
 
 

i 
 

TESIS 
 
 

KEPERAWATAN LANSIA KOMPREHENSIF DENGAN PENDEKATAN 

TEORI FAMILY CENTERED NURSING DAN FUNCTIONAL 

CONSEQUENCES DALAM PENCEGAHAN PENGABAIAN  

LANSIA DALAM KELUARGA 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Oleh: 
 

DYAH PITALOKA  

NIM. 131614153030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI MAGISTER KEPERAWATAN 

FAKULTAS KEPERAWATAN 

UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SURABAYA 

2018 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS KEPERAWATAN LANSIA KOMPREHENSIF... DYAH PITALOKA



 
 

ii 
 

KEPERAWATAN LANSIA KOMPREHENSIF DENGAN PENDEKATAN 

TEORI FAMILY CENTERED NURSING DAN FUNCTIONAL 

CONSEQUENCES DALAM PENCEGAHAN PENGABAIAN  

LANSIA DALAM KELUARGA 

 

 

 

 

 

 

 

 
TESIS 

Untuk Memperoleh Gelar Magister Keperawatan (M.Kep) 

Dalam Porgram Studi Magister Keperawatan  

 Fakultas Keperaawatan Universitas Airlangga 

 

 

 

 

Nama : Dyah Pitaloka  

Nim.131614153030 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI MAGISTER KEPERAWATAN 

FAKULTAS KEPERAWATAN 

UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SURABAYA 

2018 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS KEPERAWATAN LANSIA KOMPREHENSIF... DYAH PITALOKA



 
 

iii 

 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS KEPERAWATAN LANSIA KOMPREHENSIF... DYAH PITALOKA



 
 

iv 

 

  

 

 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS KEPERAWATAN LANSIA KOMPREHENSIF... DYAH PITALOKA



 
 

v 

 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS KEPERAWATAN LANSIA KOMPREHENSIF... DYAH PITALOKA



 
 

vi 

 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kepada  Allah SWT,  atas segala nikmat-

Nya yang telah dianugerahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang 

berjudul “Keperawatan Lansia Komprehensif dengan Pendekatan Teori Family 

Centered Nursing dan Functional Consequences dalam Pencegahan Pengabaian 

Lansia dalam Keluarga”. Penelitian ini disusun sebagai persyaratan memperoleh 

gelar Magister Keperawatan (M.Kep) dalam Program Studi Magister 

Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. 

Bersama dengan ini perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya dengan hati yang tulus : 

1. Prof. Dr. Nursalam M.Nurs (Hons), selaku Dekan Fakultas Keperawatan 

Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan kepada 

penulisan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan di fakultas 

Keperawatan Universitas Airlangga. 

2. Dr. Tintin Sukartini, S.Kp.,M.Kes, selaku Koordinator Program Studi 

Magister Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga yang 

telah memberikan kesempatan kepada penulisan untuk mengikuti dan 

menyelesaikan pendidikan di fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. 

3. Dr. Joni Haryanto, S.Kp, M.Si, selaku pembimbing yang telah 

memberikan dorongan, perhatian, bimbingan dan saran selama proses 

pembuatan tesis sebagai persyaratan memperoleh gelar Magister 

Keperawatan. 

4. Dr. Retno Indarwati S.Kep.Ns. M. Kep. selaku pembimbing yang telah 

memberikan dorongan, perhatian, bimbingan dan saran selama proses 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS KEPERAWATAN LANSIA KOMPREHENSIF... DYAH PITALOKA



 
 

vii 

 

pembuatan tesis sebagai persyaratan memperoleh gelar Magister 

Keperawatan. 

5. Prof. Dr. I.B. Wirawan , Drs., SU. selaku penguji yang telah menguji dan 

memberikan saran selama proses pembuatan tesis sebagai persyaratan 

memperoleh gelar Magister Keperawatan. 

6. Dr. Siti Nur Kholifah, S.KM., M.Kep.,Sp.Kom.selaku penguji yang telah 

menguji dan memberikan saran selama proses pembuatan tesis sebagai 

persyaratan memperoleh gelar Magister Keperawatan. 

7. Dr. Rachmah Indawati, S.KM.,M.KM selaku penguji yang telah menguji 

dan memberikan saran selama proses pembuatan tesis sebagai persyaratan 

memperoleh gelar Magister Keperawatan. 

8. Kepala Puskesmas Semanding Kabupaten Tuban Jawa Timur yang telah 

memberikan kesempatan, dalam melakukan penelitian tesis   

9. Seluruh Kepala Desa di wilayah kerja Puskesmas Semanding telah 

memberikan ijin dan fasilitas dalam menyelesaikan tesis 

10. Seluruh Kader Posyandu Lansia di wilayah kerja Puskesmas Semanding 

telah memfasilitas dan mendukung secara penuh dalam penyelesaian tesis 

11. Seluruh responden keluarga dan lansia di wilayah kerja Puskesmas 

Semanding Kabupaten tuban. 

12. Bapak dan Ibu, suami saya yang selalu memberikan motivasi dan 

dukungan penuh dalam menyelesaikan tesis 

13. Staf pendidikan, petugas perpustakaan dan tata usaha di Fakultas 

Keperawatan Universitas Airlangga yang telah menyediakan fasilitas demi 

terlaksanakanya tesis ini. 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS KEPERAWATAN LANSIA KOMPREHENSIF... DYAH PITALOKA



 
 

viii 

 

14. Dr. H. Miftahul Munir, SKM. M.Kes. DIE., selaku Ketua STIKES NU 

TUBAN yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengikuti dan 

menyelesaikan pendidikan Magister Keperawatan di fakultas Keperawatan 

Universitas Airlangga. 

15. Teman-teman karyawan STIKES NU TUBAN yang senantiasa 

memberikan dukungankepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan 

Magister Keperawatan di fakultas Keperawatan Universitas Airlangga 

16. Teman-teman Magister Angkatan 9 Universitas Airlangga, khususnya 

peminatan komunitas yang selalu mendukung dalam menyelesaikan tesis. 

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan tesis ini. 

Untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari 

segenap pembaca. Semoga tesis ini dapat bermanfaat, penulis memohon maaf 

yang sebesar-besarnya. 

 

Surabaya, 29  Juli 2018 

 

 Penulis 

 

 

       Dyah Pitaloka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS KEPERAWATAN LANSIA KOMPREHENSIF... DYAH PITALOKA



 
 

ix 

 

 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS KEPERAWATAN LANSIA KOMPREHENSIF... DYAH PITALOKA



 
 

x 

 

 

RINGKASAN 
 

KEPERAWATAN LANSIA KOMPREHENSIF DENGAN PENDEKATAN 

TEORI FAMILY CENTERED NURSING DAN FUNCTIONAL 

CONSEQUENCES DALAM PENCEGAHAN PENGABAIAN LANSIA 

DALAM KELUARGA  

 
Oleh : Dyah Pitaloka 

 

Perubahan fungsi psikososial pada lansia akan berdampak terhadap 

terjadinya kerusakan fungsi psikososial pada lansia dan risiko pengabaian. 

Pengabaian adalah  kegagalan memberikan pelayanan dalam menyediakan dengan 

baik atau kegagalan dalam memberikan pelayanan yang menimbulkan sakit 

seperti meninggalkan lansia, menolak memberi makanan atau menyiapkan makan 

ataupun pelayanan yang berhubungan dengan kesehatan. Data Dinsos Jawa 

Timur, dalam rentang 2015-2016 tercatat mengalami kenaikan lansia terabaikan 

32.625 jiwa dari sebanyak 112.867 pada 2015 menjadi 145.492 jiwa. Kejadian 

risiko pengabaian yang dialami oleh lansia pada keluarga  memberikan gambaran 

fungsi keluarga belum optimal dalam memenuhi kebutuhan kesehatan, 

kesejahteraan dan keperawatan lansia. 

Desain penelitian ini adalah explanatory survey dengan pendekatan coss 

sectional  populasi penelitian ini adalah keluarga dan lansia yang tinggal dalam 

satu rumah di wilayah kerja Puskesmas Semanding sejumlah 2.223 keluarga 

dengan lansia. Sampel berjumlah 177 responden keluarga dan lansia dengan 

menggunakan tehnik simple random sampling. Sampel ditetapkan berdasarkan 

kriteria inklusi keluarga dan lansia yaitu lansia yang usia ≥ 60 tahun, tinggal 

dengan keluarga tinggal dalam satu rumah di wilayah kerja Puskesmas Semanding 

Kabupaten Tuban. Variabel independen penelitian ini adalah struktur keluarga 

yang berisi (pola dan proses komunikasi, struktur peran,  struktur kekuatan dan 

nilai, struktur nilai dan norma), pengkajian fungsi keluarga berisi, (fungsi afektif, 

fungsi ekonomi, fungsi perawatan keluarga), pengkajian stres keluarga  berisi 

(stres jangka panjang), sedangkan pengkajian lansia terdiri pengkajian faktor 

risiko lansia berisi (kondisi patologis, kurang informasi), pengkajian perubahan 

terkait usia (fungsi fisiologis menurun, potensi untuk pertumbuhan psikososial 

dan spiritual), pengkajian fungsi konsekuensi lansia berisi (kualitas hidup 

menurun dan kesehatan fungsi sedangkan variabel dependen adalah pengabaian. 

Data dikumpulkan dengan menggunakan kuisioner dan dilakukan uji chi 

square. 

Berdasarkan hasil analisis hasil sesuai dengan asumsi  babwa pencegahan 

lansia dapat dilaksankan dengan melakukan struktur peran dengan baik, 

melakukan fungsi perawatan keluarga, fungsi ekonomi tercukupi, tidak 

mengalami stres jangka panjang empat faktor ini mewakili teori family centered 
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nursing dan kesehatan fungsi lansia baik, informasi baik, kondisi patologis baik, 

mewakili teori functional consequences. Sesuai dengan teori Friedman yang 

terdiri mengidentifikasi data sos-bud, data lingkungan, struktur, fungsi, stres dan 

strategi koping keluarga. hasil penelitian didapatkan struktur peran mewakili 

struktur, fungsi perawatan keluarga dan fungsi ekonomi  mewakili fungsi, stres 

jangka panjang mewakili stres. Berdasarkan teori Miller yang terdiri 

mengidentifikasi Age- related change kesehatan fungsi lansia berhubungan 

Negative fungtional consequences diwakili kesehatan fungsi lansia dan informasi 

Risk factor kondisi patologis. 

Hasil penelitian dari 177 responden menunjukkan bahwa sebagian 

besar (55%) responden lansia berjenis kelamin perempuan dan keluarga 

merawat lansia sebagian besar (59%) berjenis kelamin perempuan, dengan 

usia terbanyak pada lansia adalah lanjut usia (60%) sedangkan keluarga paling 

banyak dewasa awal (55%), pekerjaan keluarga terbanyak adalah swasta dan 

tipe keluarga seluruhnya adalah extended family. penelitian didapatkan 

keperawatan lansia komprehensif dengan pendekatan teori family centered 

nursing dan teori functional consequences yang berhubungan faktor struktur 

peran, fungsi keperawatan keluarga, Fungsi ekonomi, stres jangka panjang, 

Kesehatan fungsi, informasi, kondisi patologis lansia. Ketujuh variabel tersebut 

berhubungan dengan pencegahan pengabaian lansia dalam keluarga, didapatkan 

temuan berdasarkan karakteristik jenis kelamin lansia mengalami pengabaian 

paling tinggi adalah laki-laki dengan tipe keluarga extended dengan status 

kesehatan yang rendah terjadi resiko pengabaian lansia dalam keluarga 

. 
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SUMMARY 

 
NURSING OF COMPREHENSIVE FACILITIES USING FAMILY 

CENTERED NURSING AND FUNCTIONAL CONSEQUENCES THEORY 

IN PREVENTING NEGLECT OF ELDERLY IN FAMILY 

 

by: Dyah Pitaloka 

 

 

 Changes in psychosocial function in the elderly will have an impact on 

the occurrence of damage to psychosocial function in the elderly and the risk of 

abandonment. Abandonment is the failure to provide services in providing well or 

failure in providing services that cause illness such as leaving the elderly, refusing 

to provide food or preparing food or health-related services. Based on the data of 

East Java Social Agency, during 2015 – 2016. Based on data from East Java 

social office, in the range 2015-2016 recorded an increase in neglected elderly 

32,625 people from 112,867 in 2015 to 145,492 people. Incidence of risk of 

neglect experienced by the elderly in the family provides an overview of the 

function of the family has not been optimal in meeting the health needs, welfare 

and nursing elderly. 

 The design of this study was explanatory survey with a coss sectional 

approach. The population of this study was family and the elderly who lived in 

one house in the Semanding Health Center working area, amounting to 2,223 

families with the elderly. Sample amounted to 177 respondents family and elderly 

by using simple random sampling method. The sample was determined based on 

family and elderly inclusion criteria, namely elderly aged ≥ 60 years, living with 

family in one house in the Semanding Community Health Center work area in 

Tuban Regency. The sample was determined based on family and elderly 

inclusion criteria, namely elderly aged ≥ 60 years old, living with family in one 

house in the Semanding Health Center working area in Tuban Regency. The 

independent variables of this study are the family structure that contains (pattern 

& process of communication, role structure, strength & value structure, value 

structure and norm), assessment of family function contains, (affective function, 

economic function, family care function), family stress assessment contains long-

term stress), whereas the elderly assessment comprised an assessment of elderly 

risk factors containing (pathological conditions, lack of information), assessment 

of age-related changes (decreased physiological function, potential for 

psychosocial and spiritual growth), assessment of elderly consequences function 

(decreased quality of life and health function while the dependent variable is 

waiver Data collected by using questionnaire and chi square test . 

 Based on the results of the analysis in accordance with the assumption 

that prevention of the elderly can be carried out by performing a good role 

structure, performing family care functions, fulfilled economic functions, not 

experiencing long-term stress, these four factors represent the family centered 

nursing theory and health function of the elderly, good information, good 

pathological conditions, representing the functional consequences theory. In 

accordance with Friedman's theory which consists of identifying social data, 

environmental data, structure, function, stress and family coping strategies. The 
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results of the study found that the role structure represented the structure, family 

care function and economic function represented the function, long-term stress 

represented stress. Based on Miller's theory which consists of identifying Age-

related change in health, elderly functions related to negative consequences are 

represented by the health of elderly functions and risk factor information on 

pathological conditions. 

 The results of 177 respondents showed that the majority (55%) of 

respondents in the elderly women and families cared for the majority of the 

elderly (59%) of the female sex, with the highest age in the elderly were elderly 

(60%) while the family had the most adult early (55%), most family jobs are 

private and the whole family type is an extended family. research obtained 

comprehensive elderly nursing with family centered nursing theory approach and 

functional consequences theory relating role structure factors, family nursing 

function, economic function, long-term stress, health function, information, 

elderly pathological conditions. These seven variables are related to the 

prevention of neglect of the elderly in the family, found that the findings based on 

the characteristics of the elderly sex experience the highest neglect are men with 

extended family types with low health status, there is a risk of neglecting the 

elderly in the family 
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ABSTRAK 

 

Keperawatan Lansia Komprehensif dengan Pendekatan Teori Family 

Centered Nursing dan Functional Consequences dalam Pencegahan 

Pengabaian Lansia dalam Keluarga  

  

Oleh : Dyah Pitaloka 

 

Pendahuluan : Kejadian risiko pengabaian yang dialami oleh lansia pada 

keluarga  memberikan gambaran fungsi keluarga belum optimal dalam memenuhi 

kebutuhan kesehatan, kesejahteraan dan keperawatan lansia. Fenomena ini 

bertolak belakang dengan teori Friedman dimana fungsi keluarga salah satunya 

fungsi afektif dan fungsi perawatan kesehatan. Tujuan penelitian adalah 

mengidentifikasi keperawatan lansia komprehensif dengan pendekatan teori 

family centered nursing dan functional consequences dalam pencegahan 

pengabaian lansia dalam keluarga. Metode : Desain penelitian ini explanatory 

survey dengan pendekatan cross sectional. Populasi sebanyak 2.223 keluarga 

dengan lansia sampel 177 responden. Menggunakan teknik simple random 

sampling. Analisis data dengan uji chi square Hasil: Didapatkan keperawatan 

lansia komprehensif dengan pendekatan teori family centered nursing dan teori 

functional consequences yang berhubungan faktor struktur peran, fungsi 

keperawatan keluarga, fungsi ekonomi, stres jangka panjang, kesehatan fungsi, 

informasi, kondisi patologis lansia. Tujuh faktor tersebut berfungsi untuk 

pencegahan pengabaian lansia. Berdasarkan karakteristik jenis kelamin lansia 

mengalami pengabaian paling tinggi adalah laki-laki dengan tipe keluarga 

extended dengan status kesehatan yang rendah terjadi resiko pengabaian lansia 

dalam keluarga 

. Diskusi dan Kesimpulan : Didapatkan faktor yang berderhubungan dengan 

pengabaian lansia didalam keluarga, sehingga model keperawatan lansia 

komprehensif dalam pencegahan pengabaian lansia di keluarga terdiri dari: 

struktur peran, fungsi keperawatan keluarga, fungsi ekonomi, stres jangka 

panjang, kesehatan fungsi, informasi, kondisi patologis lansia. 

 

Kata kunci :pengabaian, lansia, keluarga 
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ABSTRACT 

 

NURSING OF COMPREHENSIVE FACILITIES USING FAMILY 

CENTERED NURSING AND FUNCTIONAL CONSEQUENCES THEORY 

IN PREVENTING NEGLECT OF ELDERLY IN FAMILY 

 
by: Dyah Pitaloka 

 

 

Introduction: The incidence of risk of neglect experienced by the elderly in the 

family provides an illustration that the function of the family has not been optimal 

in meeting the health needs, welfare and nursing care of the elderly. This 

phenomenon is in contrast to friedman theory where family function is one of 

affective function and health care function. The purpose of this research is to 

identify the comprehensive elderly nursing approach with the theory of family 

centered nursing and functional consequences in preventing the neglect of elderly 

in family. Method: This research design explanatory survey with cross sectional 

approach. Population is 2.223 families with the elderly sample amounted 177 

respondents. Using a simple random sampling technique. The data analysis used 

chi square test and logistic regression with level of significance 0,05. Result: 

Obtained comprehensive elderly nursing with family centered nursing theory 

approach and functional consequences theory related to role structure factors, 

family nursing function, economic function, long-term stress, health function, 

information, elderly pathological conditions. These seven factors serve to prevent 

neglect of the elderly. Based on the characteristics of the elderly, experiencing the 

highest neglect is men with extended family types with low health status, there is 

a risk of neglecting the elderly in the family. Discussion and Conclusion: 

Obtained factors related to neglect of the elderly in the family, so that the 

comprehensive elderly nursing model in preventing neglect of the elderly in the 

family consists of: role structure, family nursing function, economic function, 

long-term stress, health function, information, elderly pathological conditions. 
 

Keywords: neglect, elderly, family 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemunduran fisik yang menyebabkan orang menjadi tua, sesungguhnya 

merupakan suatu fenomena biologis, tetapi pengaturan tentang sistem, kedudukan 

(status), peranan dan fungsi sosial kelompok orang lansia dalam keluarga dan 

komunitas adalah konstruksi budaya. Perubahan fungsi psikososial pada lansia 

akan berdampak terhadap terjadinya kerusakan fungsi psikososial pada lansia dan 

risiko pengabaian. Pengabaian adalah kegagalan memberikan pelayanan dalam 

menyediakan dengan baik atau kegagalan dalam memberikan pelayanan yang 

menimbulkan sakit seperti meninggalkan lansia, menolak memberi makanan atau 

menyiapkan makan ataupun pelayanan yang berhubungan dengan kesehatan 

(Maurier and Smith, 2005). Data Dinsos Jawa Timur, dalam rentang 2015-2016 

tercatat mengalami kenaikan lansia terabaikan 32.625 jiwa dari sebanyak 112.867 

pada 2015 menjadi 145.492 jiwa.  

 The National Indian Council on Aging (NICOA) melaporkan untuk The 

National Center on Elder Abuse (NCEA) yang menyebutkan bahwa pengabaian 

lansia oleh keluarga menempati urutan kedua yaitu sebesar 45% setelah kekerasan 

finansial oleh keluarga sebesar 63% (NICOA,2004). Kemensos menyatakan 2010 

perkiraan penduduk lansia di Indonesia akan mencapai 23,9 juta atau 9,77% pada 

2020 perkiraan penduduk lansia di Indonesia mencapai 28,8 juta atau 11,3% Di 

indonesia pengabaian atau penelantaran merupakan kasus paling banyak dialami
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oleh lansia sebesar 68,55% (Depatermen Sosial, 2008). Data statistik penduduk 

lanjut usia di Indonesia menyatakan bahwa dari sekitar 21 juta jiwa lansia (8,5% 

dari populasi penduduk), 9,55% lansia terabaikan. Sebanyak 45,14% lansia di 

Indonesia berada dirumah tangga dengan status ekonomi rendah, dan hanya 

11,08% dari jumlah rumah tangga lansia memiliki jaminan sosial (Badan Pusat 

Statistik, 2015). Data Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban 2017 didapatkan jumlah 

lansia di Kab. Tuban 139.815 jiwa. Jumlah lansia di Kecamatan Semanding 

10.435 jiwa. Jumlah lansia di wilayah kerja Puskesmas Semanding 2017 yaitu 

54,9% (5738) jiwa. Survei awal dari 37 (100%) lansia didapatkan data pada lansia 

berupa merawat dan mengurus cucu sebanyak 22 (59,5%) orang dan 5 (13,5%) 

orang berdiam diri sendirian di rumah dalam keadaan sakit, lansia sehat 10 (27%) 

sendiri di rumah dengan keluarga bekerja.  

Kejadian risiko pengabaian yang dialami oleh lansia pada keluarga  

memberikan gambaran fungsi keluarga belum optimal dalam memenuhi 

kebutuhan kesehatan, kesejahteraan dan keperawatan lansia. Risiko pengabaian 

pada lansia cederung terjadi dalam keluarga karena sebagian besar pemberi 

pelayanan pada lansia adalah keluarga atau ibu yang bekerja. Berdasarkan survei, 

tugas pengasuhan anak, mengurus rumah tangga di serahkan kepada lansia dan 

keluarga belum melaksanakan  fungsi keluarga dengan sempurna. Fenomena ini 

bertolak belakang dengan teori Friedman dimana fungsi keluarga salah satunya 

adalah fungsi afektif dan fungsi perawatan kesehatan tidak sesuai contoh 

perubahan fungsi fisiologik berupa keterbatasan, kelemahan dan ketergantungan 

akan mempengaruhi kondisi psikososial lansia berupa gangguan atau peruahan 

fungsi psikososial. 
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Strategi penanganan masalah pengabaian pada lansia lebih berfokus pada 

keluarga lansia, karena didalam keluarga memiliki fungsi sesuai dengan teori 

family centered nursing keluarga yang dapat menangani masalah pengabaian pada 

lansia yaitu fungsi afektif, fungsi ekonomi, fungsi perawatan keluarga dan di 

dalam tugas keluarga yang di jabarkan oleh Balion dan Friedman keluarga 

memiliki tugas keluarga yaitu mampu mengenal masalah kesehatan, mampu 

memutuskan tindakan kesehatan yang tepat bagi keluarga, mampu merawat 

anggota keluarga yang mengalami gangguan kesehatan, mampu memanfaatkan 

fasilitas pelayanan kesehatan di sekitarnya bagi keluarga. Asuhan keperawatan 

keluarga berfokus kepada keluarga, teori yang digunakan adalah teori family 

centered nursing yaitu keluarga sebagai pusat keperawatan dalam pemberian 

pelayanan kesehatan. Kelemahan dari teori ini adalah belum memperhatikan 

dalam pemenuhan aktifitas sehari-hari  dalam kesejahteraan lansia. 

Keperawatan lansia komprehensif ini berdasarkan dari teori family 

centered nursing (FCN) di lengkapi oleh, functional consequences (FC). 

Keperawatan lansia komprehensif diprediksi akan berpengaruh terhadap 

pengabian lansia di keluarga. Teori pertama yang di integrasikan adalah teori 

family centered nursing (FCN) yang terdiri dari pengkajian, mengidentifikasi data 

sos-bud, data lingkungan, struktur, fungsi, stres dan strategi koping keluarga 

(Friedman. dkk, 2003). Pengkajian fungsi keluarga yang terdiri fungsi afektif, 

fungsi sosialisasi, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, fungsi perawatan atau 

pemeliharaan kesehatan (Friedman. dkk, 2003). Keperawatan lansia komprehensif 

dalam penelitian ini mengurangi kejadian pengabaian lansia di keluarga 

Karakteristik pengabaian yaitu terlambat dalam melakukan pengobatan, 
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dehidrasi, malnutrisi, ulkus dekubitus, kondisi kebersihan kurang, perubahan 

dalam pemberian pelayanan kesehatan, kehilangan alat bantu seperti gigi palsu, 

kacamata, alat bantu dengar, serta alat bantu lain (Mauk, 2010). Sesuai dengan  

kriteria di dalamnya yaitu dengan fungsi keluarga, dan fungsi yang dimaksud ada 

di dalam teori FCN.  Fungsi  tersebut adalah Fungsi afektif, Fungsi ekonomi, 

Fungsi perawatan atau pemeliharaan kesehatan, dan pengkajian stres dan strategi 

koping keluarga stres disini terdiri dari stresor jangka panjang dan jangka pendek. 

Berdasarkan penelitian Cromwell 1999 dalam Meiner & Lueckonette,2006 

perawatan lansia dengan ketergantungan memicu terjadinya stres pada perawat 

sehingga berisiko terhadap pengabaian, dalam hal ini faktor stres jangka panjang 

yang mempengaruhi.  

Melengkapi model keperawatan family centered nursing (FCN), dalam 

mengatasi masalah pengabaian lansia di keluarga maka dilengkapi dengan 

pendekatan teori  functional consequences (FC). Teori ini menjelaskan  hubungan 

individu, kesehatan, keperawatan dan lingkungan bertujuan menggambarkan, 

menjelaskan dan memprediksi keperawatan, pengembangan teori ini mengacu 

pada teori konsep kesejahteraan, kesehatan dan keperawatan holistik. (Miller, 

2009). Teori ini melengkapi dalam pengkajian pemenuhan aktivitas sehari pada 

lansia, pada teori ini terdiri dari pengkajian perubahan terkait usia, faktor risiko, 

fungsional konsekuensi negatif terhadap lansia, untuk pengakajian faktor risiko 

dan fungsional konsekuensi hanya terdapat di dalam teori functional 

consequences. Teori ini berkaitan dengan pengabaian pada lansia karena didalam 

pengkajian faktor risiko dan fungsional konsekuensi termasuk dalam faktor 
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penyebab pengabaian lansia sesuai dengan penelitian Mauk, 2010 Lansia dengan 

tingkat ketergantungan tinggi berisiko tinggi mengalami pengabaian.   

Kepedulian adalah perasaan yang ditujukan kepada orang lain, dan itulah 

yang memotivasi dan memberikan kekuatan untuk bertindak atau beraksi, dan 

mempengaruhi kehidupan secara konstruktif dan positif, dengan meningkatkan 

kedekatan dan self actualization satu sama lain (Leininger, 1981). Boyatzis dan 

McKee (2005) menyatakan, kepedulian merupakan wujud nyata dari empati dan 

perhatian. Upaya peduli lansia dapat mencegah terjadinya pengabaian pada lansia, 

karena dengan peduli artinya keluarga melakukan fungsi keluarga, serta 

memperhatikan pemenuhan ADL pada lansia. 

Beberapa penelitian seperti peneliti Dong,X,(2017) melakukan penelitian 

tentang penelantaran atau pengabaian lansia, selain mereka masih banyak yang 

dilakukan dibeberapa negara sampai saat ini. Penerapan keperawatan lansia 

komprehensif dengan pendekatan teori family centered nursing dan functional 

consequences dalam pencegahan pengabaian lansia dalam keluarga, dalam 

penelitian ini bertujuan agar tidak terjadi pengabaian pada lansia di dalam 

keluarga. 

 

1.2 Kajian Masalah  

 

  

 

Gambar 1.1   Identifikasi Masalah Penelitian 

 

Lansia berubah peran, 

lansia tinggal sendiri, 

lansia sakit, lansia 

tidak mendapatkan 

pelayanan kesehatan 

Di indonesia lansia 

pengabaian     9,55%  

BPS 2015 

 

Fungsi  

keluarga 

merawat 

lansia di 

keluarga  

Pengabaian 

lansia di 

keluarga 
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1.3 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah pengaruh keperawatan lansia komprehensif dengan 

pendekatan teori family centered nursing dan functional consequences dalam 

pencegahan pengabaian lansia dalam keluarga ?  

 

1.4 Tujuan  

1.4.1 Tujuan Umum  

Menjelaskan pengaruh keperawatan lansia komprehensif dengan 

pendekatan teori family centered nursing dan functional consequences dalam 

pencegahan pengabaian lansia dalam keluarga 

1.4.2 Tujuan Khusus  

1. Menganalisis pengaruh struktur keluarga terhadap kejadian 

pengabaian lansia di dalam keluarga. 

2. Menganalisis pengaruh fungsi keluarga terhadap kejadian pengabaian 

lansia di dalam keluarga. 

3. Menganalisis pengaruh stres keluarga terhadap kejadian pengabaian 

lansia di dalam keluarga. 

4. Menganalisis pengaruh terkait perubahan usia terhadap kejadian 

pengabaian lansia di dalam keluarga. 

5. Menganalisis pengaruh faktor risiko lansia terhadap kejadian 

pengabaian lansia di dalam keluarga. 

6. Menganalisis pengaruh fungsi konsekuensi lansia terhadap kejadian 

pengabaian lansia di dalam keluarga. 
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1.5 Manfaat 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Untuk mengembangkan teori keperawatan terutama keperawatan 

keluarga dan komunitas dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan tentang 

pencegahan pengabaian pada lansia di keluarga. Serta meningkatkan 

kesadaran keluarga tentang keberadaan lansia dan kemampuan keluarga 

dalam merawat kesehatan lansia di dalam keluarga. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi tempat penelitian / Puskesmas 

 Keperawatan lansia komprehensif dengan pendekatan teori 

family centered nursing dan functional consequences dalam 

pencegahan pengabaian lansia dalam keluarga, digunakan dalam 

meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya terhadap keperawatan 

lansia. Sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan lansia dan 

kesejahteraan lansia yang mengalami pengabaian. 

2. Bagi Perawat 

Hasil penelitian ini dapat diterapkan dalam memberikan 

pelayanan kesehatan komunitas, dalam pencegahan pengabaian pada 

lansia. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Lansia 

2.1.1. Definisi Lansia 

Pengertian Lansia Menurut World Health Organisation (WHO), 

lansia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun keatas. Lansia 

merupakan kelompok umur pada manusia yang telah memasuki tahapan 

akhir dari fase kehidupannya. Menurut UU no 4 tahun 1945 Lansia adalah 

seseorang yang mencapai umur 55 tahun, tidak berdaya mencari nafkah 

sendiri untuk keperluan hidupnya sehari-hari dan menerima nafkah dari 

orang lain (Nugroho, 2000). Usia lanjut adalah sesuatu yang harus diterima 

sebagai suatu kenyataan dan fenomena biologis. Kehidupan itu akan 

diakhiri dengan proses penuaan yang berakhir dengan kematian(Hutapea, 

2005)  

Lanjut usia atau sering disebut lansia adalah kelompok penduduk 

yang berumur tua, golongan penduduk yang mendapat perhatian atau 

pengelompokan tersendiri dengan rentang usia 60 tahun atau lebih dan 

ditandai dengan perubahan fisik maupun tingkah laku, sering juga 

dinyatakan sebagai tahap akhir perkembangan pada daur kehidupan 

manusia (Azizah, 2011)  

2.1.2. Klasifikasi Lansia 

1. World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa ada empat 

tahap pada kelompok penduduk berusia lanjut meliputi:
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1. Usia pertengahan (middle age) adalah usia antara 45-59  tahun. 

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

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

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

2. Batasan lanjut usia di Indonesia telah tercantum dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia 

pada Bab I Pasal 1 Ayat 2, yang menyatakan bahwa batasan lanjut usia 

adalah usia 60 tahun ke atas (Nugroho, 2008) . 

2.1.3. Permasalahan Lansia 

Beberapa permasalahan yang sering terjadi pada lanjut usia menurut 

Nugroho (2008), antara lain adalah: 

1. Permasalahan Umum 

1) Sebagian besar penduduk lansia terlantar, hal ini diakibatkan oleh 

banyaknya lansia yang tidak memiliki bekal hidup, pekerjaan atau 

penghasilan. 

2) Perubahan pola perkembangan bentuk keluarga dari extended 

family yang mengarah kepada bentuk keluarga inti (nuclear family) 

membuat lansia merasa terasingkan akibat melemahnya nilai 

kekerabatan. 

3) Sarana transportasi dan komunikasi bagi lanjut usia yang belum 

memadai. 

4) Keterbatasan pembinaan kesejahteraan lansia oleh pemerintah dan 

masyarakat. 
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2. Permasalahan Khusus 

1) Adanya kecenderungan munculnya nilai sosial baru yang dapat 

mengakibatkan berkurangnya penghargaan atau penghormatan 

kepada lansia sehingga lansia merasa terisolasi dari kehidupan 

masyarakat. 

2) Berkurangnya daya tahan tubuh lansia dalam mengahadapi 

perubahan lingkungan yang menyulitkan mereka untuk 

beraktivitas. 

3) Semakin lanjut usia, semakin terjadi kemunduran fungsi fisik, 

sosial, mental, maupun sosial ekonomi pada lansia yang cenderung 

akan meningkatkan ketergantungan terhadap bantuan orang lain. 

4) Kondisi yang terjadi pada lanjut usia mengakibatkan perlunya 

tempat tinggal dan fasilitas perumahan yang khusus bagi lansia. 

5) Lanjut usia tidak hanya mengalami kemunduran fisik tetapi juga 

mengalami penurunan fungsi mental. 

6) Penangan khusus pada lansia mengakibatkan biaya pemeliharaan 

kesehatan lansia yang tidak murah. 

7) Lansia mengalami ketakutan terutama pada hal ketergantungan 

fisik dan ekonomi, sakit yang kronis, kesepian, dan kebosanan. 

 

2.2 Konsep Pengabaian 

2.2.1 Definisi Pengabaian 

Pengabaian adalah berhubungan dengan kegagalan pemberi perawatan 

dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan untuk kebutuhan fisik dan 
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mental pada individu lansia (Stanhope and Lancaster, J. A, 2004). 

Pengabaian adalah kegagalan pemberi pelayanan dalam menyediakan 

dengan baik atau kegagalan dalam memberikan pelayanan yang 

menimbulkan kondisi bahaya fisik, mental atau menimbulkan sakit mental, 

seperti meninggalkan lansia, menolak memberi makan atau menyiapkan 

makan ataupun pelayanan yang berhubungan dengan kesehatan. Kegagalan 

dalam pemberian pelayanan yang adekuat dan kenyamanan pada lansia 

merupakan perlakuan pengabaian pada lansia (Maurier and Smith, 2005).  

