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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. LatarBelakang 

Suatu rangka pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga khususnya 

bagi lanjut usia ( Lansia ) yang dilaksanakan dengan cara meningkatkan 

kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan 

masyarakat, dengan pemberian kesempatan untuk perperan dalam kehidupan 

keluarga.Bahwa sehubungan maksud di atas kepala dinas pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana kabupaten malang., membentuk center of 

excellence ( COE ) kelompok bina keluarga lansia dewi kunti 3 Rw. 03 

kecamatan singosari, sebagai pusat dan percontohan kegiatan kelanjutusiaan di 

kabupaten malang tahun 2018.    

Adapun upaya pemberdayaan lansia meliputi Kegiatan rutin yaitu 

penimbangan, tensi, pemeriksaan gula darah, asam urat, kolestrol, dan siraman 

rohani. Sedangkan kegiatan individu yaitu meliputi pembuatan kerajinan 

seperti baju rajut, sarung bantal, dan juga membuat kue serta kripik singkong. 

Kegiatan penyuluhan bentuk kegiatannya adalah pendampingan dan pelayanan 

sosial lanjut usia dirumah yang merupakan suatu proses kegiatan yang 

terencana dan berkesinambungan, mulai dari sosialisasi sampai terminasi, 

sebagai upaya membantu lanjut usia, keluarga dan masyarakat dalam rangka 

memenuhi kebutuhan lanjut usia yang bersangkutan untuk meningkatkan 

kesejahteraan sosial. 
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Adapun Pokok-pokok kegiatan dalam kelompok BKL/kader meliputi : 

1. Kegiatan dalam kegiatan kelompok BKL/ kader meliputi : temu 

keluarga,penyuluhan, kunjungan rumah, rujukan, pencatatan dan 

pelaporan serta monitoring dan evaluasi. 

2. Kegiatan pengembangan antara lain :  

a. Bina kesehatan fisik atara lain kegiatannya yaitu meliputi 

kegiatan olah raga, senam,penyediaan makanan tambhan. 

b. Bina sosial dan lingkungan antara lain melalui kegiatan 

rekreasi, bina lingkungan, bina rohani/spritual melalui 

kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan. 

c. Bina peningkatan pendapatan usaha ekonomi produktif 

melalui UPPKS,koprasi dll. 

 

Terbentuknya komunitas bina keluarga lansia dewi kunti 3 Rw 3 kelurahan 

pagentan kecamatan singosari kabupaten malang yaitu adanya beberapa faktor 

diantaranya yaitupara lansia merasa kurang produktif karenadilihat dari  

usianya yaitu merupakan usia pensiun dari pekerjaannya tetapi di sisi lain 

kebutuhan ekonomi semakin  meningkat terutama berhubungan dengan 

kesehatan sedangkan uang pemasukan kurang bisa mencukupi kebutuhan 

kesehatannya. Sehingga para lansia ini mencari alternatif pekerjaan yang 

sesuai dengan kemampuan fisik dan pikirnya. Dipandang dari usia 

memberikan pekerjaan bagi lansia tidaklah mudah mengingat keterbatasan 
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fisik dan pikirnya. Oleh  karena itu peningkatan penghasilan lansia melalui 

pemberian pekerjaan menjadi sangat terbatas. 

Hasil penelitian Sa’adah (2017: 52-53) menjelaskan bahwasanya Perhatian 

pemerintah yang luar biasa sejak 2008, semestinya sudah dapat membuat 

kehidupan lansia saat ini lebih baik. Akan tetapi, pada kenyataannya 

kehidupan lansia belum semuanya berada pada kehidupan sejahtera. Masih 

banyak lansia yang  hidup di garis kemiskinan, menderita sakit, tidak memiliki 

keluarga yang menyayangi dan merawatnya bahkan menjadi trouble maker 

dengan melakukan tindakan asusila dan kriminalitas. Sebagaimana yang 

diberitakan oleh Redaksiana Trans 7 pada 12 maret 2014 jam 15.00, ada 

seorang lansia berusia 89 tahun dipenjara karena menjadi bandar togel. Pada 

tayangan tersebut juga diberitakan seorang kakek usia 75 tahun dihajar massa 

karena terbukti mencuri celana dalam para wanita di kampungnya. Setelah 

diselidiki ternyata kakek tersebut gemar menonton film porno, yang 

mendorongnya melakukan hal yang tidak pantas untuk melampiaskan 

nafsunya. 

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam 

menangani lansia belum tuntas dan perlu mendapat dukungan semua pihak. 

