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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu 

ke abjad yang lain. 

A. Transliterasi Arab-Latin 

1. konsonan  

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan 

huruf latin: 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ
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 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ؼ

 Qaf Q Ki ؽ

 Kaf K Ka ؾ

 Lam L El ؿ

 Mim M Em ـ

 Nun N En ف

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

 Hamzah „ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

2. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A َـ

 Kasrah I I ِـ

 Dammah U U ُـ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut: 
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Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya Ai a dan u ْيَ...

  Fathah dan wau Au a dan u ْوَ...

Contoh: 

 kataba  َكَتبَ  -
 fa`ala  فَػَعلَ  -
 suila  ُسِئلَ  -
 kaifa َكْيفَ  -
 haula َحْوؿَ  -
3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan alif atau اَ...ىَ...

ya 

Ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ىِ...

 Dammah dan wau Ū u dan garis di atas وُ...

Contoh: 

 qāla  قَاؿَ  -

 ramā َرَمى -

 qīla  ِقْيلَ  -

 yaqūlu  يَػُقْوؿُ  -
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4. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta‟marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta‟ marbutah hidup 

Ta‟ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta‟ marbutah mati 

Ta‟ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah “h”. 

Kalau pada kata terakhir dengan ta‟ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta‟ 

marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

ْطَفاؿِ لَ َرْؤَضُة ا -  raudah al-atfāl/raudahtul atfāl 

 al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah اْلَمِديْػَنُة اْلُمنَػوَّرَةُ  -

 talhah طَْلَحةْ  -

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, 

yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

 nazzala  نَػزَّؿَ  -

 al-birr  الِبر  -

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu 

 :namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas ,ال

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 
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Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 

dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai 

dengan bunyinya. 

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. 

Contoh: 

 ar-rajulu الرَُّجلُ  -

 al-qalamu اْلَقَلمُ  -

 asy-syamsuالشَّْمسُ  -

ؿُ اْلَْلَ  - al-jalālu 

7. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang 

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 ta‟khużu تَْأُخذُ  -

 syai‟un َشيئٌ  -

 an-nau‟u النػَّْوءُ  -

 inna ِإفَّ  -

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam bahasa Indonesia 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, 



 

xvi 
 

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya. 

Contoh: 

ُر الرَّازِِقْيَ  -  /Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīnَو ِإفَّ اهلَل فَػُهَو َخيػْ

  Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

 Bismillāhi majrehā wa mursāhāِبْسِم اهلِل ََمْرَاَها َو ُمْرَساَها -

9. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu 

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

 /Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn اْلَْْمُد هلِل َربِّ اْلَعاَلِمْيَ  -

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

 Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm  الرَّْْحِن الرَِّحْيمِ  -

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital 

tidak dipergunakan. 

Contoh: 

 Allaāhu gafūrun rahīm  اهللُ َغُفْوٌر َرِحْيمٌ  -

ًعالُ لِّلِه ا - يػْ ُمْوُر َجَِ   Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an 
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10. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid. 
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ABSTRAK 

Nama  : Anna Munadia 

Nim  : 30400118005 

Judul   : Peran Kader Posyandu dalam Meningkatkan Kualitas Hidup               

  Lansia di Desa Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten  

  Soppeng 

Penelitian yang dilakukan membahas tentang “ Peran Kader Posyandu 

dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Lansia di Desa Watu Kecamatan 

Marioriwawo Kabupaten Soppeng” dengan rumusan masalah dalam penelitian 

adalah: 1) Bagaimana proses pembinaan lansia di Desa Watu Kecamatan 

Marioriwawo Kabupaten Soppeng. 2) Bagaimana dampak pembinaan kader 

posyandu terhadap lansia di Desa Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten 

Soppeng. 3) Bagaimana pandangan masyarakat terhadap organisasi kader 

posyandu lansia di Desa Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan 

pendekatan sosiologi. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan 

observasi dari ketua organisasi posyandu lansia, kader, lansia, dan masyarakat 

Desa Watu. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi dan buku-buku. Teknik 

penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis 

data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1)Pembinaan kesehatan menjadi hal 

yang pokok untuk setiap lansia. Kegiatan pembinaan di Desa Watu membentuk 

program yang dapat meningkatkan kualitas hidup lansia. Program pembinaan 

meliputi, pemeriksaan kesehatan, senam bersama, dan membuat kerajinan. 

Pelayanan kesehatan juga dihadirkan dari pihak puskesmas untuk para lansia.  

Kegiatan Posyandu Lansia memberikan pembinaan dan pelayanan untuk lansia 

dengan tujuan masalah kesehatan lansia dapat teratasi. 2) Pembinaan Kader 

Posyandu Lansia memberikan manfaat dalam meningkatkan kualitas hidup lansia 

yang dulu tidak terjaga. Kegiatan pembinaan kader memberikan pengaruh 

terhadap kehidupan lansia yang meliputi berbagai aspek, yaitu aspek kesehatan, 

aktivitas sosial, keagamaan dan aspek ekonomi. 3) Persepsi masyarakat memberi 

banyak dukungan bagi kegiatan pembinaan lansia, bukan hanya dukungan, akan 

tetapi partisipasinya dalam kegiatan posyandu lansia yang mendorong lansia ikut 

serta dalam kegiatan pembinaan kesehatan. Tanggapan masyarakat mengenai 

pembinaan kesehatan berharap kegiatan pembinaan mampu menjadikan lansia 

lebih sehat, mandiri, aktif, dan produktif dalam keluarga maupun masyarakat. 

Implikasi dalam penelitian ini yang diharapkan adalah kader lebih 

meningkatkan pembinaan agar kualitas hidup lansia sejahtera. Perlunya dukungan 

dari pihak keluarga untuk mendorong lansia dalam mengatasi masalah kesehatan. 

Perlunya edukasi dari organisasi posyandu kepada masyarakat tentang pentingnya 

pembinaan terhadap lansia untuk meningkatkan kualitas hidup.  

 

 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Berdasarkan sensus penduduk tahun 1990 jumlah penduduk usia 60 tahun 

ke atas adalah 11,3 juta atau 6,4% dan pada tahun 2000 penduduk usia 60 tahun 

ke atas adalah 7,4% atau sekitar 15,3 juta. Proyeksi oleh biro pusat statistik 

menggambarkan bahwa antara tahun 2005-2010 jumlah lansia akan sama dengan 

jumlah anak balita yaitu sekitar 19 juta jiwa atau 8,5% dari seluruh jumlah 

penduduk. Indonesia merupakan negara tertinggi dalam pertumbuhan penduduk 

lansia serta negara keempat dalam hal berpenduduk struktur tua setelah China, 

India, Amerika Serikat.
1
  

Studi dari Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) mencari 

tahu negara yang memiliki warga negara yang tetap sehat meskipun berusia lanjut. 

Salah satu faktor yang menjadi penentunya adalah masalah ekonomi dan budaya. 

Lansia di Swiss dianggap menjadi yang paling sehat dalam studi ini, mereka bisa 

menunda penyakit yang umumnya dialami di usia 65 sampai lebih dari 11 tahun, 

dengan kata lain semua masalah kesehatan rata-rata baru dialami di umur 76 

tahun. World Happines Report menyatakan bahwa masyarakat di sana merupakan 

salah satu yang paling bahagia di dunia karena dukungan sosialnya serta harapan 

hidupnya yang tinggi. Hampir sama dengan Negara Swiss, Jepang merupakan 

salah satu negara yang memiliki umur paling panjang. Berdasarkan data dari 

pemerintah jepang para lansia atau lansia yang berusia di atas 60 tahun berjumlah 

36.12 juta orang, negara ini juga memiliki tingkat angka obesitas yang terendah.
2
 

                                                           
1Sukesi, Lansia Berkualitas (Surabaya, 2011), h. 1. 

2Agnes Utari Hanum Ayuningtias, “Religiusitas sebagai Faktor Pendukung Kepuasan 

Hidup Lansia di Bali”, Jurnal Psikologi “Mandala”, Volume 2 Nomor 1 (2018): h. 60. 
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Penduduk di negara maju mempunyai usia harapan hidup lebih panjang 

dibandingkan dengan negara berkembang. Perbandingan tersebut berdasarkan 

jenis kelamin menunjukkan usia harapan hidup masyarakat negara maju lebih 

tinggi daripada negara berkembang.  

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 

2018 dikatakan bahwa lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 

tahun ke atas. Menurut WHO lansia terbagi dalam beberapa batasan usia yaitu 

usia pertengahan antara usia 45-59 tahun, lanjut usia berusia antara 60 tahun ke 

atas.
3
 

Melihat fenomena lansia yang ada di negara maju dapat dibandingkan 

dengan fenomena lansia di lokasi penelitian, perbandingannya sangat jelas bahwa 

di negara lain usia yang rentang terkena penyakit atau masalah kesehatan rata-rata 

dialami pada usia 60 ke atas sedangkan pada lokasi penelitian lansia sudah 

mengalami masalah kesehatan pada usia 45 ke atas, ini diakibatkan karena 

aktivitas sehari-hari serta pola makan yang tidak teratur. Bertambahnya usia 

harapan hidup manusia di dunia semakin panjang dan semakin banyak sehingga 

jumlah lansia juga semakin bertambah, oleh karena itu perlu adanya sikap 

perhatian terhadap lansia. Membentuk sikap perhatian terhadap lansia pemerintah 

patut membentuk program yang dapat mengatasi kasus-kasus terhadap lansia. 

Selain dari pemerintah, juga dari berbagai pihak yang ikut serta dalam 

meningkatkan pembinaan terhadap lansia agar program yang dilakukan dapat 

berjalan dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan lansia.
4
 Hal ini 

menjadi salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan masyarakat di Desa Watu 

                                                           
3Suhargo Prayitno. “Penduduk Lanjut Usia: Suatu Tinjauan Teori, Masalah dan Implikasi 

Kebijakan”. Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik, Volume 12 Nomor 4, (1999): h. 45.  

4Nurus Sa‟adah, “Menata Kehidupan Lansia: Suatu Langkah untuk Kesejahteraan 

Keluarga di Desa Mojolegi Imogiri Bantul Yogyakarta”, Jurnal Sosiologi Agama, Volume 9 

Nomor 2, (2015): h. 49.  
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Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng dengan membentuk organisasi 

posyandu lansia. Kegiatan pemeriksaan kesehatan yang baru dibentuk dan 

pertama kali ada di Desa Watu tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas hidup lansia yang dulunya tidak terjamin.   

Lansia adalah kelompok orang yang mengalami suatu proses perubahan 

yang bertahap dalam jangka waktu tertentu, yang dalam perubahannya meliputi 

perubahan fisik, biologis, kognitif, psikologis, ekonomi, maupun peranan 

sosialnya dalam masyarakat. Seringkali lansia dan orang sekitarnya tidak dapat 

menerima perubahan dan kemunduran yang terjadi sehingga dapat menimbulkan 

masalah pada lansia seperti penelantaran. Penduduk lansia perlu mendapatkan 

pembinaan agar menjadi lebih berkualitas dan produktif sehingga dapat mencapai 

kesejahteraan dalam hidupnya. Menurut Sumarmi & Liliek Desmawati 

peningkatan angka harapan hidup dan bertambah jumlah lansia disatu sisi 

merupakan salah satu keberhasilan dalam pembangunan sosial dan ekonomi, 

namun keberhasilan tersebut mempunyai konsekuensi dan tanggung jawab baik 

pemerintah maupun masyarakat untuk memberikan perhatian lebih serius, karena 

dengan bertambahnya usia kondisi dan kemampuan lansia untuk beraktivitas 

semakin menurun.
5
 Kondisi lansia yang rentang secara psikis, membutuhkan 

lingkungan yang mengerti  dan memahami mereka. Lansia membutuhkan teman 

yang sabar yang mengerti dan memahami kondisinya. 

Berdasarkan UU RI No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan UU No.13 

Tahun 1998 tentang kesejahteraan warga usia lanjut (Lansia), pembinaan 

kesehatan lanjut usia merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan 

untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan serta kemampuan lansia, 

                                                           
5Azizah Nurul Karomah, Ilyas, ”Peran Posyandu Lansia dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Lanjut Usia di Posyandu Lansia Sejahtera Kelurahan Pasirmuncang”, Jurnal 

Pendidikan Luar Sekolah, Volume 2 Nomor 2, (2017): h.144.  
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agar kondisi fisik, mental dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar, melalui 

penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia, upaya 

penyembuhan (kuratif), yang diperluas pada bidang pelayanan geriatrik/ 

gerentologit, pengembangan lembaga perawatan lansia yang menderita penyakit 

kronis atau penyakit terminal.
6
 Penanganan masalah lanjut usia harus menjadi 

prioritas karena berpacu terhadap pertambahan jumlah lanjut usia serta timbulnya 

berbagai gejala yang dihadapi sehingga perlu adanya pelayanan kesehatan. 

Perkembangan kesempatan hidup lebih lama bagi lansia dimulai dari perbaikan 

kesehatan yang terdiri dari pelaksanaan pola makan yang sehat, olahraga, 

menghindari hal buruk seperti merokok, minum alkohol serta berusaha 

membebaskan diri dari berbagai gangguan mental psikologis, melalui berbagai 

kegiatan keagamaan dan sosial dengan masyarakat lingkungan. Menjadi lansia 

menjaga dan memelihara kesehatan merupakan masalah yang sangat penting. Hal 

ini disebabkan oleh karena sekali lansia jatuh sakit yang cukup berat pada 

umumnya lansia sulit untuk pulih kembali ke kondisi kesehatannya semula.  

Program pembinaan lansia dibentuk organisasi atau sejenis pelayanan 

seperti kader lansia atau posyandu lansia. Para kader memberikan peningkatan 

terhadap pelayanan bagi lansia. Banyak strategi yang dilakukan para lansia dalam 

hal pembinaan untuk menjujung paradigma sehat. Para kader juga biasanya 

melakukan penyuluhan kesehatan, tindakan ini sepenuhnya dilakukan untuk 

mengurangi kasus-kasus yang ada pada lansia serta memberikan jiwa-jiwa kuat 

untuk para lansia.
7
 Peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan 

                                                           
6Wahyuni, “Analisis Partisipasi Lansia dalam Kegiatan Pembinaan Kesehatan Lansia Di 

Wilayah Kerja Puskesmas Sekar Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu”,  Jurnal Ilmu Kesehatan 

Masyarakat, Volume 7 Nomor 2, (2016): h. 97. 

7Mega Arianti Putri, Sri Suhartiningsih, “Pembinaan Kader Lansia dalam Upaya 

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia”, Journal Of Community Engangement In Health, 

Volume 3 Nomor 2, (2020): h. 305. 
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berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial 

khusus. Dikatakan bahwa di dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu 

harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran, harapan yang dimiliki oleh 

pemegang peran terhadap yang berhubungan dengannya dalam menjalankan 

peranannya atau kewajibannya. Upaya yang dibutuhkan dalam menyelesaikan 

masalah dan memberdayakan lansia yaitu bersifat promotif, preventif, kuratif, dan 

rehabilitatif. Pelayanan tersebut dapat diperoleh melalui program posyandu lansia 

dengan menggunakan strategi serta mengontrol hubungan baik secara individu 

maupun kelompok. Upaya tersebut membutuhkan kekuatan dinamis yang tidak 

dilakukan oleh keluarga saja, namun juga pihak yang terkait seperti masyarakat 

dan juga pemerintah. Program pokok untuk lansia ada beberapa macam seperti 

halnya kesejahteraan sosial dan jaminan sosial, peningkatan sistem pelayanan 

kesehatan, penguatan dukungan keluarga dan masyarakat, peningkatan kualitas 

hidup lansia, peningkatan sarana dan fasilitas khusus bagi lansia, kegiatan 

masyarakat dalam memberdayakan lansia antara lain melalui posyandu lansia. 

