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M O T T O 
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ABSTRAK 

Wayan Swarniti (NIM. P00320014050) Identifikasi Dukungan Keluarga 

Pada Lansia Di Panti Sosial Tresna Werdha Minaula Kendari. (Pembimbing 

I : Asminarsih Zainal Prio, M,Kep.,Sp.Kom dan Pembimbing II : Fitri 

Wijayati, S.Kep.,Ns.,M.Kep) ( terdiri dari 6 BAB + x + 91 halaman +  16 tabel + 

11 lampiran). Dukungan keluarga adalah bantuan yang diberikan oleh anggota 
keluarga yang lain sehingga akan memberikan kenyamanan. Dukungan keluarga 

sangat diperlukan oleh lansia dalam pemenuhan kebutuhan di panti serta 
meningkatkan kualitas hidupnya. Tujuan penelitian ini adalah  untuk mengetahui 
dukungan keluarga pada lansia di PSTW Minaula Kendari.Variabel dalam 

penelitian ini adalah dukungan informasional, dukungan penghargaan, dukungan 
instrumental dan dukungan emosional. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. 

Sampel penelitian berjumlah 52 orang dengan teknik pengambilan sampel yaitu 
Accidental Sampling. Hasil penelitian menunjukan untuk variabel dukukungan 
informasional dengan kategori mendukung sebanyak 24 responden (46,2%) dan 

kategori tidak mendukung sebanyak 28 responden (53,8%). Hasil penelitian 
menunjukan variabel dukungan penghargaan dengan kategori mendukung 47 

responden (90,4%) dan kategori tidak mendukung sebanyak 5 responden (9,6%). 
Hasil penelitian menunjukan untuk variabel dukungan instrumental dengan 
kategori mendukung sebanyak 25 responden (48,1%) dan kategori tidak 

mendukung sebanyak 27 responden (51,9%). Hasil penelitian menunjukan 
variabel dukungan emosional dengan kategori mendukung sebanyak 42 responden 

(80,8%) dan  kategori tidak mendukung sebanyak 10 responden (19,2%). Oleh 
karena itu diharapkan kepada petugas PSTW Minaula Kendari agar dapat 
memberi informasi bagi keluarga lansi pentingnya dukungan keluarga terhadap 

kebutuhan lansia di panti. 
 

Kata Kunci                      : Dukungan Keluarga, Lansia, PSTW Minaula Kendari. 

Daftar Pustaka                : 17 (2005-2017) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang  

Usia lanjut sebagai tahap akhir siklus kehidupan merupakan tahap 

perkembangan normal yang akan dialami oleh setiap individu yang mencapai 

usia lanjut dan merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Usia lanjut 

adalah kelompok orang yang sedang mengalami suatu proses perubahan yang 

bertahap dalam jangka waktu beberapa dekade (Notoatmodjo,2007). Menurut 

kamus besar bahasa indonesia (1995), yang dikutip dari (Notoatmodjo,2007), 

lanjut usia (lansia) adalah tahap masa tua dalam perkembangan individu 

dengan batas usia 60 tahun ke atas. 

Menurut UU No. 13 Tahun 1998 pasal 1 ayat 2 tentang kesejatraan 

lansia menyatakan bahwa lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 

60 tahun keatas. Lanjut usia adalah merupakan bagian dari tumbuh kembang. 

Manusia tidak secara tiba-tiba menjadi tua, tetapi berkembang dari bayi, anak-

anak, dewasa dan akhirnya menjadi tua. Dimasa ini seseorang mengalami 

kemunduran fisik, mental dan sosial secara bertahap (Lilik 2011) 

Populasi lansia di dunia dari tahun ketahun semakin meningkat bahkan 

pertambahan lansia menjadi yang paling mendominasi apa bila dibandingkan  

dengan pertambahan populasi penduduk pada kelompok usia lainnya. Data 

World Population Prospects: the 2015 Revision, pada tahun 2015 ada 

901.000.000 orang berusia 60 tahun atau lebih, yang terdiri 12% dari jumlah 
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populasi global pada tahun 2015 dan 2030, jumlah orang berusia 60 tahun 

atau lebih diproyeksikan akan tumbuh ssekitar 56%, dari 901 juta menjadi 1,4 

milyar, dan pada tahun 2050 populasi lansia diproyeksikan lebih dari dua kali 

lipat di tahun 2015, yaitu mencapai 2.1 milyar (United Nations, 2015). 

Asia menempati urutan pertama dengan populasi lansia terbesar, 

dimana pada tahun 2015 berjumlah 508 juta populasi lansia, menyumbang 

56% dari total populasi lansia di dunia. Pertumbuhan Lansia di Negara 

berkembang jumlah penduduk usia 60 tahun ke atas di perkirakan meningkat 

menjadi 20% antara tahun 2015-2050 (United Nations, 2013 dalam jayati 

2016). 

Jumlah penduduk lansia di Indonesia berada di urutan ke empat setelah 

China, India, dan Jepang. Pada tahun 2014 jumlah lansia di Indonesia 

mencapai 10.155.457 jiwa (8,33 %) dari total populasi penduduk, sedang 

tahun 2015 jumlahn lanjut usia di Indonesia mencapai 10.227.281 jiwa (8,36 

%) dari total populasi penduduk (Badan Pusat Statistik, 2015). Dan di tahun 

2016 jumlah lanjut usia mencapai 22,6 juta jiwa dari total populasi penduduk 

255,5 juta orang (8,84 %). Angka tersebut menunjukan peningkatan yang 

signifikan dari tahun sebelumnya  (BPS, 2016).  

Berdasarkan data yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik Kota 

Kendari jumlah penduduk lanjut usia di Sulawesi Tenggara tahun 2014 

sebanyak 137.130 jiwa atau (5.80%) dari jumlah penduduk 2.360.611 jiwa. Di 

tahun 2015 jumlah lansia sebanyak 150.768 jiwa (6.15%) dari jumlah 
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penduduk 2.448.081 jiwa. Dan pada tahun 2016 jumlah lansia sebanyak 

157.493 (6.30%) dari jumlah penduduk 2.499.540 jiwa (BPS Kota Kendari 

2017). Data tersebut menujukan terjadinya peningkatan jumlah lansia setiap 

tahun di Sulawesi Tenggara. 

Lingkungan tempat tinggal menjadi faktor penting yang berpengaruh 

terhadap kualitas lansia. Lingkungan tempat tinggal yang berbeda 

mengakibatkan perubahan peran lansia dalam menyesuaikan diri. Bagi lansia, 

perubahan peran dalam keluarga, sosial ekonomi, dan sosial masyarakat 

tersebut mengakibatkan kemunduran dalam beradaptasi dengan lingkungan 

baru dan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. 

Berbeda dengan lansia di keluarga, lansia yang tinggal di panti akan 

mengalami paparan terhadap lingkungan dan teman baru yang mengharuskan 

lansia beradaptasi secara positif  ataupun  negatif. Perbedaan tempat tinggal 

dapat menyebabkan munculnya perbedaan lingkungan fisik, sosial, ekonomi, 

psikologis dan spiritual religious lansia yang dapat berpengaruh terhadap 

status kesehatan penduduk usia lanjut yang tinggal di dalamnya (Siti Wafroh, 

2016). 

Beberapa perbedaan yang dapat dilihat pada lansia yang tinggal di 

rumah dengan yang tinggal di panti sosial yaitu, Para lanjut usia yang tinggal 

di panti kurang aktivitasnya, baik aktivitas fisik maupun aktivitas 

kongnitifnya jika di bandingkan dengan para lanjut usia yang tinggal di 
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keluarga. Demikian juga dalam hal hubungan/keterlibatan sosial  (social 

engagement) dibandingkan dengan para lanjut usia yang tinggal dikeluarga, 

para lanjut usia yang tinggal di panti lebih buruk social engagement baik 

dalam hal jaringan sosialnya, maupun aktivitas sosialnya secara keseluruhan, 

hanya 8 (10.5%) lanjut usia di panti yang social engagementnya masih baik, 

dibandingkan dengan 176 (83.8%) lanjut usia yang tinggal dengan 

keluarganya (Riyanto, 2015). 

Dalam hal fungsi kognitif, para lanjut usia penghuni panti rata-rata 

lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang masih tinggal di keluarga. 

Lanjut usia dengan fungsi kognitif buruk lebih banyak dijumpai di antara para 

lanjut usia yang tinggal di panti di bandingkan dengan mereka yang di 

keluarga, para lanjut usia penghuni panti kurang beraktivitas, baik fisik 

maupun kognitif; hal ini patut menjadi perhatian karena kurangnya aktivitas 

fisik maupun aktivitas kognitif memperbesar risiko penurunan fungsi kognitif.

 Lansia menunjukkan penurunan kemampuan biologis dan fisiologis 

akibat dari proses penuaan (degeneratif), sehingga untuk menjaga kesehatan 

lansia sangat dipengaruhi oleh bagaimana bentuk dukungan keluarga pada 

lansia (Yuliati, 2014). 

Keluarga merupakan sekumpulan orang yang dihubungkan oleh 

perkawinan, adobsi dan kelahiran yang bertujuan menciptakan dan 

mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, 

mental, emosional dasn sosial dari individu-individu yang ada didalamnya 
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terlihat dari pola interaksi yang saling ketergantungan utuk mencapai tujuan 

bersama (Fredman 1998 dalam komang 2010:1). 

Dukungan keluarga merupakan salah satu bentuk terapi yang 

diperlukan karena melalui keluarga berbagai masalah kesehatan bisa sekaligus 

dapat diatasi (Friedman, 1998). Friedman juga menjelaskan bahwa ada empat 

jenis dukungan keluarga yaitu dukungan instrumental, dukungan 

informasional, dukungan penghargaan dan dukungan emosional. Selain 

dukungan keluarga, karakteristik keluarga juga mempengaruhi kemampuan 

individu termasuk lansia dalam mengatasi masalah kesehatan yaitu pekerjaan, 

pendapatan, pendidikan, tipe Keluarga dan usia (Friedman, 2004). 

Menurut Friedman (2013) sumber dukungan keluarga terdapat 

berbagai macam bentuk seperti : (1) Dukungan informasional adalah keluarga 

berfungsi sebagai pemberi informasi, dimana keluarga menjelaskan tentang 

pemberian saran, sugesti, informasi yang dapat digunakan mengungkapkan 

suatu masalah; (2) Dukungan penilaian atau penghargaan adalah keluarga 

yang bertindak membimbing dan menengahi pemecahan masalah, sebagai 

sumber dan validator indentitas anggota keluarga diantaranya memberikan 

support, penghargaan, perhatian; (3) Dukungan instrumental adalah keluarga 

merupakan sumber pertolongan praktis dan konkrit, diantaranya adalah dalam 

hal kebutuhan keuangan, makan, minum dan istirahat; (4) Dukungan 

emosional adalah keluarga sebagai tempat yang aman dan damai untuk 

istirahat serta pemulihan dan membantu penguasaan terhadap emosi. 
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Dukungan emosional meliputi dukungan yang diwujudkan dalam bentuk 

adanya kepercayaan dan perhatian. 

Jadi dukungan keluarga adalah suatu bentuk hubungan interpersonal 

yang meliputi sikap, tindakan dan penerimaan terhadap anggota keluarga, 

sehingga anggota keluarga merasa ada yang memperhatikan. 

Pada hasil penelitian dari Rosmiaty (2016) didapatkan faktor support 

(dukungan) sistem keluarga merupakan faktor yang dapat menetukan tingkat 

stres lansia dimana semakin tinggi faktor support (dukungan) sistem keluarga 

semakin kecil stres yang dialami lansia, sedangkan  faktor perasaan terbuang 

juga dapat meningkatkan stress lansia dimana dengan dititipkanya mereka 

dipanti mereka merasa seakan dibuang. 

Berdasarkan hasil dari pengambilan data awal yang di lakukan   

diperoleh jumlah lansia yang ada di PSTW minaula kendari tahun 2017 dari 

bulan Januari sampai Maret adalah 95 0rang  yang terdiri dari laki-laki 48 

orang dan perempuan 47 orang. Dari jumlah lansia di atas ada sebagian lansia 

yang memang ingin tinggal di PSTW dengan alasan ia tidak inggin 

menyusahkan anaknya, ingin hidup mandiri. Berdasarkan hasil wawancara 

terdapat 60 lansia yang masih dikunjungi oleh keluarga. Dan hasil wawancara 

khusus dukungan keluarga dengan 20 lansia yang masih dikunjungi keluarga 

didapakan bahwa  2 diantaranya  kurang dukungan informasional dimana 

lansia mengatakan ia tidak diberikan informasi tentang cara penyelesaian 

masalah, 4 diantaranya kurang dukungan penghargaan yaitu lansia tidak 
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diberikan support (dukungan) kurangnya perhatian dan ia merasa sudah tidak 

di anggap lagi, 8 diantaranya kurang dukungan instrumental , yaitu dari 

pernyataan lansia yang dikunjungi oleh keluarga bahwa ia tidak diberikan 

uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan di panti dan tidak dibawakan 

makanan kesukaan,  dan 6 diantaranya kurang dukung emosional, yaitu 

kurang adanya kepercayaan dan perhatian dari keluarga terhadap lansia. 

Berdasarkan data diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan mengangkat judul “Identifikasi Dukungan Keluarga Pada Lansia Di 

Panti Sosial Tresna Werdha Minaula Kendari Tahun 2017”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan dalam penelitian ini adalah : “Bagaimanakah Dukungan 

Keluarga Pada Lansia Di Panti Sosial Tresna Werdha Minaula Kendari 

Tahun 2017?”. 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum  

 Tujuan umun penelitian ini adalah untuk Mengidentifikasi Dukungan 

Keluarga Pada Lansia Di Panti Sosial Tresna Werdha Minaula Kendari 

Tahun 2017. 

 

 

 

 



8 
 

2. Tujuan Khusus  

a. Untuk mengidentifikasi dukungan informasional keluarga Pada 

Lansia Di Panti Sosial Tresna Werdha Minaula Kendari. 

b. Untuk mengidentifikasi Dukungan penghargaan Keluarga Pada 

Lansia Di Panti Sosial Tresna Werdha Minaula Kendari. 

c. Untuk mengidentifikasi dukungan instrumental keluarga Pada Lansia 

Di Panti Sosial Tresna Werdha Minaula Kendari. 

d. Untuk mengidentifikasi dukungan emosional keluarga Pada Lansia Di 

Panti Sosial Tresna Werdha Minaula Kendari. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Praktis  

a. Memberi informasi bagi keluarga lansia pentingnya dukungan 

keluarga terhadap pemenuhan kebutuhan lansia di panti. 

b. Memberi informasi bagi PSTW agar mempasilitasi dukungan 

keluarga secara teratur dan memberikan arahan kepada keluarga 

lansia agar memberikan dukungan informasional, dukungan 

penghargaan, dukungan instrumental dan dukungan emosional kepada 

lansia.  

2. Manfaat Teoritis  

a. Manfaat Ilmiah  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi 

perkembangan ilmu keperawatan dan memberikan tambahan informasi 
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khususnya dibidang Gerontik dan Keluarga serta dapat menjadi acuan 

peneliti selanjutnya. 

b. Bagi Peneliti  

Merupakan pengalaman yang berharga bagi peneliti dalam 

mengembangkan keilmuan dan keterampilan dalam pelaksanaan 

penelitian tentang dukungan keluaraga pada lansia. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Dukungan Keluarga 

1. Definisi Dukungan Keluarga 

Menurut Friedman (2013), dukungan keluarga adalah proses yang 

terjadi terus menerus disepanjang masa kehidupan manusia. Dukungan 

keluarga berfokus pada interaksi yang berlangsung dalam berbagai 

hubungan sosial sebagaimana yang dievaluasi oleh individu. Dukungan 

keluarga adalah sikap, tindakan dan penerimaan keluarga terhadap 

anggotanya. Anggota keluarga memandang bahwa orang yang bersifat 

mendukung selalu siap memberikan pertolongan dan bantuan jika 

diperlukan. 

2. Jenis Dukungan Keluarga 

Menurut Friedman (2013) sumber dukungan keluarga terdapat 

berbagai macam bentuk seperti : 

a. Dukungan informasional.  

Dukungan informasional adalah keluarga berfungsi sebagai 

pemberi informasi, dimana keluarga menjelaskan tentang pemberian 

saran, sugesti, informasi yang dapat digunakan mengungkapkan suatu 

masalah. 
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b. Dukungan penilaian atau penghargaan.  

Dukungan penilaian adalah keluarga yang bertindak 

membimbing dan menengahi pemecahan masalah, sebagai sumber dan 

validator indentitas anggota keluarga diantaranya memberikan support, 

penghargaan, perhatian. 

c. Dukungan instrumental.  

Dukungan instrumental adalah keluarga merupakan sumber 

pertolongan praktis dan konkrit, diantaranya adalah dalam hal 

kebutuhan keuangan, makan, minum dan istirahat. 

d. Dukungan emosional.  

Dukungan emosional adalah keluarga sebagai tempat yang 

aman dan damai untuk istirahat serta pemulihan dan membantu 

penguasaan terhadap emosi. Dukungan emosional meliputi dukungan 

yang diwujudkan dalam bentuk adanya kepercayaan dan perhatian. 

