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Abstrak 

Posyandu lansia adalah suatu bentuk keterpaduan pelayanan kesehatan lansia 

ditingkat desa/kelurahan dalam masing-masing wilayah kerja puskesmas. Hasil 

observasi, menyatakan masih banyak lansia yang tidak datang keposyandu lansia 

untuk memeriksakan dirinya dikarenakan, pengetahuan kurang, sikap lansia yang 

tidak mendukung, jarak tempat tinggal yang jauh, kurangnya dukungan dari 

keluarga dan petugas kesehatan dan lansia yang bekerja. 

Tujuan umum adalah untuk mengetahui hubungan faktor predisposing dan 

renforcing dengan perilaku lansia dalam pemanfaatan Posyandu Lansia di 

Wilayah Kerja Puskesmas Sekadau Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten 

Sekadau. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasional 

analitik dengan pendekatan Cross Sectional, sampel dalam penelitian ini 

berjumlah 67 lansia. Uji statistic yang digunakan adalah uji Chi Square. 

Hasil yang didapat bahwa ada  hubungan antara umur  (p value=0,021), jarak 

tempat tinggal (p value= 0,031), pengetahuan (p value=0,001), sikap (p 

value=0,001), dukungan keluarga (p value=0,004), dukungan petugas kesehatan 

(p value=0,034) dan tidak ada hubungan jenis kelamin (p value=1,000), 

pendidikan (p value=0,745), pekerjaan (p value=0,142) dengan perilaku lansia 

dalam pemanfaatan posyandu lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Sekadau 

Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. 

Puskesmas sebaiknya dapat berperan aktif dalam melakukan kegiatan penyuluhan, 

sosialisasi, dan pengawasan agar terciptanya pelaksanaan pelayanan kesehatan 

yang maksimal bagi masyarakat utamanya para lansia.  

Kata kunci  : Faktor Predisposing, Renforcing, Lansia, Posyandu 

Daftar pustaka  :  36 (1990-2012) 
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Abstract 

Posyandu is a form of integration of the elderly health services at the village / 

villages in their respective working area health centers. Observation, stating there 

are many elderly people who do not come keposyandu elderly people to check 

themselves because, lacking knowledge, attitudes elderly who do not support, 

shelter far distance, lack of support from family and health care workers and the 

elderly to work. 

The general objective was to determine the relationship between predisposing and 

renforcing behavior in the utilization of Posyandu Elderly elderly in Puskesmas 

Sekadau Sekadau Hilir Subdistrict Sekadau. 

The method used in this study was observational analytic with cross sectional 

sample in this study amounted to 67 elderly. Statistical test used is Chi Square 

test. 

The results found no correlation between age (p value = 0.021), a distance of 

residence (p value = 0.031), knowledge (p value = 0.001), attitude (p value = 

0.001), family support (p value = 0.004), support health workers (p value = 0.034) 

and no relationships gender (p value = 1.000), education (p value = 0.745), 

occupation (p value = 0.142) with the behavior of the elderly in the utilization of 

posyandu in Puskesmas Sekadau Subdistrict Downstream Sekadau. 

Puskesmas should play an active role in conducting counseling, socialization and 

supervision of the implementation of health care to the creation of the maximum 

for the people particularly the elderly..  

Keywords  : Predisposing Factors, Renforcing, Elderly, Posyandu 

References  :  36 (1990-2012) 

 

Pendahuluan 

Usia lanjut dikatakan sebagai 

tahap akhir perkembangan pada daur 

kehidupan manusi1. Hal ini karena 

pada lansia individu akan mengalami 

perubahan fisik, mental, sosial 

ekonomi dan spiritual yang 

mempengaruhi kemampuan 

fungsional dalam aktivitas kehidupan 

sehari-hari sehingga lansia menjadi 

lebih rentan menderita gangguan 

kesehatan baik fisik maupun mental. 

Walaupun tidak semua perubahan 

struktur dan fisiologis, namun 

diperkirakan setengah dari populasi 

penduduk lansia mengalami 

keterbatasan dalam aktivitas 

kehidupan sehari-hari dan 18% 

diantaranya sama sekali tidak mampu 

beraktivitas.  

Lansia yang sehat dan mandiri 

tentunya akan dapat melakukan 

berbagai kegiatan tanpa bantuan 

orang lain. Dari seluruh lansia, 

sekitar 85% diantaranya dapat 

melakukan berbagai kegiatan tanpa 

perlu bantuan orang lain. Persentase 

ini seharusnya terus ditingkatkan 

dengan terus meningkatkan kualitas 

hidup penduduk agar tetap sehat dan 

mandiri sampai di usia tua. Kondisi 

ini bisa dilihat dari persentase 

perempuan lansia yang bisa 

melakukan kegiatan tanpa bantuan 

orang lain lebih besar dibandingkan 

laki-laki (87,85% untuk perempuan 

lansia dari seluruh perempuan lansia 

dan 81,25% untuk laki-laki lansia 

dari seluruh laki-laki lansia)2. 
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Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 1998 tentang Kesejahteraan 

Lansia dan petunjuk pelaksanaannya 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan 

Upaya Peningkatan Kesejahteraan 

Lansia, memuat tentang pembinaan, 

pemberdayaan, pelayanan, bantuan 

sosial dan sebagainya, mengukuhkan 

posisi dan potensi lansia untuk 

semakin berperan dan berkembang 

didalam lingkungan masyarakatnya. 

