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SARI 
 

Novitasari, Shinta Dewi. 2016. Bentuk-bentuk Partisipasi Lansia dalam 

Pelayanan Kesehatan Posyandu Lansia (Studi Kasus Lansia BKL Abiyoso di 

Dusun Sawangan, Desa Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang). 

Skripsi Jurusan Sosiologi dan Antropologi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing Antari Ayuning Arsi, S.Sos., M.Si., Dra. Rini 

Iswari, M.Si. 107 Halaman. 

Kata Kunci: Partisipasi, Lansia, Pelayanan Kesehatan Lansia 
 

Manusia adalah makhluk hidup yang akan mengalami pertambahan usia 

dan menjadi lansia (lanjut usia). Seiring bertambahnya usia, lansia akan 

mengalami permasalahan baik dari segi kesehatan maupun sosial. Pelayanan 

kesehatan lansia atau Posyandu Lansia bertujuan untuk meningkatkan mutu 

kehidupan lanjut usia, meningkatkan kesehatan, dan memperpanjang usia.  Tujuan 

penelitian: 1). Mengetahui bentuk-bentuk pelayanan Posyandu Lansia di Dusun 

Sawangan. 2). Mengetahui bentuk-bentuk partisipasi kelompok lansia di Dusun 

Sawangan. 3). Mengetahui persepsi kelompok lansia di Dusun Sawangan terhadap 

sehat dan sakit. 

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Subyek penelitian ini 

adalah lansia Dusun Sawangan, Desa Sawangan, Kecamatan Sawangan, 

Kabupaten Magelang. Teknik pengumpulan data penelitian adalah observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data 

dari Miles dan Huberman. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan 

triangulasi data. Penelitian ini menggunakan Konsep Pelayanan Kesehatan Lansia 

dan Konsep Partisipasi. 

Hasil penelitian ini adalah: (1) pelayanan kesehatan lansia yaitu Posyandu 

Lansia BKL Abiyoso di Dusun Sawangan, Desa Sawangan, Kecamatan Sawangan, 

Kabupaten Magelang telah rutin, terstruktur, dan memiliki kepengurusan yang 

terorganisir, sehingga menjadikan Posyandu Lansia memiliki berbagai kegiatan 

yang selalu rutin dilaksanakan yaitu pemeriksaan kesehatan, senam lansia, jalan 

sehat, saresehan, dan rekreasi lansia. (2) Lansia Dusun Sawangan berpartisipasi 

dengan berbagai macam bentuk pertisipasi mulai dari tahap pengambilan 

keputusan dengan bentuk partisipasi lansia berupa gagasan pembentukan 

Posyandu Lansia BKL Abiyoso, gagasan dan rapat pembuatan program kegiatan, 

dan rapat pelaksanaan program kegiatan; tahap pelaksanaan dengan bentuk 

partisipasi lansia berupa sosialisasi tentang kegiatan Posyandu Lansia, 

penggerakan sumber dana, persiapan pelaksanaan program kegiatan Posyandu 

Lansia; tahap pemanfaatan dengan bentuk partisipasi berupa masyarakat lansia 

Dusun Sawangan turut memanfaatkan program kegiatan Posyandu Lansia BKL 

Abiyoso, kader Posyandu Lansia terus melakukan perbaikan dan menjaga agar 

kegiatan terus rutin dilaksanakan; tahap evaluasi dengan bentuk pasrtisipasi lansia 

berupa tanggapan masyarakat terutama lansia tentang pelayanan kesehatan di 

Posyandu Lansia BKL Abiyoso dan kritik yang membangun. (3) terdapat dua 

faktor pendorong bagi lansia sehingga menjadi rutin mengikuti kegiatan posyandu 

lansia. Yang pertama adalah kesadaran akan kesehatan, tidak terhambat oleh latar 
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belakang pendidikan maupun pengetahuan. Yang kedua adalah dukungan dari 

keluarga, memberikan pengetahuan, mendukung, hingga mengantarkan ke tempat 

kegiatan posyandu lansia. 

Saran dalam penelitian adalah pengurus Posyandu Lansia BKL Abiyoso 

supaya bekerja sama dengan lembaga desa terdekat untuk menyediakan tempat 

indoor bagi kegiatan olahraga senam lansia agar tidak terkendala cuaca dan 

pengurus Posyandu Lansia BKL Abiyoso supaya memberikan pendekatan 

personal atau sosialisasi terhadap lansia yang belum aktif dalam kegiatan 

Posyandu Lansia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

PRAKATA 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Maha Pemberi Kehidupan, Maha Kasih 

dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat, barakah, nikmat dan 

hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penyusunan skripsi dengan judul “Bentuk-

bentuk Partisipasi Kelompok Lansia dalam Pelayanan Kesehatan Posyandu Lansia  

(Studi Kasus Kelompok Lansia BKL Abiyoso di Dusun Sawangan, Desa 

Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang) dapat terselesaikan 

dengan lancar dan tepat pada waktunya.  

Skripsi ini disusun sebagai syarat menyelesaikan studi di Jurusan Sosiologi 

dan Antropologi Universitas Negeri Semarang. Penulis menyadari, terselesainya 

skripsi ini tidak terlepas dari doa restu, bimbingan, bantuan dan dorongan dari 

berbagai pihak. Penulis dengan segenap kerendahan hati dan rasa syukur, 

mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum. Rektor Universitas Negeri Semarang 

yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu 

yang bermanfaat di Universitas Negeri Semarang. 

2. Drs. Moh Solehatul Mustofa, MA. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Unnes, yang 

telah memberikan fasilitas dan kemudahan kepada penulis selama proses 

penelitian. 

