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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Saat ini diseluruh dunia jumlah lansia diperkirakan ada sekitar 500 juta 

dengan usia rata-rata 60 tahun dan diperkirakan pada tahun 2025 akan mencapai 

1,2 milyar (Bandiyah, 2009). Organisasi kesehatan dunia WHO telah 

memperhitungkan pada tahun 2020 Indonesia akan mengalami peningkatan jumlah 

lansia tertinggi di dunia. Tahun 2050, presentase lansia di dunia diperkirakan, 

untuk pertama kalinya dalam sejarah, akan melampaui populasi anak-anak berusia 

14 tahun ke bawah. Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat pada populasi lansia 

akan terjadi di Indonesia (Papalia & Feldman, 2009).  

Menurut BPS RI-Susenas 2009, penyebaran penduduk berusia lanjut 

menurut provinsi, persentase penduduk lansia diatas 10% berada di provinsi D.I. 

Yogyakarta (14,02%), Jawa Tengah (10,99%), Jawa Timur (10,92%) dan Bali 

(10,79%) (Komnas Lansia, 2010). 

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo tercatat jumlah 

penduduk Sukoharjo sebanyak 843.127 orang. Dari jumlah tersebut jumlah 

penduduk yang berusia 45-64 tahun sebanyak 155.081 orang dan penduduk yang 

berusia 65 tahun ke atas sebanyak 77.794 orang. Data yang didapatkan dari 

administrasi Puskesmas Kartasura I  pada bulan juli 2016 terdapat jumlah lansia  

laki-laki sebanyak 155 orang dan lansia perempuan sebanyak 175 orang di Desa 

Gonilan. 
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Dari jumlah populasi lansiadi Indonesia, banyak lansia yang tidak dapat 

menikmati masa tuanya dan merasa putus asa, dikarenakan timbulnya masalah 

kesehatan karena kurang adanya perhatian dari keluarga. Sebanyak 1 milyar lanjut 

usia di dunia atau 1 dari 4 lansia yang terserang berbagai macam penyakit. 

Bahkan, diperkirakan jumlah lansia yang menderita penyakit akan meningkat 

menjadi 1,6 milyar menjelang tahun 2025 (Wahdah, 2011). 

Lansia mengungkapkan keluhan mereka mengenai kurangnya perhatian dan 

kepedulian dari anggota keluarganya sehingga merasa hidupnya sudah tidak 

berharga lagi.Hal tersebut disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya kesibukan 

dari anggota keluarga, kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah anggota 

keluarga, keluarga tidak mau direpotkan dengan berbagai permasalahan dan 

penyakit yang umumnya diderita oleh lansia (Andri, 2008). 

Penelitian yang dilakukan oleh Cahyawati (2009) meneliti perbedaan 

kualitas hidup antara lansia yang tinggal di Panti Wreda dengan yang tinggal 

bersama keluarganya.Terdapat perbedaan makna hidup yang signifikan antara 

lansia yang tinggal di Panti Wreda dengan lansia yang tinggal bersama 

keluarganya.Mereka yang tinggal di rumah sendiri merasakan adanya kehangatan 

dan tidak terlalu merisaukan keterbatasan dibidang ekonomi. Sebaliknya mereka 

yang tinggal di Panti Wreda merasa sedih karena keterbatasan  dibidangekonomi, 

meskipun kebutuhan mereka sehari-hari tercukupi. 

Kualitas hidup lansia dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah 

dukungan keluarga.Dukungan keluarga adalah suatu bentuk perilaku melayani 
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yang dilakukan oleh keluarga baik dalam bentuk informasi, penilaian / 

penghargaan, instrumental dan emosional (Fadilah, Bachri, Sutrisno, Angelia, 

2015).Keluarga merupakan support system utama bagi lansia dalam 

mempertahankan kesehatannya (Maryam, 2008). Dukungan keluarga termasuk 

dalam faktor pendukung (supporting factors) yang dapat mempengaruhi perilaku 

dan gaya hidup seseorang sehingga berdampak pada status kesehatan dan kualitas 

hidupnya.  

