
SURYA 49 Vol. 08, No. 03, Desember 2016 

HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DAN KONDISI FISIK DENGAN TINGKAT 

STRES PADA LANSIA DI DUSUN JIMUS DESA PULE KECAMATAN MODO 

KABUPATEN LAMONGAN 

 

Abdul Rokhman*, Edi Tulus Tiono** 

Dosen Prodi S1 Keperawatan STIKES Muhammadiyah Lamongan 

 

ABSTRACT 

 
Stress pada lansia merupakan masalah kesehatan  mental yang cukup serius, dukungan keluarga 

dan kondisi fisik sebagian kecil menjadi penyebab timbulnya stres. Keluarga merupakan support 
system utama lansia dalam mempertahankan kesehatannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui  

hubungan antara dukungan keluarga dan kondisi fisik dengan tingkat stress lansia di Dusun Jimus 
Desa Pule Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan.  

Desain penelitian menggunakan non eksperimen, kuantitatif, metode penelitian studi korelasi 
dengan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian semua lansia yang berusia 60-74 tahun di 

Dusun Jimus Desa Pule Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan sebanyak 80 Lansia. Sampel 
penelitian 67 lansia dengan metode simple random sampling. Instrumen penelitian Depression 

Axienty, and Stress Scale (DASS), kuesioner dukungan keluarga, dan kuesioner kondisi fisik. 

Analisis data menggunakan uji Spearman.  
Berdasarkan hasil uji Spearman Rho didapatkan nilai dukungan keluarga (rs) -0,578 dengan p = 
0,000 dimana p<0,05. Sedangkan hasil uji Spearman Rho didapatkan nilai kondisi fisik (rs) -0,525 

dengan p = 0,000 dimana p<0,005, maka H1 diterima artinya ada hubungan dukungan keluarga dan 

kondisi fisik dengan tingkat stress pada. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan dukungan keluarga dan kondisi fisik dengan 
tingkat stress pada lansia. Untuk itu dukungan keluarga diharapkan mampu membantu mengatasi 

lemahnya kondisi fisik dan meningkatkan kehidupan yang lebih baik. 

 

Kata kunci: stres, dukungan keluarga, kondisi fisik, lansia. 

 

PENDAHULUAN 

 

Usia tua atau lebih sering dikenal 
dengan usia lanjut adalah periode penutup 

dalam rentang hidup seseorang beranjak jauh 

dari periode yang dahulunya menyenangkan. 
Pada umumnya setelah orang mengalami usia 

lanjut maka ia akan mengalami penurunan 

fungsi kognitif dan psikomotor.  
Stres memberikan kewaspadaan kepada 

manusia dalam menghadapi ancaman dari 

luar. Bahkan stres dapat menjadi dorongan 
bagi individu tertentu dalam menghadapi 
berbagai permasalahan hidup untuk terus 

berusaha dalam menyelesaikan 

permasalahnnya (Hurlock, 2011) 
Berdasarkan survey awal yang 

dilakukan pada tanggal 05 Desember 2015 
melalui wawancara dengan 10 lansia untuk 

mengetahui tentang kondisi fisik dan 
dukungan keluarga  yang diterima oleh lansia, 

6 dari 10 lansia mengatakan bahwa 

menurunnya kondisi fisik yang dialami lansia 
seperti menurunya gerak motoriknya 

ditambah lagi kurangnya perhatian dan 
kepedulian anggota keluarganya, apalagi sejak 
mereka ditinggal pasangannya sudah tidak ada 

lagi yang memperhatikan mereka bahkan ada 

lansia yang tinggal satu rumah tetapi terpisah 

dengan anggota keluarga yang lain yang 
mengakibatkan lansia menjadi stres. Dari data 
diatas bahwa masih banyak lansia yang 

mengalami stres terhadap kurangnya 
dukungan keluarga dan terhadap kondisi 

fisiknya.   