Jadi dukungan keluarga adalah suatu bentuk hubungan interpersonal 

yang meliputi sikap, tindakan dan penerimaan terhadap anggota 

keluarga, sehingga anggota keluarga merasa ada yang memperhatikan. 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dukungan Keluarga  

Menurut Setiadi dalam Saputri, Nur Intan 2016 faktor-faktor yang 

mempengaruhi dukungan keluarga adalah: 

a. Faktor Internal  

1) Tahap Perkembangan  
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Artinya dukungan keluarga dapat ditentukan oleh faktor usia 

dalam hal ini adalah pertumbuhan dan perkembangan, dengan 

demikian setiap rentang usia (bayi-lansia) memiliki pemahaman 

dan respon terhadap perubahan kesehatan berbeda-beda. 

2) Pendidikan atau Tingkat Pengetahuan  

Keyakinan seseorang terhadap adanya dukungan terbentuk oleh 

variabel intelektual yang terdiri dari pengetahuan, latar belakang 

pendidikan, dan pengalaman masalalu. Kemampuan kongnitif akan 

membentuk cara berfikir seseorang termasuk kemampuan untuk 

memahami faktor-faktor berhubungan dengan penyakit dan 

menggunakan pengetahuan tentang kesehatan untuk menjaga 

kesehatan dirinya. 

3) Faktor Emosional  

Faktor emosional juga mempengaruhi keyakinan terhadap adanya 

dukungan dan cara melaksanakanya. Seseorang yang mengalami 

respon stress dalam perubahan hidupnya cenderung berespon 

terhadap berbagai tanda sakit, mungkin dilakukan dengan cara 

menghawatirkan bahwa penyakit tersebut dapat mengancam 

kehidupanya. Seseorang yang secara umum terlihat sangat tenang 

mungkin mempunyai respon emosional terhadap ancaman 

penyakit, mungkin ia menyangka adanya gejala penyakit pada 

dirinya dan tidak mau menjalani pengobatan. 
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4) Spiritual  

Aspek spiritual dapat terlihat dari bagaimana seseorang menjalani 

kehidupannya, menyangkut nilai dan keyakinan yang 

dilaksanakan, hubungan dengan keluarga atau teman, dan 

kemampuan mencari harapan dan arti dalam hidup.  

b. Faktor Eksternal  

1) Praktik di Keluarga  

Cara bagaimana keluarga memberikan dukungan biasanya 

mempengaruhi penderita dalam melaksanakan kesehatanya. 

2) Faktor Sosial  

Faktor Sosial, dapat mempengaruhi kebiasaan dalam berinteraksi 

dengan seseorang termasuk dalam pemberian dukungan keluarga. 

3) Latar Belakang Budaya  

Latar belakang budaya mempengaruhi keyakinan nilai dan 

kebiasaan individu dalam memberikan dukungan termasuk cara 

pelaksanaan kesehatan peribadi. 

B. Tinjauan Tentang Keluarga  

1. Pengertian keluarga  

Keluarga merupakan sekumpulan orang yang dihubungkan oleh 

perkawinan, adobsi dan kelahiran yang bertujuan menciptakan dan 

mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, 

mental, emosional dan sosial dari individu-individu yang ada didalamnya 
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terlihat dari pola interaksi yang saling ketergantungan utuk mencapai 

tujuan bersama (Fredman 1998 dalam komang 2010:1). 

2. Ciri-Ciri keluarga  

Menurut Robert Maclver dan Charles Morton Page menjelaskan ciri-ciri 

keluarga yaitu: 

a. Keluarga merupakan hubungan perkawinan. 

b. Geluarga berbentuk suatu kelambangan yang berkaitan dengan 

hubungan perkawinan yang sengaja di bentuk atau dipelihara. 

c. Keluarga yang mempunyai suatu sistem tata nama (nomenclature), 

termasuk garis keturunan. 

d. Keluarga yang mempunyai pungsi ekonomi yang dibentuk oleh 

anggota-anggotanya berkaitan dengan kemampuan untuk mempunyai 

keturunan dan membesarkan anak. 

e. Keluarga mempunyai tempat tinggal bersama, rumah, atau rumah 

tangga (Zaidin,2009:5-6). 

1. Tipe Keluarga 

a. Nuclear family (keluarga inti). Terdiri dari orang tua dan anak yang 

masih menjadi tanggunganya dan tinggal dalam satu rumah, terpisah 

dari sanak keluaraga lainya. 

b. Extended family (keluaraga besar). adalah keluarga inti ditambah 

anggota keluarga yang lain yang masih mempunyai hubungan darah 

(kakek, nenek, paman, bibi)    
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c. Singel parent family. Satu keluaraga yang dikepalai oleh satu kepala 

keluarga dan  hidup bersama dengan anak-anak yang masih bergantung 

kepadanya. 

d. Nuclear dyed. Keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri tampa 

anak, tinggal dalam satu rumah yang sama. 

e. Blended family. Satu keluarga yang terbentuk dari perkawinan 

pasangan, yang masing-masing pernah menikah terlebih dan membawa 

anak hasil terdahulu. 

f. Three generation family. Keluarga yang terdiri dari tiga generasi, yaitu 

kakek, nenek, bapak, ibu, dan anak dalam satu rumah. 

g. Single adult living alone. Bentuk keluaraga  yang terdiri dari  satu 

orang dewasa yang hidup dalam rumahnya. 

h. Middle age atau elderly couple. Keluaraga yang terdiri dari sepasang 

suami istri paruh baya ( Friedman 1986 dalam zaidin 2009:6-7). 

2. Fungsi keluaraga  

Menurut Friedman (1998); setiawati dan dermawan (2005) fungsi keluarga 

yaitu: 

a. Fungsi efektif  

Merupakan fungsi keluarga dalam memenuhi kebutuhan pemeliharaan 

kepribadian dari anggota keluarga. 

b. Fungsi sosialisasi  

Fungsi sosialisasi tercermin dalam melakukan pembinaan sosialisasi 

pada anak, membentuk nilai dan norma yang diyakini anak, 



16 
 

memberikan batasan prilaku yang boleh dan tidak boleh pada anak, 

meneruskan nilai-nilai budaya keluarga. 

c. Fungsi perawatan kesehatan  

Merupakan pungsi keluaraga dalam melindungi keamanan dan 

kesehatan seluruh anggota keluarga serta menjamin pemenuhan 

kebutuhan perkembangan fisik, mental dan spritual, dengan cara 

memelihara dan merawat anggota keluarga serta mengenali kondisi 

sakit tiap anggota keluarga. 

d. Fungsi ekonomi  

Fungsi ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti sandang, 

pangan, papan, dan kebutuhan lainya melalui keefektifan sumber dana 

keluarga. 

e. Fungsi biologis  

Fungsi biologis hanya ditunjukan untuk meneruskan keturunan terapi 

untuk memelihara dan membesarkan anak untuk kelanjutan generasi 

selanjutnya. 

f. Fungsi pisikologis 

Fungsi pisikologis, terlihat bagaimana keluarga memberikan kasih 

sayang dan rasa aman, memberikan perhatian diantara anggota 

keluarga, mebina pendewasaan kepribadian anggota keluarga dan 

memberikan identitas keluarga. 
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g. Fungsi pendidikan  

Fungsi pendidikan di berikan keluarga dalam rangka memberikan 

pengetahuan, keterampilan, bentuk prilaku anak, mempersiapkan anak 

untuk kehidupan dewasa, mendidik anak sesuai dengan tingkatan 

perkembanganya (komang 2010). 

3. Peran keluaraga  

Peran adalah seperangkat prilaku interpersonal, sifat, dan kegiatan yang 

berhubungan dengan individu dalam posisi dan satuan tertentu. Ayah 

sebagai pemimpin keluarga, pencari nafkah, pendidik/pengayom dan 

pemberi rasa aman kepada anggota keluarga. Ibu sebagai pengurus rumah 

tangga, pengasuh, pendidik anak- anak, pelindung keluarga. Anak 

berperan sebagai pelaku psikososial sesuai dengan perkembangan fisik, 

mental, sosial, dan seperitual (Zaidin, 2009:  

10-11).  

4. Tugas kesehatan keluarga 

Sesuai dengan fungsi pemeliharaan kesehatan, keluarga mempunyai tugas 

dibidang kesehatan yang perlu dipahami dan dilakukan. Friedman 

1999dalam Suparyanto, 2012 membagi lima tugas keluarga dalam bidang 

kesehatan yang harus dilakukan yaitu: 

a. Mengenal masalah kesehatan  

Tugas kesehatan keluarga dalam mengenal kesehatan merupakan salah 

satu tugas keluarga yang sangat penting karena dengan mengenal 

masalah kesehatan yang sedang terjadi didalam keluarga atau salah 
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satu anggota keluarga maka tindakan penanganan, perawatan dan 

pengobatannya dapat dilakukan dengan baik sehingga masalah-

masalah kesehatan yang mungkin terjadi dapat beraktifitas dan 

menjalani kehidupan dengan status kesehatan yang optimal.  

b. Mengambil keputusan  

Tugas kesehatan keluarga dalam mengambil keputusan merupakan 

suatu wujud kebijakan dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh 

keluarga dalam mengatasi masalah kesehatan yang sedang terjadi atau 

wujud kebijakan dan tanggung jawab yang harus dilakukan keluarga 

untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan didalam keluarga atau 

setiap anggota keluarga. 

c. Melakukan perawatan  

Melakukan perawatan adalah salah satu tugas kesehatan keluarga yang 

merupakan suatu atau tindakan yang dilakukan untuk merawat 

kesehatan para anggota keluarga meliputi perawatan untuk mencegah 

terjadinya masalah kesehatan dalam rangka meningkatkan atau 

mempertahankan status kesehatan dalam rangka meningkatkan atau 

mempertahankan status kesehatan anggota keluarga atau perawatan 

yang dilakukan terhadap anggota keluarga yang sedang mengalami 

masalah kesehatan/penyakit untuk membantu proses penyembuhan 

dan pemulihan.  
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d. Menciptakan lingkungan yang dapat meningkatkan kesehatan  

Menciptakan lingkungan yang dapat meningkatkan kesehatan 

merupakan salah satu tugas kesehatan dalam memberikan suasana atau 

lingkungan yang sehat yang sangat bermanfaat bagi kesehatan 

keluarga. Lingkungan tersebut meliputi lingkungan didalam dan diluar 

rumah keluarga. Dengan melakukan usaha – usaha tertentu diharapkan 

keluarga untuk menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman dan aman 

bagi keluarga.  

e. Menggunakan fasilitas kesehatan  

Menggunakan fasilitas kesehatan merupakan salah satu tugas 

kesehatan keluarga yang dilakukan untuk menjaga, meningkatkan dan 

mempertahankan status kesehatan keluarga dengan cara memanfaatkan 

fasilitas – fasilitas kesehatan yang berada disekitar tempat tinggal 

keluarga atau fasilitas kesehatan lain yang masih terjangkau.  

C. Tinjauan Tentang Lanjut Usia (Lansia) 

1. Definisi Lansia (Lansia) 

Menua atau menjadi tua adalah suatu keadaan yang terjadi di dalam 

kehidupan manusia. Proses  menua merupakan proses sepanjang hidup, tidak 

hanya dimulai dari suatu waktu tertentu, tetapi dimulai sejak permulaan 

kehidupan. Menjadi tua merupakan proses ilmiah, yang berarti seseorang 

telah melalui tiga tahap kehidupanya yaitu anak, dewasa, dan tua. Tiga tahap 

ini berbeda, baik secara biologis maupun psiologis (Nugroho,2008). 
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Lanjut usia adalah bagian dari proses tumbuh kembang. Manusia tidak 

secara tiba – tiba menjadi tua, tetapi berkembang dari bayi, anak – anak, 

dewasa dan akhirnya menjadi tua. Usia lanjut sebagai tahap akhir siklus 

kehidupan merupakan tahap perkembangan normal yang akan dialami oleh 

setiap individu yang mencapai usia lanjut dan merupakan kenyataan yang 

tidak dapat dihindari. Usia lanjut adalah kelompok orang yang sedang 

mengalami suatu proses perubahan yang bertahap pada jangka waktu 

beberapa dekade (Notoatmojo,2007). 

Penuaan adalah normal, dengan perubahan fisik dan tingkah laku yang 

dapat diramalkan yang terjadi pada semua orang pada saat mereka mencapai 

usia tahap perkembangan kronologis tertentu (Stanley dan patricia,2006). 

Menurut Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan 

lanjut usia pada Bab I Pasal 1 ayat (2), yang dimaksud dengan lansia adalah 

seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas. 

Dra. Ny. Jos Masdani, lansia merupakan kelanjutan dari usia dewasa. 

Kedewasaan dapat dibagi menjadi 4 bagian: pertama fase iufentus (antara 

umur 25 dan 40 tahun); kedua fase verilitas (antara umur 40 dan 50 tahun); 

ketiga fase prasenium (antara umur 55 dan 65 tahun) dan keempat fase senium 

(antara 65 tahun hingga tutup usia) (Azizah, 2011) 

Lansia dikatakan sebagai tahap akhir perkembangan pada daur kehidupan 

manusia. Menurut UU No.13/Tahun 1998 tentang Kesejatraan Lansia 

disebutkan bahwa lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia lebih dari 

60 tahun (Rhosma, 2014). 
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5. Klasifikasi Lansia 

Depkes RI (2003) mengklasifikasikan lansia dalam kategori berikut: 

a. Pralansia (prasenilis), seseorang yang telah berusia antara 45-59 tahun. 

b. Lansia, seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih. 

c. Lansia resiko tinggi, seseorang yang berusia 70 tahun atau 

lebih/seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih dengan maslah 

kesehatan. 

d. Lansia potensial, lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan 

dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang/jasa. 

e. Lansia tidak potensial, lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga 

hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. 

Lansia menurut BKKBN (1995), lansia adalah individu yang berusia 

diatas 60 tahun, pada umumnya memiliki tanda – tanda terjadinya penurunan 

fungsi – fungsi biologis, psikologis, sosial dan ekonomi. 

Menurut World Health Organization  (WHO), lanjut usia meliputi: 

a. Usia pertengahan (middle age) adalah kelopok usia 45-59 tahun. 

b. Usia lanjut (elderly) adalah kelompok usia antara 60-74 tahun. 

c. Usia lanjut tua (old) adalah kelompok usia antara 75-90 tahun. 

d. Usia sangat tua (very old) adalah kelompok usia di atas 90 tahun. 

Sedangkan menurut Prof. Dr. Ny. Sumiati Ahmad Mohammad membagi 

periodesasi biologis perkembangan sebagai berikut: 
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a. 1 tahun = masa bayi 

b. 1 – 6 tahun = masa prasekolah 

c. 6 – 10 tahun = masa sekolah 

d. 10 – 20 tahun = masa pubertas 

e. 40 – 65 tahun = masa setengah tua (prasenium) 

f. 65 tahun ke atas = masa lanjut usia (senium) 

Menurut Prof. Dr. Koesoemato Setyonegoro, pengelompokan lanjut usia 

sebagai berikut: 

a. Usia dewasa muda (elderly adulhood) (18/20 tahun – 25 tahun) 

b. Usia dewasa penuh (middle years) atau maturitas (25 tahun – 60/ 65 

tahun) 

c. Lanjut usia (geriatric age), lebih dari 65/70 tahun. Geriatric age terbagi 

menjadi young old (70 tahun – 75 tahun), old (75 tahun – 80 tahun) dan 

very old (lebih 80 tahun) 

3. Karakteristik dan Tipe Lansia 

Lansia memiliki tiga karakteristik sebagai berikut: 

a. Berusia lebih dari 60 tahun. 

b. Kebutuhan dan masalah yang bervariasi dari rentang sehat sampai sakit, 

dari kebutuhan biopsikososial hingga spritual, serta dari kondisi adaptis 

hingga ondisi maladaptif. 

c. Lingkungan tempat tinggal yang bervariasi. 
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Beberapa tipe lansia bergantung pada karakter, pengalaman hidup, 

lingkungan, kondisi fisik, mental, sosial dan ekonominya (Nugroho, 

2000). Tipe tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Tipe arif bijaksana 

Kaya dengan hikmah, pengalaman, menyesuaikan diri dengan 

perubahan zaman, mempunyai kesibukan, bersikap ramah, rendah hati, 

sederhana, dermawan, memenuhi undangan dan menjadi panutan. 

b. Tipe mandiri 

Mengganti kegiatan yang hilang dengan yang baru, selektif dalam 

mencari pekerjaan, bergaul dengan teman dan memenuhi undangan. 

c. Tipe tidak puas 

Konflik lahir batin menentang proses penuaan sehingga menjadi 

pemarah, tidak sabar, mudah tersinggung, sulit dilayani, pengkritik dan 

banyak menuntut. 

d. Tipe pasrah 

Menerima dan menunggu nasib baik, mengikuti kegiatan agama dan 

melakukan pekerjaan apa saja. 

e. Tipe binggung 

Kaget, kegiatan kepribadian, mengasingkan diri, minder, menyesal, 

pasif dan acuh tak acuh. 

Sedangkan bila dilihat dari tingkat kemandiriannya yang dinilai 

berdasarkan kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari – hari (indeks 

kemandirian Katz), para lansia dapat digolongkan menjadi beberapa tipe, 
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yaitu lansia mandiri sepenuhnya, lansia mandiri dengan bantuan langsung 

keluarganya, lansia mandiri dengan bantuan secara tidak langsung, lansia 

dengan bantuan badan sosial, lansia di panti wreda, lansia yang dirawat di 

rumah sakit dan lansia dengan gangguan mental. 