Pengabaian termasuk kondisi yang dilakukan dengan sengaja atau 

tidak sengaja, ketika lansia memerlukan makanan, pengobatan atau tidak 

disengaja ketika lansia memerlukan makanan pengobatan atau pelayanan 

pada lansia tidak dilakukan. Meninggalkan lansia sendirian merupakan 

bentuk pengabaian. Tidak menyiapkan pelayanan pada lansia sebagai 

tindakan hukuman untuk lansia yang dilakukan oleh seseorang juga 

merupakan bentuk pengabaian lansia (Mauk, 2010). 

Pengabaian dibagi atas pengabaian aktif dan pengabaian pasif. 

Pengabaian aktif adalah penolakan atau kegagalan pemberi pelayanan 

melakukan kewajibannya yang dilakukan dengan sadar dan sengaja 

sehingga menyebabkan penderitaan fisik dan distres emosional pada lansia. 

Pengabaian pasif adalah penolakan atau kegagalan pemberi pelayanan 

melakukan kewajiban dalam memenuhi kebutuhan lansia tanpa adanya 

unsur kesengajaan tetapi menimbulkan distres fisik dan emosional pada 

lansia (Burke and Laramie, 2000). Elder Justice Act (EJA) 2010 

mendefinisikan pengabaian diri sebagai "ketidakmampuan, karena gangguan 
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fisik atau mental atau kapasitas yang berkurang, untuk melakukan 

perawatan diri yang esensial", 

Sesuai dengan pendapat yang disampaikan diatas, bahwa dapat 

disimpulkan pengabaian adalah tindakan yang di sengaja maupun tidak 

disengaja yang menimbulkan kegagalan dalam memberikan pelayanan pada 

lansia sehingga kebutuhan lansia tidak dapat terpenuhi termasuk juga 

kebutuhan kesehatan lansia.   

2.2.2 Karakteristik Pengabaian 

Sulitnaya memperkirakan angka kejadian atau prevalensi kejadian 

pengabaian pada lansia (Mauk, 2010). Hal ini dikarenakan kurangnya 

kegiatan untuk penemuan kasus pengabaian.  Tanda - tanda adanya bentuk 

perlakuan pengabaian pada lansia antara lain : 

1) Terlambat dalam melakukan pengobatan  

2) Dehidrasi, malnutrisi, ulkus dekubitus, kondisi kebersihan kurang 

3) Perubahan dalam pemberian pelayanan kesehatan  

4) Kehilangan alat bantu seperti gigi palsu, kacamata, alat bantu 

dengar, serta alat bantu lain. 

Penelitian Springhouse (2002) pertanyaan yang dapat diajukan pada 

lansia untuk mengidentifikasi adanya kondisi pengabaian antara lain: 

1) ‘”Apakah anda sering di tinggal sendiri?’ 

2) “Apakah seseorang memberikan bantuan atau tidak memberikan 

pelayanan  saat anda memerlukan bantuan ?” 

3) “Apakah seseorang tidak menyiapkan kebutuhan finansial anda ?” 

Jika lansia menjawab “ya” berarti lansia mengalami risiko untuk 
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mengalami kondisi pengabaian. 

2.2.3 Faktor Pengaru Pengabaian   

Secara umum diperkirakan angka kejadian pengabaian pada lansia 

setiap tahun sampai 2020 (Meiner and Lueckonette, 2006). Kejadian 

pengabaian pada lansia ditemukan pada seluruh strata ekonomi dan semua 

tingkat pendidikan (Maurier and Smith, 2005). Peningkatan kasus 

pengabaian di pengaruhi oleh faktor yaitu individu dalam jangka waktu 

yang lama sehingga membutuhkan pelayanan dalam jangka lama. Terjadi 

peningkatan ketergantungan lansia pada keluarga sebagai pemberi 

pelayanan ( Murray & DeVos, 1997 dalam Burke & Laramie, 2000). 

Kemudian Burke menyatakan pengabaian pada lansia dapat di identifikasi 

sumber penyebab kejadia. 

1) Sumber Penyebab pada Lansia. 

Lansia dengan tingkat ketergantungan tinggi berisiko tinggi 

mengalami pengabaian (Mauk, 2010). Lansia dengan tingkat 

ketergantungan yang tinggi dalam mendapatkan pelayanan memicu 

kondisi stres sehingga menjadi penyebab dan kesempatan bagi lansia 

untuk mendapatkan prilaku pengabaian dan eksploitasi (Maurier & 

Smith, 2005). Diperkirakan setiap tahuanya lansia mengalai pelukaan , 

trauma fisik, trauma emosi, atau diabaaikan oleh pemberi pelayanan 

setiap tahunya (Murray & DeVos, 1997 dalam Burke and Laramie 

2000). Lansia dengan kelemahan fisik ataupun mental sangat berisiko 

untuk mengalami kejadian pengabaian karena ketergantungan yang 

dialami. Ketika membutuhkan bantuan untuk pemenuhan kebutuhan 
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dasar aktifitas sehari-hari seperti mandi, berpakaian, berjalan, makan, 

dapat memicu dan menimbulkan stres pada perawatan (Cromwell 

1999 dalam Meiner & Lueckonette, 2006). 

Faktor risiko lain yang dapat memicu kejadia pengabaian pada 

lansia adanya isolasi sosial dan demensia pada lansia (Maurier & 

Smith, 2005). Sebagian besar kejadian pengabaian ini tidak dilaporkan 

sehingga menyebabkan kesulitan yang berkaitan dengan perubahan 

memori yang dialami oleh lansia, pada beberapa kasus pengabaian 

yang di alami oleh lansia menderita dimensia (Maurier & Smith, 

2005). Gangguan kognitif yang dialami oleh lansia menjadi faktor 

risiko bagi lansia dan dapat menjadi pemicu kejadian pengabaian 

terhadap lansia (Meiner & Lueckonette, 2006). 

2) Sumber Penyebab pada Keluarga. 

Berbagai faktor yang dapat menjadi indikator  pemberi pelayanan 

melakukan bentuk perlakuan pengabaian. Faktor yang dapat menjadi 

indikator sehingga pemberi pelayanan berisiko untuk melakukan atau 

menjadi pelaku pengabaian yaitu adanya penurunan kesehatan fisik, 

kerusakan kognitif, gangguan emosi atau sakit jiwa, penurunan 

harapan, ketergantungan secara emosional dan finansial pada 

penerima pelayanan, mendapatkan bentuk perlakuan kekerasan pada 

masa anak-anak, jika lansia pernah sebagai pelaku kekerasan, isolasi 

sosial dan sistem pendukung kurang, adanya konflik dengan individu 

lansia. Hal ini dapat menimbulkan stres pada pemberi pelayanan         

( Burke & Laramie 2000 ). 
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Pasangan lansia atau anak dewasa sebagai penanggung jawab 

finansial dan penanggung jawab keluarga dapat menjadi pelaku 

pengabaian. Faktor beban yang dipikul keluarga, dimana keluarga 

bertanggung jawab untuk dua generasi yaitu orang tua dan anak. Hal 

ini disebabkan karena adanya beban pekerjaan, melakukan pelayanan 

pada anak dan orang tua dapat memicu terjadi perilaku pengabaian 

pada lansia (Maurier & Smith, 2005). Pelaku pengabaian pada lansia 

yang dilakukan oleh anggota keluarga dapat juga disebabkan oleh 

stres karena adanya kesulitan dalam hal finansial dan pemenuhan 

kebutuhan anggota keluarga ( Mauk, 2010). 

Lansia dengan kondisi confusion, inkontinensia, kelemahan, 

ketidak mampuan fisik dan mental menyebabkan ketergantungan pada 

pemberi pelayanan (Maurier & Smith, 2005). Adanya kondisi lanasia 

menolak dan menyangkal kebenaran karena adanya ketergantungan 

paada pemberi pelayanan (Mauk, 2010). Selain ketergantunagan 

lansia takut untuk memberikan laporan yang sebenarnya karena takut 

tidak dipenuhi kebutuhanya oleh pemberi layanan (Meiner 

&Lueckonette 2006) 

 

2.3. Konsep Asuhan Keperawatan 

2.3.1 Definisi Asuhan Keperawatan   

Pengertian pelayanan keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan 

profesional yang merupakan bagian dari pelayanan kesehatan yang 

didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS KEPERAWATAN LANSIA KOMPREHENSIF... DYAH PITALOKA



16 
 

 
 

keluarga, kelompok dan masyarakat baik sehat maupun sakit. Pengertian 

asuhan keperawatan  adalah proses atau rangkaian interaksi perawat dengan 

klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan 

kemandirian klien dalam merawat dirinya (UU No.38 tahun 2014). 

2.3.2 Tujuan asuhan keperawatan  

Adapun tujuan dalam pemberian asuhan keperawatan antara lain: 

1) Membantu individu untuk mandiri. 

2) Mengajak individu atau masyarakat berpartisipasi dalam bidang 

kesehatan. 

3) Membantu individu mengembangkan potensi untuk memelihara 

kesehatan secara optimal agar tidak tergantung pada orang lain dalam 

memelihara kesehatannya. 

4) Membantu individu memperoleh derajat kesehatan yang optimal 

2.3.3 Fungsi Proses Keperawatan 

Proses keperawatan memiliki beberapa fungsi, antara lain: 

1) Memberikan pedoman dan bimbingan sistematis dan ilmiah bagi tenaga 

keperawatan dalam memcahkan masalah klien melalui asuhan 

keperawatan. 

2) Memberi ciri profesional dengan pemberian asuhan keperawatan melalui 

pendekatan pemecahan masalah dan pendekatan komunikasi yang efektif 

dan efisien. 

3) Memberikan kebebasan pada klien untuk mendapatkan pelayanan yang 

optimal sesuai dengan kebutuhan dalam kemandirian dalam bidang 

kesehatan. 
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2.3.4 Tahap-tahap proses keperawatan  

1. Pengkajian adalah upaya mengumpulkan data secara lengkap dan 

sistematis untuk dikaji dan dianalisis sehingga masalah kesehatan dan 

keperawatan yang di hadapi klien baik fisik, mental, sosial maupun 

spiritual dapat ditentukan tahap ini mencakup tiga kegiatan, yaitu 

pengumpulan data, analisis data, dan penentuan masalah kesehatan 

serta keperawatan. 

2. Diagnosa keperawatan adalah suatu pernyataan yang menjelaskan 

respon manusia (status kesehatan atau risiko perubahan pola) dari 

individu atau kelompok dimana perawat secara akontabilitas dapat 

mengidentifikasi dan memberikan intervensi secara pasti untuk 

menjaga status kesehatan menurunkan, membatasi, mencegah dan 

merubah (Carpenito,2000). 

Perumusan diagnosa keperawatan :  

1) Aktual : menjelaskan masalah nyata saat ini sesuai dengan data 

klinik yang ditemukan.  

2) Risiko : menjelaskan masalah kesehatan nyata akan terjadi jika 

tidak di lakukan intervensi.  

3) Kemungkinan : menjelaskan bahwa perlu terdapat data tambahan 

untuk memastikan masalah keperawatan kemungkinan.  

4) Wellness : keputusan klinik tentang keadaan individu,keluarga,atau 

masyarakat dalam transisi dari tingkat sejahtera tertentu ketingkat 

sejahtera yang lebih tinggi. 
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5) Sindrom : diagnosa yang terdiri dar kelompok diagnosa 

keperawatan actual dan risiko tinggi yang diperkirakan muncul 

atau timbul karena suatu kejadian atau situasi tertentu.  

3. Rencana keperawatan  

Semua tindakan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu 

klien beralih dari status kesehatan saat ini kestatus kesehatan yang di 

uraikan dalam hasil yang di harapkan (Gordon,1994). Merupakan 

pedoman tertulis untuk perawatan klien. Rencana perawatan 

terorganisasi sehingga setiap perawat dapat dengan cepat 

mengidentifikasi tindakan perawatan yang diberikan. Rencana asuhan 

keperawatan yang di rumuskan dengan tepat memfasilitasi 

konyinuitas asuhan perawatan dari satu perawat ke perawat lainnya. 

Sebagai hasil, semua perawat mempunyai kesempatan untuk 

memberikan asuhan yang berkualitas tinggi dan konsisten. Rencana 

asuhan keperawatan tertulis mengatur pertukaran informasi oleh 

perawat dalam laporan pertukaran dinas. Rencana perawatan tertulis 

juga mencakup kebutuhan klien jangka panjang(potter,1997). 

4. Implementasi keperawatan  

Merupakan inisiatif dari rencana tindakan untuk mencapai 

tujuan yang spesifik. Tahap pelaksanaan dimulai dimulai setelah 

rencana tindakan disusun dan ditujukan pada nursing orders untuk 

membantu klien mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena 

iturencana tindakan yang spesifik dilaksanakan untuk memodifikasi 

faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan klien. 
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5. Evaluasi  

Perencanaan evaluasi memuat criteria keberhasilan proses dan 

keberhasilan tindakan keperawatan. Keberhasilan proses dapat dilihat 

dengan jalan membandingkan antara proses dengan pedoman atau 

rencana proses tersebut. Sedangkan keberhasilan tindakan dapat 

dilihat dengan membandingkan antara tingkat kemandirian klien 

dalam kehidupan sehari-hari dan tingkat kemajuan kesehatan klien 

dengan tujuan yang telah di rumuskan sebelumnya. 

2.3.5 Definisi Komprehensif. 

Komprehensif adalah segala sesuatu yang terlihat dan memiliki 

wawasan yang luas terhadap sesuatu sehingga dapat dilihat dari berbagai 

sisi dan dapat dipahami dengan baik dan menyeluruh (KBBI). Istilah 

komprehensif dapat di aplikasikan dalam berbagai bidang seperti, filsafat, 

dan sebagainya. Pengertian komprehensif dalam filsafat adalah suatu 

metode berfikir filsafat yang mengkaji segala sesuatu secara menyeluruh 

sehingga tidak ada lagi bagian-bagian yang tersisa ataupun yang berada di 

luarnya. Istilah komperhensif digunakan bertujuan untuk,   menyelesaikan 

segala sesuatu permasalahan dengan baik dan bijaksana.  

 

2.4. Konsep Keluarga 

2.4.1 Definisi Keluarga  

Friedman menyatakan bahwa “Keluarga adalah dua orang atau lebih 

yang disatukan oleh ikatan-ikatan kebersamaan, ikatan emosional dan yang 

mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari keluarga” (Marilyn M. 
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Friedman, 1998). Allen, Fine dan Demo (2000) menegaskan bahwa 

keluarga ditandai dengan kelahiran, pernikahan, adopsi atau pilihan.  

 Keluarga adalah dua orang atau lebih dari dua individu yang 

tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan 

dan mereka hidup dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan 

didalam perannya masing-masing menciptakan serta mempertahankan 

kebudayaan (Salvicion G Balion dan Aracelis Maglaya, 1989). 

Definisi keluarga dapat disimpulkan adalah dua orang atau lebih yang 

disatukan oleh kebersamaan dan kedekatan emosional serta yang 

mengidentifikasi diri sebagai bagian dari keluarga. 

2.4.2 Tipe atau jenis keluarga. 

Tipe keluarga dari dua tipe yaitu keluarga tradisional dan keluarga non 

tradisional (Frieman, 1998). 

1. Pengelompokan secara Tradisional yang terdiri dari Nuclear 

Family (Keluarga Inti) adalah keluarga yang hanya terdiri dari ayah, ibu 

dan anak yang diperoleh dari keturunan atau adopsi atau keduanya dan 

Extended Family (Keluarga Besar) adalah keluarga inti ditambah 

anggota keluarga lain yang masih mempunyai hubungan darah, seperti 

kakek, nenek, paman, dan bibi. 

2. Pengelompokan secara Modern terdiri dari:  

1) Tradisional Nuclear adalah keluarga inti (Ayah, Ibu dan Anak) 

yang tinggal dalam satu rumah yang ditetapkan oleh sanksi-sanksi 

legal dalam suatu ikatan perkawinan, dimana salah satu atau 

keduanya dapat bekerja di luar rumah. 
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2)  Niddle Age/Aging Couple adalah suatu keluarga dimana suami 

sebagai pencari uang dan istri di rmah atau kedua-duanya bekerja 

di rumah, sedangkan anak-anak sudah meninggalkan rumah karena 

sekolah/menikah/meniti karier. 

3)  Dyadic Nuclear adalah suatu keluarga dimana suami-istri sudah 

berumur dan tidak mempunyai anak yang keduanya atau salah 

satunya bekerja di luar umah. 

4) Single Parent adalah keluarga yang hanya mempunyai satu orang tua 

sebagai akibat perceraian atau kematian pasangan dan anak dapat 

tinggal di rumah atau di luar rumah. 

5)   Dual Carrier adalah keluarga dengan suami-istri yang kedua-duanya 

orang karier dan tanpa memiliki anak. 

6)  Three Generation adalah keluarga yang terdiri atas tiga generasi atau 

lebih yang tinggal dalam satu rumah. 

7) Comunal adalah keluarga yang dalam satu rumah terdiri dari dua 

pasangan suami istri atau lebih berikut anak dan bersama-sama dalam 

penyediaan fasilitas. 

8)  Cohibing Couple/Keluarga Kabitas/Cahabitation adalah keluarga 

dengan dua orang atau satu pasangan yang tinggal bersama tanpa 

ikatan perkawinan. 

9) Composite /Keluarga Berkomposisi adalah sebuah keluarga dengan 

perkawinan poligami dan hidup atau tinggal secara bersama-sama 

dalam satu rumah. 
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10) Gay and Lesbian Family adalah keluarga yang dibentuk oleh 

pasangan yang berjenis kelamin sama. 

2.4.3. Struktur keluarga 

Menurut Friedman (1998) struktur keluarga terdiri atas :  

1. Pola dan proses komunikasi adalah komunikasi dalam keluarga dikatakan 

fungsional apabila dilakukan secara terbuka, jujur, melibatkan emosi, 

menyelesaikan konflik keluarga, berpikiran positif, dan tidak mengulang 

isu atau pendapat sendiri. 

2. Struktur peran adalah serangkaian prilaku yang diharapkan sesuai dengan 

posisi sosial yang diberikan. Jadi, pada struktur peran bisa bersifat formal 

atau informal. Peran formal adalah peran eksplisit yang terkandung 

dalam struktur peran keluarga (ayah-suami dan lain-lain), Berbagai 

peranan yang terdapat di dalam keluarga adalah sebagai berikut : 

1) Peranan Ayah : Sebagai suami dari istri dan anak-anak, berperan 

sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung dan pemberi rasa aman, 

sebagai kepala keluarga, sebagai anggota dari kelompok sosial serta 

sebagai anggota dari masyarakat dan lingkungan. 

2) Peranan Ibu : Sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya, ibu 

mempunyai peranan untuk mengurus rumah tangga, sebagai 

pengasuh dan pendidik anak, pelindung dan sebagai salah satu 

kelompok dari peranan sosial serta sebagai anggota masyarakat dari 

lingkungan, disamping itu ibu juga dapat berperan sebagai pencari 

nafkah tambahan dalam keluarga. 
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3) Peran Anak : Anak-anak melaksanakan peranan psikosial sesuai 

dengan tingkat perkembangan baik fisik, mental, sosial, dan 

spiritual. 

4) Peran kakek atau nenek : masa menjadi kakek nenek adalah 

pengalaman yang heterogen, terdapat banyak variasi mengenai 

bagaimana peran kakek dan nenek dikukuhkan. Kontek sejarah, usia, 

etnisitas, kelas sosial dan jenis kelamin kakek nenek serta cucu 

cenderung menyebabkan perbedaan dalam peran kakek nenek. 

Bengston (1985) membagi fungsi simbolik masa menjadi kakek 

nenek yaitu (1) sekadar “ada disana” (hanya hadir),(2) bertindak 

sebagai pengawas keluarga (3) menjadi pelerai, (4) menjadi peserta 

konstruksi aktif dalam konstruksi sosial riwayat keluarga hubungan 

antara masa lalu, masa sekarang, dan masa depan keluarga. 

peran informal bersifat implisit sering kali tidak tampak pada 

permukaannya dan diharapkan memenuhi kebutuhan emosional 

anggota keluarga dan atau memlihara keseimbangan keluarga. (Satir, 

1976 dikutip oleh Friedman, 1998) menurut Friedman (1998) peran-

peran informal tersebut ada yang bersifat adaptif dan maladaptif 

yaitu : 

1) Pendorong memuji, menyetujui menerima kontribusi orang  

2) Penyelaras menengahi perbedaan yang ada 

3) Insiator–kontributor penyarankan, pengusulkan ide perubahan,  

4) Negosiator menyerahkan posisinya, menawarkan jalan tengah 

5) Penghalang cenderung negatif menolak semua ide 
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6) Dominator mencoba memperkuat kewenangan  

7) Penyalah bersifat negatif pencari kesalahan, diktator 

8) Pengikut sejalan dengan pergerakan kelompok  

9) Pencari pengakuan  

10) Martir tidak menginginkan apapun untuk dirinya 

11) Wajah tanpa ekspresi,  

12) Sahabat dan pendamai 

13) Kambing hitam keluarga sebagai korban masalah keluarga  

14) Pengasuh mengasuh merawat anggota keluarga 

15) Pionir perintis keluarga, koordinator keluarga atau pengatur  

16) Perantara keluarga dan penonton sama dengan pengikut.  

3. Struktur kekuatan dan nilai adalah kemampuan dari individu untuk 

mengontrol, memengaruhi atau merubah perilaku orang lain ke 

arah positif. Tipe struktur kekuatan : hak (legitimate power), ditiru 

(referent power), keahlian (expert power), hadiah (reward power), 

paksa (coercive power), dan afektif power.  

4. Struktur nilai  dan norma adalah nilai ialah sistem ide-ide, sikap 

atau keyakinan yang mengikat anggota keluarga dalam budaya 

tertentu. Susunan atau konfigurasi nilai keluarga menguraikan 

maksud terhadap peristiwa penting tertentu dan pada saat yang 

sama untuk berespon terhadap situasi. Konfigurasi nilai 

memberikan definisi tentang dimensi waktu berisi konsep tanggung 

jawab dan nilai individu anggota keluarga mengurutkan tujuan 

hidup tertentu yang bisa tercapai, menetapkan kerangka dalam 
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kaitan menghadapi risiko yang berhubungan dengan munculnya 

keinginan, menetapkan pesan, pikiran dan perasaan apa yang 

seharusnya dan tidak seharusnya di ungkapkan atau dilakukan. 

Nilai dibagi menjadi tiga nilai material, nilai vital, nilali 

kehormatan. Nilai material yaitu segala sesuatu yang berguna bagi 

unsur fisik manusia, misalnya makan, minum. Nilai vital segala 

sesuatu yang berguna untuk manusia untuk dapat mengadakan 

kegiatan atau aktifitas. Nilai kerohanian segala sesuatu yang 

berguna bagi batin manusia seperti kebenaran, keindahan,kebaikan, 

moral, religius.    

Norma ialah pola perilaku yang baik atau diterima pada 

lingkungan sosial atau masyarakat. Norma dengan kata lain 

menentukan perilaku peran yang tepat dari setiap posisi di dalam 

keluarga  dan masyarakat serta menjaga hubungan timbal balik dan 

bagaimana perilaku peran dapat berubah dengan perubahan usia 

pemilik posisi. 

2.4.4.  Fungsi keluarga 

Menurut Friedman (1998), terdapat lima fungsi keluarga, yaitu : 

1. Fungsi afektif (fungsi mempertahankan kepribadian) memfasilitasi 

stabilisasi kepribadian orang dewasa, memenuhi kebutuhan psikologis 

anggota keluarga. Fungsi afektif ini berhubungan dengan persepsi 

keluarga dan kepedulian terhadap kebutuhan sosioemosional semua 

anggota keluarga. Fungsi afektif merupakan dasar utama baik untuk 

pembentukan maupun berkelanjutan unit keluarga itu sendiri sehingga 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS KEPERAWATAN LANSIA KOMPREHENSIF... DYAH PITALOKA



26 
 

 
 

fungsi afektif merupakan salah satu fungsi keluarga yang paling 

penting.  

2. Fungsi sosialisasi yaitu proses perkembangan dan perubahan yang 

dilalui individu yang menghasilkan interaksi sosial dan belajar 

berperan dalam lingkungan sosialnya. Sosialisasi dimulai sejak lahir. 

Fungsi ini berguna untuk membina sosialisasi pada anak, membentuk 

norma-norma tinkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak 

dan dan meneruskan nilai-nilai budaya keluarga. 

3. Fungsi reproduksi adalah untuk mempertahankan kontinuitas keluarga 

selama beberapa generasi untuk keberlangsungan hidup masyarakat. 

4. Fungsi ekonomi yaitu keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga secara ekonomi dan tempat untuk mengembangkan 

kemampuan individu meningkatkan penghasilan untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga. 

5. Fungsi perawatan atau pemeliharaan kesehatan adalah menyediakan 

kebutuhan fisik, makanan, pakaian tempat tinggal, perawatan 

kesehatan. Tugas kesehatan keluarga menurut Friedman, 1998 adalah 

sebagai berikut:  

1) Mengenal masalah kesehatan keluarga. 

Keluarga atau orang tua perlu mengenal keadaan kesehatan dan 

perubahan-perubahan yang dialami oleh anggota keluarganya. 

Perubahan sekecil apapun yang dialami anggota keluarga, secara 

tidak langsung akan menjadi perhatian keluarga atau orang tua. 

Apabila menyadari adanya perubahan, keluarga perlu mencatat 
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kapan terjadi, perubahan apa yang terjadi, dan seberapa besar 

perubahannya. 

2) Membuat keputusan tindakan kesehatan yang tepat. 

Tugas ini merupakan upaya utama keluarga untuk mencari 

pertolongan yang tepat sesuai dengan keadaan keluarga, dengan 

pertimbangan siapa di antara anggota keluarga yang mempunyai 

kemampuan untuk memutuskan sebuah tindakan. Tindakan 

kesehatan yang dilakukan diharapkan tepat agar masalah 

kesehatan yang tejadi dapat dikurangi atau teratasi.  

3) Memberi perawatan pada anggota keluarga yang sakit. 

Sering kali keluarga telah mengambil tindakan yang tepat, tetapi 

jika keluarga masih merasa mengalami keterbatasan, maka 

anggota keluarga yang mengalami gangguan kesahatan perlu 

memperoleh tindakan lanjutan atau perawatan agar masalah 

yang lebih parah tidak terjadi. Perawatan dapat dilakukan di 

institusi pelayanan kesehatan atau di rumah apabila keluarga 

telah memiliki kemampuan melakukan tindakan untuk 

pertolongan pertama.  

4) Mempertahankan suasana rumah yang sehat. 

Rumah merupakan tempat berteduh, berlindung, dan 

bersosialisasi bagi anggota keluarga sehingga anggota keluarga 

akan memiliki waktu lebih banyak berhubungan dengan 

lingkungan tempat tinggal. Kondisi rumah haruslah dapat 
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menjadikan lambang ketenangan, keindahan, ketentraman, dan 

dapat menunjang derajat kesehatan bagi anggota keluarga.  

5) Menggunakan fasilitas kesehatan yang ada di masyarakat. 

Apabila mengalami gangguan kesehatan, keluarga harus dapat 

memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada di sekitarnya, 

sebagai contoh: keluarga dapat berkonsultasi kepada tenaga 

keperawatan untuk memecahkan masalah yang dialami anggota 

keluarganya, sehingga keluarga dapat bebas dari segala macam 

penyakit. 

2.4.5  Tahap-tahap perkembangan keluarga dan tugas perkembangan keluarga. 

Menurut friedman (1998), tahap perkembangan keluarga berdasarkan 

siklus kehidupan keluarga terbagi atas 8 tahap : 

1. Keluarga baru (beginning family), yaitu perkawinan dari sepasang 

insan yang menandakan bermulanya keluarga baru. Keluarga pada 

tahap ini mempunyai tugas perkembangan, yaitu membina 

hubungan dan kepuasan bersama, menetapkan tujuan bersam, 

membina hubungan dengan keluarga lain, teman, kelompok sosial 

dan merencanakan anak atau KB. 

2. Keluarga sedang mengasuh anak (child bearing family), yaitu 

dimulai dengan kelahiran anak pertama hingga bayi berusia 30 

bulan. Mempunyai tugas perkembangan seperti persiapan bayi, 

membagi peran dan tanggungjawab, adaptasi pola hubungan 

seksual, pengetahuan tentang kehamilan, persalinan dan menjadi 

orang tua. 
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3. Keluarga dengan usia anak pra sekolah, yaitu kelurga dengan anak 

pertama yang berumur 30 bulan sampai dengan 6 tahun. 

Mempunyai tugas perkembangan, yaitu membagi waktu, 

pengaturan keuangan, merencanakan kelahiran yang berikutnya dan 

membagi tanggungjawab dengan anggota keluarga yang lain. 

4. Keluarga dengan anak usia sekolah, yaitu dengan anak pertama 

berusia 13 tahun. Adapun tugas perkembangan keluarga ini, yaitu 

menyediakan aktivitas untuk anak, pengaturan keuangan, kerjasama 

dalkam memnyelesaikan masalah, memperhatikan kepuasan 

anggota keluarga dan sistem komunikasi keluarga. 

5. Keluarga dengan anak remaja, yaitu dengan usia anak pertam 13 

tahun sampai dengan 20 tahun. Tugas pekembangan keluarga ini 

adalah menyediakan fasilitas kebutuhan keluarga yang berbeda, 

menyertakan keluarga dalam bertanggung jawab dan 

mempertahankan filosofi hidup. 

6. Keluarga dengan anak dewasa, yaitu keluarga dengan anak pertama, 

meninggalkan rumah dengan tugas perkembangan keluarga, yaitu 

menata kembali sumber dan fasilitas, penataan yang tanggung 

jawab antar anak, mempertahankan komunikasi terbuka, 

melepaskan anak dan mendapatkan menantu. 

7. Keluarga usia pertengahan, yaitu dimulai ketika anak terakhir 

meninggalakan rumah dan berakhir pada saat pensiun. Adapaun 

tugas perkembangan, yaitu mempertahankan suasana yang 

menyenangkan, bertanggung jawab pada semua tugas rumah 
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tangga, membina keakraban dengan pasangan, mempertahankan 

kontak dengan anak dan berpartisipasi dalam aktivitas sosial. 

8.  Keluarga usia lanjut, tahap terakhir siklus kehidupan keluarga 

dimulai dari salah satu pasangan memasuki masa pensiun, terus 

berlangsung hingga salah satu pasangan meninggal dunia. Adapun 

tugas perkembangan keluarga ini, yaitu menghadapi pensiun, saling 

rawat, memberi arti hidup, mempertahankan kontak dengan anak, 

cucu dan masyarakat. 

Dari konsep keluarga di atas peneliti telah menyimpulakan bahwa  

keluarga merupakan dua orang atau lebih yang dipersatukan oleh ikatan 

perkawinan, ikatan darah dan kemudian tinggal dalam satu atap yang 

berbeda tipe, struktur, fungsi bahkan tahapan perkembangannya. Disini 

peneliti berfokus pada tahapan perkembangan di mana keluarga dengan 

keluarga usia lanjut. 

2.4.6 Stres dan Koping Keluarga 

Stres adalah keadaan atau respon ketegangan yang disebabkan oleh 

stresor atau oleh tuntutan aktual yang dirasakan yang tetap tidak teratasi 

(Antonovsky, 1979; Burr, 1973). Sters adalah ketegangan dalam diri 

seseorang atau sistem sosial (keluarga) dan merupakan reaksi terhadap 

situasi yang menimbulkan tekanan (Burgess, 1978). Agen pemerkasa atau 

presipitasi yang mengaktifkan proses sters disebut stresor (Burr et al, 

1993; Chrisman & Fowler, 1980). Agen presipitasi yang mengaktifkan 

stres dalam keluarga adalah peristiwa hidup atau kejadian yang cukup kuat 

untuk menyebabkan perubahan dalam sistem keluarga (Hill, 1949). Stresor 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS KEPERAWATAN LANSIA KOMPREHENSIF... DYAH PITALOKA



31 
 

 
 

keluarga dapat berupa peristiwa atau pengalaman pinterpersonal (didalam 

atau diluar keluarga), lingkungan, ekonomi atau sosial budaya. 

Akumulasi dan stresor dalam kehidupan keluarga memberikan 

perkiraan jumlah stres yang dialami keluarga (Alson et al, 1983). Konsep 

akumulasi stresor didefinisikan sebagai jumlah poeristiwa perkembangan 

(yang diharapkan) atau situasional (yang tidak diharapkan) serta 

ketegangan interkeluarga (tekanan dalam hubungan diantara anggota 

keluarga). Stresor jangka pendek dan stresor jangka panjang, stesor jangka 

pendek yaitu stesor yang dialami keluarga yang memerlukan penyelesaian 

dalam waktu kurang lebih 6 bulan. Stesor jangka panjang yaitu stesor yang 

dialami keluarga yang memerlukan penyelesaian dalam waktu lebih dari 6 

bulan. 

Persepsi anggota keluarga adalah interpretasi anggota keluarga 

secara tunggal atau secara kolektif atau menyusun pengalaman mereka. 

Persepsi mewarnai sifat dan signifikasi stresor keluarga yang mungkin, 

karena keluarga bereaksi tidak hanya terhadap stresor aktual, tetapi juga 

terhadap peristiwa saat keluarga merasakan atau menginterpretasikan. 

Persepsi keluarga merupakan hal yang terpenting. Peristiwa yang 

dipandang secara subjektif atau objektif oleh keluarga yang sehat sebagai 

tantangan, dipandang oleh keluarga yang terpajan krisis sebagai ancaman 

dan membebani. Dalam kasus ini stres yang besar dialami, yang pada 

gilirannya membebani kapasitas adaptif keluraga. 

Koping terdiri atas pemecahan upaya pemecahan masalah yang 

sangat relevan dengan kesejahteraan, tetapi membebani sumber seseorang. 
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Koping didefinisikan sebagai respon (kognitif perilaku atau persepsi) 

terhadap ketegangan hidup eksternal yang berfungsi untuk mencegah, 

menghindari, mengandalkan distres emosional. Koping adalah sebuah 

istilah yang terbatas pada perilaku atau kognisi aktual yang ditampilkan 

seseorang, bukan pada sumber yang mungkin mereka gunakan. Koping 

keluarga menunjukkan tingkat analisa kelompok keluarga (atau sebuah 

tingkat analisis interaksional). Koping keluarga didefinisikan sebagai 

proses aktif saat keluarga memamfaatkan sumber yang ada dan 

mengembangkan perilaku serta sumber baru yang akan memperkuat unit 

keluarga dan mengurangi dampak peristiwa hidup penuh stres 

(McCubbin,1979). Krisis keluarga adalah kondisi kekacauan, tidak teratur, 

atau ketidakmampuan dalam sistem keluarga yang berlangsung terus 

menerus. Krisi terjadi ketika sumber dan strategi adaptif keluarga tidak 

efektif dalam mengatasi stresor. 