Usia lanjut atau lansia bukan 

merupakan suatu penyakit, tetapi 

merupakan suatu proses alami yang 

tidak dapat dihindarkan. Umur 

manusia sebagai mahluk hidup 

terbatas oleh suatu peraturan alam 

atau hukum alam, maksimal sekitar 6 

(enam) kali masa bayi sampai 

dewasa atau 6 x 20 tahun sama 

dengan 1203. 

Pada tahun 2007 jumlah 

penduduk lansia di Kalimantan Barat 

266.632 dan tahun 2010 bertambah 

lagi menjadi 290.400 jiwa di 

antaranya adalah penduduk lansia 60 

tahun ke atas. Hasil Sensus 

Penduduk 2010 Usia Harapan Hidup 

Di Kalimantan Barat berjumlah 

sekitar 4,395 juta jiwa diantaranya 

adalah penduduk lansia 68 tahun4. 

Menurut data Dinas 

Kependudukan Kecamatan Sekadau, 

penduduk di Kecamatan Sekadau 

berjumlah 29.149 jiwa. Jumlah lansia 

di empat posyandu lansia di wilayah 

kerja Puskesmas Sekadau pada tahun 

(2012) sebanyak 814 jiwa, yaitu 

posyandu Bunga Tanjung berjumlah 

215 jiwa, posyandu Bunga Sedap 

Malam berjumlah 84 jiwa, posyandu 

Bunga Krisan berjumlah 150 jiwa, 

posyandu Peniti berjumlah 365 jiwa. 

Menurut data Puskesmas Sekadau 

telah berhasil mencatat jumlah 

kunjungan lansia dari empat 

posyandu pada tahun (2012) 

sebanyak 764 kunjungan lansia, yaitu 

posyandu Bunga Tanjung di Desa 

Tanjung berjumlah 336 peserta, 

posyandu Bunga Sedap Malam 

berjumlah 18 peserta, posyandu 

Bunga Krisan berjumlah 67 peserta, 

posyandu Melati Air berjumlah 343 

peserta. Sedangkan di tahun (2013) 

sebanyak 310 kunjungan lansia, yaitu 

posyandu Bunga Tanjung di Desa 

Tanjung berjumlah 152 kunjungan, 

posyandu Bunga Sedap Malam 

berjumlah 16 kunjungan, posyandu 

Bunga Krisan berjumlah 27 

kunjungan, posyandu Melati Air 

berjumlah 115 kunjungan. Jumlah 

kasus kesakitan lansia yang timbul 

selama tahun (2012) sebanyak 470 

angka kesakitan, yaitu hypertensi 

bejumlah 211, gastritis berjumlah 68, 

eksim berjumlah 29, dan rematoid 

arthritis berjumlah 162. Sedangkan 

pada tahun (2013) sebanyak 66 

angka kesakitan, yaitu hypertensi 

bejumlah 22, gastritis berjumlah 7, 

eksim berjumlah 8, dan rematoid 

arthritis berjumlah 295. 

Tingginya angka kesakitan pada 

lansia maka dibutuhkan pelayanan 

kesehatan berupa posyandu lansia. 

Perilaku lansia dalam pemanfaatan 

posyandu lansia merupakan faktor 

penting penentu keberhasilan upaya 

pelayanan kesehatan. Perilaku lansia 

dalam upaya pemanfaatan posyandu 

lansia mempengaruhi tingkat 

kesejahteraan hidup lansia. Faktor 

yang berpengaruh dalam 

pemanfaatan posyandu lansia 

misalnya umur, jenis kelamin, 

pendidikan, pengetahuan, sikap, 

pekerjaan, jarak tempat tinggal, 

dukungan keluarga, dan dukungan 

petugas kesehatan. 

Menurut umur Umur yaitu usia 

individu yang terhitung mulai saat 

dilahirkan sampai saat berulang 

tahun. Semakin cukup umur maka 
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tingkat kematangan dan kekuatan 

seseorang akan lebih matang dalam 

berpikir dan bekerja. Istilah lansia 

didasarkan pada pengelompokan 

jenis kelamin yang mencakup 

kehidupan manusia secara 

keseluruhan baik laki-laki maupun 

perempuan yang sudah memasuki 

masa tua6.  

