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ABSTRAK 

Judul :Hubungan pengetahuan dan pencegahan osteoporosis 
yang dilakukan lansia di Kecamatan Medan Selayang 

Nama              : Maha Sari Karolina. B 

NIM                    : 051101052 

Jurusan             : S1 Ilmu Keperawatan 

Tahun Akademik : 2008/2009 

Osteoporosis adalah salah satu penyakit degneratif yang banyak dialami lansia, 
yaitu berkurangnya kepadatan/massa tulang yang mengakibatkan tulang keropos 
dan mudah patah, orang yang mengalami patah tulang membutuhkan banyak 
biaya untuk pengobatannya dan mengakibatkan orang tersebut tidak lagi produktif 
serta selalu bergantung pada orang lain. Di Indonesia 19,7% dari jumlah lansia 
atau sekitar 3,6 juta orang diantaranya menderita osteoporosis. 
Penelitian ini selain bertujuan untuk mengetahui gambaran pengetahuan dan 
tindakan pencegahan yang dilakukan lansia juga mengidentifikasi  hubungan 
pengetahuan terhadap tindakan pencegahan yang dilakukan lansia di Kecamatan 
Medan Selayang. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif korelatif dengan 
sampel sebanyak 88 orang lansia berusia diatas 60 tahun yang berada di 
Kecamatan Medan Selayang berdasarkan tabel Population Correlation Coeffition 
pada tingkat signifikansi (α) = 0.05, power (β) = 0.80 dan efek size (γ) = 0,30. 
Kriteria sampel yaitu responden yang tidak mengalami gangguan pendengaran, 
bisa berbahasa Indonesia dan bersedia menjadi responden. Tehnik pengambilan 
sampel menggunakan teknik non probability sampling jenis convenience sampling 
dengan menggunakan kuisioner. Metode analisis menggunakan analisis deskriptif 
dengan frekuensi dan persentase, dan analisa korelasi menggunakan koefisien 
korelasi Spearman’s Rho. 
Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan bahwa mayoritas umur responden 
berada antara 60-70 tahun (77,3%). Berdasarkan jenis kelamin mayoritas 
responden berjenis kelamin perempuan (63.6%) sedangkan berdasarkan pekerjaan 
mayoritas responden adalah  ibu rumah tangga/tidak bekerja (45.5%). Pendapatan 
responden mayoritas < 800 ribu (39.8%) sedangkan pendidikan responden 
mayoritas adalah SD/Sederajat (42.0%) dan mayoritas responden berasal dari 
suku Jawa (39.8%) dan diketahui bahwa tingkat pengetahuan lansia di Kecamatan 
Medan Selayang baik (95.5%) dengan tindakan pencegahan baik sebesar 48.9% 
dan pencegahan kurang sebesar 51.1%. Dari hasil analisa koefisen korelasi 
Spearman’s Rho didapatkan nilai korelasi (ρ) 0.174 yang artinya korelasi sangat 
lemah, dengan nilai signifikansi (p) 0.104 yang artinya hipotesis  ditolak atau 
tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan terhadap pencegahan 
osteoporosis yang dilakukan lansia di Kecamatan Medan Selayang. 
 
Kata kunci : Osteoporosis, pengetahuan mengenai osteoporosis, tindakan 

pencegahan osteoporosis. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu tolak ukur kemajuan suatu bangsa sering kali dilihat dari usia 

harapan hidup penduduknya. Di Indonesia, berkat kemajuan ilmu dan teknologi 

terutama dibidang kesehatan, meningkatnya mutu dan meluasnya pelayanan 

kesehatan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan, angka harapan hidup  

menjadi rata-rata 68,3 tahun pada tahun 2002 (Nugroho, 2000). Meningkatnya 

usia harapan hidup orang Indonesia mengakibatkan pertambahan jumlah 

penduduk lansia. Jika pada tahun 1990 jumlah lansia masih sekitar 6,6% dari 

jumlah penduduk, maka tahun 2020 diperkirakan akan mencapai 11% (Istiany, 

2006). Berdasarkan data statistik 2007, jumlah lansia di Indonesia mencapai lebih 

dari 17,3 juta jiwa (Swamurti, 2008). 

Usia lanjut sebagai tahap akhir siklus kehidupan merupakan tahap 

perkembangan normal yang akan dialami oleh setiap individu yang sudah 

mencapai usia lanjut tersebut dan merupakan kenyataan yang tidak dapat 

dihalangi (Stanley, 2006). Secara individu, pada usia diatas 55 tahun terjadi proses 

penuaan secara alamiah yang nantinya akan menimbulkan masalah fisik, mental, 

sosial, ekonomi, dan psikologis (Nugroho, 2000). 

Salah satu masalah kesehatan yang perlu mendapatkan perhatian serius 

pada masa usia lanjut adalah osteoporosis. Osteoporosis atau tulang keropos 
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adalah suatu penyakit yang ditandai dengan berkurangnya kepadatan massa tulang 

dan kerusakan mikro arsitektur jaringan tulang yang mengakibatkan tulang rapuh 

dan mudah patah (Siagian, 2004). Pada penyakit ini tulang menjadi rapuh dan 

pada akhirnya patah, sama seperti penyakit kronis lainnya, tidak menunjukkan 

gejala awal, dan tidak terdiagnosa hingga patah tulang terjadi (Lane, 2001). 

Penyebab osteoporosis diantaranya rendahnya hormon estrogen pada wanita, 

rendahnya aktivitas fisik, kurangnya paparan sinar matahari, obat-obatan yang 

menurunkan massa tulang, usia lanjut dan rendahnya asupan kalsium 

(Klinikmedis, 2008). Hal ini terbukti dengan rendahnya konsumsi kalsium rata-

rata di Indonesia yang hanya 254 mg per hari dari 1000-1200 mg per hari menurut 

standar internasional (Depkes, 2005).  

Menurut WHO (1994), angka kejadian patah tulang (fraktur) akibat 

osteoporosis diseluruh dunia mencapai angka 1,7 juta orang dan diperkirakan 

angka ini akan terus meningkat hingga mencapai 6,3 juta orang pada tahun 2050 

dan 71% kejadian ini akan terdapat dinegara-negara berkembang. Di Indonesia 

19,7% dari jumlah lansia atau sekitar 3,6 juta orang diantaranya menderita 

osteoporosis (Klinikmedis, 2008). Lima provinsi dengan risiko osteoporosis lebih 

tinggi adalah Sumatera Selatan (27,7%), Jawa Tengah (24,02%), Yogyakarta 

(23,5%), Sumatera Utara (22,82%), Jawa Timur (21,42%), Kalimantan Timur 

(10,5%) (Depkes, 2005). Patah tulang osteoporosis telah menjadi suatu ancaman, 

hampir 24% dari lansia yang mengalami patah tulang pinggul meninggal dunia 

pada tahun pertama, sedangkan 50% mempunyai risiko tidak bisa melakukan 

aktivitas seumur hidup, dan 25% memerlukan perawatan jangka panjang dan 
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butuh dana yang besar serta tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain (Lane, 

2001 dan Yatim, 2000). 

Osteoporosis sebenarnya dapat dicegah sejak dini atau paling sedikit 

ditunda kejadiannya dengan membudayakan perilaku hidup sehat yang intinya 

mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang yang memenuhi kebutuhan nutrisi 

dengan unsur kaya serat, rendah lemak dan kaya kalsium (1000-1200 mg kalsium 

perhari), berolahraga secara teratur, tidak merokok dan tidak mengkonsumsi 

alkohol karena rokok dan alkohol meningkatkan risiko osteoporosis dua kali lipat, 

namun kurangnya pengetahuan masyarakat yang memadai tentang osteoporosis 

dan pencegahannya sejak dini cenderung meningkatkan angka kejadian 

osteoporosis (Depkes, 2004) 

Menurut Notoadmodjo (2005), pengetahuan yang dimiliki seseorang 

mempengaruhi perilakunya, semakin baik pengetahuan seseorang maka 

perilakunya pun akan semakin baik dan pengetahuan itu sendiri dipengaruhi 

tingkat pendidikan, sumber informasi dan pengalaman. Pengetahuan merupakan 

hasil dari penggunaan pancaindera yang didasarkan atas intuisi dan kebetulan, 

otoritas dan kewibawaan, tradisi, dan pendapat umum (Efendy, 2006). Menurut 

soejoeti (2005 dalam Kristina dkk, 2008), salah satu faktor yang menyebabkan 

timbulnya perubahan, pemahaman, sikap dan perilaku seseorang, sehingga 

seseorang mau mengadopsi perilaku baru, yaitu kesiapan psikologis, yang 

ditentukan oleh tingkat pengetahuan. Dijelaskan pula oleh Green dkk (2000 dalam 

Kristina dkk, 2008), bahwa pengetahuan merupakan salah satu faktor predisposisi 

agar suatu sikap menjadi perbuatan. 
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Meilani (2007) dan Ashar (2008) dalam penelitiannya mengenai pengaruh 

pengetahuan dan upaya lansia terhadap derajat osteoporosis menyatakan bahwa 

terdapat hubungan substansial antara pengetahuan dengan upaya pencegahan dini 

osteoporosis. Lansia yang kurang pengetahuannya mengenai osteoporosis dan 

upaya yang kurang tepat mempunyai risiko lebih tinggi untuk meningkatnya 

derajat osteoporosis, dengan meningkatkan pengetahuan lansia tentang 

osteoporosis dapat mencegah meningkatnya osteoporosis (Ashar, 2008). 

Kecamatan Medan Selayang dengan jumlah penduduk sekitar 48.208 jiwa 

memiliki lansia dengan jumlah 10,5% (Pemko Medan, 2008), baik yang masih 

produktif maupun yang tidak. Berdasarkan hal tersebut dan dari uraian diatas 

peneliti tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih jauh mengenai hubungan 

pengetahuan terhadap pencegahan osteoporosis yang dilakukan lansia di 

Kecamatan Medan Selayang.  

2. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk : 

2.1 Mengidentifikasi pengetahuan lansia tentang osteoporosis di Kecamatan 

Medan Selayang 

2.2 Mengidentifikasi pencegahan osteoporosis yang dilakukan lansia di 

Kecamatan Medan Selayang 

2.3 Mengidentifikasi hubungan pengetahuan terhadap pencegahan osteoporosis 

yang dilakukan lansia di kecamatan Medan Selayang 
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3. Pertanyaan Penelitian 

Adapun pertanyaan penelitian adalah : 

3.1 Bagaimana gambaran pengetahuan lansia tentang osteoporosis di Kecamatan 

Medan Selayang 

3.2 Bagaimana pencegahan osteoporosis yang dilakukan lansia di Kecamatan 

Medan Selayang 

3.3 Bagaimana hubungan pengetahuan terhadap pencegahan osteoporosis yang 

dilakukan lansia di kecamatan Medan Selayang 

4. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian diharapkan akan bermanfaat untuk : 

4.1 Pendidikan kesehatan 

Sebagai informasi bagi pendidikan kesehatan terutama bagi pendidikan 

keperawatan tentang pengetahuan dan pencegahan osteoporosis yang dilakukan 

lansia di Kecamatan Medan Selayang sehingga dapat memberikan masukan 

kepada instansi keperawatan terutama bagian keperawatan komunitas 

4.2 Praktek keperawatan 

Sebagai informasi bagi praktek keperawatan komunitas dalam meningkatkan 

mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama lansia dan untuk 

meningkatkan pengetahuan dan pencegahan terhadap osteoporosis. 
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4.3 Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber data untuk 

kepentingan penelitian selanjutnya 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Adapun konsep dan teori yang terkait dalam penelitian ini adalah: 

1.Pengetahuan 

 1.1 Defenisi Pengetahuan 

 1.2 Tingkat Pengetahuan 

 1.3 Faktor- faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

2. Osteoporosis 

 3.1 Defenisi Osteoporosis 

 3.2 Patofisiologi 

 3.3 Faktor Resiko 

 3.4 Jenis- jenis osteoporosis 

 3.5 Pencegahan osteoporosis 
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 3.6 Hidup dengan osteoporosis 

 

 

 

1. Pengetahuan 

1.1. Defenisi Pengetahuan 

   Menurut Notoadmodjo (2005), pengetahuan adalah hasil tahu yang terjadi 

setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan 

adalah sesuatu yang ada secara niscaya pada diri manusia yang keberadaannya 

diawali dari kecenderungan psikis manusia sebagai bawaan kodrat manusia, yaitu 

dorongan ingin tahu yang bersumber dari kehendak atau kemauan (Suhartono, 

2005).  

1.2. Tingkat Pengetahuan 

  Tingkat pengetahuan menurut Notoadmojo (2005) yang tercakup dalam 

domain kognitif mempunyai enam tingkat: 

a. Tahu (know) 

 Tahu diartikan sebagai mengingat kembali sesuatu yang spesifik dari 

seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Merupakan 

tingkatan pengetahuan yang paling rendah. Biasanya digunakan kata kerja 

menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan dan sebagainya. 
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b. Memahami (comprehention) 

 Memahami merupakan suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar 

tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan materi tersebut 

secara benar. Orang yang sudah memahami suatu materi harus dapat menjelaskan, 

menyebutkan, menyimpulkan dan sebagainya terhadap objek yang telah 

dipelajari.  

c. Aplikasi (application) 

Merupakan suatu kemampuan untuk menggunakan materi yang telah 

dipelajari pada situasi atau kondisi sebenarnya. Misalnya penggunaan hukum- 

hukum, rumus, metode, prinsip dan sebagainya dalam situasi atau kasus lain.  

d. Analisis (analysis) 

 Adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke 

dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam satu struktur organisasi dan 

berkaitan satu sama lainnya. Misalnya kemampuan untuk memisahkan, 

mengelompokkan, dan sebagainya. 

e. Sintesis (Synthesis) 

 Diartikan sebagai kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan 

bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Artinya sintesis 

adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi yang baru dari formulasi- 

formulasi yang telah ada. Misalnya dapat menyusun, merencanakan, 
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meringkas,menyesuaikan dan sebagainya terhadap suatu teori atau rumusan- 

rumusan yang telah ada. 

f.. Evaluasi (evaluation) 

 Berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian 

terhadap suatu objek atau materi. Penilaian tersebut didasarkan pada suatu kriteria 

yang ditentukan sendiri ataupun yang telah ada. Misalnya membandingkan antara 

orang yang menggunakan obat secara rasional dan tidak rasional dan sebagainya. 

1.3 Faktor- faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

 Menurut Notoadmojo (2005), pengetahuan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu : 

1) Pendidikan 

Pendidikan adalah suatu proses belajar yang berarti terjadi proses 

pertumbuhan, perkembangan, atau perubahan kearah yang lebih 

dewasa, lebih baik dan lebih matang pada diri individu, keluarga dan 

masyarakat.  

2) Persepsi 

Persepsi yaitu mengenal dan memilih objek sehubungan dengan 

tindakan yang akan diambil 

3) Motivasi 

Merupakan suatu dorongan, keinginan dan tenaga penggerak yang 

berasal dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu dengan 



Maha Sari Karolina : Hubungan Pengetahuan dan  Pencegahan Osteoporosis yang Dilakukan Lansia di 
Kecamatan Medan Selayang, 2009. 

 

 

mengesampingkan hal- hal yang dianggap kurang bermanfaat. Agar 

motivasi muncul diperlukan rangsangan dari dalam dan dari luar 

individu. 

4) Pengalaman 

Pengalaman adalah sesuatu yang dirasakan (diketahui, dikerjakan) juga 

merupakan kesadaran akan suatu hal yang tertangkap oleh indera 

manusia. 

2.  Osteoporosis 

2.1 Defenisi Osteoporosis 

Osteoporosis merupakan suatu keadaan dimana tulang menjadi keropos, 

tanpa merubah bentuk atau struktur luar tulang, namun daerah dalam tulang 

menjadi berlubang- lubang sehingga mudah patah  (Roesma, 2006). Menurut 

WHO (1994), osteoporosis adalah suatu penyakit yang ditandai dengan 

berkurangnya massa tulang dan adanya perubahan mikroarsitektur jaringan tulang 

yang berakibat menurunnya kekuatan tulang dan meningkatnya kerapuhan tulang 

serta risiko terjadinya patah tulang. Sebenarnya istilah osteoporosis telah dikenal 

sejak zaman yunani kuno, osteo berarti tulang dan porosis berarti lubang atau 

tulang yang berlubang (Roesma, 2006). 

2.2 Patofisiologi 

Semua bagian tubuh berubah seiring dengan bertambahnya usia, begitu 

pula dengan rangka tubuh. Mulai dari lahir hingga mencapai usia dewasa, atau 
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kira- kira 30 tahun, jaringan tulang yang dibuat lebih banyak dari pada yang 

hilang, namun setelah 30 tahun situasi berbalik, jaringan tulang yang hilang lebih 

banyak daripada yang dibuat (Lane, 2001). Kekuatan tulang berasal dari dua 

sumber yaitu bagian luar yang padat (korteks) yang beratnya 80% dari massa 

tulang dan bagian dalam yang halus seperti spons yang disebut trabekular (20% 

dari massa tulang) dan jaringan dasar tulang mengandung sel- sel tulang (osteosit) 

yang terdiri dari osteoklas (penghancur) dan osteoblas (pembentuk) (Gomez, 2006 

& Roesma, 2006). 

Siklus resorbsi dan pembentukan tulang terjadi sepanjang hidup, pada 

masa kanak- kanak pembentukan tulang lebih banyak daripada proses resorbsi 

tulang, namun keadaan ini menurun secara bertahap selama masa dewasa muda 

dan pada usia 25- 35 tahun kedua proses ini berada dalam keseimbangan, sampai 

akhirnya proses resorbsi lebih banyak dari pada pembentukan tulang, yang 

biasanya dimulai pada usia 35 tahun sehingga secara bertahap jaringan tulang 

akan menghilang bersamaan dengan kandungan mineralnya (kalsium) terutama 

pada bagian trabekular (Gomez, 2006).  

Pada wanita menopause tingkat estrogen turun sehingga siklus remodeling 

tulang berubah dan pengurangan jaringan tulang dimulai karena salah satu fungsi 

estrogen adalah mempertahankan tingkat remodeling tulang yang normal, 

sehingga ketika estrogen turun, tingkat resorbsi tulang menjadi lebih tinggi 

daripada formasi tulang yang mengakibatkan berkurangnya massa tulang (Lane, 

2001). 
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2.3 Faktor Resiko 

2.3.1 Usia, Jenis Kelamin dan Ras 

Usia, jenis kelamin dan ras merupakan faktor penentu utama dari masa 

tulang dan resiko patah tulang. Osteoporosis dapat terjadi pada semua usia, namun 

hal ini lebih banyak terjadi pada orang lanjut usia. Kita semua akan kehilangan 

kepadatan tulang seiring dengan usia kita, namun beberapa dari kita kehilangan 

lebih banyak ataupun lebih cepat. Tidak benar jika setiap lansia akan mengalami 

osteoporosis namun osteoporosis memang lebih sering terjadi pada lansia 

(National Osteoporosis Foundation, 2008). 

Osteoporosis lebih banyak terjadi pada wanita dibandingkan pria. Delapan 

puluh persen, atau empat dari lima, pada sepuluh juta orang Amerika osteoporosis 

terjadi pada wanita. Ada beberapa alasan mengenai hal ini. Wanita memiliki 

tulang yang lebih tipis dan kecil. Mereka juga kehilangan massa tulang dengan 

cepat setelah menopause. Kenyataannya faktor risiko osteoporosis pada wanita 

sama dengan faktor risiko pada kanker payudara, ovarium dan rahim. Namun ini 

bukan berarti osteoporosis adalah penyakitnya wanita. Dua puluh persen, atau dua 

juta orang dari sepuluh juta penderita osteoporosis adalah pria. Pria berusia diatas 

50 tahun lebih sering terjadi patah tulang osteoporosis dibandingkan terjadinya 

kanker prostat (National Osteoporosis Foundation, 2008). 

 Umumnya ras campuran Afrika- Amerika memiliki masa tulang tertinggi, 

sedangkan ras kulit putih, khususnya dari Eropa utara, memiliki masa tulang 

terendah (Lane, 2001). 
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2.3.2 Faktor keturunan dan reproduktif 

Faktor genetika juga memiliki kontribusi terhadap masa tulang. Anak 

perempuan dari wanita yang mengalami patah tulang osteoporosis rata-rata 

memiliki masa tulang yang lebih rendah dari normal usia mereka (3-7% lebih 

rendah) sedangkan wanita yang mengalami menopause dini akan memiliki masa 

tulang yang rendah dan efeknya tetap bertahan sampai usia tua. Hal ini 

dikarenakan pada wanita, estrogen melindungi tulang. Jika seorang wanita 

mengalami menopause lebih awal maka risiko terkena osteoporosisnya pun 

semakin besar. Hal yang sama juga terjadi pada wanita yang mengalami 

pengangkatan ovarium, dikarenakan banyak estrogen tubuh diproduksi oleh 

ovarium (National Osteoporosis Foundation, 2008). 

Pada pria, testosteron yang melindungi tulang. Rendahnya kadar hormon 

tersebut dapat mengakibatkan tulang rapuh. Banyak penyebab rendahnya hormon 

testosteron, termasuk kurangnya asupan makanan dan konsumsi alkohol yang 

berlebihan (National Osteoporosis Foundation, 2008). 

Jika seorang wanita memiliki siklus haid yang tidak teratur, dapat 

diasumsikan bahwa wanita tersebut memiliki kadar estrogen yang rendah. Ada 

banyak alasan dalam hal ini, misalnya aktifitas yang terlalu banyak atau 

kurangnya asupan makanan pada wanita yang badannya ingin selalu tampak 

kurus. Penyebab lainnya termasuk gangguan pada ovarium atau kelenjar pituitari, 

yang bertugas menstimulus pembentukan estrogen di ovarium. Kehilangan 

estrogen dan bentuk tubuh yang sangat kurus dapat mengganggu kesehatan 
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tulang, yang nantinya akan berefek pada sistem vital tubuh, oleh karena itu wanita 

yang memiliki siklus haid yang tidak teratur harus mengkonsultasikan hal tersebut 

pada petugas kesehatan (National Osteoporosis Foundation, 2008). 