  Adaptasi keluarga adalah suatu proses saat keluarga terlibat dalam 

respon langsung terhadap tuntutan stresor yang ekstensif, dan menyadari 

bahwa perubahan sistemik dibutuhkan dalam unit keluarga, untuk 

memperbaiki stabilitas fungsional dan memperbaiki kepuasaan dan 

kesejahteraan keluarga (McCubbin, 1993). Proses adaptasi dalam sistem 

keluarga disebut resilience keluarga. Pendekatan resilience keluarga guna 

bekerja dengan keluarga dibentuk atas kompetensi dan kekuatan anggota 

keluarga yang memungkinkan penyediaan layanan kesehatan bergeser dari 

model potogenik ke model berbasis kekuatan yaitu kita melihat keluarga 

“ditantang”, bukan “hancur”, karena kemalangan. 
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2.5. Konsep Teori Family-Centered Nursing 

2.5.1. Family-Centered Nursing  

Praktik keluarga sebagai pusat keperawatan (family-centered nursing) 

didasarkan pada perspektif bahwa keluarga adalah unit dasar untuk 

perawatan individu dari anggota keluarga dan dari unit yang lebih luas. 

Keluarga adalah unit dasar dari sebuah komunitas dan masyarakat, 

mempresentasikan perbedaan budaya, rasial, etnik, dan sosio ekonomi. 

Aplikasi dari teori ini termasuk mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, 

politik dan budaya ketika melakukan pengkajian dan perencanaan, 

implementasi, dan evaluasi perawatan pada anak dan keluarga (Hitchcock, 

Schubert, Thomas, 1999). 

Penerapan asuhan keperawatan keluarga dengan pendekatan family-

centered nursing salah satu menggunakan Friedman Model. Pengkajian 

dengan model ini melihat keluarga sebagai subsistem dari masyarakat 

(Allender & Spradley, 2005). Proses keperawatan keluarga meliputi: 

pengkajian, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi. 

Keluarga merupakan entry point dalam pemberian pelayanan 

kesehatan di masyarakat, untuk menentukan risiko gangguan akibat 

pengaruh gaya hidup dan lingkungan. Potensi dan keterlibatan keluarga 

menjadi makin besar, ketika salah satu anggota keluarga memerlukan 

bantuan terus menerus karena masalah kesehatan.  

Praktik keluarga sebagai pusat keperawatan (family-centered nursing), 

Didasarkan pada perspektif bahwa keluarga unit dasar untuk keperawatan 
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individu dari anggota keluarga. Keluarga adalah unit dasar dari sebuah 

komunitas dan masyarakat, mempresentasikan perbedaan budaya, relasi, 

lingkungan, dan sosio ekonomi. 

Aplikasi dari teori ini termasuk mempertimbangkan faktor sosial, 

ekonomi, lingkungan, tipe keluarga dan budaya ketika melakukan 

pengkajian dan perencanaan, implementasi dan evaluasi perawatan pada 

anak dan keluarga (Hitchcock, Schubert & Thomas 1999; Friedman dkk, 

2003 ). Penerapan asuhan keperawatan keluarga dengan pendekatan family-

centered nursing, salah satunya menggunakan pendekatan proses 

keperawatan yang didasarkan pada Friedman model.  

Pengkajian dengan model ini, melihat keluarga dengan subsistem 

dari masyarakat (Friedman dkk, 2003; Allender dan Spradley 2005). Proes 

keperawatan keluarga dengan fokus pada keluarga sebagai klien 

(familycentered nursing), meliputi: pengkajian, diagnosis keperawatan, 

intervensi, implementasi dan evaluasi. 

 Asuhan keperawatan keluarga, difokuskan pada peningkatan 

kesehatan seluruh anggota keluarga, melalui perbaikan dinamika hubugan 

internal keluarga, struktur dan fungsi keluarga yang terdiri atas afeksi, 

sosialisasi, reproduksi, ekonomi dan perawatan kesehatan bagi anggota 

keluarga, untuk dapat merawat anggota keluarganya yang sakit dan bagi 

anggota keluarga yang lain agar tidak tertular penyakit, serta adanya 

interdependensi antaranggota keluarga sebagai suatu sistem, dan 

meningkatkan hubungan keluarga dengan lingkungannya (Friedman dkk, 

2003)  
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Tujuan dari asuhan keperawatan keluarga memandirikan keluarga 

dalam melakukan pemeliharaan kesehatan para anggotanya, untuk itu 

keluarga harus melakukan 5 tugas kesehatan keluarga, diantaranya yaitu: 

mampu memutuskan tindakan kesehatan yang tepat bagi keluarga, mampu 

merawat anggota keluarga yang mengalami gangguan kesehatan, mampu 

mempertahankan suasana di rumah yang sehat atau memodifikasi 

lingkungan untuk menjamin kesehatan anggota keluarga; mampu 

memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan disekitarnya bagi keluarga 

(Bailon dan Maglaya dalam Freeman, 1981).    

Keluarga merupakan suatu sistem, di mana jika salah satu anggota 

keluarga bermasalah, akan mempengaruh sistem anggota keluarga yang 

lain (Stanhope & Lancaster, 2004). Masalah individu dalam keluarga 

diselesaikan melalui intervensi keluarga diselesaikan melalui keterlibatan 

aktif anggota keluarga lain. Melaluai intervensi keluarga, yakni keluarga 

yang sehat, maka akan membuat komunitas atau masyarakat menjadi 

sehat, karena keluarga merupakan subsistem dari komunitas (Friedman 

dkk, 2003; Stanhope & Lancaster, 2004).  

Ada beberapa alasan mengapa keluarga menjadi salah satu sentral 

dalam perawatan yaitu:  

1) Keluarga sebagai sumber dalam perawatan kesehatan.  

2) Masalah kesehatan individu akan berpengaruh pada anggota 

keluarga yang lainnya. 

3) Keluarga merupakan tempat berlangsung komunikasi individu 

sepanjang hayat, sekaligus menjadi harapan bagi setiap anggota  
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4) Penemuan kasus-kasus suatu penyakit sering diawali dari keluarga.   

5) Anggota keluarga lebih mudah menerima suatu informasi, jika 

informasi tersebut didukung oleh anggota keluarga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

lainya. 

6) Keluarga merupakan support sistem bagi individu (Friedman dkk, 

2003).    

Pendekatan yang dilakukan dalam asuhan keperawatan keluarga adalah 

proses keperawatan, yang terdiri atas pengkajian individu dan keluarga, 

perumusan diagnosis keperawatan, penyusunan rencana asuhan 

keperawatan, pelaksanaan dan evaluasi dari tindakan yang telah 

dilaksanakan (Friedman dkk, 2003). 

5) Pengkajian  

Pengkajian adalah suatu tahapan dimana seorang perawat medapatkan 

informasi secara terus-menerus,  terhadap anggota keluarga yang 

dibinanya. Sumber informasi dari tahapan pengkajian dapat 

menggunakan metode: wawancara keluarga, observasi fasilitas rumah, 

pemeriksaan fisik dari anggota keluarga. Data sekunder, contoh : hasil 

laboratorium. 

6) Diagnosa Keperawatan  

Data yang telah di kumpulkan pada tahap pengkajian, selanjutnya 

dianalisis, sehingga dapat dirumuskan diagnosis keperawatannya. 

Rumusan diagnosis keperawatan keluargaada tiga jenis, yaitu diagnosa 

aktual, risiko, potensial. Diagnosa aktual menggambarkan bahwa setiap 

masalah keperawatan dan di dapatkan data mal adaptif dari masalah 
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tersebut. Diagnosas risiko, belum terdapat masalah namun sudah di 

temukan data mal adaptif yang memungkinkan  terjadi masalah. 

Sedangkan diagnosis potensial menggambarkan keluarga dalam 

keadaan sejahtera sehingga kesehatan keluarga dapat di tingkatkan. 

Etiologi dalam diagnosis keperawatan keluarga didasarkan pada 

pelaksanaan lima tugas kesehatan (Friedman dkk. 2003). 

7) Perencanaan  

Perencanaan keperawatan keluarga terdiri dari penetapan tujuan yang 

mencakup tujuan umum dan tujuan khusus, dilengkapi  dengan kriteria 

dan standar serta rencana tindakan. Penetapan tujuan dan rencana 

tindakan dilakukan bersama dengan keluarga, karena diyakini bahwa 

keluarga bertanggung jawab dalam mengatur kehidupannya, dan 

perawat membantu menyediakan informasi yang relevan untuk 

memudahkan keluarga mengambil keputusan. 

8) Implementasi  

Implementasi keperawatan dinyatakan untuk, mengatasi masalah 

kesehatan dalam keluarga dan ditujukan pada, lima tugas keluarga 

dalam rangka menstimulasi kesadaran atau penerimaan keluarga 

mengenai masalah kesehatannya. Disamping itu menstimulasi keluarga 

untuk memutuskan cara perawatan yang tepat, memberi kemampuan 

dan kepercayaan diri pada keluarga, dalam merawat anggota keluarga 

yang sakit, serta membantu menemukan bagaimana cara membuat 

lingkungan menjadi sehat dan memotivasi keluarga untuk 

memanfaatkan  fasilitas kesehatan yang tersedia. 
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9) Evaluasi  

Evaluasi pada asuhan keperawatan keluarga dilakukan untuk menilai 

tingkat kognitif, afektif dan psikomotor keluarga (Friedman dkk. 2003).  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka konsep model Family-Centered Nursing (Friedman at.all 2003)  

2.5.3 Analisis kelebihan dan kekurangan teori model Family-Centered Nursing. 

Kelebihan dari teori family-centered nursing adalah teori ini 

mengidentifikasi kesehatan keluarga meliputi pengkajian sampai evaluasi. 

Model pengkajian Friedman merupakan pendekatan terpadu dengan 

menggunakan teori sistem umum, teori perkembangan keluarga, teori 

Pengkajian terhadap 

keluarga: 

- Mengidentifikasi data sos-

bud 

- Data lingkungan  

- Struktur 

- Fungsi 

- Stres dan strategi koping 

keluarga 

 

  

Intervensi 

- Implementasi sumber penggerak rencana 

Rencana keperawatan 

-Menetapkan tujuan 

-Mengidentifikasi sumber 

-Mendefinisikan pendekatan alternatif 

-Memilih intervensi keperawatan. 

-Menetapkan prioritas. 

Identifikasi masalah-masalah 

keluarga dan individu 

(diagnosis keperawatan) 

Pengkajian anggota keluarga 

secara individual: 

- Mental 

- Fisik 

- Emosi 

- Sosial 

- Spiritual 

Evaluasi perawatan 
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struktural- fungsional dan teori lintas budaya sebagai landasan teori primer 

model dan alat pengkajian keluarga. Di dalam teorinya menjelaskan peran 

tugas dan fungsi keluarga dengan  tahapan lansia. Asuhan keperawatan 

keluarga berfokus kepada keluarga teori yang digunakan yaitu keluarga 

sebagai pusat keperawatan dalam pemberian pelayanan kesehatan. 

Kelemahan dari teori ini adalah belum memperhatikan dalam pemenuhan 

aktifitas sehari-hari  dalam kesejahteraan lansia. 

 

2.6. Konsep Teori Functional Consequences 

2.6.1 Functional Consequences 

Teori ini merupakan teori Midle Range Theory of Carol Ann Miller 

yang dikenal dengan functional consequencies theory. Teori ini dibangun 

dari penelitian, praktik pengembangan beberapa teori berdasarkan penelitian 

penuaan, kesehatan dan memberikan asuhan keperawatan kepada lansia. 

Teori ini menjelaskan  hubungan individu , kesehatan, keperawatan dan 

lingkungan bertujuan menggambarkan, menjelaskan dan memprediksi 

keperawatan  pengembangan teori ini mengacu pada teori konsep 

kesejahteraan, kesehatan dan keperawatan holistik (Miller, 2009) . 

Fungtional Consequences Theory terdiri dari teori tentang penuaan, 

lansia, dan keperawatan holistik. Konsep domain keperawatan adalah orang, 

lingkungan, kesehatan, dan keperawatan dihubungkan bersama secara 

khusus dalam kaitannya dengan lansia.  Inti dasar dari teori ini adalah 1. 

Asuhan keperawatan holistik merupakan hubungan semangat pikiran tubuh 

lansia mencakup semua fungsi termasuk psikologis. 2. Faktor risiko 
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merupakan penyebab masalah terbesar lansia dari perubahan terkait usia. 3. 

Gabungan perubahan terkait usia dan faktor risiko menimbulkan 

konsekuensi fungsional positif atau negatif pada lansia. 4. Konsekuensi 

funsional negatif dilakuakan tindakan mengurangi atau memodifikasi efek 

faktor risiko. 5. Meningkatkan kesejahteraan lansia melalui tindakan 

keperawatan terhadap konsekuensi fungsional negatif. 6. Tindakan 

keperawtan mengakibatkan konsekuensi fungsional positif lansia berfungsi 

optimal meskipun dipengaruhi perubahan terkait usia dan faktor risiko 

(Miller, 2012) 

2.6.2 Komponen Functional Consequences. 

1. Risk Factor 

Faktor risiko adalah kondisi yang memungkinkan terjadi pada lansia 

yang memiliki efek merugikan signifikan terhadap kesehatan dan fungsi 

mereka. Faktor- faktor risiko umumnya muncul dari kondisi lingkungan, 

kondisi akut dan kronis, kondisi psikososial, atau efek pengobatan yang 

buruk. Meski banyak faktor risiko juga terjadi pada orang dewasa muda 

mereka lebih cenerung mengalai dampak fungsional serius pada orang 

dewasa (Miller 2012). Faktor risiko memiliki konsekuensi fungsional 

pada lansia bersifat : 

- Kumulatif dan progresif misal efek jangka panjang merokok,  

  kegemukan. 

- Efek- efek diperburuk oleh perubahan terkait usia misal efek arteritis  

   diperburuk oleh berkurangnya kekuatan otot . 
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- Efek berakibat terhadap perubahan terkait usia karena konsisi reversibel 

misalnya perubahan mental disebabkan oleh penuaan atau demensia. 

2. Konsekuensi fungsional  

Konsekuensi fungsional positif atau negatif adalah keadaan lansia 

yang merupaka efek tindakan, faktor risiko dan perubahan terkait usia 

yang mempengaruhi kualitas hidup lansia. Faktor risiko berasal dari 

hambatan lingkungan, kondisi patologis, pengobatan yang didapat, 

keterbatan informasi, pandangan terhadap kondisi lansia, pengaruh 

fisiologis dan psikososial. Konsekuensi fungsional positif memfasilitasi 

kinerja fungsi sistem kualitas hidup, sedikit ketergantungan, kemampuan 

memaksimalkan kesehatan secara optimal dan memiliki penilaian yang 

baik. Konsekuensi fungsional negatif menggagu kualiatas hidup, 

fungsional, ketergantungan (Miller, 2012). 

Konsekuensi fungsional negatif apabila lansia tidak dapat 

memaksimalkan faktor yang ada maupun terganggu dengan kondisi 

sehingga berdampak ketergantungan kepada orang lain. Konsekuensi 

positif merupakan hasil tindakan atau intervensi. Posif jika lanjut usia 

dapat memaksimalkan faktor yang ada untuk mencapai forma kehidupan 

secara maksimal dengan sedikit ketergantungan. lanjut usia dapat 

memaksimalkan faktor yang ada untuk mencapai forma kehidupan secara 

maksimal dengan sedikit ketergantungan.  

3. Age related changes  

Proses fisiologis yang meningkatkan kerentanan pada dampak negatif 

pada faktor risiko. Secara fisiologis terjadi perubahan degeneratif, 
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mengalami kondisi terminal atau progresif. Perubahan  pada psikologis 

dan spiritual terjadi potensi dan perkembangan pertumbuhan rohani 

(Miller.2012). 

4. Individu ialah dalam pendekatan holistik menyatakan lansia sebagai 

individu komplek berfungsi unik sejahtera dipengaruhi oleh faktor 

internal dan eksternal (perubahan terkait usia dan faktor risiko). Lansia 

ditandai karakteristik fisiologis dan psikososial terkait peningkatan 

kematangan sehingga memperlambat keseimbangan proses fisiologis, 

psikologis, sosial meningkatkan kerentanan kondisi patologis dan faktor 

risiko lainya. Faktor risiko menyebabkan lansia tergantung terhadap 

orang lain terhadap kebutuhan sehari-hari, care giver dianggap sebagai 

fokus internal asuhan keperawatan (Miller. 2012).  

5. Keperawatan  ialah asuhan keperawatan merupakan aplikasi simultan 

seni dan keterampilan berfokus meminimalkan efek negatif perubahan 

terkait usia dan faktor risiko serta meningkatkan hasil kesehatan, dan 

mendorong pertumbuhan serta perkembangan individu. Bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan tindakan keperawatan untuk 

meminimalkan konsekuensi fungsional negatif ( Miller, 2012.) 

6. Kesehatan  adalah kemampuan lansia berfungsi pada kapasitas maksimal. 

Kesehatan ditentukan secara individual berdasarkan kapasitas fungsional 

terpenting oleh individu misalnya tingkat fungsi diartikan sebagai 

kapasitas hubungan atau kemampuan melakukan kegiatan (Miller,2012). 

7. Lingkungan adalah Model keperawatan konsekuensi fungsional 

menjelaskan lingkungan adalah konsep umum meliputi berbagai aspek 
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manajemen keperawatan untuk lansia mengalami ketergantungan, care 

giver yang mempengaruhi kondisi lansia, serta faktor lingkungan primer 

yaitu hubungan interpersonal dengan orang lain yang dekat dengan 

lansia. 

8. Wellnes  adalah kondisi sehat mental dan fisik pada lansia (Miller 2012). 

Indikatornya adalah kemandirian dalam pemenuhan sehari-hari dan 

tindakan keselamatan pada lansia. Kemandirian lansia dalam melakuka 

aktivitas yang tetap dipertahankan pada lansia akan membentuk konsep 

diri positif. Faktor yang mempengaruhi kemandirian adalah faktor 

kesehatan dan faktor sosial (Hadywinoto, Setiabudhi 2007). Faktor 

kesehatan meliputi kondisi fisik sedangkan faktor sosial meliputi 

penyesuaian terhadap kondisi lansia.  
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Gambar 2.2 Kerangka Konsep The Functional Consequences Theory (Miller 2012) 

2.5.3. Analisis   kelebihan dan kekurangan functional consequences theory  

Kelebihan dari teori ini adalah mengidentifikasi secara menyeluruh keadaan yang 

dialami oleh lansia dalam kondisi fisik dan psikologis. Miller, (2012) 
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mengidentifikasi kondisi lansia dengan melakukan pengkajian berdasarkan 

perubahan yang dialami lansia faktor risiko memperberat kondisi lansia dan 

konsekuensi negatif yang dialami lansia (Retno, 2017). Berdasarkan analisis 

kelebiahan tersebut maka teori functional consequences menambahkan 

kekurangan dari teori family centered nursing. 
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Theoritical Maping 

Beberapa riset yang terkait dengan topik proposal tesis yang berjudul “Keperawatan Lansia Komprehensif Dengan Pendekatan                    

Teori Family Centered Nursing Dan Functional Consequences Dalam Pencegahan Pengabaian Lansia Dalam Keluarga” 

Tabel 2.1 Theoritical Maping 

No Judul Desain 

Penelitian 

Sampel dan Teknik Sampling Variabel Instrumen Analisis Hasil 

1 Incidence of Elder Abuse 

in a U.S. Chinese 

Population: Findings 

From the Longitudinal 

Cohort PINE Study 

 (Dong, X.Q & Wang, B, 

2017)  

desain kohort 

longitudinal 

Kami mengikuti 2.713 orang 

dewasa berusia lanjut A.S. yang 

setuju untuk berpartisipasi dalam 

penelitian ini pada tahun 2011 

sampai 2015 

- Lembar wawancara Regresi 

berganda 

Kejadian keseluruhan EA 

adalah 8,8% dengan 4,8% 

untuk psikologis, 2,9% 

untuk keuangan, 0,5% 

untuk fisik, 0,1% untuk 

pelecehan seksual, dan 

1,1% untuk kelalaian 

pengasuh. Usia, jenis 

kelamin, masa tinggal, 

preferensi bahasa dan 

perubahan status kesehatan 

dikaitkan dengan kejadian 

EA. Kesehatan laki-laki 

(OR 2,8 [1,10, 8,1]) dan 

orang yang lebih tua (OR 

1,06 [1,00, 1,13]) memiliki 

peningkatan risiko. 

Keluhan orang tua yang 

pernah tinggal di AS lebih 

lama memiliki risiko 

eksploitasi finansial yang 

lebih tinggi (OR 1,02 [1,00, 

1,05]). Individu yang lebih 

suka berbahasa Mandarin 

atau Inggris lebih 
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cenderung mengalami EA 

(OR 2.08 [1.21, 3.58]) dan 

pelecehan seksual atau fisik 

(OR 3.91 [1.01, 15.17]) 

Tidak ada hubungan yang 

signifikan antara 

pendidikan, pendapatan, 

status perkawinan, jumlah 

anak, negara asal, 

kesehatan keseluruhan, 

kualitas hidup, dan 

kejadian EA. 

2 elder self-neglect: 

research and practice 

 (Dong.,XinQi. 2017) 

Deskriptif 

kualitatif 

Penelantaran diri lansia - investigasi 

eksperimental  

 

case study Tinjauan ini menyoroti 

kompleksitas penelitian 

pengabaian sendiri, yang 

memerlukan upaya 

kolaborasi komunitas 

medis dan hukum dan 

masyarakat untuk 

melindungi populasi yang 

rentan. Beberapa faktor 

risiko putatif perilaku 

mengabaikan diri sendiri 

dapat memberikan 

implikasi terhadap strategi 

yang terkait dengan 

pendeteksian, pencegahan, 
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dan intervensi. Dalam 

terang 

dari populasi penuaan yang 

berkembang pesat dan efek 

yang mengkhawatirkan dari 

penelantaran diri yang lebih 

tua, penelitian longitudinal 

yang besar diperlukan 

untuk memvalidasi risiko 

terkait dan faktor pelindung 

dari pengabaian sendiri, 

dan investigasi 

eksperimental 

eksperimental yang 

dirancang ketat (misalnya 

RCT) diperlukan untuk 

menguji yang terbaik. 

praktik untuk mengabaikan 

intervensi dan pencegahan 

sendiri. Terlepas dari 

kurangnya pengetahuan 

dan bukti empiris 

sehubungan dengan strategi 

pengunduran diri intervensi 

yang efektif, pendekatan 

yang cermat dapat 

membuat jutaan orang 

dewasa yang lebih tua 

terbengkalai dan terlayani 

dalam situasi berisiko dan 

berbahaya. Oleh karena itu, 

tindakan proaktif dan saran 

berharga dari para 

profesional dengan 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS KEPERAWATAN LANSIA KOMPREHENSIF... DYAH PITALOKA



49 
 

 
 

pengalaman praktis di 

bidang terkait mungkin 

memainkan peran penting 

dalam melindungi orang 

tua yang rentan terhadap 

hasil buruk pengabaian diri. 

 

3 Elderly Korean 

Immigrants Socially And 

Culturally Constructed 

Defisions Of Elder 

Neglect 

 

(Lee.,Hee.Y,Gibson.,P,C

haisson.,R .2010) 

Kualitatif 

 

124 lansia pendatang Korean  - face-to-face 

interviews 

Teori grounded, 

terutama 

komparatif 

konstan 

pendekatan 

metode (Strauss 

& Corbin, 1990),  

 

Hasil mengungkapkan lima 

tema yang saling terkait 

dengan kuat 

hubungan dengan dimensi 

kesehatan dan kesehatan 

mental: (a) spesifikasi 

spesifik budaya penatua 

pengabaian, (b) konteks di 

mana kelakuan orang tua 

terjadi, (c) dampak 

pengabaian terhadap orang 

tua, 

(d) harapan dari anak 

dewasa, dan (e) strategi 

untuk mengatasi kelalaian 

orang tua. 

Implikasi untuk pemberian 

layanan yang berpusat pada 

budaya dan keluarga 

kepada orang tua Korea 

Para imigran didiskusikan, 

khususnya berfokus pada 

penyediaan layanan 

kesehatan dan kesehatan 

mental 

peduli. 
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4 Elder abuse and neglect 

in Bangladesh: 

understanding issues, 

associated factors and 

consequences 

(Farid.,S.2017) 

descriptive 

qualitative  

- Responden berasal dari beragam 

profesional, dan hanya mereka 

yang setuju untuk memberikan 

informasi termasuk dalam 

sampel. 5 orang kunci (3 ilmuwan 

akademisi dan dua praktisi) juga 

dipilih secara purposif untuk 

Wawancara Kata Kunci Informan 

(KII). Seiring dengan ini, 14 

orang lanjut usia (7 dari daerah 

perkotaan dan 7 dari daerah 

pedesaan) juga dipilih secara 

purposif untuk melakukan dua 

Focus Group Discussions (FGD). 

 

- Lembar kuisioner  case study Hasilnya menunjukkan 

bahwa semua orang tua 

yang diwawancarai, 

terlepas dari status sosio-

ekonomi, menghadapi 

berbagai tingkat pelecehan 

dan pengabaian oleh 

keluarga, keluarga dan 

masyarakat mereka yang 

mengakibatkan kesehatan 

fisik dan tekanan mental 

mereka. Pelanggaran 

finansial dan fisik 

ditemukan lebih sering 

terjadi di kalangan 

kelompok miskin dan 

lemah, sementara 

pelecehan psikologis 

tampak parah di kalangan 

kelas menengah dan 

makmur. Keluarga yang 

memiliki praktik 

keagamaan yang kuat dan 

tradisi lama merawat orang 

tua kurang mengalami 

perlakuan buruk terhadap 

orang tua. Seperti yang 

terungkap, seiring dengan 

berbagai faktor lainnya, 

penurunan nilai moral dan 

agama, struktur keluarga 

baru dan status sosial 

ekonomi orang tua yang 

lebih rendah dikaitkan 
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dengan penganiayaan yang 

mereka hadapi. 

5 The Abrams geriatric 

self-neglect scale: 

introduction, validation 

and psychometric 

propertie  

(Abraham.,RC 

etal.,2017) 

Kualitatif 71 orang lansia - Model AGSS 

 

case–control 

study 

Hasil: Perkiraan konsistensi 

internal untuk AGSS dinilai 

"baik," dengan tanggapan 

Subjek memiliki alfa dan 

omega terendah (0,681 dan 

0,692) dan tanggapan 

Observer tertinggi (0,758 

dan 0,765). Skor Subjek 

dan Observer memiliki 

hubungan terendah (0,578, 

p <0,001). Dengan 

menggunakan kriteria 

konsensus ahli sebagai 

"standar emas" utama, 

subskala Observer dan 

Keseluruhan Impression 

"bagus" dalam 

mengklasifikasikan 

pengabaian sendiri, 

sementara subskala Subyek 

"adil". 

6 Associations of self-

neglect with quality of 

life in older people in 

rural China: a cross-

sectional study (zhao., 

Yuan.T, etal 2017) 

kuantitatif - cluster-sampling  

- 3.182 orang lanjut usia yang 

berusia 60 tahun atau lebih 

 - Asosiasi pengabaian 

diri 

- Kualitas hidup pada 

orang tua di pedesaan 

China 

  

1. QoL 

dinilai 

menggunakan 

formulir 

singkat 

kuesioner 

kehidupan 

berkualitas 

Organisasi 

Kesehatan 

Dunia 

regresi linier 

 

Skor keseluruhan ESN dan 

lima domain secara 

signifikan berkorelasi 

dengan skor empat domain 

QoL (p <0,001). Setelah 

disesuaikan dengan 

karakteristik 

sosiodemografi, dukungan 

sosial, dan karakteristik 

kesehatan fisik dan 

psikologis,lansia yang 
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HOQOL-

BREF 

2. ESN 

dinilai 

menggunakan 

Skala 

Pengabaian 

Diri Lanjut 

Usia (SESN) 

 

melaporkan skor kelalaian 

keseluruhan yang lebih 

tinggi secara signifikan 

menurunkan skor di empat 

domain QoL (p <0,001). 

Pendidikan, tingkat 

ekonomi, kesehatan fisik, 

ADL, depresi, dan fungsi 

kognitif adalah prediktor 

konsisten di semua domain 

QoL 

 

7 Beban keluarga merawat 

lansia dapat memicu 

tindakan kekerasan dan 

penelantaran terhadap 

lansia. 

( Maryam.,R.Siti.2012) 

deskriptif 

koreltif 

Sampel berjumlah 205 responden 

dengan pengambilan sampel 

secara cluster sampling 

3. Karakteristik 

keluarga,status 

kesehatan, 

kemampuan 

keluarga, dukungan 

sosial, kepuasan 

keluarga, status 

fungsional lansia. 

4. Beban keluarga 

merawat lansia 

 

Wawancara 

kuisioner 

Regresi logistik 

ganda 

Menunjukkan hubungan 

bermakna antara usia 

keluarga, status kesehatan, 

pengetahuan, kepuasan 

dengan beban 

merawatlansia. 

Faktor yang paling 

berkontribusi terhadap 

beban merawat adalah 

status kesehatan keluarga. 

8 Context-Specific 

Eldercare Patterns, 

Cultural Categories Of 

Elder Mistreatment, And 

Potential Social Causes 

In Post-Socialist China. 

(Zhang.,Yan.,2017) 

Kualitatif 32 wawancara mendalam, di 

antaranya 21 kasus adalah 

penerima perawatan, dan 11 

penerima perawatan penerima 

perawatan 

- 1. participant 

observation. 

2. in-

depthinterviews 

ethnographic 

fieldwork  

Berdasarkan penelitian 

lapangan etnografi saya di 

Shanghai, artikel ini 

menyarankan pola 

eldercare baru, termasuk 

perawatan suami-istri yang 

diprioritaskan, perawatan 

anak-anak berbasis 

Bheritage, serta perawatan 

di rumah-untuk-pensiun. 

Pola ini telah dibangun di 
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era pasca reformasi di 

daerah perkotaan Tionghoa, 

yang meletakkan dasar bagi 

penganiayaan yang 

berkaitan dengan budaya. 

Tiga kategori budaya 

penganiayaan yang lebih 

tua telah diidentifikasi: 

kelalaian dan / atau konflik 

antargenerasi, perawatan 

keluarga dan ikatan 

bergantung pada warisan 

rumah manula, dan 

perlakuan buruk terhadap 

bangunan. ^ Pemeriksaan 

lebih lanjut menunjukkan 

tiga faktor utama yang 

berkontribusi terhadap 

fenomena penganiayaan 

yang dilakukan oleh orang 

tua: (1) privatisasi 

kepemilikan perumahan 

mengakibatkan diferensiasi 

spasial sosial terhadap pola 

hidup yang mempengaruhi 

pola perawatan dan potensi 

penganiayaan terhadap 

orang tua; (2) pembatasan 

sosial budaya dan 

pembatasan struktural 

untuk mendekati lansekap 

sosial akibat lingkungan 

sosial yang berfokus pada 

ekonomi; dan (3) 
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mengubah nilai-nilai sosial, 

seperti materialisme dan 

individualisme, yang telah 

menyebabkan reinterpretasi 

pertukaran antar generasi. 

Dengan 

mengkontekstualisasikan 

penganiayaan yang lebih 

tua dalam reformasi 

perumahan, studi ini 

menawarkan perspektif 

baru untuk studi keluarga 

di China pasca reformasi. 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Keterangan  : 

Diteliti          : 

Tidak diteliti : 

 
3.1 Kerangka konsep keperawatan lansia komprehensif dengan pendekatan teori family centered  

nursing dan functional consequences dalam pencegahan pengabaian lansia dalam keluarga.

Pengkajian terhadap keluarga 

 

- Mengidentifikasi data 

sos-bud 

 

- Data lingkungan 

 

- Struktur : 

1. Pola dan proses 

komunikasi 

2. Struktur peran 

3. Struktur nilai dan 

norma 

 

- Fungsi :  

1. Fungsi afektif 

2. Fungsi ekonomi 

3. Fungsi perawatan 

keluaraga 

 

- Stres dan strategi 

koping keluarga : 

1. Stres jangka panjang 

Nursing assessment elderly: 

1.Age- related change. 

2.Risk factor 

3.Negative fungtional 

consequences 

 

Identifikasi masalah 

Rencana keperawatan 

Intervensi  

Evaluasi  

 

Age- related 

change: 

- Fisiologis 

- Psikososia 

danspiritual 

 

 Negative 

fungtional 

conseque

nces : 

 -Rentan 

terhadap 

risiko 

-Fungsi 

kesehatan 

-kualitas 

hidup 

.Risk factor 

-patologis 

-fisiologis 

&psikologis   

- informasi. 

 

 

 

Risiko pengabaian lansia  
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Teori  Family centered nursing  terdiri dari pengkajian keluarga dan pengkajian 

anggota keluarga. Pengkajian terhadap keluarga terdiri dari data sos-bud, data 

lingkungan, struktur, fungsi, stres dan strategi koping keluarga, dalam penelitian 

ini peneliti hanya meneliti struktur yang terdiri dari pola dan proses komunikasi, 

struktur peran, struktur nilai dan norma, fungsi terdiri dari fungsi afektif, fungsi 

ekonomi, fungsi perawatan keluarga dan stres yang terdiri dari stres jangka 

panjang. Teori tersebut sesuai dengan faktor yang mempengaruhi pengabaian dari 

faktor keluarga, sedangkan untuk faktor pengkajian terhadap lansia menggunakan 

teori   Functional Consequences. Penggunaan teori ini untuk melengkapi 

pengkajian anggota keluarga karena responden  penelitian  adalah keluarga 

dengan lansia, sehingga untuk melengkapi teori Family centered nursing. Teori   

Functional Consequences   terdiri dari perubahan, faktor risiko, fungsi 

konsekuensi lansia. Pada variabel penelitian ini yang di teliti adalah perubahan 

usia yang terdiri dari fungsi fisiologis menurun, potensi pertumbuhan psikososial 

dan spiritual, faktor risiko terdiri dari patologis, fisiologis dan psikologis,  

informasi, dan fungsi konsekuensi lansia yang terdiri dari, kualitas hidup dan 

fungsi kesehatan, sehingga didapatkan pengkajian komprehensif yang 

mempengaruhi pengabaian lansia. 
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3.2.  Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang dihadapi 

serta dapat diuji kebenarannya berdasarkan fakta empiris (Nursalam 2014). 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Struktur keluarga berpengaruh terhadap kejadian pengabaian lansia di 

dalam keluarga. 

2. Fungsi keluarga berpengaruh terhadap kejadian pengabaian lansia di 

dalam keluarga. 

3. Stres keluarga berpengaruh terhadap kejadian pengabaian lansia di 

dalam keluarga. 

4. Perubahan usia lansia berpengaruh terhadap kejadian pengabaian 

lansia di dalam keluarga. 

5. Faktor risiko lansia berpengaruh terhadap kejadian pengabaian lansia 

di dalam keluarga. 

6. Fungsi konsekuensi lansia berpengaruh terhadap kejadian pengabaian 

lansia di dalam keluarga. 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan wadah untuk menjawab pertanyaan penelitian 

atau menguji keahlian hipotesis (Nursalam, 2008). Penelitian ini menggunakan 

desain penelitian explanatory survey yaitu sebuah cara untuk menggali hal yang 

baru dan menjelaskan hubungan-hubungan sebab akibat dari variabel bebas dan 

variabel terikat (Sugiyono, 2015). Pendekatan waktu dalam penelitian ini adalah 

cross-sectional yaitu penelitian yang menekankan pada waktu observasi observasi 

atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat (Notoatmodjo, 2012). 

