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ABSTRAK 
 

Proses menua merupakan suatu proses berkelanjutan secara alamiah dialami semua makhluk hidup. 
Semakin tua seseorang akan mengalami kemunduran, terutama dibidang kemampuan fisik yang 
mengakibatkan gangguan dalam mencukupi kebutuhan ADL yang berakibat meningkatkan 
ketergantungan untuk memerlukan bantuan orang lain. Dalam hal ini dukungan keluarga dan 
dukungan sosial (keluarga) sangatlah dibutuhkan untuk dapat memenuhi kebutuhan lansia secara 
mandiri.Desain penelitian korelasi analitik dengan pendekatan Cross Sectional. Sampel sebanyak 
67 lansia yang ada di Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan selama bulan 
Februari – Maret tahun 2017 dengan metode total sampling. Pengumpulan data menggunakan 
kuesioner tertutup dan observasi. Data dianalisis menggunakan uji Spearmen rank.Hasil penelitian 
ini menunjukkan, hampir seluruh lansia mempunyai dukungan penuh sebanyak 59 (88 %), lebih 
dari sebagian lansia mempunyai dukungan sosial cukup sebanyak 34 (50.7%), dan lebih dari 
sebagian lansia mempunyai kemandirian ADL kategori ketergantungan sebagian sebanyak 42 
(62.7%).Berdasarkan hasil uji Spearmen rank didapatkan nilai 0,299 dengan P sign = 0,014 
(p<0,05) artinya ada hubungan dukungan keluarga dengan kemandirian Pemenuhan ADL pada 
lansia dan nilai 0,382 dengan P sign = 0,001 (p<0,05) artinya ada hubungan dukungan sosial 
(keluarga) dengan kemandirian pemenuhan ADL pada lansia.Berdasarkan hasil penelitian ini maka 
dukungan keluarga dan dukungan sosial harus lebih ditingkatkan dengan berusaha memberikan 
perhatian lebih dan selalu memberikan motivasi sehingga kepercayaan diri lansia meningkat untuk 
memenuhi kebutuhannya 
 
Kata Kunci: Dukungan Keluarga, Dukungan Sosial, Activity Daily Living 
 
PENDAHULUAN 

 
Pembangunan nasional telah 

mewujudkan hasil yang positif di berbagai 
bidang, yaitu adanya kemajuan ekonomi, 
perbaikan lingkungan hidup terutama di 
bidang kesehatan khususnya kedokteran dan 
keperawatan, sehingga dapat meningkatkan 
kualitas kesehatan penduduk serta 
meningkatkan usia harapan hidup manusia. 
Akibatnya jumlah penduduk lanjut usia 
(lansia) meningkat pesat. Proses menua 
(aging) merupakan suatu proses terus-
menerus atau berkelanjutan secara alamiah 
dan umumnya di alami oleh semua makhluk 
hidup (Nugroho, 2008). 

Pada saat ini pertumbuhan jumlah 
penduduk lanjut usia (lansia) tercatat sebagai 
paling pesat di dunia dalam kurun waktu 
1990-2025. Jumlah lansia yang kini sekitar 16 

juta orang, akan menjadi 25,5 juta orang pada 
tahun 2020, atau sebesar 11,37% dari jumlah 
penduduk indonesia. Jumlah lansia di 
indonesia menduduki peringkat ke empat di 
dunia. Berdasarkan data Susenas tahun 2014, 
jumlah lansia mencapai 20,24  juta jiwa atau 
8,03% dengan jumlah lansia perempuan lebih 
besar daripada laki-laki, yaitu 10,77 juta 
lansia perempuan dibandingkan 9,47 juta 
lansia laki-laki.  Adapun lansia yang tinggal di 
pedesaan sebanyak 10,87 juta jiwa, lebih 
banyak daripada lansia yang tinggal di 
perkotaan sebanyak 9,37 juta jiwa. Badan 
Pusat Statistik (BPS), Susenas Jawa Timur 
menunjukkan jumlah penduduk lansia di Jawa 
Timur mengalami kenaikan hingga 10,96 % 
pada tahun 2014. 

Dampak dari ketergantungan 
pemenuhan aktifitas jika tidak segera 
terselesaikan lansia akan mendapatkan 
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keadaan status mental yang tidak baik seperti 
halnya mudah sedih, stress, dan depresi, 
karena kurang adanya koping yang baik 
(Hadiwynoto, 2005). Untuk mencegah agar 
tidak terjadi dampak tersebut keluarga harus 
mengkonseptualkan dukungan sosial sebagai 
koping keluarga baik dukungan yang bersifat 
eksternal maupun internal yang terbukti 
sangat bermanfaat. Dengan dukungan 
keluarga dan sosial yang adekuat, lansia dapat 
mempunyai rasa percaya diri yang tinggi dan 
akan berefek terhadap kesehatan dan 
kesejahteraan, terbukti berhubungan dengan 
menurunnya mortalitas, lebih mudah sembuh 
dari sakit, fungsi kognitif, fisik, dan kesehatan 
emosional. Serta pengaruh positif dukungan 
sosial keluarga adalah pada penyesuaian 
terhadap kejadian dalam kehidupan yang 
penuh dengan stress (Setiadi, 2008). 