3. Kuncoro Bayu P, S.Ant., M.A. Ketua Jurusan Sosiologi dan Antropologi FIS 

Unnes, yang telah memberikan kemudahan secara administrasi, serta 

senantiasa memberikan motivasi, bimbingan dan arahan kepada penulis 

dalam mengatasi berbagai permasalahan terkait penelitian. 



ix 

 

4. Antari Ayuning Arsi S.Sos., M.Si. dan Dra. Rini Iswari, M.Si., selaku Dosen 

Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan ilmu yang 

bermanfaat, motivasi, bimbingan, kritik serta saran yang membangun selama 

proses penyusunan skripsi maupun selama proses perkuliahan. 

5. Kuncoro Bayu P, S.Ant., M.A selaku Dosen Penguji I, yang telah 

memberikan ilmu, motivasi, bimbingan, kritik serta saran yang membangun 

selama proses penyusunan skripsi maupun selama proses perkuliahan. 

6. Sumaryoto selaku ketua Posyandu Lansia BKL Abiyoso yang telah 

mendukung dan membantu penulis dalam penelitian. 

7. Yudha Satya Nugraha yang selalu mengingatkan, menyemangati, dan 

memotivasi. 

8. Teman-teman kos Griya Nirwana, Sofi, Cici, Deby, Hanita, Dwi, dan Desi. 

9. Teman-teman sepermainan Sosant Unnes 2012 , Novi, Evi, Sifa, Eri, Papang, 

Amal, Bintang, Arifin, Fitri, Indri, Meiviani, Irfan dan Deby. 

10. Teman-teman Duta Wisata Kab Magelang  Nico, Erwin, Rifqi, dan lain-lain. 

11. Teman-teman Putra-putri Kampus Unnes 2014 Wifki, Fredi, Riska, Dhanar, 

Brylian, Yogi, dan lain-lain 

12. Teman-teman yang selalu menyemangati satya, sany, siti mudmainah, emy, 

wawan,  

13. Semua pihak terkait yang ikut serta dan mendukung dalam penelitian maupun 

penyusunan skripsi. 



x 

 

Penulis berharap skripsi ini dapat berguna untuk berbagai pihak, 

khususnya lansia dan pemerintah guna mengembangkan dan memberdayakan 

Posyandu  Lansia agar bermanfaat bagi masyarakat. 

   

 Semarang, 22 Agustus 2016  

    

      Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



xi 

 

DAFTAR ISI 
 

Halaman 

HALAMAN JUDUL  .............................................................................  i 

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..................................  ii 

HALAMAN PENGESAHAN ...............................................................  iii 

PERNYATAAN  ....................................................................................  iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN  .......................................................   v 

SARI  ......................................................................................................      vi 

PRAKATA  ............................................................................................  vii 

DAFTAR ISI  .........................................................................................  x 

DAFTAR TABEL  .................................................................................      xii 

DAFTAR GAMBAR  ............................................................................  xiii 

DAFTAR BAGAN  ................................................................................      xiv 

DAFTAR LAMPIRAN  ........................................................................  xv 

BAB I : PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  ....................................................................  1 

B. Rumusan Masalah  ...............................................................  5 

C. Tujuan Penelitian  ................................................................  6 

D. Manfaat Penelitian  ..............................................................  6 

E. Batasan Istilah  .....................................................................  7 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Pustaka ..................................................................  10 

B. Kerangka Konseptual ...........................................................  17 

C. Kerangka Berpikir  ...............................................................   23 

BAB III : METODE PENELITIAN 

A. Dasar Penelitian  ..................................................................  25 

B. Lokasi  Penelitian  ................................................................  26 

C. Fokus Penelitian . .................................................................      26 

D. Sumber Data Penelitian  .......................................................  27 

E. Alat dan Teknik Pengumpulan Data  ...................................  34 

F. Keabsahan Data  ...................................................................  38 



xii 

 

G. Teknik Analisis Data ............................................................  42 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Dusun Sawangan .................................  46 

B. Profil Posyandu Lansia BKL Abiyoso...............................  50 

C. Profil Informan ..................................................................  55 

D. Pelayanan Posyandu Lansia BKL Abiyoso Dusun  

 Sawangan ...........................................................................  64 

E. Bentuk-bentuk Partisipasi Kelompok Lansia dalam  

 Posyandu Lansia BKL Abiyoso Dusun Sawangan ............  77 

F. Faktor-faktor yang Mendorong Partisipasi Lansia dalam 

Posyandu Lansia BKL Abiyoso .........................................      87 

  

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  ...........................................................................  91 

B. Saran  .................................................................................  92 

DAFTAR PUSTAKA  ...........................................................................  93 

LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



xiii 

 

DAFTAR TABEL 
 

         Halaman 

Tabel 1: Daftar Informan Utama  ................................................  28  

Tabel 2: Daftar Informan Pendukung ..........................................  32 

Tabel 3: Data Mata Pencaharian Penduduk. ...............................  48 

Tabel 4: Data Pendidikan Masyarakat Dusun Sawangan. ...........  49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



xiv 

 

DAFTAR GAMBAR 
 

         Halaman 

Gambar 1: Dusun Sawangan  ......................................................  46 

Gambar 2: Rumah Bapak Kadus .................................................  51 

Gambar 3: Pemeriksaan Kesehatan Posyandu Lansia. ................  67 

Gambar 4: Senam Lansia BKL Abiyoso. ....................................  70 

Gambar 5: Saresehan BKL Abiyoso ...........................................  72 

Gambar 6: Ziarah Makam Soeharto .............................................  74 

Gambar 7: Kunjungan ke Panti Jompo .........................................  75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 

 

DAFTAR BAGAN 
 

              Halaman 

Bagan 1: Kerangka Berpikir .........................................................  23 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 

 

DAFTAR LAMPIRAN 
 

         Halaman  

Lampiran 1. Pedoman Observasi ...................................................  96 

Lampiran 2. Pedoman Wawancara ................................................  98 

Lampiran 3. Daftar Informan Utama Penelitian ............................  100 

Lampiran 4. Daftar Informan Pendukung Penelitian  ....................  102 

Lampiran 5. Surat Penelitian ........................................................ .     103 

Lampiran 6. Data Lansia ................................................................     104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap individu dalam masyarakat sebagaimana mestinya adalah 

manusia yang akan mengalami pertambahan usia. Individu merupakan 

makhluk yang akan terus mengalami perubahan secara fisik, psikis, maupun 

mental seiring dengan pertambahan usia. Puncak dari pertambahan usia 

adalah individu akan mengalami proses penuaan atau menua, sehingga menua 

merupakan proses alami yang akan dialami setiap individu. Setelah 

mengalami proses menua individu akan memasuki fase di mana mereka 

menjadi manusia lanjut usia atau lansia. Berdasarkan Undang-undang Nomor 

13 Tahun 1998 Bab I pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa lanjut usia adalah 

individu yang mencapai usia 60 tahun ke atas (Nugroho, 2000).  

