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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Jumlah penduduk lansia pada tahun 2006 sebesar ±19 juta jiwa 

(8,90%) dengan usia harapan hidup  66,2 tahun. Pada tahun 2010 jumlah 

lansia sebesar 23,9 juta jiwa (9,77%) dengan usia harapan hidup 67,4 tahun. 

Sedangkan, pada tahun 2020 diprediksi jumlah lansia sebesar 28,8 juta jiwa 

(11,34%) dengan usia harapan hidup 71,1 tahun (Efendi dan Makhfudli, 2009) 

Depresi pada lanjut usia terus menjadi masalah kesehatan mental yang 

serius meskipun pemahaman kita tentang penyebab depresi dan perkembangan 

pengobatan farmakologis dan psikoterapeutik sudah sedemikian maju. Gejala-

gejala depresi ini sering berhubungan dengan penyesuaian yang terhambat 

terhadap kehilangan dalam hidup dan stressor (Azizah, 2011). 

Fisik dan psikis adalah kesatuan dalam eksistensi manusia yang  

menyangkut kesehatnnya juga terdapat saling berhubungan antara kesehatan 

fisik dan mental. Kasus–kasus dibidang kesehatan menunjukan hal ini, 

misalnya selera makan seseorang dan gangguan tidur mempengaruhi 

kemampuan intelegensinya (Notosoedirjo, 2011). 

Menurut Maryam (2008) keluarga merupakan support sytem utama 

bagi lansia dalam mempertahankan kesehatannya. Peranan keluarga dalam 

perawatan lansia antara lain menjaga atau merawat lansia, mempertahankan 
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dan meningkatkan status mental, mengantisipasi perubahan sosial ekonomi 

serta memberikan motivasi dan memfasilitasi kebutuhan spiritual bagi lansia. 

Rencana penelitian ini adalah di desa Randulanang Kecamatan Jatinom 

Kabupaten Klaten. Berdasarkan survey pendahuluan pada tanggal 21 

November 2011, didapatkan data dari pemerintahan Desa Randulanang yaitu 

jumlah lansia pada tahun 2011 sebanyak 1.076 lansia dari 3.684 jumlah 

penduduk. Kemudian jumlah lansia yang berusia ≥60 tahun, lansia yang 

tinggal dengan keluarga, dan lansia yang masih memiliki pasangan hidup yaitu 

berjumlah 66 lansia. 

Menurut hasil wawancara dan observasi 6 dari 10 orang lansia 

mengalami gangguan patologis seperti lansia mengeluh pusing, sering mudah 

lelah, pegal–pegal pada bagian pinggang, nafsu makan menurun, setiap malam 

sering terbangun, kemudian juga mengalami gangguan kognitif seperti ketika 

di tanya tentang hari ini apa tidak bisa menjawab dengan benar, belakangan 

setelah tinggal dengan keluarganya lansia merasa tidak cocok dengan anak 

menantunya, lansia juga berperilaku tidak wajar yaitu bekerja berlebihan hal 

ini terpaksa dilakukan oleh lansia, karena jika tidak lansia akan merasa tidak 

enak dengan keluarganya, lansia juga mengatakan keluarga jarang mengantar 

dan menjemputnya ketika berangkat dan pulang dari sawah dengan terpaksa 

lansia harus menggendong pakan ternak seberat 10 kg dengan berjalan kaki. 

Kemudian dari hasil wawancara dengan keluarganya dari 10 keluarga yang 

mempunyai anggota keluarga lansia 6 keluarga mengatakan lansia mudah 

marah, dan keras kepala jika dinasehati, sehingga keluarga jadi bosan dan 

tidak mau menasehati lansianya lagi, kemudian 4 keluarga yang mempunyai 
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anggota keluarga lansia mengatakan lansia sering menyendiri, melamun dan 

jarang berkomunikasi dengan anggota keluarganya. 

