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HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DAN KUALITAS HIDUP 

LANSIA DENGAN PENYAKIT KRONIS 

 

Abstrak 

 

Latar belakang: Seiring bertambahnya usia, lansia akan mengalami penuaan 

yang ditandai dengan penurunan fungsi biologis sehingga dapat memicu 

timbulnya penyakit kronis. Kondisi kronis yang diderita lansia dapat 

mempengaruhi sistem atau organ tubuh sehingga dapat menurunkan kualitas 

hidup lansia. Dalam menjalani kehidupan masa tua, dibutuhkan dukungan sosial 

dari orang-orang terdekat mereka. Dukungan sosial dapat berasal dari anggota 

keluarga, teman, tetangga dan sebagainya. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui karakteristik responden, persentase dukungan keluarga, persentase 

kualitas hidup lansia, dan adanya hubungan antara dukungan keluarga dan kualitas 

hidup lansia dengan penyakit kronis. Metode: Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif korelatif. Responden dalam 

penelitian ini adalah lansia yang menderita penyakit kronis di wilayah kerja 

Puskesmas Purwosari dan tersebar di 28 posyandu lansia dengan populasi 

berjumlah 640 orang. Jumlah sampel yang ditetapkan yaitu 106 lansia dengan 

penentuan subyek penelitian menggunakan cluster sampling. Data dikumpulkan 

menggunakan angket/kuesioner yang disebarkan kepada lansia dengan penyakit 

kronis. Hasil penelitian: Hasil penelitian ini didapatkan bahwa karakteristik 

reponden paling banyak berjenis kelamin perempuan, berusia 60-69 tahun, tidak 

bekerja, berpendidikan SD, memiliki riwayat hipertensi dan tinggal bersama anak. 

Responden mayoritas mendapat dukungan keluarga cukup dan memiliki kualitas 

hidup baik. Kesimpulan: Berdasarkan hasil analisis menunjukkan adanya 

hubungan antara dukungan keluarga dan kualitas hidup lansia dengan penyakit 

kronis. 

Kata kunci: lansia, dukungan keluarga, kualitas hidup 

Abstract 

Background: As it grows older, the elderly will got aging characterized by 

decreased biological function so that causes the body can not survive slowly. The 

decline in biological conditions on elderly can trigger the onset of chronic disease. 

Chronic conditions suffered by elderly can affect the body system or organs that 

could reduce quality of life of elderly. Living the old life, it requires social support 

from their closest people. Social support can derived from family member, 

friends, neighbours and etc. Purpose: This research aims to determine the 

characteristics of respondents, the percentage of family support, the percentage of 

quality of life, and the relationship between family support and the quality of life 

of elderly with chronic diseases. Methods: This research used a quantitative 

research type with a correlative descriptive method. Respondents in this study are 

elderly who suffer from chronic diseases in the work area of Purwosari Integrated 
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Health Post and spread in 28 elderly’s Integrated Health Post with a population 

amounting to 640 people. The number of samples established was 106 elderly 

with the determination of the study subject is cluster sampling. Data collected by 

using questionnaires are distributed to elderly with chronic diseases. Results: The 

results of this study were obtained that the characteristics of respondents most 

female gender, age 60-69 years, not working, elementary school educated, has a 

history of hypertension and living with children. Majority respondents received 

adequate family support and had a good quality of life. Conclusion: Based on the 

results of the analysis indicates there is a relationship between family support and 

the quality of life of elderly with chronic diseases. 

Keywords: elderly, family support, quality of life. 

 

1. PENDAHULUAN 

Meningkatnya jumlah penduduk berusia lanjut dapat menimbulkan 

berbagai masalah, yang meliputi masalah medis, psikologis dan sosial 

ekonomi. Kebutuhan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh usia lanjut 

pun berbeda dengan usia lainnya. Selain terjadinya penuaan, lansia juga 

mengalami penurunan kondisi biologis yang ditandai dengan hilangnya 

kemampuan jaringan dan penurunan fungsi normal tubuh secara perlahan 

sehingga tidak dapat bertahan dari infeksi (Friedman, 2013). Penurunan 

kondisi biologis yang dialami lansia kerap memicu timbulnya penyakit 

kronis. 

Penyakit kronis adalah suatu penyakit yang menyebabkan kesakitan 

bahkan kematian yang terjadi dalam jangka waktu yang lama dan bersifat 

kompleks (Smeltzer, 2013). Penyakit kronis juga berperan dalam kemunduran 

kesehatan yang secara perlahan terus memburuk dan sering terjadi pada usia 

lanjut yang menurunkan kualitas hidup terkait ketidakmampuan dan 

keterbatasan fisik (Azizah, 2011). Banyaknya penyakit kronis yang diderita 

menyebabkan kualitas hidup lansia menurun.  