Masih kurangnya dukungan keluarga 
terhadap lansia disebabkan oleh beberapa 
faktor antara lain; kesibukan keluarga, 

kemiskinan, kondisi yang tidak 

memungkinkan untuk melakukan pekerjaan 
dan pendidikan yang rendah dalam anggota 

keluarga. Terdapat factor-faktor lainnya yang 

berasal dari individu itu sendiri, misalnya 
penyakit, menopause, keadaan emosi, dan 
factor yang berasal dari luar lansia yaitu 

perubahan lingkungan yang dapat 
mempengaruhi stres  pada lansia (Azizah, 

2011). 
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Sumber-sumber stres dibagi menjadi 3 

yaitu : Dari dalam diri, stres akan muncul 
dalam seseorang melalui penilaian dari 

kekuatan motivasional yang melawan bila 

seseorang mengalami konflik. Konflik 
merupakan sumber utama stres. Dari keluarga 
stres dapat bersumber dari interaksi di antara 

para anggota keluarga seperti perselisihan 

dalam masalah keuangan, kehadiran anggota 
baru, perasaan saling acuh tak acuh, 

perbedaan yang tajam dalam menentukan 

tujuan, atau keluarga yang tinggal di 
lingkungan yang terlalu sesak. Beberapa 
pengalaman stres orang tua bersumber dari 

lingkungan kerjanya (Indriana, 2010). 

Menurut Maryam (2008) keluarga 
merupakan support system utama bagi lansia 

dalam atau merawat lansia, mempertahankan 
dan meningkatkan status mental, 
mengantisipasi perubahan sosial ekonomi 

serta memberikan motivasi dan memfasilitasi 

kebutuhan spiritual bagi lansia. Secara umum 
kondisi fisik seseorang yang telah memasuki 

masa lanjut usia mengalami penurunan. 

Kelompok lansia dipandang sebagai 
kelompok masyarakat yang beresiko 
mengalami gangguan kesehatan. Pada 

umumnya gangguan kesehatan mengarah pada 

kemunduran kesehatan fisik dan psikis yang 
akhirnya akan berpengaruh juga pada aktivitas 

ekonomi dan sosial mereka. Sehingga secara 
umum akan berpengaruh pada aktivitas 
kehidupan sehari-hari (Nugroho, 2008). 

Stres tidak dapat dihilangkan dari 

kehidupan seseorang, tetapi upaya yang 

dilakukan adalah mengurangi efek stres 
(Rasmus, 2005). Dalam hal ini dukungan 
keluarga dan kondisi fisik berpengaruh 

terhadap penurunan tingkat stres pada Lansia. 
Hal ini diperkuat oleh Potter & Perry (2005) 

yang menyatakan bahwa keluarga memainkan 

peranan penting dalam menciptakan dan 

mempertahankan konsep diri anggotanya. 
Seseorang yang memiliki system pendukung 

yang baik cenderung lebih nyaman dan tenang 

menjalani kehidupan. 
Berdasarkan uraian yang terjadi di 

atas dan fenomena yang terjadi di lapangan, 

maka peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian tentang hubungan dukungan 
keluarga dan kondisi fisik dengan tingkat stres 

pada lansia di Dsn. Jimus  Ds. Pule Kec. 

Modo Kab. Lamongan. 
 

METODE PENELITIAN 

 
Desain penelitian ini adalah analitik 

korelasional dengan pendekatan cross 

sectional. Populasi penelitian adalah semua 
lansia yang berusia 60-74 tahun di Dusun 
Jimus Desa Pule Kecamatan Modo Kabupaten 

Lamongan sebanyak 80 Lansia. Menggunakan 

metode simple random sampling sehingga 
didapatkan jumlah sampel penelitian 67 

lansia. Instrumen penelitian yang digunakan 
yaitu Depression Axienty, and Stres Scale 

(DASS) untuk mengukur tingkat stress, 
kuesioner dukungan keluarga, dan kuesioner 

kondisi fisik dalam bentuk kuesioner tertutup. 

Teknik analisis data menggunakan uji 
Spearman. 

 

HASIL PENELITIAN 

 

1. Data Umum 
1) Distribusi Jenis Kelamin 
Tabel 1 Distribusi Lansia berdasarkan Jenis 

Kelamin Lansia di Dusun Jimus 

Desa Pule Kecamatan Modo 

Kabupaten Lamongan Tahun 2016. 

No. Jenis Kelamin F % 

1 Laki-laki 35 52,2 

2 Perempuan 32 47,8 

Jumlah 67 100 

Berdasarkan tabel 1 diatas 

menunjukkan bahwa dari 67 responden lebih 

dari sebagian besar (52,2%)  lansia berjenis 
kelamin laki-laki sebanyak 35 lansia.  