Hasil wawancara dan observasi langsung ke tempat tinggal 7 lansia 

mendapatkan hasil yaitu mereka masih hidup dengan keluarganya dan ada juga 

yang hidup sendiri, karena anak-anak mereka pergi merantau keluar pulau jawa. 

Latar belakang sosial mereka berasal dari berbagai macam golongan.Beberapa 

orang lansia masih bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka 

sendiri.Hasil wawancara dan observasi lansung ditempat tinggal dari 4 orang 

lansia mendapatkan hasil tentang kehidupanya saat masa tua yang kurang 

berkualitas baik, dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi seperti 

ekonomi dan keluarga yang kurang memberikan perhatian kepada mereka. 

Misalnya, keluarga tidak memberikan informasi tentang kesehatan, membawa 

lansia ke puskesmas saat sakit, tidak memberikan perhatian kepada lansia, 

sehingga merasa kehidupan mereka sudah tidak berarti lagi dan merasa putus asa 

dengan kehidupan yang mereka jalani setiap harinya, sehingga menyebabkan tidak  

adanya dorongan untuk hidup dikarenakan kurangnya dukungan dari keluarga. 
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  Hasil dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kaur, Kaur, Ven 

kasteashan (2015) menunjukan bahwa gender, pengetahuan, ekonomi, dan 

dukungan keluarga adalah faktor determinan dari kualitas hidup lansia. Seperti 

halnya penelitian yang dilakukan oleh Wayan, Saraswati, Wiratni, (2010) 

mendapatkan hasil penelitian yang menunjukkan sebagian besar lansia memiliki 

dukungan keluarga baik sebanyak 27 lansia (45,8%) dan sebagian besar lansia 

memiliki kualitas hidup baik sebanyak 31 lansia (52,5%). Nilai p sebesar 0,000 

yang berarti p≤0,05 sehingga Ho ditolak dan nilai correlation coeffcient 0,583 

yang artinya terdapat hubungan antara dukungan keluarga dengan kualitas hidup 

lansia.   

Berdasarkan dari hasil wawancara dan penelitian sebelumnya diatas, Peneliti 

menduga adanya hubungan antara dukungan keluarga dan kualitas hidup lansia 

yang tinggal di Desa Gonilan.Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudul “Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kualitas Hidup Lansia Di Desa 

Gonilan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo”. 

B. Rumusan Masalah 

Dukungan keluarga yang terlaksana dengan baik akan menyebabkan lansia 

menjadi sejahtera secara fisik maupun fisiologis, tetapi berdasarkan hasil 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti tidak semua keluarga memberikan 

dukungan kepada anggota keluarganya yang sudah lansia. Berdasarkan hal 

tersebut rumusan masalah dalam penelitian adalah apakah ada hubungan antara 
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dukungan keluarga dengan kualitas hidup lansia di Desa Gonilan Kecamatan 

Kartasura Kabupaten Sukoharjo ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Mengetahuihubungan antara dukungan keluarga dengan kualitas hidup 

lansiaDesa Gonilan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 

2. Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui nilaidukungan keluarga di Desa Gonilan Kecamatan 

Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 

b. Untuk mengetahui nilaikualitas hidup lansia di Desa Gonilan Kecamatan 

Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 

c. Untuk mengetahui hubungan antara dukungan keluarga dengan kualitas 

hidup lansia domain 1 (fisik). 

d. Untuk mengetahui hubungan antara dukungan keluarga dengan kualitas 

hidup lansia domain 2 (psikologis). 

e. Untuk mengetahui hubungan antara dukungan keluarga dengan kualitas 

hidup lansia domain 3 (sosial). 

f. Untuk mengetahui hubungan antara dukungan keluarga dengan kualitas 

hidup lansia domain 4 (lingkungan). 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis  
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a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan untuk 

perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu keperawatan 

komunitas. 

b. Sebagai bahan atau acuan bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi pihak Puskesmas Kartasura 

Memberikan data yang dapat bermanfaat tentang kualitas hidup 

lansia di wilayah Kecamatan Kartasura. 

b. Bagi peneliti selanjutnya 

Sebagai bahan atau acuan untuk menambah pengetahuan tentang 

hubungan antara dukungan keluarga dengan kualitas hidup lansia. 