Tipe lain dari lansia adalah 

a. Tipe optimis: lanjut usia santai dan periang, penyesuaian cukup baik, 

mereka memandang masa lanjut usia dalam bentuk bebas dari tanggung 

jawab dan sebagai kesempatan untuk menuruti kebutuhan pasifnya. Tipe 

ini sering disebut juga lansia tipe kursi goyang (the rocking chairman) 

b. Tipe konstruktif: lanjut usia ini mempunyai integritas baik, dapat 

menikmati hidup, mempunyai toleransi yang tinggi, humoristik, fleksibel 

dan tahu diri. Biasanya, sifat ini terlihat sejak muda. Mereka dengan tenang 

menghadapi proses menua dan menghadapi akhir. 

c. Tipe dependen (kebergantungan): lanjut usia ini masih dapat diterima di 

tengah masyarakat, tetapi selalu pasif, tidak berambisi, masih tahu diri, 

tidak mempunyai inisiatif dan bila bertindak yang tidak yang tidak praktis. 

Ia senang pensiunan, tidak suka bekerja, senang berlibur, banyak makan 

dan banyak minum. 

d. Tipe defensif (bertahan): lanjut usia biasanya sebelumnya mempunyai 

riwayat pekerjaan/ jabatan yangtidak stabil, bersifat selalu menolak 

bantuan, emosi sering tidak terkontrol, memegang teguh kebiasaan, bersifat 
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kumulatif aktif, anehnya mereka takut menghadapi menjadi tua dan 

menyenangi masa pensiun. 

e. Tipe militan dan serius: lanjut usia yang tidak mudah menyerah, serius, 

senang berjuang, bisa menjadi panutan. 

f. Tipe pemarah/ frustasi (kecewa akibat kegagalan dalam melakukan 

sesuatu): lanjut usia yang pemarah, tidak sabar, mudah tersinggung, selalu 

menyalahkan orang lain, menunjukkan penyesuaian yang buruk. Lanjut 

usia sering mengekspresikan kepahitan hidupnya. 

g. Tipe putus asa (benci pada diri sendiri): lanjut usia ini bersifat kritis dan 

menyalahkan diri sendiri, tidak mempunyai ambisi, mengalami penurunan 

sosio-ekonomi, tidak dapat menyesuaikan diri. Lanjut usia tidak hanya 

mengalami kemarahan, tetapi juga depresi, memandang lanjut usia sebagai 

tidak berguna karena masa yang tidak menarik. Biasanya, perkawinan tidak 

bahagia, merasa menjadi korban keadaan, membenci diri sendiri dan ingin 

cepat mati. 

h. Tipe bermusuhan: lanjut usia yang selalu menganggap orang lain yang 

menyebabkan kegagalan, selalu mengeluh, bersifat agresif dan curiga. 

Biasanya, pekerjaan saat ia muda tidak stabil. Menganggap menjadi tua itu 

bukan hal yang baik, takut mati, iri hati pada orang yang muda, senang 

mengadu untung pekerjaan dan aktif menghindari masa buruk. 

4. Tugas Perkembangan Lansia 

Seiring tahap kehidupan, lansia memiliki tugas perkembangan khusus. 

Hal ini diprediksi oleh Burnside (1979), Duvall (1977) dan Havighurst (1953) 
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yang dikutip oleh Potter dan Perry (2005). Tujuh kategori utama 

perkembangan lansia adalah: 

a. Menyesuaikan terhadap penurunan kekuatan fisik dan kesehatan 

Lansia harus menyesuaikan dengan perubahan fisik seiring terjadinya 

penuaan sistem tubuh, perubahan penampilan dan fungsi. Hal ini tidak 

dikaitkan dengan penyakit, tetapi hal ini adalah normal. Bagaimana 

meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit dengan pola hidup sehat. 

b. Menyesuaikan terhadap masa pensiun dan penurunan pendapatan 

Lansia umumnya pensiun dari pekerjaan purna waktu, dan oleh karena 

itu mungkin perlu untuk menyesuaikan dan membuat perubahan karena 

hilangnya peran bekerja. Bagaimanapun, karena pensiunan ini biasanya 

telah diantisipasi, seseorang dapat berencana ke depan untuk berpartisipasi 

dalam konsultasi atau aktivitas sukarela, mencari minat dan hobi baru dan 

melanjutkan pendidikannya. Meskipun kebanyakan lansia di atas garis 

kemiskinan, sumber finansial secara jelas memengaruhi permasalahan 

dalam masa pensiun. 

Sekarang ini orang yang pensiun akan mempunyai ketergantungan 

sosial, finansial, selain juga kehilangan prestise, kewibawaan, peranan – 

peranan sosial dan sebagainya, yang akan merupakan stres bagi orang – 

orang tua tadi. Untuk menghadapi masa pensiun, dengan stres yang sekecil 

mungkin timbul suatu pemikiran dalam rangka masa persiapan pensiun 

tadi, yaitu mengadakan pensiun bertahap apa yang disebut “stepwise 

employment plan” (Nishio, 1977; dikutip oleh Azizah , 2011). Ini 
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dikerjakan secara bertahap mengurangi jam dinas sambil memberikan 

persiapan – persiapan pengaturan ke arah macam pekerjaan yang akan 

dijalankan sesudah pensiun. Hal ini dapat membantu lansia untuk 

beradaptasi dan menyesuaikan terhadap masa pensiun masa pensiun relatif 

lebih mudah. 

c. Menyesuaikan terhadap kematian pasangan 

Mayoritas lansia dihadapkan pada kematian pasangan, teman dan 

kadang anaknya. Kehilangan ini sering sulit diselesaikan, apalagi bagi 

lansia yang menggantungkan hidupnya dari seseorang yang 

meninggalkannya dan sangat berarti bagi dirinya. Dengan membantu lansia 

melalui proses berduka, dapat membantu mereka menyesuaikan diri 

terhadap kehilangan. 

d. Menerima diri sendiri sebagai individu lansia 

Beberapa lansia menemukan kesulitan menerima diri sendiri selama 

penuaan. Mereka dapat memperlihatkan ketidakmampuannya sebagai 

koping dengan menyangkal penurunan fungsi, meminta cucunya untuk 

tidak memanggil mereka “nenek: atau menolak meminta bantuan dalam 

tugas yang menempatkan keamanan mereka pada resiko yang besar. 

e. Mempertahankan kepuasan pengaturan hidup 

Lansia dapat mengubah rencana kehidupannya. Misalnya, kerusakan 

fisik dapat mengharuskan pindah ke rumah yang lebih kecil dan untuk 

seorang diri. Beberapa masalah kesehatan lain mungkin mengharuskan 

lansia untuk tinggal dengan keluarga atau temannya. Perubahan rencan 
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kehidupan bagi lansia mungkin membutuhkan periode penyesuaian yang 

lama selama lansia memerlukan bantuan dan dukungan profesional 

perawatan kesehatan dan keluarga. 

f. Mendefinisikan ulang hubungan dengan anak yang dewasa 

Lansia sering memerlukan penetapan hubungan kembali dengan anak 

– anaknya yang telah dewasa. Masalah keterbalikan peran, ketergantungan, 

konflik, perasaan bersalah dan kehilangan memerlukan pengenalan dan 

resolusi. 

g. Menentukan cara mempertahankan kualitas hidup 

Lansia harus belajar menerima aktivitas dan minat baru untuk 

mempertahankan kualitas hidupnya. Seseorang yang sebelumnya aktif 

secara sosial sepanjang hidupnya mungkin merasa relatif mudah untuk 

bertemu orang baru dan minat baru. Akan tetapi, seseorang yang introvert 

dengan sosialisasi terbatas, mungkin menemui kesulitan bertemu orang 

baru selama pensiun. 

Dengan mengetahui tugas perkembangannya, orang tua diharapkan 

mampu menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan dan menurunnya 

kesehatan secara bertahap, mencari kegiatan untuk mengganti tugas – tugas 

terdahulu yang menghabiskan sebagian besar waktu kala mereka masih muda. 

Namun, bagi beberapa orang lansia, kewajiban untuk menghadiri rapat yang 

menyangkut kegiatan sosial sangat sulit dilakukan karena kesehatan dan 

pendapatan mereka menurun setelah pensiun, mereka sering mengundurkan 

diri dari kegiatan sosial. Disamping itu, sebagian besar orang lansia perlu 
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mempersiapkan dan menyesuaikan diri dengan peristiwa kehilangan 

pasangan, perlu membangun ikatan dengan anggota dari kelompok lansia 

untuk menghindari kesepian dan menerima kematian secara tentram. 

5. Mitos – Mitos Lansia 

Menurut (Sheiera Saul, 1974) dalam Maryam, 2008 mitos – mitos 

seputar lansia antara lain sebagai berikut: 

a. Mitos kedamaian dan ketenangan 

Adanya anggapan bahwa para lansia dapat santai menikmati hidup, 

hasil kerja dan jerih payahnya di masa muda. Berbagai guncangan 

kehidupan seakan – akan sudah berhasil dilewati. Kenyataannya, sering 

ditemui lansia yang mengalami stres karena kemiskinan dan berbagai 

keluhan serta penderitaan karena penyakit. 

b. Mitos konservatif dan kemunduran 

Konservatif berarti kolot, bersikap mempertahankan kebiasaan, tradisi 

dan keadaan yang berlaku. Adanya anggapan bahwa para lansia itu tidak 

kreatif, menolak inovasi, berorientasi ke masa silam, kembali ke masa 

kanak – kanak, sulit berubah, keras kepala dan cerewet. Kenyataannya, 

tidak semua lansia bersikap dan mempunyai pikiran demikian. 

c. Mitos berpenyakit 

Adanya anggapan bahwa masa tua dipandang sebagai masa degenerasi 

biologis yang disertai berbagai penyakit dan sakit – sakitan. Kenyataannya, 

tidak semua lansia berpenyakitan. Saat ini sudah banyak jenis pengobatan 
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serta lansia yang rajin melakukan pemeriksaan berkala sehingga lansia 

tetap sehat dan bugar. 

d. Mitos senilitas 

Adanya anggapan bahwa para lansia sudah pikun. Kenyataannya, 

bahwa yang masih tetap cerdas dan bermanfaat bagi masyarakat, karena 

banyak cara untuk menyesuaikan diri terhadap penurunan daya ingat. 

e. Mitos tidak jatuh cinta 

Adanya anggapan bahwa para lansia sudah tidak jatuh cintah dan 

bergairah kepada lawan jenis. Kenyataannya, perasaan dan emosi setiap 

orang berubah sepanjang masa serta perasaan cinta tidak berhenti hanya 

karena menjadi tua. 

f. Mitos asektualitas 

Adanya anggapan bahwa pada lansia hubungan seks menurun, minat, 

dorongan, gairah, kebutuhan dan daya seks berkurang. Kenyataannya, 

kehidupan seks para lansi normal – normal saja dan tetap bergairah, hal ini 

dibuktikan dengan banyaknya lansia yang ditinggal mati oleh pasangannya, 

namun masih ada rencana ingin menikah lagi. 

g. Mitos ketidakproduktifan 

Adanya anggapan bahwa para lansia tidak produktif lagi. 

Kenyataannya, banyak para lansia yang mencapai kematangan, 

kemantapan dan produktivitas mental maupun material. 
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6. Perubahan-Perubahan Yang Terjadi Pada Lansia 

Menurut nugroho W (2008), perubahan yang terjadi pada lanjut usia di 

kelompokan menjadi tiga yaitu, perubahan fisik, perubahan mental, dan 

perubahan perkembangan psikologis. 

a. Perubahan-Perubahan Fisik 

1) Sel 

a) Sejumbelah sel menurun / lebih sedikit. 

b) Ukuran sel lebih besar. 

c) Jumbelah cairan tubuh dan cairan intraseluler berkurang. 

d) Proporsi protein di otak, otot, ginjal, darah, dan hati menurun. 

e) Jumbelah sel otak menurun. 

f) Mekanisme perbaikan sel terganggu. 

g) Otak menjadi atrofi, bertanya berkurang 5-10%. 

h) Lekukan otak akan menjadi lebih dangkal dan melebar. 

2) Sistem persarafan 

a) Menurun hubungan persarafan. 

b) Berat otak menurun 10-20% (sel saraf otak berkurang setiap 

harinya). 

c) Respon dan waktu untuk bereaksi lambat, khususnya terhadap stres. 

d) Saraf panca indra mengecil. 

e) Penglihatan berkurang, pendengaran menghilang, sarap penciuman 

dan perasa mengecil, lebih sensitif terhadap perubahan suhu, dan 

rendahnya ketahanan terhadap dingin. 
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f) Kurang sensitif terhadap sentuhan. 

g) Defisit memori. 

3) Sistem pendengaran 

a) Gangguan pendengaran. Hilangnya daya pendengaran pada telinga 

dalam, terutama terhadap suatu suara atau nada yang tinggi, suara 

yang tidak jelas, sulit mengerti kata-kata, 50% terjadi pada usia di 

atas umur 65 tahun. 

b) Membrane timpani menjadi atrofi menyebabkan otosklerosis. 

c) Terjadi pengumpulan serumen, dapat mengeras karena 

meningkatnya keratin. 

d) Fungsi pendengaran semakin menurun pada lanjut usia yang 

mengalami ketegangan / stres. 

e) Tinnitus (bising yang bersifat mendengung, biasa bernada tinggi 

atau rendah, bisa terur menerus atau intermiten). 

f) Vertigo (perasaan yang tidak stabil yang terasa seperti bergoyang 

atau berputar). 

4) Sistem penglihatan 

a) Sfingter pupil timbul sclerosis dan respon terhadap sinar 

menghilang. 

b) Kornea lebih berbentuk sferis (bola). 

c) Lensa lebih suram (kekeruhan pada lensa), menjadi katarak, jelas 

menyebabkan gangguan penglihatan. 
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d) Meningkatnya ambang, pengamatan sinar, daya adaptasi terhadap 

kegelapan lebih lambat, susah melihat dalam gelap. 

e) Penurunan / hilangnya daya ekomodasi, dengan manifestasi 

presbyopia, seseorang sulit melihat yang dipengaruhi 

berkurangnaya elastisitas lansia. 

f) Lapang pandang menurun: luas pandang berkurang. 

g) Daya membedakan warna menurun, terutama warna biru atau hijau 

pada skala. 

5) Sistem kardiovaskuler 

a) Katup jantung menebal dan menjadi kaku. 

b) Elastisitas dinding aorta menurun. 

c) Kemampuan jantung memompa dara menurun 1% setiap tahun 

sesudah berumur 20 tahun. Hal ini menyebabkan kontraksi dan 

volume menurun ( frekuensi denyut jantung maksimal = 200-umur). 

d) Curah jantung menurun (isi semenit jantung menurun). 

e) Kehilangan elastisitas pembuluh darah, efektivitas pembuluh darah 

prifer untuk oksigen berkurang, perubahan posisi dari tidur ke 

duduk (duduk ke berdiri) biasa menyebabkan tekanan darah 

menurun menjadi 65 mmHg (mengakibatkan pusing mendadak). 

f) Kinerja jantung lebih rentan terhadap kondisi dehidrasi dan 

pendarahan. 

g) Tekanan darah meninggi akibat resistensi pembuluh darah perifer 

meningkat. Systole normal ±170 mmHg Diastole ±95mmHg. 
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6) Sistem pengaturan suhu tubuh 

Pada pengaturan suhu, hipotalamus dianggap bekerja sebagai suatu 

thermostat, yaitu menetapkan suatu suhu tertentu. Kemuduran terjadi 

berbagai faktor yang mempengaruhinya. Yang sering ditemui antara 

lain: 

a) Temperatur tubuh menurun (hipotermi) secara fisiologis ±35ºc ini 

akibat metabolisme yang menurun. 

b) Pada kondisi ini, lanjut usia akan merasa kedinginan dan dapat pula 

menggigil, pucat, dan gelisah. 

c) Keterbatasan refleks menggigil dan tidak dapat memproduksi panas 

yang banyak sehingga terjadi penurunan aktifitas otot. 

7) Sistem pernapasan 

a) Otot pernapasan mengalami kelemahan akibat atrofi, kehilanagan 

kekuatan dan menjadi kaku. 

b) Aktivitas silia menurun. 

c) Paru kehilangan elastisitas, kapasitas residu meningkat, menarik 

napas lebih berat, kapasitas pernapasan maksimum menurun dengan 

kedalaman bernapas menurun. 

d) Ukuran alveoli melebar (membesar secara progresif) dan jumbelah 

berkurang. 

e) Berkurangnya elastisitas bronkus. 
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f) Oksigen pada arteri menurun menjadi 75 mmHg. 

g) Kabon dioksida pada arteri tidak berganti. Pertukaran gas 

terganggu. 

h) Refleks dan kemampuan untuk batuk berkurang. 

i) Sensitivitas terhadap hipoksia dan hiperkarbia menurun. 

j) Sering terjadi efisema senilis. 

k) Kemampuan pegas dinding dada dan kekuatan otot pernapasan 

menurun seiring pertambahan usia. 