Semakin tinggi  pendidikan  

maka semakin mudah menerima 

penyuluhan yang diberikan petugas 

kesehatan dalam fokus ini 

pemanfaatan posyandu lansia karena 

pendidikan sangat mempengaruhi 

cara berpikir dan membawa 

perubahan perilaku yang positif 

dalam meningkatkan kesehatanya. 

Tingkat pendidikan juga merupakan 

hal penting dalam menghadapi 

masalah. Semakin tinggi pendidikan 

seseorang, semakin banyak 

pengalaman hidup yang dilaluinya, 

sehingga akan lebih siap dalam 

menghadapi  masalah yang terjadi7. 

Faktor pengetahuan masyarakat 

yang baik mempunyai pengaruh yang 

besar terhadap peningkatan status 

kesehatan seseorang, sedangkan 

pengetahuan yang buruk dapat 

menyebabkan kegagalan dalam 

peningkatan status kesehatannya. 

Dalam mencapai derajat kesehatan 

lansia itu sendiri maka diadakan 

suatu kegiatan seperti posyandu 

lansia dengan penyuluhan guna 

meningkatkan pengetahuan dan 

derajat kesehatan lansia itu sendiri. 

Dengan pengetahuan lansia yang 

baik dapat mempengaruhi seseorang 

termasuk kesehatan seseorang akan 

pola hidup terutama dalam motivasi 

untuk berperan serta dalam 

pembangunan8. 

Setiap orang yang berhubungan 

dengan lanjut usia adalah orang yang 

berusia 56 tahun ke atas, tidak 

mempunyai penghasilan dan tidak 

berdaya mencari nafkah untuk 

keperluan pokok bagi kehidupannya 

sehari-hari. Pada usia 55 sampai 65 

tahun merupakan kelompok umur 

yang mencapai tahap penisiun, pada 

tahap ini akan mengalami berbagai 

penurunan daya tahan tubuh atau 

kesehatan dan berbagai tekanan 

psikologis. Dengan demikian akan 

timbul perubahan-perubahan dalam 

hidupnya. Dari perubahan-perubahan 

tersebut berpengaruh terhadap minat 

lansia itu sendiri dalam mengikuti 

posyandu lansia9. 

Dukungan keluarga adalah 

sikap,  tindakan dan penerimaan 

keluarga terhadap penderita yang 

sakit.  Dukungan keluarga sangat 

berperan dalam mendorong minat 

atau kesediaan lansia untuk 

mengikuti kegiatan posyandu lansia. 

Keluarga bisa menjadi motivator 

kuat bagi lansia apabila selalu 

menyediakan diri untuk 

mendampingi atau mengantar lansia 

ke posyandu, mengingatkan lansia 

jika lupa jadwal posyandu, dan 

berusaha membantu mengatasi 

segala permasalahan bersama lansia. 

Dukungan petugas kesehatan 

merupakan faktor lain yang dapat 

mempengaruhi perilaku kepatuhan. 

Begitu juga mereka dapat 

mempengaruhi perilaku lansia 

dengan cara menyampaikan antusias 

mereka terhadap tindakan tertentu 

dari lansia, dan secara terus menerus 

memberikan penghargaan yang 

positif bagi lansia yang telah mampu 

berpartisipasi dalam pemanfaatan 

posyandu lansia. 

Faktor yang berhubungan secara 

bermakna dengan tingkat kunjungan 

lansia ke posyandu adalah 

pengetahuan lansia (p = 0,000), sikap 

(p = 0,023), dukungan petugas (p = 

0,029), dukungan keluarga (p = 

0,000), jarak (p = 0,007), dan sarana 
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(p = 0,000). Demikian juga dengan 

Fitri (2012),  memperoleh  hasil 

bahwa variabel yang berhubungan 

secara signifikan dengan 

pemanfaatan posyandu lansia yaitu 

pengetahuan (p=0,000), sikap 

(p=0,001), dukungan sosial 

(p=0,010) dan peran kader 

(p=0,009). Sedangkan variabel yang 

tidak berhubungan dengan 

pemanfaatan posyandu lansia yaitu 

umur, jenis kelamin, status tinggal, 

status perkawinan, pendidikan, 

pekerjaan dan pendapatan10. 

Berdasarkan hasil observasi 

awal yang dilakukan pada 10 orang 

lansia yang di wawancarai secara 

langsung, 5 orang lansia yang tidak 

mau pergi ke posyandu lansia 

sedangkan 5 orang lansia yang rutin 

setiap bulannya ke posyandu lansia. 