 

4.2 Populasi dan Sampel  

4.2.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek (misalnya manusia; klien) yang 

memenuhi kriteria yang telah ditetapkan (Nursalam, 2014). Populasi dalam 

penelitian ini adalah semua lansia dan keluarga yang tinggal dengan lansia di 

wilayah kerja Puskesmas Semanding Kabupaten Tuban populasi sebanyak      

2.223 keluarga dengan lansia.  

4.2.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian dari keseluruhan subyek yang diteliti dan 

dianggap mewakili seluruh populasi (Notoatmodjo 2012). Sampel terdiri dari 

keluarga lansia dan lansia baik laki-laki ataupun perempuan. Penentuan sampel 

dalam penelitian ini harus memenuhi kriteria inklusi yang terdiri dari:
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Kriteria inklusi (lansia) 

1) Lansia tinggal dengan keluarga di wilayah Puskesmas Semanding Kab. 

Tuban. 

2) Usia lansia 60 tahun ke atas. 

Kriteria inklusi (keluarga) 

1) Keluarga tinggal dengan lansia di wilayah Puskesmas Semanding Kab. 

Tuban. 

2) Tipe keluarga adalah extended family di wilayah Puskesmas Semanding 

Kab. Tuban. 

Adapun pengambilan besar sampel menggunakan rumus sampel Lemeshow sebagai 

berikut: 

n =      (Z1-α/2)
2
.P.q.N 

     d2(N-1)+ (Z1-α/2)
2. P.q 

  = 177 responden 

Keterangan : 

 n = Perkiraan besar sampel 

 N = Perkiraan besar populasi 

 z = Nilai standart normal untuk α = 0,05 (1,96) 

    p = Perkiraan proporsi pengabaian lansia berdasarkan pustaka (Ramlah 

2011)  diketahui 0.52% 

 q = 1-p(100%-p) (0,48) 

d = Tingkat kesalahan yang dipilih (d  = 0,05) 

berdasarkan penggunaan rumus diatas jumlah besar sampel adalah 177 responden. 
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Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cluster sampling yaitu 

pengelompokan sample berdasarkan wilayah atau lokasi populasi. Pendekatan 

waktu yang digunakan cross sectional (Nursalam, 2015). 

 

4.3 Kerangka Operasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1  Kerangka Operasional Penelitian keperawatan lansia komprehensif 

dengan pendekatan teori family centered nursing dan functional 

consequences dalam pencegahan pengabaian lansia dalam keluarga. 

 

4.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel adalah suatu karakteristik yang berbeda-beda terhadap sesuatu 

(orang, benda, situasi) yang dimiliki oleh anggota suatu kelompok (Soeparto 

dkk, 2000). Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen dan 

dependen sebagai berikut: 

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu adalah pengkajian 

struktur keluarga yang berisi (pola & proseskomunikasi, struktur peran,  

Hasil dan kesimpulan   

Populasi 

Sampel : 177 keluarga dan lansia tinggal dalam satu rumah 

Pengumpulan data dengan kuisioner 

  Analisis data: 

- Identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal terkait pengabaian pada lansia di 

keluarga dengan menggunakan uji Chi- Square dengan α≤0,25 

-Analisis pengaruh faktor-faktor internal dan eksternal terkait pengabaian pada 

lansia di keluarga dengan menggunakan uji Regresi logistik ganda dengan α≤0,05 
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struktur kekuatan & nilai, struktur nilai dan norma), pengkajian fungsi 

keluarga berisi, (fungsi afektif, fungsi ekonomi, fungsi perawatan keluarga), 

pengkajian stres keluarga  berisi (stres jangka panjang), sedangkan 

pengkajian lansia terdiri pengkajian faktor risiko lansia berisi (kondisi 

patologis, kurang informasi), pengkajian perubahan terkait usia (fungsi 

fisiologis menurun, potensi untuk pertumbuhan psikososial dan spiritual), 

pengkajian fungsi konsekuensi lansia berisi (kualitas hidup menurun dan 

kesehatan fungsi), dengan demikian variabel dependen adalah pengabaian 

lansia. 

Tabel 4.1 Variabel Oprasional keperawatan lansia komprehensif dengan 

pendekatan teori family centered  nursing dan functional 

consequences dalam pencegahan pengabaian lansia dalam keluarga. 

 

Variabel Keterangan Indikator 

Variabel Independen 

X 

X1 Struktur 

keluarga 

 

 

X1.1 Pola & proses komunikasi 

X1.2 Struktur peran 

X1.3 Struktur nilai dan norma 

 

 X2 Fungsi 

keluarga 

X2.1 Fungsi afektif 

X2.2 Fungsi ekonomi 

X2.3 Fungsi perawatan keluarga 

 

 X3 Stres keluarga X3.1 Stres jangka panjang 

 

 X4 Perubahan 

terkait usia  

 

X4.1 Fungsi fisiologis menurun 

X4.2 Potensi untuk pertumbuhan 

psikososial & spiritual 

  

 X5 Faktor risiko 

lansia 

 

X5.1 Kondisi patologis. 

X5.2 Informasi 

 

 X6 Fungsi 

konsekuensi  

lansia 

 

X6.1 Kualitas hidup  

X6.2 Kesehatan fungsi 

 

Variabel Dependen 

Y 

Y1 pengabaian  

lansia 
Y.1.1 lansia terabaikan 
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Tabel 4.2  Definisi Operasional keperawatan lansia komprehensif dengan 

pendekatan teori family centered  nursing dan functional 

consequences dalam pencegahan pengabaian lansia dalam 

keluarga. 

 
Variabel Definisi 

Operasional 

Indikator  Alat Ukur Skala Hasil Ukur  

Variabel Independen 

X1. Struktur 

keluarga 

 

Pola kedudukan dan peran dalam anggota keluarga 

X 1.1 

Pola & Proses 

komunikasi  

 

Pola komunikasi : 

komunikasi yang 

dirancang untuk 

mewakili 

kenyatan dalam 

memudahkan 

menyampaikan 

pemikiran secara 

sistematis dan 

logis oleh anggota 

keluarga 

 

Proses 

komunikasi: 

Penyampaian 

pesan dari 

keluarga kepada 

lansia sehingga 

dapat 

menciptakan 

suatu persamaan 

yang bertujuan 

komunikasi yang 

efektif 

1. Frekuensi, 

waktu 

percakapan 

anggota 

kelurga 

2. Cara 

penyampaia

n pesan 

secara 

langsung 

3. Kenyamanan 

berkomunika

si 

4. Perubahan 

pendapat 

atau sikap 

sesuai isi 

pesan ada 

umpan balik 

5. Pesan 

tersampaika

n 

Kuesioner  

   
Nominal  1.Baik = 26-

50 

  

2. Kurang 

baik = 

 0-25 

X1.2 Peran Serangkaian 

perilaku yang 

diharapkan sesuai 

dengan posisi 

sosial yang 

diberikan. 

1. Peran 

formal 

2. Peran 

informal 

Kuesioner  

 

Nominal 1. Berperan = 

26-50,  

2.  Kurang 

berperan = 

0-25    

X1.3 

Nilai dan 

norma 

Nilai : keyakinan 

sikap perilaku 

anggota keluarga 

dalam budaya 

tertentu. 

 

 Norma : pola 

perilaku yang 

dianggap benar 

oleh masyarakat 

berdasarkan 

Nilai  

1. Nilai 

material 

2. Nilai vital 

3. Nilai 

kerohania

n 

 

Norma  

1. Aturan 

keluarga 

Kuesioner  

 

Nominal 1. Sesuai 

nilai dan 

norma = 

26-50,  

2. Keluarga 

kurang 

sesuai 

nilai dan 

norma = 

0-25 
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Variabel Definisi 

Operasional 

Indikator  Alat Ukur Skala Hasil Ukur  

sistem nilai 

keluarga. 

 

 

 

X2 Fungsi 

keluarga 

Sesuatu yang dikerjakan  atau dilaksanakan didalam keluarga oleh anggota 

keluarga 

X2.1 

Fungsi afektif 

Keluarga 

berfungsi untuk  

memenuhi 

kebutuhan 

psikologis 

anggota keluarga. 

1. Mengasuh 

2. Membina 

keakraban 

3. Menghargai 

4. Keterpisahan 

dan 

keterkaitan 

5. Peran 

terapeutik 

 

Kuesioner  

 

Nominal 1. Selalu 

dilaksanaka

n  fungsi 

afektif 

keluarga = 

33-65,  

2. Kurang 

dilaksanaka

n fungsi 

afektif 

keluarga = 

0-32 

X2.2 

Fungsi 

ekonomi  

Keluarga 

berfungsi untuk 

memenuhi 

kebutuhan 

keluarga secara 

ekonomi. 

 

1. UMR 

Kabupaten 

Tuban  

2. Pemenuhan 

kebutuhan 

rumah tangga 

Kuesioner Nominal 1. Tercukupi 

= 13-25,  

2. Tidak 

tercukupi 

= 0-12 

X2.3  

Fungsi 

perawatan 

keluarga 

Keluarga 

berfungsi untuk 

menyediakan 

kebutuhan fisik, 

makanan, pakaian 

tempat tinggal, 

perawatan 

kesehatan. 

1. Mengenal 

masalah 

kesehatan 

keluarga 

(lansia) 

2. Mengambil 

keputusan 

yang tepat 

untuk 

masalah 

kesehatan 

keluarga 

(lansia) 

3. Merawat 

anggota 

keluarga 

(lansia) yang 

sakit. 

4. Memodifikas

i lingkungan. 

5. Menggunaka

n fasilitas 

pelayanan 

kesehatan 

yang ada  

Kuesioner     

Nominal 

 

1. Keluarga 

melakukan 

fungsi 

perawatan 

=46-90 

2. Keluarga 

kurang 

dalam 

melakukan 

fungsi 

perawatan 

= 0-45 
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Variabel Definisi 

Operasional 

Indikator  Alat Ukur Skala Hasil Ukur  

X3 Stres 

keluarga 

kondisi ketegangan yang dapat mempengaruhi emosi,proses berpikir dan 

kondisi dalam keluarga 

X3.1 

Stres jangka 

panjang 

Stres yang 

dialami keluarga 

yang memerlukan 

penyelesaian 

dalam waktu lebih 

dari 6 bulan 

1. Fisiologis 

2. Perilaku 

emosional 

3. Beban 

merawat 

lansia  

 

Kuesione

r  

Nominal  

 

1. Ya 

mengalami 

stres 

jangka 

panjang = 

26-50 

2. Tidak 

mengalami 

stres 

jangka 

panjang 

=0-25 

 

 

X4 Perubahan 

terkait usia  

 

Proses fisiologis yang meningkatkan kerentanan pada dampak negatif pada 

faktor risiko 

Fungsi 

fisiologis 

menurun 

 

Perubahan 

fisiologis yang 

terjadi pada lansia 

1. Respirasi 

2. Kardiovaskuler 

3. Persyarafan 

4. Pencernaan 

5. Urogenital 

6. Muskuloskelet

al& integumen 

 

Kuesione

r 

nominal 1. Fungsi 

fisiologis 

baik =56-

110, 

2. Fungsi 

fisiologis 

menurun 

= 0-55 

Potensi untuk 

pertumbuhan 

psikososial & 

spiritual 

Perubahan  pada 

psikososial  untuk 

tercapainya 

integritas diri 

yang utuh  dalam 

pemahaman 

makna hidup dan 

perubahan  pada 

spiritual  terjadi 

perkembangan 

pertumbuhan  

rohani pada lansia 

yang mengacu 

pada kemampuan 

menginterpretasi 

arti dan makna 

hidup  

 

1. Kondisi fisik 

2. Fungsi 

koknitif 

3.  Kondisi 

kehilangan 

4. Perubahan 

emosi dan 

peran 

5.  Hubungan 

dengan diri 

sediri 

6. Hubungan 

dengan orang 

lain 

7. Hubungan 

dengan tuhan 

8. Hubungan 

dengan 

lingkungan 

Kuesione

r 

Nominal 1. Baik Potensi 

untuk 

pertumbuha

n 

psikososial 

& spiritual= 

 33-65, 

2. Kurang 

Potensi 

untuk 

pertumbuha

n 

psikososial 

& spiritual =  

 0-32  

X5 Faktor 

risiko lansia. 

 

Bahaya, akibat,atau konsekuensi yang dapat terjadi pada lansia 

X5.1 Kondisi lansia 1. Pernafasan Kuesione Nominal 1. Kondisi 
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Variabel Definisi 

Operasional 

Indikator  Alat Ukur Skala Hasil Ukur  

Kondisi 

patologis 

terhadap penyakit 

yang dialami 

lansia 

2. Kardiovaskular 

3. Persyarafan 

4. Pencernaan 

5. Urogenital 

6. Muskuloskelet

al  

 

r patologis 

baik = 

81-160,  

2. Kondisi 

patologis 

menurun 

= 0-80  

X5.2 

Informasi 

Pengetahuan 

untuk 

mempertahankan 

kesehatan lansia 

1. Relevan  

2. Kelengkapann

ya  

3. Kegunaanya 

4. Keamanan  

5. Dapat 

dipercaya 

 

 

Kuesioner  Nominal 1. Informasi 

baik = 

23- 45, 

2. Informasi 

kurang = 

0-22 

 

 

X6 Faktor 

konsekuensi 

lansia 

 

Kondisi lansia yang merupaka efek tindakan, faktor risiko dan perubahan 

terkait usia yang dapat mempengaruhi kualitas hidup lansia. 

X6.1 

Kualitas  

hidup 

menurun 

Persepsi individu 

mengenai posisi 

dalam kehidupan  

 

dilihat dari 

konteks budaya 

dan sistem nilai 

dimana mereka 

tinggal serta 

hubungannya 

dengan tujuan, 

harapan, standar, 

dan hal-hal lain 

yang menjadi 

perhatian individu  
 

1. Kesejahteraa

n Fisik  

2. Kesejahteraa

n Lingkungan  

3. Kesejahteraa

n hubungan 

sosial 

4. Kesejahteraa

n psikologis 

 

Kuesioner  Nominal  1. Kualitas 

hidup 

baik =38-

75,  

2. Kualitas 

hidup 

Kurang 

baik =     

0-37 

X6.2  

Fungsi 

kesehatan 

Kondisi fisik 

lansia terhadap 

fungsi tubuh 

lansia 

Penurunan 

kondisi fisik 

lansia : 

1. Mata 

2. Pendengaran  

3. Gigi  

4. Tangan  

5. Kaki  

Kuesioner Nominal 1. Baik = 

26-50, 

2. Menurun 

fungsi 

kesehatan 

= 0-25  

Variabel Dependen 

Y1  

Pengabaian 

lansia 

Kegagalan 

pemberi 

pelayanan dalam 

meny ediakan 

dengan baik atau 

Persepsi 

pengabaian 

Kuisione

r 

pengabai

an lansia 

Nominal 

 

1. Terabaika

n  = ≥ 38-

75 

2. Tidak  

Terabaika
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Variabel Definisi 

Operasional 

Indikator  Alat Ukur Skala Hasil Ukur  

kegagalan dalam 

memberikan 

pelayanan yang 

menimbulkan 

kondisi bahaya 

fisik, mental atau 

menimbulkan 

sakit mental. 

n = 

0-37 

   

4.5 Alat dan Bahan Penelitian 

Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data adalah kuesioner. 

Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung, dan penyerahan kuesioner 

kepada responden oleh peneliti.  

4.6 Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa kuisioner. 

Kuisioner merupakan alat pengumpulan data berupa daftar pertanyaan tertulis 

yang digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dari responden 

(Arikunto 2010). Kisi-kisi kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Instrumen kuesioner pola & proses komunikasi  

Kuesioner dikembangkan berdasarkan teori friedman, dengan 

menggunakan skala likert pernyataan tertutup untuk mengukur pola dan 

proses komunikasi terdiri dari 10 item pertanyaan dengan memilih kategori 

dan keterangan penilaian sesuai jawaban selalu melakukan (Sl) = 5, sering 

(S)= 4 kadang melakukan (KD) = 3, Jarang (J)= 2 , tidak pernah melakukan 

(TP)= 1 dengan  kesimpulan hasil baik = 26-50, kurang baik = 0-25. 
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Keseluruhan kuisioner pada penelitian ini telah dilakukan uji validitas 

dan reabilitas sebelum dilakukan penelitian. Blue  Print kuesioner pola & 

proses komunikasi di tunjukkan pada table 4.3 

Tabel 4.3. Blue  Print Kuesioner Pola & proses komunikasi 

Indikator  Item  Favorable  Unfavorable  Jumlah  

1. Frekuensi, waktu 

percakapan anggota 

kelurga 

3,4 1,2,3,

4,5 

6,7,8,9,10 2 

2. Cara penyampaian 

pesan secara 

langsung 

1,2 2 

3. Kenyamanan 

berkomunikasi. 

8,9 2 

4. Perubahan pendapat 

atau sikap sesuai isi 

pesan ada umpan 

balik 

7,10 2 

5. Pesan tersampaikan 6,5   2 

Total                                                                                                   10 

 

2. Instrumen kuesioner struktur peran  

Kuesioner dikembangkan berdasarkan teori friedman, dengan menggunakan 

skala likert pernyataan tertutup untuk mengukur struktur peran terdiri dari 10 

item pertanyaan dengan mem ilih kategori dan keterangan penilaian sesuai 

jawaban selalu melakukan (Sl) = 5, sering (S)= 4 kadang (KD) = 3, Jarang 

(J)= 2 , tidak pernah (TP)= 1 dengan  kesimpulan hasil skor berperan = 26-50, 

kurang berperan = 0-25.  

Keseluruhan kuisioner pada penelitian ini telah dilakukan uji validitas 

dan reabilitas sebelum dilakukan penelitian. Blue  Print Kuesioner Struktur 

Peran di tunjukkan pada table 4.4 
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Tabel 4.4. Blue  Print Kuesioner Struktur Peran 

 

Indikator  Item  Favorable  Unfavorable  Jumlah  

1. Peran 

formal 

 

2. Peran 

informal 

1,4,7,8,5  

 

 

3,2,10,6,9 

1,2,3,4,5 6,7,8,9,10 5 

 

 

5 

Total                                                                                                     10 

 

3. Instrumen kuesioner struktur nilai dan norma 

Kuesioner dikembangkan dikembangkan berdasarkan teori friedman, 

dengan menggunakan skala likert pernyataan tertutup untuk mengukur 

struktur nilai dan norma terdiri dari 10 item pertanyaan dengan memilih 

kategori dan keterangan penilaian sesuai jawaban selalu (Sl) = 5, sering (S)= 

4 kadang (KD) = 3, Jarang (J)= 2 , tidak pernah (TP)= 1 dengan  kesimpulan 

hasil skor keluarga sesuai nilai dan norma = 26-50, keluarga kurang sesuai 

nilai dan norma = 0-25  

Keseluruhan kuisioner pada penelitian ini telah dilakukan uji validitas 

dan reabilitas sebelum dilakukan penelitian. Blue  Print Kuesioner Struktur 

nilai dan norma di tunjukkan pada table 4.5 

Tabel 4.5. Blue  Print Kuesioner Struktur nilai dan norma 

  

Indikator  Item  Favorable  Unfavorable  Jumlah  

Nilai  

1. Nilai 

material 

2. Nilai vital 

3. Nilai 

kerohanian 

Norma  

1. Aturan 

keluarga 

 

 

3,4,5 

 

6,7,8 

9,10 

 

 

1,2 

1,2,3,4, 5,6 7,8,9,10  

3 

 

3 

2 

 

 

2 

Total                                                                                                    10 
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4. Instrumen kuesioner fungsi afektif 

Kuesioner dikembangkan berdasarkan teori Friedman, dengan 

menggunakan skala likert pernyataan untuk mengukur fungsi afektif terdiri 

dari 13 item pertanyaan dengan memilih kategori dan keterangan penilaian 

sesuai jawaban selalu (Sl) = 5, sering (S)= 4 kadang (KD) = 3, Jarang (J)= 2 , 

tidak pernah (TP)= 1 dengan  kesimpulan hasil skor selalu dilaksanakan  

fungsi afektif keluarga = 33-65, kurang dilaksanakan fungsi afektif keluarga 

= 0-32. 

Keseluruhan kuisioner pada penelitian ini telah dilakukan uji validitas 

dan reabilitas sebelum dilakukan penelitian. Blue  Print Kuesioner Struktur 

Fungsi afektif di tunjukkan pada table 4.6 

Tabel 4.6. Blue  Print Kuesioner Fungsi Afektif 

Indikator  Item  Favorable  Unfavora

ble  

Jumlah  

1. Mengasuh 

2. Membina 

keakraban 

3. Menghargai 

4. Keterpisahan 

dan keterkaitan 

5. Peran 

terapeutik 

 

6,11 

2,9,7,12 

 

3,4,8 

5,10 

 

 

1,13 

1,2,3,4,5,6,

12 ,13, 

7,8,9,10,1

1 

2 

4 

 

3 

2 

 

 

2 

Total                                                                                               13 
  

5. Instrumen kuesioner fugsi ekonomi kelarga 

Kuesioner fungsi keluarga dikembangkan berdasarkan teori Friedman, 

dengan menggunakan skala likert pernyataan untuk mengukur fungsi 

ekonomi keluarga yang terdiri dari 5 item pertanyaan dengan memilih 

kategori dan keterangan penilaian sesuai jawaban selalu (Sl) = 5, sering 
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(S)= 4 kadang (KD) = 3, Jarang (J)= 2 , tidak pernah (TP)= 1 Dengan  

kesimpulan hasil skor tercukupi = 13-25, tidak tercukupi = 0-12. 

Keseluruhan kuisioner pada penelitian ini telah dilakukan uji 

validitas dan reabilitas sebelum dilakukan penelitian. Blue  Print 

Kuesioner fungsi ekonomi di tunjukkan pada table 4.7 

Tabel 4.7. Blue  Print Kuesioner Fungsi Ekonomi  

Indikator  Item  Favorable  Unfavora

ble  

Jumlah  

1. UMR 

Kabupaten 

Tuban  

2. Pemenuhan 

kebutuhan 

rumah tangga  

 

1 

 

 

2,3,4,5 

1 ,4,5 2,3 1 

 

 

4 

Total                                                                                                 5 

 

6. Instrumen kuesioner fungsi perawatan keluarga 

Kuesioner dikembangkan berdasarkan teori friedman, dengan 

menggunakan skala likert pernyataan untuk mengukur fungsi perawatan 

keluarga yang terdiri dari 19 item pertanyaan dengan memilih kategori dan 

keterangan penilaian sesuai jawaban selalu (Sl) = 5, sering (S)= 4 kadang 

(KD) = 3, Jarang (J)= 2 , tidak pernah (TP)= 1 dengan  kesimpulan hasil 

melakukan =46-90, dan keluarga kurang melakukan =0-45  

Keseluruhan kuisioner pada penelitian ini telah dilakukan uji 

validitas dan reabilitas sebelum dilakukan penelitian. Blue Print kuesioner 

fungsi perawatan keluarga di tunjukkan pada table 4.8 
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Tabel 4.8. Blue  Print Fungsi Perawatan Keluarga 

Indikator  Item  Favorable  Unfavorable  Jumlah  

1. Mengenal 

masalah 

kesehatan 

keluarga 

(lansia) 

2. Mengambil 

keputusan 

yang tepat 

untuk masalah 

kesehatan 

keluarga 

(lansia) 

3. Merawat 

anggota 

keluarga 

(lansia) yang 

sakit. 

4. Memodifikasi 

lingkungan. 

5. Menggunakan 

fasilitas 

pelayanan 

kesehatan 

yang ada 

 

1,2 

 

 

 

 

3,4,5,6,18 

 

 

 

 

 

 

7,8,9, 13 

 

 

 

 

10,11,12 

 

14,15,16 

2,4,5,6,7,8,9,

10,11,18 

1,3,12,13,14,

15,16, 17 

2 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

3 

 

3 

 

Total                                                                                                       18 

 

7. Instrumen kuesioner stres jangka panjang 

Kuesioner dikembangkan berdasarkan teori friedman, dengan 

menggunakan skala likert pernyataan untuk mengukur stres jangka panjang 

keluarga yang terdiri dari 10 item pertanyaan dengan memilih kategori dan 

keterangan penilaian sesuai jawaban selalu (Sl) = 5, sering (S)= 4 kadang 

(KD) = 3, Jarang (J)= 2 , tidak pernah (TP)= 1 dengan  kesimpulan hasil skor 

ya mengalami stres jangka panjang = ≥ 26-50 dan tidak mengalami stres 

jangka panjang =0-25. 
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Keseluruhan kuisioner pada penelitian ini telah dilakukan uji validitas dan 

reabilitas sebelum dilakukan penelitian. Blue  Print Kuesioner Stres jangka 

panjang di tunjukkan pada table 4.9 

Tabel 4.9. Blue  Print Stres Jangka Panjang  

Indikator  Item  Favorable  Unfavorable  Jumlah  

1. Fisiologis 

2. Perilaku 

emosional 

3. Beban 

merawat 

lansia  

5 

6,8,9,10 

 

1,2,3,4,7 

 

 

1,7,9,10 5 

6,8 

 

2,3,4 

1 

4 

 

5 

 

Total                                                                                                      10 

 

8. Instrumen kuesioner kondisi patologis 

Kuesioner dikembangkan dengan berdasarkan teori miller pertanyaan 

tertutup untuk mengukur kondisi patologis  lansia yang terdiri dari 32 item 

pertanyaan dengan memilih kategori dan keterangan penilaian sesuai jawaban 

selalu (Sl) = 5, sering (S)= 4 kadang (KD) = 3, Jarang (J)= 2 , tidak pernah 

(TP)= 1 dengan  kesimpulan hasil skor kondisi patologis baik = 81-160, 

kondisi patologis menurun = 0-80. 

Keseluruhan kuisioner pada penelitian ini telah dilakukan uji validitas dan 

reabilitas sebelum dilakukan penelitian. Blue  Print Kuesioner Stres jangka 

panjang di tunjukkan pada table 4.10 
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Tabel 4.10. Blue  Print Kondisi patologis 

Indikator  Item  Favorable  Unfavorable  Jumlah  

1. Pernafasan 

2. Kardiovaskular 

3. Persyarafan 

 

 

 

4. Pencernaan 

 

5. Urogenital 

 

6. Muskuloskeletal 

1,2,3,4 

10,11 ,12,13 

5,6 ,7,8,9 

 

 

 

14,15,16,17,

18,19,20 

21,22,23,24,

25,26 

27,28,29,30,

31,32 

1,3,4,5,7,810,

14,16,18,20,2

1,23,25,26,28

,30,31 

2,6,9,11,1

2, 

13,15,17,1

9,22,24,27

,29,32 

4 

4 

 

5 

       

 

 

7 

 

6 

 

6 

Total                                                                                                   32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

9. Instrumen kuesioner informasi  

Kuesioner dikembangkan dengan berdasarkan teori miller pertanyaan 

tertutup untuk mengukur Kondisi informasi  lansia yang terdiri dari 9 item 

pertanyaan dengan memilih kategori dan keterangan penilaian sesuai jawaban 

selalu (Sl) = 5, sering (S)= 4 kadang (KD) = 3, Jarang (J)= 2 , tidak pernah 

(TP)= 1 dengan  kesimpulan hasil skor skor informasi baik = 23- 45,informasi 

kurang = 0-22, (Arikunto, 2013). 

Keseluruhan kuisioner pada penelitian ini telah dilakukan uji validitas dan 

reabilitas sebelum dilakukan penelitian. Blue  Print Kuesioner Kurang 

Informasi di tunjukkan pada table 4.11 
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Tabel 4.11. Blue  Print Kurang Informasi 

Indikator  Item  Favorable  Unfavorable  Jumlah  

1. Relevan  

2. Kelengkapan  

3. Kegunaan 

4. Keamanan  

5. Dapat 

dipercaya  

1,9 

2 

6 

4,5,8 

3,7 

1,4,6,7,9 2,3,5,8 2 

1 

1 

3 

2 

Total                                                                                                    9 

 

10. Instrumen kuesioner kualitas  hidup lansia    

Kuesioner dikembangkan dengan berdasarkan teori miller pertanyaan 

tertutup untuk mengukur kondisi kualitas hidup lansia terdiri dari 15 item 

pertanyaan dengan memilih kategori dan keterangan penilaian sesuai 

jawaban selalu (Sl) = 5, sering (S)= 4 kadang (KD) = 3, Jarang (J)= 2 , tidak 

pernah (TP)= 1,  dengan  kesimpulan hasil skor kualitas hidup baik =38-75, 

skor kualitas hidup kurang =0-37. 

Keseluruhan kuisioner pada penelitian ini telah dilakukan uji validitas 

dan reabilitas sebelum dilakukan penelitian. Blue  Print Kuesioner kualitas 

hidup lansia di tunjukkan pada table 4.12 

Tabel 4.12. Blue  Print kualitas hidup lansia    

Indikator  Item  Favorable  Unfavorable  Jumlah  

1. Kesejahteraan 

Fisik  

2. Kesejahteraan 

Lingkungan  

3. Kesejahteraan 

hubungan 

sosial 

4. Kesejahteraan 

psikologis 

 

1,2,7,8,10,

11 

6, 14 

 

9 ,12,13 

 

3,4,5 ,15 

4,5,6,7.9,10.

11,14 

1,2,3,8,12,13,

15 

7 

 

3 

 

4 

 

 

5 

Total                                                                                                    15 
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11. Instrumen kuesioner fungsi kesehatan lansia 

Kuesioner dikembangkan dengan berdasarkan teori miller, pertanyaan 

tertutup untuk mengukur kondisi fungsi kesehatan lansia yang terdiri dari 10 

item pertanyaan dengan memilih kategori dan keterangan penilaian sesuai 

jawaban selalu (Sl) = 5, sering (S)= 4 kadang (KD) = 3, Jarang (J)= 2 , tidak 

pernah (TP)= 1,  dengan  kesimpulan hasil skor baik = 26-50, menurun =   

0-25. 

Keseluruhan kuisioner pada penelitian ini telah dilakukan uji validitas 

dan reabilitas sebelum dilakukan penelitian. Blue  Print Kuesioner fungsi 

kesehatan lansia di tunjukkan pada table 4.13 

Tabel 4.13. Blue  Print fungsi kesehatan lansia    

Indikator  Item  Favorable  Unfavorable  Jumlah  

1. Mata 

2. Pendengara 

3. Gigi  

4. Tangan  

5. Kaki  

1,2,3 

4,5 

6,7,8 

9 

10 

1,6,7,8,9 2,3,4,5,10 3 

2 

3 

1 

1 

Total                                                                                                    10 
 

12. Instrumen kuesioner fungsi fisiologis menurun  

Kuesioner dikembangkan dengan berdasarkan teori miller, pertanyaan 

tertutup untuk mengukur kondisi fungsi fisiologis menurun lansia yang 

terdiri dari 22 item pertanyaan dengan memilih kategori dan keterangan 

penilaian sesuai jawaban selalu (Sl) = 5, sering (S)= 4 kadang (KD) = 3, 

Jarang (J)= 2 , tidak pernah (TP)= 1,  dengan  kesimpulan hasil skor skor 

fungsi fisiologis baik =56-110,fungsi fisiologis menurun = 0-55. 
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Keseluruhan kuisioner pada penelitian ini telah dilakukan uji validitas 

dan reabilitas sebelum dilakukan penelitian. Blue  Print Kuesioner fungsi 

fisiologis menurun di tunjukkan pada table 4.14 

Tabel 4.14. Blue  Print Fungsi Fisiologis Menurun 

Indikator  Item  Favorable  Unfavorable  Jumlah  

1. Pernafasan  

2. Kardiovaskuler 

 

3. Persyarafan 

4. Perkemihan 

5. Pencernaan 

6. Tulang, otot, 

integumen 

1,2 

9,10,11, 

3,4,5,6,7,8 

14,15 

12,13 

16,17,18,1

920,21,22 

 1,2,3,4,5,6,7,

89,10,11,12,1

3,14,15,16,17

,18,19,20,21,

22 

2 

3 

6 

2 

2 

7 

 

Total                                                                                                   22 
 

13. Instrumen kuesioner Potensi untuk Pertumbuhan Psikososial dan Spiritual  

Kuesioner dikembangkan dengan berdasarkan teori miller, pertanyaan 

tertutup untuk mengukur potensi untuk Pertumbuhan Psikososial dan 

Spiritual yang terdiri dari 13 item pertanyaan dengan memilih kategori dan 

keterangan penilaian sesuai jawaban selalu (Sl) = 1, sering (S)= 2 kadang 

(KD) = 3, Jarang (J)= 4 , tidak pernah (TP)= 5,  dengan  kesimpulan hasil 

skor baik = 33-65, kurang = 0-32.  

Keseluruhan kuisioner pada penelitian ini telah dilakukan uji validitas 

dan reabilitas sebelum dilakukan penelitian. Blue  Print Kuesioner Potensi 

untuk Pertumbuhan Psikososial dan Spiritual di tunjukkan pada table 4.15 

Tabel 4.15. Blue  Print Kuesioner Potensi untuk Pertumbuhan 

Psikososial dan Spiritual 

Indikator  Item  Favorable  Unfavorable  Jumlah  

1. Psikosial 

 

2. Spiritual 

1,2,34,5,6,7,

8,11 

9,10,12,13 

1,5,6,8,9,11,

12,13 

2,3,4,7,10 9 

 

4 

Total                                                                                                  13 
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14. Instrumen kuesioner pengabaian lansia 

Kuesioner dikembangkan berdasarkan teori pengabaian dengan penyataan 

tertutup untuk mengukur kondisi pengabaian lansia yang terdiri dari 15 item 

pertanyaan dengan memilih kategori dan keterangan penilaian sesuai jawaban 

selalu (Sl) = 5, sering (S)= 4 kadang (KD) = 3, Jarang (J)= 2 , tidak pernah 

(TP)= 1,  dengan  kesimpulan hasil skor ya terabaikan = ≥ 38-75 dan tidak 

terabaikan = 0-37 (Arikunto, 2013). 

Keseluruhan kuisioner pada penelitian ini telah dilakukan uji validitas 

dan reabilitas sebelum dilakukan penelitian. Blue  Print Kuesioner 

pengabaian lansia di tunjukkan pada table 4.16 

Tabel 4.16. Blue  Print Pengabaian Lansia 

Indikator  Item  Favorable  Unfav

orable  

Jumlah  

1. Persepsi 

pengabaian  

1,2,3,4,5,6,7,8,9,

10,11,12 

 

2,3,4,5,6,7,

11 

1,10,1

2,13,1

4,15 

    12 

Total                                                                                               12 

 

4.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada keluarga yang tinggal bersama lansia yang 

memiliki risiko pengabaian di wilayah kerja Puskesmas  Semanding 

Kabupaten Tuban. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei - Juni 2018.  
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Tabel 4.17 Jadwal Penelitian 

 

Kegiatan 

Waktu pelaksanaan 

Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Juni  juli 

2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 

Penyusunan 

proposal dan 

ujian 

praproposal 

 

          

Ujian proposal 

 

          

Uji etik dan uji 

validitas 

reliabilitas 

 

          

Pelaksanaan 

penelitian 

 

          

Ujian Hasil 

 

          

Ujian Tesis 

 

          

 

4.8 Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian sangat diperlukan agar 

hasil pengukuran dari instrumen memiliki makna yang kuat sehingga dinyatakan 

sahih dan andal (Arikunto, 2010). Sebelum melakukan penelitian, alat ukur diuji 

coba terlebih dahulu. Uji coba alat ukur dilakukan dengan menyebar kuesioner 

kepada sejumlah partisipan yang bukan subjek pada penelitian ini untuk menguji 

validitas dan reliabilitas instrument maka dilaksanakan uji coba terhadap 53 

responden di wilayah kerja Puskesmas Semanding. Responden dalam uji coba 

kuesioner ini tidak termasuk responden penelitian. 