Lansia perlu dipahami secara individual karena setiap individu berbeda 

(individual differences). Semakin banyak jumlah lansia, semakin kompleks 

pula problem dan kebutuhan lansia. Karena itu, penelitian dalam rangka 

memahami lansia secara lebih dalam masih perlu dilakukan dan sangat 

penting. Lebih-lebih karena pada kenyataannya usia lanjut tidak hanya dilihat 
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dari usia kronologis yaitu mereka yang telah berusia 60 tahun ke atas, tetapi 

orang-orang yang telah memasuki masa pensiun (56 tahun) kebanyakan sudah 

menganggap dirinya sebagai lansia yang tidak berdaya, butuh perhatian, tidak 

produktif  lagi, dan merasa dinomorduakan. Dengan demikian, semakin 

kompleks permasalahan lansia di Indonesia yang perlu mendapat perhatian 

semua pihak. 

Menurut Elizaberth B.Hurlock  (Gumelar, 2014:.3) menjelaskan bahwa 

orang yang usia 60 tahun ditandai dengan adanya sebuah penurunan yaitu  

yang bersifat fisik dan psikologis dan cenderung mengarah ke penyesuaian 

diri yang buruk dan hidupnya tidak bahagia. Dalam UU No. 13 Tahun 1998 

(Gumelar, 2014:3) yang dimaksud lansia atau lanjut usia adalah perempuan 

ataupun laki-laki yang berusia 60 tahun atau lebih atau seseoramg yang telah 

mencapai usia 60 tahun keatas yang kdimana sebuah kemampuan fisik dan 

kognitifnya semakin menurun. 

Lansia menurut Indati (Patria,A. S., & Mutmainah,2018:58)  yaitu 

merupakan proses keseluruhan yang ditandai dengan sebuah terjadinya 

perubahan fisik dan mental secara perlahan lahan dan bertahap yang disebut 

sebagai senescence yaitu masa proses menjadi tua dan senility (keuzuran) 

apabila telah terjadi kemunduran fisik terutama pada lapisan otak maka akan 

mempengaruh kondisi mentalnya (disorganisasi mental) . 

Melihat hal tersebut maka dari itu kelompok bina keluarga lansia dewi 

kunti 3 Rw. 03 kecamatan singosari, melibatkan berbagai pihak dan keahlian 

diantaranya yaitu, anggota keluarga sebagai pendamping, kader ( BKL, PKK, 
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Posyandu, dsb), petugas sosial, ahli gizi, dokter, perawat, petugas kesehatan 

lainnya seperti fisioterapis, psikolog/psikiater, tokoh agama, tokoh 

masyarakat, BPJS kesehatan, tetangga atau lingkungan masyarakat sekitar, 

donatur pemerintah/ yayasan/perusahaan/perorangan. 

 Memberikanpemahaman dan keterampilan bagi anggota keluarga yang 

mempunyai lansia, pembinaan ketahanan keluarga lansia dan rentan melalui 

pengelolaan kelompok Bina Keluarga Lansia yang mempunyai tujuan untuk  

meningkatkan sebuah pengetahuan, sikap atau perilaku serta keterampilan 

keluarga dalam membina dan mensejahterakan keluarga lansia menjadi sangat 

penting, dan diharapkan menjadi wahana belajar bagi keluarga untuk 

meningkatkan kepedulian peran aktif keluarga.  

 Kegiatan pertemuan lansia dilakukan dua bulan sekali yang meliputi 

penimbangan, tensi, periksa kesehatan gula darah kolestrol, asamurat, 

bernyayi, informasi kesehatan dll, serta saling memamerkan hasil karyanya 

masing-masing yang telah di buat oleh lansia secara mandiri. Jumlah kader 

lansia yang aktif 20 orang wanita . Kegiatan ini dilakukan di rumah ibu ketua 

dari kelombok bina keluarga lansia yang bertempat di Jln. Ronggolawe No 33 

Singosari Rt. 07 Rw.03. 

Sebelumnya peneliti ingin meneliti di kelurahan pagentan kecamatan 

singosari kabupaten malang karna program BKL dewi kunti menjadi juara 

satu tingkat kabupaten malang pada tahun 2018 dimana kelompok BKL ini 

sudah terkordinir dengan baik dan program-program  telah berjalan dengan 

baik. Dengan demikian tujuan peneliti ingin mengetahui kondisi para lansia 
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dan bagaimana model pemberdayaan lansia yang berada di kelurahan 

pagentan.  