2.3.3 Bentuk tubuh 

Berat badan yang ringan, indeks masa tubuh yang rendah, dan kekuatan 

tulang yang menurun berkaitan dengan berkurangnya masa tulang. Wanita yang 

kelebihan berat badan menempatkan tekanan yang lebih besar pada tulangnya 

sehingga merangsang pembentukan tulang baru dan meningkatkan masa tulang. 

2.3.4 Gaya Hidup 

Kebiasaan- kebiasaan seperti merokok, mengkonsumsi alkohol, dan aktif 

secara fisik mempengaruhi kesehatan kita. Tembakau dapat meracuni tulang dan 

menurunkan kadar estrogen dan testosteron akibatnya perokok memiliki 

kemungkinan satu setengah hingga dua kali lebih besar akan mengalami patah 

tulang karena oasteoporosis sedangkan alkohol selain meracuni tulang secara 

langsung juga mengurangi masa tulang melalui nutrisi yang buruk. 

Latihan beban menekan rangka tulang dan menyebabkan tulang 

berkontraksi sehingga merangsang pembentukan tulang, sebaliknya ketidak 

aktifan karena istirahat ditempat tidur yang berkepanjangan dapat mengurangi 

masa tulang. 

2.3.5 Pemasukan Kalsium dan Vitamin D 
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Kalsium adalah komponen penting dari tulang, jadi dapat dipastikan 

makanan berkalsium rendah berarti tulang yang tidak sehat ditambah lagi ketika 

orang bertambah tua, kemampuan untuk menyerap kalsium dari sistem 

gastrointestinal menurun, begitu pula dengan tulang yang kekurangan vitamin D. 

2.3.6 Diet  

Diet yang buruk biasanya memperlambat pubertas dan pubertas yang 

tertunda merupakan faktor resiko dari osteoporosis. Penggunaan garam yang 

berlebih dapat merusak tulang, garam dapat memaksa keluar kalsium melalui urin 

secara berlebihan. Pemakaian garam yang dianjurkan tidak melebihi 100 mmol 

atau 6 gram/ hari. Bahan makanan yang diolah, seperti kecap, margarin, mentega, 

keju, terasi, dan bahan makanan yang diawetkan tidak boleh terlalu banyak 

dikonsumsi karena banyak mengandung garam (Hartono, 2000). 

2.3.7 Obat- obat yang mengakibatkan osteoporosis 

Terdapat beberapa obat- obatan yang jika digunakan untuk waktu yang 

lama mengubah pergantian  tulang dan meningkatkan resiko osteoporosis. Obat- 

obat tersebut mencakup steroid, hormone thyroid dan thyroxin, anti konvulsan dan 

anti koagulan. Hormon thyroid yang berlebihan mengakibatkan pergantian tulang 

menjadi lebih cepat yang mengakibatkan lebih banyak resorbsi tulang dari pada 

formasi dan masa tulangpun berkurang.  

2.4 Jenis- jenis osteoporosis 
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Osteoporosis dikelompokkan menjadi osteoporosis primer dan osteoporosis 

sekunder. 

2.4.1 Osteoporosis primer 

Osteoporosis yang penyebabnya tidak berkaitan dengan penyakit lain, 

berhubungan dengan berkurangnya dan atau terhentinya produksi hormon 

(wanita), disamping bertambahnya usia. 

Osteoporosis primer terbagi dalam : 

a. Osteoporosis tipe 1 

Disebut juga osteoporosis idiopatik (post- menopausal osteoporosis), bisa 

terjadi pada dewasa muda dan usia tua, baik pria maupun wanita. 

Osteoporosis tipe 1 berkaitan dengan perubahan hormon setelah 

menopause. Pada osteoporosis tipe ini terjadi penipisan bagian keras 

tulang paling luar (korteks) dan perluasan rongga tulang (trabikula). 

b. Osteoporosis tipe 2 

Disebut juga senile osteoporosis (involutional osteoporosis), banyak 

terjadi pada usia diatas 70 tahun. 

2.4.2 Osteoporosis Sekunder 

Osteoporosis sekunder disebabkan berbagai penyakit tulang (kronik 

rheumatoid arthritis, tbc spondilitis, osteo malacia, dll), pengobatan menggunakan 

kortikosteroid untuk waktu yang lama, astronot tanpa gaya berat, paralise otot, 

tidak bergerak untuk periode yang lama, hiperthiroid, dll). 
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2.5 Pencegahan osteoporosis 

Ada 2 bentuk pencegahan osteoporosis yang pertama adalah menghindari 

osteoporosis dan yang kedua adalah pencegahan keparahan sesudah osteoporosis 

mulai berkembang (Lane, 2001). Namun kedua bentuk pencegahan tersebut tidak 

dapat dipisahkan satu sama lain karena bentuk pencegahan yang digunakan untuk 

menghindari osteoporosis juga berguna untuk mencegah keparahan sesudah 

osteoporosis terjadi (Lane, 2001). Beberapa bentuk pencegahan osteoporosis 

yaitu: 

2.5.1 Terapi Penggantian Hormon (Hormon Replacement Therapy) 

Terapi penggantian hormon melibatkan penggunaan estrogen, baik 

estrogen saja maupun dikombinasikan dengan hormone progesteron, karena 

estrogen saja dapat meningkatkan resiko kanker rahim. Biasanya progestin 

(progesteron) ditambahkan dalam formula. Progestin yang digunakan bersamaan 

dengan estrogen atau pada hari yang berlainan biasanya mencegah perkembangan 

kanker rahim. HRT saat ini tersedia dalam berbagai bentuk, bentuk yang paling 

umum adalah pil atau tablet, namun sebagian wanita memilih skin patch karena 

mudah digunakan, murah dan mudah dihentikan bila perlu. 

2.5.2 Kalsium 

Kalsium mungkin merupakan mineral yang paling sering diberikan untuk 

merawat osteoporosis karena efek kalsium pada tulang langsung berkaitan dengan 

pembentukan tulang. Seiring dengan usia, keseimbangan kalsium pada 
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kebanyakan orang dewasa akan berubah dan jumlah kalsium yang diserap 

semakin kecil sehingga meningkatkan hormon parathiroid, yang menarik kalsium 

dari tulang kedalam aliran darah sehingga masa tulang berkurang. Ketika kalsium 

mulai ditambah, level hormon parathiroid kembali kekondisi normal dalam 

beberapa minggu, resorbsi berkurang, dan dalam waktu satu atau dua tahun, masa 

tulang sedikit meningkat. 

 

Tabel 1. Kebutuhan kalsium sesuai umur 

Kelompok populasi Jumlah (mg/hari) 

Anak- anak dan remaja (2-24 tahun) 

Pria diatas 24 tahun 

Wanita usia 24 tahun hingga 

menopause 

Wanita hamil atau menyusui 

Wanita pasca menopause 

Wanita yang menjalani terapi estrogen 

1200 

1000 

1000 

1600 

1500 

1000 

(Lane, 2001) 

 

Tabel 2. Contoh makanan berkalsium tinggi 
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Makanan Ukuran Penyajian Kalsium 

(mg) 

Kalori 

Susu, skim 

Pizza, keju 

Kacang, kering dan dimasak 

Tahu 

Sarden kalengan 

Brokoli 

Jus jeruk 

Jeruk 

1 cangkir 

1 Iris 

½ cangkir 

4 ons 

8 ons 

1 tangkai 

1 cangkir 

1 medium 

300  

220  

60-80 

115 

350 

160-170 

320 

60 

90 

290 

115 

100 

150 

70 

80 

70 

(Lane, 2001) 

 

2.5.3 Vitamin D 

Vitamin D meningkatkan metabolisme tulang dengan meningkatkan 

penyerapan kalsium dalam usus, selain itu vitamin D juga dapat meningkatkan 

aktivitas osteoklas, sel pembentuk tulang, jadi dosis ringan vitamin D dan kalsium 

secara bersamaan akan mengurangi resiko patah tulang. Seperti penelitian yang 

dilakukan pada 3200 wanita perancis berusia kira- kira 84 tahun dipanti werdha 

yang secara acak mendapatkan 800 IU vitamin D perhari, pada akhir bulan ke 18 
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dari penelitian mengalami peningkatan densitas tulang pada pinggul dan patah 

tulang pinggul berkurang 40% dibandingkan kelompok yang tidak mendapatkan 

perawatan. 

2.5.4 Olahraga 

Tulang kita merespon tekanan dan tarikan. Ketika kita berolahraga, otot- 

otot kita menekan tulang sehingga tulang menjadi semakin kuat. Studi tentang 

olahraga dan masa tulang secara umum menunjukkan bagaimana pria dan wanita 

yang melakukan latihan yang menyangga tubuh tiga sampai lima kali seminggu 

umumnya memiliki masa tulang yang sedikit lebih besar ketimbang orang yang 

tidak melakukannya. 

Ada beberapa jenis latihan yang bisa dilakukan, yaitu : 

a. Weight- bearing, impact exercise 

Latihan ini termasuk aktivitas yang membuat kita bergerak tegak melawan 

gravitasi yang berfungsi untuk meningkatkan kekuatan tulang. Terdiri dari 

high- impact exercise yang dilakukan oleh orang yang memiliki massa 

tulang kuat dan tidak menderita osteoporosis dan low- impact exercise 

dilakukan oleh orang yang memiliki massa tulang rendah dan menderita 

osteoporosis. Jenis high- impact exercise yaitu dancing, high- impact 

aerobic, jogging, lari dan tenis, sedangkan jenis low- impact exercise yaitu 

low- impact aerobic dan berjalan 

b. Resistance and strengthening exercises 
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Latihan ini termasuk aktivitas yang menggunakan gravitasi sebagai 

tahannannya, namun kita hanya menggerakkan salah satu bagian tubuh 

saja secara bergantian. Beberapa contoh latihan ini yaitu bertahan dan 

berdiri diatas jari kaki dan angkat beban. 

c. Non impact activities (balance, functional, and posture exercises) 

Latihan ini membantu meningkatkan keseimbangan, postur dan 

pergerakan dalam aktivitas sehari- sehari, latihan ini juga membantu 

meningkatkan kekuatan tulang dan menurunkan risiko jatuh dan kerusakan 

tulang, contohnya Tai- chi dan yoga. Balance exercise menguatkan lengan 

dan melatih keseimbangan, posture exercise meningkatkan postur dan 

mengurangi bentuk bahu yang miring serta mengurangi risiko fraktur 

terutama pada tulang belakang, functional exercise dapat meningkatkan 

pergerakan yang bisa membantu aktivitas sehari- hari misalnya jika kita 

memiliki masalah saat bangun dari kursi atau saat menaiki tangga serta 

menurunkan risiko jatuh dan fraktur. 