Peroleh sebagai (60%) jenis kelamin 

yang  masih belum datang ke 

posyandu lansia. Seperti pendidikan 

rendah (50%), pengetahuan kurang 

baik (90%), sikap yang tidak 

mendukung (90%), pekerjaan (70%), 

jarak tempat tinggal yang jauh 

(60%), dukungan keluarga (90%), 

serta dukungan petugas kesehatan 

masih kurang. Hal inilah yang 

membuat peneliti ingin mengambil 

judul “Hubungan Faktor 

Predisposing dan Renforcing dengan 

perilaku lansia dalam pemanfaatan 

Posyandu Lansia di Wilayah Kerja 

Puskesmas Sekadau Kecamatan 

Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau”. 

 

Metode 

Metode penelitian adalah 

rancangan survey analitik dengan 

pendekatan Cross Sectional. Sampel 

yang digunakan sebanyak 86 lansia, 

pemilihan sampel dilakukan dengan 

cara Proportional Random 

Sampling,. Analisis data 

menggunakan uji chi square (X2) 

 

Hasil  

Gambaran Umum 

Daerah yang dijadikan lokasi 

penelitian adalah wilayah kerja 

Sekadau Kabupaten Sekadau. 

Wilayah kerja puskesmas ini 

membina 6 desa dari 14 desa yang 

ada di Kecamatan Sekadau Hilir 

dengan luas wilayah  854,18 km² 

dengan jumlah penduduk 29.023 

jiwa. Terdiri dari desa: Sungai 

Ringin, Sungai Kunyit, Peniti, 

Seberang Kapuas, Tanjung, dan 

Mungguk. 
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Analisis Univariat 

Tabel 1 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Analisis Univariat Responden Di Wilayah Kerja 

Puskesmas Sekadau Kecamatan Sekadau Hilir  Kabupaten Sekadau  

Variabel Jumlah % 

Umur   

55 – 64 tahun 57 66,3 

>  64 tahun 29 33,7 

Jenis Kelamin   

Laki-laki 47 54,7 

Perempuan 39 45,3 

Pendidikan   

Rendah (tidak sekolah, SD, 

dan SMP) 

81 94,2 

Tinggi (SMA  dan Perguruan 

tinggi) 

5 5,8 

Pengetahuan   

Kurang Baik 55 64,0 

Baik 31 36,0 

Sikap   

Tidak mendukung 44 51,2 

Mendukung 42 48,8 

Pekerjaan   

Bekerja 74 86,0 

Tidak bekerja 12 14,0 

Jarak tempat tinggal   

Jauh (≥ 10 menit) 23 26,7 

Dekat (< 10 menit) 63 73,3 

Dukungan Keluarga   

Kurang baik 51 59,3 

Baik 35 40,7 

Dukungan Petugas Kesehatan 

Kurang baik 45 52,3 

Baik 41 47,7 

Perilaku lansia dalam pemanfaatan posyandu lansia 

Tidak aktif (< 8 kali/tahun) 49 57,0 

Aktif (≥ 8 kali/tahun) 37 43,0 

 

Sebagian bersar proporsi umur 

responden 55 – 64 tahun(66,3%),  

berjenis kelamin laki-laki (54,7%), 

pendidikan rendah (94,2%), 

pengetahuan kurang baik (64,0%), 

sikap kurang mendukung (51,2%), 

pekerjaan bekerja (86,0%), jarak 

tempat tinggal dekat (73,3%), 

dukungan keluarga kurang baik 

(59,3%), dukungan petugas kesehatan 

kurang baik (52,3%) dan  perilaku 

lansia dalam pemanfaatan posyandu 

lansia di Wilayah Kerja Puskesmas 

Sekadau Kecamatan Sekadau Hilir  

Kabupaten Sekadau adalah Tidak aktif 

(< 8 kali/tahun)sebesar 57,0%.  
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Analisa Bivariat 

Tabel 2 

Distribusi Frekuensi Analisa Bivariat Responden Di Wilayah Kerja Puskesmas 

Sekadau Kecamatan Sekadau Hilir  Kabupaten Sekadau 

 

Hasil bivariat, dapat disimpulkan 

sebagai berikut : ada  hubungan antara 

umur     (p value=0,021), jarak tempat 

tinggal (p value= 0,031), serta ada 

hubungan antara pengetahuan (p 

value=0,001), sikap (p value=0,001), 

dukungan keluarga (p value=0,004), 

dukungan petugas kesehatan (p 

value=0,034) dan tidak ada hubungan 

jenis kelamin (p value=1,000), 

pendidikan (p value=0,745), pekerjaan 

(p value=0,142) dengan perilaku lansia 

dalam pemanfaatan posyandu lansia di 

Wilayah Kerja Puskesmas Sekadau 

Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten 

Sekadau. 