 

2) Distribusi Pendidikan Terakhir 

Tabel 2 Distribusi Lansia berdasarkan 
Pendidikan Terakhir di Dusun Jimus 

Desa Pule Kecamatan Modo 

Kabupaten Lamongan Tahun 2016 

No. Pendidikan Terakhir F % 

1 SD 57 85,1 

2 SMP 10 14,9 

3 SMA 0 0 

4 PT 0 0 

Jumlah 67 100 

Berdasarkan tabel 2 diatas 

menunjukkan bahwa hampir sebagian besar 
(85,1%)  lansia yang berpendidikan SD 

sebanyak 57 lansia. Sedangkan sebagian kecil 

(14,9%) lansia berpendidikan SMP 10 lansia 
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3) Distribusi Pekerjaan 

Tabel 3 Distribusi Lansia berdasarkan 
Pekerjaan di Dusun Jimus Desa Pule 

Kecamatan Modo Kabupaten 

Lamongan Tahun 2016. 

No. Pendidikan Terakhir F % 

1 Petani 65 97,0 

2 Wiraswasta 1 1,5 

3 Pensiunan PNS 0 0 

4 Pedagang 1 1,5 

 Jumlah 67 100 

Berdasarkan tabel 3 diatas dapat 
dijelaskan bahwa hampir sebagian besar 

(97,0%) lansia bekerja sebagai petani 

sebanyak 65 lansia. Sedangkan sebagian kecil 
(1,5%) lansia bekerja sebagai wiraswasta dan 

pedagang sebanyak 1 lansia. 

 

2. Data Khusus  
1) Distribusi Dukungan Keluarga. 

Tabel 4 Distribusi Lansia berdasarkan 
Dukungan Keluarga di Dusun Jimus 

Desa Pule Kecamatan Modo 

Kabupaten Lamongan Tahun 2016. 

No. Dukungan Keluarga F % 

1 Kurang 17 25,4 

2 Cukup 41 61,2 

3 Baik 9 13,4 

Jumlah 67 100 

Berdasarkan tabel 4 diatas 

menunjukkan bahwa sebagian besar (61,3%) 

lansia memperoleh dukungan keluarga cukup 

sebanyak 41 lansia dan hampir sebagaian 
kecil (13,4%) lansia memperoleh dukungan 
keluarga baik sebanyak 9 lansia. 

 
2) Distribusi Kondisi Fisik. 

Tabel 5 Distribusi Lansia Berdasarkan 

Kondisi Fisik di Dusun Jimus Desa 
Pule Kecamatan Modo Kabupaten 
Lamongan Tahun 2016. 

No. Kondisi Fisik F % 

1 Kurang 50 74,6 
2 Cukup 16 23,9 
3 Baik 1 1,5 

Jumlah 67 100 

Berdasarkan tabel 5 diatas 
menunjukkan bahwa sebagian besar (74,6%) 

lansia mempunyai kondisi fisik kurang 
sebanyak 50 lansia dan hampir sebagaian 

kecil (1,5%) lansia mempunyai kondisi fisik 
baik sebanyak 1 lansia 

 

3) Distribusi Tingkat Stress Pada Lansia. 

 Tabel 6 Distribusi Lansia Berdasarkan 
Stress di Dusun Jimus Desa Pule 

Kecamatan Modo Kabupaten 

Lamongan Tahun 2016. 

No. Tingkat Stres F % 

1 Stres ringan 10 14,9 

2 Stres sedang 37 55,2 

3 Stress berat 20 29,9 

Jumlah 67 100 

Berdasarkan tabel 6 diatasa 

menunjukkan bahwa sebagian besar (55,2%) 

lansia memiliki stress sedang sebanyak 37 dan 
hampir sebagaian kecil (14,9%) lansia 

memiliki stress ringan sebanyak 10 lansia. 
 

4) Hasil Uji Spearman Hubungan Dukungan 
Keluarga Dan Kondisi Fisik Dengan 

Tingkat Stress Pada Lansia. 