8) Sistem pencernaan 

a) Kehilangan gigi, penyebab utama periodantal disase yang biasanya 

setelah umur 30 tahun. Penyebab lain meliputi kesehatan gigi dan 

gizi yang buruk. 

b) Indra pengecap menurun, adanya iritasi selaput lendir yang kronis, 

atrofi indra pengecap (±80%), hilangnya sensitivitas saraf pengecap 

di lidah, terutama rasa manis dan asin, hilangnya sensitivitas saraf 

pengecapan terhadap rasa asin, asam, dan pahit. 

c) Esopagus melebar. 

d) Rasa lapar menurun (sensitivitas lapar menurun), asam lambung 

menurun, motilitas dan waktu pengosongan lambung menurun. 

e) Peristaltic lemah dan biasanya timbul konstipasi. 

f) Fungsi absorsi melemah (daya absorsi terganggu, terutama 

karbohidrat). 

g) Hati semakin mengecil dan sifat penyimpanan menurun. 
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9) Sitem reproduksi 

Wanita 

a) Vagina mengalami kontraktur dan mengecil. 

b) Ovary menciut, uterus mengalami atrofi. 

c) Atrofi payudara. 

d) Atrofi vulva. 

e) Selaput lendir vagina menurun, permukaan menjadi halus, sekresi 

berkurang, sifatnya menjadi alkali dan terjadi perubahan warna. 

Pria 

a) Testis masih dapat memproduksi spermatozoa, meskipun ada 

penurunan secara beragsur-angsur. 

b) Dorongan seksual menetap sampai usia diatas 70 tahun, asal kondisi 

kesehatanya baik, yaitu: 

(a) Kehidupan seksual dapat diupayakan sampai masa     lanjut 

usia. 

(b) Hubungan seksual secara teratur membantu mempertahankan 

kemampuan seksual. 

(c) Tidak perlu cemas karena prosesnya alamiah. 

(d) Sebanyak ±75% pria usia di atas 65 tahun mengalami 

pembesaran prostat. 
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10) Sistem genitourinaria 

a) Ginjal 

Ginjal merupakan alat untuk mengeluarkan sisa metabolisme 

tubuh, melalui urine darah yang masuk ke ginjal, disaring oleh 

satuan (unit) terkecil dari ginjal yang di sebut nefron (tepatnya di 

glomerulus). Mengecilnya nefron akibat atrofi, aliran darah ke 

ginjal menurun sampai 50% sehingga pungsi tubulus berkurang. 

Akibatnya, kemampuan mengonsentrasi urine menurun, berat jenis 

urine menurun, proteinuria (biasanya + 1), BUN (Blood urea 

nitrogen) meningkat sampai 21 mg %, nilai ambang ginjal terhadap 

glukosa meningkat. 

Keseimbangan elektrolit dan asam lebih mudah terganggu bila 

dibandingkan dengan usia muda. Renal Plasma Flow (RPF) dan 

Glumelural Filtration Rate  (GFR) atau klirens kreatinin menurun 

secara linear sejak usia 30 tahun. Jumbelah darah yang di filtrasi 

oleh ginjal berkurang. 

a) Vesika urinaria 

Otot menjadi lemah, kepastianya menurun menjadi 200 ml atau 

menyebabkan frekuensi buang air kecil meningkat. Pada pria 

lanjut usia, vesika urinaria sulit dikosongkan sehingga 

menyebabkan retensi urine meningkat. 

b) Pembesaran prostat 

Kurang lebih 75% dialami oleh pria usia di atas 65 tahun. 
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c) Atrofi vulva 

d) Vagina. 

Seorang yang semakin menua, kebutuhan hubungan 

seksualitasnya masih ada. Tidak ada batasan umur tertentu kapan 

fungsi seksual seseorang berhenti. Frekuensi hubungan seksual 

cenderung menurun secara bertahap setiap tahun, tetapi kapasitas 

untuk melakukan dan menikmaninya berjalan terus sampai tua. 

11) Sistem endokrin 

Kelenjer endokrin adalah kelenjer buntu dalam tubuh manusi yang 

memproduksi tubuh. Harmone pertumbuhan berperan  sangat penting 

dalam pertumbuhan, pematangan, pemeliharaan dan metabolisme organ 

tubuh. Hormone kelamin adalah: 

a) Estrogen, progesteron yang memelihara alat reproduksi dan gairah 

seks. Hormone ini mengalami penurunan. 

b) Kelenjer pancreas (yang memproduksi insulin dan sangat penting 

dalam pengaturan gula darah). 

c) Kelenjer adrenal/ anak ginjal yang memproduksi adrenal. Klenjar 

yang berkaitan dengan hormone pria/wanita. Salah satu kelenjer 

endokrin dalam tubuh yang mengatur agar arus darah ke organ 

berjalan dengan baik, dengan jalan mengatur vasokontraksi 

pembuluh darah. Kegiatan kelenjer anak ginjal ini berkurang pada 

lanjut usia. 

d) Produksi hampir semua menurun. 
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e) Fungsi paratiroid dan sekresinya tidak berubah. 

f) Hipofisis:  pertumbuhan hormone ada, tetapi lebih rendah dan 

hanya di dalam pembuluh darah: berkurangnya produksi ACTH, 

SH, FSH dan LH. 

g) Aktivitas tiroid, BMR (Basal metabolic rete), dan daya pertukaran 

zat menurun. 

h) Produksi aldosteron menurun. 

i) Sekresi hormone kelamin, misalnya progesteron, estrogen, dan 

testosterone menurun. 

12) Sistem integumen 

a) Kulit mengerut atau keriput akibat kehilangan jaringan lemak. 

b) Permukaan kulit cenderung kusam, kasar dan bersisik (karena 

kehilangan proses keratinasi serta perubahan ukuran dan bentuk sel 

epidermis). 

c) Timbul bercak pigmentasi akibat proses melanogenesis yang tidak 

merata pada permukaan kulit sehingga tampak bintik – bintik atau 

noda coklat. 

d) Terjadi perubahan pada daerah sekitar mata, tumbuhnya keru-kerut 

halus diujung mata akibat lapisan kulit menipis. 

e) Respon terhadap trauma menurun. 

f) Mekanisme proteksi kulit menurun: 

(a) Produksi serum menurun. 

(b) Produksi vitamin D menurun. 
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(c) Pigmentasi kulit terganggu. 

g) Kulit kepala dan rambut menipis dan berwarna kelabu. 

h) Rambut dalam hidung dan telinga menebal. 

i) Berkurangnya elastisita akibat menurunya cairan dan vaskularisasi. 

j) Pertumbuhan kuku lebih lambat. 

k) Kuku jari menjadi keras dan rapuh. 

l) Kuku menjadi pudar, kurang bercahaya. 

m)Kuku kaki tumbuh secara berlebihan dan seperti tanduk. 

n) Jumbelah dan fungsi kelenjer keringat berkurang. 

13) Sistem musculoskeletal 

a) Tulang kehilangan densitas (cairan) dan semakin rapuh. 

b) Gangguan tulang, yakni mudah mengalami demineralisasi. 

c) Kekuatan stabilitas tulang menurun, terutama vertebra, pergelangan 

dan paha. Insiden esteoporosis dan fraktur meningkat pada area 

tulang tersebut. 

d) Kartilago yang meliputi permukaan sendi tulang penyangga rusak 

dan haus. 

e) Kiposis. 

f) Gerakan pinggang, lutut dan jari-jari pergelangan terbatas. 

g) Gangguan gaya berjalan. 

h) Kekakuan jarungan penghubung. 

i) Diskus intervetebalis menipis dan menjadi pendek (tingginya 

berkurang). 
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j) Persendian menjadi besar dan menjadi kaku. 

k) Tendon mengerut dan mengalami sclerosis. 

l) Atrofi serabut otak, serabut otak mengecil sehingga gerakan 

menjadi lamban, otot keram, dan menjadi tremor. (perubahan pada 

otot cukup rumit dan sulit dipahami). 

m)Komposisi otot berubah sepanjang waktu (miofbril digantikan oleh 

lemak, kolagen dan jaringan perut). 

n) Aliran darah ke otot berkurang sejalan dengan proses menua. 

o) Otot polos tidak begitu berpengaruh. 

b. Perubahan mental 

1) Di bidang mental atau psikis pada lanjut usia, perubahan dapat 

berupa sikap yang semakain egosentrik, mudah curiga, bertambah 

pelit atau tampak bila memiliki sesuatu. 

2) Yang perlu dimengerti adalah sikap umum  yang ditemukan pada 

hampir setiap lanjut usia, yakni keinginan berumur panjang, 

tenaganya sedapat mungkin dihemat. 

3) Mengharapkan tetap diberi peranan dalam masyarakat. 

4) Ingin mempertahankan hak dan hartanya, serta ingin tetap 

berwibawa. 

5) Jika meninggal pun, mereka ingin meningal secara terhormat dan 

masuk surga. 
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Faktor yang mempengaruhi perubahan mental: 

a) Perubahan fisik, khususnya organ perasa. 

b) Kesehatan umum. 

c) Tingkat pendidikan. 

d) Keturunan (hereditas). 

Perubahan kepribadian yang drastis, keadaan ini jarang terjadi. 

Lebih sering berupa ungkapan yang tulus dari perasaan seseorang, 

kekakuan mungkin karena faktor lain misalnya penyakit. 

c. Perubahan psikososial 

Nilai seseorang sering diukur melalui produktivitasnya dan identitasnya 

dikaitkan dengan peranan dalam pekerjaan. Bila mengalami pension 

(purna tugas), seseorang akan mengalami kehilangan, antara lain: 

a) Kehilangan finansial (pendapatan berkurang). 

b) Kehilangan status (dulu mempunyai jabatan/posisi yang cukup 

tinggi, lengkap dengan semua fasilitas). 

c) Kehilangan teman/kenalan atau relasi. 

d) Kehilangan pekerjaan/kegiatan. 

(a) Merasakan atau sadar terhadap kematian, perubahan cara 

hidup (memasuki rumah perawatan, bergerak lebih sempit). 
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(b) Kemampuan ekonomi akibat pemberhentian dari jabatan. Biaya 

hidup meningkat pada penghasilan yang sulit, biaya 

pengobatan bertambah. 

(c) Adanya penyakit kronis dan ketidakmampuan. 

(d) Timbul kesepian akibat pengasingan dari lingkungan sosial. 

(e) Adanya gangguan saraf panca-indra, timbul kebutaan dan 

ketulian. 

(f) Gangguan gizi akibat kehilangan jabatan. 

(g) Rangkaian kehilangan, yaitu kehilangan hubungan dengan 

teman dan family. 

(h) Hilangnya kekuatan dan ketegapan fisik (perubahan terhadap 

gambaran diri,perubahan konsep diri). 

d. Perkembangan sepiritual 

1) Agama atau kepercayaan semakin terintegrasi dalam kehidupan 

(Maslow,1970). 

2) Lanjut usia semakin matur dalam kehidupan keagamaanya. Hal ini 

terlihat dalam berfikir dan bertindak sehari – hari (Murray dan 

Zenthner, 1970). 

3) Perkembangan seperitual pada usia 70 tahun menurut Folwer 

(1978), universalizing, perkembangan yang dicapai pada tingkat ini 

adalah berfikir dan bertindak dengan cara memberi contoh cara 

mencintai dan keadilan. 
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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. Dasar Pemikiran  

Dukungan keluarga sebagai adanya kenyamanan, perhatian, 

penghargaan atau menolong orang dengan sikap menerima kondisinya, 

dukungan keluarga tersebut diperoleh dari individu maupun kelompok.  

Friedman juga menjelaskan bahwa ada empat jenis dukungan keluarga 

yaitu dukungan informasional,  dukungan penghargaan, dukungan 

instrumental dan dukungan emosional. Selain dukungan keluarga, 

karakteristik keluarga juga mempengaruhi kemampuan individu termasuk 

lansia dalam mengatasi masalah kesehatan yaitu pekerjaan, pendapatan, 

pendidikan, tipe Keluarga dan usia (Friedman, 2004). 

Lansia perlu untuk mendapatkan dukungan informasi, dukungan 

penghargaan, dukungan instrumental, dan dukungan emosional, sehingga 

lansia dapat menikmati masa tuanya dengan bahagia, serta dapat 

meningkatkan kualitas hidup lansia. 

Meningkatnya angka harapan hidup karena populasi penduduk 

lansia meningkat, membawa beban bagi masyarakat karena kelompok 

resiko dalam masyarakat kita lebih tinggi lagi. Meningkatnya populasi 

lansia ini bukan hanya fenomena di indonesia saja tetapi juga secara global 

(Notoatmodjo, 2007).  

Lansia menunjukkan penurunan kemampuan biologis dan 

fisiologis akibat dari proses penuaan (degeneratif), sehingga untuk 
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menjaga kesehatan lansia sangat dipengaruhi oleh bagaimana bentuk 

dukungan keluarga pada lansia. 

B. Bagan Kerangka Konsep  

  Dukungan Keluarga 

 

 

 

 

  

Keterangan  

   : Variabel yang diteliti  

 

C. Variabel penelitian  

Variabel dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Dukungan keluarga yang terdiri dari: 

a. Dukungan informasional 

b. Dukungan penghargaan 

c. Dukungan instrumental 

d. Dukungan emosional. 

2. Lansia 

 

 

Dukungan informasional 

DD 

Dukungan Penghargaan  

Dukungan instrumental 

Dukungan emosional 

Lansia 
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D. Definisi Oprasional  

1. Dukungan keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

dukungan keluarga yang terdiri dari dukungan informasional, 

dukungan penghargaan dukungan instrumental, dan dukungan 

emosional, yang diberikan oleh Keluarga besar (Extented Family) 

yaitu  keluarga inti ditambah anggota keluarga yang lain yang masih 

mempunyai hubungan darah (kakek, nenek, paman, bibi) yang terdiri 

dari tiga generasi. Untuk mengukur terpenuhinya dukungan keluarga, 

maka peneliti memberikan pertanyaan kepada lansia sebanyak 20 soal 

dimana masing-masing variabel penelitian terdiri dari 5 soal. Jika 

responden menjawab ya nilainya 1 dan responden menjawab tidak 

diberi nilai 0. 

Kriteria Objektif :  

Mendukung           : Dikatakan mendukung  jika skor > 50% 

Tidak mendukung          : Dikatakan tidak mendukung  jika skor ≤ 50%  

a. Dukungan informasional adalah keluarga berfungsi sebagai 

pemberi informasi, dimana keluarga menjelaskan tentang 

pemberian saran, sugesti, informasi yang dapat digunakan untuk 

menyelesaikan suatu masalah, dan lansia diukur menggunakan 5 

pertanyaan. Jika responden menjawab ya nilainya 1 dan responden 

menjawab tidak diberi 0. 

Kriteria Objektif :  

Mendukung           : Dikatakan mendukung  jika skor > 50% 
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Tidak mendukung    : Dikatakan tidak mendukung  jika skor ≤ 50%  

b. Dukungan penilaian atau penghargaan adalah keluarga yang 

bertindak membimbing dan menengahi pemecahan masalah, 

sebagai sumber dan validator indentitas anggota keluarga 

diantaranya memberikan support, penghargaan, perhatian, lansia 

diukur menggunakan 5 pertanyaan . Jika responden menjawab ya 

nilainya 1 dan responden menjawab tidak diberi 0. 

Kriteria Objektif :  

Mendukung           : Dikatakan mendukung  jika skor > 50% 

Tidak mendukung    : Dikatakan tidak mendukung  jika skor ≤ 50%  

c. Dukungan instrumental adalah keluarga merupakan sumber 

pertolongan praktis dan konkrit, diantaranya adalah dalam hal 

kebutuhan keuangan, makan, minum dan istirahat, dan lansia 

diukur menggunakan 5 pertanyaan. Jika responden menjawab ya 

nilainya 1 dan responden menjawab tidak diberi 0. 

Kriteria Objektif :  

Mendukung           : Dikatakan mendukung  jika skor > 50% 

Tidak mendukung    : Dikatakan tidak mendukung  jika skor ≤ 50%  

d. Dukungan emosional adalah keluarga sebagai tempat yang aman 

dan damai untuk istirahat serta pemulihan dan membantu 

penguasaan terhadap emosi. Dukungan emosional meliputi 

dukungan yang diwujudkan dalam bentuk adanya kepercayaan dan 

perhatian dan lansia diukur menggunakan 5 pertanyaan. Jika 
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responden menjawab ya nilainya 1 dan responden menjawab tidak 

diberi 0. 

Kriteria Objektif :  

Mendukung           : Dikatakan mendukung  jika skor > 50% 

Tidak mendukung    : Dikatakan tidak mendukung  jika skor ≤ 50%  

2. Lansia adalah orang yang berusia 60 tahun ke atas, yang tinggal di 

PSTW Minaula Kendari dan yang masih di kunjungi oleh keluarganya. 

3. Keluarga adalah sekumpulan orang yang dihubungkan oleh 

perkawinan, adobsi dan kelahiran yang bertujuan menciptakan dan 

mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan 

fisik, mental, emosional dan sosial dari individu-individu yang ada 

didalamnya terlihat dari pola interaksi yang saling ketergantungan utuk 

mencapai tujuan bersama.      
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Peneitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan desain penelitian 

deskriptif survey. Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode 

penelitian yang di lakukan dengan tujuan utama untuk membuka 

gambaran atau diskriptif tentang suatu keadaan secara objebtif. Metode 

penelitian diskriptif di gunakan untuk memecahkan dan menjawab 

permasalahan yang sedang dihadapi stuasi sekarang (Notoatmodjo, 2002). 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dukungan keluarga 

pada lansia yang tinggal di Panti Sosial Tresna Werdha Minaula Kendari 

Tahun 2017. 