Uji validitas pada penelitian ini dilakukan dengan analisis faktor 

menggunakan alat bantu uji statistik. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui 
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apakah pernyataan pada kuesioner layak untuk diteliti. Pernyataan dinyatakan 

valid atau layak apabila r-hitung > r-tabel. Hasil uji coba ukur selanjutnya 

dianalisis validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas dilakukan untuk melihat 

sejauh mana alat ukur yang akan digunakan benar dan akurat dalam mengukur apa 

yang akan diukur.  

Validitas adalah pengukuran dan pengamatan yang berarti keandalan 

instrumen dalam mengumpulkan data (Nursalam, 2016). Pentingnya uji validitas 

adalah untuk mengetahui apakah ada pernyataan-pernyataan pada kuesioner yang 

harus dibuang atau diganti karena dianggap tidak relevan. Tehnik untuk mengukur 

validitas kuesioner adalah dengan menghitung korelasi antar data pada masing-

masing pernyataan dengan skor total, memakai rumus korelasi product moment 

yaitu Item instrumen dianggap valid jika > 0,05 atau bisa membandingkannya 

dengan r tabel. Jika r hitung > r tabel (0,2284) maka item instrumen dianggap 

valid. 

Uji reliabilitas dilakukan untuk melihat sejauh mana alat ukur yang 

digunakan memiliki konsistensi, stabilitas dan akurat (Anastasia dan Urbinia, 

1997). Untuk uji reliabilitas dilakukan pengujian berdasarkan konsistensi internal 

dari skala dengan tehnik Cronbach Alpha (α) dengan α > 0,50 (Ghozali, 2005). 

Reliabilitas adalah kesamaan hasil pengukuran atau pengamatan bila fakta atau 

kenyataan hidup diukur berkali-kali dalam waktu yang berlainan (Nursalam, 

2016). Uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen yang dalam 

hal ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden 

yang sama akan menghasilkan data konsisten. Uji reliabilitas dilakukan dengan 

menggunakan alpha cronbach diukur berdasarkan skala alpha cronbach 0 sampai 
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1. Item kuesioner dianggap reliabel jika ukuran kemantapan alpha >0,5. Jika skala 

itu dikelompokkan ke dalam lima kelas dengan rentang yang sama, maka ukuran 

kemantapan alpha dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

Nilai alpha Cronbach 0,00 s.d 0,20, berarti kurang reliabel 

Nilai alpha Cronbach 0,21 s.d 0,40, berarti agak reliabel 

Nilai alpha Cronbach 0,41 s.d 0,6, berarti cukup reliabel 

Nilai alpha Cronbach 0,61 s.d 0,80, berarti reliabel 

Nilai alpha Cronbach 0,81 s.d 1,00, berarti sangat reliabel. 

Uji validitas dan reabilitas telah dilakukan pada bulan Mei 2018 dengan 53 

responden di wilayah kerja Puskesmas Semanding Kab. Tuban. Responden yang 

telah dipilih untuk uji validitas dan reabilitas tidak digunakan untuk menjadi 

sampel penelitian. Uji validitas instrument penelitian menghasilkan 14 jenis 

kuisioner, terdiri dari di jelaskan data validitas yaitu: 

1). Penilaian  pola & proses komunikasi keluarga dengan nilai validitas          

r hitung > r tabel ( 0,6231>0,2284) dan reliabel alpha >0,5 (0,846>0,5) 

2). Penilaian  struktur peran  terhadap resiko pengabaian lansia dengan nilai 

validitas r hitung > r tabel ( 0,5894>0,2284) dan reliabel alpha >0,5 

(0,830>0,5) 

3). Penilaian  struktur nilai dan norma keluarga dengan nilai validitas               

r hitung > r tabel ( 0,4433>0,2284) dan reliabel alpha >0,5 (0,758>0,5) 

4). Penilaian  fungsi afektif dengan nilai validitas r hitung > r tabel                     

( 0,5627>0,2284) dan reliabel alpha >0,5 (0,821>0,5) 

5). Penilaian  fungsi ekonomi dengan nilai validitas r hitung > r tabel ( 

0,4373>0,2284) dan reliabel alpha >0,5 (0,651>0,5) 
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6). Penilaian  fungsi perawatan keluarga dengan nilai validitas r hitung > r 

tabel ( 0,5331>0,2284) dan reliabel alpha >0,5 (0,877>0,5) 

7). Penilaian  stres jangka panjang keluarga dengan nilai validitas r hitung > r 

tabel ( 0,5566>0,2284) dan reliabel alpha >0,5 (0,775>0,5) 

8). Penilaian kondisi patologis dengan nilai validitas r hitung > r tabel                       

( 0,463>0,2284) dan reliabel alpha >0,5 (0,933>0,5) 

9). Penilaian informasi dengan nilai validitas r hitung > r tabel                          

( 0,5802>0,2284) dan reliabel alpha >0,5 (0,752>0,5) 

10). Penilaian  kualitas hidup lansia dengan nilai validitas r hitung > r tabel         

( 0,5894>0,2284) dan reliabel alpha >0,5 (0,883>0,5) 

11). Penilaian fungsi kesehatan lansia dengan nilai validitas r hitung > r tabel 

( 0,5274>0,2284) dan reliabel alpha >0,5 (0,721>0,5) 

12). Penilaian fungsi fisiologis menurun dengan nilai validitas r hitung > r 

tabel ( 0,5337>0,2284) dan reliabel alpha >0,5 (0,917>0,5) 

13). Penilaian potensi untuk pertumbuhan psikososial & spiritual dengan nilai 

validitas r hitung > r tabel ( 0,5680>0,2284) dan reliabel alpha >0,5 

(0,847>0,5) 

14). Penilaian  pengabaian lansia dengan nilai validitas r hitung > r tabel                  

( 0,4218>0,2284) dan reliabel alpha >0,5 (0,748>0,5) 

 

4.9 Proses Pengumpulan dan Analisa Data   

Peneliti melakukan pengumpulan data penelitian dengan mendatangi semua 

responden kemudian  memberikan penjelasan dan menandatangani informed 
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consent sebagai kesediaan responden dan mengisi lembar kuisioner yang telah 

dilakukan uji validitas dan reabilitas. 

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah editing, 

coding, entering, cleaning, penyajian data, dan analisis data. Analisis deskriptif 

pada penelitian ini di lakukan untuk menggambarkan dan meringkas data secara 

ilmiah dalam bentuk distribusi frekuensi dan proporsi/presentase                     

(Nursalam, 2016). 

Analisis inferensial berkaitan dengan uji signifikansi yang digunakan. Uji 

signifikansi yang tidak sesuai akan menimbulkan penafsiran yang salah dan hasil 

yang tidak dapat digeneralisasi (Windu P., 2002). 

Analisis inferensial pada penelitian ini berkaitan dengan uji signifikansi 

yang digunakan untuk Uji Chi-Square dilakukan untuk membandingkan proporsi 

masing-masing variabel independen dengan variabel dependen dengan p<0,05, 

dan apabila didapatkan nilai p<0,25 maka akan dilanjutkan menggunakan uji 

regresi logistik.(Dahlan, 2016). 

Peneliti melakukan uji Chi-Square terlebih dahulu pada setiap variabel 

independen terhadap variabel dependen. Peneliti selanjutnya melakukan uji 

regresi logistik antara variabel independen dengan variabel dependen. 

 

4.10. Etika Penelitian 

Penelitian ini telah lolos uji etikyang dilakukan oleh Komisi Etik 

Penelitian Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga dengan nomor 908-KEPK 

tanggal 28 Mei 2018. Etik penelitian mencakup: 

3) Lembar persetujuan (informed consent) 
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Informed consen dibuat agar responden mengetahui maksud dan tujuan 

penelitian serta dampak yang di teliti selama pengumpulan data. Brockopp 

dan Tolsma (2000) menyatakan peneliti dan responden dapat mencapai 

persetujuan tentang hak dan kewajiban selama peneliti. Responden yang 

bersedia untuk diteliti menandatangani lembar persetujuan dan sebai bukti 

bahwa responden bersedia memberikan informasi terkait dengan penelitian 

yang dilakukan. Responden yang menolak tetap di hormati haknya dan 

peneliti tidak memaksakan calon respondenu untuk di teliti. 

2. Menghormati martabat subyek penelitian 

Peneliti harus menjunjung tinggi martabat subyek penelitian. Keluarga 

diberikan kebebasan untuk ikut serta tidak dalam penelitian. Keluarga yang 

tidak bersedia tidak mendapat sangsi atau hukuman. 

3. Kerahasiaan (confidentiality) 

Kerahasiaan adalah pernyataan jaminan bahwa informasi apapun yang 

berkaitan dengan responden tidak dilaporkan dan diakses oleh orang lain 

selain peneliti. Kerahsiaan di lakukan dalam penelitian ini dengan 

anonymity untuk mendokumentasikan hasil penelitian. 

4. Asas kemanfaatan 

Manfaat dari penelitian ini mengetahui hubungan keperawatan lansia 

komprehensif dengan pendekatan teori family centered nursing dan 

functional consequences dalam pencegahan pengabaian lansia dalam 

keluarga 

 

. 
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5. Asas keadilan (right to justice) 

Prinsip keadilan menuntut perlakuan terhadap orang lain yang adil dan 

memberikan apa yang mennjadi kebutuhan mereka (Potter dan Perry, 

2005). Peneliti tidak mengistimewakan sebagian responden yang lain 

dalam penelitian ini. 
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BAB 5 

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

 

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian dengan judul “Keperawatan 

lansia komprehensif dengan pendekatan teori family centered nursing dan 

functional consequences dalam pencegahan pengabaian lansia dalam keluarga”. 

Hasil penelitian ini meliputi gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi 

karakteristik responden penelitian, deskripsi variabel penelitian, serta hasil uji chi 

squeare dan regresi logistik.  

 

5.1 Data umum penelitian 

5.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Puskesmas Semanding Kab. Tuban merupakan Puskesmas yang memiliki 

wilayah kerja paling luas di Kab. Tuban, yang terdiri dari 9 desa yaitu desa 

Semanding, Perunggahan Wetan, Bejagung, Tegalagung, Boto, Jadi, 

Penambangan, Perunggahan Kulon, Bektiharjo. Luas wilayah kerja Puskesmas 

Semanding 70,5 km2. 

 Sembilan tempat tersebut terdiri dari masyarakat kota dan desa. Wilayah yang 

mewakili masyarakat kota adalah Bejagung dan Tegalagung, mewakili 

masyarakat desa Semanding, Perunggahan Wetan, Boto, Jadi, Penambangan, 

Perunggahan Kulon, Bektiharjo. Jumlah keseluruhan keluarga dengan lansia di 

wilayah kerja Puskesmas Semanding Kab.Tuban adalah 2.223 seluruh keluarga 

dengan lansia. 
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5.1.2. Deskripsi Karakteristik Responden Penelitian 

Responden  keluarga berjumlah 177 keluarga tinggal dengan lansia yang 

berada dalam wilayah kerja Puskesmas Semanding Kab.Tuban. Karakteristik 

keluarga terdiri dari anggota keluarga yang merawat terdiri dari: jenis kelamin, 

usia, tipe keluarga, bentuk keluarga, tahapan perkembangan keluarga, jenis 

perkawinan, pekerjaan. Karakteristik lansia terdiri dari usia, jenis kelamin, status 

perkawinan lansia, status keanggotaan lansia di keluarga.  

Tabel 5.1 Deskripsi karakteristik keluarga di wilayah kerja Puskesmas Semanding 

juli 2018 

No. Karakteristik 

responden 

keluarga 

Parameter f 

(n=177) 

Prosentase 

(%) 

1 Jenis kelamin Perempuan 105 59 

Laki-laki 72 41 

2 Usia keluarga Dewasa awal (26-35 th) 98 55 

Dewasa akhir (36-45 th) 79 45 

3 Tipe Keluarga Tradisional extended family 177 100 

4 Jenis perkawinan Monogami 175 99 

Poligami 2 1 

5 Pekerjaan  

 

Pedagang 28 16 

Petani 41 23 

PNS 15 8 

Guru 10 6 

Swasta 71 40 

Tidak bekerja 12 7 

Total 177 100 

 

Table 5.1 jumlah  keseluruhan  responden keluarga dan keluarga sebagian besar 

anggota keluarga  merawat  lansia adalah perempuan sebesar 59%, sebagian besar 

usia anggota keluarga merawat lansia adalah dewasa awal sebesar 55%, 

seluruhnya tipe keluarga adalah tradisional extended family 100%, jenis 

perkawinan hampir seluruhnya adalah monogami sebesar 99%, pekerjaan 

keluarga hampir seluruhya bekerja swasta sebesar 40%. 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS KEPERAWATAN LANSIA KOMPREHENSIF... DYAH PITALOKA



87 
 

 
 

Tabel 5.2 Deskripsi tahap perkembangan keluarga di wilayah kerja Puskesmas 

Semanding juli 2018 

No. Tahap perkembangan keluarga f 

(n=177) 

Prosentase 

(%) 

1 Tahap 2: keluarga kelahiran anak pertama 15 8 

2 Tahap 3: keluarga dengan anak pra sekolah 27 

 

15 

 

3 Tahap 4: keluarga dengan anak sekolah 34 

 

19 

 

4 Tahap 5: keluarga dengan anak remaja 37 

 

21 

 

5 Tahap 6: keluarga dengan anak dewasa 34 

 

19 

 

6 Tahap 7: keluarga dengan usia pertengahan 30 17 

Total 177 100 

 

Table 5.1 jumlah  tahap perkembangan keluarga di wilayah kerja Puskesmas 

Semanding juli 2018 adalah sebagian kecil dari tahapan perkembangan keluarga 

adalah tahap ke 5 dengan anak remaja sebesar 21%, Hal tersebut menunjukkan 

bahwa karakteristik keluarga dalam masa usia produktif dan berkebutuhan tinggi 

sehingga dapat mempengaruhi terjadinya pengabaian pada lansia. 

Tabel 5.3. Deskripsi karakteristik lansia di wilayah kerja Puskesmas Semanding 

juli 2018 

No. Karakteristik 

Responden 

Lansia 

Parameter F 

(n=177) 

Prosentase 

(%) 

1 Usia Lanjut usia (elderly) 60-74 th 99 56 

Lanjut usia tua (old) 75-90 th 65 37 

Usia sangat tua (very old) 

>90th  

13 7 

2 Jenis kelamin Perempuan 105 59 

Laki-laki 72 41 

3 Status perkawinan Kawin 4 2 

Cerai mati 158 89 

Cerai hidup 15 9 

4 Status 

keanggotaan 

keluarga 

Orang tua kandung 102 58 

Saudara 55 31 

Mertua  20 11 
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Table 5.3  jumlah  keseluruhan  responden lansia sebagian besar lansia termasuk 

kategori usia elderly (lanjut usia) sebesar 56%, jenis kelamin lansia sebagian besar 

adalah perempuan sebesar 59%, status perkawinan lansia hampir seluruhnya cerai 

mati sebesar 89 % dan status keanggotaan lansia dalam keluarga sebagian besar 

lansia adalah orang tua kandung. Hal tersebut menunjukkan bahwa resiko 

pengabian dapat terjadi terhadap orangtua kandung. 

 

5.2. Data Khusus 

Penelitian ini terdiri dari tiga langkah analisis yaitu deskripsi variabel 

penelitian, analisis bivariat menggunakan chi sequre.  

5.2.1. Deskripsi Variabel Penelitian 

Bagian ini menyajikan gambaran variabel penelitian yaitu pengkajian 

struktur keluarga yang berisi (pola & proseskomunikasi, struktur peran,  struktur 

nilai dan norma), pengkajian fungsi keluarga berisi, (fungsi afektif, fungsi 

ekonomi, fungsi perawatan keluarga), pengkajian stres keluarga  berisi (stres 

jangka panjang), sedangkan pengkajian lansia terdiri pengkajian faktor risiko 

lansia berisi (kondisi patologis, kurang informasi), pengkajian perubahan terkait 

usia (fungsi fisiologis menurun, potensi untuk pertumbuhan psikososial dan 

spiritual), pengkajian fungsi konsekuensi lansia berisi (kualitas hidup menurun 

dan kesehatan fungsi). Variabel dependen adalah pengabaian lansia. 

1. Identifikasi pengaruh struktur keluarga terhadap kejadian pengabian lansia 

dalam keluarga. 

Pengkajian struktur keluarga terdiri dari Pola dan proses komunikasi,   

struktur peran, struktur nilai dan norma  
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1). Pola dan  proses komunikasi 

Tabel 5.4. Deskripsi pola dan proses komunikasi keluarga dalam  

pencegahan pengabaian di wilayah kerja Puskesmas 

Semanding bulan Juni 2018  

Pola & proses 

komunikasi 

 f 

(n=177) 

Prosentase  

(%) 

Baik  116 65 

Kurang  61 35 

Total  177 100 

 

Tabel 5.4. menunjukkan bahwa dari jumlah keseluruhan responden di 

wilayah kerja Puskesmas Semanding sebagian besar pola dan proses 

komunikasi baik yaitu sebesar 116 ( 65%) keluarga. 

2). Struktur Peran 

Tabel 5.5. Deskripsi struktur peran di keluarga dalam pencegahan 

pengabaian di wilayah kerja Puskesmas Semanding bulan Juni 

2018  

Struktur peran  

 

f 

(n=177) 

Prosentase  

(%) 

Berperan formal dan informal  

Kurang berperan formal dan 

informal 

133 

44 

75 

25 

Total 177 100 

 

  Tabel 5.5. menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan responden di 

wilayah kerja Puskesmas Semanding sebagian besar struktur peran 

keluarga berperan formal dan informal sebesar 133 ( 75%) keluarga. 
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3) Struktur nilai dan norma  

Tabel 5.6. Deskripsi struktur nilai dan norma di keluarga dalam pencegahan  

pengabaian di wilayah kerja Puskesmas Semanding bulan Juni 2018  

Struktur nilai dan 

norma 

 

f 

(n=177) 

 Prosentase  

(%) 

Nilai dan norma 

keluarga sesuai 

Nilai dan norma 

keluarga kurang 

116 

 

61 

 65 

 

35 

Total 177  100 

 

Tabel 5.6. menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan responden di wilayah 

kerja Puskesmas Semanding sebagian besar nilai dan norma keluarg sesuai 

yaitu sebesar 131 ( 74%) keluarga. 

2. Identifikasi pengaruh Fungsi keluarga terhadap kejadian pengabian lansia 

dalam keluarga. 

Pengkajian fungsi keluarga terdidari fungsi afektif, fungsi ekonomi, 

fungsi perawatan keluarga. 

1). Fungsi afektif 

Tabel 5.7. Deskripsi fungsi afektif di keluarga dalam pencegahan 

pengabaian di wilayah kerja Puskesmas Semanding bulan Juni 

2018  

Fungsi afektif F 

(n=177) 

Prosentase  

(%) 

Fungsi afektif terlaksana 

Fungsi afektif kurang 

terlaksana  

 

110 

67 

62 

38 

Total 177 100 

 

Tabel 5.7. menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan responden di 

wilayah kerja Puskesmas Semanding sebagian besar fungsi afektif 

keluarga selalu dilaksanakan sebesar 97 ( 55%) keluarga. 
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2). Fungsi ekonomi 

Table 5.8. Deskripsi fungsi ekonomi di keluarga dalam pencegahan 

pengabaian di wilayah kerja Puskesmas Semanding bulan 

Juni 2018 

Fungsi ekonomi  f 

(n=177) 

Prosentase  

(%) 

Tercukupi fungsi 

ekonomi 

Tidak tercukupi fungsi 

ekonomi 

98 

79 

56 

44 

Total 177 100 

 

Tabel 5.8. menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan responden 

responden di wilayah kerja Puskesmas sebagian besar fungsi ekonomi  

keluarga tercukupi yaitu sebesar 98 ( 56%) keluarga. 

      3). Fungsi perawatan keluarga 

Table 5.9. Deskripsi fungsi perawatan keluarga dalam pencegahan 

pengabaian di wilayah kerja Puskesmas Semanding bulan 

Juni 2018 

Fungsi perawatan  

keluarga 

F 

(n=177) 

Prosentase  

(%) 

Melakukan  

Tidak melakukan 

127 

50 

72 

28 

   Total 177 100 

 

Tabel 5.9. menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan responden 

responden di wilayah kerja Puskesmas Semanding hampir seluruhnya 

fungsi perawatan keluarga, dilakukan yaitu sebesar 146 ( 82%) keluarga. 

3. Identifikasi pengaruh Stres jangka panjang  terhadap kejadian pengabian 

lansia dalam keluarga. 
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Table 5.10. Deskripsi stres jangka panjang  keluarga dalam 

pencegahan pengabaian di wilayah kerja Puskesmas 

Semanding bulan Juni 2018  

Stres jangka panjang  

keluarga  

f 

(n=177) 

Prosentase  

(%) 

mengalami stres 

jangka panjang 

Tidak mengalami stres 

jangka  panjang 

126 

 

51 

71 

 

29 

Total 177 100 

 

Tabel 5.10. menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan 

responden responden di wilayah kerja Puskesmas Semanding 

sebagian besar dialami oleh keluarga stres jangka panjang,  126 ( 

71%) keluarga. 

4. Identifikasi pengaruh perubahan  terkait usia terhadap kejadian pengabian 

lansia dalam keluarga. 

Perubahan  terkait usia lansia terdiri dari fungsi fisiologis menurun, 

dan Potensi untuk pertumbuhan psikososial dan  spiritual. 

1).  Fungsi fisiologis  

Table 5.11. Deskripsi fungsi fisiologis lansia di keluarga dalam 

pencegahan pengabaian di wilayah kerja Puskesmas 

Semanding bulan Juni 2018  

Fungsi fisiologis f 

(n=177) 

Prosentase  

(%) 

 

Fungsi fisiologis Baik  

Fungsi fisiologis 

Menurun  

 

135 

42 

 

76 

24 

Total 177 100 
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Tabel 5.11. menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan responden di 

wilayah kerja Puskesmas Semanding hampir seluruhnya fungsi fisiologis 

lansia masih baik, yaitu sebesar 135 ( 76%) lansia. 

2). Potensi pertumbuhan psikososial dan spiritual 

Table 5.12. Deskripsi potensi pertumbuhan psikososial dan spiritual 

lansia di keluarga dalam pencegahan pengabaian di 

wilayah kerja Puskesmas  Semanding bulan Juni 2018  

Potensi pertumbuhan 

psikososial & spiritual  

f 

(n=177) 

Prosentase  

(%) 

Baik Potensi 

pertumbuhan 

psikososial dan spiritual 

 

Kurang potensi 

pertumbuhan 

psikososial dan spiritual 

 

153 

 

 

24 

86 

 

 

14 

Total 177 100 

 

Tabel 5.12. menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan responden di 

wilayah kerja Puskesmas Semanding hampir seluruhnya potensi 

pertumbuhan psikososial dan spiritual lansia masih baik, yaitu sebesar 

153 ( 86%) lansia. 

5. Identifikasi pengaruh faktoar risiko lansia terhadap kejadian pengabian 

lansia dalam keluarga. 

Faktoar  risiko lansia terdiri dari kondisi patologis, dan informasi. 
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1).  Kondisi Patologis 

Table 5.13. Deskripsi kondisi patologis  lansia di keluarga dalam 

pencegahan pengabaian di wilayah kerja Puskesmas 

Semanding bulan Juni 2018  

Kondisi patologis 

 

f 

(n=177) 

Prosentase  

(%) 

Kondisi patologis baik  

Kondisi 

patologismenurun 

111 

66 

63 

37 

   Total 177 100 

 

 Tabel 5.13. menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan responden 

di wilayah kerja Puskesmas Semanding lansia sebagian besar kondisi 

patologis lansia masih baik, yaitu sebesar 111 ( 63%) lansia 

2).  Informasi 

Table 5.14. Deskripsi informasi di keluarga dalam pencegahan 

pengabaian di wilayah kerja Puskesmas Semanding bulan 

Juni 2018  

Informasi  

 

f 

(n=177) 

Prosentase  

(%) 

Informasi  Baik  

Informasi  Kurang  

96 

81 

54 

46 

   Total 177 100 

  

 Table 5.14. menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan responden 

di wilayah kerja Puskesmas Semanding lansia sebagian besar informasi 

yang di berikan keluarga terhadap lansia baik, yaitu sebesar 96 (54%) 

lansia. 

6. Identifikasi pengaruh fungsi konsekuensi  lansia terhadap kejadian 

pengabian lansia dalam keluarga. 

 Fungsi konsekuensi  lansia terdiri dari kualita s hidup dan kesehatan 

fungsi. 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS KEPERAWATAN LANSIA KOMPREHENSIF... DYAH PITALOKA



95 
 

 
 

1).  Kualitas Hidup  

Table 5.15. Deskripsi kualitas hidup lansia di keluarga dalam 

pencegahan pengabaian di wilayah kerja Puskesmas 

Semanding bulan Juni 2018.  

Kualitas Hidup  

 

F 

(n=177) 

Prosentase  

(%) 

Kualitas Hidup Baik 

Kualitas Hidup kurang 

132 

45 

75 

25 

Total 177 100 

 

 Tabel 5.15. menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan responden 

di wilayah kerja Puskesmas Semanding sebagian besar kualitas hidup 

lansia baik, yaitu sebesar 132 ( 75%) lansia. 

2).  Kesehatan Fungsi 

Table 5.16. Deskripsi kesehatan fungsi lansia di keluarga dalam 

pencegahan pengabaian di wilayah kerja Puskesmas 

Semanding bulan Juni 2018  

Kesehatan Fungsi  

 

f 

(n=177) 

Prosentase  

(%) 

Kesehatan fungsi baik  

Kesehatan fungsi  

menurun  

127 

50 

72 

28 

Total 177 100 

 

  Tabel 5.16. menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan responden 

di wilayah kerja Puskesmas Semanding sebagian besar kesehatan 

fungsi lansia baik, yaitu sebesar 127 ( 72%) lansia. 
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7. Identifikasi kejadian pengabian lansia dalam keluarga.  

Table 5.17. Deskripsi pengabaian  lansia di dalam keluarga di wilayah 

kerja Puskesmas Semanding bulan Juni 2018  

Pengabaian  Lansia  F 

(n=177) 

Prosentase  

(%) 

Pengabaian  Lansia 

Tidak Pengabaian  

Lansia 

96 

81 

54 

46 

Total 177 100 

 

Tabel 5.17. menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan responden 

di wilayah kerja Puskesmas Semanding sebagian besar lansia 

mengalami pengabaian, yaitu sebesar 96 ( 54%) lansia. 

 

5.2.2. Analisis Bivariat 

Bagian ini menyajikan hasil penelitian analisis inferensial antara  

pengkajian struktur keluarga yang berisi (pola dan proseskomunikasi, struktur 

peran,  struktur nilai dan norma), pengkajian fungsi keluarga berisi, (fungsi 

afektif, fungsi ekonomi, fungsi perawatan keluarga), pengkajian stres keluarga  

berisi (stres jangka panjang), sedangkan pengkajian lansia terdiri pengkajian 

faktor risiko lansia berisi (kondisi patologis, kurang informasi), pengkajian 

perubahan terkait usia (fungsi fisiologis menurun, potensi untuk pertumbuhan 

psikososial dan spiritual), pengkajian fungsi konsekuensi lansia berisi (kualitas 

hidup menurun dan kesehatan fungsi) dengan pengabaian lansia. 

1. Identifikasi pengaruh struktur keluarga terhadap kejadian pengabian 

lansia dalam keluarga. 

1). Hubungan pola dan  proses komunikasi dengan pengabaian lansia.  
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Hasil analisis chi square antara pola dan proses komunikasi 

dengan pengabaian lansia dapat dilihat pada tabel 5.18. 

Tabel 5.18. Hubungan antara pola dan proses komunikasi keluarga 

dengan pencegahan pengabaian lansia dalam keluarga di 

wilayah kerja Puskesmas Semanding bulan Juni 2018. 

 Pengabaian lansia  

Total 

 

X2 

 

Nilai p Tidak Ya 

N % n % 

Pola dan 

proses 

komunik

asi 

Kurang   

 

26 42,6 35 57,4 61 0,370 0,543  

Baik  

 

55 47,4 61 52,6 116   

Total 81 45,8 96 54,2 177   

 

Tabel 5.18 menunjukkan hasil analisis chi square mendapatkan           

p value > α (0,543>0,05) yang mengindikasikan bahwa tidak terdapat 

hubungan antara  pola dan  proses komunikasi dengan pengabaian lansia. 

2). Hubungan Struktur peran dengan pengabaian lansia.  

Hasil analisis chi square antara struktur peran dengan pengabaian 

lansia dapat dilihat pada tabel 5.19. 

Table 5.19. Hubungan antara struktur peran dengan pencegahan pengabaian 

lansia dalam keluarga di wilayah kerja Puskesmas Semanding 

bulan Juni 2018. 

  Pengabaian lansia  

Total 

 

X2 

 

Nilai p  Tidak Ya 

 n % n  % 

Struktur 

Peran 

Kurang 

berperan 

 

 9 20,5 35 79,5 44 15,111 0,000 

Berperan  

 

 72 54,1 61 45,9 133   

Total  81 45,8 96 54,2 177   
 

Tabel 5.19. menunjukkan hasil analisis chi square mendapatkan     

p value<α (0,000<0,05) yang mengindikasikan bahwa terdapat hubungan 

antara  struktur peran dengan pengabaian lansia di dalam keluarga. 
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3).    Hubungan struktur nilai dan norma dengan pengabaian lansia.  

     Hasil analisis chi square antara struktur nilai dan norma dengan 

pengabaian lansia dapat dilihat pada tabel 5.20. 

Table 5.20. Hubungan antara struktur nilai dan norma dengan pencegahan 

pengabaian lansia dalam keluarga di wilayah kerja Puskesmas 

Semanding bulan Juni 2018. 

 Pengabaian lansia  

Total 

 

X2 

 

Nilai p Tidak Ya 

N % n % 

Struktur 

Nilai dan 

Norma 

Tidak  

 

24 39,3 37 60,7 61 1,545 0,214 

Sesuai  

 

57 49,1 59 50,9 116   

Total 81 45,8 96 54,2 177   

 

Tabel 5.20 menunjukkan hasil analisis chi square mendapatkan   

p value > α (0,310 > 0,05) yang mengindikasikan bahwa tidak terdapat 

hubungan antara  struktur nilai dan norma dengan pengabaian lansia di 

dalam keluarga. 

2. Identifikasi pengaruh Fungsi keluarga terhadap kejadian pengabian lansia   

dalam keluarga. 

1). Hubungan fungsi afektif dengan pengabaian lansia.  

Hasil analisis chi square antara fungsi afektif dengan pengabaian 

lansia dapat dilihat pada tabel 5.21. 
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Table 5.21. Hubungan  fungsi afektif dengan pencegahan pengabaian 

lansia dalam keluarga di wilayah kerja Puskesmas Semanding 

bulan Juni 2018. 

 Pengabaian lansia  

Total 

 

X2 

 

Nilai p Tidak Ya 

n % n % 

Fungsi 

afektif 

Kurang 

dilaksanakan  

 

25 37,3 42 62,7 67 3,101   0,078 

Selalu  

dilaksanakan 

56 50,9 54 49,1 110   

Total 81 45,8 96 54,2 177   
 

Tabel 5.21. menunjukkan hasil analisis chi square mendapatkan  

p value>α (0,078>0,05) yang mengindikasikan bahwa tidak terdapat 

hubungan antara  fungsi afektif dengan pengabaian lansia di dalam 

keluarga. 

2). Hubungan fungsi ekonomi dengan risiko pengabaian lansia.  

Hasil analisis chi square antara fungsi ekonomi dengan pengabaian 

lansia dapat dilihat pada tabel 5.22. 

Table 5.22. Hubungan antara fungsi ekonomi dengan pencegahan 

pengabaian lansia dalam keluarga di wilayah kerja 

Puskesmas Semanding bulan Juni 2018. 

 Pengabaian lansia  

Total 

 

X2 

 

Nilai p Tidak Ya 

n % n % 

Fungsi 

ekono

mi 

Tidak  

 

27 34,2 52 65,8 79 7,716 0,005 

Tercukupi  

 

54 55,1 44 44,9 98   

Total 81 45,8 96 54,2 177   

Tabel 5.22. menunjukkan hasil analisis chi square mendapatkan   

p value<α (0,005<0,05) yang mengindikasikan bahwa terdapat hubungan 

antara  fungsi ekonomi dengan pengabaian lansia di dalam keluarga. 

3). Hubungan fungsi perawatan keluarga dengan pengabaian lansia.  
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Hasil analisis chi square antara fungsi perawatan keluarga dengan pengabaian 

lansia dapat dilihat pada tabel 5.23. 

Table 5.23. Hubungan antara fungsi perawatan keluarga dengan 

pencegahan pengabaian lansia dalam keluarga di wilayah 

kerja Puskesmas Semanding bulan Juni 2018. 

 Pengabaian lansia  

Total 

 

X2 

 

Nilai p Tidak Ya 

n % n % 

Fungsi 

perawatan 

keluarga 

Kurang 

melakukan 

 

14 45,2 17 54,8  31 8,858 0,003 

Melakukan   

 

67 45,9 79 54,1 146   

Total 81 45,8 96 54,2 177   
 

Tabel 5.23. menunjukkan hasil analisis chi square mendapatkan                 

p value<α (0,003<0,05) yang mengindikasikan bahwa terdapat hubungan 

antara  fungsi keperawatan keluarga dengan risiko pengabaian lansia di 

dalam keluarga. 

3. Identifikasi pengaruh stres jangka panjang  terhadap kejadian pengabian 

lansia dalam keluarga 

1). Hubungan stres jangka panjang keluarga dengan pengabaian lansia.  

Hasil analisis chi square antara stres jangka panjang keluarga 

dengan pengabaian lansia dapat dilihat pada tabel 5.24 

Table 5.24. Hubungan antara stres jangka panjang keluarga dengan 

pencegahan pengabaian lansia dalam keluarga di wilayah 

kerja Puskesmas Semanding bulan Juni 2018. 

 Pengabaian lansia  

Total 

 

X2 

 

Nilai p Tidak Ya 

n % n % 

Stres 

Jangka 

Panjang 

Ya    

 

4 8,7 42 91,3 46 34.405 0,000 

Tidak   

 

77 58,8 54 41,2 131   

Total 81 45,8 96 54,2 177   
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Tabel 5.24. menunjukkan hasil analis chi square mendapatkan                 

p value<α (0,000<0,05) yang mengindikasikan bahwa terdapat hubungan 

antara  stres jangka panjang keluarga dengan pengabaian lansia di dalam 

keluarga. 