E. Keaslian Penelitian 

1. Kaur, Kaur and Venkasteashan (2015), “Factors Determining Family Support 

And Quality of Life of Elderly Populations”. Dari hasil penelitian didapatkan 

para lansia melaporkan kualitas hidup yang lebih baik.lansia yang telah 

menerima pendidikan formal juga melaporkan kualitas hidup yang baik. 

Mereka yang secara finansial mandiri memiliki kualitas hidup yang lebih 

sehat. Secara medis lansia sehat telah ditingkatkan kualitas hidup . Mereka 

yang melakukan kegiatan sehari-hari secara mandiri juga memiliki kualitas 

hidup lebih unggul . lansia yang mendapat dukungan dari anggota keluarga 

mereka memiliki kualitas hidup yang telah disempurnakan. lansia yang 
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melaporkan tidak memiliki masalah besar dalam hidup mereka juga memiliki 

kualitas hidup lebih unggul. Lansia yang berpendidikan telah merasakan 

dukungan keluarga yang lebih baik. lansiadengan kondisi medis sehat telah 

merasakan dukungan keluarga yang lebih baik Metode penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif eksplorasi untuk mendapatkan hasil yang bebas 

dari kesalahan. Teknik sampling yang digunakan adalah random selected 

setting dengan jumlah populasi 213 lansia. Perbedaan dengan penelitian ini 

adalah judul, tujuan, waktu, tempat, metode penelitian dan teknik pengambilan 

sampling.  

2. Khan and Tahir (2014), “Influence of Social Factors To The Quality Of Life of 

The Elderly in Malaysia”. Dari hasil penelitian didapatkan analisis regresi 

yang menunjukkan bahwa setelah mengendalikan faktor demografi yang 

meliputi usia, jenis kelamin, ras, status perkawinan, pendidikan dan pekerjaan; 

hidup dengan pasangan dan keluarga anggota dan aktif secara sosial secara 

signifikan terkait dengan peningkatan skor kualitas hidup dan bergantung pada 

pasangan dan anak-anak dibandingkan dengan menjadi diri tergantung pada 

mobilitas dan memiliki dukungan miskin dan moderat dibandingkan dengan 

dukungan sosial yang baik secara signifikan terkait dengan menurunnya 

kualitas skor kehidupan. Metode penelitian yang digunakan adalah analitik 

observasional dengan pendekatan cross-sectional. Teknik pengambilan 

sampling ramdom sampling. Perbedaan dengan penelitian diatas adalah judul, 

tujuan, tempat, waktu, metode penelitian, dan jumlah responden.  
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3. Suardana, Saraswati dan Wiratni (2010), “Dukungan Keluarga Dan Kualitas 

Hidup Lansia Hipertensi”. Dari Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar 

lansia memiliki dukungan keluarga baik sebanyak 27 lansia (45,8%) dan 

sebagian besar lansia memiliki kualitas hidup baik sebanyak 31 lansia (52,5%). 

Nilai p sebesar 0,000 yang berarti p≤0,05 sehingga Ho ditolak dan nilai 

correlation coefficient 0,583 yang artinya terdapat hubungan antara dukungan 

keluarga dengan kualitas hidup lansia. Metode penelitian yang digunakan 

adalah deskriptif korelasional dengan pendekatan cross-sectional. Jumlah 

sampel adalah 59 lansia dengan teknik sampel non probability dengan 

purposive sampling. Perbedaan dengan penelitian diatas adalah judul, tujuan, 

tempat, waktu, teknik sampling jumlah responden dan metode penelitian. 
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