B. Waku Dan Tempat 

1. Waku 

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2017 sampai 

20 Juni 2017. Tempat  

2. Penelitian ini telah dilaksanakan di Panti Sosial Tresna Werdha 

Minaula Kendari. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi merupakan keseluruhan subyek penelitian atau obyek yang di 

teliti (Notoatmodjo, 2002). Adapun populasi pada penelitian ini adalah 

lansia yang masih di kunjungi oleh keluarganya di Panti Sosial Tresna 
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Werdha Minaula Kendari, dan lansia yang masih dikunjungi  oleh 

keluarganya berjumlah 60 orang lansia. 

2. Sampel  

Menurut Notoatmodjo (2002), sampel adalah sebagian yang 

diambil dari keseluruhan obyek yang diteliti dan dianggap mewakili. 

Dalam mengambil sampel ini digunakan cara atau teknik-teknik 

tertentu, sehingga sampel tersebut dapat mungkin mewakili 

populasinya. 

Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian lansia yang tinggal di 

PSTW Minaula Kendari dan yang masih dikunjungi oleh keluarganya. 

a. Kriteria Inklusi 

1) Lansia  

2) Tinggal di PSTW Minaula Kendari 

3) Masih dikunjungi oleh keluarga 3 bulan terakhir 

4) Bersedia menjadi responden  

b. Kriteria Eksklusi 

1) Mengalami demensia  

2) Tidak bersedia menjadi responden  

Pada penelitian ini maka digunakan teori yang dikemukakan oleh 

Notoatmodjo (2012), dengan rumus sebagai berikut: 

n = 
)(1 2dN

N
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keterangan: 

N  : Besar Populasi (lansia yang masih di kunjungi keluaraga) 

n  : Besar Sampel  

d   : Tinkat kepercayaan/ Ketepatan 0,1 (10%) atau 0,05 (5%)  

 Dengan menggunakan rumus di atas dapat diambil jumlah sampel 

sebagai berikut: 

n = 
)(1 2dN

N

  

n = 
)05.0(601

60
2

 

n = 
)0025,0(601

60


 

n = 
15,01

60


 

n = 
15,1

60

 

n = 52 orang  

Sehingga jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 52 orang 

lansia yang masih di kunjungi oleh keluarga di Panti Sosial Tresna 

Werdha Minaula Kendari. 

Penelitian ini menggunakan tehnik accidental sampling yaitu semua 

lansia yang ada di PSTW Minaula Kendari pada saat penelitian dilakukan. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

1. Data primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden 

dengan wawancara langsung dengan menggunakan kuesioner yang 

telah dibuat oleh peneliti. Berisi pertanyaan –pertanyaan tentang upaya 

pemenuhan dukungan keluarga meliputi dukungan informasional, 

dukungan penghargaan, dukungan instrumental,  dan dukungan 

emosional. 

2. Data sekunder  

Data sekunder yaitu data jumlah lansia di Panti Sosial Tresna 

Werdha Minaula Kendari dan profil PSTW. 

E. Instrumental Penelitian 

Penelitian ini menggunakan lembar kuesioner yang dibuat dengan 

mengacu pada kerangka konsep.  

F. Cara Pengolahan Data 

Pengolahan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian dikerjakan 

melalui beberapa proses dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Editing  

Seleksi data (editing) merupakan proses pemeriksaan data di lapangan 

sehingga menghasilkan data yang akurat untuk pengelolaan data 

selanjutnya kegiatan yang di lakukan adalah memeriksa apakah 

pertanyaan penelitian sudah dijawab dan jawaban yang ditulis dapat di 

baca secara konsisten. 
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2. Coding  

Pemberian kode  (coding) yaitu pemberian kode tertentu pada tiap-tiap 

data sehingga memudahkan dalam melakukan analisa data. Jika 

jawaban ya diberi kode 1 dan jika tidak diberi kode 0. 

3. Skoring  

Skoring yaitu memberikan skor atau bobot penilaian pada semua 

jawaban yang telah di isi oleh responden. 

X = 
n

a
 x k 

Keterangan:  

X : Nilai presentase yang diperoleh 

a : jumlah pertanyaan yang dijawab  

n : jumlah pertanyaan  

k : konstata (100%) (Arikunto, 2006) 

4. Tabulation  

Tabulation  merupakan tahap dimana jawaban dari responden yang 

sama dikelompokan berdasarkan kritetria objektif, kemudian dituliskan 

dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. 

G. Analisa Data  

Analisa data yang dilakukan secara analisis deskritif berupa distribusi 

frekuensi dan menggunakan tabel untuk memberikan gambaran tentang 

variabel-variabel yang di teliti dengan menggunakan rumus:  
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  X = 
n

f
 x k 

Keterangan:  

X : jumlah presentase variabel yang diteliti 

f : frekuensi kategori yang di amati 

n : jumlah sampel penelitian 

k : konstata (100%)  (Chandra, 2008 dalam Sabaruddin, 2015:29) 

H. Penyajian Data  

Penyajian data pada penelitian ini yaitu dalam bentuk tabel 

distribusi frekuensi yang kemudian dinarasikan secara diskriftif 

(memaparkan) variabel yang telah diteliti.  
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BAB V  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah  

PSTW “Minaula”  Kendari yang dahulunya bernama Sasana Tresna 

Wrdha ini diresmikan oleh Mentri Sosial RI Bapak Saparjo pada tanggal 

07 Desember 1981. Akhirya pada tahun 1994/1995 Sasana Tresna Werdha 

ini berubah nama menjadi Panti Sosial Tresna Werdha “Minaula”  

Kendari dengan jumlah 100 orang, dan dalam oprasionalnya bertanggung 

jawab kepada Mentri Sosial RI melalui Kepala Kantor Wilayah 

Departemen Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara.   

Departemen Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya dalam era 

otonomi daerah PSTW “Minaula” Kendari ini berubah menjadi UPTD 

PSTW “Minaula” Kendari yang tergabung Dalam Dinas Kesehatan Dan 

Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara. Akhirnya pada tahun 2013 UPTD 

PSTW “Minaula” Kendari bergabung dengan Kementrian Sosial RI dan 

berubah nama menjadi UPT PSTW “Minaula” Kendari. 

2. Letak Geografis  

Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Minaula Kendari terletak di Desa 

Rahaona Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan memiliki 

seluas lahan 28.000 m2 dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Poros Bandara 
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b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Lahan Perkebunan Masyarakat  

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Pemukiman Penduduk 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan  Pemukiman Penduduk 

3. Kondisi Panti dan Kegiatan Pelayanan  

Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan social UPT Panti Sosial 

Tresna Wrdha Minaula Kendari memiliki sumberdaya manusia sebanyak 

55 orang yang meliputi: 

Tabel 5.1 

Distribusi Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dan Honorer di Panti 

Sosial Tresna Werdha Minaula Kendari 

    No.  Pegawai Frekuensi  

1.  PNS 19 

2.  Honorer  36 

Total  55 

Sumber : Data Sekunder 2017 

Berdasarkan table 5.1. Distribusi  Jumlah Pegawai Negri Sipil di Panti 

Sosial Tresna Werdha Minaula Kendari, sebanyak 19 orang, dan pegawai 

Honorer sebanyak 36 orang. 

4. Sarana Prasarana 

UPT PSTW “Minaula” Kendari, dibangun diatas sebidang tanah seluas ± 

3 Ha, areal tersebut digunakan untuk sarana bangunan, sarana jalan, dan 

kompleks, taman dan selebihnya dimafaatkan untuk lahan pertanian dan  

kolam ikan. 
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Tabel 5.2 

Distribusi Sarana Bagunan Fisik di Panti Sosial  

Tresna Werdha Minaula Kendari 

     No.  Sarana Bagunan Fisik Frekuensi 

1.  Wisma Penerima Manfaat 12 unit 

2.  Ruang Seba guna 1 unit 

3.  Ruang Perawatan Khusus 1 unit 

4.  Ruang Ketrampilan 1 unit 

5.  Ruang Poliklinik 1 unit 

6.  Ruang Dapur 1 unit 

7.  Ruang Pemulasaran Jenasah 1 unit 

8.  Kantor 1 unit 

9.  Rumah Dinas 6 unit 

10. Rumah Jabatan 1 unit 

11. Aula 1 unit 

12. Masjid 1 unit 

13. Gudang 1 unit 

14. Kolam Ikan 6 unit 

Total  35 unit 

Sumber : Data Sekunder 2017 

Berdasarkan  table 5.2. Distribusi sarana bangunan fisik di Panti Sosial 

Tresna Werdha Minaula Kendari, dari 35 sarana bangunan di Panti Sosial 

Tresna Werdha Minaula Kendari terdapat 12 wisma penerima manfaat, 6 

unit rumah dinas, 6 unit kolam ikan, dan masing-masing 1 ruang serba 

guna, ruang perawatan khusus, ruang ketrampilan, ruang poliklinik, ruang 

dapur, ruang pemulasaran jenasah, kantor, rumah jabatan, aula, masjid, 

dan gudanag. 
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Tabel 5.3 

Distribusi Sarana Tranportasi di Panti Sosal  

Tresna Werdha Minaula Kendari  

No.  Sarana Transportasi Frekuensi  

1.  Bis  2 unit 

2.  Mobil Oprasional  3 unit  

3.  Mobil Ambulan  1 unit 

4.  Motor Oprasional  5 unit 

                 Total  11 unit 

Sumber : Data Sekunder 2017 

 Berdasarkan tabel 5.3. Distribusi Sarana Trasportasi di Panti Sosial 

Tresna Werdha Minaula Kendari, terdapat 2 unit Bis, 3 unit Mobil 

Oprasional, 1 unit Mobil Ambulan dan 5 unit Motor Oprasional. 

B. Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Panti Sosial Tresna Werdha Minaula 

Kendari di seluruh wisma selama 2 hari, yaitu dari tanggal 19 Juni 2017 

sampai 20 Juni 2017 dengan jumlah sampel sebanyak 52 responden terhadap 

lansia yang berada di Panti Sosial Tresna Werdha Minaula Kendari.   

Penelitian ini merupakan penelitian deskriftif.  Analisis penelitian ini di bagi 

atas analisis karakteristik responden dan analisis variable penelitian. Untuk 

lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut: 

1. Karakteristik Responden  

Karakteristik responden yang diteliti pada penelitian ini adalah jenis 

kelamin, golongan umur, dan berdasarkan tingkat pendidikan untuk 

mengetahui dukungan keluarga pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha 

Minaula Kendari Tahun 2017. 
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a. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin. 

Adapun karateristik responden berdasarkan jenis kelamin sebagaimana 

diuraikan pada tabel sebagai berikut:  

Tabel 5.4 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin di 

Panti Sosial Tresna Werdha Minaula Kendari Tahun 2017 

No.  Jenis Kelamin  Frekuensi  Persentase  

1.  Laki-Laki 25 48,1% 

2.  Perempuan  27 51,9 % 

                 Total  52 100% 

Sumber : Data Primer diolah  Juni 2017    

Berdasarkan tabel 5.4. Distribusi responden berdasarkan jenis 

kelamin di Panti Sosial Tresna Werdha Minaula Kendari Tahun 2017 

menunjukan bahwa dari 52 responden, sebagian besar perempuan 

yakni 27 orang (51,9%), sedangkan yang terendah yaitu laki-laki 

sebanyak 25 orang (48,1%). 

b. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kelompok Umur. 

Adapun karakteristik responden berdasarkan kelompok umur 

sebagaimana di uraikan pada tabel sebagai berikut:  
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Tabel 5.5 

Distribusi Responden Berdasarkan Golongan Umur di Panti 

Tresna Werdha Minaula Kendari Tahun 2017  

No. Golongan Umur  Frekuensi  Persentase  

1. 60 – 74 41 78,8% 

2. 75 – 90 11 21,2% 

3. >90 0 0 % 

Total 52 100% 

     Sumber : Data Primer diolah Juni 2017 

 Berdasarkan Tabel 5.5. Distribusi Responden Berdasarkan 

Golongan Umur di Panti Sosial Tresna Werdha Minaula Kendari 

Tahun 2017 menunjukan bahwa dari 52 responden, sebagian besar  

adalah  yang berumur 60-74 tahun yakni sebanyak 41 orang (78,8%), 

sedangkan yang terendah yaitu 75-90 sebanyak 11 0rang (21.2%). 

c. Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan. 

Adapun karateristik responden berdasarkan Pendidikan sebagaimana 

diuraikan pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel 5.6  

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan di Panti 

Sosial Tresna Werdha Minaula Kendari Tahun 2017 

No. Pendidikan Frekuensi  Persentase 

1. Tidak Sekolah 11 21.2% 

2. SD 32 61.5% 

3. SMP 5 9.6% 

4. SMA 2 3.8% 

5. SR 2 3.8% 

Total  52 100% 

Sumber : Data Primer diolah Juni 2017    

Berdasarkan tabel 5.6. Distribusi responden berdasarkan 

pendidikan pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Minaula 

Kendari Tahun 2017 menunjukan bahwa dari 52 responden, sebagian 

besar berpendidikan SD sebanyak 32 orang (61,5%), dan yang 

terendah yaitu SMA dan SR masing-masing sebanyak 2 orang (3,8%).  

2. Variable Penelitian 

a. Dukungan Informasional Keluarga Pada Lansia di Panti Sosial 

Tresna Werdha Minaula Kendari Tahun 2017 

Distribusi responden berdasarkan variabel dukungan 

informasional keluarga yaitu kategori mendukung dan tidak 

mendukung diperoleh gambaran sebagai berikut: 
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Tabel 5.7 

Distribusi Responden Berdasarkan Dukungan Informasional 

Keluarga Pada Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Minaula 

Kendari Tahun 2017 

No.  Dukungan Informasional 

Keluarga 

Frekuensi  Persentase  

1. Mendukung 24 46,2%  

2.  Tidak Mendukung 28 53,8% 

Total  52 100% 

Sumber : Data Primer diolah Juni 2017 

Berdasarkan Table 5.7. Distribusi Responden Berdasarkan  

Dukungan informasional Keluarga pada lansia di Panti Sosial Tresna 

Werdha Minaula Kendari Tahun 2017 menunjukan bahwa dari 52 

orang  responden, sebagian besar di kategorikan tidak mendapat  

dukungan informasional keluarga yaitu 28 orang (53,8%), dan yang di 

kategorikan mendukung yaitu 24 orang (46,2%).  

Tabel 5.8 

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Pertanyaan Dukungan 

Informasional Keluarga Pada Lansia di Panti Sosial Tresna 

Werdha Minaula Kendari Tahun 2017 

No.  Jenis Pertanyan Dukungan 

Informasional Keluarga 

Frekuensi  Persentase  

1.   Apakah Keluaga 
memberikan informasi 
mengenaikesehatan anda ? 

21 40,4% 

1.  Apakah keluarga 

memberikan informasi 
tentang kegiatan untuk 

meningkatkan kesehtan 
anda? 

15 28,8% 

2.   Apakah keluarga 
menceritakan perkembagan 

keluarga kepada anda ? 

33 63,5% 
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3.  Apakah keluarga 
memberikan petunjuk-

petunjuk untuk 
menyelesaikan masalah 

anda? 

12 23,1% 

4.  Apakah keluarga 
memberikan nasehat tentang 

pola makan sehari-hari? 

 
43 

 
82,7% 

Sumber : Data Primer diolah Juni 2017 

Berdasarkan tabel 5.8. Distribusi responden berdasarkan jenis 

pertanyaan  Dukungan informasional keluarga di Panti Sosial Tresna 

Werdha Minaula Kendari tahun 2017 menunjukan bahwa  dari 5 

pertanyaan  dukungan informasional keluarga yang paling banyak 

didapatkan oleh lansia yaitu nasehat tentang pola makan sehari-hari 

dan pengobatan sebanyak 43 orang (82,7%). Kemudian menyusul 

terbanyak ke dua yaitu informasi tentang perkembangan keluarga 

sebanyak 33 orang (63,5%). Sedangkan yang paling sedikit di 

dapatkan oleh lansia yaitu tentang petunjuk-petunjuk penyelesaian 

masalah sebanyak 12 orang (23,1%) dan yang terendah kedua yaitu 

pemberian informasi tentang kegiatan untuk meningkatkan kesehatan 

sebanyak 15 orang (28,8%).  

b. Dukungan Penghargaan Keluarga Pada Lansia di Panti Sosial 

Tresna Werdha Minaula Kendari Tahun 2017 

Distribusi responden berdasarkan variabel dukungan 

penghargaan  keluarga yaitu kategori mendukung dan tidak 

mendukung diperoleh gambaran sebagai berikut: 
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  Tabel 5.9 

Distribusi Responden Berdasarkan Dukungan Penghargaan 

Keluarga Pada Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Minaula 

Kendari Tahun 2017 

No.  Dukungan  

Penghargaan Keluarga 

Frekuensi  Persentase 

1. Mendukung  47 90,4% 

2.  Tidak Mendukung  5 9,6% 

Total  52 100% 

Sumber : Data Primer diolah Juni 2017 

Berdasarkan Tabel 5.9. Distribusi Responden Berdasarkan 

Dukungan Penghargaan Keluarga pada lansia di Panti Sosial Tresna 

Werdha Minaula Kendari Tahun 2017 menunjukan bahwa dari 52 

orang responden, lebih banyak yang kategori mendukung yaitu 47 

orang (90,4%), dan tidak mendukung 5 orang (9,6%).  