Seiring bertambahnya usia, individu akan mengalami penurunan 

tingkat kesehatan yang disebabkan oleh kemunduran dari kinerja sistem 

tubuh, walaupun kemunduran tersebut tidak terjadi secara bersamaan dalam 

seluruh anggota tubuh. Pudjiastuti (2003) menjelaskan bahwa individu yang 

telah berusia lanjut akan terserang penyakit degeneratif, yaitu penyakit yang 

diakibatkan karena faktor usia karena menurunnya kondisi tubuh, contohnya 

adalah berkurangnya kinerja panca indera. Adanya penyakit degeneratif yang 

menyerang lansia tersebut diharapkan bagi para lansia untuk menjaga 

kesehatan, baik berupa memberlakukan gaya hidup sehat maupun secara  

rutin memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan yang telah tersedia. 
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Permasalahan yang dihadapi para lansia selain berkurangnya kinerja 

organ-organ tubuh yang mengakibatkan menurunnya tingkat kesehatan adalah  

permasalahan sosial, yaitu berkurangnya atau hilangnya peran-peran 

sosialnya karena faktor usia. Menurut Sudarma (2012), manusia berusia 

lanjut akan mengalami proses penarikan diri dari peran sosialnya sehingga 

menyebabkan penurunan interaksi individu tersebut terhadap masyarakat. 

Seiring dengan bertambahnya usia, individu juga akan mengalami kehilangan 

peran sosial dan kewajibannya seperti pekerjaan dan pergaulan dalam 

masyarakat. Dampaknya adalah lansia menjadi kurang informasi, terhambat 

dalam kontak sosial, serta komitmen hidup menjadi berkurang.  

Adanya permasalahan kesehatan dan sosial yang dialami masyarakat 

lansia menjadikan sebuah gagasan terbentuknya suatu program pembangunan 

kesehatan berupa pelayanan kesehatan bagi lansia. Untuk meningkatkan 

kualitas kesehatan dan sosial bagi masyarakat yang telah lanjut usia, 

pemerintah telah membentuk program pelayanan kesehatan yaitu Posyandu 

Lansia (Effendi, 1998). Program ini digerakkan oleh puskemas, kemudian 

tenaga kesehatan dari puskesmas membentuk kader-kader yang merupakan 

warga  daerah di mana  program Posyandu Lansia tersebut berada.  

Program Posyandu Lansia dilaksanakan agar masyarakat lanjut usia 

dapat rutin memeriksakan kesehatan serta mendapat rujukan ke puskesmas 

ataupun rumah sakit apabila membutuhkan penanganan lebih lanjut. 

Masyarakat lanjut usia juga dapat meluangkan waktu untuk saling 

berinteraksi dalam suatu wadah kegiatan, yaitu Posyandu Lansia. Seperti 
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Posyandu Balita yang berperan untuk memeriksa kesehatan dan pemberian 

vitamin kepada anak usia di bawah lima tahun, Posyandu Lansia berperan 

untuk memeriksa kesehatan masyarakat yang telah lanjut usia, memberikan 

obat-obat ringan, serta memberikan pengetahuan tentang cara hidup sehat 

bagi masyarakat lansia. Pemberian Kartu Menuju Sehat (KMS) pada lansia 

juga membantu dalam mengontrol kemajuan ataupun kemunduran kesehatan 

lansia. Posyandu Lansia juga sebagai momentum untuk bertemu dan 

berbincang-bincang bagi masyarakat lanjut usia, terlebih yang sudah tidak 

memiliki kegiatan dan menghabiskan waktunya di dalam rumah. Dari 

pertemuan rutin inilah terjadi interaksi sosial pada masyarakat lanjut usia 

yang pada umumnya tidak bekerja dan aktif dalam kegiatan sosial lainnya 

karena faktor usia.  

Berkaitan dengan adanya program dari pemerintah berupa Posyandu 

Lansia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan sosial bagi 

para lansia, penulis telah mengamati Posyandu Lansia di Dusun Sawangan, 

Desa Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Posyandu 

Lansia di Dusun Sawangan yang telah membentuk sebuah organisasi yang 

diberi nama Bina Keluarga Lansia Abiyoso (BKL Abiyoso) ini bisa dikatakan 

cukup maju, dilihat dari banyaknya jumlah masyarakat lansia yang rutin 

menghadiri pemeriksaan kesehatan dan lancarnya seluruh program kegiatan 

Posyandu Lansia. Pemeriksaan kesehatan merupakan kegiatan inti, selain itu 

Posyandu Lansia Dusun Sawangan juga memiliki kegiatan pendukung, 

seperti kegiatan sosial, olahraga, dan rekreasi. Kegiatan sosialnya berupa 
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kunjungan dan pemberian bantuan dana ke panti jompo, untuk kegiatan 

olahraga berupa senam lansia yang diadakan satu minggu sekali, sedangkan 

kegiatan rekreasinya berupa wisata rohani berziarah di makam-makam tokoh 

keagamaan maupun tokoh nasional. Masyarakat lansia Dusun Sawangan 

terlihat antusias dalam mengikuti program-program kegiatan dalam Posyandu 

Lansia.  