Salah satu pokok utama dalam penelitian ini mengenai perbedaan yang dialami 

lansia di Desa Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng. Sebelum 

berdirinya Organisasi Posyandu Lansia kesehatan yang dialami tidak menurun, 

perawatannya tidak terjamin sehingga banyak lansia yang mengalami sakit-

sakitan. Dibandingkan dengan situasi sekarang dengan adanya program 

pembinaan dari Organisasi Posyandu Lansia menjadikan lansia yang hidup sehat, 

berkualitas serta pembinaan kesehatan yang terjamin. 

Kualitas hidup mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu: 

umur, jenis kelamin, status nutrisi, terapi, dukungan sosial, dan kesehatan. 

Dukungan sosial merupakan salah satu faktor kualitas hidup dimana pengurangan 

rasa cemas, rasa tidak berdaya, putus asa dapat meningkatkan status kesehatan. 
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Posyandu lansia merupakan wadah pelayanan kepada lansia di masyarakat 

yang menitikberatkan pelayanan kesehatan, psikologis, rohani, pemenuhan gizi, 

agar lansia dapat memenuhi kebutuhannya dan kesejahteraan sosial yang 

memadai.
8
 Sebagaimana dalam QS Yasin/36:68. 

                       

Terjemahnya: 

Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya niscaya kami kembalikan 

dia kepada kejadian(nya). Maka apakah mereka tidak memikirkan?.
9
 

Berdasarkan tafsiran ayat di atas menjelaskan barang siapa yang kami 

panjangkan usianya, kami akan mengembalikannya dari kuat menjadi lemah. 

Tidaklah mereka berpikir akan kekuasaan. Kami melakukan hal itu sehingga 

mereka menyadari bahwa dunia ini hanyalah kediaman yang fana dan akhirat 

merupakan tempat yang abadi. Hal itu terjadi karena kehidupan manusia 

mengalami tiga fase, yaitu fase pertumbuhan, fase kematangan, dan fase atrofi 

atau penyusulan. Seseorang akan memasuki masa tua ketika pada dirinya mulai 

terjadi penyusutan parenkim di ginjal, jantung, kelenjar gondok, dan pankreas. Itu 

semua mempunyai peranan dalam membuat tubuh menjadi lemah.
10

 

Ayat tersebut dapat dipahami bahwa semua manusia akan mengalami 

perubahan siklus umur yang dimana fisik yang kuat akan kembali lemah, ilmu 

serta ingatan akan mulai memudar dan semuanya akan diambil kembali oleh 

Allah swt. Perubahan yang terjadi pada manusia memberikan efek sehingga 

menyebabkan berbagai masalah yang timbul pada diri seseorang. Sebagaimana 

juga dijelaskan dalam QS Al‟isra/17:23. 

                                                           
8Azizah Nurul Karohmah, Ilyas, “Peran Posyandu Lansia dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Lanjut Usia di Posyandu Lansia Sejahtera Kelurahan Pasirmuncang”, Jurnal 

Pendidikan Luar Sekolah, Volume 2 Nomor 2, (2017): h. 144.  

9Kementerian Agama  RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (PT. Sinar Baru Algensindo 

Bandung, 1988), h. 401. 

10M. Quraish Shihab. Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, 

(Jakarta: Lentera Hati 2002), h. 275.  
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Terjemahnya: 

Dan tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain 
dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-
baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai 
berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu 
mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu 
membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

11
 

Tafsiran dari ayat tersebut menjelaskan bahwa janganlah membentak-

bentak mereka berdua atau salah seorang diantara mereka, sebaliknya hendaklah 

kamu menngucapkan kata-kata yang normal, sopan santun, lemah lembut 

dihadapan mereka. Disimpulkan bahwa Allah swt. Memerintahkan agar 

merendahkan diri kepada kedua orang tua dengan penuh kasih sayang, yang 

dimaksud merendahkan diri dalam ayat ini adalah menaati apa yang mereka 

perintahkan selama perintah itu tidak bertentangan dengan hukum syariah. 
12

 

Ayat tersebut memerintahkan untuk memuliakan orang tua, serta 

dianjurkan pemeliharaan terhadap orang yang sudah menginjak usia lanjut. 

Berdasarkan dari latar belakang di atas penulis ingin mengetahui lebih lanjut 

bagaimana peran kader posyandu lansia dalam pemeliharaan terhadap orang yang 

sudah menginjak usia lanjut. Peneliti juga tertarik dalam pembinaan kader bagi 

lansia serta aktivitas-aktivitas lansia dalam sehari-hari. Oleh karena itu peneliti 

ingin meneliti lebih jauh dan mengambil judul mengenai “Peran Kader 

Posyandu dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Lansia di Desa Watu 

Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng”. 

                                                           
11Kementerian Agama  RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 257.  

12
Rofi‟atul Afifah, dkk. “ Studi Penafsiran Surah Al-Isra‟: 23-24 tentang Pendidikan Birru 

al-Walidaini”, Jurnal Ilmu Al-Qur’an, Tafsir dan Pemikiran Islam, Volume 1 Nomor 2, (2020): 

h. 32.  
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Peneliti memfokuskan pada peran kader posyandu dalam meningkatkan 

kualitas lansia, serta pandangan masyarakat terhadap lansia sebelum dan setelah 

adanya program pembinaan untuk lansia. 

2. Deskripsi Fokus 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengidentifikasi dan memahami 

penelitian ini, maka penulis akan mendeskripsikan pengertian beberapa kalimat 

yang dianggap penting. 

a. Peran yang dimaksud peneliti adalah bentuk kegiatan partisipasi dalam 

menjalankan kewajiban di suatu komunitas/organisasi dalam pelayanan 

kesehatan lansia. Peran kader yang dimaksud peneliti ialah perilaku yang 

diharapkan dalam menangani masalah lansia dilihat dari pola kebijakan serta 

tugas-tugas setiap kader. 

b. Kader posyandu yang dimaksud peneliti adalah orang yang bergabung dalam 

komunitas serta menjalankan tugasnya untuk membantu para lansia 

menangani masalah kesehatannya. 

c. Lansia yang dimaksud peneliti adalah orang yang tingkat kesehatannya mulai 

menurun sehingga membutuhkan pelayanan kesehatan bagi para kader. 

d. Umur yang dimaksud adalah umur yang memasuki usia pra lansia yaitu 45-59 

sedangkan lansia yaitu 60 tahun ke atas. 

e. Program pembinaan yang dimaksud peneliti adalah suatu bentuk struktur 

kegiatan membimbing para lansia dalam taraf hidup sehat serta  melakukan 

penyuluhan untuk mempermudah permasalahan. 

f. Pandangan masyarakat yang dimaksud peneliti ialah pendapat yang diperoleh 

dari masyarakat mengenai kehidupan kesehatan serta kegiatan lansia sebelum 
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dibentuk organisasi kader posyandu lansia dan setelah adanya organisasi 

tersebut sehingga melihat perbedaan yang terjadi diantara kondisi tersebut. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, penulis dapat 

merumuskan permasalahan yang dapat menjadi objek kajian dalam proposal ini, 

yakni sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pembinaan lansia di Desa Watu Kecamatan 

Marioriwawo Kabupaten Soppeng? 

2. Bagaimana dampak pembinaan para kader posyandu terhadap lansia di 

Desa Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng? 

3. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap organisasi kader posyandu 

lansia di Desa Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng? 

D. Kajian Pustaka 

Penelitian terkait dengan topik ini tentu sudah pernah dilakukan oleh 

peneliti-peneliti sebelumnya. Penulis melakukan telaah pustaka untuk 

membedakan penelitian  ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penulis 

juga akan memperjelas posisi penelitian ini dalam pustaka. Berikut beberapa 

penelitian sebelumnya yang didapatkan peneliti: 

Penelitian yang dilakukan oleh Ririn Dwi Agustin tahun 2020 yang 

berjudul “Peran Kader Bina Keluarga Lansia (BKL) Kenanga Dalam 

Membimbing Lansia Tangguh di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan 

Kabupaten Pesawaran”. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Hasil penelitian  tersebut yaitu membahas tentang BKL (Bina Keluarga 

Lansia) yakni suatu program untuk menjadi tempat atau sarana para anggota yang 

memiliki lansia atau lansia itu sendiri yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

hidup lansia serta mewujudkan lansia yang  produktif dan tangguh. Lansia yang 
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dimaksud di sini adalah lansia yang berumur 60 tahun ke atas. Peran kader dalam 

program BKL, yaitu seorang kader mampu untuk mengelola kelompok BKL, 

melakukan penyuluhan terhadap lansia dan keluarganya, melakukan kunjungan 

rumah ke masing-masing rumah anggota BKL, melakukan pembinaan terhadap 

keluarga yang memiliki lansia, melakukan rujukan, melakukan kunjungan rumah, 

konsultasi ke PLKB dan tim pembina, menjadi motivator, dan mampu mengatasi 

masalah yang ada dalam BKL.
13

 Penelitian ini sama-sama membahas tujuan 

dalam meningkatkan kualitas hidup lansia. Perbedaannya dalam penelitian 

tersebut membahas pengelolaan kelompok BKL dalam melakukan penyuluhan 

terhadap lansia melakukan rujukan dan kunjungan rumah lansia. Sedangkan, 

penelitian ini peneliti akan membahas pembinaan kader posyandu dalam 

pelayanannya yang menjadi pokok utama dalam hidup sehat lansia di Desa Watu 

Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng. 

Sumarmi pada tahun 2015 yang berjudul “Peran Kader Posyandu sebagai 

Agen Pembaru bagi Lansia di Dukuh Rejosari Kelurahan Ngijo Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang”. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan 

deskriptif. Hasil penelitian tersebut membahas tentang bentuk pelayanan yang 

dilakukan kader posyandu sebagai agen pembaru bagi lansia. Kader sebagai agen 

pembaru adalah sekelompok orang yang menggerakkan masyarakat, melakukan 

penyuluhan dan pemantauan agar lansia melakukan proses perubahan sehingga 

akan terjadi perubahan kawasan kognitif (menjadi tahu) lansia yang sebelumnya 

tidak tahu tentang pentingnya menjaga kesehatan menjadi tahu setelah mengikuti 

kegiatan pemeriksaan di Posyandu Rahayu dan mendapatkan penyuluhan tentang 

kesehatan, kawasan efektif (menjadi mau) lansia yang sebelumnya tidak peduli 

                                                           
13Ririn Dwi Agustin, “Peran Kader Bina Keluarga Lansia Kenanga dalam Membimbing 

Lansia Tangguh di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran”, Skripsi 

(Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), h. 26. 
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dengan kesehatan, karena adanya kader sebagai agen pembaru menggerakkan 

lansia untuk mengikuti kegiatan pemeriksaan maka lansia di Posyandu Rahayu 

banyak yang mau datang dan melakukan pemeriksaan di posyandu, dan 

psikomotorik (menjadi mampu) lansia sebelumnya cepat capai setelah melakukan  

kegiatan pemeriksaan. Proses pelayanan yang dilakukan kader posyandu sebagai 

agen pembaru bagi lansia adalah membangkitkan kebutuhan untuk berubah, 

mengadakan hubungan untuk perubahan, mendiagnosis masalah, mendorong atau 

mencipta motivasi untuk berubah pada diri lansia, merencanakan tindakan 

pembaruan, memelihara program pembaruan dan mencegahnya dari kemacetan, 

mencapai hubungan terminal.
14

 Penelitian ini mengkategorikan umur yang 

terdaftar sebagai lansia adalah umur 60 tahun ke atas.Persamaan penelitian 

tersebut dan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai penyuluhan 

kesehatan yang sebelumnya belum diketahui lansia serta pemeriksaan kesehatan. 

Perbedaannya yaitu lokasi penelitian dan waktu penelitian.  

Indah Komalasari pada tahun 2018 yang berjudul “Pembinaan Sosial 

Keagamaan terhadap Lansia (Studi di UPTD PSLU Tresna Werdha Natar 

Lampung Selatan)”. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskriptif. 

Hasil penelitian tersebut membahas tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh 

UPTD PSLU dalam pemberian pelayanan terhadap lansia di Panti. Bentuk-bentuk 

kegiatan yang laksanakan seperti penerimaan, bimbingan, pelayanan, dan 

penyantunan. Para lansia juga mendapat bimbingan dalam penanaman sayur-

sayuran, buah-buahan dan sebagainya.  Menjaga kesehatan para lansia mengikuti 

kegiatan senam jantung yang dapat meningkatkan imunitas dalam tubuh manusia. 

Hasil  penelitian dalam pembinaan ini membentuk suatu  kegiatan pengajian dan 

yang bernuansa keagamaan, yang dimana dapat menjadikan para lansia 

                                                           
14Sumarmi, “Peran Kader Posyandu sebagai Agen Pembaru bagi Lansia Kelurahan Ngijo 

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang”, Skripsi (Negeri Semarang, 2015), h. 69. 
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termotivasi dan semangat untuk meningkatkan ketaatan terhadap sesuatu baik 

dalam pekerjaan, ibadah, maupun dengan kehidupan lainnya.
15

 Persamaan 

penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang 

pelayanan lansia. Perbedaannya yaitu penelitian tersebut membahas tentang 

kegiatan keagamaan bagi lansia. 

Widya pada tahun 2016 yang berjudul “ Perbedaan kualitas hidup antara 

lansia yang tinggal di keluarga dengan lansia di panti sosial tresna Werdha”. 

Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian komparatif yang merupakan 

jenis penelitian membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari satu variabel 

tertentu, dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Hasil penelitian tersebut 

membahas tentang tingkat populasi dan usia harapan hidup lansia yang semakin 

meningkat, oleh karena itu berdampak pada kesehatan dan kualitas hidup lansia 

sehingga perlu dibarengi oleh peningkatan kualitas hidup lansia. Penelitian ini 

juga bertujuan untuk mengetahui perbedaan kualitas hidup lansia yang tinggal di 

PSTW Gau Mabaji kabupaten Gowa dengan lansia di keluarga (day care service) 

menurut domain fisik, psikologis, sosial dan lingkungan
16

. Karakteristik 

responden berdasarkan umur yakni mayoritas berumur >75 tahun dan minoritas 

60-64 tahun. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dibahas yaitu 

membahas tentang kualitas hidup lansia, adapun perbedaannya dalam penelitian 

ini membedakan kualitas hidup lansia yang ada di keluarga dengan lansia yang di 

panti sosial.  

Rizkinuary Hidayah pada tahun 2014 yang berjudul “ Gambaran persepsi 

lansia tentang tugas kader di Posyandu Lansia Mawar Kelurahan Sukamaju Baru 

                                                           
15Indah Komalasari, “Pembinaan Sosial Keagamaan terhadap Lansia Studi di UPTD 

PSLU Tresna Werda Natar Kabupaten Lampung Selatan”, Skripsi (Negeri Lampung, 2018), h. 59.  

16Widya, “Perbedaan Kualitas Hidup antara Lansia yang tinggal di Keluarga dengan 

Lansia di Panti sosial Tresna Werdha”, Skripsi (UIN Alauddin Makassar, 2016), h. 49. 
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Kecamatan Tapos”. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kuantitatif. 

