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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Populasi lansia di Indonesia telah meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun. 

Berdasarkan data proyeksi penduduk pada tahun 2017 terdapat 23,66 juta penduduk 

lansia (lanjut usia) yang mencakup 9,03% dari keseluruhan jumlah populasi di 

Indonesia1. Besarnya jumlah penduduk lansia pada suatu negara dapat 

mencerminkan dampak positif maupun negatif. Berdampak positif, apabila 

penduduk lansia berada dalam keadaan sehat dan dapat befungsi aktif dan 

produktif. Sementara akan menjadi sebuah masalah apabila penduduk lansia 

mengalami penurunan kesehatan yang mengakibatkan peningkatan biaya 

pelayanan kesehatan, peningkatan disabilitas, maupun gangguan psikososial. Hal 

ini dapat menimbulkan gangguan dalam mencukupi kebutuhan hidup dan 

meningkatkan ketergantungan terhadap orang lain2. Angka beban ketergantungan 

penduduk lansia Indonesia pada tahun 2015 mencapai sebesar 13,28% yang artinya 

setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 14 orang penduduk 

lansia1. Ketergantungan ini dapat disebabkan oleh berbagai masalah yang timbul 

akibat penuaan seperti penurunan persepsi sensori, respon motorik dan penurunan 

fungsi kognitif.  

Penurunan fungsi kognitif merupakan kondisi terjadinya penurunan dalam 

kemampuan memori, orientasi, atensi, registrasi, kalkulasi serta bahasa. Pada lansia 

hal ini dapat menyebabkan timbulnya kesulitan untuk berinteraksi dan menjadi sulit 
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dipahami3. Salah satu cara untuk menjaga penuaan yang optimal bagi para lansia 

adalah dengan mengusahakan fungsi kehidupannya pada level setinggi mungkin 

dengan menjaga kemampuan fungsional lansia baik dalam segi aktivitas fisik, 

kemampuan kognitif maupun hubungan sosial agar kualitas hidup mereka dapat 

tetap terjaga2.  Dalam hal ini maka sangat diperlukanlah antisipasi terhadap kondisi 

yang menkaji permasalahan pada usia tua baik dari segi perawatan maupun dari 

segi pencegahan masalah melalui gaya hidup untuk menjamin kehidupan lanjut usia 

yang tentram dan berdaya guna baik bagi kehidupan keluarga maupun bagi 

masyarakat Indonesia. 

Televisi telah dideskripsikan sebagai suatu aktivitas budaya yang unik 

karena ia menggabungkan rangsangan sensori padat yang berubah dengan cepat di 

satu sisi dan kepasifan penontonnya pada sisi lain. Berdasarkan penelitian oleh 

Chau JY (2012) pada lansia di Australia, sekitar 90% waktu luang dihabiskan 

dengan kegiatan yang tidak banyak bergerak dan dari 90% tersebut, 53% 

merupakan kegiatan menonton4. Hasil survei Nielsen (2017) menunjukkan adanya 

peningkatan terhadap minat menonton televisi sejak 2015 (7%) hingga 2017 (48%) 

terutama pada kalangan usia 50 tahun keatas5. Banyaknya minat masyarakat 

terhadap kegiatan menonton televisi menimbulkan banyak ketertarikan untuk 

mempelajari dampak menonton terhadap kehidupan seorang manusia terutama 

pada kemampuan kognitif seseorang terkhususnya lansia. 

Sebelumnya, telah banyak penelitian yang berfokus kepada tingkat 

konsentrasi pada anak-anak dan juga fungsi kognitif pada dewasa muda seperti 

yang dilakukan oleh Øystein Hernæs (2016) dan Tina Hoang (2016). Hasil 
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penelitian menunjukkan adanya hubungan positif dengan penguasaan bahasa dan 

keterampilan motorik visual pada anak-anak yang sangat muda6, dan ada pula yang 

menunjukkan tentang asosiasi kognitif termasuk dengan pengenalan membaca yang 

lebih buruk, pemahaman membaca dan matematika, dan keterlambatan 

perkembangan kognitif, bahasa dan motorik7, namun tentunya hal ini akan berbeda 

jika dilakukan pada kalangan lanjut usia. Meskipun terdapat hipotesis dan 

penelitian yang telah dilakukan untuk melihat hubungan durasi menonton dengan 

risiko demensia oleh Daisy Fancourt (2019) di Eropa, belum ada penelitian yang 

dilakukan terhadap adanya hubungan antara durasi menonton televisi pada lansia 

di Indonesia.   

1.2 Perumusan Masalah 

Meskipun telah dilakukan berbagai studi mengenai pengaruh televisi 

terhadap fungsi kognitif namun studi tersebut hanya menunjukkan hubungan 

televisi sebagai bagian dari gaya hidup tidak sehat maupun hanya berfokus kepada 

golongan usia anak-anak dan dewasa muda. Studi mengenai aktivitas menonton 

televisi secara khusus itu sendiri dan kaitannya terhadap fungsi kognitif masih 

belum ada dilakukan di Indonesia dan lebih tepatnya di Tangerang.  

Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk membuktikan hubungan menonton 

televisi pada lansia terkait dengan kemampuan fungsi kognitif mereka dimana lebih 

tepatnya penulis ingin mengidentifikasikan hubungan lama durasi menonton 

terhadap perubahan fungsi kognitif yang menurun pada lansia.  
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1.3 Pertanyaan Penelitian 

Dari rumusan masalah tersebut maka dibentuklah pertanyaan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Apakah durasi menonton televisi memiliki hubungan terhadap 

penurunan fungsi kognitif pada lansia?   

2. Apakah cut-off dari penelitian sebelumnya bermakna dalam 

membuktikan hubungan durasi menonton terhadap fungsi kognitif 

lansia di Tangerang?  

3. Bagaimana pengaruh karakteristik lansia terhadap hubungan antara 

durasi menonton televisi dan fungsi kognitif lansia di Kawasan 

Tangerang?  
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1.4 Tujuan 

1.4.1 Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara durasi menonton televisi terhadap penurunan 

fungsi kognitif pada lansia di wilayah Tangerang. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui apakah cut-off pada penelitian sebelumnya bermakna 

dalam membuktikan hubungan durasi menonton televisi terhadap 

fungsi kognitif pada lansia.  

2. Mengetahui prevalensi penurunan fungsi kognitif pada lansia yang 

menonton dengan durasi lebih dari 3,5 jam di Tangerang.  

3. Mengetahui pengaruh karakteristik lansia terhadap hubungan antara 

durasi menonton televisi dan fungsi kognitif lansia di daerah 

Tangerang.   
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1.5 Manfaat 

1.5.1 Manfaat Akademik 

1. Menambah ilmu dalam pembuatan penelitian 

2. Meningkatkan minat penelitian bagi mahasiswa 

3. Meningkatkan kerjasama antara dosen dan mahasiswa 

4. Meningkatkan jumlah publikasi 

5. Menjadikan data dasar untuk melakukan edukasi mengenai dampak 

televisi terhadap fungsi kognitif pada lansia  

1.5.2 Manfaat Praktis  

1. Menjadikan hasil penelitian sebagai data dasar untuk meningkatkan 

edukasi mengenai dampak menonton televisi terhadap kemampuan 

fungsi kognitif lansia 

2. Menjadikan hasil penelitian sebagai data dasar untuk meningkatkan 

kesadaran akan pentingnya menjaga kemampuan kognitif pada lansia 

3. Menjadikan hasil penelitian sebagai pembanding untuk penelitian 

lainnya 

 

 

 

 

 