Kualitas hidup lansia yang optimal dapat digambarkan dimana lansia 

dapat menjalani kehidupannya dan menghabiskan masa tuanya dengan penuh 

makna dan kegembiraan. Kondisi fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan 
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berpengaruh terhadap kualitas hidup lansia, dimana semakin baik kondisi 

fisik, psikologis, sosial dan lingkungan maka semakin baik pula kualitas 

hidup lansia (Rorong et al., 2018).  

Dapat menikmati kehidupan di masa tua dengan penuh kebahagiaan 

adalah tolak ukur baiknya kualitas hidup lansia, maka diperlukan dukungan 

sosial dari orang-orang terdekat mereka. Dukungan tersebut bertujuan agar 

lansia tetap mampu menjalankan kegiatan mereka sehari-hari dengan 

menerima banyak cinta dan perhatian (Tamher & Noorkasiani, 2012). 

Sebagai sumber dukungan utama pada lansia, keluarga memiliki peran antara 

lain merawat, meningkatkan dan mempertahankan status kesehatan lansia 

baik fisik maupun mental serta memberikan motivasi atau dukungan bagi 

lansia.  

Penelitian Khorni (2017) yang meneliti terkait hubungan dukungan 

keluarga dan kualitas hidup pada lansia menyatakan bahwa salah satu faktor 

yang menyebabkan lansia merasa berguna di masa tuanya adalah adanya 

dukungan dan perlakuan yang baik oleh anggota keluarganya. Hal itu dapat 

terjadi karena dukungan keluarga yang diberikan dapat mempengaruhi 

perilaku dan gaya hidup lansia. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan: apakah terdapat hubungan antara dukungan keluarga 

terhadap kualitas hidup lansia yang menderita penyakit kronis? 

Adanya tujuan dalam penelitian ini merupakan hal yang penting karena 

dengan tujuan yang tepat menjadikan tolak ukur keberhasilan dalam 

penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah: Pertama, mengetahui 

karakteristik demografi responden; Kedua, mengetahui gambaran dukungan 

keluarga; Ketiga, mengetahui gambaran kualitas hidup lansia dengan penyakit 

kronis; Keempat, mengetahui arah dan kuatnya hubungan antara dukungan 

keluarga terhadap kualitas hidup lansia dengan penyakit kronis. 

Berdasarkan pada perumusan masalah, maka hipotesis dalam penelitian 

ini adalah adanya hubungan antara dukungan keluarga dan kualitas hidup 

lansia dengan penyakit kronis. 
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2. METODE 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif korelatif karena 

penelitian ini bermaksud mempelajari hubungan dua variabel atau lebih, 

yakni sejauh mana variabel satu berhubungan dengan variabel yang lain. 

Populasi dari penelitian ini adalah lansia yang memiliki penyakit kronis di 

puskesmas purwosari yang berjumlah 640 orang. Sampel diambil sebanyak 

106 lansia. Teknik pengambilan data pada penelitian ini menggunakan 

metode  probability sampling dengan teknik cluster sampling. Penelitian ini 

menggunakan instrumen yang berbentuk lembar kuesioner untuk meneliti 

adanya hubungan antara dukungan keluarga dan kualitas hidup lansia dengan 

penyakit kronis. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Penelitian  

3.1.1 Karakteristik Responden 

                Tabel 1 Karakteristik demografi responden 

Karakteristik Responden Jumlah Presentase 

1. Jenis Kelamin 

a. Perempuan 

b. Laki-laki 

 

76 

30 

 

71,7% 

28,3% 

2. Usia 

a. 60-69 tahun 

b. ≥70 tahun 

 

78 

28 

 

73,6% 

26,4% 

3. Pendidikan 

a. Tidak sekolah 

b. SD 

c. SMP 

d. SMA 

e. Perguruan tinggi 

 

11 

39 

37 

17 

2 

 

10,4% 

36,8% 

34,9% 

16,0% 

1,9% 

4. Pekerjaan 

a. Tidak bekerja 

b. Wiraswasta 

c. Ibu rumah tangga 

d. Pensiunan 

e. Buruh 

 

45 

24 

22 

12 

2 

 

42,5% 

22,6% 

20,8% 

11,3% 

2,8% 

5. Status perkawinan 

a. Kawin 

 

57 

 

53,8% 



5 
 

Karakteristik Responden Jumlah Presentase 

b. Tidak kawin 

c. Janda 

d. Duda 

4 

41 

4 

3,8% 

38,7% 

3,8% 

6. Penyakit kronis yang 

dialami 

a. Hipertensi 

b. Diabetes mellitus 

c. Gout arthritis 

d. Stroke 

e. Asma 

f. Komplikasi 

 

 

51 

19 

9 

9 

10 

8 

 

 

48,1% 

17,9% 

8,5% 

8,5% 

9,4% 

7,5% 

 

Dari tabel distribusi responden di atas menunjukukkan jenis kelamin 

responden terbanyak adalah perempuan yaitu sejumlah 76 responden 

(71,7%), sedangkan responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 30 

responden (28,3%). 

