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ABSTRAK 

 

 

Latar belakang: Dukungan sebaya lansia di panti adalah dukungan yang 

diberikan oleh lansia sebaya kepada lansia yang mengalami stres relokasi dengan 

didampingi petugas. Objektif: Mengembangkan model keperawatan dukungan 

sebaya lansia di panti terhadap wellness pada lansia stres relokasi. Metode: 

Terdapat dua desain didalam mengembangkan model ini. Desain tahap satu yaitu 

analitik observasional dengan rancangan cross-sectional. Populasi adalah seluruh 

lansia sehat yang tinggal di panti milik pemerintah di Jawa Timur. Sampel 110 

lansia direkrut dengan teknik multistage random sampling. Variabel penelitian 

adalah faktor lingkungan, faktor perubahan terkait usia, faktor risiko dan 

dukungan sebaya lansia di panti. Data dikumpulkan dengan kuesioner dan 

dianalisis dengan uji Structural Equation Modeling- Partial Least Square (SEM-

PLS). Desain penelitian tahap dua yaitu quasy experiment. Populasi adalah 

seluruh lansia yang mengalami stress relokasi yang tinggal di UPTD Griya 

Werdha Surabaya dan UPT PSLU Pasuruan. Sampel 30 responden (15 kontrol 

dan 15 perlakuan) diambil dengan teknik simple random sampling. Variabel 

independen adalah dukungan sebaya lansia di panti dan variabel dependen yaitu 

wellness. Data dikumpulkan dengan kuesioner dan dianalisis dengan paired t-test 

(α < 0,05). Hasil dan Kebaruan: Terdapat pengaruh faktor lingkungan,  

perubahan terkait usia dan faktor risiko terhadap dukungan sebaya lansia di panti 

(T= 2,227; T= 3.418, T= 10.952). Tidak terdapat pengaruh faktor lingkungan fisik 

dan kesejahteraan psikologis terhadap wellness (T=1,186, T= 0.280). Terdapat 

pengaruh model keperawatan dukungan sebaya lansia di panti terhadap wellness 

(p= 0,000). Temuan baru model keperawatan dukungan sebaya lansia di panti 

adalah memberdayakan potensi lansia sebaya untuk memberikan dukungan pada 

lansia stress relokasi dengan didampingi oleh petugas. Kesimpulan: 

Pengembangan model keperawatan dukungan sebaya lansia di panti disusun  

melalui konsep dukungan sebaya berdasarkan teori fuctional consequences yang 

terintegrasi dengan teori congruence person environment. 
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