Terdapat beberapa persepsi tentang sehat yaitu masih merasakan 

tubuh sehat selama masih mampu untuk melakukan aktivitas, masih bisa 

merasakan makan dengan enak, tidak mengidap penyakit kronis, dan tidak 

mengalami keluhan terhadap penyakit yang diderita. Persepsi lansia Dusun 

Sawangan tentang sakit adalah ketika sudah menderita penyakit yang kronis, 

merasakan keluhan-keluhan dari sakit yang mereka derita, dan diharuskan 

istirahat total (bedrest). 

Beberapa daerah telah memiliki pelayanan kesehatan Posyandu Lansia 

dengan kegiatan inti, yaitu pemeriksaan kesehatan bagi lansia serta kegiatan 

pendukungnya, namun bertolak belakang dengan fenomena pada umumnya 

yang telah penulis amati di beberapa desa di daerah lain yang juga memiliki 

program Posyandu Lansia. Kegiatan Posyandu Lansia di daerah lain kurang 

diminati oleh masyarakat setempat, terutama masyarakat lansia sebagai objek 

dari kegiatan tersebut. Kegiatan Posyandu Lansia di daerah lain hanya 

berlangsung seadanya, yaitu pemeriksaan kesehatan saja.  Banyak kasus 

bahwa lansia yang menjadi sasaran dari program ini kurang berminat untuk 

mengikuti kegiatan rutin Posyandu Lansia. Kegiatan Posyandu Lansia 



5 

 

 

penting bagi kesehatan lansia serta sebagai sarana interaksi bagi para lansia 

yang telah berkurang dalam hubungannya dengan masyarakat, sedangkan 

lansia di Dusun Sawangan, Desa Sawangan, Kecamatan Sawangan, 

Kabupaten Magelang ini begitu antusias untuk berpartisipasi dalam kegiatan 

Posyandu Lansia secara rutin sebulan sekali dan kegiatan olahraga lansia 

seminggu sekali. 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul : “BENTUK-BENTUK PARTISIPASI LANSIA 

DALAM PELAYANAN KESEHATAN POSYANDU LANSIA” (Studi 

Kasus Lansia BKL Abiyoso Dusun Sawangan, Desa Sawangan, Kecamatan 

Sawangan, Kabupaten Magelang). 

B. Rumusan Masalah 

Latar belakang yang telah penulis paparkan mengarahkan pada 

permasalahan tentang bagaimanakah kelompok lansia Dusun Sawangan 

dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan Posyandu Lansia dan bagaimana 

kelompok lansia Dusun Sawangan menanggapi permasalahan kesehatan, 

yang dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelayanan Posyandu Lansia BKL Abiyoso di Dusun 

Sawangan? 

2. Bagaimana bentuk-bentuk partisipasi lansia dalam Posyandu Lansia 

BKL Abiyoso di Dusun Sawangan? 

3. Faktor-faktor apa yang mendorong partisipasi lansia dalam Posyandu 

Lansia BKL Abiyoso?  
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah 

a. Mengetahui bentuk-bentuk pelayanan Posyandu Lansia di Dusun 

Sawangan. 

b. Mengetahui bentuk-bentuk partisipasi kelompok lansia di Dusun 

Sawangan. 

c. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong partisipasi 

lansia dalam Posyandu Lansia BKL Abiyoso. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah 

a. Manfaat teoritis 

 Penelitian dapat dijadikan informasi serta pengetahuan tentang 

pentingnya partisipasi kelompok lansia dalam pelayanan kesehatan 

Posyandu Lansia, sehingga bermanfaat bagi kajian ilmu Sosiologi, 

khususnya Sosiologi Kesehatan. 

b. Manfaat praktis  

 Dapat memberi pandangan bagi masyarakat mengenai  Posyandu 

Lansia serta manfaatnya untuk masyarakat maupun untuk lanjut usia 

sendiri sehingga bisa menjadi stimulus untuk mengembangkan program-

program Posyandu Lansia di berbagai daerah. 
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E. Batasan Istilah 

Untuk mempertegas ruang lingkup permasalahan serta agar 

penelitian menjadi lebih terarah maka istilah-istilah dalam judul penelitian 

ini diberi batasan, yaitu: 

a. Partisipasi 

Partisipasi atau participation dalam Kamus Sosiologi (Soekanto, 

1993) adalah setiap proses identifikasi, menjadi peserta suatu proses 

komunikasi, atau kegiatan bersama dalam suatu kegiatan sosial tertentu. 

Partisipasi adalah keikutsertaan individu dalam suatu kegiatan atau suatu 

kelompok. Ketika individu telah berkontribusi baik secara fisik maupun 

mental, maka individu tersebut telah berpartisipasi.  

Menurut Tjokroaminoto (1987), partisipasi masyarakat memiliki 

ciri-ciri, yaitu bersifat menalar dahulu sebelum bertindak, terdapat 

kesepakatan oleh semua pihak yang terlibat, terdapat tindakan yang 

mengisi kegiatan tersebut, serta terdapat pembagian wewenang dan 

tanggung jawab dalam kedudukan yang setara. 

Dalam penelitian ini partisipasi yang dimaksud adalah partisipasi 

kelompok lansia di Dusun Sawangan dalam pelayanan kesehatan 

Posyandu Lansia. 

b. Lansia 

Lanjut usia (lansia) adalah istilah bagi individu yang telah 

mengalami proses penuaan. Menurut Badan Koordinasi Keluarga 

Berencana Nasional, ada tiga aspek yang perlu dipertimbangkan dalam 
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menentukan definisi lansia yaitu aspek biologi, ekonomi, dan sosial 

(BKKBN 1998). Lansia bisa dilihat dari tanda-tanda menurunnya 

kemampuan untuk melakukan kegiatan baik secara biologis, ekonomis, 

maupun sosial. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Bab I pasal 1 

ayat 2 dijelaskan bahwa lanjut usia adalah individu yang mencapai usia 60 

tahun ke atas (Nugroho, 2000). 