2.5.5 Pola makan, kurangi alkohol, kopi dan hentikan merokok 

Pola makan yang seimbang dengan makanan kaya vitamin dan mineral 

penting dalam masa pertumbuhan untuk membangun tulang yang kuat dan untuk 

mencapai puncak masa tulang yang tinggi, sedangkan konsumsi alkohol yang 

berlebihan mempercepat berkurangnya masa tulang dan merokok selain merusak 

tulang juga tidak memiliki efek positif apapun dan harus dihentikan sepenuhnya. 

Sedangkan kopi diduga meningkatkan pembuangan kalsium melalui urin. 
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2.5.6 Konsultasi dengan petugas kesehatan 

Konsultasi dengan petugas kesehatan profesional mengenai osteoporosis 

yang diderita akan membantu kita lebih mengerti tentang risiko, pencegahan dan 

pilihan pengobatan dari osteoporosis. Beberapa pertanyaan yang harus ditanyakan 

dengan petugas kesehatan antara lain :  

• Berdasarkan riwayat pengobatan, gaya hidup dan riwayat keluarga, 

apalah saya berisiko menderita osteoporosis?  

• Apakah yang sebaiknya saya lakukan untuk mencegah/ mengobati 

osteoporosis? 

• Bagaimana saya dapat mengetahui bahwa kepadatan tulang saya 

rendah? 

• Berapa banyak kalsium yang saya butuhkan? 

• Olahraga apa yang sebaiknya saya lakukan? 

Jika kita menderita osteoporosis atau petugas medis menyatakan kita berisiko 

tinggi terhadap osteoporosis, maka yang harus kita tanyakan adalah : 

• Pengobatan apa yang bisa menolong saya? 

• Apa keuntungan dan kerugian pengobatan tersebut?Apakah akan 

berinteraksi dengan obat yang saya gunakan sekarang? 

• Bagaimana saya tahu jika pengobatan yang saya jalani efektif? 

 

2.6 Hidup dengan osteoporosis 
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Jika osteoporosis terjadi, bukan berarti akhir dari segalanya. Beberapa hal yang 

perlu diperhatikan oleh lansia yang menderita osteoporosis agar dapat hidup 

nyaman yaitu : 

• Sikap tubuh 

Sikap tubuh menjadi fokus perhatian utama pada penderita 

osteoporosis terutama didaerah punggung (tulang belakang). 

Dalam kondisi yang wajar, tulang belakang menanggung beban 

yang cukup berat, sehingga bisa dibayangkan bila terjadi 

kerapuhan pada tulang tersebut. Sebaiknya saat kita berdiri tegak, 

badan jangan membungkuk, bahu jangan turun, perut jangan 

kedepan, karena hal tersebut member beban yang berlebihan pada 

tulang belakang. Saat kita merapikan tempat tidur, mengganti 

popok bayi, menyiangi tanaman dikebun, dan lain- lain, usahakan 

jangan membungkuk tetapi berlutut (Hartono, 2000) 

• Hindari risiko terjatuh 

Sekitar 35% kasus patah tulang pada penderita osteoporosis 

berawal dari kecelakaan didalam rumah oleh berbagai sebab, 

seperti kondisi lantai yang licin dan basah, penerangan yang buruk, 

alas kaki yang kurang memadai, serta permukaan jalan di rumah 

ataupun disekitarnya yang tidak rata (Hartono, 2000) 

 

Situasi kondisi lingkungan rumah yang ramah bagi penderita osteoporosis 

Didalam rumah 
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1. Lantai dan karpet dalam keadaan baik dan tidak menonjol disana- sini, 

yang mungkin menyebabkan jatuh 

2. Pencahayaan yang cukup terang dan tidak silau 

3. Penempatan lampu cukup baik, terutama di dekat tangga atau tempat 

lalu lalang antara tempat tidur dan kamar mandi. 

4. Kabel- kabel listrik tidak terletak dilantai. Jika perlu harus diperpendek 

dan dipakukan di dinding 

Di kamar mandi 

1. Terdapat pegangan di daerah toilet dan bak mandi yang mudah dicapai 

jika diperlukan 

2. Permukaan lantai pancuran atau bak rendam tak licin. 

3. Bagian belakang keset harus berlapis karet yang tak bisa licin 

4. Drainase air harus baik sehingga mencegah lantai licin setelah dipakai 

mandi 

Di kamar tidur 

1. Terdapat meja disamping tempat tidur untuk meletakkan kacamata 

atau barang lain, sehingga tidak diletakkan dilantai disamping tempat 

tidur. 

 

Di dapur 

1. Lantai terbuat dari bahan yang tidak licin 

2. Tumpahan- tumpahan cepat dibersihkan untuk mencegah terpeleset 
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3. Bahan untuk membersihkan dan memasak diletakkan di tempat yang 

tidak terlalu tinggi ataupun terlalu rendah 

4. Disediakan kursi tinggi untuk keperluan mencuci piring 

5. Tersedia tempat pijakan yang stabil untuk mencapai barang yang 

letaknya agak tinggi 

Di kamar duduk 

1. Keset- keset tidak terletak di atas karpet atau berserakan  

2. Perabotan diletakkan sedemikian rupa sehingga jalan lalu lalang cukup 

lebar 

3. Tinggi kursi dan sofa cukup sehingga mudah bagi lansia untuk duduk 

atau bangkit 

Di tangga 

1. Terdapat pegangan yang kuat di kedua sisi anak tangga, termasuk anak 

tangga ke lantai dasar 

2. Lantai anak tangga tidak licin 

3. Bahan atau barang- barang  tidak diletakkan di lantai anak tangga 

terbawah atau lantai anak tangga teratas 

4. Jika mungkin, anak tangga terbawah dan teratas diwarnai dengan 

warna terang untuk menandai awal dan akhir tangga 

Di luar rumah 

1. Pintu masuk depan dan belakang dalam keadaan baik. 

2. Jalan lalu lalang harus bebas dari lumpur atau air pada musim hujan, 

sehingga terhindar dari risiko terpeleset 
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3. Anak tangga/ pegangan harus terpasang kuat dan baik (Hartono, 2000) 

BAB 3 

KERANGKA PENELITIAN 

1. Kerangka konsep  

Kerangka konseptual dalam penelitian ini menjelaskan adanya 

hubungan antara pengetahuan mengenai osteoporosis (pengertian, 

patofisiologi, faktor risiko) terhadap pencegahan osteoporosis yang 

dilakukan lansia (terapi medikasi, pengaturan pola makan, olahraga, 

konsultasi dengan petugas kesehatan) (Lane, 2001).  Pengetahuan 

dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, sumber informasi, dan pengalaman 

(Notoadmodjo, 2005), sedangkan pencegahan dipengaruhi oleh kesiapan 

psikologis yang ditentukan oleh tingkat pengetahuan dan kepercayaan, 

tekanan positif kelompok dan individu, dan dukungan lingkungan (soejoeti 

2005 dalam Kristina dkk, 2008). 

 

 

 

 

 

Pengetahuan lansia mengenai 

osteoporosis 

- Pengertian 

- Patofisiologi 

- Faktor risiko 

 

 

 

Upaya  pencegahan osteoporosis 

yang dilakukan lansia  

- Terapi Medikasi 

- Pengaturan pola makan 

- Olahraga 

- Konsultasi dengan petugas 

kesehatan 
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Skema 1. Kerangka konseptual penelitian hubungan pengetahuan terhadap 

pencegahan osteoporosis yang dilakukan lansia. 

 

2. Defenisi konseptual dan operasional 

2.1 Defenisi konseptual 

Pengetahuan adalah hasil dari tahu dan terjadi setelah orang melakukan 

penginderaan terhadap suatu objek tertentu (Notoadmodjo, 2005). 

Pencegahan adalah proses, cara, perbuatan/perilaku/tindakan mencegah 

(Depdiknas, 2005). Pencegahan osteoporosis yaitu proses atau perilaku mencegah 

berkurangnya masa tulang (Lane, 2001). 

Menurut WHO (1994) osteoporosis adalah suatu penyakit yang ditandai 

dengan berkurangnya massa tulang dan adanya perubahan mikroarsitektur 

jaringan tulang yang berakibat menurunnya kekuatan tulang dan meningkatnya 

kerapuhan tulang serta risiko terjadinya patah tulang. 

2.2 Defenisi operasional 

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui lansia yang ada di 

kecamatan Medan Selayang, mengenai pengertian osteoporosis, patofisiologi dan  

faktor risiko 

Pengertian osteoporosis yaitu apa yang dimaksud dengan osteoporosis dan 

apakah osteoporosis itu bisa dicegah atau tidak, patofisiologi osteoporosis yaitu 
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mengapa osteoporosis itu bisa terjadi, faktor risiko osteoporosis yaitu hal- hal 

yang menyebabkan seseorang memiliki risiko yang lebih tinggi untuk menderita 

osteoporosis seperti usia, jenis kelamin dan ras; faktor keturunan dan reproduktif; 

bentuk tubuh; gaya hidup; pemasukan kalsium dan vitamin D dan diet 

Pencegahan adalah semua tindakan yang dilakukan  untuk mencegah 

osteoporosis yang dilakukan lansia di kecamatan Medan Selayang dalam kurun 

waktu sebulan terakhir seperti terapi medikasi, pengaturan pola makan, olahraga 

dan konsultasi dengan petugas kesehatan. 

Terapi medikasi yaitu pencegahan yang dilakukan dengan meningkatkan 

asupan kalsium baik melalui susu ataupun suplemen tambahan kalsium, dan 

meningkatkan penyerapan vitamin D, seperti berjemur dipagi hari atau melakukan 

kegiatan- kegiatan yang terpapar dengan sinar matahari. Pengaturan pola makan 

yaitu makan seimbang dengan cukup sayur dan buah serta mengurangi 

penggunaan garam, kopi, rokok, dan alcohol. Olahraga yaitu aktivitas atau latihan 

fisik yang biasa dilakukan. Konsultasi dengan petugas kesehatan yaitu 

menanyakan kepada petugas kesehatan bila mengalami nyeri di pinggang atau bila 

memiliki risiko mengalami osteoporosis.  

3. Hipotesa penelitian 

Hipotesa dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan yang signifikan 

antara pengetahuan lansia mengenai osteoporosis terhadap pencegahan 

osteoporosis yang dilakukan lansia di kecamatan Medan Selayang. 
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BAB 4 

METODELOGI PENELITIAN 

 

1. Desain Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan 

pengetahuan terhadap pencegahan osteoporosis yang dilakukan lansia di 

kecamatan Medan Selayang. Desain penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah desain deskriptif korelatif yang bertujuan untuk 

mengungkapkan hubungan korelatif antar variable, peneliti dapat mencari, 

menjelaskan suatu hubungan, memperkirakan, menguji berdasarkan teori 

yang ada  (Nursalam, 2003). 