Tabel 5.10 

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Pertanyaan Dukungan 

Penghargaan  Keluarga Pada Lansia di Panti Sosial Tresna 

Werdha Minaula Kendari Tahun 2017 

No.  Jenis Pertanyan Dukungan 

Penghargaan Keluarga 

Frekuensi  Persentase  

1.   Apakah keluarga 
menunjukan wajah yang 

menyenangkan saat 
berbicara dengan anda? 

51 98,1% 

2.  Apakah keluarga 
memberikan pujian dan 

perhatian kepada anda? 

23 44,2% 

3.   Apakah keluarga 
memberikan dukungan 

disetiap keputusan anda? 

33 63,5% 

4.  Apakah keluarga 
memperhatikan anda ketika 

anda sakit? 

19 36,5% 
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5.  Apakah keluarga 
menunjukan sikap yang 

sopan dan ramah ketika 
berkunjung? 

51 
 

98,1% 
 

Sumber : Data Primer diolah Juni 2017 

Berdasarkan tabel 5.10. Distribusi responden berdasarkan jenis 

pertanyaan  Dukungan Penghargaan  keluarga di Panti Sosial Tresna 

Werdha Minaula Kendari tahun 2017 menunjukan bahwa dari lima 

pertanyaan dukungan penghargaan keluarga yang paling banyak di 

dapatkan oleh lansia yaitu tentang apakah keluarga menunjukan wajah 

yang menyenangkan saat berbicaran dan apakah keluarga menunjukan 

sikap yang sopan dan ramah ketika berkunjung masing-masing 

sebanyak 51 orang (98,1%). Sedangkan yang paling sedikit di 

dapatkan oleh lansia yaitu tentang apakah keluarga memperhatikan 

lansia ketika ia sakit sebanyak 19 orang (36,5%). dan terendah 

berikutnya apakah keluarga memberikan pujian dan perhatian pada 

lansia sebanyak 23 orang (44,2%).  

c. Dukungan Instrumental Keluarga Pada Lansia di Panti Sosial 

Tresna Werdha Minaula Kendari Tahun 2017 

Distribusi responden berdasarkan variabel dukungan instrumental   

keluarga yaitu kategori mendukung dan tidak mendukung diperoleh 

gambaran sebagai berikut: 
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Tabel 5.11 

Distribusi Responden Berdasarkan Dukungan Intrumental 

Keluarga Pada Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Minaula 

Kendari Tahun 2017 

No.  Dukungan  Instrumental 

Keluarga 

Frekuensi  Persentase  

1. Mendukung  25 48,1% 

2.  Tidak Mendukung 27 51,9% 

Total  52 100% 

Sumber : Data Primer diolah Juni 2017 

Berdasarkan Tabel 5.11. Distribusi Responden Berdasarkan  

Dukungan Instrumental Keluarga pada lansia di Panti Sosial Tresna 

Werdha Minaula Kendari Tahun 2017 menunjukan bahwa dari 52 

orang responden, lebih banyak yang kategori tidak mendukung yaitu 

27 orang (51,9%), dan kategori mendukung yaitu 25 orang (48,1%).  

Tabel 5.12 

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Pertanyaan Dukungan 

Instrumental  Keluarga Pada Lansia di Panti Sosial Tresna 

Werdha Minaula Kendari Tahun 2017 

No.  Jenis Pertanyan Dukungan 

Instrumental Keluarga 

Frekuensi  Persentase  

1.   Apakah keluarga 
membawakan makanan 
kesukaan anda ketika 

berkunjung? 

15 29% 

2.  Apakah keluarga 
menyediakan uang yang 

cukup untuk memenuhi 
keperluan anda di panti? 

15 29% 

3.   Apakah keluarga 

memfasilitasi kebutuhan 
sarung/selimut untuk dipakai 

32 62% 
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di panti? 

4.  Apakah keluarga 

memberikan pakaian yang 
laying padaanda? 

44 85% 

5.  Apakah keluarga 
memberikan alat bantu jalan 

seperti tongkat, sandal, untuk 
digunakan di panti? 

26 50% 

Sumber : Data Primer diolah Juni 2017 

Berdasarkan tabel 5.12. Distribusi responden berdasarkan jenis 

pertanyaan  Dukungan Intrumental  keluarga di Panti Sosial Tresna 

Werdha Minaula Kendari tahun 2017 menunjukan bahwa dari lima 

pertanyaan dukungan instrumental keluarga yang paling  sedikit 

didapatkan yaitu tentang apakah keluarga membawakan makanan 

kesukaan dan apakah keluarga menyediakan uang yang cukup masing-

masing sebanyak 15 orang (29%).  Sedangkan yang paling banyak di 

dapatkan oleh lansia yaitu tentang pemberian pakaian yang layak 

sebanyak 44 orang (85%) dan terbanyak kedua yaitu tentang apakah 

keluarga memfasilitasi kebutuhan sarung/selimut sebanyak 32 orang 

(62%).  

d. Dukungan Emosional Keluarga Pada Lansia di Panti Sosial 

Tresna Werdha Minaula Kendari Tahun 2017 

Distribusi responden berdasarkan variabel dukungan emosional   

keluarga yaitu kategori mendukung dan tidak mendukung diperoleh 

gambaran sebagai berikut:  
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Tabel 5.13 

Distribusi Responden Berdasarkan Dukungan Emosional 

Keluarga Pada Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Minaula 

Kendari Tahun 2017 

No.  Dukungan  Emosional 

Keluarga 

Frekuensi  Persentase  

1. Mendukung  42 80,8% 

2.  Tidak Mendukung 10 19,2% 

Total  52 100% 

Sumber : Data Primer diolah Juni 2017 

Berdasarkan  Tabel 5.13. Distribusi Responden Berdasarkan 

Dukungan Emosional keluarga pada lansia di Panti Sosial Tresna 

Werdha Minaula Kendari Tahun 2017 menunjukan bahwa dari 52 

orang responden, lebih banyak yang kategori mendukung yaitu 42 

orang (80,8%), dan tidak mendukung yaitu 10 orang (19,2%). 

Tabel 5.14 

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Pertanyaan Dukungan 

Emosional Keluarga Pada Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha 

Minaula Kendari Tahun 2017 

No.  Jenis Pertanyan Dukungan 

Emosional Keluarga 

Frekuensi  Persentase  

1.   Apakak keluarga melibatkan 
anda dalam mengambil 

keputusan? 

5 9,6% 

2.  Apakah keluarga 
mendengarkan keluhan yang 
anda rasakan? 

47 90,4% 

3.   Apakah keluarga 
memberikan pujian dan 
perhatian kepada anda? 

23 44,2% 

4.  Apakah keluarga 

mengingatkan anda untuk 
makan dan kontrol 

kesehatan? 

46 88,5% 
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5.  Apakah keluarga 
memberikan perasaan 

nyaman, merasa dicintai 
selama anda ada di PSTW 

45 86,5% 

Sumber : Data Primer diolah Juni 2017 

Berdasarkan tabel 5.14. Distribusi responden berdasarkan jenis 

pertanyaan  Dukungan Emosional  keluarga di Panti Sosial Tresna 

Werdha Minaula Kendari tahun 2017 menunjukan bahwa dari lima 

pertanyaan dukungan emosional keluarga yang paling banyak di 

dapatkan oleh lansia yaitu tentang apakah keluarga mendengarkan 

keluhan yang dirasakan yaitu sebanyak 47 orang (90,4%) dan yang 

terbanyak selanjutnya apakah keluarga mengingatkan lansia untuk 

makan dan kontrol kesehatan terdapat 46 orang (88,5%). Sedangkan 

yang paling sedikit didapat yaitu tentang apakah keluarga melibatkan 

lansia dalam mengambil keputusan sebanyak 5 orang (9,6%) dan 

terendah berikutnya tentang apakah keluarga memberikan perhatian 

sebanyak 23 orang (44,2%). 

e. Bentuk Dukungan Keluarga Pada Lansia di Panti Sosial Tresna 

Werdha Minaula Kendari Tahun 2015. 

Distribusi bentuk dukungan kelurga pada lansia di Panti Sosial Tresna 

Werdha Minaula Kendari Tahun 2017 diperoleh gambaran sebagai 

berikut: 

 

s 
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Tabel 5.15 

Distribusi Bentuk Dukungan Keluarga Pada Lansia di Panti 

Sosial Tresna Werdha Minaula Kendari Tahun 2017 

No. 

 

 Dukungan Keluarga  Mendukung  Tidak Mendukung 

F % f % 

1. Informasional  24 46,2 28 53,8 

2. Penghargaan  47 90,4 5 9,6 

3. Instrumental  25 48,1 27 51,9 

4. Emosional  42 80,8 10 19,2 

Sumber : Data Primer Diolah Juni 2017 

 Berdasarkan tabel 5.15. Distribusi Bentuk Dukungan Keluarga 

Pada Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Minaula Kendari Tahun 

2017 menunjukan bahwa dari empat bentuk dukungan keluarga 

sebagian besar lansia mendapat dukungan penghargaan keluarga yaitu 

sebanyak 47 orang (90,4%),  sedangkan yang paling sedikit yaitu 

dukungan informasional keluarga sebanyak 24 orang (46,2%). 

d. Dukungan Keluarga  

Distribusi responden Dukungan Keluarga dibagi atas dua kategori 

mendukung dan tidak mendukung diperoleh gambaran sebagai 

berikut: 
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Tabel 5.16 

Distribusi Dukungan Keluarga di Panti sosial tresna Werdha 

Minaula Kendari Tahun 2017 

      No. Dukungan keluarga      Frekuensi       Persentase 

       1. Mendukung  27 51,9% 

       2. Tidak Mendukung  25 48,1% 

Total 52 100% 

Sumber : Data Primer Diolah Juni 2017 

Berdasarkan tabel 5.16. Distribusi Dukungan Keluarga di Panti 

Sosial Tresna Werdha Minaula Kendari Tahun 2017 menunjukan 

bahwa dari 52 orang, lebih banyak lansi yang di kategorikan  

mendapatkan dukungan keluarga yaitu sebanyak 27 orang (51,9%) dan 

yang tidak mendapat dukungan keluarga yaitu sebanyak 25 orang 

(48,1%). 

C. Pembahasan  

Pembahasan tentang dukungan keluarga pada lansia di Panti Sosial Tresna 

Werdha Minaula Kendari Tahun 2017 adalah sebagai berikut: 

1. Dukungan Informasional Keluarga 

Berdasarkan Tabel 5.7. Distribusi Responden Berdasarkan  Dukungan 

informasional Keluarga pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha 

Minaula Kendari Tahun 2017 menunjukan bahwa dari 52 orang  

responden, sebagian besar di kategorikan tidak mendapat  dukungan 
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informasional keluarga yaitu 28 orang (53,8%), dan yang di kategorikan 

mendukung yaitu 24 orang (46,2%).  

Hasil penelitian yang di lakukan pada 52 responden berdasarkan 

Dukungan informasional Keluarga pada lansia di Panti Sosial Tresna 

Werdha Minaula Kendari menunjukan  bahwa lansia yang di kategorikan 

tidak mendapatkan dukungan informasional keluarga yaitu sebanyak 28 

orang (53,8%).  

Dilihat dari karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dari 28 

responden terdapat 15 laki-laki (55,5%) dan 13 perempuan (48,1%). 

Berdasarkan golongan umur 60-74 terdapat 24 orang (58.5%), dan usia 

75-90 terdapat 4 orang (36.4%). Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir 

yang terbanyak SD terdapat 17 orang (53,1%) dan yang terendah SMA 1 

orang (50%).  

Dari lima pertanyaan dukungan informasional keluarga yang paling 

sedikit di dapatkan oleh lansia yaitu tentang petunjuk-petunjuk 

penyelesaian masalah sebanyak 12 orang (23,1%) dan yang terendah 

kedua yaitu pemberian informasi tentang kegiatan untuk meningkatkan 

kesehatan sebanyak 15 orang (28,8%).  

Hasil penelitian ini juga menunjukan dari 52 responden terdapat 24 

orang (46,2%) yang di kategorikan mendapat dukungan keluarga. Dilihat 

dari karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dari 24 responden 

terdapat 14 perempuan (51.9%) dan 10 laki-laki (40%). Berdasarkan 

golongan umur 60-74 terdapat 12 orang (41.5%) dan 75-90 terdapat 7 
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orang (63,6%). Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang terbanyak 

SD terdapat 15 orang (46.9%) dan yang terendah SMA 1 orang (50%). 

 Dari lima pertanyaan dukungan informasional keluarga yang paling 

banyak di dapatkan oleh lansia yaitu nasehat tentang pola makan sehari-

hari dan pengobatan sebanyak 43 orang (82,7%). Kemudian menyusul 

terbanyak ke dua yaitu informasi tentang perkembangan keluarga 

sebanyak 33 orang (63,5%). 

Penelitian ini sesuai dengan penelitian Siti, W (2016) yang dilakukan 

di PSTW Budi Sejahtera bahwa  keluarga jarang memberikan informasi 

tentang keadaan keluarga di rumah dan tidak melibatkan lansia dalam 

pengambilan keputusan. 

Penelitian Rizkiyanti, 2014  juga mengatakan bahwa keluarga yang 

kurang memperhatikan kesehatan lansia dan tidak menjaga kesehatan 

lansia itu dengan baik, hal ini dapat diketahui bahwa faktor yang 

menyebabkan dukungan keluarga belum maksimal karena faktor keluarga 

yang memperebutkan harta, keluarga yang mementingkan ego masing-

masing, perbedaan argumentasi yang bisa menyebabkan pertikaian antara 

keluarga. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rizkiyanti, 2014 mengatakan bahwa, 

dukungan keluarga sebagian besar diberikan oleh anak kandung. Anak 

kandung cenderung lebih memperhatikan lansia dibandingkan menantu 

dan cucu. Meskipun sibuk dengan pekerjaan dan tidak memiliki waktu 

banyak dengan lansia, mereka masi memiliki rasa kasih sayang yang lebih 
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besar. Anak perempuan lebih besar memberikan dukungan pada lansia, 

dimana anak perempuan memiliki keterikatan dengan orang tuanya lebih 

erat, karena anak perempuan lebih banyak mengurus semua keperluan 

anggota keluarga dibanding anak laki-laki yang sering meningalkan rumah 

untuk berkerja.  

Asumsi peneliti bahwa pentingya dukungan informasional keluarga 

bagi lansia yang tinggal di Panti Sosial Tresna Werdha Minaula Kendari, 

hal ini karena dukungan informasi merupakan sumber nasehat, usulan, 

saran, petunjuk dan pemberian informasi bagi lansia untuk dapat 

mengatasi masalah kesehatan dan untuk meningkatkan kepatuhan lansia 

terhadap pengobatan dan diet yang diberikan. 

Dukungan sosial sangat diperlukan oleh setiap individu didalam siklus 

kehidupannya. Dukungan sosial akan semakin dibutuhkan pada saat 

seseorang sedang mengalami masalah atau sakit, disinilah peran anggota 

keluarga  diperlukan untuk menjalani masa-masa sulit dengan cepat 

(Effendi, 2009). 

Dukungan informasional adalah keluarga berfungsi sebagai pemberi 

informasi, dimana keluarga menjelaskan tentang pemberian saran, sugesti, 

informasi yang dapat digunakan mengungkapkan suatu masalah 

(Friedman 2013). Dukungan keluarga merupakan salah satu bentuk terapi 

yang diperlukan karena melalui keluarga berbagai masalah kesehatan bisa 

sekaligus dapat diatasi. 
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Menurut Setiadi 2008 dalam Saputri, Nur Intan 2016 faktor-faktor 

yang mempengaruhi dukungan keluarga adalah: a) Faktor Internal yang 

terdiri dari: (1) Tahap Perkembangan, artinya dukungan keluarga dapat 

ditentukan oleh faktor usia dalam hal ini adalah pertumbuhan dan 

perkembangan, dengan demikian setiap rentang usia (bayi-lansia) 

memiliki pemahaman dan respon yang berbeda-beda: (2) Pendidikan atau 

Tingkat Pengetahuan, keyakinan seseorang terhadap adanya dukungan 

terbentuk oleh variabel intelektual yang terdiri dari pengetahuan, latar 

belakang pendidikan, dan pengalaman masalalu. Kemampuan kongnitif 

akan membentuk cara berfikir seseorang termasuk kemampuan untuk 

memahami faktor-faktor berhubungan dengan penyakit dan menggunakan 

pengetahuan tentang kesehatan untuk menjaga kesehatan dirinya: (3) 

Faktor Emosional, juga mempengaruhi keyakinan terhadap adanya 

dukungan dan cara melaksanakanya: (4) Spiritual, aspek spiritual dapat 

terlihat dari bagaimana seseorang menjalani kehidupannya, menyangkut 

nilai dan keyakinan yang dilaksanakan, hubungan dengan keluarga atau 

teman, dan kemampuan mencari harapan dan arti dalam hidup: b) Faktor 

Eksternal yang terdiri dari: (1) Praktik di Keluarga, cara bagaimana 

keluarga memberikan dukungan biasanya mempengaruhi penderita dalam 

melaksanakan kesehatanya: (2) Faktor Sosial, dapat mempengaruhi 

kebiasaan dalam berinteraksi dengan seseorang termasuk dalam 

pemberian dukungan keluarga: (3) Latar Belakang Budaya,  
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mempengaruhi keyakinan nilai dan kebiasaan individu dalam memberikan 

dukungan termasuk cara pelaksanaan kesehatan peribadi. 