4. Identifikasi pengaruh perubahan  terkait usia terhadap kejadian pengabian 

lansia dalam keluarga. 

1).  Hubungan fungsi fisiologis menurun dengan pengabaian lansia.  

Hasil analisis chi square antara fungsi fisiologis menurun keluarga 

dengan pengabaian lansia dapat dilihat pada tabel 5.23. 

Table 5.25. Hubungan antara fungsi fisiologis menurun dengan 

pencegahan pengabaian lansia dalam keluarga di wilayah 

kerja Puskesmas Semanding bulan Juni 2018. 

 Pengabaian lansia  

Total 

 

X2 

 

Nilai p Tidak Ya 

n % n % 

Fungsi 

fisiologis 

menurun 

Menurun     

 

19 45,2 23 54,8 42 0,006 0,938 

Baik  

 

62 45,9 73 54,1  135   

Total 81 45,8 96 54,2 177   
 

Tabel 5.25. menunjukkan hasil analisis chi square mendapatkan                 

p value>α (0,938>0,05) yang mengindikasikan bahwa tidak terdapat 

hubungan antara  fungsi fisiologis keluarga dengan pengabaian lansia di 

dalam keluarga. 

2). Hubungan potensi pertumbuhan psikososial dan spiritual dengan risiko 

pengabaian lansia.  

Hasil analisis chi square antara potensi pertumbuhan psikososial & 

spiritual dengan pengabaian lansia dapat dilihat pada tabel 5.26. 
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Table 5.26. Hubungan antara potensi pertumbuhan psikososial & spiritual 

dengan pencegahan pengabaian lansia dalam keluarga di 

wilayah kerja Puskesmas Semanding bulan Juni 2018. 

 Pengabaian lansia  

Total 

 

X2 

 

Nilai p Tidak Ya 

n % N % 

Potensi 

pertumbuhan 

psikososial & 

spiritual 

Tidak      

 

9 32,1 19 67,9 28 0,242 0,623 

Baik  

 

72 48,3 77 51,7 149   

Total 81 45,8 96 54,2 177   

Tabel 5.26. menunjukkan hasil analis chi square mendapatkan                 

p value>α (0,623>0,05) yang mengindikasikan bahwa tidak terdapat 

hubungan antara  potensi pertumbuhan psikososial dan spiritual dengan 

pengabaian lansia di dalam keluarga. 

5. Identifikasi pengaruh faktoar  risiko lansia terhadap kejadian 

pengabaian lansia dalam keluarga. 

Faktor risiko lansia terdiri dari kondisi patologis, dan informasi 

1). Hubungan kondisi patologis dengan pengabaian lansia.  

Hasil analisis chi square antara kondisi patologis dengan 

pengabaian lansia dapat dilihat pada tabel 5.27. 

Table 5.27. Hubungan antara kondisi patologis dengan pencegahan 

pengabaian lansia dalam keluarga diwilayah kerja 

Puskesmas Semanding bulan Juni 2018. 

 Pengabaian lansia  

Total 

 

X2 

 

Nilai p Tidak Ya 

n % n % 

Kondisi 

Patologis 

Menu

urun     

 

25 34,71 47 65,3 72 5.961 0,015 

Baik  

 

56 53,3 49 46,7 105   

Total 81 45,8 96 54,2 177   
 

Tabel 5.27. menunjukkan hasil analisis chi square mendapatkan                 

p value<α yang artinya (0,015<0,05) mengindikasikan bahwa terdapat 
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hubungan antara kondisi patologis lansia dengan pengabaian lansia di 

dalam keluarga. 

2).  Hubungan informasi dengan pengabaian lansia.  

Hasil analisis chi square antara Informasi dengan pengabaian 

lansia dapat dilihat pada tabel 5.28. 

Table 5.28. Hubungan  antara informasi dengan pencegahan pengabaian 

lansia dalam keluarga di wilayah kerja Puskesmas 

Semanding bulan Juni 2018. 

 Pengabaian lansia  

Total 

 

X2 

 

Nilai p Tidak Ya 

n % n % 

Informa

si 

Kurang      

 

 28 33,7 55 66,3 83 9.109 0,003 

Baik  

 

53 54,4 41 43,6 94   

Total 81 45,8 96 54,2 177   
 

Tabel 5.28. menunjukkan hasil analisis chi square mendapatkan                 

p value < α (0,003 < 0,05) yang mengindikasikan bahwa terdapat 

hubungan antara  Informasi dengan pengabaian lansia di dalam keluarga. 

6. Identifikasi pengaruh fungsi konsekuensi  lansia terhadap kejadian 

pengabaian lansia dalam keluarga. 

Fungsi konsekuensi  lansia terdiri dari kualitas hidup dan kesehatan 

fungsi. 

1).  Hubungan kualitas hidup dengan pengabaian lansia.  

Hasil analisis chi square antara kualitas hidup dengan pengabaian 

lansia dapat dilihat pada tabel 5.29. 
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Table 5.29. Hubungan antara kualitas hidup dengan pencegahan 

pengabaian lansia dalam keluarga di wilayah kerja 

Puskesmas Semanding bulan Juni 2018. 

 Pengabaian lansia  

Total 

 

X2 

 

Nilai 

p 
Tidak Ya 

n % n % 

Kualitas 

hidup 

Kurang     

 

20 44,4 25 55,6 45 0,042 0,837 

Baik  

 

61 46,2 71 53,8 132   

Total 81 45,8 96 54,2 177   
 

Tabel 5.29. menunjukkan hasil analis chi square mendapatkan                 

p value > α (0,873 > 0,05) yang mengindikasikan bahwa tidak terdapat 

hubungan antara  kualitas hidup dengan risiko pengabaian lansia di dalam 

keluarga. 

2). Hubungan kesehatan fungsi dengan pengabaian lansia.  

Hasil analisis chi square antara kesehatan fungsi dengan pengabaian 

lansia dapat dilihat pada tabel 5.30. 

Table 5.30. Hubungan antara kesehatan fungsi dengan pencegahan 

pengabaian lansia dalam keluarga di wilayah kerja 

Puskesmas Semanding bulan Juni 2018. 

 Pengabaian lansia  

Total 

 

X2 

 

Nilai p Tidak Ya 

n % n % 

Keseh

atan 

fungsi 

Menurun     

 

4 8,3 44 91,7 48 37.174 0,000 

Baik  

 

77 59,7 52 40,3 129   

Total 81 45,8 96 54,2 177   

 

Tabel 5.30. menunjukkan hasil analisis chi square mendapatkan                 

p value < α (0,000 < 0,05) yang mengindikasikan bahwa terdapat 

hubungan antara  kesehatan fungsi dengan pengabaian lansia di dalam 

keluarga. 
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7. Hubungan jenis kelamin lansia dengan pengabaian 

Table 5.31. Hubungan antara jenis kelamin lansia dengan pengabaian 

lansia dalam keluarga di wilayah kerja Puskesmas Semanding bulan 

Juni 2018. 

 Pengabaian lansia  

Total 

 

X2 

 

Nilai 

p 
Tidak Ya 

n % n % 

Jenis 

kelamin 

lansia 

Laki-laki     

 

28 36,8 48 63,2 76 0,056 0,039 

Peremp

uan   

 

53 52,5 48 47,5 101   

Total 81 100 96 100 177   

 

Tabel 5.31. menunjukkan hasil analisis chi square mendapatkan                 

p value < α (0,039 < 0,05) yang mengindikasikan bahwa terdapat 

hubungan antara  jenis kelamin lansia dengan pengabaian lansia di dalam 

keluarga dan yang paling mengalimi pengabaian adalah jenis kelamin laki-

laki. 

Berikut ini adalah rekapitulasi hasil analisis bivariat : 

Tabel 5.33 Hasil analisis bivariat dengan hasil keluarga rentan pengabaian  

Tipe keluarga 

extended family 
X2 Nilai p 

Kategori  Terabaikan  

Struktur peran 15,111 0,000 
Kurang 

berperan 

79,5% 

Fungsi ekonomi 7,716 0,005 Tidak tercukupi 65,8% 

Fungsi 

perawatan 

keluarga 

8,858 0,003 

Kurang 

melakukan 

perawtan 

54,8% 

Stres jangka 

panjang 
34.405 0,000 

Mengalami 

stres jangka 

panjang 

91,3% 

Kondisi 

patologis 
5.961 0,015 

Menurun kondisi 

patologis 

65,3% 

Informasi 9.109 0,003 
Kurang 

informasi 

66,3% 

Fungsi 

Kesehatan 

lansia 

37.174 0,000 

Menurung 

fungsi 

kesehatan 

91,7% 
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Berdasarkan tabel 5.33 menunjukkan variabel yang mengalami signifikan 

atau berhubungan dengan pengabaian sesuai dengan urutan angka 

signifikan adalah struktur peran, stres jangka panjang, kesehatan fungsi 

lansia, fungsi perawatan keluarga, informasi, fungsi ekonomi, kondisi 

patologis, berdasarkan keterangan angka pengabaian pada tabel juga 

menunjukkan bahwa terjadi angka pengabaian cukup tinggi pada fungsi 

kesehatan lansia menurun yaitu 91,7% sehingga dapat disimpulkan 

hampir sebagian lansia dalam kondisi fungsi kesehatan yang menurun 

mengalami pengabaian.  
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BAB 6 

PEMBAHASAN 

Bagian ini akan menjelaskan tentang hasil penelitian yang mencakup 

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, hubungan antara 

variabel perancu dengan variabel dependen, serta faktor yang paling dominan 

berhubungan dengan pengabaian lansia di dalam keluarga. Bab ini juga 

membahas tentang keterbatasan penelitian dan implikasi penelitian pada 

penelitian keperawatan. 

6.1 Interpretasi Hasil Penelitian  

Hasil penelitian menemukan bahwa responden keluarga yang merawat 

lansia jenis kelamin terbanyak responden adalah perempuan sebesar 105 

responden, angka jenis kelamin perempuan lebih banyak sesuai dengan data 

statistik kependudukan Kabupaten Tuban wilayah kecamatan semanding lebih 

tinggi wanita daripada laki-laki(BPS, 2017). Jenis pekerjaan terbanyak adalah 

swasta sebesar 71 responden. Pengabaian lansia dapat terjadi dikarenakan 

berbagai faktor diantaranya peran perawatan keluarga, didalam keluarga jenis 

tradisional ibu (perempuan) berperan dalam melakukan perawatan keluarga, peran 

sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai pengasuh, pendidik anak, 

pelindung dan sebagai salah satu kelompok dari peranan sosialnya serta sebagai 

anggota masyarakat dari lingkungannya, dan peran ibu dalam keluarga dapat 

sebagai pencari nafkah dalam keluarga (Friedman. 1998). Pengabaian dapat 

terjadi terhadap lansia karena peran seorang perempuan (ibu sebagai anggota 

keluarga merawat lansia) memiliki peran ganda didalam keluarga, sehingga 

berpeluang terjadi pengabaian pada lansia.      
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Responden keluarga yang merawat lansia banyak berusia dewasa awal dengan 

rentang usia 26 -35 tahun dengan jumlah 98 responden hal ini merupakan salah 

satu hal yang mendasari tingginya angka pengabaian karena pada usia tersebut 

merupakan usia produktif, beban keluarga pada usia dewasa awal dapat di 

kategorikan cukup tinggi dengan perawatan lansia. Selaras dengan penelitian  

Maryam, (2012) menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna antara usia 

keluarga dengan terjadinya pengabaian. Uraian ini juga sesuai dengan pernyataan 

Mauk, (2010) yang menjelaskan meninggalkan lansia sendirian merupakan bentuk 

pengabaian. Tidak menyiapkan pelayanan pada lansia sebagai tindakan hukuman 

untuk lansia yang dilakukan oleh seseorang juga merupakan bentuk pengabaian 

lansia.  

Responden keluarga adalah tipe tradisional(extended family)  sebesar 177 

responden dalam hal ini menunjukkan bahwa seluruhnya yang mewakili 

masyarakat di wilayah kerja puskesmas kabupaten tuban masih tinggal dengan 

orang tua yang memiliki hubungan darah seperti kakek, nenek, paman, bibi masih 

cukup erat. Jenis perkawinan terbanyak hampir seluruhnya adalah monogami 

sebesar 175 responden. Tahapan keluarga pada responden terbanyak adalah tahap 

5 yaitu dengan anak remaja, pada tahap ini kebutuhan ekonomi keluarga 

meningkat dan terdapat perubahan didalam perkembangan anak remaja baik fisik 

maupun psikologis anak sehingga peran keluarga tidak sepenuhnya tertuju 

terhadap lansia, karena peran ibu dalam keluarga didalam keluarga termasuk 

sebagai pendidik anak, dan juga pencari nafkah dalam keluarga sehingga 

berpeluang besar terhadap terjadinya pengabaian lansia dalam keluarga. Sesuai 

dengan penelitian Maryam,(2012) bahwa menunjukkan terdapat hubungan yang 
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bermakna antara beban keluarga mempengaruhi pengabaian lansia dalam 

keluarga.  

6.2. Pengaruh struktur keluarga terhadap kejadian pengabaian lansia di 

dalam keluarga. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa strktur keluarga yang terdiri dari Pola 

dan proses komunikasi, Struktur peran, Struktur nilai dan norma.  

6.2.1. Pola dan proses komunikasi 

Berdasarkan hasil penelitian deskriptif pola dan proses komunikasi keluarga 

di dapatkan pola dan proses komunikasi keluarga baik ( fungsional) terhadap 

lansia berjumlah 65,5% dan kurang pola dan proses komunikasi sebesar 35,5% 

setelah dilakukan analisis didapatkan hasil 57,4% mengalami pengabaian dengan 

pola dan proses komunikasi kurang dalam keluarga, tetapi tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara struktur pola dan proses komunikasi keluarga 

dengan pengabaian lansia.  

Berdasarkan asumsi peneliti terdapat hubungan antara struktur pola dan 

proses komunikasi keluarga dengan pengabaian lansia. Pola keluarga dalam 

pelaksanaan tugas kesehatan keluarga akan berbeda-beda. Keluarga memiliki pola  

tersendiri dalam mengatasi masalah dalam keluarga termasuk kesehatan lansia. 

Terkadang keluarga tidak menyadari bahwa telah melalikan untuk memberikan 

pelayanan kebutuhan yang spesifik sehingga lansia merasa tidak diperhatikan dan 

mersa diabaikan.Permasalahan keluarga merupakan jalan untuk anggota keluarga 

berinteraksi antar satu dan yang lain. Termasuk pola komunikasi yang digunakan 

oleh keluarga. Menurut Stanley& Beare,(2007) pola komunikasi yang digunakan 

keluarga dalam bertukar informasi atau menyampaikan informasi pada anggota 
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lainnya sehingga masalah dalam keluarga dapat diatasi dalam rangka 

meningkatkan derajat kesehatan anggota keluarga.  

Sesuai dengan teori menurut Friedman, (1998) bahwa  komunikasi dalam 

keluarga dikatakan fungsional apabila dilakukan secara terbuka, jujur, melibatkan 

emosi, menyelesaikan konflik keluarga, berpikiran positif, dan tidak mengulang 

isu, sedangkan pada hasil penelitian tidak ada pengaruh antara pola dan proses 

komunikasi keluarga dengan pengabaian lansia hal ini bisa juga terjadi karena 

jenis karakter responden yang berbeda.   

6.2.2. Struktur peran 

Berdasarkan hasil penelitian deskriptif struktur peran keluarga di dapatkan 

hasil bahwa struktur peran yang di lakukan keluarga berperan berjumlah 75% dan 

kurang berperan 25% setelah dilakukan analisis didapatkan hasil 79,5% 

mengalami pengabaian dengan kurang berperan struktur peran dalam keluarga di 

wilayah kerja puskesmas semanding, tetapi terdapat hubungan yang signifikan 

antara struktur peran dengan dengan pengabaian. 

 Peneliti menganalisis  bahwa struktur peran signifikan karena sesuai 

dengan pernyataan Friedman (1998) bahwa struktur peran merupkan serangkaian 

perilaku yang diharapkan sesuai dengan posisi sosial yang diberikan. Jadi, pada 

struktur peran bisa bersifat formal atau informal. Peran formal adalah peran 

eksplisit yang terkandung dalam struktur peran keluarga (ayah-suami dan lain-

lain), sehingga dengan dilaksanakan peran sesuai porsinya dapat mencegah terjadi 

pengabaian lansia di dalam keluarga, dengan melakukan peran sesuai dengan 

peran formal misalnya seorang ibu dengan perannya merawat keluarga yang 
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bertujuan untuk meningkatkan kesehatan keluarga. Secara tidak langsung lansia 

tidak merasa diabaikan oleh keluarga. 

 

6.2.3 Struktur nilai dan norma. 

Berdasarkan hasil penelitian deskriptif struktur nilai dan norma keluarga di 

dapatkan hasil sesuai dengan nilai dan norma keluarga berjumlah 65,5% dan 

kurang sesuai dengan nilai dan norma keluarga 34,5% setelah dilakukan analisis 

didapatkan hasil 60,7% mengalami pengabaian dengan kurang sesuai nilai dan 

norma keluarga, tetapi tidak terdapat hubungan yang signifikan antara struktur 

nilai dan norma keluarga dengan pengabaian lansia di wilayah kerja puskesmas 

semanding, sedangkan berdasarkan asumsi peneliti terdapat hubungan antara 

struktur nilai dan norma keluarga dengan pengabaian lansia. 

Pada penelitian ini menjelaskan bahwa menurut amsi peneliti menjelaskan 

bahwa lansia atau orang tua secara tradisional atau sesuai dengan norma yang 

berlaku, bahwa orang tua akan tinggal dengan anak-anaknya sebagai bentuk 

penghargaan anak kepada orang tua atau penghargaan generasi sebelumnya. 

Bentuk penghargaan yang di berikan keluarga terhadap lansia, di harapkan 

keluarga dapat memenuhi kebutuhan lansia sehingga dapat dinyatakan bahwa 

lansia akan hidup sehat. Sesuai dengan penyataan sahar (2004) bahwa untuk 

keluarga indonesia cenderung memberikan perawatan pada lansia di rumah, 

sehingga dengan keluarga melaksakan nilai dan norma yang berlaku dapat 

mengurangi resiko terjadinya pengabaian pada lansia.  

Sesuai dengan di dukung teori Menurut Friedman, (1998) bahwa Nilai 

ialah sistem ide-ide, sikap atau keyakinan yang mengikat anggota keluarga dalam 
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budaya tertentu. Norma ialah pola perilaku yang baik atau diterima pada 

lingkungan sosial atau masyarakat. Hal ini sesuai dengan budaya yang ada di 

masyarakat jawa  tetapi di dapatkan hasil tidak terdapat pengaruh antra nilai dan 

norma keluarga dengan pengabaian didalam keluarga hal ini dapat terjadi dengan 

di pengaruhi berbagai faktor yang lain. 

 

6.3. Pengaruh fungsi keluarga terhadap kejadian pengabaian lansia di 

dalam keluarga. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi keluarga berdasarkan teori family 

centered nursing (FCN) terdiri dari Fungsi afektif, Fungsi ekonomi, Fungsi 

perawatan keluarga. 

6.3.1 Fungsi Afektif 

Berdasarkan hasil penelitian deskriptif fungsi afektif keluarga di dapatkan 

hasil sesuai selalu dilaksanakanyan fungsi afektif dalam keluarga berjumlah 62% 

dan kurang melaksanakan fungsi afektif dalam keluarga 38% setelah dilakukan 

analisis didapatkan hasil 62,7% mengalami pengabaian dengan kurang 

melaksanakan fungsi afektif dalam keluarga, tetapi tidak terdapat hubungan yang 

signifikan antara fungsi afektif keluarga dengan pengabaian lansia di wilayah 

kerja puskesmas semanding.  

Berdasarkan asumsi peneliti terdapat hubungan antara fungsi afektif 

keluarga dengan pengabaian lansia, sejalan dengan penelitian Dong, X.Q & 

Wang, B, (2017) menyatakan bahwa terjadi pengabaian psikologis lansia berada 

di urutan kedua di amerika dengan. dilakukannya fungsi afektif contohnya 

pemenuhan keluarga dalam memenuhi kebutuhan psikososial dan psikologis 
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anggota keluarga keluarga, hal ini dapat mengurangi resiko pengabaian lansia. 

Penelitian Farid.,S.(2017) menyatakan bahwa tingkat pelecehan dan pengabaian 

oleh keluarga, psikologis tampak parah di kalangan kelas menengah dan makmur 

hal ini dapat di cegah dengan fungsi keluarga yang afektif. 

 Sesuai  teori Menurut Friedman, (1998) Fungsi afektif ini berhubungan 

dengan persepsi keluarga dan kepedulian terhadap kebutuhan sosio emosional 

semua anggota keluarga. Fungsi afektif merupakan dasar utama baik untuk 

pembentukan maupun berkelanjutan unit keluarga itu sendiri sehingga fungsi 

afektif merupakan salah satu fungsi keluarga yang paling penting. Hasil penelitian 

ini tidak sesuai dengan teori pada kenyataanya, ini sangat mungkin bisa terjadi 

karna di dalam pengabaian terdapat banyak faktor yang mendukung. 

 

6.3.2 Fungsi Ekonomi 

Berdasarkan hasil penelitian deskriptif fungsi ekonomi keluarga di dapatkan 

hasil bahwa fungsi ekonomi tercukupi berjumlah 55,5% dan tidak tercukupi 

44,5% setelah dilakukan analisis didapatkan hasil 658% mengalami pengabaian 

dengan fungsi ekonomi tidak tercukupi di wilayah kerja Puskesmas Semanding 

kabupaten tuban, tetapi  terdapat hubungan yang signifikan antara fungsi ekonomi 

dengan pengabaian di wilayah kerja puskesmas semanding.  

Sesuai asumsi oleh peneliti bahwa semua fungsi ekonomi akan signifikan 

dengan pencegahan pengabaian, tetapi setelah dilakukan penelitian dan melalui 

pengolahan data hanya fungsi ekonomi yang signifikan, sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan Dong,X.Q&Wang,B, (2017) yang menyebutkan kejadian 

pengabaian  keuangan terhadap lansia menempati urutan ketiga. Hal ini sesuai 
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dengan teori menurut nugroho (2008) masalah yang sering di alami lansia adalah  

Semakin lanjut usia, semakin terjadi kemunduran fungsi fisik, sosial, mental, 

maupun sosial ekonomi pada lansia yang cenderung akan meningkatkan 

ketergantungan terhadap bantuan orang lain. Sesuai dengan pernyataan Kaakinen 

et al. (2010) bahwa penghasilan keluarga merupakan aspek penting bagi keluarga 

dan mempengaruhi kehidupan keluarga.  

Sesuai dengan penelitian  Springhouse (2002) untuk mendeteksi aadanya 

kondisi terjadi pengabaian pada seseorang dengan tidak menyiapkan kebutuhan 

finansial yang termasuk dalam fungsi ekonomi. Hal ini sesuai dengan penelitian 

Kejadian pengabaian pada lansia ditemukan pada seluruh strata ekonomi  

(Maurier and Smith, 2005). Pelaku pengabaian pada lansia yang dilakukan oleh 

anggota keluarga dapat juga disebabkan oleh stres karena adanya kesulitan dalam 

hal finansial dan pemenuhan kebutuhan anggota keluarga (Menurut Mauk,2010). 

Hal ini sesuai dengan data penelitian  yang paling banyak terjadi pengabaian 

lansia di keluarga adalah fungsi ekonomi kuang tercukupi. 

 

6.3.3 Fungsi Perawatan Keluarga. 

Berdasarkan hasil penelitian deskriptif fungsi perawatan keluarga di 

dapatkan hasil bahwa melakukan fungsi perawatan keluarga berjumlah 82% dan 

kurang melakukan fungsi perawatan keluarga 18% setelah dilakukan analisis 

didapatkan hasil 54,8% mengalami pengabaian dengan kurang melakukan fungsi 

keperawatan keluarga di wilayah kerja puskesmas semanding, tetapi terdapat 

hubungan yang signifikan antara fungsi perawatan keluarga dengan pengabaian 

lansia. 
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Berdasarkan asumsi peneliti terdapat hubungan antara fungsi perawatan  

keluarga dengan pengabaian lansia sesui. Fungsi perawatan keluarga merupakan 

salah satu aspek dalam kehidupan keluarga namun keluarga memiliki perbedaan 

perepsi dan ide tentang sehat dan sakit serta keputusan untuk mendiskusikan 

tentang masalah kesehatn yang dialami anggota keluarga (Kaakinen et,al,2010). 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wiyono(2007) menyatakan bahwa 

seluruh keluarga sangant membutuhkan pelayanan kesehatan khususnya lansia 

dalam hal perawatan dirumah, dengan keluarga termotifasi dalam perawatan di 

rumah hal ini menjadi koping bagi keluarga untuk menghindari terjadinya 

pengabaian pada lansia.  

Sesuai denagan  teori Friedman, (1998) Fungsi keperawatan keluarga 

adalah menyediakan kebutuhan fisik, makanan, pakaian tempat tinggal, perawatan 

kesehatan, tetapi hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori pada kenyataanya , 

hal ini sangat mungkin bisa terjadi karna di dalam pengabaian terdapat banyak 

faktor yang mendukung. 

 

6.4. Pengaruh stres keluarga terhadap kejadian pengabaian lansia di 

dalam keluarga. 

Berdasarkan hasil penelitian deskriptif menunjukkan bahwa stres keluarga 

yang dimaksud adalah stres dalam jangka panjang, didapatkan hasil dari 

penelitian menunjukkan mengalami stres jangka anjang berjumlah 26% dan 

tidak mengalami stres jangka panjang 74% setelah dilakukan analisis didapatkan 

hasil 91,3% terjadi pengabaian dengan keluarga mengalami stres jangka panjang 

di wilayah kerja puskesmas semanding, tetapi terdapat hubungan signifikan 
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antara stres jangka panjang dengan pengabaian lansia.  

Artinya bahwa stres jangka panjang yang di alami keluarga dapat 

menyebabkan pengbaian sehingga dengan tidak terjadinya stres jangka panjang 

dapat mencegah terjadinya pengabaian lansia di dalam keluarga  karena stres 

meruakan faktor pengabaian. Didukung dengan pelaku pengabaian pada lansia 

yang dilakukan oleh anggota keluarga dapat juga disebabkan oleh stres karena 

adanya kesulitan dalam hal finansial dan pemenuhan kebutuhan anggota 

keluarga ( Mauk, 2010). 

Sesuai dengan asumsi penelitian semakintinggi tingkat stres jangka 

panjang maka angkan terjaadinya pengabaian lansia di dalam keluarga akan 

meningkat, hal ini sesuai menurut Burgess, (1978) Sters adalah ketegangan dalam 

diri seseorang atau sistem sosial (keluarga) dan merupakan reaksi terhadap situasi 

yang menimbulkan tekanan, sehingga dengan keluarga mengalami stres jangka 

panjang akan mempengaruhi secara langsung keluarga melakukan pengabaian 

terhadap lansia.  

 

6.5. Pengaruh perubahan usia lansia terhadap kejadian pengabaian lansia 

di dalam keluarga. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan usia lansia terdiri dari Fungsi 

fisiologis menurun dan Potensi untuk pertumbuhan psikososial & spiritual.  

6.5.1. Fungsi Fisiologis Menurun  

Berdasarkan hasil penelitian deskriptif fungsi fisiologis lansia menurun di 

dapatkan hasil bahwa fungsi fiologis baik berjumlah 76% dan fungsi fisiologis 

menurun 24% setelah dilakukan analisis didapatkan hasil54,8% mengalami 
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penurunan fungsi fisiologis, tetapi  tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 

fungsi fisiologis dengan pencegahan pengabaian lansia di wilayah kerja 

Puskesmas Semanding.  

Berdasarkan asumsi peneliti dengan terjadinya penurunan fungsi fisiologis 

yang dialami oleh lansia akan mempengaruhi pengabaian lanisa, dengan fungsi 

fisiologis yang menurun meningkatkan beban keluarga untuk merawat aggota 

keluarga sakit atau lansia. Berdasrkan penelitian Maryam., R.Siti (2012) beban 

merawat langsia yang paling bermakna adalah status kesehatan lansia. Asumsi ini 

juga selaras tengan teori yang mengatakan Lansia ditandai karakteristik fisiologis 

dan psikososial terkait peningkatan kematangan sehingga memperlambat 

keseimbangan proses fisiologis, psikologis, sosial meningkatkan kerentanan 

kondisi patologis dan faktor risiko lainya (Miller, 2012). Faktor risiko 

menyebabkan lansia tergantung terhadap orang lain terhadap kebutuhan sehari-

hari , care giver dianggap sebagai fokus internal asuhan keperawata. Lansia 

dengan tingkat ketergantungan tinggi berisiko tinggi mengalami pengabaian 

(Mauk, 2010). Tetapi pada hasilnya tidak selaras dengan teori yang ada. 

 

6.5.2 Potensi Untuk Pertumbuhan Psikososial & Spiritual 

Berdasarkan hasil penelitian deskriptif potensi pertumbuhan psikososial dan 

spiritual di dapatkan hasil baik dalam melakukan potensi pertumbuhan psikososial 

dan spiritual berjumlah 84% dan tidak melakukan 16% setelah dilakukan analisis 

didapatkan hasil 67,9% mengalami pengabaian dengan tidak melakukan potensi 

pertumbuhan psikososial dan spiritual, dan tidak terdapat hubungan yang 

signifikan antara potensi pertumbuhan psikososial & spiritual dengan pencegahan 
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pengabaian lansia di wilayah kerja puskesmas semanding. Potensi untuk 

pertumbuhan psikososial & spiritual adalah Perubahan  pada psikososial  untuk 

tercapainya integritas diri yang utuh  dalam pemahaman makna hidup dan 

perubahan  pada spiritual  terjadi perkembangan pertumbuhan  rohani pada lansia 

yang mengacu pada kemampuan menginterpretasi arti dan makna hidup. 

Asumsi peneliti adalah dengan terjadinya perubahan penurunan potensi 

untuk pertumbuhan psikososial & spiritual. Hasil penelitian ini tidak selaras 

dengan pendapat Miller. (2012) Lansia ditandai karakteristik fisiologis dan 

psikososial terkait peningkatan kematangan sehingga memperlambat 

keseimbangan proses fisiologis, psikologis, sosial meningkatkan kerentanan 

kondisi patologis dan faktor risiko lainya. Faktor risiko menyebabkan lansia 

tergantung terhadap orang lain terhadap kebutuhan sehari-hari , care giver 

dianggap sebagai fokus internal asuhan keperawata, dan tidak selaras dengan 

lansia dengan tingkat ketergantungan tinggi berisiko tinggi mengalami pengabaian 

(Mauk, 2010). tetapi hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori pada 

kenyataanya , hal ini sangat mungkin bisa terjadi karna di dalam pengabaian 

terdapat banyak faktor yang mendukung diantaranya karakteristik responden. 

 

6.6. Pengaruh faktor risiko lansia terhadap kejadian pengabaian lansia di 

dalam keluarga. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor risiko lansia terdiri dari kondisi 

patologis dan informasi. 
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6.6.1. Kondisi Patologis 

Berdasarkan hasil penelitian deskriptif kondisi patologis lansia di dapatkan 

hasil bahwa kondisi patologis baik berjumlah 59% dan kondisi patologis menurun 

41% lansia, setelah dilakukan analisis didapatkan 65,3% mengalami penurunan 

kondisi patologis, dan terdapat hubungan yang signifikan antara kondisi patologis 

dengan pengabaian lansia di wilayah kerja Puskesmas Semanding.  

 Asumsi peneliti kondisi patologis yang dimaksud adalah dimana kondisi 

lansia dipengaruhi oleh penyakit yang dialami lansia. Kondisi patologis yang 

menurun secara otomatis mempengaruji sistem tubuh lansia dan perubahan fungsi 

kesehatan lansia. Perubahan fungsi yang dialami lansia terjadi pada seluruh sistem 

tubuh lansia termasuk pengindraan, contohnya penurunan penglihatan, 

pengengaran. Perubahan pada sistem pengindraan  dala hal ini adalah penglihatan 

dan pendengaran akan mempengaruhi lansia dalam menerima stimulus (Mauk, 

2010). 

Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor risiko lansia terdiri dari kondisi 

patologis dan informasi saling berkaitan dalam hal ini dibuktikan dengan 

menurunya sistem tubuh yang dialami lansia dapat mempengaruhi penerimaan 

informasi pada lansia. Informasi yang berikan keluarga terhadap lansia sudah 

sesuai tetapi dengan keadan sistem yang tidak normal sehingga lansia memaknai 

berbeda. Perubahan status kesehatan lansia dapat menimbulakan resiko pengabian 

pada lansia di dalam keluarga hal ini telah di buktikan dengan penelitian dari 

Dong,X.Q&Wang,B, (2017) bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara 

penururan kesehatan dengan kejadian pengabain lansia. Hasil penelitian Zhao, 
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Yuan.T, et,al( 2017) menyatakan bahwa karakteristik kesehatan fisik lansia 

memiliki hubungan korelasi yang signifikan terhadap pengabaian lansia. 

Oleh karena itu jika kondisi patologis menurun dalam kondisi yang 

menyebabkan keterbatasan  terhadap lansia dan lebih cenderung di karenakan 

suatu penyakit yang diderita sehingga keluarga harus memerlukan perawatan yang 

lebih untuk lansia. Dalam hal ini secara otomatis akan menyebabkan lansia 

mengalami ketergantungan dengan keluarga hal ini selaras degan teori 

sebelumnya bahwa lansia dengan tingkat ketergantungan tinggi berisiko tinggi 

mengalami pengabaian (Mauk, 2010). 

6.6.2. Informasi  

Berdasarkan hasil penelitian deskriptif informasi di dapatkan hasil bahwa 

informasi baik berjumlah 53% dan kurang informasi 47%, setelah dilakukan 

analisis didapatkan 66,3% mengalami pengabaian dengan kurang mendapat 

informasi, tetapi terdapat hubungan yang signifikan antara informasi yang didapat 

dengan pencegahan pengabaian lansia oleh keluarga. 

Asumsi peneliti adalah dimana informasi ini berfungsi untuk 

mempertahankan kesehatan lansia jika informasi yang di dapat lansia untuk 

mempertahankan kesehatannya dari keluarga buruk maka secara otomatis 

kesehatan lansia pun akan menurun, sedangkan begitujuga sebaliknya jika lansia 

tidak memberikan informasi terhadap keluarga tentang kondisi kesehatan yang 

dialami oleh lansia saat ini sehingga keluarga tidak mengetahui kebutuhan yang 

tepat untuk mempertahankan kesehatan lansia. Dinamika keluarga adalah jalan 

bagi anggota keluarga merupakan jalan bagi anggota keluarga untuk berinteraksi 

antar satu dan yang lain. Termasuk pola komunikasi yang digunakan oleh 
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keluarga. Pola komunikasi yang digunakan keluarga berbentuk informasi atau 

menyampaikan informasi pada anggota keluarga lainnya sehingga masalah-

masalah dalam keluarga dapat diatasi dalam rangka meningkatkan derajat 

kesehatan angota keluarga (Stanley&Beare,2007). Informasi yang baik dapat  

meningkatkan kesehatan lansia, dengan kesehatan lansia yang meningkat otomatis 

tingkat ketergantungan lansia rendah sehingga tidak beresiko terhadap terjadinya 

pengabaian lansia.    