 

2. Populasi dan Sampel 

2.1 Populasi 

Populasi pada penelitian ini adalah semua penduduk yang berada 

di kecamatan Medan Selayang yang telah berusia diatas 60 tahun dan dari 
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hasil pendataan yang didapat lansia (50- >60 tahun) dikecamatan Medan 

Selayang berjumlah 5069 orang (BPS, 2008) 

2.2 Sampel 

Dalam penelitian ini jumlah sampel ditentukan dengan 

menggunakan metode power analysis (Polit & Hungler, 1995) yang 

memperkirakan jumlah minimal sampel berdasarkan pada ketetapan alpha 

(α, tingkat kepercayaan), 1- beta (1-β, kekuatan), dan gamma (γ,efek 

populasi). Berdasarkan tabel Population Correlation Coeffition (Polit & 

Hungler, 1995) pada tingkat signifikansi (α) = 0.05, power (β) = 0.80 dan 

efek size (γ) = 0,30, maka jumlah sampel yang dibutuhkan adalah 88 orang 

lansia yang berada di kecamatan Medan Selayang. 

2.3 Tehnik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik non 

probability sampling jenis convenience sampling yaitu subjek dijadikan 

sampel karena kebetulan dijumpai di tempat dan waktu secara bersamaan 

pada saat pengumpulan data ( Nursalam, 2003). 

Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Lansia yang tidak mengalami gangguan pendengaran. 

b. Lansia yang mampu berbahasa Indonesia. 

c. Lansia yang bersedia menjadi responden 

 

3. Lokasi dan waktu penelitian 
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Penelitian ini dilakukan di kecamatan Medan Selayang. Alasan 

peneliti memilih lokasi tersebut adalah selain karena keterbatasan 

kemampuan, waktu dan dana, didaerah tersebut juga belum pernah 

dilakukan penelitian mengenai osteoporosis. Penelitian dilakukan selama 4 

minggu dari tanggal  17 Mei – 13 Juni 2009. 

 

4. Pertimbangan Etik 

Dalam penelitian ini dilakukan pertimbangan etik yaitu pertama 

peneliti memperkenalkan diri kemudian memberi penjelasan kepada calon 

responden penelitian tentang tujuan penelitian dan prosedur pelaksanaan 

penelitian. Apabila calon responden bersedia maka responden 

dipersilahkan untuk menandatangani informed consent 

Peneliti juga menjelaskan bahwa responden yang diteliti bersifat 

sukarela dan jika calon responden tidak bersedia, maka calon responden 

berhak untuk menolak dan mengundurkan diri selama proses pengumpulan 

data berlangsung. Penelitian ini tidak menimbulkan risiko bagi individu 

yang menjadi responden, baik risiko fisik maupun psikologis. Kerahasiaan 

mengenai data responden dijaga dengan tidak menuliskan nama responden 

pada instrument tetapi hanya menuliskan nomor kode yang digunakan 

untuk menjaga kerahasiaan semua informasi yang diberikan. Data-data 

yang diperoleh dari responden juga hanya digunakan untuk kepentingan 

penelitian. 
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5. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan kuisioner 

sebagai instrument untuk mendapatkan informasi dan data dari responden 

Ada tiga bagian kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini 

yang dibuat oleh peneliti berdasarkan tinjauan kepustakaan. Bagian 

pertama kuisioner yaitu data demografi yang diisi oleh  responden. 

Kuisioner demografi berisi tentang : usia, jenis kelamin, suku bangsa, 

tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan. 

Bagian kedua adalah kuisioner pengetahuan tentang osteoporosis, 

terdiri dari 16 pernyataan, yang menggunakan skala dikotomi yang terdiri 

atas 10 pernyataan positif dan 6 pernyataan negatif dengan alternatif 

jawaban betul dan salah. Kuisioner pengetahuan tentang osteoporosis 

terdiri dari 16 pernyataan maka dibuat ketentuan bahwa pada pernyataan 

positif setiap alternatif jawaban betul  bernilai 1 (satu) dan 0 (nol) untuk 

alternatif jawaban salah, sedangkan pada pernyataan negatif setiap 

alternatif jawaban salah bernilai 1 (satu) dan 0 (nol) untuk alternatif 

jawaban benar. Jadi nilai tertinggi yang diperoleh adalah 16 dan nilai 

terendah adalah 0 (nol). 

Berdasarkan rumus statistika menurut Sudjana (1995) 

                     

                             rentang 

                             p =  

                                     banyak kelas 
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Dimana P merupakan panjang kelas dengan rentang sebesar 10 

(selisih nilai tertinggi dan nilai terendah) dan banyak kelas 2 (pengetahuan 

baik dan kurang) maka didapatkan panjang kelas sebesar 16/2 = 8 dan nilai 

terendah 0 sebagai batas bawah kelas interval pertama, sehingga 

pengetahuan lansia mengenai osteoporosis dikategorikan atas interval 

sebagai berikut : 

0-7 = pengetahuan kurang 

8-16 = pengetahuan baik 

Bagian ketiga instrument ini adalah mengenai pencegahan osteoporosis 

yang dilakukan lansia yang terdiri dari 12 pernyataan. Pernyataan 

menggunakan skala likert dengan alternatif jawaban Tidak Pernah (TP), 

Kadang- kadang (KK), dan Sering (S). Dimana jawaban TP bernilai 1, KK 

bernilai 2 dan S bernilai 3. Jadi nilai tertinggi yang mungkin dicapai 

adalah 36 dan nilai terendah adalah 12. 

Pencegahan dibagi menjadi pencegahan baik dan kurang, maka menurut 

rumus statistik Sudjana (1995) panjang kelas sebesar 24/2 = 12 dan nilai 

12 sebagai batas interval pertama. Pencegahan osteoporosis dikategorikan 

sebagai berikut : 

12- 23 = pencegahan kurang 

24- 36 = pencegahan baik 

 

6. Uji Validitas dan Reliabilitas 
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Uji Validitas digunakan untuk mengetahui apakah alat ukur yang 

digunakan benar-benar mengukur apa yang diukur (Notoadmodjo, 2002). 

Validitas instrument diuji oleh orang yang ahli dalam penelitian ini. 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih 

terhadap gejala yang sama, dengan menggunakan alat ukur yang sama 

(Notoadmodjo, 2002). Dalam penelitian ini menggunakan reliabilitas 

konsistensi internal karena pemberian kuisioner hanya satu kali dengan 

satu bentuk instrument pada subjek studi (Dempsey & Dempsey, 2002). 

Uji tes pengetahuan dilakukan pada 10 orang responden dengan 

menggunakan uji K-R 21 (Kuder dan Ricardson 21) dan uji tes  

pencegahan dilakukan pada 10 orang responden dengan menggunakan uji 

cronbach alpha. Instrument ini dianggap reliabel karena hasil uji lebih 

besar dari 0,70 (Polit & Hungler, 1995). 

 

7. Pengumpulan Data 

Setelah mendapatkan izin penelitian dari PSIK, peneliti selanjutnya 

membawa surat permohonan penelitian kepada Camat Medan Selayang, 

setelah mendapat izin dari camat peneliti melakukan pengumpulan data 

dari tanggal 17 Mei- 13 Juni 2009. Peneliti mendatangi kelurahan yang 

ada di kecamatan Medan Selayang. Peneliti mendatangi responden yang 

sesuai dengan criteria peneliti secara door to door, kemudian peneliti 

menerapkan pertimbangan etik kepada calon responden, jika setuju dan 
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telah menandatangani lembar persetujuan penelitian (informed consent), 

peneliti terlebih dahulu menjelaskan prosedur pengambilan data yaitu 

menggunakan kuisioner, selanjutnya peneliti menjelaskan petunjuk 

pengisian dan memberikan kuisioner kepada responden yang akan diisi 

sendiri oleh responden, responden diberi kesempatan untuk bertanya 

apabila ada pernyataan yang tidak dipahami, responden mengisi kuisioner 

dalam waktu 20-30 menit. Demikian selanjutnya sampai semua data 

terkumpul dan dilakukan analisa data. 

 

8. Analisa Data 

Analisa data dilakukan setelah semua data berupa kuisioner 

dikumpulkan oleh peneliti dan diperiksa satu per satu. Setiap data dan 

jawaban pertanyaan dalam kuisioner diberi kode untuk mempermudah 

proses tabulasi dan analisa data. Peneliti memeriksa kelengkapan identitas 

dan data responden dan memastikan bahwa semua jawaban sudah terisi. 

Data demografi dianalisa untuk mengetahui karakteristik responden. 

Untuk mengeidentifikasi pengetahuan mengenai osteoporosis dan 

pencegahan osteoporosis yang dilakukan lansia dianalisa menggunakan 

skala interval dan ditampilkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan 

persentase. 

Untuk menguji hubungan pengetahuan terhadap pencegahan 

osteoporosis yang dilakukan lansia dianalisa secara statistik dengan 

menggunakan koefisien korelasi Spearmen’s Rho, interpretasi hasil 
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korelasi didasarkan pada nilai p, kekuatan korelasi, serta arah korelasinya. 

Tabel 3 merupakan tabel panduan interpretasi hasil uji hipotesis 

berdasarkan kekuatan korelasi, nilai p, dan arah korelasi. 

Peluang untuk diterima dan ditolaknya suatu hipotesis tergantung 

besar kecilnya perbedaan antara nilai sampel dengan nilai hipotesis. Bila 

perbedaan tersebut kecil, maka peluang untuk menolak hipotesis menjadi 

kecil, dan bila perbedaan tersebut besar maka makin besar peluang untuk 

menolak hipotesis. Maka untuk mengetahui keputusan uji statistik dengan 

perbandingan hasil p value dengan nilai α (alpha) yaitu ; bila nilai p ≤ nilai 

α, maka keputusannya adalah Ho ditolak dan Ha diterima (yang artinya ; 

ada hubungan/ perbedaan yang signifikan antara kelompok data yang lain) 

dan bila p ≥ nilai α, maka keputusannya adalah Ho gagal ditolak (yang 

artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kelompok data satu 

dengan kelompok data yang lain) (Arlinda, 2004). 

 

Tabel 3. Panduan interpretasi hasil uji hipotesis berdasarkan kekuatan 

korelasi, nilai p, dan arah korelasi (Dahlan, 2004). 

No Parameter Nilai Nilai 

1 Kekuatan korelasi 

(r) 

0,000-0,199 

0,20-0,399 

0,40-0,599 

0,60-0,799 

0,80-1,000 

Sangat lemah 

Lemah 

Sedang 

Kuat 

Sangat kuat 
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2 Nilai p P ‹ 0,05 

 

 

P › 0,05 

Terdapat korelasi yang 

bermakna antara dua 

variabel yang diuji. 

Tidak terdapat korelasi 

yang bermakna antara 

dua variabel yang diuji 

3 Arah korelasi + (positif) 

 

 

 

- (negative) 

Searah. Semakin besar 

nilai satu variabel, 

semakin besar pula nilai 

variabel lainnya 

Semakin besar nilai satu 

variabel , semakin kecil 

variabel lainnya. 

