandu lansia dalam 

1 tahun terakhir.   

4. Lansia 

Lansia adalah sesuatu yang harus diterima sebagai suatu kenyataan dan fenomena 

biologis. Kehidupan itu akan diakhiri dengan proses penuaan yang berakhir 

dengan kematian (Hutapea, 2005). 

5. Posyandu Lansia 

Posyandu lansia merupakan perwujudan pelaksanaan program pengembangan dari 

kebijakan Pemerintah melalui pelayanan kesehatan bagi lansia, sebagai suatu 

forum komunikasi dalam bentuk peran serta masyarakat usia lanjut, keluarga, 

tokoh masyarakat dan organisasi sosial dalam penyelenggaraannya, dalam upaya 

peningkatan tingkat kesehatan secara optimal (Iswati, dkk, 2010). 

6. Jenis Kelamin 

Jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia 

yang ditentukan secara biologis melekat pada jenis kelamin tertentu dan berkaitan 

dengan ciri fisik atau alat reproduksi. Secara fisiologis alat tersebut tidak dapat 

ditukarkan. Hal ini sudah merupakan ketentuan biologis atau kodrat (Faqih, 1999). 
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1.6 Keaslian Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Agung & Iwan (2012). Dengan judul 

“Hubungan interaksi sosial dengan kesepian pada lansia’’ di Panti Werdha UPT 

Pelayanan Sosial Lanjut Usia dan Anak Balita Wilayah Binjai dan Medan yang 

berumur 60 tahun ke atas, didapatkan hasil bahwa mayoritas lansia merasa tidak 

kesepian. Hasil uji korelasi pearson pada penelitian ini menunjukkan bahwa interaksi 

sosial dan kesepian pada lansia memiliki hubungan yang signifikan. Hal ini bermakna 

bahwa semakin besar interaksi sosial maka semakin besar perasaan tidak kesepian. 

Pada penelitian tersebut, peneliti menggunakan rancangan penelitian dekriptif 

korelasi dengan metode purposive sampling. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah 

terdapat hubungan antara interaksi sosial dengan kesepian lansia . 

Persamaan  antara penelitian Agung & Iwan (2012) dengan penelitian yang akan 

dilakukan yaitu, salah satu variabel bebasnya yakni sama-sama menggunakan interaksi 

sosial. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian di atas adalah variabel bebas yang 

hanya menggunakan satu variabel yakni interaksi sosial dan variabel terikatnya dalam 

penelitian tersebut adalah kesepian pada lansia, tempat yang digunakan adalah di 

Panti Werdha UPT Pelayanan Sosial lanjut Usia dan anak Balita Wilayah Binjai dan 

Medan. Dan sampel yang digunakan adalah pasien lansia diatas 60 tahun. Sedangkan 

dengan penelitian ini adalah variabel bebas terdiri dari 3 (tiga) variabel yakni interaksi 

sosial, frekuensi kehadiran dalam kegiatan posyandu dan berbeda jenis kelamin, 

variabel terikatnya adalah kejadian demensia. Pada penelitian ini peneliti 

menggunakan penelitian observasi analitik dengan metode purposive sampling. Tempat 

yang digunakan adalah posyandu Desa Ngadirejo Kabupaten. 

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Musrifatul Uliyah, Siti Aisyah, Yulia 

Rahmina (2009). Pada penelitian tersebut peneliti menggunakan corelasional yang 
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bertujuan untuk mengungkapkan hubungan korelatif antar variabel dengan judul 

“Hubungan usia dengan penurunan daya ingat (Demensia) pada lansia di Panti Sosial 

Tresna Werdha Budi Sejahtera Landasan Ulin kota Banjar baru Kalimantan Selatan’’. 

Jumlah sampel 60 orang lansia. didapatkan hasil bahwa usia mempengaruhi 

penurunan daya ingat (demensia). Hasil uji Spearment Rank Test menunjukkan 

makna ada hubungan antara usia dengan penurunan daya ingat (demensia) pada 

lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Sejahtera. Kesimpulan dari penelitian 

tersebut yaitu ada hubungan antara usia dengan penurunan demensia. 

Persamaan yang terdapat antara penelitian di atas dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah tingkat demensia yang terdapat dalam variabel terikatnya. Sedangkan 

perbedaannya adalah pada variabel yang digunakan, tempat, dan waktu penelitian. 

Variabel dalam penelitian ini adalah interaksi sosial sebagai variabel bebas dan 

kejadian demensia sebagai variabel terikat. Pada penelitian ini peneliti menggunakan 

penelitian observasi analitik dengan metode purposive sampling, tempat dan waktu 

penelitian ini adalah di Desa Ngadirejo Kabupaten Malang. 

Penelitian ketiga dilakukan Zainuddin Pagala (2008) dengan judul “Hubungan 

interaksi sosial dengan kualitas hidup anak-anak panti asuhan muslimat Makasar’’. 

Jenis penelitian non eksperimental dengan rangcangan cross sectional, menggunakan 

teknik pengambilan sampel random sampling dan metode kuantitatif secara deskriptif 

korelasi. Penelitian ini juga menggunakan instrumen GDS dan kuesioner kualitas 

hidup. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa terdapat hubungan antara interaksi 

sosial dengan kualitas hidup anak-anak panti asuhan muslimat Makasar. 

Dari penelitian diatas terdapat persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan 

yaitu interaksi sosial sebagai variabel bebasnya. Sedangkan perbedaannya dalam 

penelitian diatas yaitu variabel terikat yang digunakan adalah kualitas hidup pada 
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lansia, tempat yang digunakan adalah panti asuhan muslimat Makasar. Sedangkan 

dalam penelitian yang akan dilakukan variabel bebas yang digunakan mencakup 3 

(tiga) yakni interaksi sosial, frekuensi kehadiran dalam kegitan posyandu, dan berbeda 

jenis kelamin, variabel terikatnya adalah kejadian demensia. Pada penelitian ini 

peneliti menggunakan penelitian observasi analitik dengan metode purposive sampling. 

Tempat yang digunakan adalah Posyandu Desa Ngadirejo Kabupaten Malang dan 

sampel yang digunakan adalah posyandu desa tersebut. 

 

 