Hasil penelitian tersebut membahas tentang persepsi lansia yang cukup baik 

dalam pelaksanaan pemeriksaan di Posyandu Lansia. Penelitian ini berupaya 

meningkatkan motivasi lansia dalam memanfaatkan posyandu lansia dengan 

adanya pelatihan komunikasi maupun konseling untuk para kader dari puskesmas, 

pemberian reward kepada kader  dan lansia yang aktif, pengadaan senam, dan 

pemeriksaan laboratorium sederhana. Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

yang dilakukan yaitu motivasi yang diberikan lansia dalam memanfaatkan 

posyandu dalam pemeriksaan kesehatan, adapun perbedaannya yaitu dalam 

penelitian ini merujuk pada persepsi lansia dalam pembinaan kader sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan mengarah pada peran kader dalam membina 

lansia.
17

 

 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini, maka tujuan yang ingin 

dicapai peneliti yaitu: 

a. Untuk mengetahui proses pembinaan lansia di Desa Watu Kecamatan 

Marioriwawo Kabupaten Soppeng. 

b. Untuk mengetahui dampak pembinaan Posyandu Lansia di Desa Watu 

Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng. 

c. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap Organisasi Posyandu 

Lansia di Desa Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng. 

                                                           
17Rizkinuari Hidayah, “Gambaran Persepsi Lansia Tentang Tugas Kader di Posyandu 

Lansia Mawar Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Tapos”, Skripsi (UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta, 2014), h. 55.   
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2. Kegunaan penelitian 

a. Kegunaan teoritis 

1. Menambah pengalaman penulis di lapangan, serta dapat berguna sebagai 

bahan referensi yang dapat dijadikan bahan kajian dalam menambah ilmu 

pengetahuan pada umumnya. 

2. Memperluas wawasan mengenai peran kader dalam pembinaannya 

terhadap pelayanan lansia. 

b. Kegunaan praktis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para pembaca dan dapat 

dijadikan sebagai sumber pengetahuan. 

2. Penelitian ini merupakan salaah satu syarat untuk mendapatkan gelar 

Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Sosiologi Agama Fakultas 

Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Teori Peran 

1. Definisi peran 

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, 

psikologi, dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi 

maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa 

digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain 

sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk 

berperilaku secara terrtentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan 

posisi seorang dalam masyarakat dan keduanya memiliki kesamaan posisi.
1
 

Menurut Levinson, peran mencakup tiga hal yakni. Pertama, peranan 

meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang 

dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-

peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Kedua, 

peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu dalam 

masyarakat sebagai organisasi. Ketiga, peranan juga dapat dikatakan sebagai 

perikelakuan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
2
 

Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh 

seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran 

diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu 

posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang 

                                                           
1Sarlito Wirawan Sarwono, Teori-Teori Psikologi Sosial (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 

h. 215.  

2Wahyuni, Pengantar Sosiologi (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Rumah 

Buku Carabaca Makassar, 2018), h. 133-134.  
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oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam suatu penampilan/unjuk 

peran (role perfomance).
3
 

Peran sosial berisi tentang hak dan kewajiban dari status sosial. Peran 

memiliki fungsi mengatur perilaku individu yang berhubungan dengan status 

sosialnya. Peranan sosial adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu 

dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang 

dimilikinya. 
4
 

Teori peran selama ini sering digunakan untuk menganalisis kebijakan luar 

negeri. Setidaknya ada dua alasan kegunaan teori peran. Pertama, teori ini mampu 

memahami perilaku kelompok yang terlibat dalam pengambilan keputusan. 

Kedua, teori ini dapat digunakan dengan mengabaikan sistem politik yang lebih 

besar (sistem internasional) dengan memahani persepsi pengambilan kebijakan 

terhadap “harapan peran”. Meskipun demikian, teori peran sebenarnya merupakan 

konsep kunci yang menghubungkan perilaku individu dengan berbagai level 

analisa. Individu, kelompok, institusi, negara, komunitas supranasional dan 

organisasi internasional merupakan sebuah sistem yang terhubung dimana mereka 

semua merupakan elemen dari sistem yang lebih besar. Perilaku dari elemen di   

dalam sistem yang lebih besar disebut sebagai peran.
5
 

Peran sosial pada suatu masyarakat dapat diklasifikasikan dengan berbagai 

bentuk berdasarkan dari berbagai jenis perspektif sesuai dengan penerapannya, 

peranan sosial tersebut dapat diklasifikasikan yakni: 

a. Peran yang diinginkan adalah suatu bentuk ideal dalam pelaksanaan suatu 

peran yang berdasarkan pendapat masyarakat. Masyarakat menghendaki 

                                                           
3Edy Suhardono, Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya),(Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 3. 

4Wahyuni, Pengantar Sosiologi, h. 132.  

5Agus Haryanto, “Prinsip Bebas Aktif dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia : 

Perspektif  Teori  Peran”, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Volume 4 Nomor 2, (2014): h. 19.   
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peranan yang dibutuhkan ialah kegiatan yang pelaksanaannya secermat 

mungkin dan peranan tersebut dapat disesuaikan dengan kesepakatan. 

Adapun peran yang dimaksud disini ialah peranan protokoler, diplomatik, 

hakim maupun lainnya. 

b. Peranan yang disesuaikan ialah bagaimana peranan itu terlaksana dan  

peranan tersebut pelaksanaannya lebih baik serta dapat disesuaikan 

berdasarkan suasana serta kondisinya. Peranan yang sudah disesuaikan 

bisa jadi belum sesuai dengan keadaan tempatnya namun, kekurangannya 

tersebut dianggap biasa bagi masyarakat.
6
  

2. Aspek-aspek peran 

Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat 

golongan yaitu:
7
 

a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial 

b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut 

c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku 

d. Kaitan antara orang dan perilaku 

3. Konsep peran  

Adapun yang termasuk dalam konsep peran menurut Soerjono Soekanto 

yakni: 

a. Persepsi peran, adalah cara pandang terhadap tindakan yang harus 

dilakukan dalam keadaan tertentu. Anggapan ini berlandaskan interpretasi 

yang diyakini terhadap perilaku yang sebaiknya dilakukan. 

                                                           
6J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan (Jakarta: 

Kencana, 2006), h. 160. 

7Sarlito Wirawan Sarwono, Teori-teori Psikologi Sosial, h. 215.   
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b. Ekspektasi peran, berlandaskan pada suatu yang diyakini seorang. 

Bagaimana orang tersebut berperilaku maupun bertindak. Perilaku tersebut 

ditentukan peran seseorang dalam bertindak. 

c. Konflik peran, muncul ketika seseorang memiliki pandangan maupun 

ekspektasi yang berbeda dengan anggota yang lain. Individu menyadari 

bahwa konflik terjadi karena syarat atau peran sangat berat untuk 

dipenuhi.
8
 

B. Pengertian Kader Posyandu 

1. Pengertian kader 

Kader adalah anggota masyarakat yang telah mendapat pendidikan serta 

menjalankan tugasnya dengan sukarela. Kader tersebut adalah seorang seorang 

pria atau wanita yang telah berkeluarga dan aktif di masyarakat, dapat membaca, 

menulis dan berkomunikasi dengan baik, bertempat tinggal disekitar kegiatan, 

sehat jasmani dan rohani dan bersedia mengikuti pelatihan/magang/orientasi, 

sehingga dalam setiap kegiatan yang dilakukan sudah terjadwal. Hal ini dapat 

memfokuskan kepada setiap kader agar lebih maksimal dalam setiap kegiatan 

yang dilaksanakan.
9
 

Menurut Meilani, kader merupakan tenaga masyarakat yang dianggap 

paling dekat dengan masyarakat dan diharapkan mereka dapat melakukan 

pekerjaannya secara sukarela tanpa menuntut imbalan berupa uang atau materi 

lainnya, namun ada juga kader yang disediakan sebuah rumah atau sebuah kamar 

serta beberapa peralatan secukupnya oleh masyarakat setempat, seperti kader 

                                                           
8
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 

2012), h. 214.  

9BKKBN, Buku Pegangan Kader BKL (BKKBN, 2002), h. 9. 
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kesehatan.
10

 Menurut Kartakusumah kader diartikan sebagai sekelompok orang 

yang terorganisir secara terus menerus dan menjadi tulang punggung bagi satu 

kesatuan yang lebih besar.
11

 Kader adalah seorang yang secara sukarela 

membantu masyarakat untuk berperan aktif dalam suatu kelompok kegiatan 

tertentu tanpa menuntut imbalan apapun. 

2. Pengertian posyandu 

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan salah satu program dari 

kementerian kesehatan di bawah naungan puskesmas. Posyandu merupakan salah 

satu bentuk upaya kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (BDM) yang dikelola 

dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam 

penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan 

memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan 

kesehatan dasar. Pemberdayaan masyarakat di Posyandu merupakan upaya 

fasilitasi yang bersifat non-instruktif, guna meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi, 

potensi yang dimiliki, merencanakan dan melakukan pemecahannya dengan 

memanfaatkan potensi setempat.
12

 Kegiatan yang dilakukan Posyandu lansia 

Meliputi: 

a. Menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan, lalu dihitung indeks 

massa tubuh (IMT) untuk mengetahui status gizi lansia. 

b. Pelayanan kesehatan, misalnya pengukuran tekanan darah dan memberikan 

pengobatan sederhana. 

                                                           
10Hesti Nurmaslina, “Peran Kader Bina Keluarga Lansia Agresif dalam Meningkatkan 

Kualitas Hidup Lansia di Desa Banjarmulya Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang”, 

(Skripsi, UNNES,2017), h. 18.  

11Kartakusumah, Pemimpin Adiluhung Geneologi Kepemimpinan Kontemporer (Jakarta 

Selatan : PT Mizan Publika, 2006), h. 81.  

12Kurikulum dan Modul, Pelatihan Fasilitator Pemberdayaan Kader Posyandu ( 

Kementerian Kesehatan RI Bekerja sama dengan Pokjanal Posyandu Pusat, 2012), h. 48.  
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c. Memberikan penyuluhan tentang gizi, pola hidup sehat dan kesehatan 

lansia.
13

 

Selain itu terdapat fungsi posyandu: 

a. Sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan 

keterampilan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan 

keterampilan hidup sehat. 

b. Sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan yang mencakup 

upaya promotif dan preventif.
14

 

C. Pengertian Lansia  

Lanjut usia merupakan suatu tahap akhir dalam rentang kehidupan 

manusia. Para ahli psikologi telah membagi tahap kehidupan manusia berdasarkan 

perkembangan fisik dan psikologisnya.
15

 Lansia secara umum adalah manusia 

yang telah memasuki umur yang lanjut, sedangkan definisi yang lebih khusus 

memberikan suatu penjelasan bahwa tua yang dimaksud dari penjelasan tersebut 

dapat dinilai dari beberapa segi antara lain dari segi umurnya, dari segi emosi dan 

intelektualnya. Penyebab dari ketuaan tersebut sejalan dengan tahap-tahap 

perkembangan manusia yang menjadikan usia tua sebagai tahap terakhir dari 

kehidupan manusia, dimana ia telah melewati tahap perkembangan sebelumnya. 
16

 

Semua orang akan mengalami proses menjadi tua dan masa-masa tua 

merupakan masa hidup manusia yang terakhir, yang pada masa ini seseorang 

mengalami kemunduran fisik, mental dan sosial sedikit sampai tidak melupakan 

                                                           
13Dian Kusumawardani & Putri Andanawarih, “Peran Posyandu Lansia terhadap 

Kesehatan Lansia di Perumahan Bina Griya Indah Kota Pekalongan”, Jurnal SIKLUS, Volume 7 

Nomor 1, (2018): h. 274. 

14Linda Siti Rohaeti, dkk. Petunjuk Penyelenggaraan Posyandu Remaja (Jakarta: 

Kementerian Kesehatan RI, 2018), h. 16. 

15Supriadi, ”Lanjut Usia dan Permasalahannya”, Jurnal PPKn & Hukum, Volume 10 

Nomor 2, (2015): h. 84.  

16Supriadi, “Lanjut Usia dan Permasalahannya, h. 86.   
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tugasnya sehari-hari lagi hingga bagi kebanyakan orang masa tua itu merupakan 

masa yang kurang menyenangkan. 

1. Proses menua 

Menjadi tua merupakan suatu proses menghilangnya secara perlahan 

kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti diri dan 

meempertahankan struktur serta fungsi normalnya. Proses menua merupakan 

proses alamiah yang berlangsung sepanjang hidup, yang berarti seseorang telah 

melalui tiga tahap kehidupan yaitu anak, dewasa, dan tua.  

Perubahan yang terjadi di dalam tubuh berfungsi secara kuat untuk dan 

melawan penyakit dilakukan mulai dari tingkat molekuler dan seluler dalam 

sistem organ utama. Teori genetika menjelaskan bahwa penuaan merupakan suatu 

proses yang alami yang diwariskan secara turun temurun (genetik) dan tanpa 

disadari mengubah sel dan struktur jaringan. 
17

 

2. Batasan lansia 

Menurut Aspiani, sampai saat ini belum ada kesepakatan batas umur lanjut 

usia secara pasti, karena seorang tokoh psikologis membantah bahwa usia dapat 

secara tepat menunjukkan seseorang individu tersebut lanjut usia atau belum maka 

merujuk dari berbagai pendapat di bawah ini. Menurut WHO usia lanjut dibagi 

menjadi tiga kelompok yaitu: Usia lanjut yang berumur 60-74 tahun, usia tua yang 

berumur 75-89 tahun, dan usia sangat tua yang berumur >90 tahun. 

Menurut Padaila batasan umur lansia menurut organisasi kesehatan dunia 

(WHO) lanjut usia meliputi: 

a. Usia pertengahan (middleage), ialah kelompok usia 45-59 tahun 

b. Lanjut usia (elderly), antara 60-74 tahun 

                                                           
17Muharramah Taroreh, “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pemanfaatan Posyandu 

Lansia di Puskesmas Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat”, (Skripsi Institut 

Kesehatan Helvetia, 2017), h. 11.  
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c. Lanjut usia tua (old), antara 75-90 tahun 

d. Usia sangat tua (very old), di atas 90 tahun 

3. Karakter lansia 

Lansia memiliki karakteristik sebagai berikut: berusia lebih dari 60 tahun, 

(sesuai dengan pasal 1 ayat 2 UU No.13 tentang kesehatan), kebutuhan dan 

masalah yang bervariasi dari rentang sehat sampai sakit, dari kebutuhan 

biopsikososial sampai spiritual, secara dari kondisi adaptif hingga sampai kondisi 

mal adaptif, lingkungan tempat tinggal bervariasi.
18

 

Beberapa karakteristik lansia yang perlu diketahui untuk mengetahui 

keberadaan masalah kesehatan lansia adalah: 

a. Tanggungan keluarga: masih menanggung anak atau anggota keluarga. 

b. Tempat tinggal: rumah sendiri, tinggal bersama anak. Kebanyakan lansia masih 

hidup sebagai bagian keluarganya, baik lansia sebagai kepala keluarga atau 

bagian dari keluarga anaknya. Namun akan cenderung bahwa lansia akan 

ditinggalkan oleh keturunannya dalam rumah yang berbeda. 

c. Kondisi kesehatan: frekuensi sakit yang tinggi menyebabkan menjadi tidak 

produktif lagi bahkan mulai tergantung kepada orang lain. 

d. Keadaan ekonomi 

1. Sumber pendapatan resmi: pensiunan ditambah sumber pendapatan lain 

kalau masih bisa aktif. 