 

 

 

BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Hasil Penelitian 

Pengumpulan data dilakukan dari tanggal 17 Mei- 13 Juni 2009 di 

Kecamatan Medan Selayang. Jumlah sampel yang didapat sebagai responden 

yang memenuhi kriteria penelitian adalah sebanyak 88 responden. 
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 Hasil dari penelitian mengenai hubungan pengetahuan terhadap perilaku 

pencegahan osteoporosis di Kecamatan Medan Selayang adalah sebagai berikut : 

5.1.1 Karakteristik responden 

Tabel 4. Distribusi frekuensi dan persentase responden berdasarkan karakteristik 

responden di Kecamatan Medan Selayang (N=88). 

Karakteristik responden Frekuensi (%) 

Usia  

60-70 tahun 

70-90 tahun 

 

 

68 

20 

 

 

77.3 

22.7 

 

Jenis Kelamin 

Laki-laki 

Perempuan 

 

32 

56 

 

36.4 

63.6 

Pekerjaan 

Pensiunan PNS 

Pedagang 

Petani 

Pegawai Swasta 

Buruh 

Tidak bekerja/IRT 

 

15 

8 

15 

4 

6 

40 

 

17.0 

9.1 

17.0 

4.5 

6.8 

45.5 
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Karakteristik responden Frekuensi (%) 

Pendapatan 

< 800 ribu 

800 ribu – 1 juta 

>800 ribu 

 

35 

29 

24 

 

39.8 

33.0 

27.0 

Pendidikan 

SD/Sederajat 

SMP/Sederajat 

SMA/Sederajat 

Perguruan Tinggi 

Tidak Sekolah 

 

37 

10 

25 

6 

10 

 

42.0 

11.4 

28.4 

6.8 

11.4 

Suku Bangsa 

Minang 

Batak 

Jawa 

Melayu 

Mandailing 

Lain-lain 

 

5 

14 

35 

12 

9 

13 

 

5.7 

15.9 

39.8 

13.6 

10.2 

14.8 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas umur responden 

berada antara 60-70 tahun (77,3%). Berdasarkan jenis kelamin mayoritas 
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responden berjenis kelamin perempuan (63.6%) sedangkan berdasarkan pekerjaan 

mayoritas responden adalah  ibu rumah tangga/tidak bekerja (45.5%). Pendapatan 

responden mayoritas < 800 ribu (39.8%) sedangkan pendidikan responden 

mayoritas adalah SD/Sederajat (42.0%) dan mayoritas responden berasal dari 

suku Jawa (39.8%). 

 

 

 

5.1.2 Pengetahuan responden tentang osteoporosis 

Tabel 5. Tingkat pengetahuan responden tentang osteoporosis 

Tingkat pengetahuan Frekuensi (%) 

Pengetahuan kurang 4 4.5 

Pengetahuan baik 84 95.5 

 

 Pengetahuan responden penelitian  mengenai osteoporosis dinilai 

berdasarkan kemampuan responden dalam menjawab benar kuisioner yang 

meliputi pertanyaan mengenai pengertian, patofisiologi dan faktor risiko 

osteoporosis. Pengetahuan responden mengenai osteoporosis dikategorikan 

menjadi pengetahuan kurang dan pengetahuan baik. Dari hasil penelitian 

didapatkan responden yang memiliki pengetahuan kurang sebanyak 4 orang 

responden (4.5%) dan responden yang memiliki pengetahuan baik sebanyak 84 

orang responden (95.5%). 
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5.1.3 Upaya responden dalam pencegahan osteoporosis 

Tabel 6. Tindakan responden dalam upaya pencegahan osteoporosis 

No Tindakan S KK TP 

Penggunaan Kalsium 

1 Mengkosumsi susu yang mengandung kalsium 27.3% 33.0% 39.8% 

2 Mengkonsumsi suplemen tambahan kalsium 12.5% 25.0% 62.5% 

Pemenuhan kebutuhan Vit.D 

3 Berjemur tiap pagi 45.5% 34.1% 20.5% 

4 Melakukan aktivitas yang terpapar dengan sinar 

matahari 

56.8% 33.0% 10.2% 

Olahraga 

5 Melakukan latihan fisik seperti senam, lari dan 

jalan cepat  

29.5% 26.1% 44.3% 

6 Tergabung dalam klub olah raga 4.5% 4.5% 90.9% 

Pengaturan pola makan 

7 Makan makanan yang bergizi seperti sayur dan 

ikan atau tahu dan tempe 

94.3% 5.7% 0% 

8 Membatasi jumlah garam yang dimakan 45.5% 26.1% 28.4% 

9 Menghindari alkohol dan atau rokok 65.9% 5.7% 28.4% 

10 Menghindari minum kopi 51.1% 28.4% 20.5% 
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Konsultasi dengan petugas kesehatan 

11 Memeriksakan kesehatan tulang ke dokter 17% 11.4% 71.6% 

12 Mengkonsultasikan diri ke dokter bila merasa 

sakit dipinggang 

18.2% 21.6% 60.2% 

 

 Upaya pencegahan terjadinya osteoporosis pada penelitian ini dinilai dari 

tindakan yang dilakukan responden selama satu bulan terakhir dalam upaya 

pencegahan osteoporosis. Upaya pencegahan terdiri dari empat item yaitu 

pemenuhan kebutuhan kalsium dan vitamin D digolongkan sebagai upaya 

pencegahan secara medikasi, olahraga secara teratur, pengaturan pola makan, dan 

konsultasi dengan petugas kesehatan. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa 

hanya 27.3% responden yang mengkonsumsi susu berkalsium tinggi secara teratur 

sedangkan 39.8% responden tidak pernah minum susu dan hanya 12.5% 

responden yang mengkonsumsi suplemen tambahan kalsium sedangkan 62.5% 

tidak pernah mengkonsumsi suplemen tambahan kalsium.  

Responden yang berjemur dipagi hari secara teratur sebanyak 45.5% 

sedangkan 20.5% tidak pernah berjemur dipagi hari dan 56.8% responden sering 

melakukan aktivitas yang terpapar dengan sinar matahari sedangkan 10.2% tidak 

pernah melakukan aktiviyas yang terpapar dengan sinar matahari. Responden 

yang rutin melakukan latihan fisik seperti senam, lari dan jalan cepat hanya 29.5% 

sedangkan 44.3% tidak pernah berolahraga dan hanya 4.5% responden yang 

tergabung dalam klub olahraga sedangkan 90.9% responden tidak pernah 

tergabung dalam klub olah raga.  
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Sebanyak 94.3% responden setiap hari makan makanan bergizi seperti 

sayur dan ikan atau tahu dan tempe dan tidak ada responden yang tidak pernah 

makan makanan yang bergizi  tiap harinya. Responden yang membatasi jumlah 

garam yang dikonsumsinya sebanyak 45.5% dan 28.4% tidak membatasi 

penggunaan garam sehari-harinya, responden yang menghindari alkohol dan atau 

rokok sebanyak 65.9% dan 28.4% responden selalu merokok, responden yang 

menghindari minum kopi sebanyak 51.1% sedangkan 20.5% responden tidak 

pernah menghindari minum kopi.  

Pada item terakhir hanya 17% responden yang memeriksakan kesehatan 

tulangnya kedokter sedangkan sebanyak 71.6% responden tidak pernah 

memeriksakan tulangnya kedokter  demikian pula dengan responden yang 

mengkonsultasikan diri kedokter jika merasa sakit dipinggang hanya sekitar 

18.2% sedangkan 60.2% tidak pernah mengkonsultasikan diri jika merasa sakit 

dipinggang. 

Tabel 7. Upaya responden dalam pencegahan osteoporosis 

Upaya pencegahan Frekuensi Persentase 

Kurang 45 51.1 

Baik 43 48.9 

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa 45 orang responden (51.1%) upaya 

pencegahannya kurang dan 43 orang responden (48.9%) upaya pencegahannya 

baik. 

5.1.4 Hubungan antara pengetahuan dengan pencegahan osteoporosis 
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Tabel 8. Hubungan pengetahuan terhadap pencegahan osteoporosis di Kecamatan 

Medan Selayang berdasarkan uji Spearman’s rho 

Spearman’s rho Tindakan pencegahan 

Tingkat pengetahuan  

- Correlation Coefficient 

- Sig. (2-tailed) 

 

0.174 

0.104 

 

 Hasil uji statistik korelasi Spearman dengan menggunakan SPSS 15 

didapatkan ρ (rho) = +0.174. Angka tersebut menunjukkan kurang kuatnya 

korelasi antara pengetahuan dengan perilaku pencegahan, sedangkan tanda “+” 

menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan seseorang akan semakin baik 

perilakunya, begitu pula sebaliknya. Tingkat signifikansi (p) dari hasil korelasi 

Spearman diperoleh p sebesar 0.104 dimana nilai ini lebih besar dari level of 

significance (α) yaitu 0.05 yang berarti bahwa tidak terdapat hubungan yang 

signifikan antara pengetahuan terhadap pencegahan osteoporosis. 

 

5.2 Pembahasan 

5.2.1 Pengetahuan responden tentang osteoporosis 

 Secara biologis penuaan menjadikan manusia rentan terhadap berbagai 

penyakit, demikian pula dengan lansia yang kesehatannya rentan karena 

menurunnya fungsi berbagai alat tubuh dan pada umumnya penyakit pada lansia 

mempunyai karakteristik seperti komplikasi, saling terkait dan kronis, degeneratif, 

dan sering menimbulkan kecacatan dan kematian (Istiany, 2006). Salah satunya 



Maha Sari Karolina : Hubungan Pengetahuan dan  Pencegahan Osteoporosis yang Dilakukan Lansia di 
Kecamatan Medan Selayang, 2009. 

 

 

yaitu osteoporosis. Kasus osteoporosis sendiri di Indonesia ternyata lebih tinggi 

dari angka rata-rata dunia dikaitkan pula dengan jumlah lansia di Indonesia yang 

menempati urutan ke empat di dunia (Depkes, 2009).  

 Pengetahuan adalah kesan didalam pikiran manusia sebagai hasil 

penggunaan panca indera. Semakin berkembang fisik dan psikis seseorang, maka 

semakin banyak pula yang diketahui dan ingin diketahuinya, sebab selain 

mengetahui segala sesuatu yang dialami di lingkungan keluarganya dia juga akan 

memperoleh pengetahuan dari lingkungan yang lebih luas serta ingin mengetahui 

apa yang belum dan tidak diketahuinya. Dan pada akhirnya dia akan tahu apa 

yang boleh dan harus dilakukan serta baik dan buruk bila dilakukan (Efendy, 

2006). 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mendapatkan bahwa tingkat 

pengetahuan masyarakat terutama lansia mengenai osteoporosis di Kecamatan 

Medan Selayang baik (95.5%) meskipun mayoritas responden hanya berlatar 

belakang pendidikan SD (42%). Hal ini dikarenakan sudah banyaknya media yang 

memunculkan mengenai masalah osteoporosis, baik itu memang dikhususkan 

sebagai penyuluhan bagi masyarakat ataupun hanya sebagai latar belakang iklan 

produk tertentu. Seperti yang kita ketahui, iklan terutama iklan di media televisi, 

merupakan media yang sangat ampuh untuk mempengaruhi konsep pemikiran 

masyarakat, dan memberikan pengaruh yang sangat beragam, baik pengaruh 

ekonomi, psikologis maupun sosial budaya dan merambah berbagai bidang 

kehidupan manusia  mulai dari tingkat individu, keluarga hingga masyarakat 

(Raharjo, 2008). Penelitian Meilani (2007) menyatakan 46.9% responden 
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penelitiannya mendapatkan informasi mengenai osteoporosis melalui media 

elektronik dan 37.5% melalui media informasi.  