Berdasarkan buku pedoman lansia BKL Abiyoso Dusun 

Sawangan, usia 45-59 tahun merupakan pra lansia, usia 60-69 merupakan 

lansia, dan 70 tahun ke atas merupakan lansia dengan resiko tinggi 

(terhadap permasalahan kesehatan). Lansia yang dimaksud dalam istilah 

ini adalah lansia di Dusun Sawangan, Desa Sawangan, Kecamatan 

Sawangan, Kabupaten Magelang yang aktif mengikuti kegiatan Posyandu 

Lansia, baik yang termasuk dalam fase pra lansia, lansia, maupun lansia 

dengan resiko tinggi. 

c. Posyandu Lansia 

Posyandu Lansia menurut Depkes (dalam Effendi, 1998) adalah 

kebijakan atau program yang dicanangkan oleh pemerintah dan diterapkan 

oleh puskesmas untuk menangani masalah kesehatan lansia. 

Posyandu Lansia merupakan pos pelayanan terpadu yang ditujukan 

kepada masyarakat usia lanjut di suatu wilayah tertentu yang digerakkan 

oleh masyarakat (kader posyandu) di mana lansia bisa mendapatkan 

pelayanan kesehatan dan di bawah tanggung jawab puskesmas setempat. 
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Posyandu Lansia pada umumnya berisi kegiatan pemeriksaan kesehatan, 

sosialisasi pola hidup sehat, serta berbagai macam kegiatan pendukung 

lainnya yang telah disesuaikan dengan kondisi fisik dan psikis dari 

masyarakat lanjut usia. 

Dalam penelitian ini Posyandu Lansia yang dimaksud adalah 

Posyandu Lansia Bina Keluarga Lansia (BKL) Abiyoso di Dusun 

Sawangan, Desa Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Pustaka 

Berbagai penelitian tentang pelayanan kesehatan lansia atau 

Posyandu Lansia telah banyak dilakukan sehingga melalui penelitian 

tersebut lahirlah konsep yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan-bahan 

referensi untuk tinjauan dalam berbagai kajian. Penulis memilih lima 

penelitian yang relevan sebagai sumber kajian penelitian yang dilakukan 

oleh penulis. 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2012) yang 

berjudul Partisipasi Lansia terhadap Pelayanan Kesehatan Posyandu Usila 

(Studi Deskriptif di Posyandu Usila Kecamatan Aek Ledong Kabupaten 

Asahan). Fokus penelitan ini adalah pada partisipasi lansia terhadap 

pelayanan posyandu Usila. Penelitian Agustina berlokasi di Kecamatan 

Aek Ledong, Kabupaten Asahan. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kuantitatif. Hasil penelitian Agustina menunjukkan 

bahwa kegiatan Posyandu Lansia mendapatkan tanggapan dan persepsi 

yang berbeda-beda oleh tiap orang, namun pada umumnya merasakan 

manfaatnya bagi masyarakat lansia. Masyarakat juga mendukung adanya 

kegiatan Posyandu Lansia sehingga para lansia mendapatkan dorongan 

dari keluarga untuk berpartisipasi dalam kegiatan Posyandu Lansia. 
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tanggapan positif terhadap Posyandu Lansia karena merasa mendapatkan 

pelayanan yang baik. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah 

masyarakat lansia berpartisipasi cukup baik dalam kegiatan Posyandu 

Lansia Usila. 

Penelitian yang dilakukan oleh Agustina memiliki persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Persamaan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ada pada fokus penelitian, 

yaitu tentang partisipasi lansia terhadap pelayanan kesehatan Posyandu 

Lansia. Perbedaan penelitian di antara keduanya yaitu penelitian Agustina 

meneliti tentang partisipasi masyarakat lansia tentang kegiatan Posyandu 

Lansia dan lokasi penelitian berada di Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten 

Asahan, Sumatera Utara, sedangkan penulis meneliti tentang bentuk-

bentuk partisipasi lansia pada Posyandu Lansia di Dusun Sawangan, Desa 

Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Perbedaan juga 

terletak pada penggunaan metode penelitian, yaitu penelitian Agustina 

menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian yang 

akan dilakukan oleh penulis menggunakan metode penelitian kualitatif 

sehingga data yang diperoleh lebih mendalam. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi (2012) berjudul 

Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Frekuensi Kehadiran Lanjut Usia 

di Posyandu Lansia. Fokus penelitiannya adalah pada faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kehadiran lansia dalam Posyandu Lansia. Lokasi 

penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi adalah di Desa Mudal, Kabupaten 
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Boyolali. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang 

memengaruhi masyarakat lansia untuk aktif ataupun tidak aktif hadir 

dalam kegiatan Posyandu Lansia. Faktor-faktor yang berhubungan dengan 

frekuensi kehadiran lanjut usia di Posyandu Lansia antara lain adalah 

pengetahuan, pendidikan, dan dukungan keluarga. Semakin tinggi 

pengetahuan, pendidikan, serta dukungan keluarga terhadap lansia, maka 

lansia akan semakin aktif dalam dalam menghadiri (berpartisipasi) 

kegiatan Posyandu Lansia. Sebaliknya, tingkat pengetahuan, pendidikan, 

dan dukungan keluarga terhadap lansia rendah menyebabkan keaktifan 

(partisipasi) lansia dalam kegiatan Posyandu Lansia juga rendah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi memiliki persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Persamaan 

dari kedua penelitian tersebut adalah meneliti tentang lansia dan 

kehadirannya atau partisipasinya dalam kegiatan Posyandu Lansia. 

Perbedaan dari kedua penelitian tersebut terletak pada fokus penelitian, 

yaitu Pertiwi memfokuskan pada faktor-faktor yang memengaruhi 

kehadiran lansia dalam Posyandu Lansia, sedangkan penelitian yang 

dilakukan penulis berfokus pada bentuk-bentuk partisipasi lansia dalam 

pelayanan kesehatan Posyandu Lansia dan persepsi lansia tentang sehat 

dan sakit. 