Tabel 7  Hasil Analisis Uji Korelasi 
Dukungan  Dan Kondisi Fisik 

Dengan Tingkat Stress pada Lansia 
di Dusun Jimus Desa Pule 
Kecamatan Modo Kabupaten 

Lamongan Tahun 2016. 

Tingkat Stres 

Dukungan 
Keluarga 

r 
p 

n 

-0,578** 
0,000 

67 

Kondisi Fisik r 

p 
n 

-0,525** 

0,000 
67 

 

 Berdasarkan tabel 7 di atas 

menunjukan bahwa hasil analisis spearman’s 
rho (rs) -0,578 yang berarti hubungan 

dukungan keluarga dengan tingkat stress pada 
lansia memiliki tingkat hubungan yang sangat 
tinggi dengan korelasi negative karena 

terdapat tanda bintang dua. Dikatakan korelasi 

negatif karena perubahan salah satu nilai 
variabel diikuti nilai perubahan variabel yang 

lainnya secara tidak teratur dengan arah yang 
tidak sama. Jika nilai variabel dukungan 

keluarga mengalami kenaikan, maka variabel 
tingkat stres akan mengalami penurunan.. Jika 

nilai variabel dukungan keluarga mengalami 

penurunan, maka variabel stres akan 
mengalami kenaikan. Pada hasil rs terdapat 
tanda bintang dua yang menunjukkan 

hubungan yang sangat tinggi diantara dua 

buah variable yang diuji. Tingkat signifikan p 
= 0,000 dimana p<0,05 maka H1 diterima, 

artinya ada hubungan dukungan keluarga 
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dengan tingkat stres pada lansia di Dusun 

Jimus Desa Pule Kecamatan Modo Kabupaten 
Lamongan tahun 2016. 

 Sedangkan  hasil analisis spearman’s 

rho (rs) -0,525 pada kondisi fisik yang berarti 
hubungan kondisi fisik dengan tingkat stress 
pada lansia memiliki tingkat hubungan yang 

sangat tinggi dengan korelasi negative karena 

terdapat tanda bintang dua. Dikatakan korelasi 
negatif karena perubahan salah satu nilai 

variabel diikuti nilai perubahan variabel yang 

lainnya secara tidak teratur dengan arah yang 
tidak sama. Jika nilai variabel kondisi fisik 
mengalami kenaikan, maka variabel tingkat 

stres akan mengalami penurunan. Jika nilai 

variabel kondisi fisik mengalami penurunan, 
maka variabel stres akan mengalami kenaikan. 

Tingkat signifikan p = 0,000 dimana p<0,05 
maka H1 diterima, artinya ada hubungan 
kondisi fisik dengan tingkat stres pada lansia 

di Dusun Jimus Desa Pule Kecamatan Modo 

Kabupaten Lamongan tahun 2016. 
 

PEMBAHASAN 

 

1. Dukungan Keluarga Yang Diterima 

Lansia  di Dusun Jimus Desa Pule 

Kecamatan Modo Kabupaten 

Lamongan tahun 2016. 
Berdasarkan tabel 4 diatas 

menunjukkan bahwa sebagian besar (61,3%) 

lansia memperoleh dukungan keluarga cukup 

sebanyak 41 lansia dan hampir sebagaian 
kecil (13,4%) lansia memperoleh dukungan 

keluarga baik sebanyak 9 lansia. 
Dukungan Keluarga sangat penting 

dibutuhkan oleh lansia, karena dalam hal ini 

lansia sangat kesulitan dalam menjalani sisa- 

sisa hidupnya. Keluarga merupakan factor 

yang sangat penting untuk memenuhi 
kebutuhan lansia disetiap hari-harinya. Lansia 

sudah tidak bisa memenuhi kebutuhanya 
sendiri dengan kata lain keluarga adalah satu-
satunya yang menjadi tanggung jawab dalam 

memenuhi kebutuhan lansia.  

 Menurut Friedman, (2007) 

mengatakan tugas perkembangan keluarga 
dimana tugas sebagai orang tua adalah 
pengambilan keputusan terhadap musyawarah 

keluarga dan memberikan solusi yang terbaik 
bagi kebaikan keluarga dan orang tua 

memberikan dukungan besar kepada anaknya 

pada saat kritis dan membantu anak mereka 
melalui pemberian dukungan dan dorongan. 