Dengan meningkatnya angka kejadian osteoporosis, pemerintah juga 

sudah mulai memprogramkan pemberdayaan lansia untuk mengatasi masalah 

tersebut sehingga mereka mampu untuk menolong dirinya sendiri dalam 

mengatasi masalah kesehatannya serta dapat menyumbangkan tenaga dan 

kemampuannya untuk kepentingan keluarga dan masyarakat (Istiany, 2006). 

Diharapkan dengan program tersebut dapat sekaligus sebagai wadah untuk 

meningkatkan pengetahuan lansia itu sendiri mengenai osteoporosis. 

 

5.2.2 Upaya responden dalam pencegahan osteoporosis 

 Osteoporosis adalah masalah kesehatan yang kejadiannya akan makin 

meningkat seiring dengan bertambahnya rata-rata usia orang lanjut usia. Hal ini 

antara lain karena pemeliharaan kesehatan pada masyarakat yang semakin baik 

sehingga populasi lanjut usia semakin bertambah pula. Osteoporosis diawali 

dengan makin berkurangnya kepadatan pada tulang manusia dan dari perspektif 

ekonomi, osteoporosis memerlukan biaya yang mahal dalam perawatannya 

(Roesma, 2006). 

 Sering kita melihat seorang nenek bongkok, kita beranggapan keadaan itu 

wajar seiring menuanya usia. Itulah yang disebut osteoporosis. Siapa saja bisa 

terserang osteoporosis namun pengeroposan tulang bisa dicegah sejak dini 

sehingga kualitas hidup kita bisa lebih baik (Istiany, 2006). 
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 Upaya pencegahan osteoporosis dalam penelitian ini dinilai dari tindakan 

yang dilakukan responden selama satu bulan terakhir. Terdapat empat item 

pencegahan osteoporosis yang tercantum dalam kuisioner. Item pertama yaitu 

pencegahan melalui terapi medikasi yaitu pemenuhan kebutuhan kalsium yang 

terdapat pada pernyataan pertama dan kedua, dan pemenuhan kebutuhan vitamin 

D pada pernyataan ketiga dan keempat. Meskipun terapi penggantian hormon 

merupakan salah satu bentuk terapi medis namun terapi ini memerlukan biaya 

yang sangat besar dan memiliki risiko terjadinya kanker payudara sehingga tidak 

dijadikan salah satu alternatif pencegahan osteoporosis (Lane, 2006).   

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa hanya 27.3% responden yang 

minum susu berkalsium tinggi dan 12.5% responden yang mengkonsumsi 

suplemen tambahan kalsium. Dan memang konsumsi makanan berkalsium orang 

Indonesia masih rendah yaitu rata-rata 200 mg dari 1200 mg kebutuhan kalsium 

perhari yang merupakan standar internasional (Depkes, 2009).. Hal ini mungkin 

juga berkaitan dengan pendapatan responden yang mayoritas < 800 ribu rupiah 

(39.8%). 

 Vitamin D juga memiliki peran yang penting dalam melindungi tulang. 

Sinar matahari pagi merupakan sumber Vit.D. Tubuh kita membutuhkan Vit. D 

untuk mengabsorbsi kalsium. Saat kita masih anak- anak Vit.D digunakan untuk 

membentuk tulang yang kuat dan saat kita dewasa Vit.D berguna untuk menjaga 

agar tulang tetap sehat dan kuat. Penelitian menunjukkan bahwa orang dengan 

kadar Vit.D rendah memiliki massa tulang yang rendah pula dan mereka memiliki 

risiko yang lebih besar untuk mengalami patah tulang saat tua nanti (NOF, 2008). 
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Dari hasil penelitian diketahui bahwa mayoritas responden rutin berjemur dipagi 

hari (45.5%) dan sering melakukan aktivitas yang terpapar sinar matahari 

(56.8%), hal ini terjadi karena selain berjemur merupakan tindakan yang tidak 

memerlukan biaya, mengingat mayoritas responden hanya memiliki pendapatan 

<800 ribu perbulan dan memang banyak dari responden yang aktivitasnya 

dilakukan diluar rumah.misalnya petani (17%) dan ibu rumah tangga (45.5%). 

 Selain mengkonsumsi kalsium dan Vit.D, untuk mencegah osteoporosis 

dianjurkan pula melakukan latihan fisik dengan unsur pembebanan pada tubuh 

seperti jalan kaki, jalan cepat, aerobik dll. Latihan dalam porsi cukup dan teratur 

memberi rangsangan mekanik pada kontraksi otot tulang belakang dan bagian lain 

sehingga menstimulasi pembentukan tulang (Lane, 2006). Namun dari hasil 

penelitian diketahui hanya 29.5% responden yang melakukan aktifitas fisik secara 

rutin. Padahal aktivitas fisik yang dilakukan teratur sejak usia muda merupakan 

langkah terbaik untuk menjaga massa tulang dan aktivitas fisik yang dimulai pada 

saat menopause sekalipun akan mempunyai efek yang baik terhadap massa tulang 

(NOF, 2008). Hal ini terjadi karena selain saat lanjut usia fungsi tubuh sudah 

banyak berkurang sehingga aktivitas pun terhambat ditambah lagi persepsi 

keluarga terhadap lansia yang menganggap lansia tidak boleh banyak bergerak 

dan sebaiknya hanya duduk dan istirahat saja, padahal makin aktif seseorang 

makin kuat tulangnya (NOF, 2008). 

 Mempertahankan pola makan yang sehat sesuai untuk semua orang tanpa 

menghiraukan seberapa sehat tulang mereka dan 94.3% responden menyatakan 

bahwa setiap harinya mereka makan makanan yang bergizi hal ini terjadi karena 
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cakupan makanan bergizi sendiri yang saat ini sudah mulai dipahami masyarakat 

bahwa makanan bergizi itu tidak hanya terdapat dalam daging dan ikan namun 

juga terdapat dalam sayur mayur, tahu , dan tempe dan 45.5% responden 

membatasi jumlah garam yang dikonsumsinya karena selain dapat meningkatkan 

tekanan darah garam juga mempercepat pengeroposan tulang (Hartono, 2000), 

namun masih ada 28.4% responden tidak membatasi penggunaan jumlah 

garamnya, hal ini berkaitan dengan budaya masak memasak masyarakat kita yang 

umumnya boros menggunakan garam dan MSG (Anggraini dkk, 2009). Slogan 

we are what we eat perlu ditindaklanjuti dengan upaya untuk mengubah gaya 

hidup dan pola makan agar tidak hanya menjadi slogan. Gizi seimbang, kaya 

serat/sayuran dan buah segar minimal enam porsi sehari, rendah lemak dan garam, 

kurangi manis-manis, minum air putih 6-8 gelas sehari, olah raga, eliminasi stres 

dengan bersikap lebih santai, serta sabar dalam menghadapi berbagai situasi yang 

menekan adalah rumus untuk hidup sehat (Renny, 2007). 

 Responden yang menghindari alkohol dan atau rokok sebanyak 65.9% 

responden, karena selain alkohol bisa mempengaruhi penyerapan kalsium dan 

Vit.D juga persepsi negatif masyarakat terhadap alkohol dan ada ajaran agama 

yang melarang mengkonsumsi alkohol, sedangkan merokok dapat menurunkan 

kadar hormon estrogen pada wanita dan testosteron pada pria yang dapat 

menyebabkan osteoporosis, (Spencer & Brown, 2007). Sebagian orang 

menganggap merokok bisa meningkatkan kewibawaan, dapat menghilangkan 

stress, menambah semangat bekerja dan dapat mengelakkan kegemukan, 

meskipun penelitian membuktikan bahwa kebanyakan orang yang berhenti 
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merokok tidak menjadi gemuk kecuali jika orang tersebut mengalihkan 

perhatiannya dari rokok dengan makan berlebihan bukan dengan olah raga atau 

kegiatan lainnya (Ekawati. dkk, 2008).  

Penggunaan minuman berkafein, contohnya kopi, dapat meningkatkan 

kehilangan kalsium dalam urin, dan 51.1% responden menghindarinya, sedangkan 

20.5% responden masih rutin mengkonsumsi kopi. Hal ini dikarenakan selain kopi 

dapat meningkatkan daya tahan tubuh juga sudah akrab dikonsumsi semua lapisan 

masyarakat bahkan sudah menjadi gaya hidup masyarakat urban yang dinikmati di 

kafe- kafe kopi ternama dan tempat- tempat bersosialisasi dimanapun 

(Sportindo.com, 2007).   

 Cara lain untuk mengetahui secara dini angka kejadian osteoporosis yaitu 

dengan berkonsultasi pada petugas kesehatan bila memiliki salah satu dari faktor 

risiko osteoporosis dan bila sebelumnya pernah mengalami patah tulang dan nyeri 

pinggang (Spencer & Brown, 2007). Hasil penelitian didapatkan hanya 18.2% 

responden yang berkonsultasi dengan petugas kesehatan apabila mengalami nyeri 

dipinggang sedangkan 60.2% responden tidak pernah mengkonsultasikannya, hal 

ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang lebih percaya dengan 

pengobatan alternatif dibandingkan pengobatan medis, karena selain tingkat 

pelayanan dari petugas kesehatan yang rendah, maraknya polifarmasi atau 

penggunaan obat yang berlebihan, juga biaya ke pengobatan medis yang mahal, 

sehingga masyarakat lebih memilih membiarkan saja penyakitnya atau berobat ke 

pengobatan alternatif. Tak dapat dipungkiri kepercayaan masyarakat terhadap 

penyakit terkadang erat kaitannya dengan mitologi, religi, adat serta budaya 
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masyarakat setempat. Berbeda dengan pengobatan medis yang saat ini sudah 

melupakan pengobatan secara holistik dan hanya berfikir untuk menghilangkan 

gejala penyakit atau rasa sakit, pemberi pengobatan alternatif tidak hanya 

menegakkan diagnosis medis tetapi juga memberikan penjelasan, arahan dan 

sugesti kepada pasien (Ramadhitya, 2009). 