Variabel  

Perilaku lansia dalam 

pemanfaatan 

posyandu lansia 
Total 

p 

value 

RP 

(95%CI) 

Tidak aktif Aktif  

f % f % f % 

Umur  

55-64 tahun 38 66,7 19 33,3 57 100,0 
0,021 

1,758 

(1,066-2,899 > 64 tahun 11 37,9 18 62,1 29 100,0 

Jenis Kelamin         

Perempuan  28 57,4 20 42,6 47 100,0 
1,000 

1,018 

(0,704-1,474) Laki-laki 22 56,4 17 43,6 39 100,0 

Pendidikan        

0,745 

 

Rendah  47 58,0 34 42,0 81 100,0 

Tinggi  2 40,0 3 60,0 5 100,0 

Pengetahuan         

Kurang baik 39 70,9 16 29,1 55 100,0 
0,001 

2,198 

(1,284-3,763) Baik   10 32,3 21 67,7 31 100,0 

Sikap         

Tidak 

mendukung  
33 75,0 11 25,0 44 100,0 

0,001 
1,969 

(1,292-3,001) 
Mendukung  16 38,1 26 61,9 42 100,0 

Pekerjaan         

Bekerja  45 60,8 29 39,2 47 100,0 0,142  

Tidak bekerja 4 33,3 8 66,7 20 100,0 

Jarak Tempat Tinggal 

Jauh (≥ 10 menit) 18 78,3 5 21,7 47 100,0 
0,031 

1,590 

(1,143-2,214) Dekat (< 10menit) 31 49,2 32 50,8 20 100,0 

Dukungan keluarga 

Kurang baik 22 81,5 5 18,5 27 100,0 
0,004 

1,781 

(1,289-2,479) Baik  27 45,8 32 54,2 59 100,0 

Dukungan petugas kesehatan 

Kurang baik 31 68,9 14 31,3 45 100,0 
0,034 

1,569 

(1,054-2,336) Baik  18 43,9 23 56,1 41 100,0 
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Pembahasan 

1.Hubungan antara umur dengan 

perilaku lansia dalam 

pemanfaatan posyandu lansia di 

Wilayah Kerja Puskesmas 

Sekadau Kecamatan Sekadau 

Hilir Kabupaten Sekadau 

Hasil analisis dari tabel 

bivariat menunjukkan bahwa 

responden yang memiliki umur 55-

64 tahun cenderung untuk tidak 

aktif dalam memanfaatkan 

posyandu lansia sebesar 59,6% 

lebih besar dibandingkan responden 

yang memiliki umur > 64 tahun. 

Hasil uji Chi-Square (Continuity 

Correction) diperoleh ada 

hubungan antara umur dengan 

perilaku lansia dalam pemanfaatan 

posyandu lansia di Wilayah Kerja 

Puskesmas Sekadau Kecamatan 

Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang menunjukan bahwa 

tidak ada hubungan antara umur 

dengan pemanfaatan posbindu 

lansia di Kecamatan Ciomas (p = 

0,44)11.  

Sebagai seorang lansia 

harus bisa mempersiapkan diri 

ketika sudah memasuki usia lansia 

karena dalam proses penuaan akan 

mengalami banyak perubahan pada 

semua individu baik secara fisik, 

psikologis, sosial, spiritual. Bagi 

usia 55-64 tahun keatas diharapkan 

untuk dapat memanfaatkan 

posyandu lansia karena posyandu 

lansia merupakan program dari 

puskesmas untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat terutama 

lansia. Selain itu, lansia yang sudah 

berumur 55-64 tahun ke atas dapat 

mengontrol tekanan darah, 

memeriksakan diri, serta  mereka 

dapat mengetahui makanan yang 

boleh di konsumsi dan tidak sesuai 

keluhan yang mereka lontarkan 

kepada petugas kesehtan yang 

memeriksakan kondisi kesehatan 

pribadi mereka.  

Diharapkan lansia yang 

sudah berumur 55-64 tahun ke atas 

dapat mengontrol tekanan darah, 

memeriksakan diri, serta  mereka 

dapat mengetahui makanan yang 

boleh di konsumsi dan tidak sesuai 

keluhan yang mereka lontarkan 

kepada petugas kesehtan yang 

memeriksakan kondisi kesehatan 

pribadi mereka.  

 

2.Hubungan antara jenis kelamin 

dengan perilaku lansia dalam 

pemanfaatan posyandu lansia di 

Wilayah Kerja Puskesmas 

Sekadau Kecamatan Sekadau 

Hilir Kabupaten Sekadau 

Hasil uji Chi-Square 

(Continuity Correction) 

disimpulkan bahwa tidak ada 

hubungan antara jenis kelamin 

dengan perilaku lansia dalam 

pemanfaatan posyandu lansia di 

Wilayah Kerja Puskesmas Sekadau 

Kecamatan Sekadau Hilir 

Kabupaten Sekadau.  

Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian) yang 

menunjukan bahwa tidak ada 

hubungan yang bermakna antara 

jenis kelamin dengan pemanfaatan 

posbindu lansia di Kecamatan 

Ciomas tahun 2012 (p=0,687)11. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

yang dilakukan di Wilayah 

Paniraman Sumatera Barat yang 

menyatakan tidak ada hubungan 

bermakna antara jenis kelamin 

dengan pemanfaatan posbindu 

lansia12. 

Berdasarkan dari hasil 

penelitian di atas, maka diperlukan 

pemahaman yang mendalam untuk 

lansia laki-laki agar lebih 
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memperhatikan kesehatan 

pribadinya,  supaya mereka bisa 

ikut aktif memanfaatkan pelayan 

kesehatan seperti posyandu lansia 

yang sudah disediakan bagi mereka 

yang berusia 55-64 tahun ke atas.  

Maka dari itu diperlukan 

juga kerjasama antar pihak 

puskesmas, swasta dan pemerintah 

untuk meningkatkan kunjungan 

lansia dalam pemanfaatan 

posyandu lansia sehingga mereka 

dapat membantu diri mereka sendiri 

dalam mengontrol kesehatan dan 

mengurangi makanan yang 

berbahaya bagi kesehtan mereka 

pribadi 

 

 

3.Hubungan antara pendidikan 

dengan perilaku lansia dalam 

pemanfaatan posyandu lansia di 

Wilayah Kerja Puskesmas 

Sekadau Kecamatan Sekadau 

Hilir Kabupaten Sekadau 

Hasil uji Chi-Square 

(Fisher’s Exact Test)) disimpulkan 

bahwa tidak ada hubungan antara 

pendidikan dengan perilaku lansia 

dalam pemanfaatan posyandu 

lansia di Wilayah Kerja Puskesmas 

Sekadau Kecamatan Sekadau Hilir 

Kabupaten  Sekadau.Hasil 

penelitian ini sejalan dengan 

penelitian lain yang menunjukkan 

bahwa pendidikan tidak 

mempunyai pengaruh terhadap 

pemanfaatan posyandu lansia 

dengan nilai p= 0,346. Berdasarkan 

teori dan hasil penelitian di atas12, 

maka dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan lansia bukan merupakan 

determinan dari perilaku lansia 

dalam pemanfaatan posyandu 

lansia di wilayah kerja Puskesmas 

Sekadau Kecamatan Sekadau Hilir 

Kabupaten Sekadau. Dikarenakan 

pendidikan yang rendah sulit untuk 

menerima penjelasan yang 

diberikan oleh petugas kesehatan.  

Berdasarkan dari hasil 

penelitian di atas, maka diperlukan 

penyuluhan bagi lansia yang kurang 

mengetahui pentingnya manfaat 

posyandu lansia yang ada 

dilingkungan tempat mereka 

tinggal. Dengan diadakannya 

penyuluhan dapat meningkatkan 

pengetahuan bagi lansia yang 

berpendidikan rendah agar mereka 

juga dapat mengetahui manfaat dan 

tujuan dari pembentukan posyandu 

lansia itu sendiri. Selain itu, dalam 

menyampaikan materi penyuluhan 

petugas puskesmas dapat 

menggunakan bahasa yang mudah 

di mengerti dan dipahami oleh 

lansia. 

 

 

4.Hubungan antara pengetahuan 

dengan perilaku lansia dalam 

pemanfaatan posyandu lansia di 

Wilayah Kerja Puskesmas 

Sekadau Kecamatan Sekadau 

Hilir Kabupaten Sekadau 

Hasil uji Chi-Square 

(Continuity Correction) diperoleh 

bahwa ada hubungan antara 

pengetahuan dengan perilaku lansia 

dalam pemanfaatan posyandu 

lansia di Wilayah Kerja Puskesmas 

Sekadau Kecamatan Sekadau Hilir 

Kabupaten Sekadau. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang menunjukan bahwa 

ada hubungan yang bermakna 

antara pengetahuan dengan 

pemanfaatan posbindu lansia di 

Kecamatan Cimonas tahun 2012 

dengan nilai p=0,000 OR 61,511. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh 

Ariyani lain yang menunjukan ada 

hubungan bermakna pengetahuan 
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dengan pemanfaatan posbindu 

lansia13. 

Berdasarkan dari hasil 

penelitian maka saran yang dapat 

diberikan pada variabel 

pengetahuan yaitu perlu adanya 

peningkatan frekuensi program 

penyuluhan kepada lansia-lansia 

tentang pentingnya posyandu lansia 

yang dilaksanakan secara 

berkesinambungan serta diharapkab 

lebih ditingkatkan lagi. Selai itu, 

bagi keluarga yang mempunyai 

lansia diharapkan agar dapat 

meningkatkan pengetahuan tentang 

kesehatan dengan cara aktif 

mengikuti berbagai kegiatan 

penyuluhan yang ada 

dilingkungannya. 