2. Sumber pendapatan keluarga: ada bahkan tidaknya bantuan keuangan dari 

anak atau keluarga lainnya atau bahkan masih ada anggota keluarga yang 

tergantung padanya. 

3. Kemampuan pendapatan: lansia memerlukan biaya yang lebih tinggi, 

sementara pendapatan semakin menurun. Status ekonomi sangat terancam, 

                                                           
18R. Siti Maryam, dkk, Mengenal Usia Lanjut dan Perawatannya (Jakarta, Salemba 

Medika 2008),h.33.  
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sehingga cukup beralasan untuk melakukan berbagai perubahan besar 

dalam kehidupan,  menentukan kondisi hidup yang dengan perubahan 

status ekonomi dan kondisi fisik. 

4. Gaya hidup lansia 

Gaya hidup sehat dapat dilakukan dengan mengonsumsi makanan 

yang bergizi seimbang, melakukan aktivitas fisik/olahraga secara 

benar dan teratur dan tidak merokok. Demikian juga dengan gaya 

hidup yang salah dapat memengaruhi kesehatan. Menurut Syumanda, 

melalui gaya hidup yang tidak baik dapat menimbulkan berbagai 

penyakit. Perubahan gaya hidup seperti komsumsi makanan cepat saji, 

pola makan yang tidak baik, kebiasaan merokok, dan kurangnya 

aktivitas fisik.
19

 

4. Penyakit yang sering dialami lansia 

a. Sulit tidur pada malam hari 

Para lansia memang mengalami perubahan dalam hal pola tidur, sebagian 

membutuhkan lebih banyak tidur dari pada biasanya, sebagian mengalami 

insomnia dan sebagian lainnya merasakan bahwa tidur tidak lagi membuat 

tubuhnya segar. Paling umum dialami lansia adalah insomnia. Kondisi insomnia 

yang berkepanjangan akan meningkatkan produksi hormon stres yang lama 

kelamaan akan merusak keseimbangan hormon tubuh secara keseluruhan. 

b. Keropos tulang 

Pengerosopan tulang berkaitan dengan menurunnya kadar kalsium dalam 

darah, dapat dikatakan bahwa usia merupakan salah satu faktor resiko keropos 

tulang. Biasanya mulai  terjadi pada wanita  usia 50-an. 

 

                                                           
19Willia Novita Eka Rini, “Analisis Gaya Hidup Terhadap Status Kesehatan Lansia di 

Puskesmas Simpang IV Sipin Tahun”, Jurnal Kesmas Jambi, Volume 2 Nomor 2, (2018): h. 15.  
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c. Kesehatan jantung 

Segala sesuatu yang menyebabkan sumbatan dalam aliran darah akan 

membuat jantung dan pembuluh darahnya bekerja keras untuk tetap menjaga 

kelancaran fungsinya. Faktor fisik dan emosi sangat berkaitan dengan kesehatan 

jantung. Dibandingkan kaum pria , umumnya wanita mudah mempunyai resiko 

penyakit jantung lebih rendah.
20

 

D. Pengertian Kualitas hidup 

Konsep kualitas hidup telah banyak digunakan dan dilaporkan dalam 

berbagai literatur kesehatan dan keperawatan. Saat ini bahasan kualitas hidup 

menjadi suatu pertimbangan penting untuk mengevaluasi berbagai hasil akhir 

afektifitas pelayanan kesehatan yang diberikan para profesional kesehatan dalam 

menentukan berbagai manfaat dari macam opsi atau tindakan medis yang akan 

diberikan kepada para pasiennya.
21

 

Istilah kualitas hidup juga didefinisikan menurut kamus Webster yang 

menyebutkan konsep kualitas hidup adalah suatu cara hidup, sesuatu yang 

esensial untuk menyemangati hidup, eksistensi berbagai pengalaman fisik dan 

mental seorang individu yang dapat mengubah eksistensi selanjutnya dari individu 

tersebut di kemudian hari, status sosial yang tinggi dan gambaran karakteristik 

tipikal dari kehidupan seorang individu.
22

 Faktor-faktor yang berkaitan dengan 

kualitas hidup lansia:
23

 

                                                           
20Muharramah Taroreh, “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pemanfaatan Posyandu 

Lansia di Puskesmas Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat”, h. 11.  

21Yati Afiyanti, “ Analisis Konsep Kualitas Hidup”, Jurnal Keperawatan Indonesia, 

Volume 13 Nomor 2, (2010): h. 81.  

22Yati Afiyanti, “ Analisis Konsep Kualitas Hidup”, Jurnal Keperawatan Indonesia”, h. 

82. 

23Widya, “Perbedaan Kualitas Hidup antara Lansia yang tinggal di Keluarga dengan 

Lansia di Panti sosial Tresna Werdha”, h. 49. 

  



25 
 

 
 

1. Status gizi 

Gizi lebih atau kegemukan merupakan masalah yang sering terjadi pada 

lansia. Pada lansia terjadi penurunan kegiatan sel-sel dalam tubuh sehingga 

kebutuhan akan zat-zat gizi juga ikut menurun. Asupan makanan yang tetap 

namun kegiatan yang dilakukan sehari-hari oleh lansia mengalami penurunan. 

2. Kondisi psikologis 

Penuaan pada lansia sangat dikaitkan dengan perubahan anatomi, perubahan 

fisiologi, terjadi kesakitan  atau hal-hal yang bersifat patologi dan perubahan 

psikososial. 

3. Aktivitas sosial 

Aktivitas sosial merupakan salah satu dari aktivitas sehari-hari yang 

dilakukan oleh lansia. Lansia yang sukses adalah lansia yang mempunyai aktivitas 

sosial di lingkungannya 

Aspek-aspek kualitas hidup 

1) Kesehatan fisik. Yaitu keadaan baik, artinya bebas dari sakit pada seluruh 

badan dan bbagian-bagian lainnya. 

2) Hubungan sosial, yaitu hubungan antara dua individu atau lebih dimana 

tingkah laku individu tersebut akan saling mempengaruhi, mengubah, 

atau memperbaiki tingkah laku individu lainnya. 

3) Lingkungan, adalah tempat tinggal individu termasuk di dalamnya 

keadaan, ketersediaan tempat tinggal untuk melakukan aktivitas 

kehidupan, termasuk di dalamnya adalah sarana dan prasarana yang 

dapat menunjang kehidupan. 

Ciri-ciri kualitas hidup pada lansia 

Kualitas hidup yang tinggi menggambarkan bahwa individu memasuki 

fase integritas dalam tahap akhir hidupnya, begitu juga dengan kualitas hidup 
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yang rendah berdampak pada keputusasaan yang dialami oleh lansia. Kualitas 

hidup juga berkaitan erat dengan kebahagiaan, kepuasan hidup dan kesejahteraan 

subjektif yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. 

Menjaga kualitas hidup yang baik pada lansia sangat dianjurkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Hidup lansia yang berkualitas tinggi merupakan kondisi 

fungsional yang optimal sehingga mereka dapat menikmati masa tuanya dengan 

bahagia dan dapat berguna.
24

 

                                                           
24Dini Andriani Harahap,  “Hubungan Dukungan Sosial dengan Kualitas Hidup pada 

Lansia di Dusun II Desa Sei  Alim Ulu Kecamatan Air Batu Asahan”, (Skripsi Universitas Medan 

Area, 2020), h. 23-25. 



 

27 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah adalah metode penelitian kualitatif, yang artinya 

penelitian yang berusaha menganalisis kehidupan sosial caranya dengan 

menggambarkan dunia sosialnya berdasarkan perspektif ataupun pemahaman 

individual pada latar alamiah dan berusaha untuk menjelaskan bagaimana 

individual menggambarkan, melihat ataupun memaknai dunia sosial. Pemaknaan 

tersebut adalah hasil interaksi sosialnya.
1
 

Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam penelitian ini, 

dengan alasan agar peneliti mampu berkomunikasi dan berinteraksi dalam 

masyarakat terutama para kader dan para lansia  yang ada di Desa Watu 

Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng dan dapat menguraikan sesuai apa 

yang terjadi di lapangan, agar data yang didapatkan tidak bersifat spekulatif. 

2. Lokasi penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Desa Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten 

Soppeng. Peneliti memilih daerah tersebut karena merupakan tempat tinggal 

peneliti serta lokasi ini merupakan tempat pertama yang ada di Kabupaten 

Soppeng berdiri organisasi kader posyandu lansia. 

B. Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu 

pendekatan sosiologi. Mengutip pandangan Hasan Shadily bahwa pendekatan 

sosiologi adalah suatu pendekatan yang mempelajari tatanan kehidupan bersama 

dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai 

                                                           
1Nanang Martono, Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep Kunci (Cet, I:  Rajawali 

Pers: Jakarta, 2015), h. 212. 
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hidupnya.
2
 Tujuan peneliti menggunakan pendekatan sosiologi untuk mengetahui 

dan memahami gambaran yang ada dalam masyarakat terutama peran kader 

posyandu dalam pembinaannya terhadap para lansia di Desa Watu Kecamatan 

Marioriwawo Kabupaten Soppeng. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu: 

1. Data primer adalah data pokok yang diperoleh dari lapangan dengan 

melakukan pengamatan dan wawancara secara langsung. 

2. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal 

mencari dan mengumpulkan data. Data sekunder diperoleh melalui 

keputusan berupa buku, hasil penelitian, jurnal, artikel dan juga bentuk 

lain yang berhubungan dan relevan dengan kebutuhan.
3
 Data sekunder 

digunakan sebagai gambaran umum penelitian. 

D.  Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi (observation) 

Observasi merupakan instrumen untuk melakukan pengamatan langsung 

tentang fenomena-fenomena yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas 

dalam penelitian.
4
 Pengamatan dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan 

dengan mengamati objek yang akan dikaji. 

2. Wawancara (Interview) 

Penelitian kualitatif biasanya digunakan metode pengumpulan data 

wawancara mendalam sebagai metode utama. Peneliti  melakukan wawancara 

mendalam dengan subjek penelitian dengan alasan karena penelitian ini ingin 

                                                           
2Hasan Shadily, Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia (Jakarta: Bumi Aksara, 1983), h. 

68.  

3Maria Caroline Cindy Iskandar, “Analisis Penelitian Manajemen Kompensasi pada 

Karyawan Universitas Bunda Mulia”, Jurnal Bunda Mulia, Volume 8 Nomor 2, ( 2012): h. 10. 

4W. Gulo, Metodologi Penelitian (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 116.  
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memperoleh realitas senyatanya (emicfactors), karena itu peneliti harus 

memperoleh data langsung dari subjek penelitian agar diperoleh data yang benar 

dan bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
5
 Peneliti menggunakan metode 

interview untuk mendapatkan jawaban yang memuaskan dari informan mengenai 

penelitian. 

3. Studi kepustakaan 

Studi kepustakaan merupakan proses mencari, membaca, memahami dan 

menganalisis berbagai pustaka seperti buku-buku ilmiah, laporan penelitian, 

karangan-karangan ilmiah dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun 

elektronik lain. Digunakan dalam mencari informasi yang terkait dengan masalah 

yang akan diteliti guna melengkapi data yang diperlukan. 

4. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.
6
 

Dokumentasi merupakan suatu langkah mengumpulkan data-data yang 

dibutuhkan, baik data-data tertulis, gambar maupun suara. Proses pengambilan 

dokumentasi dilakukan pada saat penelitian berlangsung. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab masalah penelitian. 

Instrumen dalam penelitian ini yang menjadi instrumen utama adalah peneliti 

sendiri, yang turun langsung ke lapangan  mencari informan untuk melakukan 

wawancara langsung. Peneliti pun membawa berbagai peralatan yang ada selama 

                                                           
5Tjipto Subadi, Metode Penelitian Kualitatif, (Surakarta: Muhammadiyah University 

Press, 2006), h. 64.  

6Hardiani dkk, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Yogyakarta:CV.Pustaka 

Ilmu, 2020), h. 150. 
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dalam melakukan penelitian. Intrumen mencakup: kertas, pensil, pulpen alat 

perekam camera termasuk komputer beserta program-program yang digunakan 

dalam analisis data. Instrumen penelitian dalam makna khusus difokuskan pada 

masalah model administrasi, dan ada juga yang menyebutnya sebagai alat 

pengukur. Instrumen adalah mekanisme untuk mengukur suatu fenomena yang 

digunakan dalam mengumpulkan dan mencatat informasi untuk penelitian, 

pengambilan keputusan dan akhirnya memahami fenomena tersebut, sebuah 

instrument penelitian seperti angket, biasa digunakan untuk mendapatkan 

informasi secara faktual, mendukung pengamatan atau menilai sikap dan 

pendapat. Instrumen lainnya seperti pedoman wawancara, pendoman pengamatan 

dokumentasi, tes, dan lainnya.
7
 Instrumen penelitian memudahkan peneliti untuk 

mendapatkan informasi dengan mudah. 

F. Teknik Penentuan Informan 

Informan ialah orang yang biasa memberikan informasi mengenai situasi 

dan kondisi latar belakang penelitian, adapun teknik penentuan informan di dalam 

penelitian ini adalah menggunakan teknik Purposive Sampling, yaitu teknik 

pengambilan sample yang didasarkan tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-

betul memiliki kriteria sebagi sampel).
8
 Adapun informan dalam penelitian ini 

adalah: 

1.  Kader Posyandu 5 orang 

2.  lansia 8 orang 

3. Masyarakat 6 orang  

4. Ketua Organisasi Posyandu Lansia (Mekar Asih) 

 

                                                           
7Nanang Martono, Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep kunci, h. 122-123.  

8Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D , (Bandung: Alfabeta,2011), h. 85. 
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G. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik pengolahan data 

Tahapan-tahapan dalam pengolahan data penelitian meliputi: 

a. Koleksi data yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari observasi dan 

wawancara. 

b. Klasifikasi atau kategorisasi data yaitu penyusunan terhadap data yang 

diperoleh di lapangan berdasarkan jenis dan permasalahannya sehingga 

tersusun secara sistematis dan lebih muda untuk dipahami. 

c. Editing data atau memperbaiki data sehingga mudah dideskripsikan. 

d. Deksripsi data yaitu menjelaskan data yang sudah didapat kedalam bentuk 

laporan. 

2. Analisis data 

Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan 

hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman 

penelitian tentang kasus yang diteliti dan mneyajikannya sebagi temuan bagi 

orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu 

dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.
9
 Beberapa teknik analisis data 

antara lain sebagai berikut: 

1. Reduksi kata (Data Reduction) 

Reduksi data adalah suatu data yang ditetapkan di lapangan yang dicatat 

dan digambarkan dalam bentuk berita ataupun penjelasan yang jelas setelah itu 

kemudian dipermudah serta diutamakan pada sesuatu yang penting dan dilakukan 

kategorisasi seperti dalam pemfokusan penelitian.
10

 

                                                           
9Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, Jurnal Alhadharah, Volume 17 Nomor 33, 

(2018): h. 84.  

10Miles, Matthew B. dan A Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta UI 

PRESS, 2009), h. 23.  
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2. Penyajian data (Data Display) 

Setelah data tersebut telah di reduksi, maka langka selanjutnya ialah 

dengan mendisplaykan data dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat 

dilakukan dalam bentuk phie chard, table, pictogram, grafik dan sejenisnya, 

penyajian data tersebut dapat dilaksanakan seperti bagan, maupun secara ringkas, 

flowchart, keterkaitannya serta sejenisnya.
11

 

3. Penarikan Kesimpulan (Consclusion Drawing/Verification) 

Awal dari kesimpulan yang dikemukakan sifatnya masih sementara 

sehingga bisa berubah jika bukti-bukti yang kuat itu tidak ditemukan, akan tetapi 

apabila sebaliknya kesimpulan tersebut didukung dengan bukti-bukti yang nyata 

ataupun jelas maka yang dikemukakan tersebut merupakan kesimpulan yang 

kerdibel.
12

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
11Sugiono, Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif dan R&D, h. 249.  

12Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 252. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A.  Gambaran umum lokasi penelitian 

1. Peta Kabupaten Soppeng 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

Sumber Data: Profil Kabupaten Soppeng, 2012 

Kabupaten Soppeng adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi 

Selatan, Indonesia. Ibu Kota Kabupaten ini terletak di Watansoppeng. Kabupaten 

ini memiliki luas wilayah 1.500,00 km, posisi 4   00-4       Lintang Selatan 

dan 119      -120       Bujur Timur. Batas wilayah: Kabupaten Bone sebelah 

Selatan dan Timur, Kabupaten Barru sebelah Barat, Kabupaten Sidrap sebelah 

Utara serta Kabupaten Wajo sebelah Utara dan Timur. Jumlah kecamatan 8 dan 

kelurahan 70.
1
 Wilayah Kabupaten Soppeng terdiri dari 8 Kecamatan, 49 Desa, 21 

                                                           
1Profil Kabupaten Soppeng, Tahun 2012. 
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Kelurahan, dan 168 Dusun. Adapun jumlah penduduknya terdiri dari 235.167 jiwa 

yang terbagi dari 113.243 jiwa laki-laki, dan 121.924 jiwa perempuan. 

2. Gambaran Umum Desa Watu 

a. Kondisi Geografis 

Desa Watu adalah salah satu desa dari 11 Desa 2 Kelurahan yang ada di 

Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng yang terletak di sebelah barat dari 

pusat Pemerintahan Kabupaten Soppeng. Desa Watu mempunyai luas wilayah 

19,42 km.
2
 

Gambaran pada kehidupan sosial masyarakat Desa Watu Kecamatan 

Marioriwawo Kabupaten Soppeng, terlebih dahulu perlu diperhatikan letak dan 

keadaan geografis Desa Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng. Hal 

tersebut disebabkan kondisi alam sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial 

masyarakat setempat. Letak wilayah juga merupakan salah satu tolak ukur untuk 

melihat latar belakang pada masyarakat. Gambaran mengenai kehidupan sosial 

masyarakat  Desa Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng tidak lepas 

dari usaha untuk mengetahui keadaan geografisnya, untuk mengetahui letak Desa 

Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, maka di bawah ini gambaran 

melalui batas-batasnya yaitu: 

1) Sebelah Utara : Desa Umpungeng 

2) Sebelah Timur : Desa Watu Toa 

3) Sebelah Selatan: Desa Marioritengah dan Desa Turucinnae 

4) Sebelah Barat : Desa Marioriaja 

 

 

 

                                                           
2Profil Desa Watu, Tahun 2021.  
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b. Iklim 

Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu dan panjang untuk 

suatu lokasi di bumi atau planet lain. Iklim di suatu tempat di bumi dipengarui 

oleh letak geografis dan topografi tempat tersebut. Pengaruh posisi relatif 

matahari terhadap suatu tempat di bumi menimbulkan musim, suatu penciri yang 

membedakan iklim satu dari yang lain. Begitu dengan Desa Watu Kecamatan 

Marioriwawo Kabupaten Soppeng, seperti halnya dengan desa lain di wilayah 

Indonesia yang memiliki musim kemarau dan penghujan. 

c. Kependudukan  

Pertumbuhan penduduk suatu wilayah mempunyai pengaruh timbal balik 

dengan lingkungan hidup sosial budaya, perubahan penduduk dalam suatu 

masyarakat dengan sistem sosial budaya yang homogen cenderung memperkuat 

atau mempertahankan sifat tradisional masyarakat tersebut sebaliknya masyarakat 

yang berpenduduk heterogen cenderung melemah sifat tradisional penduduk asli 

setempat. Desa Watu memiliki jumlah penduduk 3.493 jiwa, 1.066 KK yang 

terdiri dari 1.690 jiwa orang laki-laki dan 1.803 jiwa orang perempuan.
3
 

d. Tingkat pendidikan  

Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan 

berdasarkan tingkat perkembangan, dengan tujuan yang akan dicapai dan 

kemauan yang akan dikembangkan. Pendidikan sangat penting bagi kelangsungan 

hidup masyarakat karena pendidikan merupakan segala bidang penghidupan 

dalam memilih dan membina hidup yang baik sesuai dengan martabat manusia, 

selain itu dengan pendidikan seseorang dapat mempunyai pengetahuan yang lebih 

luas dan dapat mengangkat derajatnya. Adapun tingkat pendidikan yang terdapat 

di Desa Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng. 

                                                           
3Profil Desa Watu, Tahun 2021. 
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Tabel 1: Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Watu Kecamatan  

    Marioriwawo Kabupaten Soppeng 

No        Tingkat pendidikan      Jumlah  

1. Pra Sekolah  517 

2. Taman Kanak-kanak 593 

3. Sekolah Dasar (SD)/ Sederajat 1.260 

4. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Sederajat 493 

5. Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sederajat 521 

6. Akademik/ D1-D3 37 

7. Sarjana/ S1 67 

8. Pascasarjana  5 

 Jumlah  3.493 

Sumber data: Kantor Desa Watu, 2021 

Tabel di atas menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat Desa Watu 

Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng lebih banyak pada tingakt SD 

dengan jumlah 1.260 orang. Adapun jumlah yang paling sedikit terdapat 

padatingkat pascasarjana dengan jumlah 5 orang  dengan jumlah 3.493 orang. 

e. Mata Pencaharian 

Secara umum mata pencaharian masyarakat Desa Watu dapat 

dikategorikan ke dalam beberapa mata pencaharian seperti: petani, pengusaha, 

peternak, pertukangan, guru, PNS, POLRI, TNI dan lain-lain yang secara 

langsung maupun tidak langsung, telah memberikan kontribusi terhadap 

perkembangan perekonomian masyarakat Desa Watu. 
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Tabel 2: Mata Pencaharian Warga Desa Watu Kecamatan  

      Marioriwawo Kabupaten Soppeng 

No           Mata Pencaharian        Jumlah  

1. PNS  34 

2. TNI 1 

3. POLRI 3 

4. Pengusaha 87 

5. Penjahit 16 

6. Peternak  70 

7. Pertukangan  31 

8. Guru 68 

9. Petani  1.106 

10. Bidan  21 

11.   Sopir  33 

12. URT 752 

13. Belum Bekerja 682 

14. Honorer  52 

15. Perawat  13 

16. Perangkat Desa 15 

17. Pensiunan  18 

18. Tidak mempunyai pekerjaan tetap 63 

19. Pelajar  428 

 Jumlah  3.493 

Sumber Data: Kantor Desa Watu, 2021 
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Tabel tersebut menunjukkan bahwa penduduk Desa Watu Kecamatan 

Marioriwawo Kabupaten Soppeng lebih banyak bekerja sebagai petani dengan 

jumlah 1.106 orang, di daerah ini merupakan daerah pegunungan.
4
 

f. Sarana dan prasarana 

Penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan peran, 

fungsi, tatanan kehidupan masyarakat Desa Watu Kecamatan Marioriwawo 

Kabupaten Soppeng. Sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Watu sudah 

mendukung seperti:     

Tabel 3: Sarana dan Prasarana di Desa Watu Kecamatan  

      Marioriwawo Kabupaten Soppeng 

No        Jenis Sarana        Jumlah     Kondisi  

1. Kantor Desa 1 Baik  

2. Posyandu  5 Baik  

3. Gedung Sekolah TK 4 Baik  

4. Gedung SD 5 Baik  

5. Gedung SLTP 1 Baik  

6. Gedung MTS 1 Baik  

7. Masjid  10 Baik  

8. Balai Pertemuan 1 Baik  

 Jumlah  28  

Sumber Data: Kantor Desa Watu, 2021
5
 

Berdasarkan tabel, dapat disimpulkan bahwa di Desa Watu Kecamatan 

Marioriwawo Kabupaten Soppeng kondisi sarana dan prasarananya baik.   

 

                                                           
4Profil Desa Watu, Tahun 2021.  

5Profil Desa Watu, Tahun 2021.  
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g. Agama 

Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada 

tuhan serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya, dan pandangan dunia 

yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Berbicara mengenai 

agama, di Desa Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng memiliki 

masyarakat yang 100% menganut agama islam. 

h. Umur  

Menurut World Health Organization (WHO), lansia adalah seseorang yang 

telah memasuki umur 60 tahun ke atas. Umur atau usia pada manusia adalah 

waktu yang terlewat sejak kelahiran. Semisal, umur manusia dikatakan lima belas 

tahun diukur sejak dia lahir hingga waktu umur itu dihitung. Maka dari itu, umur 

diukur dari tahun lahir hingga tahun sekarang. Adapun data penduduk Desa Watu 

Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng berdasarkan umur. 

Tabel 4: Tingkat Umur Penduduk di Desa Watu Kecamatan  

     Marioriwawo Kabupaten Soppeng 

      Umur        Laki-laki      Perempuan       Jumlah  

       0-15 327 413 740 

     16-35 688 458 1.146 

     36-55 349 379 728 

     56-75 264 384 649 

     76-95 109 72 181 

      >96 17 32 49 

   Jumlah  1.754 1.738 3.493 

Sumber Data: Kantor Desa Watu, 2021
6
 

                                                           
6Profil Desa Watu, Tahun 2021.  
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Berdasarkan tabel jumlah lansia laki-laki dan perempuan lebih banyak pada 

usia 16-35 tahun, sedangkan jumlah laki-laki dan perempuan yang lebih rendah 

terdapat pada usia >96.  

i. Sejarah berdirinya Posyandu Lansia (Mekar Asih) 

Posyandu Mekar Asih berlokasi di Desa Watu Kecamatan Marioriwawo 

Kabupaten Soppeng yang berdiri pada tanggal 23 Desember 2020. Awalnya 

organisasi ini didirikan dari inisiatif seorang yang bernama Dra. Faidah Dolming. 

Berdirinya organisasi ini berawal saat Ibu Faidah ke Bogor. Beliau melihat 

Posyandu Lansia Kristen, yang pada saat itu beliau sedang mengantar ibunya yang 

sakit. Ibu Faidah terinspirasi dengan apa yang beliau lihat di Posyandu Lansia 

Kristen, oleh sebabnya hal ini menjadi tolak ukur bahwa adanya Organisasi 

Posyandu Lansia maka kualitas hidup para lansia terjamin.  

Posyandu Lansia ini merupakan bentukan dari kerja sosial di bawah 

naungan Dinas Sosial, yang di dalamnya terdapat kader serta lansia. Lansia 

membutuhkan perhatian khusus mengenai kesehatannya, selain itu mengenai 

pemeriksaan kesehatan, lansia tidak lagi terlalu jauh untuk ke Puskesmas dalam 

rangka memeriksa kesehatan karena dengan tersedianya Posyandu Lansia di Desa 

Watu. Hal ini menjadi salah satu alasan beliau membentuk Organisasi Posyandu 

Lansia.  

Organisasi Posyandu Lansia menjadi tempat di mana lansia melakukan 

pemeriksaan kesehatan yang didampingi oleh beberapa kader serta salah satu 

anggota pihak dari puskesmas, akan tetapi dalam kegiatan ini orang yang ikut 

serta berpartisipasi dalam kegiatan Posyandu Lansia tidak memberlakukan atas 

nama gaji, semuanya dilakukan atas dasar sukarela serta tidak ada paksaan. 
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Tabel 5: Jumlah Lansia Aktif di Posyandu Lansia Mekar Asih 

Posko Pra lansia Lansia Jumlah 

1.  28 25 53 

2. 19 29 48 

3. 16 8 24 

4. 14 12 26 

5. 4 6 10 

6. 7 5 12 

Jumlah  88 85 173 

Sumber Data: Koordinator Kader Posyandu Lansia, 2022 

B. Proses Pembinaan Lansia   

Pos pelayanan terpadu atau yang sering disebut sebagai posyandu 

seringkali hanya dianggap berhubungan dengan bayi dan ibu hamil. Padahal 

Posyandu Lansia juga bisa dibentuk terutama jika di suatu wilayah memiliki 

masyarakat yang sudah berumur lanjut. 

Posyandu lansia adalah kegiatan masyarakat yang merupakan pelayanan 

kesehatan masyarakat yang khusus diperuntukkan bagi kelompok lansia dalam 

mengembangkan sumber daya manusia, dengan seiring bertambahnya jumlah 

lansia diharapkan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kualitas hidup 

lansia. 

Awal berdirinya Organisasi Posyandu Lansia, kader memperkenalkan 

kepada masyarakat Desa Watu organisasi yang dibentuk untuk meningkatkan 

kualitas hidup lansia. Organisasi Posyandu Lansia Mekar Asih mengidentifikasi 

masyarakat yang terdaftar sebagai lansia, yakni dari umur 45-59 tahun terdaftar 

sebagai pra lansia sedangkan dari umur 60 tahun ke atas dinamakan lansia. Para 

kader mengkoordinir kepada seluruh masyarakat di Desa Watu dengan hadirnya 
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organisasi posyandu untuk lansia, sehingga lansia yang mendengar informasi 

tersebut dan tertarik bisa langsung bergabung tanpa persyaratan apapun dari pihak 

organisasi. 

Penyelenggaraan kegiatan kesehatan lansia ini membentuk 6 posko, posko I 

di Sawile, Pokso II di Lappae, Posko III di Cennae, posko IV Tanalle, Posko V di 

Labojang dan posko VI di Pijjae. Pembentukan posko terdapat tiga dusun dalam 

satu posko agar tidak mempersulit lansia untuk menghadiri kegiatan yang dibuat 

organisasi tersebut.  

Kehidupan lansia menimbulkan rasa  peduli bagi masyarakat setempat, 

yang perlu perhatian serta memberikan rasa tanggung jawab. Berdasarkan hasil 

pengamatan dalam proses pembinaan lansia terdapat program kegiatan yang 

terdiri beberapa poin: 

1. Kegiatan pemeriksaan kesehatan 

Kegiatan pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh Organisasi Posyandu 

Lansia Mekar Asih di Desa Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng 

dalam satu kali sebulan. Pemeriksaan kesehatan ini dihadiri oleh salah satu 

anggota dari pihak puskesmas yang akan memeriksa kesehatan lansia. Proses 

pemeriksaan kesehatan yang diadakan pada ba‟dah dzuhur dengan kader yang 

biasanya mendatangi rumah lansia untuk menginfokan jadwal kegiatan 

pemeriksaan kesehatan. Lansia ketika akan menghadiri kegiatan pemeriksaan 

biasanya ada yang kompak, kadang ada beberapa lansia yang jalan bersama 

menuju posko, terkadang juga ada lansia yang diantar seperti lansia yang sudah 

berumur 70-an karena sudah tidak terlalu kuat untuk berjalan serta jarak dari 

rumah lansia dengan posko tidak begitu dekat.  