 

5.2.3 Hubungan pengetahuan dan pencegahan osteoporosis yang dilakukan 

lansia di Kecamatan Medan Selayang 

  Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap 88 orang lansia yang berada 

di Kecamatan Medan Selayang didapatkan nilai korelasi (ρ) 0.174 yang artinya 

korelasi sangat lemah, dengan nilai signifikansi (p) 0.104 yang artinya hipotesis  

(terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan lansia mengenai 

osteoporosis terhadap pencegahan osteoporosis yang dilakukan lansia di 

kecamatan Medan Selayang) ditolak atau tidak terdapat hubungan yang signifikan 

antara pengetahuan mengenai osteoporosis terhadap pencegahan osteoporosis 

yang dilakukan lansia di Kecamatan Medan Selayang. Jadi meskipun pengetahuan 

masyarakat berhubungan dengan perilaku pencegahan osteoporosis sesuai dengan 

penelitian Meilani (2004) dan Ashar (2008) namun hubungan tersebut sangat 

lemah dan pengaruhnya kurang dirasakan/tidak bermakna atau dirasakan namun 

sangat kecil, sehingga meskipun pengetahuan lansia sudah baik mengenai 

osteoporosis namun perilaku pencegahan osteoporosis yang dilakukan tidak 

sebaik pengetahuannya.  
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Hal ini terjadi karena persepsi masyarakat mengenai konsep sehat- sakit 

yang tidak sejalan dan bahkan bertentangan dengan penyelenggara pelayanan 

kesehatan, masyarakat menganggap sakit adalah keadaan tubuh yang sudah 

terbaring ditempat tidur dan tidak dapat melakukan aktivitas apapun sehingga 

upaya pencegahan terabaikan karena masalah kesehatan belum merupakan 

prioritas  di dalam hidup dan kehidupannya dan masih banyak faktor lain yang 

mempengaruhi seseorang melakukan suatu tindakan bukan hanya faktor 

pengetahuannya saja (Notoatmodjo, 2007). Oleh karena itu dalam rangka 

membina dan meningkatkan kesehatan masyarakat diperlukan upaya yang lebih 

difokuskan pada tindakan preventif baik melalui tekanan ataupun dengan 

memberikan pendidikan. Konsep pemeliharaan kesehatan secara holistik perlu 

disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga upaya peningkatan kesehatan tidak 

berhenti pada upaya kuratif atau tindakan pengobatan saja namun juga tindakan 

promotif dan preventif  
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BAB 6 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

6.1 Kesimpulan 

 Osteoporosis tidak berbeda dengan penyakit kronis lain yang sering 

dialami seseorang sehubungan dengan meningkatnya usia. Osteoporosis yang 

dianggap sebagai silent killer memang baru dirasakan akibatnya saat seseorang 

mengalami patah tulang (fracture) karena penyebab yang sangat sepele seperti 

terjatuh dikamar mandi atau bahkan saat akan bangkit dari tempat tidur. Karena 

hal tersebutlah maka tindakan untuk mencegah terjadinya atau mencegah 

keparahan osteoporosis sangat diperlukan karena selain menurunkan produktivitas 

lansia juga membutuhkan biaya yang banyak dalam perawatannya. 

 Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dari 88 responden yang 

diteliti, yang memiliki pengetahuan baik sebanyak 84 orang (95.5%) dan yang 

berpengetahuan kurang sebanyak 4 orang (4.5%). Tindakan  pencegahan yang 
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dilakukan lansia di Kecamatan Medan Selayang berdasarkan hasil penelitian 

diketahui bahwa 43 orang (48.9%) memiliki tindakan yang baik dalam mencegah 

osteoporosis sedangkan 45 orang (51.1%) memiliki tindakan yang kurang. 

 Berdasarkan hasil pengkorelasian menggunakan perhitungan korelasi 

Spearman didapatkan nilai korelasi (ρ) sebesar 0.174 dengan spesifikasi sebesar 

0.104 yang menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang sangat lemah antara 

pengetahuan terhadap pencegahan osteoporosis yang dilakukan lansia di 

Kecamatan Medan Selayang namun korelasi tersebut tidak signifikan. 

 

6.2 Rekomendasi  

6.2.1 Untuk praktik keperawatan 

 Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa tindakan pencegahan 

osteoporosis yang dilakukan lansia masih kurang, hal ini mungkin bukan 

disebabkan karena kurangnya pengetahuan mengenai osteoporosis, karena tingkat 

pengetahuan lansia sendiri sudah baik, namun disebabkan karena kurang 

pedulinya masyarakat khususnya lansia terhadap kesehatan mereka, hal ini sejalan 

dengan persepsi masyarakat sendiri mengenai sakit bahwa seseorang menganggap 

dirinya sakit hanya jika dia sudah terbaring ditempat tidur saja sehingga tindakan 

pencegahan bukan merupakan suatu prioritas. Disinilah peran perawat, selain 

meningkatkan pengetahuan mengenai kesehatan juga menekankan kepada 
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masyarakat pentingnya tindakan pencegahan itu sendiri, karena mencegah lebih 

baik dari pada mengobati. 

6.2.2 Untuk pendidikan keperawatan 

 Bagi pendidikan keperawatan sebaiknya saat praktik lapangan lebih 

ditekankan kepada penyuluhan mengenai osteoporosis kepada lansia dan 

keluarga, karena sebagai orang terdekat keluarga memiliki peran yang penting 

untuk menjaga kesehatan lansia, dan jika dana mencukupi, bekerja sama dengan 

berbagai pihak sebaiknya dilakukan pemeriksaan kepadatan tulang untuk 

mengetahui sejak dini kejadian osteoporosis. 

 

6.2.3 Untuk penelitian selanjutnya 

 Pada penelitian selanjutnya disarankan agar variabel bebas yang diteliti 

mencakup semua faktor yang mempengaruhi upaya pencegahan osteoporosis 

(pengetahuan, kepercayaan, tekanan kelompok dan individu, serta dukungan 

lingkungan). 
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FORMULIR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 

PENGETAHUAN DAN PENCEGAHAN OSTEOPOROSIS YANG 

DILAKUKAN LANSIA DI KECAMATAN MEDAN SELAYANG 

Saya adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas 

Kedokteran Universitas Sumatera Utara yang melakukan penelitian dengan tujuan 

untuk mengidentifikasi hubungan antara pengetahuan mengenai osteoporosis 

terhadap pencegahan osteoporosis yang dilakukan lansia di kecamatan Medan 

Selayang 
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Saya mengharapkan kesediaan Saudara untuk berpartisipasi dalam 

penelitian, dengan memberikan jawaban tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Saya 

menjamin kerahasiaan pendapat dan identitas Saudara. Informasi yang Saudara 

berikan hanya akan digunakan untuk pengembangan Ilmu Keperawatan dan tidak 

akan digunakan untuk maksud- maksud lain. Partisipasi Saudara dalam penelitian 

ini bersifat sukarela, sehingga Saudara bebas untuk menolak atau mengundurkan 

diri setiap saat tanpa sanksi apapun. 

Jika Saudara bersedia menjadi responden penelitian, silahkan Saudara 

menandatangani formulir ini. 

Tanda tangan     :                                                                              Peneliti 

Tanggal              : 

No. Responden  :              (diisi oleh peneliti)                            (Maha Sari) 

 

 

KUISIONER PENELITIAN 

Hari/ tannggal  :  

Desa/ kelurahan : 

Petunjuk umum : 

1. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan petunjuk pengisian 
2. Bila ada pertanyaan yang tidak dimengerti silahkan tanyakan langsung 

kepada peneliti 

1. Data demografi 

Petunjuk pengisian 
1. Isilah titik-titik pada tempat yang telah disediakan 
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2. Berilah tanda silang (x) pada salah satu nomor yang menjadi pilihan 
anda 

Kode responden  : ………………….(diisi oleh peneliti) 

Usia……………… 

Jenis Kelamin  : (1) Laki- laki             (2) Perempuan 

Pekerjaan   : (1). Pensiunan PNS              (4) Pegawai swasta 

      (2). Pedagang/Wiraswasta    (5) Buruh 

                                            (3). Petani                           (6) Tidak bekerja/IRT 

 

Pendapatan bulanan : (1) ‹ 800 ribu                           (3) › 1 juta 

                                            (2) 800 ribu- 1 juta 

 

Tingkat pendidikan : (1) SD/ sederajat                      (3) Perguruan tinggi    

                                            (2) SMP/ sederajat                    (4) Tidak sekolah 

                                            (3) SMA/ sederajat 

 

Suku bangsa  : (1) Minang                  (2) Batak                                   

                                            (3) Jawa                      (4) Melayu  

                                            (5) Mandailing           (6) Lainnya, sebutkan……… 

 

 

2 Data pengetahuan tentang osteoporosis 

Petunjuk pengisian : 

1. Semua pernyataan dibawah ini adalah pengetahuan lansia mengenai 
osteoporosis 

2. Jawablah pernyataan dibawah ini sesuai dengan pengetahuan anda 
mengenai osteoporosis. Berilah tanda (√) pada kotak benar atau salah 
berikut sesuai dengan jawaban. 
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No Pernyataan Betul Salah 

1 Osteoporosis adalah penyakit karena keroposnya 
tulang 

  

2 Tulang yang keropos mengakibatkan tulang rapuh 
dan mudah patah 

  

3 Semakin kita tua, tulang kita semakin rapuh   

4 Saat kita tua penyerapan tulang lebih banyak 
dibandingkan pembentukan tulang 

  

5 Pengeroposan tulang banyak terjadi pada orang 
lanjut usia 

  

6 Tulang keropos tidak bisa terjadi pada orang 
berusia muda 

  

7 Tulang keropos lebih banyak terjadi pada pria   

8 Tulang keropos dapat diturunkan dari orang tua ke 
anak 

  

9 Orang yang kurus tulangnya lebih mudah rapuh   

10 Olah raga tidak baik untuk tulang   

11 Rokok dan alkohol baik untuk kesehatan tulang   

12 Kalsium dan vitamin D sangat diperlukan untuk 
pembentukan tulang 

  

13 Sinar matahari pagi tidak banyak mengandung 
vitamin D 

  

14 Kalsium banyak terkandung dalam susu   

15 Penggunaan garam berlebih memperlambat 
pengeroposan tulang 

  

16 Pengeroposan tulang dapat dicegah   

 

 

3. Data pencegahan osteoporosis 

Petunjuk pengisian : 
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1. Semua pernyataan dibawah ini adalah pencegahan osteoporosis yang 
dilakukan lansia 

2. Jawablah pernyataan dibawah ini sesuai dengan pengalaman atau tindakan 
yang anda lakukan 1 bulan terakhir. Berilah tanda (√) pada salah satu 
kotak berikut sesuai dengan jawaban yang anda anggap sesuai 

TP : Tidak Pernah 

KK : Kadang- kadang 

S : Sering 

 

No  Pernyataan TP KK S 

1 Saya mengkonsumsi susu yang 
mengandung kalsium tinggi 

   

2 Saya mengkonsumsi suplemen tambahan 
kalsium 

   

3 Saya berjemur tiap pagi    

4 Saya melakukan aktivitas yang terpapar 
dengan sinar matahari 

   

5 Saya rutin melakukan latihan fisik (misal 
: lari, jalan cepat, senam) 

   

6 Saya tergabung dengan salah satu klib 
olahraga 

   

7 Setiap hari saya makan makanan bergizi 
seperti sayur dan ikan atau tahu tempe 

   

8 Saya membatasi jumlah garam yang saya 
makan 

   

9 Saya menghindari alkohol dan rokok    

10 Saya menghindari minum kopi    

11 Saya memeriksakan kesehatan tulang 
saya kedokter 

   

12 Jika merasa sakit dipinggang saya akan 
langsung mengkonsultasikannya ke 
dokter 
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