Pemberdayaan adalah suatu usaha untuk memberikan sebuah motivasi ,  

semangat, agar dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan sebuah 

potensi yang telah individu atau kelompok miliki. Terkait dengan 

pemberdayaan manusia lanjut usia yaitu dimana suatu upaya untuk 

mengangkat sebuah potensi dan prestasi mereka, sehingga mereka dapat 

mandiri dan tidak membebani anggota keluarga lainnya maupun orang lain. 

Penelitian ini yaitu untuk membentuk sebuah iklim yang dimana 

mendorong lansia untuk mengembangkan sebuah kemampuannya dengan 

memberikan perhatian, semangat dan sikap berfikir positif  (positive thinking). 

Kemudian memberikan suatu fasilitas yang memungkinkan pengembangan 

kemampuan tersebut dengan memberikan pelatihan keberlanjutannya.  

Langkah nyata tersebut juga ditunjang dengan selalu berada di samping 

seorang lansia tersebut untuk mengembangkan potensi-potensi yang mereka 

miliki.  

Penelitian tentang lansia belum begitu banyak sehingga masih perlu 

banyak Dari beberapa penelitian yang telah ada,dikembangkan sebagai wujud 

kepedulian perguruan tinggi terhadap masalah-masalah sosial. belum 

ditemukan penelitian tentang model pemberdayaan lansia meskipun program-

program pemerintah ke arah peningkatan kesejahteraan lansia sudah ada. 
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B. Rumusan Masalah 

 Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

perumusan masalah dalam sebuah penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Masalah apa yang dihadapi oleh lansiadi Kelompok Bina Keluarga 

lansia Dewi kunthi 03 Rw 03 Kelurahan Pagentan Kecamatan 

Singosari Kabupaten Malang. 

2. Bagaimana bentuk pemberdayaan lansia melalui program kegiatan 

bina keluarga lansia dewi kunthi 03 Rw 03 Kelurahan Pagentan 

Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.  

C. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dari penelitian ini terbagi menjadi 2 bagian yaitu 

manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, adapun rinciannya yaitu 

sebagai berikut :  

1) Manfaat  akademis 

Hasil dari penelitian  ini di harapkan juga dapat bermanfaat bagi 

pengembangan wawasan ilmu pengetahuan mengenai program 

pelaksanaan bina keluarga lansia dalam mewujudkan lansia yang 

produktif. Serta bermanfaat untuk memperkaya referensi penulisan 

mengenai pelaksanaan program keluarga lansia berbasis komunitas.  

2) Manfaat Praktis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat bagi 

semua pihak yang terkait dalam penelitian ini , diantaranya :   
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a. Bagi Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial 

Diharapkan dengan adanya sebuah penelitian ini nantinya akan 

bisa menjadi sebuah reverensi dan memberi sumbangsih ataupun 

masukan bagi mahasiswa khusunya dalam penelitian mengenai  

BKKBN dalam sebuah program yang ditujukan untuk lansia,  Untuk 

masyarakat sekitar dapat memahami persoalan yang sangat penting 

untuk diselesaiakan. 

b. Bagi Pihak DPPKB 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini di dinas pengendalian 

penduduk keluarga berencana(DPPKB) bisa melihat bagaimana respon 

masyarakat terkait adanya program DPPKB yang dilakukan oleh 

bidang K3 didlam pembentukan BKL khususnya lansia. serta respon 

bisa menjadikan masyarakat yang tidak keterbelakangan menjadi 

berpikir maju. 

c. Bagi Pihak Masyarakat 

Diharapkan dengan adanya sebuah penelitian ini dapat berguna 

dan bermanfaat bagi masyarakat .  Program Bina keluarga lansia 

mampu sebagai penambah wawasan, khususnya di bidang 

ProgramBKL. Serta memahami sebuah  makna dari kegiatan Bina 

keluarga lansia sehingga masyarakatyang ikut serta berperan sebagai 

peserta BKL dapat menerima dan mampu memanfaatkan apa yang 

telah diberikan oleh pihak DPPKB dan bisa menikmati fasilitas yang 

sudah disediakan oleh DPPKB dan digunakan  dengan baik. 
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D. Ruang Lingkup 

1) Struktur kepengurusan di kelompok Bina Keluarga Lansia Dewi Kunthi 03 

Rw 03 Kelurahan Pagentan kecamatan singosari Kabupaten Malang.  

2) Kemampuan lembaga dalam melakukan program bina keluarga lansia 

(BKL). 

3) Bentuk –bentuk keterlibatan keluarga dalam proses memberdayakan 

lansia.  

4) Implementasi program pemberdayaan lansia berbasis komunitas. 

5) Mitra yang terlibat dalam pemberdayaan lansia berbasis komunitas di 

kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. 