Kegiatan pemeriksaan kesehatan awalnya lansia melakukan registrasi pada 

salah satu kader, kegiatan registrasi ini untuk mempermudah kader mengetahui 



43 
 

 
 

lansia yang hadir dan yang tidak hadir. Kegiatan pemeriksaan kesehatan awalnya 

lansia melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan, setelah itu lansia akan 

dipanggil satu persatu dalam pemeriksaan tensi. Pemeriksaan kesehatan pada 

lansia memudahkan  mengetahui kesehatan para lansia sehingga lansia dapat 

mengontrol baik dalam segi makanan maupun kesehatan lainnya, selain itu 

dikegiatan tersebut tidak hanya menjadi tempat lansia memeriksa kesehatan akan 

tetapi juga menjadi tempat untuk menjalin silaturrahim  terhadap sesama. Lansia 

saling bertemu dan berinteraksi membicarakan hal-hal yang penting serta kadang 

bercanda gurau dengan lansia lainnya maupun dengan kader. Anggota Posyandu 

Lansia bukan hanya terdapat lansia saja akan tetapi juga terdapat pra lansia, bagi 

lansia yang kesulitan berjalan biasanya pihak puskesmas mendatangi rumah 

lansia. Faktor utama lansia mengikuti kegiatan Posyandu Lansia yaitu untuk 

memeriksa kondisi kesehatannya. Adapun faktor yang mempengaruhi kunjungan 

lansia dalam kegiatan Posyandu Lansia yaitu: 

a. Umur  

Umur juga merupakan faktor yang mempengaruhi kunjungan lansia dalam 

kegiatan posyandu. Bertambahnya umur lansia juga semakin meningkat 

ketergantungannya pada kaum yang lebih muda. Hasil penelitian menunjukkan 

rata-rata umur lansia yang berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan kesehatan 

yaitu umur 49 sampai 70-an, selebihnya lansia yang sudah berumur lebih tinggi 

biasanya hanya tinggal di rumah. 

Lansia yang rutin hadir dalam kegiatan posyandu lansia, itu umurnya rata 
dari umur 49-an sampai 70-an, karena masih aktif berjalan dan masih kuat 
untuk hadir dikegiatan organisasi posyandu lansia.

7
  

 Sama halnya yang dikatakan oleh salah satu informan bahwa: 

Kami lansia yang masih berumur 50an masih kuat untuk menghadiri 
kegiatan Posyandu Lansia. Serta jarak rumah dari posko tidak terlalu jauh, 
sehingga masih muda untuk dijangkau.

8
 

                                                           
7A. Musdalifah (51), Kader Lansia, Wawancara, Desa Watu Soppeng, 23 Maret 2022.  
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Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa lansia yang rutin 

menghadiri kegiatan-kegiatan biasanya lebih dominan dihadiri lansia yang masih 

berumur 49-an sampai 70-an. 

b. Jenis kelamin 

Lansia yang paling berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan kesehatan 

yaitu lansia perempuan. Perempuan cenderung lebih rajin mengikuti kegiatan 

pembinaan kesehatan dibandingkan laki-laki. “Dari semua posko rata-rata 

lansianya perempuan, jumlah laki-laki hanya beberapa orang yang terdaftar”.
9
 

Berdasarkan hasil wawancara di atas jumlah lansia yang ikut serta dalam 

kegiatan Posyandu Lansia adalah lansia yang jenis kelamin perempuan. Hal 

tersebut dapat disebabkan karena jumlah lansia perempuan dominan lebih banyak 

dibanding lansia laki-laki di Desa Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten 

Soppeng.  

c. Pekerjaan  

Penelitian ini menunjukkan lansia yang berpartisipasi dalam kegiatan 

pembinaan kesehatan lebih dominan bekerja sebagai URT sebagiannya bekerja 

sebagai guru. Akan tetapi lansia yang merupakan URT juga banyak 

menghabiskan waktunya untuk berkebun sehingga banyak lansia yang mengalami 

daya tahan tubuh yang menurun. Masalah kesehatan pada lansia tidak memandang 

dari segi pekerjaan, semua individu terutama para lansia akan mengalami masalah 

pada kesehatannya. Lansia hanya perlu meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga 

kesehatan dengan proses pembinaan kesehatan yang telah tersedia. 

 

 

                                                                                                                                                                
8
Rasma (48), Pra Lansia, Wawancara, Desa Watu Soppeng, 7 Maret 2022.  

9Mappariama (54), Kader Lansia, Wawancara, Desa Watu Soppeng, 23 Maret 2022.  
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2. Senam bersama 

Program pembinaan lansia selain pemeriksaan kesehatan juga diadakan 

bentuk kegiatan senam bersama. Senam lansia merupakan serangkaian gerakan 

yang teratur dan terarah serta terencana yang diikuti oleh lansia yang dilakukan 

dengan maksud meningkatkan kemampuan fungsional raga. Senam ini diajarkan 

kader kepada para lansia sehingga banyak lansia yang senang dan semangat dalam 

kegiatan tersebut. Kadang kala terdapat lansia yang apabila memiliki waktu 

kosong, maka akan melakukan senam meskipun dengan sendirinya, sebagaimana 

yang dikatakan oleh salah seorang narasumber: 

Terkadang jika saya hanya tinggal di rumah dan sudah tidak memiliki 
aktivitas seperti di sore hari maka saya melakukan senam lansia, dan 
kadang juga tetangga rumah saya juga ikut senam bersama walaupun hanya 
dua atau tiga orang akan tetapi kami tetap semangat.

10
 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, lansia meluangkan waktunya untuk 

melakukan senam untuk menjaga keseimbangan tubuh dan kebugaran jasmani, 

sehingga banyak lansia yang masih kuat fisik untuk melakukan aktivitas. 

Salah satu kader juga mengatakan bahwa: 

Apabila terlalu lama tidak ada kegiatan, maka kadang saya menginfokan 
kepada para lansia untuk melaksanakan kegiatan senam bersama dan 
banyak lansia yang ikut menghadiri kegiatan tersebut. 

11
 

3. Membuat kerajinan 

  Pembuatan kerajinan ini merupakan salah satu bentuk kegiatan yang 

dilakukan di Posyandu Lansia Mekar Asih, yang dipimpin oleh para kader. 

Bentuk kegiatan ini berawal dari ketua yang melimpahkan kepada kader agar 

melaksanakan kegiatan kerajinan kepada lansia seperti membuat anyaman, 

kaligrafi, dan hasil kerajinan lainnya. Kerajinan yang dibuat para lansia biasanya 

                                                           
10Rasma (48), Pra Lansia, Wawancara, Desa Watu Soppeng, 7 Maret 2022.  

11
Tammare (41), Koordinator Kader Lansia, Wawancara, Desa Watu Soppeng, 7 Maret 

2022.  
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di pajang atau diperjual belikan apabila organisasi Posyandu Lansia Mekar Asih 

melakukan bazar.  

Setiap ada yang saya praktekkan, saya turunkan keteman-teman agar bisa     
dikembangkan. Misalnya kami mengadakan bazar, saya mengumumkan 
bahwa apabila anda membeli hasil karya dari kader dan lansia, maka anda 
telah mendonasikan rupiahnya di lansia tersebut.

12
 

Berdasarkan hasil wawancara bahwa kegiatan produktivitas juga disajikan 

kepada lansia untuk berkreasi, tidak hanya pembinaan mengenai kesehatan. 

Bentuk kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan bakat setiap lansia. 

  Posyandu Lansia Mekar Asih juga menyajikan lagu mars untuk para lansia. 

Lagu ini diberikan kepada lansia agar dihafal dan dinyanyikan pada setiap ada 

kegiatan. Adapun syair lagu mars lansia yaitu: 

 Kami para usia lanjut seluruh Indonesia 

 Mau tetap berdaya guna bagi diri dan keluarga 

 Tingkatkan hubungan sosial di dalam masyarakat 

 Bertaqwa kepada tuhan yang melimpahkan rahmat 

 Periksa kesehatan mencegah penyakit datang dan kembangkan hobby 

 Sesuai kemampuan 

 Badan sehat jiwa kuat, sambut masa yang akan datang 

 Mutu hidup pun meningkat, masa tua bahagia 

 Lagu mars lansia memberikan kesimpulan mengenai para lansia yang 

berharap memiliki daya guna bagi keluarga, bertaqwa kepada tuhan, serta 

memiliki kesehatan, iiwa yang kuat untuk masa depan yang akan datang dalam 

menghadapi masa tuanya yang bahagia.  

Selain program pembinaan yang dijelaskan di atas terdapat juga program 

kegiatan penanaman obat apotik hidup, akan tetapi program ini belum 

                                                           
12Faidah Dolming (55), Ketua Organisasi Posyandu Lansia Mekar Asih, Wawancara, Desa 

Watu Soppeng, 21 Maret 2022.  
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terlaksana,hanya saja masih tersedia lahan dan masih melakukan percontohan 

penanaman bagi para lansia. Tujuan kegiatan penanaman toga dilakukan agar 

lansia yang mudah terserang penyakit tidak lagi tergantung dengan obat-obat 

kimia. Pihak puskesmas menyarankan kepada seluruh anggota kader tiap posko 

untuk melakukan penanaman toga disetiap masing-masing posko.  

Untuk kegiatan penanaman toga sudah ada lahan disetiap posko, meski 
halnya dalam kegiatan ini belum terlaksana. Hanya saja masih dalam 
bentuk sistem percontohan untuk lansia.

13
 

Peningkatan pelayanan kesehatan bagi lansia diperlukan untuk 

mewujudkan lansia yang sehat, berkualitas dan produktif di masa tuanya. 

Pelayanan kesehatan pada lansia harus diberikan sejak dini yaitu pada usia pra 

lansia 45-59 tahun. 

Desa Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, kader memiliki 

peran yang sangat penting dalam kualitas hidup lansia. Kader menjadi penggerak 

bagi masalah yang dialami lansia serta harus memberikan kenyamanan dan juga 

motivasi bagi lansia. Peran kader dalam pembinaan lansia sangat membangun 

kualitas hidup yang dulunya tidak terjaga sehingga banyak lansia yang mengalami 

masalah pada kesehatannya. 

Kegiatan pemeriksaan kesehatan dilakukan satu bulan sekali, biasanya 

kader menginfokan kepada para lansia mengenai kegiatan tersebut baik sebelum 

hari-H, dengan itu bagi lansia yang sempat lupa akan kegiatan tersebut 

mempermudah untuk mendapat info mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan. 

Posyandu Lansia Mekar Asih membentuk susunan kepengurusan yang akan 

menjalankan program-program yang telah dirancang. Program tersebut umumnya 

dititikberatkan pada upaya penyuluhan dan pembinaan. 

 

                                                           
13

Faidah Dolming (55), Ketua Organisasi Posyandu Lansia Mekar Asih, Wawancara, Desa 

Watu Soppeng, 21 Maret Soppeng. 
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Organisasi Posyandu Lansia Mekar Asih di Desa Watu merupakan 

organisasi yang menjunjung tinggi sikap peduli terhadap lansia. Pembinaannya 

yang sangat mendukung serta kader yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan 

kegiatan, sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu kader posyandu bahwa: 

Dalam peran kader itu kami mengarahkan kepada para lansia untuk rutin 
menghadiri posko posyandu khusus lansia dengan kegiatan mengukur 
hipertensi, tinggi badan dan segala macam yang dapat diketahui gejala pada 
lansia.

14
 

Selain pembinaan untuk lansia, kader juga memberikan pelayanan dari 

puskesmas yaitu akupresur yang merupakan teknik pengobatan dengan kata lain 

alat terapi. Teknik pengobatan akupresur lansia tidak lagi mengonsumsi obat 

kimia, seperti yang dikatakan dari salah satu informan: “Bagi lansia yang 

mengalami susah tidur diberikan teknik terapi akupresur dengan itu 

mempermudah menghilangkan penyakit yang dialaminya”. 
15

 

Walaupun banyak diantara lansia yang masih produktif dan mampu 

berperan aktif dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, namun karena 

faktor usia sehingga mengalami keterbatasan yang menimbulkan perlunya 

bantuan peningkatan kesejahteraan sosial. Informasi dari kader mengenai 

pelayanan bagi lansia hanya memberikan pelayanan cek kesahatan, mengenai 

pemberian obat tidak dilakukan karena dari pihak puskesmas tidak mengizinkan 

kecuali lansia yang menderita penyakit terlebih dahulu harus melakukan tensi dan 

melakukan pemeriksaan selanjutnya dipuskesmas.  

Pelayanan terhadap lansia memberikan efek yang sangat luar biasa dalam 

kualitas hidupnya. Para kader terus memberikan yang terbaik untuk para lansia 

agar dalam kegiatan pembinaan dapat berjalan dengan lancar dan juga dapat 

memberikan manfaat bagi lansia. Ketua Organisasi Posyandu Lansia juga 

                                                           
14Hardiyanti (41), Kader Lansia, Wawancara, Desa Watu Soppeng, 7 Maret 2022.  

15Tammare (41), Koordinator Kader Lansia, Wawancara, Desa Watu Soppeng, 7 Maret 

2022.  
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memiliki inisiatif untuk membuat kelompok majelis dalam setiap posko, agar 

selain kegiatan kesehatan lansia juga dapat meningkatkan kegiatan 

keagamaannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua organisasi bahwa 

dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan tidak menutup 

kemungkinan lansia yang tidak terdaftar dalam organisasi ini tertarik dengan 

kegiatan tersebut. Kegiatan pertemuan lansia yang diadakan di posko 

menghadirkan berbagai lansia baik dari segi umur ataupun dari segi penyakit 

kesehatan. Adapun upaya pembinaan kader untuk lansia demi menjaga keaktifan 

dalam kegiatan Posyandu Lansia terdapat beberapa hal: 

1. Kenyamanan dan Kedisiplinan 

Demi menjaga kesejahteraan lansia, kader sangat berperan dalam 

menciptakan kenyamanan agar lansia betah dalam organisasi tersebut. Apapun 

yang terjadi pada lansia merupakan tanggung jawab para kader, oleh karena itu 

dalam pembinaan memberikan kenyamanan dan kedisiplinan pada lansia dalam 

menghadapi hari tuanya. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu kader bahwa: 

 
Kami selaku kader berperan penting dalam menjaga kenyamanan lansia, 
karena ini semua merupakan tanggung jawab kami sebagai kader, menjaga 
interaksi sosial dengan lansia.

16
 

Sama halnya yang dikatakan oleh salah satu kader: 

Kenyamanan ini menjadi salah satu upaya agar lansia rajin mengikuti 
kegiatan yang dibentuk oleh kader, sehingga lansia tidak merasa bosan dan 
jenuh dalam kegiatan yang dibentuk. 

17
 

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sikap kader dalam membina 

lansia agar tetap terjaga dan mendahulukan kenyamanan lansia disetiap kegiatan, 

seperti dalam pemeriksaan kesehatan kader harus memberikan perhatian, 

semangat serta motivasi untuk para lansia. 

                                                           
16Vera Wati (31), Kader Lansia, Wawancara, Desa Watu Soppeng, 7 Maret 2022. 

17
Hardiyanti (41), Kader, Wawancara, Desa Watu Soppeng, 7 Maret 2022.   
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2. Kegiatan Senam dan Kerajinan 

Antara lansia dan kader melakukan kegiatan di tempat yang sama akan 

menimbulkan interaksi sosial yang baik. Selain kegiatan pembinaan juga terdapat 

kegiatan-kegiatan yang telah dibuat kader. Kegiatan yang dilakukan merupakan 

hal-hal positif dan memberikan manfaat bagi lansia terutama dalam kehidupan 

sehari-harinya. Tugas kader memberikan arahan kepada lansia dalam melakukan 

kegiatan seperti senam, dan membuat kerajinan.  