 Dari survey pendahuluan tersebut di atas peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian “Apakah Ada Hubungan Support System Keluarga Dan 

Kondisi Fisik Lansia Dengan Tingkat Depresi Lansia Di Desa Randulanang 

Jatinom Klaten”. 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian masalah yang tercantum pada latar belakang di 

atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan 

support system keluarga dan kondisi fisik dengan tingkat depresi lansia di desa 

Randulanang Jatinom Klaten ? “. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada 

hubungan support system keluarga dan kondisi fisik dengan tingkat 

depresi lansia di desa Randulanang Jatinom Klaten. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui support system keluarga yang diterima lansia di dalam 

keluarga. 

b. Mengetahui kondisi fisik yang dialami lansia 

c. Mengetahui tingkat depresi yang terjadi pada lansia di dalam keluarga. 
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d. Mengetahui apakah ada hubungan antara support sytem keluarga 

dengan tingkat depresi pada lansia 

e. Mengetahui apakah ada hubungan antara kondisi fisik dengan tingkat 

depresi pada lansia. 

 

D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk menambah khasanah pengetahuan bidang keperawatan, khususnya 

pada keperawatan lanjut usia dan keperawatan keluarga. 

2. Manfaat Praktis  

a. Manfaat bagi peneliti 

Menjadi pengalaman nyata dalam melakukan penelitian secara baik 

dan benar, sehingga dapat dijadikan sebagai motivasi dan landasan 

untuk melakukan penelitian selanjutnya. 

b. Manfaat bagi keluarga 

Setelah mengetahui manfaat dari support system keluarga, keluarga 

mampu memberikan support sytem pada lansia secara optimal. 

c. Manfaat bagi lansia 

Setelah mengetahui hubungan antara kondisi fisik dengan kesehatan 

mental, lansia dapat mempertahankan derajat kesehatannya. 

d. Manfaat bagi ilmu keperawatan 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi pengelola 

program kesehatan lanjut usia khususnya dalam perawatan lanjut usia 

di rumah, dan dalam upaya peningkatan perawatan lanjut usia dengan 
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melibatkan peran aktif keluarga. Serta mengatasi masalah kesehatan 

fisik yang dialami lansia. 

 

E. Keaslian Penelitian 

1. Sarwito Rachmad Barmawi (2009) meneliti tentang Hubungan Antara 

Pola Komunikasi Keluarga Dengan Tingkat Depresi Pada Lanjut Usia 

Didesa Pabelan, Wilayah Kerja Puskesmas Kartasura II. Dengan 

menggunakan  metode penelitiannya adalah bersifat diskriptif korelatif 

dengan rancangan kuantitatif menggunakan pendekatan cross sectional. 

Mengambil sempel sebanyak 35 responden. Hasilnya didapatkan person 

correlation hitung sebesar 0,078 dengan nilai r = 0,656 yang lebih besar 

dari 0,05, sehingga Ho diterima dan Ha ditolak, maka dapat dikatakan 

bahwa tidak ada hubungan yang bermakna atau tidak signifikan antara 

pola komunikasi keluarga dengan tingkat depresi pada lanjut usia. 

2. Andri Wijayanto (2008) meneliti tentang Hubungan Antara support 

System Keluarga Dengan Mekanisme Koping Pada Lansia Didesa Poleng 

Gesi, Sragen. Penelitian ini menggunakan rancangan peneletian cross 

sectional. Instrument menggunakan kuesioner. Sampel adalah lansia 

berjumlah 72 orang. Sampel di ambil dengan tehnik purposive sampling. 

Analisis statistik menggunakan chi_square. Analisa uji square pada 

support system keluarga dengan mekanisme koping menunjukan hasil uji 2 

sebesar 333,513 dengan nilai probabilitas (P_value) sebesar 0,001. Hasil 

uji Chi_square tersebut menunjukan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan support system keluarga dengan mekanisme koping pada lansia 

Didesa Poleng, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen. 