Hal ini berbanding terbalik bahwa tugas, 

pengambilan keputusan sepenuhnya sudah 
menjadi tanggung jawab keluarga. Lansia 

sudah tidak memungkinkan lagi untuk 

memikul tanggung jawab lagi, karena faktor 
usia dan kemunduran fisik salah satu yang 
menjadi beban tersendiri bagi lansia. Dengan 

demikian keluarga bukan tanggung jawab saja 

yang harus dipikul tapi juga 
memelihara,merawat,memberikan kasih 

sayang, memberikan sumber-sumber 

penghasilan untuk memenuhi keluarga. 
 Menurut Kuntjoro, (2005) dukungan 

keluarga merupakan proses hubungan diantara 

keluarga dengan lingkungan sosialnya. Jenis 

dukungan yang dapat diberikan oleh keluarga 
kepada lansia dapat berbentuk komunikasi 

secara regular, interaksi sosial, emosional, 
mempertahankan kegiatan rumah tangga, 
menyiapkan makanan, dukungan 

menggunakan sarana transportasi dan 

dukungan sumber financial. Lebih lanjut 
mereka menjelaskan bahwa dukungan 

emosional merupakan aspek penting dalam 

keluarga termasuk membantu anggota 
keluarga dalam memfasilitasi kehilangan, 
ketidakmampuan akibat penyakit kronis, dan 

membantu anggota keluarga dalam 

menghadapi berbagai situasi yang terjadi. 
 Dukungan keluarga sangat penting 

dan dibutuhkan bagi lansia guna mendukung 
peningkatan status kesehatannya. Pada 
dasarnya kesejahteraan lansia itu memang 

perlu mendapat perhatian yang baik dan lebih 

besar dari orang-orang yang peduli dan 

mampu membina mereka untuk menjadi 
lansia yang sehat dan tidak menjadi beban 
bagi keluarga dan negara, melainkan dapat 

berguna bagi bangsa dan negara sesuai dengan 
tingkat kemampuannya. Keluarga sebagai 

orang terdekat dengan lansia tentu merupakan 

support system yang paling berharga bagi 

lansia. 
 

2. Kondisi Fisik Yang Diterima Lansia di 

Dusun Jimus Desa Pule Kecamatan 

Modo Kabupaten Lamongan tahun 

2016. 
Berdasarkan tabel 5 diatas 

menunjukkan bahwa sebagian besar (74,6%) 
lansia memperoleh kondisi fisik kurang 

sebanyak 50 lansia dan hampir sebagaian 

kecil  (1,5%) lansia memperoleh kondisi fisik 
baik sebanyak 1 lansia.  
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Setelah orang memasuki masa lansia 

umumnya mulai dihinggapi adanya kondisi 
fisik yang bersifat patologis berganda 

(multiple patologi) misalnya tenaga 

berkurang, energy menurun, kulit makin 
keriput, gigi makin rontok, tulang makin 
rapuh dan sebagainya (Annisufiaha Amalina, 

2011). Menurut Notosoedirjo, (2011) dari 

hasil penelitian menunjukkan bahwa 
panjangnya angka harapan hidup penduduk 

usia lanjut perempuan berhubungan dengan 

pengaruh hormonal pada wanita usia 
produktif di mana hormone estrogen 
mempunyai peranan sebagai pelindung yang 

menyebabkan angka harapan hidup waktu 

lahir untuk perempuan lebih tinggi daripada 
laki-laki. Menurut Nugroho, (2009) pada 

lansia terjadi perubahan fisik diantaranya 
yaitu: 1) system persyarafan, 2) system 
pendengaran, 3) system penglihatan, 4) 

system kardiovaskuler, 4) system kekebalan 

tubuh (imunologi), 5) system pernafasa, 6) 
sitem gastrointestinal, 7) sistem 

genitourinaria, 8) system endokrin, 9) system 

integument. 
Dalam penelitian ini kondisi fisik 

lansia sebagian besar adalah kurang. Hal ini 

disebabkan karena hampir sebagian besar 

lansia bekerja sebagai petani. Pekerjaan yang 
dijalani lansia menyebabkan lansia memiliki 

tingkat kebugaran yang kurang baik.  
 