Seperti halnya dari hasil wawancara oleh salah satu lansia yang 

mengatakan:  

Saya senang dengan adanya organisasi ini, selain kegiatan kesehatan banyak 
kegiatan-kegiatan lainnya yang sangat bermanfaat seperti senam bersama, 
dan membuat kerajinan.

18
 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa kegiatan yang 

dibentuk kader memberikan efek yang bagus bagi lansia. Melakukan kegiatan 

senam, lansia dapat merasakan kurangnya rasa pegal dibadan serta memberikan 

rasa nyaman bagi tubuhnya. Meskipun kegiatan sehari-hari yang dilakukan lansia 

tidak didampingi oleh kader tetapi mereka tetap semangat dalam kegiatan senam. 

Posyandu lansia Mekar Asih di samping melakukan kegiatan pembinaan 

kesehatan ataupun kegiatan produktif, juga dilakukan kegiatan lain untuk 

meningkatkan interaksi dan menjadikan Posyandu Lansia sebagai wadah bagi 

lansia untuk berkegiatan seperti dibentuk kegiatan arisan yang pelaksanannya 

dilakukan setelah kegiatan pemeriksaan kesehatan berlangsung. 

Pembinaan lansia kami hadirkan berbagai macam bentuk kegiatan yang 
dapat menimbulkan sifat produktif yang dimiliki setiap lansia serta bentuk 
kreativitas lansia yang terpendam. 

19
 

                                                           
18Rasma (48), Pra Lansia, Wawancara, Desa Watu Soppeng, 7 Maret 2022.  

19
Faidah Dolming (55), Ketua Organisasi Posyandu Lansia Mekar Asih, Wawancara, Desa 

Watu Soppeng, 21 Maret 2022.  



52 
 

 
 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa, kader 

memberikan berbagai macam kegiatan untuk lansia, agar lansia dapat berkreasi 

dan lebih produktif dalam hal apapun.    

C.  Dampak Pembinaan Kader terhadap Lansia 

Banyaknya kegiatan yang juga dilakukan oleh para lansia bisa saja 

membuat kesehatannya menjadi menurun. Pemeliharaan kesehatan tidak hanya 

dilakukan saat masih muda, justru dengan semakin bertambahnya usia 

pemeliharaan kesehatan menjadi semakin dibutuhkan. Pemeriksaan tidak hanya 

dilakukan saat penyakit sudah menjadi parah, upaya pencegahan seharusnya 

dijadikan prioritas utama.  

Permasalahan-permasalahan pada manusia dipandang sebagai akibat dari 

perubahan yang dialaminya yang menyertai proses penuaan dan reaksi terhadap 

perubahan tersebut juga beragam tergantung pada kepribadian individu yang 

bersangkutan. Proses penuaan pada lansia terjadi seiring bertambahnya umur 

lansia, yang dapat menimbulkan permasalahan terkait aspek kesehatan, ekonomi, 

maupun sosial. Berdasarkan aspek kesehatan, lansia akan mengalami proses 

penuaan yang ditandai dengan penurunan pada daya tahan fisik sehingga rentan 

terhadap penyakit. Salah satu kendala yang ada pada lansia mengurangi interaksi 

dengan masyarakat lainnya muncul pada kondisi kesehatan serta umur yang 

benar-benar sudah menginjak usia lanjut. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah 

satu informan bahwa: 

Jarangna massu bola, yaku loka no’ cemme makkalolo manika ku 
addenengnge. Mapeddini uttuku Artinya: Jarangma keluar rumah, kalau 
mauka turun mandi merangkak ka ditangga, karena sakitmi lututku.

20
 

Hadirnya Organisasi Posyandu Lansia di Desa Watu memberikan dampak 

yang sangat bermanfaat serta memberikan kemajuan bagi para lansia mengenai 

                                                           
20Lina (65), Lansia, Wawancara, Desa Watu Soppeng, 7 Maret 2022.  
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kesehatannya. Berbagai informasi dari lansia mengenai pembinaan kader 

memiliki pendapat yang hampir sama, salah satunya mengatakan:  

Setelah adanya program pemeriksaan kesehatan bagi lansia memberikan 
manfaat bagi kami, salah satunya melalui pengukuran tinggi badan atau 
berat badan maupun tensi sehingga kami dapat mengetahui kadar tekanan 
darah.

21
 

Dampak pembinaan kader terhadap lansia meliputi beberapa aspek: 

1. Dampak terhadap kesehatan 

Kehadiran Posyandu Lansia di Desa Watu memberi pengaruh terhadap 

kesehatan lansia, kesehatan yang dulu tidak terjaga dan disepelekan hingga 

sekarang menjadi hal utama yang penting dijaga. Manfaat yang diperoleh selama 

mengikuti kegiatan Posyandu Lansia mempengaruhi keaktifannya. Lansia yang 

awalnya memiliki masalah kesehatan seperti asam urat, tekanan darah tinggi kini 

dapat terealisasikan agar masalah kesehatan dapat menurun dengan cara 

menghindari berbagai macam bentuk yang dapat menyebakan penyakit. 

Perbandingan kesehatan lansia yang dulu tidak terjaga dengan kesehatannya yang 

sekarang setelah melakukan kegiatan pembinaan Posyandu Lansia dilihat dari 

keseharian lansia. Banyak lansia yang melakukan aktivitas di luar rumah serta 

melakukan pekerjaan yang sudah menjadi kesehariannya. 

2. Dampak terhadap aktivitas sosial 

Kegiatan Posyandu Lansia tidak hanya memberi dampak mengenai 

kesehatan, melainkan memberi pengaruh terhadap aspek sosial. Masyarakat lansia 

yang dulunya berdiam diri di rumah sekarang melakukan banyak interaksi sosial 

dengan masyarakat lainnya. Selain lansia melakukan interaksi di Posyandu saat 

kegiatan berlangsung, interaksi para lansia juga terjalin saat terdapat kegiatan lain. 

Lansia yang awalnya jarang berinteraksi dengan masyarakat lainnya disebabkan 

                                                           
21Muhammadin (61), Lansia, Wawancara, Desa Watu Soppeng, 7 Maret 2022.  
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masalah kesehatan, kini mulai bergabung dengan yang lain disebabkan karena 

pembinaan kesehatan dengan rajinnya melakukan pemeriksaan.   

3. Dampak terhadap aktivitas keagamaan 

Kegiatan pembinaan lansia memberikan dampak dari berbagai aspek 

diantaranya dalam aktivitas keagamaan. Lansia yang dulunya banyak melakukan 

aktivitas di dalam rumah seperti halnya dengan melaksanakan shalat 5 waktu, 

sekarang mulai melaksanakan shalat di Masjid. Aktivitas yang dilakukan lansia di 

dalam rumah disebabkan karena kesehatan yang menurun sehingga sulit bagi 

lansia untuk beraktivitas di luar, akan tetapi setelah lansia mengikuti program 

Posyandu Lansia banyak yang mulai melakukan berbagai kegiatan di luar. Banyak 

lansia yang sudah rajin mengikuti pengajian, serta shalat berjamaah di masjid. 

4. Dampak terhadap aktivitas ekonomi  

Lansia yang daya tahan tubuhnya menurun lebih banyak menghabiskan 

waktu di rumah, sehingga pekerjaan yang di luar rumah banyak yang terbengkala. 

Kesehatan menjadi hal yang utama dalam melakukan aktivitas, seseorang tidak 

dapat melakukan kegiatan apabila kesehatan terganggu. Lansia di Desa Watu yang 

bergabung dalam Organisasi Posyandu Lansia sudah memiliki pengetahuan 

mengenai masalah kesehatan, dengan itu banyak lansia yang masih aktif dalam 

beraktivitas melakukan pekerjaan. Lansia masih kuat untuk pergi berkebun, 

mengajar, serta aktivitas lainnya. 

Banyak lansia yang telah mengikuti pembinaan kesehatan hingga 

mengalami perubahan pada kesehatannya, dari masalah-masalah yang ada serta 

yang dihadapi oleh setiap lansia menimbulkan sosialisasi dengan lingkungannya 

dengan ikut serta dalam Posyandu Lansia. Pengetahuan lansia akan adanya 

manfaat tentang posyandu lansia memberi wadah dalam menangani setiap 

masalah yang dihadapi. Organisasi Posyandu Lansia sangat penting dalam 
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masyarakat, di dalam Posyandu Lansia memberikan pelayanan-pelayanan tidak 

hanya dengan terpenuhinya kebutuhan jasmani, pengisian waktu luang, 

pemeriksaan kesehatan, tetapi pada saat aktivitas berlangsung yang 

memungkinkan para lansia lebih banyak bertatap muka dan berkomunikasi, maka 

pada saat itu akan terjadi tukar menukar pengalaman diantara para lansia.  

Semua itu dilakukan bertujuan agar lansia yang ada pada Organisasi 

Posyandu Lansia merasa berharga, bahagia, serta dapat berperan dalam organisasi 

tersebut. Kesadaran pada lansia untuk mendeteksi penyakit apa yang dialami oleh 

setiap individu seharusnya diterapkan pada lansia yaitu mencegah lebih baik dari 

pada mengobati. Kesadaran lansia tentang pentingnya mengikuti posyandu lansia 

itu menjadi hal yang harus dimiliki setiap lansia dalam mengikuti pemeriksaan 

kesehatan, dengan mengikuti Organisasi Posyandu Lansia banyak manfaat yang 

akan diperoleh seperti, lansia mempunyai banyak pengalaman, mendapat 

pengetahuan, mengerti akan kesehatan, dapat menjaga kebugaran, juga dapat 

bersosialisasi dengan baik. 

Mengetahui manfaat pentingnya mengikuti Organisasi Posyandu Lansia di 

dalam masyarakat, sangat diharapkan warga masyarakat lainnya ikut 

berpartisipasi dalam kegiatan Posyandu Lansia. Partisipasi masyarakat di Desa 

Watu dalam Organisasi Posyandu Lansia di dalamnya terdapat kader serta lansia, 

akan tetapi juga terdapat lansia yang belum aktif dalam kegiatan Posyandu Lansia. 

Diharapkan dengan semakin banyaknya kesadaran masyarakat khususnya lansia 

dalam berpartisipasi dapat membantu para kader serta pihak lainnya yang 

bersangkutan dengan kegiatan tersebut untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. 

Desa Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng tampak bahwa 

lansia sangat berantusias dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh 

Posyandu Lansia, ini tentu saja tidak lepas dari peran kader Posyandu Lansia itu 
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sendiri yang dapat meningkatkan kesehatan lansia. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Ibu Sunarti selaku lansia: 

Di posko 1 ini yang terdapat di sawile banyak lansia yang ikut meskipun 
juga terdapat lansia yang belum berpartisipasi, akan tetapi kami para lansia 
yang telah mengikuti kagiatan ini merasa senang karena adanya kegiatan 
seperti senam bersama.

22
 

Sama halnya yang disampaikan oleh Ibu Nursiah yang juga merupakan 

salah satu anggota lansia: 

Banyak manfaat yang kami dapat dalam organisasi posyandu lansia,    
seperti halnya kami dapat pembinaan hidup sehat, bisa melakukan kegiatan-
kegiatan bersama dengan lansia lainnya, dan juga kami dapat bertemu satu 
dengan yang lainnya.

23
 

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa respon lansia mengenai 

organisasi Posyandu Lansia sangat diterima dengan baik karena dampaknya yang 

begitu banyak serta berpengaruh terhadap kesehatannya.  

Partisipasi lansia dalam Organisasi Posyandu Lansia di Mekar Asih sangat 

memberi perubahan pada masyarakat di Desa Watu, meskipun para pihak utama 

dalam kegiatan ini sangat menginginkan para lansia yang belum terdaftar 

memiliki inisiatif untuk bergabung. Organisasi Posyandu Lansia di Desa Watu 

tidak memaksakan kepada seluruh masyarakat khsusunya para lansia untuk 

bergabung dikegiatan tersebut, karena dalam kegiatan ini akan menjadi cerminan 

bagi seluruh masyarakat sehingga dapat menarik perhatian untuk para lansia agar 

dapat berpartisipasi. Salah satu narasumber mengatakan bahwa: 

Saya tidak ikut dalam organisasi tersebut, bukan halnya karena tidak 
adanya dorongan atau dukungan dari keluarga. Akan tetapi ini dari saya 
sendiri apalagi tidak ada paksaan dalam kegiatan tersebut.

24
 

Sama halnya dengan salah satu narasumber yang mengatakan bahwa: 

Saya memang sudah berusia lanjut tetapi saya masih kuat untuk berkebun 
dan pekerjaan lainnya, dengan itu saya tidak memiliki waktu untuk 
berkunjung dikegiatan posyandu lansia.

25
 

                                                           
22Sunarti (47), Pra Lansia, Wawancara, Desa Watu Soppen, 16 Juli 2022. 

23Masnah (59), Pra Lansia, Wawancara, Desa Watu Soppeng, 17 Juli 2022.  

24Sanatu (72), Masyarakat, Wawancara, Desa Watu Soppeng, 17 Juli 2022.  
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa lansia beranggapan organisai 

Posyandu Lansia tidak begitu penting sehingga menganggap sepele, akibatnya 

mempengaruhi menurunnya kualitas hidup. Beberapa lansia beranggapan 

kunjungan ke posyandu bukanlah faktor yang utama meskipun menyangkut 

dengan masalah kesehatan. Lansia juga beranggapan bahwa waktu kegiatan 

posyandu yang diadakan setiap bulan sekali pada hari dan tanggal yang telah 

ditetapkan kadang bersamaan dengan kegiatan yang dilakukan. Kegiatan 

posyandu yang bersamaan waktunya dengan kegiatan yang biasa dilakukan lansia 

sehingga banyak yang tidak ikut dalam kegiatan Posyandu lansia.  

Organisasi Posyandu Lansia Mekar Asih di Desa Watu memberikan 

perubahan pada lansia. Kegiatan pembinaan mengubah hidup lansia, dilihat dari 

umur lansia yang sudah tua akan tetapi masih aktif beraktivitas di luar rumah.  

Berbagai hal yang diberikan kader kepada lansia demi memenuhi kualitas 

hidupnya dengan itu tidak mudah bagi para kader dalam membina lansia dalam 

kegiatan pemeriksaan kesehatan, sebagaimana yang dikatakan oleh narasumber 

bahwa:  

Berbagai macam kendala yang kami alami seperti halnya jika salah satu 
kader tidak hadir menjadikan waktu mepet karena setiap kader memiliki 
tugas masing-masing, kami akan kewalahan dalam pemeriksaan kesehatan 
apabila diantara kami tidak ada yang hadir.

26
 

Kendala lain yang menghambat pelaksanaan Posyandu Lansia yaitu 

petugas puskesmas yang kadang tidak hadir,sehingga dalam pemeriksaan 

kasehatan harus diambil alih oleh pihak kader sementara kader yang terdapat 

disalah satu posko kurang  cakap menggunakan alat kesehatan seperti tensimeter. 

Hal ini membuat kegiatan pemeriksaan kesehatan harus terkendala.  

                                                                                                                                                                
25Jibe (58), Masyarakat, Wawancara, Desa Watu Soppeng, 18 Juli 2022.  