Ketiga, penelitian serupa yang pernah dilakukan oleh Kurniati 

(2014) yang berjudul Faktor-faktor yang Memengaruhi Rendahnya 
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Pemanfaatan Posyandu Lanjut Usia (Lansia) di Desa Kedondong 

Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Fokus penelitian adalah pada 

faktor-faktor yang memengaruhi pemanfaatan Posyandu Lansia. Lokasi 

penelitian tersebut adalah di Desa Kedondong, Kecamatan Sokaraja, 

Kabupaten Banyumas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

penelitian kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui 

bahwa ada tiga faktor yang memengaruhi rendahnya pemanfaatan 

Posyandu Lansia oleh masyarakat lansia, yaitu peran kader posyandu, 

tingkat pengetahuan lansia, dan dukungan keluarga. Sebanyak 49,5% dari 

masyarakat lansia telah memanfaatkan pelayanan Posyandu Lansia, 

sedangkan 50,5% masyarakat lansia belum memanfaatkan pelayanan 

Posyandu Lansia. Masyarakat yang belum memanfaatkan Posyandu 

Lansia tersebut dipengaruhi oleh peran kader yang kurang memuaskan, 

pengetahuan tentang kesehatan dan Posyandu Lansia yang rendah, serta 

kurangnya dukungan dari keluarga. 

Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Kurniati dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis. Persamaan dari kedua penelitian tersebut adalah meneliti tentang 

lansia dan pelayanan kesehatan Posyandu Lansia. Perbedaannya terletak 

pada fokus penelitian, yaitu penelitian Kurniati fokus pada faktor yang 

memengaruhi rendahnya minat lansia dalam memanfaatkan kegiatan 

Posyandu Lansia, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis 
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fokus pada bentuk-bentuk partisipasi lansia dalam pelayanan kesehatan 

Posyandu Lansia dan persepsi lansia terhadap sehat dan sakit. 

Keempat, jurnal internasional hasil penelitian dari Lee dan 

Frangillo (2000) yang berjudul Understanding Needs Is Important for 

Assessing the Impact of Food Assistance Program Participation on 

Nutritional and Health Status in U.S. Elderly Persons. Fokus penelitian ini 

adalah dampak bantuan pangan bagi orang tua di Amerika Serikat. 

Penelitian ini bertujuan untuk menilai dampak dari program bantuan 

pangan pada status gizi dan kesehatan dari orang tua yang membutuhkan 

nutrisi. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa program pangan yang telah 

dijalankan tidak berpengaruh signifikan bagi peningkatan kesehatan lansia 

di Amerika Serikat, bahkan ada peserta yang tidak mengalami peningkatan 

kualitas kesehatan. Makanan sehat yang ditujukan bagi peserta program 

nutrisi tersebut dianalisis memiliki nilai gizi dan kesehatan yang sama 

dengan makanan para lansia yang bukan peserta (partisipan). Kurangnya 

informasi tentang dinamika alam dan perubahan kebutuhan menjadikan 

program pangan tersebut tidak tepat sasaran. Tidak semua lansia yang 

merasa perlu berparstisipasi dengan program bantuan pangan. Faktor-

faktor yang memengaruhinya adalah kurangnya informasi atau tinggal di 

daerah yang kurang informasi (contoh : pedesaan), gangguan fungsional 

dan persepsi negatif terhadap program. 

Penelitian yang dilakukan oleh Lee dan Frongilo memiliki 

persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 
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penulis. Persamaan kedua penelitian adalah meneliti tentang program 

pelayanan kesehatan bagi masyarakat lansia. Perbedaan kedua penelitian 

tersebut adalah penelitian Lee dan Frongilo fokus pada dampak dari 

program pelayanan kesehatan bagi lansia tersebut, sedangkan penelitian 

yang dilakukan penulis fokus pada bentuk-bentuk partisipasi lansia dalam 

program pelayanan kesehatan lansia (Posyandu Lansia). 

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Buchner dan Pearson 

(1989) dengan judul Factors Associated with Participation in a 

Community Senior Health Promotion Program: A Pilot Study (Faktor 

yang Terkait dengan Partisipasi dalam Program Promosi Kesehatan 

Lansia: Sebuah Studi Perintis). Fokus penelitian ini adalah faktor-faktor 

yang terkait dengan partisipasi dalam program promosi kesehatan bagi 

masyarakat senior (lansia). Lokasi penelitian adalah di Koperasi 

Kesehatan Pudet Sound, bagian barat Kota Washington, Amerika Serikat. 

Metode penelitian yang digunakan adalah kulitatif. Hasil dari penelitian 

tersebut adalah yang pertama, asosiasi gaya hidup dengan partisipasi 

berbeda menurut jenis kelamin. Kedua, kesehatan umum dan fisik peserta 

tidak ada yang lebih baik dari tingkat kesehatan yang dipakai sebagai tolak 

ukur dalam penelitian. Ketiga, peserta memiliki status kesehatan mental 

dan sosial yang rendah, walaupun masih sanggup mengahadapi masalah 

sosial dan psikologis yang besar. Peserta program kesehatan seringkali 

ingin meningkatkan kesehatan mental dan sosial mereka, karena secara 

fisik peserta cenderung sehat, namun ada beberapa yang tidak sehat secara 
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mental dan sosial. Salah satu alasan peserta untuk tidak berpartisipasi 

dalam program kesehatan berikutnya adalah tidak adanya komitmen untuk 

menindaklanjuti program kesehatan. Singkatnya, status kesehatan mental 

dan sosial mungkin penentu penting dari partisipasi dalam komunitas 

berbasis program promosi kesehatan bagi masyarakat. 