Faktor risiko lansia dalam Informasi hal ini di juga selaraskan dengan 

pernyataan Burke&Laramie,(2000) menyatakan keluarga terkadang tidak 

memperhatikan kebutuhan lain yang spesifik dan memperlakukan lansia sama 

dengan anggota keluarga lainnya yang disebabkan oleh kurangnya informasi yang 

didapat keluarga tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh lansia. 

Permasalahan paling banyak dialami lansia dalam informasi, dapat terjadi 

diantaranya disebabkan perubahan fungsi yang dialami oleh lansia terjadi pada 

selruh sistem, tubuh lansia, termasuk sistem penginderaan. Perubahan pada sistem 

ini dalam hal ini penglihatan dan pendengaran akan mempengaruhi lansia dalam 

menerima stimulasi (Mauk,2010). Perubahan pada persepsi sensori akan 

mempengaruhi kemampuan fungsional dan mempengaruhi interaksi sosial lansia, 

kesalahan persepsi dapat menyenababkan isolasi sosial pada lansia (Kaakinen,et 

al,2010). Keluarga memperlukan mendapat informasi tentang cara berkomunikasi 

atau cara menyampaikan info terhadap lansia, sehingga kesalahan persepsi pada 

lansia dapat terhindarkan. Keluarga terkadang telah memberikan informasi yang 

sesuai, tetapi lansia dengan komdidi terbatas sangat memungkinkan pengabaian 
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terhadap diriya sendiri, sehingga pengabain dapat terjadi meski keluarga 

melakukan informasi dengan baik.  

6.7.  Pengaruh fungsi konsekuensi lansia terhadap kejadian pengabaian 

lansia di dalam keluarga. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi konsekuensi lansia terdiri dari 

dua faktor yaitu Kualitas hidup dan Kesehatan fungsi. 

6.7.1. Kualitas hidup lansia 

Berdasarkan hasil penelitian deskriptif kualitas hidup lansia di dapatkan 

hasil bahwa kualitas hidup baik  berjumlah 74% dan kualitas hidup kurang 26% 

setelah dilakukan analisis didapatkan hasil 55,6% dengan kualitas hidup kurang 

mengalami pengabaian, tetapi  tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 

kualitas hidup lansia dengan pencegahan pengabaian lansia oleh keluarga di 

wilayah kerja Puskesmas Semanding Kabupaten Tuban. 

Asumsi peneliti tentang kualitas hidup lansia yang di maksud dalam 

penelitian ini adalah persepsi individu mengenai posisi dalam kehidupan dilihat 

dari konteks budaya dan sistem nilai dimana mereka tinggal serta hubungannya 

dengan tujuan, harapan, standar, dan hal-hal lain yang menjadi perhatian individu. 

Kualitas hidup lansia didalam penelitian ini termasuk dalam teori konsekuensi 

fungsional negatif. Selaras dengan teori Konsekuensi fungsional negatif 

menggagu kualiatas hidup, fungsional, ketergantungan (Miller, 2012). 

Konsekuensi fungsional negatif apabila lansia tidak dapat memaksimalkan faktor 

yang ada maupun terganggu dengan akondisinya sehinnga berdampak 

ketergantungan kepada orang lain. Ketergantungan inilah yang dapat 

menyebabkan pengabaian terjadi terhadap lansia sesuai dengan teori Lansia 
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dengan tingkat ketergantungan tinggi berisiko tinggi mengalami pengabaian 

(Mauk, 2010). Tetapi pada hasil penelitian tidak selaras dengan teori yang ada. 

Hal ini dapat terjadi karna banyak faktor yang mempengaruhi pengabaian lansia. 

6.7.2. Kesehatan fungsi  

Berdasarkan hasil penelitian deskriptif Kesehatan fungsi lansia di dapatkan 

hasil bahwa kesehatan fungsi lansia baik berjumlah 72,8% dan kesehatan fungsi 

lansia menurun 27,2%, setelah dilakukan analisis didapatkan hasil 91,7% 

mengalami pengabaian dengan kesehatan fungsi menurun, tetapi terdapat 

hubungan yang signifikan antara kesehatan fungsi lansia dengan pencegahan 

pengabaian lansia oleh keluarga di wilayah kerja Puskesmas Semanding 

Kabupaten Tuban. 

Asumsi penelitian adalah dengan  terjadinya penurunan kesehatan fungsi 

yang dialami lansia misal fungsi untuk berjalan sendiri sehingga lansia dengan 

tingkat ketergantungan tinggi hal ini berisiko mengalami pengabaian hal ini sesuai 

dengan Mauk, (2010) yaitu  lansia dengan tingkat ketergantungan 

tinggiberisikomengalami pengabaian. Lansia dengan tingkat ketergantungan yang 

tinggi dalam mendapatkan pelayanan memicu kondisi stres sehingga memjadi 

penyebab dan kesempatan bagi lansia untuk mendapatkan perilakupengabaian dan 

eksploitasi (Maurier&Smith,2005). 

 

6.8. Hubungan jenis kelamin lansia dengan pengabaian 

Berdasarkan hasil penelitian deskriptif jenis kelamin lansia di dapatkan hasil 

bahwa jenis kelamin lansia laki-laki berjumlah 43% dan jenis kelamin lansia 

perempuan 67% setelah dilakukan analisis didapatkan hasil 63,2% dengan jenis 

kelamin lansia laki-laki mengalami pengabaian, dan terdapat hubungan yang 
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signifikan antara jenis kelamin lansia dengan pengabaian lansia dengan pencegahan 

pengabaian lansia oleh keluarga di wilayah kerja Puskesmas Semanding 

Kabupaten Tuban. 

Asumsi penelitian adalah dengan terjadinya pengabain terjadi lebih banyak  

pada lansia berjenis kelamin laki-laki karena sebagian besar lansia laki-laki 

menggantungkan sepenuhnya terhadap keluarga dalam pemenuhan makan 

(nutrisi) sehari-hari dalam hal ini asumsi peneliti juga selar dengan penelitian 

Dong, X.Q & Wang, B,( 2017) bahwa jenis kelamin lansia yang paling tinggi 

terjadi adalah laki-laki karena kemandirian yang kurang. 

Hasil terdesbut juga didukung oleh Maurier and Smith,(2005). Pengabaian 

adalah kegagalan pemberi pelayanan dalam menyediakan dengan baik atau 

kegagalan dalam memberikan pelayanan yang menimbulkan kondisi bahaya fisik, 

mental atau menimbulkan sakit mental, seperti meninggalkan lansia, menolak 

memberi makan atau menyiapkan makan ataupun pelayanan yang berhubungan 

dengan kesehatan. Kegagalan dalam pemberian pelayanan yang adekuat dan 

kenyamanan pada lansia merupakan perlakuan pengabaian pada lansia. Hasil ini 

dapat menkung pendapat asumsi dari peneliti tentang jenis kelamin. 

 

6.9 Hubungan tipe keluarga extended rentan dengan pengabaian 

Berdasarkan hasil penelitian deskriptif tipe keluarga extended di dapatkan 

hasil bahwa mengalami signifikan atau berhubungan dengan pengabaian sesuai 

dengan urutan angka signifikan adalah struktur peran, stres jangka panjang, 

kesehatan fungsi lansia, fungsi perawatan keluarga, informasi, fungsi ekonomi, 

kondisi patologis, berdasarkan keterangan juga menunjukkan bahwa terjadi angka 

pengabaian cukup tinggi pada fungsi kesehatan lansia menurun yaitu 91,7% 
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sehingga dapat disimpulkan hampir sebagian lansia dalam kondisi fungsi 

kesehatan yang menurun mengalami pengabaian. 

Berdasarkan hasil analisis hasil sesuai dengan asumsi  babwa pencegahan 

lansia dapat dilaksankan dengan melakukan struktur peran dengan baik, 

melakukan fungsi perawatan keluarga, fungsi ekonomi tercukupi, tidak 

mengalami stres jangka panjang empat faktor ini mewakili teori family centered 

nursing dan kesehatan fungsi lansia baik, informasi baik, kondisi patologis baik, 

mewakili teori functional consequences. Sesuai dengan teori Friedman yang 

terdiri mengidentifikasi data sos-bud, data lingkungan, struktur, fungsi, stres dan 

strategi koping keluarga. hasil penelitian didapatkan struktur peran mewakili 

struktur, fungsi perawatan keluarga dan fungsi ekonomi  mewakili fungsi, stres 

jangka panjang mewakili stres. Berdasarkan teori Miller yang terdiri 

mengidentifikasi Age- related change kesehatan fungsi lansia berhubungan 

Negative fungtional consequences diwakili kesehatan fungsi lansia dan informasi 

Risk factor kondisi patologis. 

 

6.10.Temuan Penelitian 

Hasil penelitian didapatkan keperawatan lansia komprehensif dengan 

pendekatan teori family centered nursing dan teori functional consequences yang 

berhubungan faktor struktur peran, fungsi keperawatan keluarga, fungsi ekonomi, 

stres jangka panjang, kesehatan fungsi, informasi, kondisi patologis lansia. 

Ketujuh variabel tersebut berhubungan dengan pencegahan pengabaian lansia 

dalam keluarga, didapatkan temuan berdasarkan karakteristik jenis kelamin lansia 

mengalami pengabaian paling tinggi adalah laki-laki dengan tipe keluarga 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS KEPERAWATAN LANSIA KOMPREHENSIF... DYAH PITALOKA



126 

 

 
 

extended dengan status kesehatan yang rendah terjadi resiko pengabaian lansia 

dalam keluarga 

 

6.11. Keterbatasan Penelitian  

1. Dari peneliti hanya meneliti pengkajian yang terdiri dari tiga variabel yaitu 

struktur keluarga, fungsi keluarga, stres jangka panjang masih terdapat dua 

variabel yang belum dilakukan penelitian yaitu mengidentifikasi data sosial 

budaya dan data lingkungan sehingga penelitian ini dapat di teruskan oleh 

peneliti berikutnya 

2. Penelitian ini hanya sampai pengkajian saja pada kedua teori belum di 

berikan intervensi  
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BAB 7 

KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1       Kesimpulan  

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah : 

1. Struktur keluarga ( pola dan  proses komunikasi keluarga, Penilaian  

struktur peran, Penilaian  struktur nilai dan norma keluarga) hanya 

struktur peran saja yang mewakili hubungan yang signifikan terhadap 

pencegahan pengabaian lansia. 

2. Fungsi keluarga (fungsi afektif, fungsi ekonomi, fungsi perawatan), 

fungsi ekonomi dan fungsi perawatan memiliki hubungan yang 

signifikan terhadap pencegahan pengabaian lansia. 

3. Stres jangka panjang memiliki hubungan yang signifikan terhadap 

pencegahan pengabaian lansia 

4. Perubahan terkait usia lansia tidak hubungan signifikan terhadap 

pencegahan pengabian lansia 

5. Faktor resiko lansia tidak memiliki hubungan signifikan terhadap 

pencegahan pengabaian lansia 

6. Fungsi konsekuensi lansia ( kualitas hidup lansia dan kesehatan fungsi 

menurun)  hanya kesehatan fungsi lansia menurun memiliki 

berhubungan signifikan terhadap pencegahan pengabaian. 
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7.2. Saran  

Berikut  ini merupakan saran dari penelitian ini, 

1. Bagi Keluarga 

Keluarga sebaiknya meluangkan waktu untuk lansia dan merawat lansia 

dengan kondisi apapun dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang 

tidak hanya sekedar memberi dan menyiapkan makan, karna tanpa disarai 

oleh keluarga yang selama ini keluarga lakukan kepada lansia banyak 

termsuk tindakan pengabaian terhadap lansia. 

2. Bagi Masyarakat  

Masyarakat sekitar hendaknya dapat berpartisipasi dalm mencegah 

tindakan pengabaian lansia dengan menjadi kelompok pendukung dan 

menjadi fasilitator dalam menyebarluaskan informasi tentang masalah 

pengabian lansia. 

3. Perawat Komunitas 

Peningkatan pendampingan keluarga dalam merawat lansia dirumah oleh 

perawat komunitas sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan keluarga dalam memberikan pelayanan dan perawatan lansia. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hendaknya menambahkan variabel data sosial budaya dan data lingkungan 

pada teori family centered nursingdan melakukan intervensi pada teori 

functional consequences yang bertujuan untuk mencegah terjadinya 

pengabaian pada lansia 
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Lampiran 8 

LEMBAR PENJELASAN 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama   : Dyah Pitaloka 

NIM   : 131614153030 

Program studi  : Mahasiswa Magister Keperawatan Universitas Airlangga 

Saat ini akan melakukan penelitian dengan judul “KEPERAWATAN LANSIA 

KOMPREHENSIF DENGAN PENDEKATAN TEORI FAMILY CENTERED 

NURSING DAN FUNCTIONAL CONSEQUENCES DALAM PENCEGAHAN 

PENGABAIAN LANSIA DALAM KELUARGA”. 

Berikut adalah beberapa hal yang perlu saya informasikan terkait dengan 

keiukutsertaan Bapak/Ibu sebagai responden dalam penelitian ini : 

1. Tujuan penelitian adalah Menggambarkan faktor yang mempengaruhi 

terjadinya  pengabaian lansia di keluarga. 

2. Manfaat penelitian adalah Hasil penelitian ini dapat menambah keilmuan 

keperawatan lansia tentang  pengabaian terhadap lansia di keluarga. 

Selanjutnya, harapan dapat dikembangkan metode asuhan keperawatan 

pada lansia yang mengalami pengabaian di dalam komunitas yang lebih 

bersifat komprehensif. Manfaat Praktis  Bagi Masyarakat Meningkatkan 

pengetahuan masyarakat tentang penyebab lansia terabaikan, Bagi Petugas 

Kesehatan Meningkatkan pengetahan perawat komunitas tentanng faktor 

penyebab pengabaian lansia sehingga perawat dapat membantu 

mengurangi kejadian pengabaian lansia dan melakukan perawatan pada 

lansia yanga terabaikan di keluarga. 
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3. Peneliti akan melakukan pengambilan data pada responden melalui 

kuisioner yang telah disiapkan. 

4. Apabila dalam penelitian ini responden merasa tidak nyaman dalam proses 

pengambilan data maka responden dapat mengundurkan diri dari 

partisipasi sebagai responden. 

5. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi saya nomor Hp. 

08125979713. 

6. Keikutsertaan responden pada penelitian ini bukan merupakan suatu 

paksaan, melainkan atas dasar sukarela. Oleh karena itu, 

Bapak/Ibu/Saudara berhak untuk melanjutkan atau menghentikan 

keikutsertaan karena alasan tertentu yang dikomunikasikan kepada 

peneliti. 

7. Semua data yang dikumpulkan akan dirahasiakan dan tanpa nama. Data 

hanya disajikan untuk pengembangan ilmu keperawatan. 

8. Semua responden akan mendapat perlindungan dan perlakuan yang sama. 

Demikian penjelasan ini disampaikan. Saya berharap Bapak/Ibu bersedia menjadi 

responden dalam penelitian ini. Atas kesediaannya saya ucapkan terimakasih. 

Tuban , ……………………. 

Yang Menerima Penjelasan                  Peneliti 

 

………………………...……                    Dyah Pitaloka 

Saksi 

 

        ………………………………… 
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Lampiran 9 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

 

Setelah membaca, mendengarkan dan memahami isi penjelasan tentang tujuan 

dan manfaat penelitian ini, maka saya bersedia / tidak bersedia* turut 

berpartisipasi sebagai responden dalam penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa 

Magister Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya yaitu : 

 Nama : Dyah Pitaloka 

 NIM : 131614153030 

Judul : KEPERAWATAN LANSIA KOMPREHENSIF DENGAN 

PENDEKATAN TEORI FAMILY CENTERED NURSING DAN 

FUNCTIONAL CONSEQUENCES DALAM PENCEGAHAN 

PENGABAIAN LANSIA DALAM KELUARGA  

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak membahayakan dan merugikan saya 

maupun keluarga saya. Persetujuan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan  

dari siapapun. Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat digunakan 

sebagaimana mestinya. 

 

 

     Tuban …………………… 

         Responden 

 

 

                ………………………………. 
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Lampiran 10 

LEMBAR PENILAIAN  POLA & PROSES KOMUNIKASI KELUARGA 

Nama   : 

Alamat   : 

Usia / Jenis Kelamin : 

Kategori tipe keluarga : 

Pilih kategori jawaban dengan (√) 

Sl :  Jika selalu melakukan pernyataan tersebut 

S :  Jika sering melakukan pernyataan tersebut 

Kd :  Jika kadang melakukan pernyataan tersebut 

J :  Jika Jarang melakukan pernyataan tersebut 

TP :  Jika tidak pernah melakukan pernyataan tersebut  

    

No. Pernyataan Sl S KD J TP 

1 Jika keluarga sedang mengalami 

masalah keluarga selalu 

menyampaikan secara langsung 

terhadap seluruh anggota keluarga 

tidak terkecuali dengan lansia 

     

2 Setiap anggota keluarga selalu 

menceritakan kegiatan sehari-hari 

setiap selesai melakukan kegiatan 

begitupun dengan lansia yang ada di 

rumah 

     

3 Meski dalam keadaan lelah setiap 

anggota keluarga selalu 

mendengarkan keluh kesah lansia 

     

4 Keluarga selalu memberikan waktu 

kepada lansia untuk menceritakan  

permasalahan yang sedang di hadapi 

     

5 Setiap hari keluarga selalu 

meluangkan waktu untuk berkumpul 

bersam anggota keluarga semuanya 

dengan menceritakan kegiatanya atau 

permasalahan yang sedang di hadapi 

     

-6 Keluarga tidak setiap hari 

berkomunikasi dengan lansia untuk 

menanyakan keadaan 

     

-7 Keluarga selalu mengabaikan 

pendapat lansia dalam memberikan 

solusi di permasalahan keluarga 

     

-8 Tidak semua anggota keluarga dekat 

dengan lansia 

     

-9 Keluarga tidak mengetahui pasti      
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Jumlah total: 

Keterangan penilaian kuisioner pola & proses komunikasi keluarga 

Selalu (Sl) = 5,  

Sering (S)= 4  

Kadang melakukan (KD) = 3,  

Jarang (J)= 2 ,  

Tidak pernah melakukan (TP)= 1  

dengan  kesimpulan hasil skor  

baik = 26-50, tidak baik = 0-25 (Arikunto, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tentang kesehatan lansia yang sedang 

dialami sekarang ini 

-10 Keluarga menganggap pendapat lansia 

tidak penting karena mengganggap 

lansia tidak memahami masalah 

keluarga  
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Lampiran 11 

LEMBAR PENILAIAN  STRUKTUR PERAN  TERHADAP RESIKO 

PENGABAIAN LANSIA 

Nama   : 

Alamat   : 

Usia / Jenis Kelamin : 

Kategori tipe keluarga : 

Pilih kategori jawaban dengan (√) 

Sl :  Jika selalu melakukan pernyataan tersebut 

S :  Jika sering melakukan pernyataan tersebut 

Kd :  Jika kadang melakukan pernyataan tersebut 

J :  Jika Jarang melakukan pernyataan tersebut 

TP :  Jika tidak pernah melakukan pernyataan tersebut  

 

 

No. Pernyataan Sl S KD J TP 

1 Keluarga selalu bertanggung jawab 

untuk memenuhi kebutuhan anggota 

keluarga (lansia) selama ini  

     

2 Jika ada permasalahan atau 

perselisihan antara anggota keluarga 

didalam keluarga salah satu keluarga  

lansia  sebagai penegosiator 

     

3 Keluarga mengetahui jika kondisi 

(lansia) merupakan tanggung jawab 

dari keluarga 

     

4 Keluarga selalu memberikan rasa 

aman, melindungi anggota keluarga 

(lansia) dengan selalu menjaga lansia 

dan memperhatikan kegiatan lansia 

     

5 Setiap akhir pekan keluarga mengajak 

lansia untuk berekreasi 

     

6 Keluarga sering terlambat membawa 

berobat keluarga (lansia) 

     

7 Keluarga berpendapat jika lansia 

membutuhkan gigi palsu atau 

kacamata bukan merupakan tugas dari 

keluarga  

     

8 Keluarga mengganggap masalah yang 

di hadapi lansia tidak begitu penting 

     

9 Keluarga tidak tepat waktu dalam 

menyediakan makanan untuk lansia 

     

10 Keluarga tidak menyediakan dana 

untuk kebutuhan khusus (lansia) 
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Jumlah skor : 

Keterangan penilaian peran keluarga 

Selalu (Sl) = 5,  

Sering (S)= 4  

Kadang melakukan (KD) = 3,  

Jarang (J)= 2 ,  

Tidak pernah melakukan (TP)= 1  

dengan  kesimpulan hasil skor  

berperan = 26-50, tidak berperan = 0-25 (Arikunto, 2013). 
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Lampiran 12 

LEMBAR PENILAIAN  STRUKTUR NILAI DAN NORMA KELUARGA  

TERHADAP RESIKO PENGABAIAN LANSIA 

Nama   : 

Alamat   : 

Usia / Jenis Kelamin : 

Kategori tipe keluarga : 

Pilih kategori jawaban dengan (√) 

Sl :  Jika selalu melakukan pernyataan tersebut 

S :  Jika sering melakukan pernyataan tersebut 

Kd :  Jika kadang melakukan pernyataan tersebut 

J :  Jika Jarang melakukan pernyataan tersebut 

TP :  Jika tidak pernah melakukan pernyataan tersebut 

 

No. Pernyataan Sl S KD J TP 

1 Jika lansia memberikan pendapat maka 

keluarga melaksanakan sesuai pendapat yang 

diberikan lansia 

     

2 Meski lansia dalam kondisi sakit lansia tetap 

diminta pendapat dalam proses pengobatan 

lansia 

     

3 Keluarga mengkondisikan rumah untuk 

memudahkan aktivits lansia sehari-hari 

dengan menata ulang perabotan rumah dan 

menyingkirkan yang membahayakan lansia 

     

4 Keluarga selalu mengijinkan lansia untuk 

mengikuti kegiatan kerohanian di luar rumah 

     

5 Keluarga membatasi minuman yang bergula 

untuk kesehatan lansia  

     

6 Keluarga selalu memberikan kebebasan 

kepada lansia untuk beraktivitas dengan 

masyarakat  

     

7 Keluarga tidak mendampingi seluaruh 

aktivitas yang di ikuti lansia di luar rumah  

     

8 Keluarga selalu memperhatikan pemenuhan 

nutrisi 

 

     

9 Keluarga tidak membatasi konsumsi makanan 

yang bersantan untuk lansia 

 

     

10 Jika tidak diingatkan lansia tidak beribadah      

 

Jumlah skor : 
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Keterangan penilaian nilai dan norma keluarga  

Selalu (Sl) = 5,  

Sering (S)= 4  

Kadang melakukan (KD) = 3,  

Jarang (J)= 2 ,  

Tidak pernah melakukan (TP)= 1  

Dengan  kesimpulan hasil skor keluarga sesuai nilai dan norma = 26-50, keluarga 

tidak sesuai nilai dan norma = 0-25 (Arikunto, 2013). 
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Lampiran 13 

LEMBAR PENILAIAN  FUNGSI AFEKTIF  TERHADAP RESIKO 

PENGABAIAN LANSIA 

Nama   : 

Alamat   : 

Usia / Jenis Kelamin : 

Kategori tipe keluarga : 

Pilih kategori jawaban dengan (√) 

Sl :  Jika selalu melakukan pernyataan tersebut 

S :  Jika sering melakukan pernyataan tersebut 

Kd :  Jika kadang melakukan pernyataan tersebut 

J :  Jika Jarang melakukan pernyataan tersebut 

TP :  Jika tidak pernah melakukan pernyataan tersebut 

 

No. Pernyataan Sl S KD J TP 

1 Keluarga menjaga kebersihan diri 

lansia dengan mengingatkan waktu 

untuk mandi 

     

2 Keluarga mengajak lansia untuk 

berekreasi 

     

3 Keluarga menghormati keputusan 

yang diambil oleh lansia dengan 

melaksanakan keputusan lansia 

     

4 Jika lansia mengeluh, keluarga 

selalu menanggapi memberikan 

respon terhadap masalah lansia. 

     

5 Keluarga selalu membantu aktivitas 

sehari-hari yang tidak bisa 

dilakukan oleh lansia  

     

6 Setiap hari keluarga selalu 

menanyakan kondisi lansia dengan 

berbincang kepada lansia  

     

7 

 

Keluarga membiarkan lansia untuk 

lebih sering berada di kamar 

sendirian.  

     

8 Tidak seluruhnya masalah lansia 

keluarga selalu memberikan solusi 

     

9 Keluarga membiarkan lansia 

sendiri dirumah dalam keadaan 

sakit 

     

10 Keluarga menganggap msalah yang 

di alami oleh lansia bukanlah 

masalah yang penting atau 

diprioritaskan 

     

11 Keluarga merasa keberadaan lansia 

menjadi beban untuk keluarga 

     

12 Jika lansia sakit keluarga      
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berinisiatif untuk memeriksakan 

atau berobat 

13 Keluarga memperhatikan  kondisi 

kesehatan lansia dengan membatasi 

melakukan diet makanan dan 

minuman untuk lansia 

     

 

Jumlah skor : 

Selalu (Sl) = 5,  

Sering (S)= 4  

Kadang melakukan (KD) = 3,  

Jarang (J)= 2 ,  

Tidak pernah melakukan (TP)= 1  

Dengan  kesimpulan hasil skor selalu dilaksanakan  fungsi afektif keluarga = 33-

65, tidak dilaksanakan fungsi afektif keluarga = 0-32 (Arikunto, 2013). 
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Lampiran 14 

LEMBAR PENILAIAN  FUNGSI EKONOMI TERHADAP RESIKO 

PENGABAIAN LANSIA 

Nama   : 

Alamat   : 

Usia / Jenis Kelamin : 

Kategori tipe keluarga : 

Pilih kategori jawaban dengan (√) 

Sl :  Jika selalu mendapatkan sesuai pernyataan tersebut 

S :  Jika sering mendapatkan sesuai pernyataan tersebut 

Kd :  Jika kadang  mendapatkan sesuai pernyataan tersebut 

J :  Jika Jarang  mendapatkan sesuai pernyataan tersebut 

TP :  Jika tidak pernah mendapatkan sesuai pernyataan tersebut 

 

No. Pernyataan Sl S KD J TP 

1. Penghasilan rata-rata keluarga 

perbulan sesuai dengan UMR 

Rp. 1.901.952 

     

2 Dari penghasilan perbulan 

tidak dapat mencukupi untuk 

kebutuhan keluarga sehari-

hari 

     

3 Dari penghasilan perbulan 

tidak dapat mencukupi 

kebutuhan lansia termasuk 

dalam pengobatan  lansia? 

     

4 Dari pendapatan mencukupi 

untuk pemenuhan rekreasi 

keluarga 

     

5 Dari pendapatan perbulan 

keluarga masih dapat 

menabung 

     

Jumlah skor : 

Selalu (Sl) = 5,  

Sering (S)= 4  

Kadang (KD) = 3,  

Jarang (J)= 2 ,  

Tidak pernah (TP)= 1  

Dengan  kesimpulan hasil skor tercukupi = 13-25, tidak tercukupi = 0-12 

(Arikunto, 2013). 
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Lampiran 15 

LEMBAR PENILAIAN  FUNGSI PERAWATAN KELUARGA 

TERHADAP RESIKO PENGABAIAN LANSIA 

Nama   : 

Alamat   : 

Usia / Jenis Kelamin : 

Kategori tipe keluarga : 

Pilih kategori jawaban dengan (√) 

Sl :  Jika selalu melakukan pernyataan tersebut 

S :  Jika sering melakukan pernyataan tersebut 

Kd :  Jika kadang melakukan pernyataan tersebut 

J :  Jika Jarang melakukan pernyataan tersebut 

TP :  Jika tidak pernah melakukan pernyataan tersebut 

 

No. Pernyataan Sl S KD J TP 

1 Keluarga sering terlambat 

mengetahui tentang kondisi 

kesehatan lansia. 

     

2 Keluarga mengenali masalah 

kesehatan lansia lebih awal dengan 

selalu rutin  mengantarkan lansia 

untuk periksa  

     

3 Keluarga tidak segera mengambil 

keputusan untuk melakukan 

perawatan lebih dini meski lansia 

dalam keadaan sakir  

     

4 Jika lansia mengeluh sakit keluarga 

akan melakukan pengobatan 

dengan cepat 

     

5 Keluarga akan menanyakan 

pendapat orang lain untuk 

menentukan tindakan yang tepat 

dalam menangani masalah lansia 

     

6 Keluarga menyerahkan perawatan 

lansia dengan gangguan kesehatan 

sepenuhnya dirawat oleh tenaga 

kesehatan 

     

7 Keluarga melakukan perawatan 

sendiri dirumah terlebih dahulu 

sebelum memeriksakan ke 

Puskesmas atau RS. 

     

8 Keluarga merawat lansia dengan 

bantuan tenaga kesehatan yang 

berada dekat di rumah keluarga 

     

9 Pemeliharaan lingkungan rumah 

dilakukan keluarga berperan 

penting dalam rumah 

     

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS KEPERAWATAN LANSIA KOMPREHENSIF... DYAH PITALOKA



152 

 

 
 

mempertahankan kesehatan lansia 

10 Memodifikasi lingkungan rumah 

untuk keselamatan lansia 

     

11 Keluarga tidak memperhatikan  

kebersihan fisik lansia 

     

12 Jika lansia memeriksakan diri ke 

puskesmas lansia berangkat tanpa 

di dampingi keluarga 

     

13 Keluarga memberikan asupan 

nutrisi sesuai dengan pemenuhan 

gizi lansia dengan menyiapkan 

makana tepat waktu  

 

     

14 keluarga tidak selalu menyiapkan 

makanan yang akan dikonsumsi 

lansia meski dalam keadaan sehat 

     

15 Jika lansia mengalami gangguan 

kesehatan keluarga hanya 

memberikan obat yang diwarung 

tanpa memeriksakan 

     

16 Jika lansia mengalami gangguan 

kesehatan keluarga selalu 

memerikasakan  terlebih dahulu ke 

tenaga kesehatan setempat untuk 

memberikan pengobatan yang tepat 

     

17 Keluarga merawat lansia dalam 

keadaan sakit dengan panduan dari 

tenaga kesehatan terdekat 

     

18 Keluarga memfasilitasi lansia untuk 

beraktivitas secara leluasa di rumah 

dengan  memodifikasi rumah  

     

 Jumlah skor : 

Keterangan penilaian fungsi perawatan keluarga  

Selalu (Sl) = 5,  

Sering (S)= 4  

Kadang melakukan (KD) = 3,  

Jarang (J)= 2 ,  

Tidak pernah melakukan (TP)= 1  

Dengan  kesimpulan hasil skor melakukan =46-90, dan tidak melakukan =0-45 

(Arikunto, 2013). 
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Lampiran 16 

LEMBAR PENILAIAN  STRES JANGKA PANJANG KELUARGA 

TERHADAP RESIKO PENGABAIAN LANSIA 

Nama   : 

Alamat   : 

Usia / Jenis Kelamin : 

Kategori tipe keluarga : 

Pilih kategori jawaban dengan (√) 

 

Jika selalu melakukan pernyataan tersebut Sangat Setuju  : SS  

Setuju  : S  

Kurang Setuju : KS   

Tidak Setuju :TS  

Sangat Tidak Setuju : TP   

 

No. Pernyataan SS S KS TS TP 

1 Apakah keluarga sudah merawat 

lansia dengan  keterbatasan /sakit 

sudah lebih dari 6 bulan  

     

2 Keluarga tidak punya cukup waktu 

untuk merawat lansia dengan 

keterbatasan  

     

3 Keluarga mengalami kesulitan 

dalam membagi waktu antara 

merawat dan melakukan aktivitas 

yang lain 

     

4 Keluarga merasa beban keluarga 

bertambah berat dengan ditambah 

merawat lansia yang tak kunjung 

sembuh 

     

5 Keluarga merasa sering mengalami 

penurunan kesehatan  

     

6 Keluarga sering merasa emosinya 

berubah memburuk jika teringat 

keadaan lansian yang tak kunjujung 

sembuh 

     

7 Keluarga merasa tanggung jaawab 

meningkat karena merawat lansia 

secara langsung 

     

8 Keluarga menyatakan sudah putus 

asa dalam merawat lansia 

     

9 Keluarga berharap agar lansia 

segera di beri kesembuhan agar 

beban keluarga berkurang 

     

10 Keluarga pasrah dengan keadaan 

lansia yang tak kunjung membaik 
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Jumlah skor : 

Keterangan penilaian stres jangka panjang  keluarga  

Sangat Setuju (SS) = 5,  

Setuju  (S)= 4  

Kurang Setuju (KS) = 3,  

Tidak Setuju (TS)= 2 ,  

Sangat Tidak Setuju (TP ) = 1  

Dengan  kesimpulan hasil skor ya stres jangka panjang = ≥ 26-50dan tidak stres 

jangka panjang =0-25 (Arikunto, 2013). 
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Lampiran 17 

LEMBAR PENILAIAN KONDISI PATOLOGIS TERHADAP RESIKO 

PENGABAIAN LANSIA 

Nama   : 

Alamat   : 

Usia / Jenis Kelamin : 

Kategori tipe keluarga : 

Pilih kategori jawaban dengan (√) 

Sl :  Jika selalu melakukan pernyataan tersebut 

S :  Jika sering melakukan pernyataan tersebut 

Kd :  Jika kadang melakukan pernyataan tersebut 

J :  Jika Jarang melakukan pernyataan tersebut 

TP :  Jika tidak pernah melakukan pernyataan tersebut 

No. Pernyataan  Sl S KD J TP 

1 Lansia pernah mengeluh 

gangguan dalam bernafas 

terhadap keluarga  

     

2 Meski lansia memiliki riwayat 

sesak nafas keluarga 

menganggap biasa 

     

3 Lansia pernah mengalami 

mimisan  

     

4 Lansia pernah mengalami 

penyumbatan saluran 

pernafasan 

     

5 Selama ini lansia mengalami 

gangguan dalam persyarafan 

     

6 Selama ini lansia sering 

mengalami sakit kepala (nyeri) 

tetapi keluarga tidak segera 

menanggapi 

     

7 Lansia sering mengalami 

melihat objek menjadi dua  

     

8 Selama ini lansia memiliki 

riwayat vertigo 

     

9 Jika lansia mengalami vertigo 

keluarga hanya menyuruh lansia 

untuk tidur saja 

     

10 Selama ini lansia mempunyai 

riwayat hiperternsi atau 

hipotensi 

     

11 Meski lansia memiliki riwayat 

hipertensi, kelarga tidak 

memeriksakan kesehatan lansia 

rutin setiap bulan  

     

12 Keluarga menganggap sensasi      
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yang dirasakan saat jantung 

berdentum dengan kuat, cepat, 

atau tidak beraturan. Sensasi ini 

juga dapat dirasakan di area 

tenggorokan dan leher yang di 

arasakan lansia merupakan hal 

yang biasa. 