26Hardiyanti (41), Kader, Wawancara, Desa Watu Soppeng, 7 Maret 2022.   
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Keberhasilan suatu program yang dibangun dalam masyarakat dilihat dari 

pemanfaatan yang dirasakan oleh setiap individu maupun kelompok. Lansia yang 

memiliki sikap yang baik terhadap kegiatan Posyandu Lansia cenderung lebih 

aktif berperan dalam kegiatan tersebut. Menghadiri kegiatan Posyandu Lansia 

serta penyuluhan tentang bagaimana cara hidup sehat dengan segala keterbatasan 

atau masalah kesehatan yang melekat pada mereka. Pengalaman ini akan menjadi 

pengetahuan bagi para lansia dan menjadi dasar pembentukan sikap dan dapat 

mendorong minat atau motivasi untuk selalu mengikuti kegiatan-kegiatan 

Posyandu Lansia. Menikmati hidup di hari tua dengan kondisi sehat dan bugar, 

sejahtera, mandiri, serta produktif tentu menjadi idaman dan kebaggan tersendiri. 

Hidup sebagai lansia harus berlandaskan semangat untuk berbuat seesuatu yang 

lebih baik dari hari ke hari. 

Keberadaan posyandu sangat berdampak positif bagi lansia yang ikut serta 

dalam kegiatan tersebut, dimana kegiatan-kegiatan yang ada di posyandu 

sangatlah bermanfaat. Hal ini dibuktikan dengan tingginya tingkat kemandirian 

lansia yang masih berperan aktif dalam mengikuti kegiatan posyandu. kegiatan 

Posyandu Lansia yang berjalan dengan baik akan memberi kemudahan bagi lansia 

dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dasar, sehingga kualitas hidup lansia 

tetap terjaga dengan baik dan optimal salah satunya dengan memanfaatkan 

posyandu. 

D. Pandangan masyarakat terhadap organisasi kader posyandu lansia 

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) lansia merupakan suatu wadah 

pelayanan kepada masyarakat lansia yang proses pembentukan dan pelaksanaanya 

dilakukan oleh masyarakat. Selama ini kegiatan posyandu dikenal untuk melayani 

kesehatan anak, akan tetapi dalam pelayanan kesehatan tersebut juga merupakan 
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jenis program Posyandu Lansia yang ditujukan untuk melayani kesehatan para 

masyarakat lansia. 

Adanya program pembinaaan kesehatan memudahkan lansia dalam 

menanggapi permasalahan kesehatan yang dialami. Pemahaman yang dimiliki 

masyarakat bermacam-macam dikarenakan pada setiap individu memiliki tingkat 

pemahaman yang berbeda, tergantung pada pengetahuan dan pengalaman 

masyarakat terhadap pelayanan kesehatan lansia. Sebagaimana yang diungkapkan 

oleh salah satu narasumber bahwa: 

Tentu kami sebagai masyarakat sangat senang karena dengan adanya 

pembinaan kesehatan untuk lansia ini menjadikan kehidupan lansia lebih 

berkualitas dan tentunya para lansia bisa sedikit terarah hidupnya, pola 

makannya bisa lebih teratasi dan membatasi mengonsumsi makanan yang 

bisa memicu suatu penyakit.
27

 

 

Sama halnya yang disampaikan oleh salah satu masyarakat bahwa: 

 
Posyandu lansia ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan 
lansia, dan memberikan jaminan bagi kualitas hidupnya. Jadi kami sebagai 
masyarakat tidak terlalu khawatir dengan masalah kesehatan para lansia 
lagi.

28
 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan persepsi masyarakat di Desa 

Watu memiliki persepsi yang baik terhadap manfaat posyandu lansia. Masyarakat 

sebagian besar yang memiliki lansia selalu memberikan perhatian khusus kepada 

lansia, masyarakat juga selalu mengingatkan lansia untuk pergi ke posyandu, 

karena sikap masyarakat yang positif terhadap pentingnya Posyandu Lansia 

sangat mempengaruhi sikap lansia yang baik. 

Melihat perbedaan yang jauh sebelumnya lansia yang hidupnya tidak 

terarah serta dalam menjaga kesehatannya dengan kondisi yang sekarang dapat 

dibandingkan. 

                                                           
27Hajrah (42), Mayarakat, Wawancara, Desa Watu Soppeng, 8 Maret 2022.  

28Rosmina (47) Masyarakat, Wawancara, Desa Watu Soppeng, 18 Juli 2022. 
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Sebelum adanya organisasi ini para lansia terkadang malas untuk 
memeriksa kesehatannya, terkadang masih bandel dalam artian pola 
makannya tidak bisa terkontrol sehingga kualitas hidup lansia menurun. 
Akan tetapi setelah adanya organisasi ini kami juga sebagai masyarakat 
biasa yang memiliki lansia sangat senang karena lansia bisa melakukan 
pemeriksaan kseahatan setiap bulannya dan tidak perlu lagi jauh-jauh untuk 
ke puskesmas.

29
 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dibedakan kehidupan lansia 

sebelum adanya Organisasi Posyandu Lansia dan setelah adanya organisasi 

tersebut. Kehidupan lansia yang dulunya tidak terkontrol hingga sekarang para 

lansiaa dapat mengatasi masalah kesehatannya. 

Tanggapan masyarakat mengenai pelayanan kesehatan lansia di Posyandu 

Mekar Asih sangat setuju terhadap pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan 

untuk lansia, dengan harapan melalui kegiatan tersebut mampu menjadikan lansia 

menjadi lebih sehat, mandiri, aktif dan produktif dalam keluarga maupun 

masyarakat. 

Persepsi masyarakat terhadap pembinaan lansia memberikan pemahaman 

sebagai program dalam meningkatkan kualitas hidup lansia. Masyarakat 

memahami keberadaan Posyandu Lansia dianggap sebagai suatu tempat 

penyantunan masyarakat lansia dalam mengatasi masalah kesehatan. Orang tua 

yang sudah berumur lanjut dipahami atau dimaknai lebih cenderung sebagai 

seseorang atau figur yang diakui, dimuliakan dan dipanuti oleh masyarakat 

bersangkutan karena memiliki kepribadian dan berwibawa, serta orang yang 

dituakan dan mempunyai banyak pengalaman dalam hidupnya. 

Berdasarkan pemahaman masyarakat memberikan tanggapan yang baik 

terhadap Organisasi Posyandu Lansia, mereka berharap dengan adanya pembinaan 

ini para lansia bisa mendapat perhatian lebih. Dukungan keluarga juga 

berpengaruh secara signifikan terhadap pemanfaatan posyandu karena dapat 

                                                           
29Syarifah (28), Masyarakat, Wawancara, Desa Watu Soppeng, 8 Maret 2022.  
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berperan dalam mendorong minat dan kesediaan lansia untuk mengikuti 

posyandu, mengingatkan lansia jika lupa jadwal posyandu, mendapingi atau 

mengantar lansia ke posyandu, serta berusaha mengatasi masalah yang dihadapi 

lansia. Pandangan islam terkait dengan lansia juga memandang terhormat 

sebagaimana perhatiannya terhadap generasi muda. Agama islam memperlakukan 

dengan baik para lansia serta mengajarkan cara agar keberadaan lansia tidak 

dianggap sia-sia dan tetap bernilai dimata masyarakat. 

Dukungan keluarga juga merupakan dorongan dan support kepada lansia 

untuk memperhatikan kesehatannya dan berkunjung ke Posyandu lansia dan hal 

itu berasal dari keluarga lansia. Perbedaan yang terdapat di Posyandu Lansia 

Mekar Asih mengenai lansia yang masih memiliki keluarga dengan lansia yang 

sudah tidak memiliki keluarga sangat terpaut jauh, dikarenakan kebanyakan lansia 

yang masih tinggal atau dekat dengan keluarga sehingga mereka masih bisa 

mendapatkan perhatian dari keluarga dekatnya. Berbeda dengan lansia yang 

tinggal sendiri atau yang jauh dari keluarga maka mereka secara mandiri harus 

memperhatikan kesehatannya tanpa adanya dorongan atau support dari keluarga. 

Kami sebagai pihak keluarga atau masyarakat yang memiliki lansia sangat 
mendorong kepada para lansia untuk bergabung dalam organisasi tersebut, 
dengan memudahkan lansia mengatasi masalah kesehatannya. Akan tetapi 
kami kembalikan kepada pihak lansia meskipun kami sangat 
menginginkan lansia untuk bergabung akan tetapi jika lansia tidak berniat 
kami sebagai keluarga tidak patut untuk memaksa. 

30
 

Berdasarkan hasil wawancara di atas partisipasi lansia untuk bergabung 

dalam organisasi Posyandu Lansia Mekar Asih tergantung dari kemauan sendiri. 

Pihak keluarga tidak memaksakan kehendak kepada para lansia untuk mengikuti 

kegiatan organisasi lansia.  

Kegiatan yang ada di masyarakat dapat berjalan baik, dengan adanya turut 

serta dari masyarakat karena tanpa adanya masyarakat menimbulkan kurangnya 

                                                           
30

Syarifah (28), Masyarakat, Wawancara, Desa Watu Soppeng, 8 Maret 2022.  
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kesuksesan di kegiatan kelompok sosial. Tanpa adanya dukungan dari masyarakat 

maka Posyandu Lansia tidak akan berjalan dengan lancar. Masyarakat maupun 

lansia menjadi kontribusi yang baik dalam mengsukseskan kegiatan yang 

diadakan di Posyandu Lansia. Lansia sangat antusias dalam kegiatan Posyandu 

Lansia, dilihat dari semangat, dan keinginan para lansia untuk berpartisipasi yaitu 

dibuktikan dengan adanya kehadiran lansia yang banyak dalam mengikuti 

kegiatan di Organisasi Posyandu Lansia.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat dirangkum dalam sebuah 

kesimpulan yaitu sebagai berikut: 

1. Proses pembinaan kesehatan menjadi hal yang pokok untuk diketahui setiap 

lansia. Peran kader dalam pembinaan lansia memberikan efek terhadap 

masyarakat lansia, serta menjadikan kualitas hidup lansia semakin 

meningkat. Kegiatan pembinaan lansia membentuk program kegiatan 

meliputi pemeriksaan kesehatan, senam bersama, dan membuat kerajinan 

tangan. Kegiatan ini, selain menjamin kesehatan lansia juga 

mengembangkan keahlian atau seni dalam diri seorang lansia. 

2. Dampak pembinaan kader terhadap hidup lansia memberi banyak 

perubahan, hadirnya Organisasi Posyandu Lansia menjadikan lansia 

semakin maju. Dampak yang ditimbulkan dari pembinaan mempengaruhi 

berbagai aspek yakni, aspek kesehatan, aktivitas sosial, keagamaan serta 

aspek ekonomi. Pembinaan kesehatan ini meningkatkan kualitas hidup 

lansia yang dulu tidak terjamin kesehatannya sehingga sekarang para lansia 

dapat merasakan efek dari kegiatan pembinaan tersebut. 

3. Pandangan masyarakat mengenai hadirnya Organisasi Posyandu Lansia di 

Desa Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng menimbulkan 

persepsi atas hadirnya organisasi tersebut. Persepsi masyarakat memberi 

banyak dukungan bagi kegiatan pembinaan lansia, bukan halnya dukungan 

akan tetapi juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan Posyandu Lansia 

tersebut. 
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B. Implikasi penelitian 

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti rangkum terdapat beberapa implikasi 

penelitian yaitu: 

1. Pembinaan kesehatan sangat penting bagi masyarakat lansia sehingga para 

kader perlu lebih meningkatkan pembinaannya agar lansia dapat tertata 

kehidupannya, serta lansia yang belum mengikuti kegiatan ini dapat 

termotivasi sehingga tertarik untuk ikut juga. 

2. Masalah yang sering dialami lansia sudah menjadi dasar pada kehidupan 

manusia, dengan itu sangat perlu dilaksanakannya kegiatan pembinaan. Kita 

sebagai makhluk sosial harus saling membantu dalam berbagai hal. Lansia 

perlu mendapat dukungan dari keluarga maupun masyarakat untuk 

mendorong mereka dalam mengatasi masalah kesehatannya.  

3. Perlunya edukasi dari Organisasi Posyandu kepada masyarakat tentang 

pentingnya pembinaan terhadap lansia. Berbagai hal kegiatan yang dibentuk 

dalam pembinaan lansia demi meningkatkan kualitas hidup lansia. 

Pandangan masyarakat yang banyak mendukung hadirnya Organisasi 

Posyandu Lansia akan lebih meningkatkan kesejahteraan lansia.  
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LAMPIRAN I 

A. Pedoman Observasi 

1. Seperti apa peran kader posyandu dalam pembinaan terhadap lansia 

2. Bagaimana kondisi lansia setelah pembinaan 

3. Siapa saja yang berperan penting dalam pembinaan lansia 

4. Bagaimana pelayanan kader posyandu terhadap lansia 

5. Aktivitas lansia sehari-hari  

6. Bagaimana pemeriksaan lansia yang diadakan dalam pertemuan 

B. Pedoman Wawancara 

Penelitian ini telah disiapkan pedoman wawancara agar memudahkan peneliti 

untuk melantur pertanyaan-pertanyaan kepada para informan yakni pertanyaan 

panduan seperti: 

1. Bagaimana proses pembinaan lansia di Desa Watu Kecamatan Marioriwawo 

Kabupaten Soppeng? 

a. Apakah faktor yang menyebabkan lansia mudah mengalami masalah 

kesehatan?  

b. Apakah ada pihak utama dalam pembentukan organisasi kader posyandu 

lansia? 

c. Bagaimana masyarakat melihat pembinaan kader terhadap lansia? 

d. Bagaimana tanggapan masyarakat melihat kondisi lansia sebelum dan 

setelah adanya organisasi kader posyandu tersebut? 

e. Bagaimana masyarakat menyikapi apabila terdapat pelayanan kader yang 

kurang memadai? 

2. Bagaimana dampak pembinaan kader terhadap lansia di Desa Watu 

Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng? 

a. Bagaimana peran kader dalam pembinaan lansia? 



 
 

 
 

b. Bagaimana pelayanan yang diberikan kepada lansia? 

c. Bagaimana para kader memberikan pembinaan bagi lansia yang sudah 

tidak aktif berjalan? 

d. Dalam organisasi ini dari umur berapa yang dikategorikan lansia? 

e. Apakah dalam menjalankan kegiatan, para kader memiliki kendala dalam 

hal pembinaan? 

3. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pembinaan kader posyandu 

lansia di Desa Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng? 

a. Keluhan apa saja yang sering dialami para lansia? 

b. Apakah adanya program pembinaan lansia memberikan dampak yang 

positif bagi para lansia? 

c. Apakah kegiatan pembinaan lansia memiliki keuntungan bagi kehidupan 

para lansia ke depannya? 

d. Bagaimana kepuasan lansia dalam pembinaan kader? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 
 

 
 

LAMPIRAN II 

A. Surat keputusan seminar proposal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

B. Surat izin penelitian fakultas 

 

 



 
 

 
 

C. Dokumentasi 

Gambar 1.1 Posko 2 Posyandu Lansia Mekar Asih 

Gambar 1.2 Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan 

 

 



 
 

 
 

 

Gambar 1.3 Wawancara dengan Salah Satu Anggota Lansia 

Gambar 1.4 Wawancara dengan Salah Satu Anggota Lansia 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 1.5 Kegiatan Pengukuran Badan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.6 Kegiatan Wawancara dengan Koordinator Kader 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 1.7 Hasil Kerajinan Lansia di Posko 1 Sawile 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1.8 Kegiatan Senam Bersama di Posko 1 

 

 

Gambar 1.8 Kegiatan Senam Bersama 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.9 Struktur Pengurus Posyandu Lansia Mekar Asih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.0 Kegiatan Menyanyikan Lagu Mars Lansia 
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