Penelitian yang dilakukan Buchner dan Pearson memiliki 

persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

Persamaannya adalah meneliti tentang partisipasi kelompok masyarakat 

senior (lansia) dalam program kesehatan yang ditujukan bagi masyarakat 

senior (lansia). Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Buchner dan Pearson berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi 

partisipasi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis 

berfokus pada bentuk-bentuk partisipasi. 
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B. Kerangka Konseptual 

a. Partisipasi 

Konsep merupakan rancangan ide, penggambaran hal maupun 

gejala sosial, yang dirangkum kemudian dijadikan istilah. Wulansari 

(2009: 33) menjelaskan bahwa konsep adalah kata atau istilah ilmiah 

yang menyatakan suatu ide, pengertian atau pikiran umum tentang 

sesuatu atau sifat-sifat benda, peristiwa, gejala ataupun istilah yang 

mengemukakan tentang hubungan antara suatu gejala dengan gejala 

lainnya. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dalam penelitian yang 

mengkaji tentang partisipasi lansia terhadap pelayanan kesehatan ini, 

menggunakan konsep partisipasi. Partisipasi adalah keikutsertaan 

individu maupun kelompok dalam suatu kegiatan maupun peristiwa. 

Menurut Soetomo (2010: 440), partisipasi masyarakat yaitu partisipasi 

dalam keseluruhan proses pembangunan mulai dari pengambilan 

keputusan dalam identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan 

program, pelaksanaan program, serta dalam evaluasi dan menikmati 

hasil. 

Cohen dan Uphoff (dalam Dwiningrum 2011: 61-63) membagi 

empat bentuk partisipasi. Pertama, partisipasi dalam pengambilan 

keputusan. Partisipasi ini berkaitan dengan penentuan alternatif dengan 

masyarakat untuk kepentingan bersama. Wujud partisipasi ini antara 

lain menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, 
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aktif dalam diskusi serta memberikan tanggapan terhadap program 

yang ditawarkan. 

Kedua, Partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi ini berkaitan 

dengan penggerakan sumber daya, kegiatan administrasi, koordinasi, 

dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan 

kelanjutan dari gagasan-gagasan serta program-program yang telah 

direncanakan beserta tujuan kegiatan. Sesuai dengan konsep tersebut, 

dapat dilihat sejauh mana masyarakat berpartisipasi dan berkonstribusi 

(tenaga, pikiran, dana) dalam program pembangunan di daerah yang 

bersangkutan. 

Ketiga, partisipasi dalam pemanfaatan dan pemeliharaan. 

Partisipasi ini tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai 

baik yang secara kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat 

dilihat outputnya, sedangkan dari segi kuantitas bisa dilihat dari 

keberhasilan program. Adanya rasa memiliki program pembangunan 

tersebut sehingga menggunakan dan memanfaatkan hasil 

pembangunan, merawat secara rutin dan sistematis, mengatur 

kegunaannya, serta mengusahakan dan mengembangkannya agar 

berkelanjutan.  

Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi ini berkaitan 

dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. 

Suatu kesepakan bahwa keberhasilan suatu program bersama dalam 
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masyarakat dapat dilihat dari tingkat kemanfaatannya bagi masyarakat. 

Sudah sepantasnya bahwa masyarakat menilai hasil dan pencapaian 

dari program yang bersangkutan. Sikap ikut memelihara dan 

melestarika hasil yang telah dicapai merupakan salah satu indikasi 

adanya dukungan postitif anggota masyarakat terhadap program 

pembangunan karena program tersebut sudah disesuaikan dengan 

kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Sikap apatis dari masyarakat 

merupakan indikasi bahwa program tersebut belum sesuai dengan 

harapan masyarakat. 

Penulis menggunakan konsep partisipasi agar relevan dengan 

judul yang akan diteliti penulis yaitu tentang bentuk-bentuk partisipasi 

kelompok lansia dalam pelayanan kesehatan Posyandu Lansia. Fokus 

penelitian yang akan dilkukan oleh penulis adalah tentang bagaimana 

bentuk-bentuk partisipasi kelompok lansia di Dusun Sawangan dalam 

pelaksanaan Posyandu Lansia. Konsep partisipasi akan digunakan 

dalam menjawab rumusan masalah yang kedua yaitu ”bagaimana 

bentuk-bentuk patisipasi kelompok lansia dalam Posyandu Lansia?”. 

b. Pelayanan Kesehatan Lansia 

Seiring dengan perkembangan zaman, pembangunan telah 

merambah ke bidang kesehatan khususnya adalah kesehatan bagi 

masyarakat kanjut usia (lansia). Departemen Kesehatan RI memiliki 

azas tentang upaya pelayanan kesehatan lansia yang berbunyi Add life 

to the Years, Add Health to Life, and Add Years to Life (Maryam, 
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2008)  yang artinya adalah meningkatkan mutu kehidupan lanjut usia, 

meningkatkan kesehatan, dan memperpanjang usia.  

Menurut WHO (1982), upaya pelayanan kesehatan lansia 

memiliki beberapa pendekatan antara lain adalah menikmati hasil 

pembangunan, masing-masing lansia memiliki keunikan, lansia 

diusahakan mandiri dalam berbagai hal, lansia turut memilih 

kebijakan, dan memberikan perawatan dirumah. Upaya pelayanan 

kesehatan tersebut juga berperan untuk menyampaikan 10 perilaku 

baik pada lansia antara lain mendekatkan diri kepada Tuhan Yang 

Maha Esa; mampu menerima keadaan, sabar, optimis, dan 

meningkatkan percaya diri dalam melakukan kegiatan dengan ssesuai 

kemampuan; menjalin hubungan yang baik dengan keluarga dan 

sesama; olahraga ringan setiap hari; pola makan yang tepat; berhenti 

merokok dan meminum minuman keras; minum obat sesuai anjuran 

dokter atau petugas kesehatan; mengembangkan hobi sesuai 

kemampuan; tetap memelihara kesehatan kehidupan seks; 

memeriksakan kesehatan secara teratur. 