 

5.Hubungan antara sikap dengan 

perilaku lansia dalam 

pemanfaatan posyandu lansia di 

Wilayah Kerja Puskesmas 

Sekadau Kecamatan Sekadau 

Hilir Kabupaten Sekadau 

Hasil uji Chi-Square 

(Continuity Correction) 

disimpulkan bahwa ada hubungan 

antara sikap dengan perilaku lansia 

dalam pemanfaatan posyandu 

lansia di Wilayah Kerja Puskesmas 

Sekadau Kecamatan Sekadau Hilir 

Kabupaten Sekadau. Berdasarkan 

analisis diperoleh pula nilai PR = 

1,941 artinya responden dengan 

sikap yang tidak mendukung 1,941 

kali lebih banyak untuk tidak aktif 

memanfaatkan posyandu lansia 

dibandingkan responden dengan 

sikap yang mendukung. 

Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian, yang 

menunjukan ada hubungan 

bermakna antara sikap terhadap 

pemanfaatan posbindu lansia di 

Kecamatan Ciomas tahun 2012 

dengan nilai p=0,01811. Hasil 

penelitian ini sejalan yang 

menyatakan ada hubungan 

bermakna antara sikap dengan 

pemanfaatan posbindu lansia12. 

Berdasarkan dari hasil 

penelitian maka disarankan bagi 

petugas puskesmas harus bisa 

bersabar dalam melayani para 

lansia serta diharapkan juga 

datanglah tepat waktu sesuai yang 

sudah ditentukan agar para lansia 

tidak menunggu terlalu lama. 

Sedangkan bagi lansia agar dapat 

memanfaatkan fasilitas pelayanan 

kesehatan yang telah dibentuk oleh 

puskesmas, petugas desa, dan tokoh 

masyarakat setempat.  

 

 

6.Hubungan antara pekerjaan 

dengan perilaku lansia dalam 

pemanfaatan posyandu lansia di 

Wilayah Kerja Puskesmas 

Sekadau Kecamatan Sekadau 

Hilir Kabupaten Sekadau 

Hasil uji Chi-Square 

(Continuity Correction) bahwa 

tidak ada hubungan antara 

pekerjaan dengan perilaku lansia 

dalam pemanfaatan posyandu 

lansia di Wilayah Kerja Puskesmas 

Sekadau Kecamatan Sekadau Hilir 

Kabupaten Sekadau.Hasil 

penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang menunjukkan 

bahwa tidak ada hubungan antara 

pekerjaan dengan perilaku lansia 

dalam pemanfaatan posyandu 

lansia dimana dijumpai 

(p=0,357)13. Penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan 

yang menjelas kan bahwa pekerjaan 

tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap pemanfaatan 

pelayanan posyandu lansia14. Bagi 

lansi perlu menyadai bahwa 

pekerjaan yang berat dan menguras 

tenaga dapat menimbulkan berbagai 
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macam penyakit yang dapat 

membahayakan bagi kesehatan 

pribadi mereka.  

Maka dari itu diharapkan 

keluarga harus memperhatikan 

kondisi orang tua mereka dengan 

menyarankan orang tuanya untuk 

datang ke posyandu lansia guna 

memeriksakan diri dan keluarga 

juga bisa memberikan penjelasan 

kepada lansia tentang pentingnya 

manfaat dari posyandu lansia itu 

sendiri guna untuk mencegah 

berbagi macam penyakit yang dapat 

menyerang kesehatan lansia 

 

7.Hubungan antara jarak tempat 

tinggal dengan perilaku lansia 

dalam pemanfaatan posyandu 

lansia di Wilayah Kerja 

Puskesmas Sekadau Kecamatan 

Sekadau Hilir Kabupaten 

Sekadau 

. Hasil uji Chi-Square 

(Continuity Correction) bahwa ada 

hubungan antara jarak tempat 

tinggal dengan perilaku lansia 

dalam pemanfaatan posyandu 

lansia di Wilayah Kerja Puskesmas 

Sekadau Kecamatan Sekadau Hilir 

Kabupaten Sekadau.Hasil 

penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang menunjukan bahwa 

tidak ada hubungan antara tempat 

tinggal dalam mempengaruhi 

kunjungan lansia ke posyandu 

lansia  p=0,70915. Berdasarkan dari 

hasil penelitian maka disarankan 

bagi lansia yang tinggal jauh dari 

posyandu lansia sebaiknya di antar 

oleh keluarganya sehingga lansia 

bisa datang tepat waktu ke 

posyandu lansia dan ada yang 

menemaninya. 

Berdasarkan dari hasil 

penelitian maka disarankan bagi 

lansia yang tinggal jauh dari 

posyandu lansia sebaiknya di antar 

oleh keluarganya sehingga lansia 

bisa datang tepat waktu ke 

posyandu lansia dan ada yang 

menemaninya. 