2. Dukungan Penghargaan Keluarga 

Berdasarkan Tabel 5.9. Distribusi Responden Berdasarkan Dukungan 

Penghargaan Keluarga pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Minaula 

Kendari Tahun 2017 menunjukan bahwa dari 52 orang responden, lebih 

banyak yang kategori mendukung yaitu 47 orang (90,4%), dan tidak  

mendukung 5 orang (9,6%). 

Hasil penelitian yang dilakukan pada 52 responden  berdasarkan 

Dukungan Penghargaan Keluarga pada lansia di Panti Sosial Tresna 

Werdha Minaula Kendari didapatkan bahwa lansia yang dikategorikan 

mendapat dukungan yaitu sebanyak 47 orang (90,4%).  

Dilihat dari karakteristik responden berdasarkan jenis kelamain dari 47 

orang terdapat 25 perempuan (92,6%) dan 22 laki-laki (88%). Berdasarkan 

golongan umur 60-74 terdapat 37 orang (90,2%) dan 75-90 terdapat 10 

orang (90,9%). Berdasarkan pendidikan yang banyak SD 30 orang 

(93,7%) dan yang terendah SR 1 orang (50%).  

Dari lima pertanyaan dukungan penghargaan keluarga yang paling 

banyak di dapatkan oleh lansia yaitu tentang apakah keluarga menunjukan 

wajah yang menyenangkan saat berbicaran dan apakah keluarga 

menunjukan sikap yang sopan dan ramah ketika berkunjung masing-

masing sebanyak 51 orang (98,1%).  
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Hasil penelitian ini juga menunjukan dari 52 responden terdapat 5 

orang (9,6%) yang di kategorikan tidak mendapat dukungan keluarga. 

Dilihat dari karakteristik responden berdasarkan jenis kelamain dari 5 

responden terdapat 3 laki-laki (12%) dan 2 perempuan (7,4%). 

Berdasarkan golongan umur 60-74 terdapat 4 orang (9.8%) dan 75-90 

terdapat 1 orang (9,1%). Berdasarkan tingkat pendidikan terbanyak SD 2 

orang (6,3%) dan terendah SMP, SD, SR, Tidak Sekolah dimana masing-

masing 1 orang.  

Dari lima pertanyaan dukungan penghargaan keluarga yang paling 

sedikit di dapatkan oleh lansia yaitu tentang apakah keluarga 

memperhatikan lansia ketika ia sakit sebanyak 19 orang (36,5%). dan 

terendah berikutnya apakah keluarga memberikan pujian dan perhatian 

pada lansia sebanyak 23 orang (44,2%). 

Asumsi peneliti bahwa pentingnya dukungan penghargaan keluarga 

pada lansia yang tinggal di Panti Sosial Tresna Werdha Minaula Kendari, 

hal ini karena dukungan penghargaan akan memberikan perasaan dihargai 

membuat individu merasa di cintai dan bahwa orang lain percaya pada 

dirinya sehingga lansia tidak merasa terkucilkan karna berada di panti 

sosial. 

Dukungan penilaian atau penghargaan adalah keluarga yang bertindak 

membimbing dan menengahi pemecahan masalah, sebagai sumber dan 

validator indentitas anggota keluarga diantaranya memberikan support, 

penghargaan, perhatian (Friedman 2013).  
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Bentuk dukungan keluarga yang diberikan oleh keluarga adalah 

dorongan semangat, pemberian nasehat atau mengawasi tentang pola 

makan sehari-hari dan pengobatan. Dukungan keluarga juga merupakan 

perasaan individu yang mendapatkan perhatian, disenangi, dihargai dan 

termasuk bagian dari masyarakat (Utami, 2003 dalam Suparyanto, 2012). 

Menurut Setiadi 2008 dalam Saputri, Nur Intan 2016 faktor-faktor 

yang mempengaruhi dukungan keluarga adalah: a) Faktor Internal yang 

terdiri dari: (1) Tahap Perkembangan, artinya dukungan keluarga dapat 

ditentukan oleh faktor usia dalam hal ini adalah pertumbuhan dan 

perkembangan, dengan demikian setiap rentang usia (bayi-lansia) 

memiliki pemahaman dan respon yang berbeda-beda: (2) Pendidikan atau 

Tingkat Pengetahuan, keyakinan seseorang terhadap adanya dukungan 

terbentuk oleh variabel intelektual yang terdiri dari pengetahuan, latar 

belakang pendidikan, dan pengalaman masalalu. Kemampuan kongnitif 

akan membentuk cara berfikir seseorang termasuk kemampuan untuk 

memahami faktor-faktor berhubungan dengan penyakit dan menggunakan 

pengetahuan tentang kesehatan untuk menjaga kesehatan dirinya: (3) 

Faktor Emosional, juga mempengaruhi keyakinan terhadap adanya 

dukungan dan cara melaksanakanya: (4) Spiritual, aspek spiritual dapat 

terlihat dari bagaimana seseorang menjalani kehidupannya, menyangkut 

nilai dan keyakinan yang dilaksanakan, hubungan dengan keluarga atau 

teman, dan kemampuan mencari harapan dan arti dalam hidup: b) Faktor 

Eksternal yang terdiri dari: (1) Praktik di Keluarga, cara bagaimana 
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keluarga memberikan dukungan biasanya mempengaruhi penderita dalam 

melaksanakan kesehatanya: (2) Faktor Sosial, dapat mempengaruhi 

kebiasaan dalam berinteraksi dengan seseorang termasuk dalam 

pemberian dukungan keluarga: (3) Latar Belakang Budaya,  

mempengaruhi keyakinan nilai dan kebiasaan individu dalam memberikan 

dukungan termasuk cara pelaksanaan kesehatan peribadi. 

3. Dukungan Instrumental Keluarga  

Berdasarkan Tabel 5.11. Distribusi Responden Berdasarkan  

Dukungan Instrumental Keluarga pada lansia di Panti Sosial Tresna 

Werdha Minaula Kendari Tahun 2017 menunjukan bahwa dari 52 orang 

responden, lebih banyak yang kategori tidak mendukung yaitu 27 orang 

(51,9%), dan kategori mendukung yaitu 25 orang (48,1%).  

Hasil penelitian yang dilakukan pada 52 responden di Panti Sosial 

Tresna Werdha Minaula Kendari di dapatkan bawa lansia yang di 

kategorikan tidak mendapatkan dukungan instrumental keluarga sebanyak 

27 orang (51,9%), Dilihat dari karakteristik responden berdasarkan jenis 

kelamin dari 27 responden terdapat 14 perempuan (51,9%) dan laki-laki 

13 orang (52%). Berdasarkan golongan umur 60-74 terdapat 23 orang 

(56,1%) dan 75-90 terdapat 4 orang (36,4%). Berdasarkan tingkat 

pendidikan yang terbanyak SD 17 orang (53,1%) dan yang paling sedikit 

SMA 1 orang (50%).  

Dari lima pertanyaan dukungan instrumental keluarga yang paling  

sedikit didapatkan yaitu tentang apakah keluarga membawakan makanan 
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kesukaan dan apakah keluarga menyediakan uang yang cukup masing-

masing sebanyak 15 orang (29%).  

Hasil penelitian ini juga menunjukan dari 52 responden terdapat 25 

orang (48.1%) yang di kategorikan mendapat dukungan keluarga. Dilihat 

dari karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dari 25 responden 

terdapat 13 perempuan (48%) dan 12 laki-laki (48%). Berdasarkan 

golongan umur 60-74 terdapat 18orang (43,9%) dan usia 75-90 terdapat 7 

orang (63,6%). Dan berdasarkan tingkat pendidikan yang terbanyak SD 15 

orang (46,9%) dan yang terendah SMA 1 orang (50%).  

Dari lima pertanyaan dukungan instrumental keluarga yang paling 

banyak di dapatkan oleh lansia yaitu tentang pemberian pakaian yang 

layak sebanyak 44 orang (85%) dan terbanyak kedua yaitu tentang apakah 

keluarga memfasilitasi kebutuhan sarung/selimut sebanyak 32 orang 

(62%).  

Asumsi peneliti bahwa pentingnya dukungan Instrumental  keluarga 

pada lansia yang tinggal di Panti Sosial Tresna Werdha Minaula Kendari, 

hal ini karena dukungan instrumental merupakan sumber pertolongan 

yang peraktis dan kongkrit yang mencangkup dukungan atau bantuan 

seperti uang, peralatan, waktu serta modifikasi lingkungan agar lansia 

merasa nyaman dan bahagia tinggal di panti sosial. 

Penelitian ini sesuai dengan penelitian Siti, W (2016) yang dilakukan 

di PSTW Budi Sejahtera bahwa lebih banyak lansia yang dikategorikan 

tidak mendapat dukungan instrumental. Hal ini dikarenakan keluarga yang 
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tidak membiayai lansia selama di panti dan mencarikan kekurangan sarana 

dan peralatan yang diperlukan. 

Dukungan instrumental adalah keluarga merupakan sumber 

pertolongan praktis dan konkrit, diantaranya adalah dalam hal kebutuhan 

keuangan, makan, minum dan istirahat (Friedman 2013). 

Proses menua menyebabkan lansia mengalami perubahan dan 

penurunan fungsi tubuh seperti fisik, kongnitif, dan psikologis. Perubahan 

pisikologis yang dialami lansia biasanya memasuki masa pensiun. Sumber 

penghasilan menjadi berkurang. Lansia juga mengalami penurunan fungsi 

tubuh sehingga kemandirian lansia menjadi berkurang (Watson, 2003) dan 

lansia menjadi tergantung dengan orang lain (keluarga) untuk memenuhi 

kebutuhannya seperti menyediakan diet yang sesuai, menemani lansia 

untuk memeriksakan kesehatannya dan menjaga kondisi lansia agar tetap 

sehat dan terkontrol (Friedman, Bowden & Jones 2003). 

Menurut Setiadi 2008 dalam Saputri, Nur Intan 2016 faktor-faktor 

yang mempengaruhi dukungan keluarga adalah: a) Faktor Internal yang 

terdiri dari: (1) Tahap Perkembangan, artinya dukungan keluarga dapat di 

tentukan oleh faktor usia dalam hal ini adalah pertumbuhan dan 

perkembangan, dengan demikian setiap rentang usia (bayi-lansia) 

memiliki pemahaman dan respon yang berbeda-beda: (2) Pendidikan atau 

Tingkat Pengetahuan, keyakinan seseorang terhadap adanya dukungan 

terbentuk oleh variabel intelektual yang terdiri dari pengetahuan, latar 

belakang pendidikan, dan pengalaman masalalu. Kemampuan kongnitif 
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akan membentuk cara berfikir seseorang termasuk kemampuan untuk 

memahami faktor-faktor berhubungan dengan penyakit dan menggunakan 

pengetahuan tentang kesehatan untuk menjaga kesehatan dirinya: (3) 

Faktor Emosional, juga mempengaruhi keyakinan terhadap adanya 

dukungan dan cara melaksanakanya: (4) Spiritual, aspek spiritual dapat 

terlihat dari bagaimana seseorang menjalani kehidupannya, menyangkut 

nilai dan keyakinan yang dilaksanakan, hubungan dengan keluarga atau 

teman, dan kemampuan mencari harapan dan arti dalam hidup: b) Faktor 

Eksternal yang terdiri dari: (1) Praktik di Keluarga, cara bagaimana 

keluarga memberikan dukungan biasanya mempengaruhi penderita dalam 

melaksanakan kesehatanya: (2) Faktor Sosial, dapat mempengaruhi 

kebiasaan dalam berinteraksi dengan seseorang termasuk dalam 

pemberian dukungan keluarga: (3) Latar Belakang Budaya,  

mempengaruhi keyakinan nilai dan kebiasaan individu dalam memberikan 

dukungan termasuk cara pelaksanaan kesehatan peribadi. 

4. Dukungan Emosional Keluarga 

Berdasarkan  Tabel 5.13. Distribusi Responden Berdasarkan 

Dukungan Emosional keluarga pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha 

Minaula Kendari Tahun 2017 menunjukan bahwa dari 52 orang 

responden, lebih banyak yang kategori mendukung yaitu 42 orang 

(80,8%), dan tidak mendukung yaitu 10 orang (19,2%).  

Hasil penelitian yang dilakukan pada 52 responden di Panti Sosial 

Tresna Werdha Minaula Kendari di dapatkan bahwa  lansia yang di 
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kategorikan mendapat dukungan emosional keluarga yaitu sebanyak 42 

orang (80,8%). Dilihat dari karakteristik responden berdasarkan jenis 

kelamin dari 42 responden terdapat 21 laki-laki (84%) dan perempuan 

21orang (77,8%). Berdasarkan golongan umur 60-74 terdapat 33 orang 

(80,5%) dan usia 75-90 terdapat 8 orang (81,8%). Dan berdasarkan tingkat 

pendidikan yang mendominasi SD 27 orang (84,4%) dan yang terendah 

SMA 2 orang (100%).  

Dari lima pertanyaan dukungan emosional keluarga yang paling 

banyak di dapatkan oleh lansia yaitu tentang apakah keluarga 

mendengarkan keluhan yang dirasakan yaitu sebanyak 47 orang (90,4%) 

dan yang terbanyak selanjutnya apakah keluarga mengingatkan lansia 

untuk makan dan kontrol kesehatan terdapat 46 orang (88,5%).  

Hasil penelitian juga menunjukan bahwa dari 52 responden terdapat 

10 orang (19,2%) yang di kategorikan tidak medapat dukungan emosional 

kelaurga. Dilihat dari karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

dari 10 responden terdapat perempuan 6 orang (22,2%) dan 4 laki-laki 

(16%). Berdasarkan golongan umur 60-74 terdapat 8 orang (19,5%) dan 

usia 75-90 terdapat 2 orang (18,2%). Dan berdasarkan tingkat pendidikan 

yang terbanayak SD 5 orang (15,6%) dan yang terendah tidak sekolah 1 

orang (9,1%).  

Dari lima pertanyaan dukungan emosional keluarga yang paling 

sedikit didapat yaitu tentang apakah keluarga melibatkan lansia dalam 

mengambil keputusan sebanyak 5 orang (9,6%) dan terendah berikutnya 
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tentang apakah keluarga memberikan perhatian sebanyak 23 orang 

(44,2%). 

Asumsi peneliti bahwa pentingnya dukungan emosional keluarga pada 

lansia yang tinggal di Panti Sosial Tresna Werdha Minaula Kendari, hal 

ini karena dukungan emosional akan memberikan perasaan nyaman dan 

membuat individu percaya bahwa dia dikagumi, di hargai dan dicintai dan 

bahwa orang lain bersedia memberi perhatian dan rasa aman sehingga 

lansia merasa bahagia diakhir usianya.  

 Dukungan emosional adalah keluarga sebagai tempat yang aman dan 

damai untuk istirahat serta pemulihan dan membantu penguasaan terhadap 

emosi. Dukungan emosional meliputi dukungan yang diwujudkan dalam 

bentuk adanya kepercayaan dan perhatian (Friedman 2013). 

Hal ini sesuai dengan teori yang mengatakan memberikan semangat, 

kehangatan, cinta, kasih, dan emosi. Leavy, 1992 dalam Rezkiyanti 2014, 

menyatakan dukungan emosional sebagai perilaku yang memberi perasaan 

nyaman dan membuat individu percaya bahwa dia dikagumi, dihargai dan 

dicintai dan bahwa orang lain bersedia memberi perhatian dan rasa aman. 

Menurut Setiadi 2008 dalam Saputri, Nur Intan 2016 faktor-faktor 

yang mempengaruhi dukungan keluarga adalah: a) Faktor Internal yang 

terdiri dari: (1) Tahap Perkembangan, artinya dukungan keluarga dapat 

ditentukan oleh faktor usia dalam hal ini adalah pertumbuhan dan 

perkembangan, dengan demikian setiap rentang usia (bayi-lansia) 

memiliki pemahaman dan respon yang berbeda-beda: (2) Pendidikan atau 
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Tingkat Pengetahuan, keyakinan seseorang terhadap adanya dukungan 

terbentuk oleh variabel intelektual yang terdiri dari pengetahuan, latar 

belakang pendidikan, dan pengalaman masalalu. Kemampuan kongnitif 

akan membentuk cara berfikir seseorang termasuk kemampuan untuk 

memahami faktor-faktor berhubungan dengan penyakit dan menggunakan 

pengetahuan tentang kesehatan untuk menjaga kesehatan dirinya: (3) 

Faktor Emosional, juga mempengaruhi keyakinan terhadap adanya 

dukungan dan cara melaksanakanya: (4) Spiritual, aspek spiritual dapat 

terlihat dari bagaimana seseorang menjalani kehidupannya, menyangkut 

nilai dan keyakinan yang dilaksanakan, hubungan dengan keluarga atau 

teman, dan kemampuan mencari harapan dan arti dalam hidup: b) Faktor 

Eksternal yang terdiri dari: (1) Praktik di Keluarga, cara bagaimana 

keluarga memberikan dukungan biasanya mempengaruhi penderita dalam 

melaksanakan kesehatanya: (2) Faktor Sosial, dapat mempengaruhi 

kebiasaan dalam berinteraksi dengan seseorang termasuk dalam 

pemberian dukungan keluarga: (3) Latar Belakang Budaya,  

mempengaruhi keyakinan nilai dan kebiasaan individu dalam memberikan 

dukungan termasuk cara pelaksanaan kesehatan peribadi. 