13 Keluarga menganggap 

mengalami gangguan 

pencernaan yang dialami oleh 

lansia merupakan hal yang 

biasa. 

     

14 Selama ini lansia ada sulit 

menelan 

     

15 Keluarga lansia menganggap 

nyeri telan yang dialami lansia 

tidak perlu di hawatirkan 

     

16 Selama ini lansia menggunakan  

gigi palsu 

     

17 Lansia pernah mengalami gusi 

berdarah dan keluarga 

menganggap bukan suatu 

masalah yang harus 

dihawatirkan 

     

18 Lansia memiliki riwayat infeksi 

pencernaan 

     

19 Jika lansia mengalami 

konstipasi keluarga 

menganggap biasa pada lansia 

     

20 Selama ini lansia mengalami 

gangguan perkemihan 

     

21 Lansia pernah mengalami sulit 

kencing 

     

22 Jika lansia mengalami sering 

kencing atau kencing berlebih 

keluarga menganggap kondisi 

yang biasa untuk lansia 

     

23 Lansia memiliki riwayat 

kencing darah 

     

24 Keluarga tidak hawatir dengan 

lansia sering kencing pada 

malam hari 

     

25 Lansia mengalami nyeri saat 

buang air kecil 

     

26 Selama ini lansia sulit 

melakukan pergerakan tubuh 

dengan mandiri 

     

27 Keluarga menganggap nyeri      
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sendi yang dialami lansia tidak 

membahayakan untuk lansia 

28 Lansia mengalami bengkak 

pada sendi kaki 

     

29 Jika lansia mengalami kaku 

sendi keluarga hanya menyuruh 

lansia untuk beristirahat tanpa 

memeriksakan keadaan lalnsia 

     

30 Lansia mengalami kelemahan 

otot 

     

31 Lansia mengalami kesulitan 

berjalan  

     

32 Keluarga menganggap nyeri 

punggung yang sering di alami 

oleh lansia tidak 

membahayakan keadaan lansia 

     

  

Jumlah skor 

Keterangan penilaian Kondisi patologis lansia  

Selalu (Sl) = 5,  

Sering (S)= 4  

Kadang  mengalami(KD) = 3,  

Jarang (J)= 2 ,  

Tidak pernah mengalami (TP)= 1  

Dengan  kesimpulan hasil skor kondisi patologis baik = 81-160, kondisi patologis 

tidak baik = 0-80 (Arikunto, 2013). 
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Lampiran 18 

LEMBAR PENILAIAN INFORMASI TERHADAP RESIKO 

PENGABAIAN LANSIA 

Nama   : 

Alamat   : 

Usia / Jenis Kelamin : 

Kategori tipe keluarga : 

Pilih kategori jawaban dengan (√) 

Sl :  Jika selalu melakukan pernyataan tersebut 

S :  Jika sering melakukan pernyataan tersebut 

Kd :  Jika kadang melakukan pernyataan tersebut 

J :  Jika Jarang melakukan pernyataan tersebut 

TP :  Jika tidak pernah melakukan pernyataan tersebut 

No. Pernyataan  Sl S KD J TP 

1 Informasi yang di dapat keluarga 

dan disampaikan terhadap lansia 

untuk perawatan lansia dirumah 

selalu diperoleh dari informasi 

tenaga kesehatan 

     

2 Keluarga, lansia tidak 

mendapatkan  secara penuh tentang 

informasi yang didapat secara jelas 

lengkap dan sumber yang jelas, 

beserta lembar balik atau liflet 

untuk memudahkan lansia 

mengingat 

     

3 Keluarga sering tidak mengetahui 

jika lansia mendapatkan informasi 

dari perbincangan dengan tetangga 

tanpa adanya sumber yang jelas  

     

4 Jika keluarga menerima informasi 

dari tetangga dalam menjaga 

kesehatan lansia selalu 

mengkonfirmasi ulang dan 

menanyakan kegunaan dan cara 

yang tepat 

     

5 Lansia tidak rutin mengikuti 

penyuluhan oleh tenaga kesehatan 

dikarenakan keluarga yang tidak 

dapat mendampingi lansia 

     

6 Keluarga lansia meng 

informasikan  dalam hal perawatan 

lansia sesuaai dengan informasi 

yang didapat dari petugas 

kesehatan  

     

7 Selama ini lansia selalu mencari      
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informasi sendiri dalam 

menyembuhkan penyakitnya 

8 Jika mendapatkan informasi 

kesehatan lansia terburu-buru 

untuk melakukan tanpa berfikir 

keamanan dan tanpa bertanya 

terhadap keluarga 

     

9 Keluarga selalu memfasilitasi 

informasi untuk lansia agar 

mendapatkan informasi yang 

relevan  

     

Jumlah skor = 

 

Keterangan penilaian kurang informasi  lansia  

Selalu (Sl) = 5,  

Sering (S)= 4  

Kadang melakukan (KD) = 3,  

Jarang (J)= 2 ,  

Tidak pernah melakukan (TP)= 1  

Dengan  kesimpulan hasil skor informasi baik = 23- 45,informasi kurang = 0-22, 

(Arikunto, 2013). 
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Lampiran 19 

LEMBAR PENILAIAN  KUALITAS HIDUP LANSIA 

Nama   : 

Alamat   : 

Usia / Jenis Kelamin : 

Kategori tipe keluarga : 

Pilih kategori jawaban dengan (√) 

Selalu (Sl)  

Sering (S) 

Kadang (KD)  

Jarang (J) 

Tidak pernah (TP) 

 

No. Pertanyaan  Sl S KD J TP 

1 Apakah Lansia selalu mengeluh akan 

kesehatan dirinya dan rasa ketidak 

puasan terhadap kesehatan yang 

dialami lansia kepada keluarga? 

     

2 Seberapa jauh keluarga mengetahui 

rasa sakit fisik yang di alami lansia 

dalam beraktivitas? 

     

3 Apakah lansia sering mengeluh 

tentang ketidak puasan dirinya dalam 

menjalani hidup?  

     

4 Apakah  lansia sering 

mengunggkapkan kebahagiannya 

dalam menjalani hidup kepada 

keluarga? 

     

5 Secara umum, seberapa aman lansia  

menjalani kehidupan sehari-hari? 

     

6 Apakah sarana dan prasarana tempat 

tinggal sudah mendukung lansia 

     

 

7 Apakah  lansia memiliki kesehatan  yg 

cukup untuk beraktivitas sehari- hari ? 
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8 Apakah  lansia memiliki cukup uang 

untuk memenuhi kebutuhan anda? 

     

9 Apakah  lansia sering berinteraksi 

dengan tetangga disekitar? 

     

10 apakah lansia sering mengeluh tentang 

susah tidur? 

     

11 Apakah  lansia dapat melakukan 

aktivitas tanpa ada hambatan atau 

larangan? 

     

12 Apakah  lansia pernah mengeluhkan 

sulit bersosialisasi dengan orang lain?  

     

13 Apakah lansia sering mengeluhkan  

atas dukungan keluarga terhadap 

kegiatan yang dilakukan lansia? 

     

14 Apakah lansia selalu mengeluh 

tentang eadaan saat ini ? 

     

15 Apakah  sering lansia memiliki 

perasaan negatif seperti ‘feeling blue’ 

(kesepian), putus asa, cemas dan 

depresi? 

     

 

Total skor : 

Keterangan penilaian kualitas hidup lansia    

Selalu (Sl) = 5,  

Sering (S)= 4 

Kadang (KD) = 3,  

Jarang (J)= 2 , 

Tidak pernah (TP)= 1,   

 

Kesimpulan hasil skor kualitas hidup baik =38-75, skor kualitas hidup buruk =     

0-37 (Arikunto, 2013) 
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Lampiran 20 

LEMBAR PENILAIAN FUNGSI KESEHATAN LANSIA 

 

Nama   : 

Alamat   : 

Usia / Jenis Kelamin : 

Kategori tipe keluarga : 

Pilih kategori jawaban dengan (√) 

Sl :  Jika selalu melakukan pernyataan tersebut 

S :  Jika sering melakukan pernyataan tersebut 

Kd :  Jika kadang melakukan pernyataan tersebut 

J :  Jika Jarang melakukan pernyataan tersebut 

TP :  Jika tidak pernah melakukan pernyataan tersebut 

 

No. Pernyataan Sl S KD J TP 

1 lansia mengeluh terhadap keluarga, 

saat melihat penglihatan terasa 

kabur  

     

2 Keluarga belum menyediakan 

lansia kacamata meski mengetahui 

penglihatan lansia berkurang 

     

3 lansia hanya membaca saja saat 

menggunakan kaca mata 

     

4 Keluarga menganggap penurunan 

pendengaran lansia adalah hal yang 

normal 

     

5 Meski lansia mengalami gangguan 

pendengaran lansia tidak 

menggunakan alat bantu 

     

6 Jika lansia mengalami sakit gigi 

keluarga segera mengobati dengan 

membawa ke dokter gigi 

     

7 Jumlah gigi lansia sampai saat ini 

masih dalam jumlah normal 

     

8 Keluarga menyediakan gigi palsu 

untuk membantu lansia makan 
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9 Jika lansia tidak dapat melakukan 

aktivitas sehari-hari sendiri 

keluarga selalu membantu untuk 

melakukan aktivitas makan, mandi, 

dan menggunakan pakaian 

     

10 Jika lansia berjalan degan jarak 

jauh lansia menggunakan alat 

bantu jalan seperti tongkat tanpa 

dampingan keluarga 

     

 

Total skor : 

 

 

Keterangan penilaian fungsi kesehatan lansia    

Selalu (Sl) = 5,  

Sering (S)= 4  

Kadang melakukan (KD) = 3,  

Jarang (J)= 2 ,  

Tidak pernah melakukan (TP)= 1  

Dengan  kesimpulan hasil skor baik = 26-50,tidak baik = 0-25 (Arikunto, 2013). 
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Lampiran 21 

LEMBAR PENILAIAN  PENGABAIAN LANSIA 

Nama   : 

Alamat   : 

Usia / Jenis Kelamin : 

Kategori tipe keluarga : 

Pilih kategori jawaban dengan (√) 

Sl :  Jika selalu melakukan pernyataan tersebut 

S :  Jika sering melakukan pernyataan tersebut 

Kd :  Jika kadang melakukan pernyataan tersebut 

J :  Jika Jarang melakukan pernyataan tersebut 

TP :  Jika tidak pernah melakukan pernyataan tersebut 

 

No. Penyataan  Sl S KD J TP 

1 Keluarga tidak menemani lansia   

berobat ke pelayanan kesehatan  

     

2 Keluarga secara berkala selalu 

teratur memeriksakan kondisi 

kesehatan lansia  

     

3 Lansia selalu disiapkan kebutuhan 

makannya oleh keluarga tepat 

waktu 

     

4 Jika lansia sakit keluarga 

membantu menebus resep obat 

     

5 Kebutuhan kebersihan lansia 

selalu diperhatikan keluarga 

     

6 Jika lansia membutuhkan sesuatu 

keluarga selalu bersedia 

menyiapkan atau membelikan 

     

7 Keluarga selalu menyiapkan 

makan tiga kali sehari dengan 

tepat waktu  

     

8 Jika Lansia sakit keluarga jarang 

memperhatikan  

     

9 Keluarga selalu mendampingi 

lansia jika pergi ke posyandu 

lansia  

     

10 Meskipun dalam kondisi 

keterbatasan fisik keluarga 

membiarkan lansia untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri 

     

11 Jika lansia dalam kondisi sakit 

lansia dibantu oleh keluarga untuk 

melakukan aktifitas 

     

12 Lansia sering ditinggal sendiri 

oleh keluarga di rumah 
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13 Lansia tinggal sendiri dirumah 

dalam keadaan sakit 

     

14 Lansia di berikan tugas oleh 

keluarga untuk membersihkn 

rumah di pagi haari 

     

15 Jika keluarga bekerja pengasuhan 

cucu di serahkan kepada lansia di 

rumah dalam keadaan apapun 

     

 Jumlah skor 

Keterangan penilaian pengabaian  lansia  

Selalu (Sl) = 5,  

Sering (S)= 4  

Kadang melakukan (KD) = 3,  

Jarang (J)= 2 ,  

Tidak pernah melakukan (TP)= 1  

Dengan  kesimpulan hasil skor tidak terabaikan= ≥ 38-75 dan ya terabaikan =0-37 

(Arikunto, 2013). 
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Lampiran 22 

LEMBAR PENILAIAN FUNGSI FISIOLOGIS MENURUN TERHADAP 

RESIKO PENGABAIAN LANSIA 

Nama   : 

Alamat   : 

Usia / Jenis Kelamin : 

Kategori tipe keluarga : 

Pilih kategori jawaban dengan (√) 

Sl :  Jika selalu mengalami pernyataan tersebut 

S :  Jika sering mengalami pernyataan tersebut 

Kd :  Jika kadang mengalami pernyataan tersebut 

J :  Jika Jarang mengalami pernyataan tersebut 

TP :  Jika tidak pernah mengalami pernyataan tersebut 

No. Pernyataan  Sl S KD J TP 

1 Lansia pernah mengeluh sesak 

nafas terhadap keluarga 

     

2 Sering mengeluh bernafas terasa 

berat terhadap keluarga 

     

3 Keluarga merasakan jika respon 

berfikir lansia semakin hari 

semakin lambat 

     

4 Berkurangnya ketanjaman 

penglihatan pada lansia 

     

5 Berkurangnya pendengaran 

pada lansia  

     

6 Lansia merasakan jika indra 

perasanya tidak sepeka dulu 

     

7 Keluarga mengatakab lansia 

sering lupa  

     

8 Lansia merasakan jika indra 

penciuman tidak sepeka dulu 

     

9 Lansia mengeluh jantungnya 

berdetak lebih kencang 

     

10 Tekanan darah lansia cenderung 

meningkat 

     

11 Lansia pernah mengeluh 

mengalami nyeri pada daerah 

dada dan terasa panas 

     

12 Nafsu makan lansia menurn      

13 Lansia sering mengeluh 

mengalami konstipasi atau sulit 

BAB. 

     

14 Lansia mengatakan pada 

keluarga sulit menahan 

berkemih 

     

15 Lansia mengeluh kepada 

keluarga sulit untuk berkemih 
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16 kulit pada lansia keriput      

17 Keelastisan kulit pada lansia 

menurun 

     

18 Lansia mudah lelah/letih jika 

melakukan aktivitas 

     

19 Lansia mudah terjatuh       

20 Rambut dikulit kepala mulai 

menipis atau rontok 

     

21 Lansia mengeluh Tulang lansia 

cenderung trasa linu/rapuh 

terhadap keluarga  

     

22 Pergerakan sendi terbatas dan 

pergerakan tubuh melambat 

     

 

Jumlah skor 

Keterangan penilaian  

Selalu (Sl) =1,  

Sering (S)= 2  

Kadang melakukan (KD) = 3,  

Jarang (J)= 4 ,  

Tidak pernah melakukan (TP)= 5  

Dengan  kesimpulan hasil skor fungsi fisiologis baik =56-110,fungsi fisiologis 

menurun = 0-55 (Arikunto, 2013). 
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Lampiran 23 

LEMBAR PENILAIAN POTENSI PERTUMBUHAN PSIKOSOSIAL & 

SPIRITUAL TERHADAP RESIKO PENGABAIAN LANSIA 

Nama   : 

Alamat   : 

Usia / Jenis Kelamin : 

Kategori tipe keluarga : 

Pilih kategori jawaban dengan (√) 

Sl :  Jika selalu mengalami pernyataan tersebut 

S :  Jika sering mengalami pernyataan tersebut 

Kd :  Jika kadang mengalami pernyataan tersebut 

J :  Jika Jarang mengalami pernyataan tersebut 

TP :  Jika tidak pernah mengalami pernyataan tersebut 

No. Pernyataan  Sl S KD J TP 

1  jika lansia melakukan aktifitas 

fisik lansia mengeluh kepada 

keluarga jika dalam bergerak 

mengalami kesulitan  

     

2 Keluarga menganggap Lansia 

sering lupa jika jika berkenalan 

dengan orang baru dikenal  

adalah hal biasa 

     

3 Keluarga menganggap 

Konsentrasi lansia semakin hari 

semakin menurun sehingga 

berpengaruh terhadap sosialisasi 

adalah hal yang normal 

     

4 Keluarga menganggap Lansia 

menarik diri lingkungan sosial 

setelah kehilangan pasangan 

hidup/anak/anggota keluarga hal 

biasa 

     

5 Jika mengalami masalah lansia 

cenderung menyembunyikan 

perasaannya dari anggota 

keluarga yang lain 

     

6 Meskipun kemunduran fisik 

pada lansia, terjadi keluarga 

tetap bersosialisasi dengan 

lansia 

     

7 Keluarga menganggap Jika 

lansia merasa sedih dan lansia 

memendam perasaanya sendiri 

hal biasa 

     

8 Keluarga mengatakan Lansia 

merasakan bahwa tujuan 

hidupnya sudah tercapapi 
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dengan menerima keadaan 

apapun yangdialami sekarang 

oleh lansia sudah merasa ikhlas 

9 Keluarga mengatakan Lansia 

merasa bersalah terhadap 

dirinya sendiri karena sering 

mengabaikan tentang 

kewajibanya dalam agama 

 

 

 

    

10 Keluarga membiarkan Lansia 

untuk jarang mengikuti kegiatan 

keagamaan di lingkungan 

sekitar 

     

11 Keluarga tidak membiarkan 

Lansia menarik diri dari anggota 

keluarga, lansia cenderung lebih 

sering berada di kamar sendiri  

     

12 Keluarga membiarkan lansia 

menarik diri dari lingkungan 

tidak mengikuti acara 

keagamaan  

     

13 Keluarga memfasilitas buku 

bacaan lansia tentang 

pendalaman agama 

     

 

Jumlah skor 

Keterangan penilaian  

Selalu (Sl) =1,  

Sering (S)= 2  

Kadang melakukan (KD) = 3,  

Jarang (J)= 4 ,  

Tidak pernah melakukan (TP)= 5  

Dengan  kesimpulan hasil skor baik = 33-65,tidak = 0-32 (Arikunto, 2013). 
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Lampiran 24 

 

Hasil uji validitas dan reabilitas 

No. Item r- hasil r- tabel Keterangan Alpha 

cronbach 

keterangan 

Penilaian  pola & proses komunikasi keluarga  

pola & proses komunikasi 1 0,367 Df=n-2 

Df=53-2 

Df=51,sig 

5% 

maka r - 

tabel = 

0,2284  

r- hitung > 

r tabel 

Valid  0,846 

(reliabel) 

Reliabel 
pola & proses komunikasi 6 0,539 Valid  Reliabel 
pola & proses komunikasi 3 0,861 Valid  Reliabel 
pola & proses komunikasi 4 0,540 Valid  reliabel 
pola & proses komunikasi 5 0,539 Valid  reliabel 
pola & proses komunikasi 6 0,861 Valid  reliabel 
pola & proses komunikasi 7 0,600 Valid  reliabel 
pola & proses komunikasi 8 0,752 Valid  reliabel 
pola & proses komunikasi 9 0,582 Valid  reliabel 
pola & proses komunikasi 10 0,590 Valid  reliabel 
Penilaian  struktur peran  terhadap resiko pengabaian lansia 

struktur peran  1 0,574 Df=n-2 

Df=53-2 

Df=51,sig 

5% 

maka r - 

tabel = 

0,2284  

r- hitung > 

r tabel 

Valid 0,830 

(reliabel) 

reliabel 
struktur peran  2 0,788 Valid reliabel 
struktur peran  3 0,574 Valid reliabel 
struktur peran  4 0,634 Valid reliabel 
struktur peran  5 0,514 Valid reliabel 
struktur peran  6 0,441 Valid reliabel 
struktur peran  7 0,514 Valid reliabel 
struktur peran  8 0,407 Valid reliabel 
struktur peran  9 0,814 Valid reliabel 
struktur peran  10 0,634 Valid reliabel 
Penilaian  struktur nilai dan norma keluarga 

struktur nilai dan norma 1  0,436 Df=n-2 

Df=53-2 

Df=51,sig 

5% 

maka r - 

tabel = 

0,2284  

r- hitung > 

r tabel 

valid 0,758 

(reliabel) 

reliabel 
struktur nilai dan norma 2 0,529 valid reliabel 
struktur nilai dan norma 3  0,436 valid reliabel 
struktur nilai dan norma 4  0,321 valid reliabel 
struktur nilai dan norma 5  0,610 valid reliabel 
struktur nilai dan norma 6  0,259 valid reliabel 
struktur nilai dan norma 7  0,367 valid reliabel 
struktur nilai dan norma 8  0,401 valid reliabel 
struktur nilai dan norma 9  0,563 valid reliabel 
struktur nilai dan norma 10  0,511 valid reliabel 
Penilaian  fungsi afektif 

Penilaian  fungsi afektif 1 0,188 Df=n-2 

Df=53-2 

Df=51,sig 

5% 

maka r - 

tabel = 

0,2284  

r- hitung > 

r tabel 

valid 0,821 

(reliabel) 

reliabel 
Penilaian  fungsi afektif  2 0,780 valid reliabel 
Penilaian  fungsi afektif 3 0,471 valid reliabel 
Penilaian  fungsi afektif 4 0,461 valid reliabel 
Penilaian  fungsi afektif 5 0,851 valid reliabel 
Penilaian  fungsi afektif 6 0,559 valid reliabel 
Penilaian  fungsi afektif 7 0,345 valid reliabel 
Penilaian  fungsi afektif 8 0,845 valid reliabel 
Penilaian  fungsi afektif 9 0,311 valid reliabel 
Penilaian  fungsi afektif 10 0,445 valid reliabel 
Penilaian  fungsi afektif 11 0,772 valid reliabel 
Penilaian  fungsi afektif 12 0,508 valid reliabel 
Penilaian  fungsi afektif 13 0,780 valid  

Penilaian  fungsi ekonomi      

Penilaian  fungsi ekonomi 1 0,452 Df=n-2 

Df=53-2 

valid 0,651 

(reliabel) 

reliabel 
Penilaian  fungsi ekonomi 2 0,323 valid reliabel 
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Penilaian  fungsi ekonomi 3 0,487 Df=51,sig 

5% 

maka r - 

tabel = 

0,2284  

r- hitung > 

r tabel 

valid reliabel 
Penilaian  fungsi ekonomi 4 0,540 valid reliabel 
Penilaian  fungsi ekonomi 5 0,385 valid reliabel 

Penilaian  fungsi perawatan keluarga 

fungsi perawatan keluarga 1  0,402 Df=n-2 

Df=53-2 

Df=51,sig 

5% 

maka r - 

tabel = 

0,2284  

r- hitung > 

r tabel 

valid 0,877 

(reliabel) 

reliabel 
fungsi perawatan keluarga 2 0,328 valid reliabel 
fungsi perawatan keluarga 3 0,385 valid reliabel 
fungsi perawatan keluarga 4 0,516 valid reliabel 
fungsi perawatan keluarga 5 0,336 valid reliabel 
fungsi perawatan keluarga 6 0,727 valid reliabel 
fungsi perawatan keluarga 7 0,379 valid reliabel 
fungsi perawatan keluarga 8 0,504 valid reliabel 
fungsi perawatan keluarga 9 0,730 valid reliabel 
fungsi perawatan keluarga 10 0,550 valid reliabel 
fungsi perawatan keluarga 11 0,504 valid reliabel 
fungsi perawatan keluarga12 0,550 valid reliabel 
fungsi perawatan keluarga 13 0,696 valid reliabel 
fungsi perawatan keluarga14 0,704 valid reliabel 
fungsi perawatan keluarga 15 0,553 valid reliabel 
fungsi perawatan keluarga 16 0,676 valid reliabel 
fungsi perawatan keluarga17 0,324 valid reliabel 
fungsi perawatan keluarga18 0,730 valid reliabel 
Penilaian  stres jangka panjang keluarga 

stres jangka panjang keluarga 1 0,314 Df=n-2 

Df=53-2 

Df=51,sig 

5% 

maka r - 

tabel = 

0,2284  

r- hitung > 

r tabel 

valid 0,775 

(reliabel) 

reliabel 
stres jangka panjang keluarga 2 0,456 valid reliabel 
stres jangka panjang keluarga 3 0,631 valid reliabel 
stres jangka panjang keluarga 4 0,590 valid reliabel 
stres jangka panjang keluarga5 0,737 valid reliabel 
stres jangka panjang keluarga6 0,535 valid reliabel 
stres jangka panjang keluarga7 0,713 valid reliabel 
stres jangka panjang keluarga8 0,563 valid reliabel 
stres jangka panjang keluarga9 0,314 valid reliabel 
stres jangka panjang keluarga10 0,713 valid reliabel 
Penilaian kondisi patologis 

Penilaian kondisi patologis 1  0,557 Df=n-2 

Df=53-2 

Df=51,sig 

5% 

maka r - 

tabel = 

0,2284  

r- hitung > 

r tabel 

valid 0,933 

(reliabel) 

reliabel 
Penilaian kondisi patologis 2 0,795 valid reliabel 
Penilaian kondisi patologis 3 0,674 valid reliabel 
Penilaian kondisi patologis 4 0,269 valid reliabel 
Penilaian kondisi patologis 5 0,795 valid reliabel 
Penilaian kondisi patologis 6 0,708 valid reliabel 
Penilaian kondisi patologis 7 0,269 valid reliabel 
Penilaian kondisi patologis 8 0,557 valid reliabel 
Penilaian kondisi patologis 9 0,186 valid reliabel 
Penilaian kondisi patologis 10 0,674 valid reliabel 
Penilaian kondisi patologis 11 0,795 valid reliabel 
Penilaian kondisi patologis 12 0,354 valid reliabel 
Penilaian kondisi patologis 13 0,708 valid reliabel 
Penilaian kondisi patologis 14 0,354 valid reliabel 
Penilaian kondisi patologis 15 0,269 valid reliabel 
Penilaian kondisi patologis 16 0,557 valid reliabel 
Penilaian kondisi patologis 17 0,674 valid reliabel 
Penilaian kondisi patologis18 0,708 valid reliabel 
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Penilaian kondisi patologis 19 0,674 valid reliabel 
Penilaian kondisi patologis 20 0,674 valid reliabel 
Penilaian kondisi patologis 21 0,795 valid reliabel 
Penilaian kondisi patologis 22 0,708 valid reliabel 
Penilaian kondisi patologis 23 0,354 valid reliabel 
Penilaian kondisi patologis 24 0,708 valid reliabel 
Penilaian kondisi patologis 25 0,354 valid reliabel 
Penilaian kondisi patologis 26 0,708 valid reliabel 
Penilaian kondisi patologis 27 0,354 valid reliabel 
Penilaian kondisi patologis 28 0,708 valid reliabel 
Penilaian kondisi patologis 29 0,354 valid reliabel 
Penilaian kondisi patologis 30 0,269 valid reliabel 
Penilaian kondisi patologis 31 0,708 valid reliabel 
Penilaian kondisi patologis 32 0,354 valid reliabel 
Penilaian informasi 

Penilaian informasi 1 0,379 Df=n-2 

Df=53-2 

Df=51,sig 

5% 

maka r - 

tabel = 

0,2284  

r- hitung > 

r tabel 

valid 0,752 reliabel 
Penilaian informasi 2 0,736 valid reliabel 
Penilaian informasi 3 0,495 valid reliabel 
Penilaian informasi 4 0,525 valid reliabel 
Penilaian informasi 5 0,719 valid reliabel 
Penilaian informasi 6 0,331 valid reliabel 
Penilaian informasi 7 0,728 valid reliabel 
Penilaian informasi 8 0,556 valid reliabel 
Penilaian informasi 9 0,753 valid reliabel 
Penilaian  kualitas hidup lansia 

Kualitas hidup lansia 1 0,223 Df=n-2 

Df=53-2 

Df=51,sig 

5% 

maka r - 

tabel = 

0,2284  

r- hitung > 

r tabel 

valid 0,883 reliabel 
Kualitas hidup lansia 2 0,223 valid reliabel 
Kualitas hidup lansia 3 0,404 valid reliabel 
Kualitas hidup lansia 4 0,402 valid reliabel 
Kualitas hidup lansia 5 0,287 valid reliabel 
Kualitas hidup lansia 6 0,306 valid reliabel 
Kualitas hidup lansia 7 0,473 valid reliabel 
Kualitas hidup lansia 8 0,404 valid reliabel 
Kualitas hidup lansia 9 0,404 valid reliabel 
Kualitas hidup lansia 10 0,287 valid reliabel 
Kualitas hidup lansia 11 0,404 valid reliabel 
Kualitas hidup lansia 12 0,404 valid reliabel 
Kualitas hidup lansia 13 0,473 valid reliabel 
Kualitas hidup lansia 14 0,287 valid reliabel 
Kualitas hidup lansia 15 0,355 valid reliabel 
Penilaian  kualitas hidup lansia 

Kualitas hidup lansia 1 0,483 Df=n-2 

Df=53-2 

Df=51,sig 

5% 

maka r - 

tabel = 

0,2284  

r- hitung > 

r tabel 

valid 0,721 reliabel 
Kualitas hidup lansia 2 0,620 valid reliabel 
Kualitas hidup lansia 3 0,513 valid reliabel 
Kualitas hidup lansia 4 0,490 valid reliabel 
Kualitas hidup lansia 5 0,574 valid reliabel 
Kualitas hidup lansia 6 0,542 valid reliabel 
Kualitas hidup lansia 7 0,620 valid reliabel 
Kualitas hidup lansia 8 0,497 valid reliabel 
Kualitas hidup lansia 9 0,525 valid reliabel 
Kualitas hidup lansia 10 0,410 valid reliabel 
Penilaian fungsi kesehatan lansia 

Fungsi kesehatan lansia1 0,483 Df=n-2 

Df=53-2 

Df=51,sig 

valid 0,721 

(reliabel) 

reliabel 
Fungsi kesehatan lansia 2 0,620 valid reliabel 
Fungsi kesehatan lansia 3 0,513 valid reliabel 
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Fungsi kesehatan lansia 4 0,490 5% 

maka r - 

tabel = 

0,2284  

r- hitung > 

r tabel 

valid reliabel 
Fungsi kesehatan lansia 5 0,574 valid reliabel 
Fungsi kesehatan lansia 6 0,542 valid reliabel 
Fungsi kesehatan lansia 7 0,620 valid reliabel 
Fungsi kesehatan lansia 8 0,497 valid reliabel 
Fungsi kesehatan lansia 9 0,525 valid reliabel 
Fungsi kesehatan lansia10 0,410 valid reliabel 
 

Penilaian fungsi fisiologis 

menurun 

     

fungsi fisiologis menurun 1 0,547 Df=n-2 

Df=53-2 

Df=51,sig 

5% 

maka r - 

tabel = 

0,2284  

r- hitung > 

r tabel 

valid 0,917 

(reliabel) 

reliabel 
fungsi fisiologis menurun 2 0,182 valid reliabel 
fungsi fisiologis menurun 3 0,671 valid reliabel 
fungsi fisiologis menurun 4 0,782 valid reliabel 
fungsi fisiologis menurun 5 0,711 valid reliabel 
fungsi fisiologis menurun 6 0,373 valid reliabel 
fungsi fisiologis menurun 7 0,255 valid reliabel 
fungsi fisiologis menurun 8 0,547 valid reliabel 
fungsi fisiologis menurun 9 0,671 valid reliabel 
fungsi fisiologis menurun10 0,782 valid reliabel 
fungsi fisiologis menurun 11 0,711 valid reliabel 
fungsi fisiologis menurun12 0,373 valid reliabel 
fungsi fisiologis menurun13 0,711 valid reliabel 
fungsi fisiologis menurun14 0,373 valid reliabel 
fungsi fisiologis menurun15 0,255 valid reliabel 
fungsi fisiologis menurun16 0,547 valid reliabel 
fungsi fisiologis menurun17 0,671 valid reliabel 
fungsi fisiologis menurun18 0,671 valid reliabel 
fungsi fisiologis menurun19 0,782 valid reliabel 
fungsi fisiologis menurun20 0,711 valid reliabel 
fungsi fisiologis menurun21 0,373 valid reliabel 
fungsi fisiologis menurun22 0,711 valid reliabel 
fungsi fisiologis menurun23 0,373 valid reliabel 
fungsi fisiologis menurun24 0,255 valid reliabel 
fungsi fisiologis menurun25 0,711 valid reliabel 
fungsi fisiologis menurun26 0,373 valid reliabel 
fungsi fisiologis menurun27 0,711 valid reliabel 
fungsi fisiologis menurun28 0,373 valid reliabel 
fungsi fisiologis menurun29 0,255 valid reliabel 
fungsi fisiologis menurun30 0,711 valid reliabel 
fungsi fisiologis menurun31 0373 valid reliabel 
     

Penilaian potensi untuk pertumbuhan psikososial & spiritual 

potensi untuk pertumbuhan 

psikososial & spiritual 1 
0,602 Df=n-2 

Df=53-2 

Df=51,sig 

5% 

maka r - 

tabel = 

0,2284  

r- hitung > 

r tabel 

valid 0,847 

(reliabel) 

reliabel 

potensi untuk pertumbuhan 

psikososial & spiritual 2 
0,259 valid reliabel 

potensi untuk pertumbuhan 

psikososial & spiritual 3 
0,645 valid reliabel 

potensi untuk pertumbuhan 

psikososial & spiritual 4 
0,834 valid reliabel 

potensi untuk pertumbuhan 

psikososial & spiritual 5 
0,683 valid reliabel 

potensi untuk pertumbuhan 

psikososial & spiritual 6 
0,328 valid reliabel 

potensi untuk pertumbuhan 0,602 valid reliabel 
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psikososial & spiritual 7 
potensi untuk pertumbuhan 

psikososial & spiritual 8 
0,259 valid reliabel 

potensi untuk pertumbuhan 

psikososial & spiritual 9 
0,645 valid reliabel 

potensi untuk pertumbuhan 

psikososial & spiritual 10 
0,834 valid reliabel 

potensi untuk pertumbuhan 

psikososial & spiritual11 
0,683 valid reliabel 

potensi untuk pertumbuhan 

psikososial & spiritual 2 
0,328 valid reliabel 

potensi untuk pertumbuhan 

psikososial & spiritual 13 

0,683 valid  

      

Penilaian  pengabaian lansia      

pengabaian lansia 1 0,407 Df=n-2 

Df=53-2 

Df=51,sig 

5% 

maka r - 

tabel = 

0,2284  

r- hitung > 

r tabel 

valid 0,748 

(reliabel) 

reliabel 
pengabaian lansia 2 0,478 valid reliabel 
pengabaian lansia 3 0,481 valid reliabel 
pengabaian lansia 4 0,409 valid reliabel 
pengabaian lansia 5 0,458 valid reliabel 
pengabaian lansia 6 0,440 valid reliabel 
pengabaian lansia 7 0,478 valid reliabel 
pengabaian lansia 8 0,489 valid reliabel 
pengabaian lansia 9 0,518 valid reliabel 
pengabaian lansia 10 0,269 valid reliabel 
pengabaian lansia 11 0,481 valid reliabel 
pengabaian lansia 12 0,518 valid reliabel 
pengabaian lansia 13 0,234 valid reliabel 
pengabaian lansia14 0,258 valid reliabel 
pengabaian lansia 15 0,409 valid reliabel 
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