  

8.Hubungan antara dukungan 

keluarga dengan perilaku lansia 

dalam pemanfaatan posyandu 

lansia di Wilayah Kerja 

Puskesmas Sekadau Kecamatan 

Sekadau Hilir Kabupaten 

Sekadau 

Hasil uji Chi-Square 

(Continuity Correction) 

disimpulkan bahwa ada hubungan 

antara dukungan keluarga dengan 

perilaku lansia dalam pemanfaatan 

posyandu lansia di Wilayah Kerja 

Puskesmas Sekadau Kecamatan 

Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. 

Halis penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang menunjukan 

dukungan keluarga sangat berperan 

penting dalam mendorong minat 

atau kesediaan lansia untuk 

mengikuti kegiatan posyandu 

lansia16. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian menyatakan 

secara stastistik ada hubungan yang 

bermakna antara dukungan 

keluarga dengan pemanfaatan 

posyandu lansia (p=0,001) di 

puskesmas Bambanglipuro 

Yogyakarta dan penelitian Lestari 

(2005) menunjukan adanya 

hubungan dukungan keluarga 

dengan pemanfaatan posyandu 

lansia (p=0,000)13. 

Berdasarkan dari hasil 

penelitian maka saran yang dapat 

diberikan pada variabel dukungan 

keluarga yaitu seharusnya keluarga 

yang mempunyai anggota keluarga 

yang berusia di atas 55-64 tahun 

harus mendukung penuh dengan 

adanya posyandu lansia agar setiap 

bulannya kesehatan lansia dapat di 

kontrol. Selain itu, bagi keluarga 
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yang kerang tahu dengan adanya 

posyandu lansia di lingkungannya, 

keluarga dapat menanyakan kepada 

pengurus desa seperti kadses, 

sekdes, atau kepada kader 

posyandu lansia itu sendiri.  

 

 

9. Hubungan antara dukungan 

petugas kesehatan dengan 

perilaku lansia dalam 

pemanfaatan posyandu lansia di 

Wilayah Kerja Puskesmas 

Sekadau Kecamatan Sekadau 

Hilir Kabupaten Sekadau 

Hasil uji Chi-Square 

(Continuity Correction) bahwa ada 

hubungan antara dukungan petugas 

kesehatan dengan perilaku lansia 

dalam pemanfaatan posyandu 

lansia di Wilayah Kerja Puskesmas 

Sekadau Kecamatan Sekadau Hilir 

Kabupaten Sekadau. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan yang 

menunjukan dukungan petugas 

kesehatan mempunyai 

kecendrungan 29,33 kali untuk 

memanfaatkan posyandu lansia 

dibandingkan dengan yang 

menyatakan tidak ada dukungan 

petugas kesehatan dengan 

(p=0,001) OR=29,3313. Begitu juga 

dengan penelitian yang dilakukan 

oleh yang menunjukan ada 

hubungan antara peran petugas 

kesehatan dengan pemanfaatan 

posyandu lansia (p=0,004) 

OR=4,72014. 

Berdasarkan dari hasil 

penelitian maka disarankan kepada 

petugas Puskesmas untuk lebih 

meningkatkan lagi dalam 

memberikan penyuluhan tentang 

pentingnya dan manfaat dari 

kegiatan posyandu lansia. Untuk 

kegiatan posyandu lansia sebaiknya 

tidak terfokus pada satu tempat di 

polindas saja tetapi ditempat/rumah 

masyarakat agar lebih mudah untuk 

ke posyandu.  

 

Kesimpulan 

Hasil bivariat bahwa ada  hubungan 

antara umur     (p value=0,021), jarak 

tempat tinggal (p value= 0,031), serta 

ada hubungan antara pengetahuan (p 

value=0,001), sikap (p value=0,001), 

dukungan keluarga (p value=0,004), 

dukungan petugas kesehatan (p 

value=0,034) dan tidak ada 

hubungan jenis kelamin (p value= 

1,000), pendidikan (p value=0,745), 

pekerjaan (p value=0,142) dengan 

perilaku lansia dalam pemanfaatan 

posyandu lansia di Wilayah Kerja 

Puskesmas Sekadau Kecamatan 

Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. 

 

Saran 

Kepada Puskesmas Sekadau 

sebaiknya dapat berperan aktif dalam 

melakukan kegiatan penyuluhan, 

sosialisasi, dan pengawasan agar 

terciptanya pelaksanaan pelayanan 

kesehatan yang maksimal bagi 

masyarakat utamanya para lansia. 

Bagi lansia diharapkan lebih 

meningkatkan rasa percaya diri dan 

dapat berperan aktif dalam 

memanfaatkan pelayanan kesehatan 

berupa posyandu lansia. 
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