3. Tingkat Stress Pada Lansia di Dusun 

Jimus Desa Pule Kecamatan Modo 

Kabupaten Lamongan tahun 2016. 
 Berdasarkan tabel 6 diatas 

menunjukkan bahwa sebagian besar (55,2%) 
lansia memperoleh stress sedang sebanyak 37 

dan hampir sebagaian kecil (14,9%) lansia 
memperoleh stress ringan sebanyak 10 lansia. 

 Dari fakta diatas kejadian stres pada 

lansia dalam kategori sedang. Hal ini dapat 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan, dan 
kondisi tempat tinggal lansia dan beban dalam 

kehidupan yang semakin berat, karena lansia 

sudah tidak bisa berbuat banyak atas 
keperluan dirinya sendiri sehingga perasaan 

menjadi tidak menentu.   

 Stress adalah reaksi/respon tubuh 
terhadap stressor psikososial (tekanan 
mental/beban kehidupan). Stres dewasa ini 

digunakan secara bergantian untuk 

menjelaskan berbagai stimulus dengan 
intensitas berlebihan yang tidak disukai 

berupa respon fisiologis, perilaku, dan 

subjektif terhadap stress,konteks yang 
menjebatani pertemuan antara individu 

dengan stimulus yang membuat stress semua 

sebagai suatu system. Stres adalah reaksi fisik, 
mental dan kimiawi dari tubuh terhadap 
situasi yang menakutkan, mengejutkan, 

membingungkan, membahayakan dan 

merisaukan (Yosep, 2007).  
 Sumber-sumber stres dibagi menjadi 

3 yaitu : Dari dalam diri, Stres akan muncul 

dalam seseorang melalui penilaian dari 
kekuatan motivasional yang melawan bila 
seseorang mengalami konflik. Konflik 

merupakan sumber utama stres. Dari keluarga, 

stres dapat bersumber dari interaksi di antara 
para anggota keluarga seperti perselisihan 

dalam masalah keuangan, kehadiran anggota 
keluarga baru, perselisihan dalam masalah 
keuangan, perasaan saling acuh tak acuh, 

perbedaan yang tajam dalam menentukan 

tujuan, atau keluarga yang tinggal di 
lingkungan yang terlalu sesak. Beberapa 

pengalaman stres orangtua bersumber dari 

lingkungan kerjanya (Indriana, 2010). 
 

4. Hubungan Dukungan Keluarga Dan 

Kondisi Fisik Dengan Tingkat Stress 

Pada Lansia di Dusun Jimus Desa Pule 

Kecamatan Modo Kabupaten 

Lamongan tahun 2016. 
 Berdasarkan tabel 7 di atas 

menunjukan bahwa hasil analisis spearman’s 

rho (rs) -0,578 yang berarti hubungan 

dukungan keluarga dengan tingkat stress pada 

lansia memiliki tingkat hubungan yang sangat 
tinggi dengan korelasi negative karena 
terdapat tanda bintang dua. Dikatakan korelasi 

negatif karena perubahan salah satu nilai 
variabel diikuti nilai perubahan variabel yang 

lainnya secara tidak teratur dengan arah yang 

tidak sama. Jika nilai variabel dukungan 

keluarga mengalami kenaikan, maka variabel 
tingkat stres akan mengalami penurunan.. Jika 

nilai variabel dukungan keluarga mengalami 

penurunan, maka variabel stres akan 
mengalami kenaikan. Pada hasil rs terdapat 

tanda bintang dua yang menunjukkan 

hubungan yang sangat tinggi diantara dua 
buah variable yang diuji. Tingkat signifikan p 
= 0,000 dimana p<0,05 maka H1 diterima, 

artinya ada hubungan dukungan keluarga 

dengan tingkat stres pada lansia di Dusun 
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Jimus Desa Pule Kecamatan Modo Kabupaten 