Mayoritas responden berusia 60-69 tahun yaitu berjumlah 78 responden 

(73,6%) dan distribusi terendah adalah responden yang berusia ≥70 tahun 

yaitu 28 responden (26,4%). 

Distribusi responden tertinggi bersadarkan pendidikan adalah responden 

yang berpendidikan SD yaitu 39 responden (36,4%) dan distribusi 

terendah yaitu responden berpendidikan perguruan tinggi yaitu berjumlah 

2 orang (1,9%). 

Mayoritas responden tidak bekerja yaitu sekitar 45 responden (42,5%) 

sedangkan distribusi terendah adalah responden yang memiliki pekerjaan 

burh yaitu berjumlah 2 orang (2,8%). 

Sebagian besar responden memiliki status kawin yaitu berjumlah 57 

responden (53,8%), sedangkan distribusi terndah yaitu responden berstatus 

tidak kawin dan duda yaitu berjumlah 4 orang (3,8%). 

Distribusi responden tertinggi berdasarkan jenis penyakit kronis yang 

dialami yaitu hipertensi berjumlah 60 responden (56,6%), sedangkan 

distribusi terndah yaitu responden yang menderita gout arthritis dan stroke 

yaitu berjumlah 9 responden (8,5%). 
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3.1.2 Analisa hasil 

3.1.2.1 Analisa univariat 

Tabel 2 Dukungan keluarga dan kualitas hidup 

Variabel Jumlah Persentase 

 Dukungan keluarga 

a. Kurang 

b. Cukup  

c. Baik  

 

9 

68 

29 

 

8,5% 

64,2% 

27,4% 

 Kualitas hidup 

a. Buruk 

b. Baik  

 

25 

81 

 

23,6% 

76,4% 

 

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi 

dukungan keluarga tertinggi adalah kategori dukungan cukup yaitu 

berjumlah 68 responden (64,2%) dan distribusi terendah yaitu 

responden dengan dukungan keluarga kurang yaitu berjumlah 9 

responden (8,5%). 

Distribusi frekuensi kualitas hidup tertinggi adalah responden 

dengan kualitas hidup baik yaitu berjumlah 81 responden (76,4%), 

sedangkan responden dengan kualitas hidup rendah yaitu berjumlah 

25 responden (23,6%). 

3.1.2.2 Analisa bivariat 

Tabel 3 hubungan dukungan keluarga dan kualitas hidup 

Dukungan keluarga Kualitas hidup 

Buruk Baik 

Kurang 6 (66,7%) 3 (33,3%) 

Cukup 19 (27,9%) 49 (72,1%) 

Baik  0 (0%) 81 (76,4%) 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa 9 responden yang 

memiliki dukungan keluarga kurang, 3 responden (33,3%) memiliki 

kualitas hidup baik sedangkan 6 responden (66,7%) lainnya memiliki 
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kualitas hidup yang buruk. Responden yang mendapat dukungan 

keluarga cukup dari 68 responden terdapat 49 responden (72,1%) 

memiliki kualitas hidup yang baik. Sementara itu, semua responden 

yang mendapat dukungan keluarga yang baik juga mendapat kualitas 

hidup yang baik yaitu berjumlah 29 responden. 

 

Tabel 4 korelasi dukungan keluarga dan kualitas hidup 

Variabel R P 

 

Dukungan keluarga 

 

 

0,413 

 

0.001 

 

Hasil uji statistik dengan menggunakan uji Chi Kuadrat diperoleh 

nilai p adalah 0,001 lebih kecil dari α (0,05). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan antara dukungan keluarga dan 

kualitas hidup lansia dengan penyakit hipertensi. Selain nilai 

signifikansi analisa Chi Kuadrat, juga diperoleh nilai correlation 

coefficient (cc) 0,413 yang artinya terdapat hubungan sempurna dan 

arah hubungan yang positif yaitu semakin baik dukungan keluarga, 

maka semakin baik pula tingkat kualitas hidup lansia. 

3.2 Pembahasan 

Menurut penelitian Radiani (2018) menyatakan bahwa sebagian 

besar keluarga telah memahami bahwa lansia yang memiliki penyakit 

kronis harus diberikan perhatian dan kasih sayang agar lansia tidak 

merasa sendiri dan mampu dalam menghadapi masalah. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa mayoritas 

responden memiliki kualitas hidup baik yaitu sebanyak 81 (76,4%) 

responden. Hal ini dapat terjadi karena lansia merasa puas dengan apa 

yang mereka capai dalam kehidupannya. Hal ini sejalan dengan 

penelitian Indrayani dan Ronoatmodjo (2017) menyatakan bahwa 

kualitas hidup lansia merupakan suatu komponen yang kompleks dimana 
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mencangkup tentang harapan hidup, kepuasan dalam kehidupan, 

kesehatan fisik dah mental, dukungan sosial dan jaringan sosial. 