Pelayanan kesehatan pada lansia memiliki sarana prasarana 

yang dipergunakan untuk menyelenggarakan pelayanan terhadap lansia 

, baik secara fisik, sosial, dan spiritual yang dijalankan melalui 

berbagai tingkatan (Maryam, 2008). Pertama, pelayanan tingkat 

masyarakat. Pelayanan tingkat masyarakat terhadap lansia antara lain 

keluarga dengan lansia, kelompok lansia (perkumpulan, paguyuban, 



21 

 

 

pengajian, bina keluarga lansia), dan Posyandu Lansia. Kedua, 

pelayanan tingkat dasar. Pelayanan ini diselenggarakan oleh instansi 

pemerintahan dan swasta serta organisasi masyarakat, organisasi 

profesi, serta yayasan antara lain adalah: paktek dokter, balai 

pengobatan klinik, puskesmas, panti wreda, pusat pelayanan dan 

perawatan lansia, serta praktik perawatan mandiri. Ketiga, pelayanan 

tingkat rujukan. Pelayanan ini diselenggarakan di rumah sakit khusus, 

serta rujukan memiliki beberapa sifat antara lain: (1) tingkat sederhana, 

yaitu hanya menyediakan layanan poliklinik lansia; (2) tingkat sedang, 

terdapat layanan selain poliklinik yaitu klinik siang terpadu; (3) tingkat 

lengkap, yaitu sama dengan tingkat sedang namun ditambah dengan 

pengadaan ruang khusus perawatan lansia dengan penyakit akut; (4) 

tingkat paripurna, di mana diberikan semua jenis pelayanan yang ada 

pada tingkat lengkap ditambah adanya ruang perawtan khusus lansia 

dengan penyakit kronis. 

Konsep tentang pelayanan kesehatan lansia dipergunakan 

dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis agar relevan 

dengan objek penelitian yaitu tentang kelompok lansia dan pelayanan 

kesehatan poyandu lansia. Konsep pelayanan kesehatan lansia akan 

menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu “bagaimana 

pelayanan Posyandu Lansia di Dusun Sawangan?”. 

Beberapa individu beranggapan bahwa dirinya sakit, namun 

setelah dilakukan pemeriksakan medis tidak terdapat penyakit yang 
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menyerang tubuh. Fenomena ini biasanya terjadi pada masyarakat 

yang kesadaran akan kesehatannya sudah tinggi. WHO juga 

memberikan batasan sehat bagi individu yaitu menyangkut kesehatan 

fisik, mental, dan sosial. 
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C. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir merupakan gambaran alur berpikir dalam 

penelitian. Berikut adalah kerangka berpikir dalam penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. kerangka berfikir

Kesehatan 

Kesehatan Lansia 

Pelayanan Kesehatan 

Lansia 

Posyandu Lansia 

DusunSawangan 

BKL Abiyoso 

Bentuk-bentuk 

partisipasi kelompok 

lansia Dusun 

Sawangan 

 

Pelayanan kesehatan 

Posyandu Lansia 

BKL Abiyoso 

 

Faktor-faktor yang 

mendorong 

partisipasi lansia 

Dusun Sawangan 

      Konsep : 

1. Pelayanan Kesehatan 

Lansia  

2. Partisipasi 

(Cohen dan Uphoff) 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Posyandu Lansia BKL Abiyoso mampu menarik minat dan 

partisipasi masyarakat lansia Dusun Sawangan. Posyandu Lansia BKL 

Abiyoso memiliki struktur kepengurusan, sistem admisnistrasi yang 

terstruktur, program kerja yang terencana, daya dukung masyarakat yang 

tinggi, pelayanan kesehatan yang memuaskan, serta masyarakat lansia 

yang sadar akan kesehatan. Dari data yang diperoleh dalam penelitian ini, 

penulis menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Posyandu Lansia BKL Abiyoso telah memiliki sistem yang sesuai 

dengan pelayanan kesehatan menurut Departemen Kesehatan RI. 

Kegiatan dalam Poyandu Lansia ternyata variatif tidak hanya 

pemeriksaan kesehatan saja, namun terdapat olahraga untuk kebugaran 

lansia, saresehan untuk menambah wawasan lansia tentang pentingnya 

kesehatan, serta rekreasi lansia untuk sarana mendekatkan diri terhadap 

Tuhan serta sarana interaksi terhadap sesama lansia.  

2. Lansia Dusun Sawangan cukup partisipatif terhadap kegiatan 

Posyandu Lansia BKL Abiyoso, ditandai dengan keaktifan dalam 

segala bentuk partisipasi. Partisipan pun dibagi menjadi dua yaitu 

lansia yang merupakan anggota kepengurusan Posyandu Lansia BKL 

Abiyoso dan lansia yang bukan merupakan anggota kepengurusan 

Posyandu Lansia BKL Abiyoso. Status sosial juga memengaruhi 
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dalam pemilihan anggota struktur kepengurusan Posyandu Lansia 

BKL Abiyoso. 

3. Faktor pendorong lansia berpartisipasi dalam Posyandu Lansia BKL 

Abiyoso adalah kesadaran akan kesehatan, ternyata pendidikan dan 

pengetahuan yang kurang maju tidak menghambat lansia untuk 

memiliki kesadaran akan pentingnya kesehatan. Dukungan keluarga 

juga penting bagi lansia agar rutin mengikuti kegiatan Posyandu 

Lansia BKL Abiyoso. 

B. Saran 

1. Pengurus Posyandu Lansia BKL Abiyoso agar bekerja sama dengan 

lembaga desa terdekat untuk menyediakan tempat indoor bagi kegiatan 

olahraga senam lansia agar tidak terkendala cuaca. 

2. Pengurus Posyandu Lansia BKL Abiyoso agar memberikan 

pendekatan personal atau sosialisasi terhadap lansia yang belum aktif 

dalam kegiatan Posyandu Lansia. 
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