Lamongan tahun 2016. 
 Sedangkan  hasil analisis spearman’s 

rho (rs) -0,525 pada kondisi fisik yang berarti 

hubungan kondisi fisik dengan tingkat stress 
pada lansia memiliki tingkat hubungan yang 
sangat tinggi dengan korelasi negative karena 

terdapat tanda bintang dua. Dikatakan korelasi 

negatif karena perubahan salah satu nilai 
variabel diikuti nilai perubahan variabel yang 

lainnya secara tidak teratur dengan arah yang 

tidak sama. Jika nilai variabel kondisi fisik 
mengalami kenaikan, maka variabel tingkat 
stres akan mengalami penurunan. Jika nilai 

variabel kondisi fisik mengalami penurunan, 

maka variabel stres akan mengalami kenaikan. 
Tingkat signifikan p = 0,000 dimana p<0,05 

maka H1 diterima, artinya ada hubungan 
kondisi fisik dengan tingkat stres pada lansia 
di Dusun Jimus Desa Pule Kecamatan Modo 

Kabupaten Lamongan tahun 2016. 

 Dari fakta diatas dengan dukungan 
keluarga baik masih ada lansia yang 

mengalami  stress sedang, ini diakibatkan 

karena dukungan keluarga  bukan satu-
satunya faktor yang mempengaruhi stress 
pada lansia, tetapi masih ada faktor lain yang 

mengakibatkan stress diantaranya adalah 

kondisi fisik, umur yang semakin tua juga 
mengakibatkan lansia tetap mengalami stress 

sedang walaupun dukungan keluarga sudah 
baik dan maksimal. 

 Dukungan keluarga bukanlah satu-

satunya faktor yang mempengaruhi stres pada 

lansia. Terdapat faktor- faktor lainnya yang 

berasal dari individu itu sendiri, misalnya 
penyakit, menopause, keadaan emosi, dan 
faktor yang berasal dari luar lansia yaitu 

perubahan lingkungan yang dapat 
mempengaruhi stres pada lansia (Azizah 

2011). Secara teoritis dukungan keluarga 

dapat menurunkan kecenderungan munculnya 

kejadian yang dapat menyebabkan stres. 
Apabila kejadian stres terjadi, interaksi 

dengan adanya anggota keluarga dapat 

memodifikasi dan mengubah persepsi lansia 
untuk mengurangi potensi stres. Dukungan 

keluarga dapat mengubah respon lansia 

terhadap kejadian stres dan mempengaruhi 
strategi untuk mengatasi stres. Hal ini selaras 
dengan pernyataan Santrock (2006) dalam 

Azizah (2011) mengemukakan bahwa 

dukungan keluarga dapat membantu lansia 
mengatasi masalah secara efektif, 

meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Hal 

ini diperkuat oleh Potter & Perry (2005) yang 
menyatakan bahwa keluarga memainkan 

peran penting dalam menciptakan dan 

mempertahankan konsep diri anggotanya. 
 

KESIMPULAN 

 

1. Kesimpulan 
1) Sebagian besar lansia di Dusun Jimus Desa 

Pule Kecamatan Modo Kabupaten 
Lamongan mempunyai dukungan keluarga 

cukup. 
2) Sebagian besar lansia di Dusun Jimus Desa 

Pule Kecamatan Modo Kabupaten 

Lamongan mempunyai kondisi fisik 
kurang. 

3) Sebagian besar lansia di Dusun Jimus Desa 

Pule Kecamatan Modo Kabupaten 
Lamongan memiliki tingkat stress sedang. 

4) Terdapat hubungan antara dukungan 

keluarga dengan tingkat stress pada lansia 

di Dusun Jimus Desa Pule Kecamatan 
Modo Kabupaten Lamongan. 

5) Terdapat hubungan antara kondisi fisik 

dengan tingkat stress pada lansia di 
Dusun Jimus Desa Pule Kecamatan 

Modo Kabupaten Lamongan 
 

2. Saran 
1) Bagi Peneliti 

Semoga penelitian ini dapat 

dikembangkan oleh peneliti lain dalam 

melakukan penelitian selanjutnya, khususnya 
tentang dukungan keluarga dan kondisi fisik 
dengan tingkat stress pada lansia. 

2) Bagi Tempat Penelitian 
Supaya menjadi masukan agar 

menjaga kesehatan warga dari kejadian 

tingkat stres di Dusun Jimus Desa Pule 
Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan. 
3) Bagi Masyarakat 

Agar selalu mengembangkan 

pengetahuan dan wawasan warga tentang cara 
mencegah tingkat stres, yang umunya di 

sepelehkan oleh warga dan hanya di anggap 

tidak penting. 
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