5. Bentuk Dukungan Keluarga Pada Lansia Di Panti Sosial Tresna 

Werdha Minaula Kendari  

Berdasarkan tabel 5.15. Distribusi Bentuk Dukungan Keluarga Pada 

Lansia di Panti sosial Tresna Werdha Minaula Kendari Tahun 2017 

menunjukan bahwa sebagian besar lansia mendapat dukungan 
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penghargaan keluarga yaitu sebanyak 47 orang  (90,4%) orang sedangkan 

dukungan informasional keluarga lebih sedikit yaitu sebanyak 24 orang 

(46,2%). 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sebagian besar lansia 

mendapatkan dukungan penghargaan keluarga hal ini disebabkan karna 

dari wawancara yang dilakukan mereka mengatakan bahwa  keluarga 

masih menunjukan wajah yang menyenangkan saat berbicara serta sikap 

yang sopan, dan ramah ketika berkunjung. 

Sedangkan bentuk dukungan keluarga yang lebih sedikit didapatkan 

yaitu dukungan informasional keluarga hal ini disebabkan karena 

kurangnya informasi dari keluarga tentang petunjuk-petunjuk 

penyelesaian masalah dan pemberian informasi tentang kegiatan  untuk 

meningkatkan kesehatannya, selain itu mereka mengatakan bahwa 

keluarga jarang datang untuk mengunjungi lansia di Panti Sosial Tresna 

Werdha Minaula Kendari. 

6. Dukungan Keluarga Pada Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha 

Minaula Kendari  

Berdasarkan tabel 5.16. Distribusi Dukungan keluarga Pada Lansia  di 

Panti Sosial Tresna Werdha Minaula Kendari Tahun 2017 menunjukan 

bahwa dari 52 orang, sebagian besar lansia dikategorikan mendapat 

dukungan keluarga yaitu sebanyak 27 orang (51,9%) sedangkan lansia 

yang dikategorikan tidak mendapat dukungan keluarga yaitu sebanya 25 

orang (48,1%). 
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Hasil penelitian yang dilakukan pada 52 responden di Panti Sosial 

Tresna Werdha Minaula Kendari di dapatkan bahwa lansia yang 

dikategorikan tidak mendapat dukungan keluarga yaitu sebanyak 25 orang 

(48,1%) yang terdiri dari 13 laki-laki (52%) dan 12 perempuan (44,2%), 

dari usia 60-74 terdapat 19 orang (46,3%) dan usia 75-90 terdapat 6 orang 

(54,5%). Hal ini disebabkan karena dari empat dukungan keluarga yang 

diteliti mereka dikategorikan tidak mendapat dukungan pada satu  bentuk 

dukungan keluarga.  Sehingga hal ini mempengaruhi, karena dukungan 

keluarga pada lansia dikategorikan mendukung apabila mereka mendapat 

dukungan keluarga minimal tiga bentuk dukungan keluarga yang diteliti.  

Asumsi peneliti bahwa pentingnya dukungan keluarga pada lansia 

yang tinggal di Panti Sosial Tresna Werdha Minaula Kendari, hal ini 

karena apabila lansia mendapat dukungan keluarga maka semakin baik 

tingkat kesehatan dan kualitas hidup  lansia apabila mendapat perhatian 

dan dukungkan dari keluarga. 

Menurut Setiadi 2008 dalam Saputri, Nur Intan 2016 faktor-faktor 

yang mempengaruhi dukungan keluarga adalah: a) Faktor Internal yang 

terdiri dari: (1) Tahap Perkembangan, artinya dukungan keluarga dapat 

ditentukan oleh faktor usia dalam hal ini adalah pertumbuhan dan 

perkembangan, dengan demikian setiap rentang usia (bayi-lansia) 

memiliki pemahaman dan respon yang berbeda-beda: (2) Pendidikan atau 

Tingkat Pengetahuan, keyakinan seseorang terhadap adanya dukungan 

terbentuk oleh variabel intelektual yang terdiri dari pengetahuan, latar 
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belakang pendidikan, dan pengalaman masalalu. Kemampuan kongnitif 

akan membentuk cara berfikir seseorang termasuk kemampuan untuk 

memahami faktor-faktor berhubungan dengan penyakit dan menggunakan 

pengetahuan tentang kesehatan untuk menjaga kesehatan dirinya: (3) 

Faktor Emosional, juga mempengaruhi keyakinan terhadap adanya 

dukungan dan cara melaksanakanya: (4) Spiritual, aspek spiritual dapat 

terlihat dari bagaimana seseorang menjalani kehidupannya, menyangkut 

nilai dan keyakinan yang dilaksanakan, hubungan dengan keluarga atau 

teman, dan kemampuan mencari harapan dan arti dalam hidup: b) Faktor 

Eksternal yang terdiri dari: (1) Praktik di Keluarga, cara bagaimana 

keluarga memberikan dukungan biasanya mempengaruhi penderita dalam 

kesehtanya: (2) Faktor Sosial, dapat mempengaruhi kebiasaan dalam 

berinteraksi dengan seseorang termasuk dalam pemberian dukungan 

keluarga: (3) Latar Belakang Budaya,  mempengaruhi keyakinan nilai dan 

kebiasaan individu dalam memberikan dukungan termasuk cara 

pelaksanaan kesehatan peribadi. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tanggal 19 Juni 

2017 sampai 20 Juni 2017 pada 52 responden di Panti Sosial Tresna Werdha 

Minaula Kendari tentang Dukungan Keluarga pada lansia yang tinggal di 

Panti  Sosial Tresna Werdha Minaula Kendari dan masih dikunjungi oleh 

keluarga, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dari 52 responden 

yang menjadi sampel penelitian, terdapat 27 lansia (51.9%) yang 

dikategorikan mendapat dukungan keluarga dan 25 lansia (48.1%) yang 

dikategorikan tidak mendapat dukungan keluarga. Adapun uraianya adalah 

sebagai berikut:  

1. Dari 52 responden, yang di kategorikan tidak mendapat dukungan 

informasional sebanyak 28 orang (53.8%), sedangkan yang di kategorikan 

mendapatkan mendukungan informasional keluarga sebanyak 24 orang 

(46.2%). 

2. Dari 52 responden, yang di kategorikan mendapat dukungan penghargaan 

keluarga sebanyak 47 orang (90.4%), sedangkan lansia yang dikategorikan 

tidak mendapatkan dukungan penghargaan keluarga  sebanyak 5 orang 

(9.6%). 

3. Dari 52 responden, yang di kategorikan tidak mendapatkan dukungan 

instrumental keluarga sebanyak 27 orang (51.9%) Sedangkan yang di 
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kategorikan mendapat dukungan instrumental keluarga  sebanyak  25 

orang (48.1%). 

4. Dari 52 responden, yang di kategorikan mendapatkan dukungan 

emosional keluarga sebanyak 42 orang (80.8%), sedangkan yang di 

kategorikan tidak mendapatkan dukungan emosional keluarga sebanyak 

10 orang (19.2%). 

B. Saran 

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan bagi petugas Panti Sosial Tresna 

Werdha Minaula Kendari agar dapat menigkatkan mutu pelayanan dan 

Memberi informasi bagi keluarga lansia pentingnya dukungan keluarga 

terhadap pemenuhan kebutuhan lansia di panti. 

2. Diharapkan bagi petugas PSTW agar mempasilitasi dukungan keluarga 

secara teratur terutama dalam dukungan informasional keluarag seperti 

memberikan petunjuk-petunjuk tentang cara penyelesaian masalah serta 

informasi diet yang harus diberikan dan memberikan arahan kepada 

keluarga lansia agar memberikan dukungan informasional, dukungan 

penghargaan, dukungan instrumental dan dukungan emosional kepada 

lansia. 

3. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi  tambahan informasi 

institusi pendidikan keperawatan. Dan dapat dipublikasikan dalam 

keperawatan khususnya mata kuliah keperawatan gerontik. 

4. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman bagi 

peneliti dan mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dibangku 
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kuliah. Dan untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai bahan referensi untuk pengembangan ilmu kesehatan dalam hal 

ini keperawatan.  
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SURAT PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

Kepada Yth  

Responden Penelitian 

Di-  

Tempat  

 

Dalam rangka meningkatkan kesehatan lansia Di Panti Sosial Tresna 

Werdha Minaula Kendari, maka saya : 

Nama : Wayan Swarniti 

Nim   : P00320014050 

Sebagai Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kendari Jurusan Keperawatan, 

bermaksud akan melaksanakan penelitian dengan judul “Identifikasi Dukungan 

Keluarga Pada Lansia Di Panti Sosial Tresna Werdha Minaula Kendari Tahun 

2017”. 

Sehubungan dengan hal ini, saya  mohon pada bapak / ibu berhak untuk 

menyetujui atau menolak menjadi responden. Namun apabila bapak / ibu setuju, 

bapak / ibu diminta kesedianya untuk menandatangani surat persetujuan 

responden ini. Atas partisipasi dan kesedianya menjadi responden, saya 

mengucapkan terimakasih. 

 

Kendari, Juni 2017 

Peneliti 

 

Wayan Swarniti  

 



 

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN RESPONDEN 

( INFORMED CONSENT ) 

 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini tidak keberatan untuk menjadi 

responden dalam penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Politeknik Kesehatan 

Kendari Jurusan Keperawatan dengan judul “Identifikasi Dukungan Keluarga 

Pada Lansia Di Panti Sosial Tresna Werdha Minaula Kendari Tahun 2017”. 

Saya memahami bahwa data ini bersifat rahasia. Demikian pernyataan in 

dengan sukarela tampa paksaan dari pihak manapun, semoga dapat di pergunakan 

sebagaimana mestinya. 

 

 

Kendari, Juni 2017 

Responden  

 

(................................) 

 

 



 LEMBAR KUESIONER PENELITIAN 

IDENTIFIKASI DUKUNGAN KELUARGA PADA LANSI  

DI PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MINAULA KENDARI 

A. Identitas Responden 

Nama   :     No. Responden : 

Umur    : 

Jenis kelami     :  

Agama   : 

Pendidikan  : 

Suku/bangsa  : 

B. Dukungan Iformasional  

 

No. 

 

Peryatan  

Jawaban 

Ya Tidak 

1.  Apakah Keluarga memberikan 
informasi mengenai kesehatan anda 

  

2.  Apakah Keluarga memberikan 

informasi tentang kegiatan untuk 
peningkatan kesehatan anda  

  

3.  Apakah keluarga menceritakan 
perkembangan  keluarga kepada anda  

  

4.  Apakah keluarga memberikan 

petunjuk-petunjuk tentang cara 

menyelesaikan masalah anda 

  

5.  Apakah keluarga memberikan 

nasehat tentang pola makan sehari-

hari dan pengobatan 

  

 

 



C. Dukungan Penghargaan 

 

No.  

 

Peryatan  

Jawaban 

Ya Tidak 

1.  Apakah Keluarga menunjukan wajah yang 
menyenangkan saat berbicara dengan 
anda 

  

2.  Apakah Keluarga memberikan pujian dan 

perhatian kepada anda 

  

3.  Apakah keluarga memberikan dukungan 

disetiap keputusan anda 

  

4.  Apakah Keluarga memperhatikan anda  
ketika anda sakit 

  

5.  Apakah keluarga menunjukan sikap yang 

sopan dan ramah ketika berkunjung 

  

 

D. Dukungan istrumental 

 

No.  

 

Peryatan  

Jawaban 

Ya Tidak 

1.  Apakah Keluarga membawakan makanan 

kesukaan anda saat berkunjung 

  

2.  Apakah Keluarga menyediakan uang yang 

cukup untuk memenuhi keperluan anda di 

panti 

  

3.  Apakah keluarga memfasilitasi kebutuhan 

sarung/selimut untuk dipakai di panti   

  

4.  Apakah keluarga memberikan pakaian yang 

layak pada anda 

  

5.  Apakah keluarga memberikan alat bantu 

jalan seperti tongkat, sendal, untuk 

digunakan di panti 

  

 



E. Dukungan emosional 

 

No.  

 

Peryatan  

Jawaban 

Ya Tidak 

1.  Apakah Keluarga melibatkan anda  dalam 
mengambil keputusan 

  

2.  Apakah Keluarga mendengarkan keluhan 
yang anda rasakan 

  

3.  Apakah Keluarga memberikan pujian dan 
perhatian kepada anda 

  

4.  Apakah Keluarga mengingatkan anda 
untuk makan dan kontrol kesehatan 

  

5.  Apakah Keluarga memberikan perasaan 

nyaman, merasa dicintai selama anda ada 
di PSTW 
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KEMEI{TEBIAN KESEHATAhI B I

BADAI{ PENGEMBANGAN DAil PEilBEEDAYAAN
3U ilBERDAYA ilAIrlUSlA lffi SEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN KENDARI
Jl. Jend. A.H. Nasution No. G.14 Anduonohu Kota Kendari

Tefu. Q4AI) i190492 Fm. (0401) 31933i9 e+rail: pltekh,es_f;endari@nhaacom

Nomor
Lamplran
Perihal

:D1.1 1.aa1t VtV no17
:-
: lzin Pensambilan Data Awal Penelitian

Yang Terhormat,
Kepala Badan Pusat Statistik Kendari
di-

Tempat

Dengan honhat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya penelitian mahasiswa
Jumsan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kendari :

Nama

NIM

: Wayan Swarniti

: P00320014050

Jurusan/Prodi : D-lll Keperawatan

Judul Penelitian : ldentifikasi'Dukungan Keluarga pada Lansia di PSTW
Minaula Kota Kendari

Untuk diberikan izin pengambitan data arral penelitian di
Badan Pusat Statistik Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.

Demikian penyampaian kami, atas perhati*n dan kerjasamanya
dlucapkan terima kasih.

29 Maret zOfi

!i - i

10522 240fi2 2 AO1
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KEMENTERIAN KESEHATAN R I
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYMN

SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KENDARI
Jl. krd" A.H. Nasution No. G.14 Anduonolu, Kota Kendari

Telp. (0a01) 3190492 Fax. (0401) 3193339 e-mail: noltekkes_kndai@vqhoo.com

Nomor
Lampiran
Perihal

: DL.1 1.02111 |fr1' 12O17
: 1 (satu) eks. '
: Permohonqn lzin Penelitian

Yang Terhormat,
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan provinsi Sultra
di-

Kendari

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya penelitian mahasiswa
Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kendari:

Nama : Wayan Swarniti

NtM : P0O320O1405O

Jurusan/Prodi : D-lll Keperawatan

Judul Penelitian : ldentifikasi Dukungan Keluarga pada Lansia di panti
Sosial Tresna Werdha Mindula Kendari Tahun 2017

untuk diberikan izin penetitian oteh Badan penetitian dan
Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian.' dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.

15 Juni 2017
Direktur

Unit Penelitian dan

9710522 200112 2 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kompleks Bumi Pnja Anduonohu Telp. (0401) 3136256 Kendari 93232

Nomor
Lampiran
Perihal

09 O I 26 1 8 I B alilb a ng I 20 1 7

lzin Penelitian

Kendari, 15 Juni 2017

Kepada
Yth. Kepala PSTW Minaula Kendari

di-
KENDARI

Berdasarkan Surat Direktur Poltekkes Kendari Nomor : DL.11.02111154512017
tanggal 15 Juni 2017 perihal tersebut di atas, Mahasiswa di bawah ini

Nama : WAYAN SWARNITI
NIM : P00320014050
Prog. Studi : Dlll Keperawatan
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : Panti SosialTresna Werdha Minaula Kendari

Bermaksud untuk melakukan Penelitian/Pengambllan Data di Daerah/Kantor
Saudara dalam rangka penyusunan KTl, Skrlpsi, Tesis dan Disertasi dengan judul :

*tDENTtFlr(AS, DUXUNGAITI XELUARGA PADA LAITTSTA D, PANT, SOSTAL
rRES'VA WERDHA MINAULA KENDARI TAHUN 2017'

Yang akan dilaksanakan daritanggal : 15 Juni 2017 sampai selesai

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan
dimaksud dengan ketentuan :

1. Sqldsa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-
rfiflangan yang berlaku.

2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi

dengan pemerirrtah setempat.
4. Wajib menghormatiAdat lstiadat yang berlaku didaerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) examplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sultra

Cq.Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata

pemegang surat izin initidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat lzin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan:
1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
2. Direktur Poltekkes Kendaridi Kendari;
3. Kepala Dinas Sosial Prov. Sultra di Kendari;
4. Kepala Dinkes Prov. Sultra di Kendari;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.
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KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

PANTI SOSIAL TRESNA U'ERDHA "MINAULA" KENDARI
Jl. B artlara H aluoleo Ken d ari Telp. (O4 O 1 ) 3 1 3 I 9 1 9/ 3 1 3 I 92 O

Email : p sttllcd:iprau. sultra@g alno. co.id

SURAT KETERANGAN

TEI3H MELAKUKAN PENELITIAN

No. 1 28/PSTW. RH. 00/0 7 nA17

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

NIP

Jabatan

Unit Keda

: Kania DewiS.Sos

: 19710602 199901 2OA1

: Kepala Subseksi Pelayanan Sosial

: PSTW Minaula Kendari

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : WAYAN SWARNITI

NIM : P00320014050

Program Studi : Dlll Keperawatan

Yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan penelitian di PSTW "Minaula" Kendari

Kementerian Sosial Rl dari tanggal, 15 Juni sld 24 Juli 2017 Judul Penelitian 'IDENTIFIKASI

DUKUNGAN KELUARGA PADA LAA'S'A DI PANT' SOS'AI TRES'VA WERDHA MINAULA

KENDAI TAHTJN 2017"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
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