Menurut Yulianti (2017) peranan keluarga dalam perawatan lansia 

anara lain merawat lansia dengan penuh perhatian dan kasih sayang, 

mempertahankan dan meningkatkan status mental serta memberi 

motivasi dan dukungan. Bila dukungan keluarga baik maka angka 

kesakitan dan kematian akan menurun sehingga kualitas hidup lansia 

dapat meningkat. 

Hasil analisis hubungan antara dukungan keluarga dan kualitas hidup 

lansia dengan penyakit kronis menggunakan uji Chi-Square diperoleh 

nilai p = 0.000 lebih kecil dari α (0,05) hal ini menunjukkan bahwa danya 

hubungan anatara dukungan keluarga dan kualitas hidup lansia dengan 

penyakit kronis. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Ndore et al. (2017) yang menyebutkan 

bahwa keluarga diharapkan dapat memberikan informasi-informasi yang 

dibutuhkan lansia dalam upaya memecahkan masalah yang dihadapinya. 

Dengan adanya dukungan keluarga, lansia dapat terbantu dalam 

menghadapi masalah serta merasa aman dan nyaman berada bersama 

keluarga. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Karakteristik responden paling banyak berjenis kelamin perempuan 

daripada laki-laki, berusia 60-69 tahun lebih banyak daripada >70 tahun, 

berpendidikan SD, tidak bekerja, berstatus kawin, memiliki penyakit 

hipertensi dan tinggal bersama anak. Responden mayoritas memilki 

dukungan keluarga cukup dan kualitas hidup yang baik. Berdasarkan 

analisis ada hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dan 

kualitas hidup lansia dengan penyakit kronis. 
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4.2 Saran 

4.2.1 Peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi 

peneliti lain yang nantinya dapat menyempurnakan penelitian yang 

dilakukan dan dapat dikembangkan menjadi penelitian kualitatif. 

4.2.2 Tenaga Kesehatan 

Bagi pelayanan kesehatan diharapkan dapat melibatkan peran 

keluarga dalam bentuk dukungan terhadap perawatan lansia yang 

mengalami penyakit kronis. 

4.2.3 Institusi Pendidikan 

Bagi institusi pendidikan diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dalam uapaya peningkatan pengetahuan mengenai 

penyakit kronis baik kepada petugas kesehatan maupun masyarakat 

secara langsung melalui seminara atau promosi kesehatan. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Azizah, L. (2011). Keperawatan Lanjut Usia. Yogyakarta: Graha Ilmu. 

Friedman, M. M. (2013). Buku Ajar Keperawatan Keluarga  : Riset,  Teori,  dan 

Praktik. Jakarta: EGC. 

Indrayani dan Ronoatmodjo, S. (2017). “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan 

Kualitas Hidup Lansia di Desa Cipasung Kabupaten Kuningan”. Jurnal 

Kesehatan Reproduksi, 69-78.  

Khorni, S. A. (2017). “Hubungan Antara Dukungan Keluarga Dengan Kualitas 

Hidup Lansia Di Desa Gonilan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 

Jurnal Publikasi. http://eprints.ums.ac.id/51307/1/  

Ndore, S., Sulasmini., Hariyanto, T. (2017). “Dukungan Keluarga Berhubungan 

http://eprints.ums.ac.id/51307/1/


10 
 

Dengan Kepuasan Interaksi Sosial Pada Lansia”. Jurnal Care, vol.5, no.2. 

Radiani. (2018). Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kualitas Hidup Lansia 

yang Mengalami Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Mandalle 

Kabupaten Pangkep [skripsi]. Makassar: Universitas Hasanuddin. 

Rorong, M., Posangi, J., Rompas, S. (2018). “Hubungan Fungsi Keluarga Dengan 

Kualitas Hidup Lanjut Usia Di Wilayah Kerja Puskesmas Ranomuut 

Kecamatan Paal II Kota Manado.” E-Journal Keperawatan (E-Kp), vol.6, no. 

1, pp 1-6. 

Smeltzer, S. C., & Bare, B. G. (2013). Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah. 

Jakarta: EGC. 

Tamher, S & Noorkasiani. 2012. Kesehatan Usia Lanjut dengan Pendekatan 

Asuhan Keperawatan. Jakata: Salemba Medika. 

Yulianti, D. R. (2017). “Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kualitas Hidup 

Lansia Di Desa Pogungrejo Purworejo”. Jurnal Publikasi. 

 