Agar penurunan ADL itu tidak terjadi, 
hendaknya anggota keluarga memberian 
dukungan sosial keluarga dalam bentuk 
pemeberian informasi, selalu memperhatikan 
emosional lansia dalam mengahadapi 
persoalan, menolong secara langsung 
kesulitan yang dihadapi, dan memberikan 
suatu penghargaan (Setiadi, 2008). Dengan 
dukungan keluarga dan dukungan sosial yang 
tinggi, lansia akan lebih percaya diri dan 
mandiri dalam mengahadapi persoalan dan 
memenuhi kebutuhannya sehari-hari. 
Berdasarkan latar belakang diatas peneliti 
tertarik melakukan penelitian tentang 
“Hubungan Dukungan Keluarga dan 
Dukungan Sosial dengan Kemandirian 
Pemenuhan ADL (Activity Daily Living) di 
Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung 
Kabupaten Lamongan tahun 2017”. 

Adapun masalah pada penelitian ini 
apakah ada hubungan dukungan keluarga dan 
dukungan sosial dengan kemadirian 
pemenuhan ADL pada lansia. 

Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui apakah ada hubungan dukungan 
keluarga dan dukungan sosial dengan 
kemadirian pemenuhan ADL (Aktivity Daily 
Living) pada lansia di Desa Bakalanpule 
Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. 

 
METODE PENELITIAN 

 
Desain Penelitianyang digunakan 

adalah metode penelitian analitik dengan 
pendekatan “cross sectional” 

Populasi pada penelitian ini adalah 
seluruh lansia di Desa Bakalanpule 
Kecamatan Tikung Kabupaten sebanyak 67 
orang lansia dengan jumlah sampel 67 orang. 
Teknik sampling pada penelitian ini 
menggunakan Total Sampling yaitu suatu 
teknik penetapan sampel dengan cara 
mengikutsertakan seluruh populasi penelitian 
(Nursalam, 2014). 

Variabel dalam penelitian ini meliputi 
variabel independent yaitu Dukungan 
Keluarga dan Dukungan Sosial, dan variabel 
dependent yaitu Kemandirian Pemenuhan 
ADL Pada Lansia. 

Pada penelitian ini, peneliti 
menggunakan data primer yang diperoleh dari 
responden yaitu dengan bantuan peneliti. 
Variabel independen menggunakan alat ukur 
“kuesioner tertutup”. Sedangkan variabel 
dependen diukur dengan menggunakan alat 
ukur kuesioner tingkat kemandirian yaitu 
kuesioner ADL menurut “Indeks Barthel “. 

Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah kuesioner/angket dengan 
bantuan peneliti. Setelah data kuesioner 
tentang dukungan keluarga, dukungan sosial, 
dan kemandirian pemenuhan ADL pada lansia 
terkumpul dilakukan pengolahan data melalui 
tahap Editing, Coding, Scoring dan 
Tabulating data. 

Penelitian ini menggunakan uji 
statistik “Spearman Rho” melalui program 
SPSS 16.0 Windows. 
 
HASIL PENELITIAN 

\ 
1. Data Umum 
1) Umur 
Tabel 1 Distribusi lansia menurut umur di 

Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung 
Kabupaten Lamongan pada tahun 
2017. 

No Umur F % 
1. 
2. 
3. 
4. 

45 – 59 Tahun 
60 – 74 Tahun 
75 – 90 Tahun 
> 90 Tahun 

0 
13 
40 
14 

0 
19,4 
60 
21 

Jumlah 67 100 
Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui 

bahwa lebih dari sebagian lansia mempunyai 
usia 75 – 90 tahun yaitu 40 orang (60%) dan 
sebagian lansia memiliki usia > 90 tahun yaitu 
14 orang (21 %) . 

 



Hubungan Dukungan Keluarga dan Dukungan Sosial dengan Kemandirian Pemenuhan ADL (Activity Dialy 
Living) pada Lansia di Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan 
 

SURYA 51 Vol. 09, No. 02, Agustus 2017 
 

2) Jenis Kelamin 
Tabel 2 Distribusi Lansia  menurut Jenis 

Kelamin di Desa Bakalanpule 
Kecamatan Tikung Kabupaten 
Lamongan Tahun 2017. 

No Jenis Kelamin  F % 
1. 
2. 

Laki-laki 
Perempuan  

11 
56 

16,4 
83,6 

Jumlah 67 100 
Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui 

bahwa hampir seluruh lansia berjenis kelamin 
perempuan yaitu 56 orang (83,6%) dan 
sebagian kecil lansia berjenis kelamin laki-
laki berjumlah 11 orang (16,4%). 

 
3) Status Perkawinan 
Tabel 3 Distribusi Lansia menurut Status 

Perkawinan di Desa Bakalanpule 
Kecamatan Tikung Kabupaten 
Lamongan Tahun 2017. 

No Status Perkawinan F % 
1. 
2. 
3. 

Menikah  
Janda / Duda 
Tidak Menikah 

15 
52 
0 

22,4 
77,6 

0 
Jumlah 67 100 

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui 
bahwa hampir seluruh lansia mempunyai 
status Janda/duda yaitu 52 orang (77,6%) dan 
sebagian kecil lansia mempunyai status 
menikah yaitu 15 orang (22,4%). 

 
4) Pendidikan 
Tabel 4 Distribusi Lansia menurut Pendidikan 

di Desa Bakalanpule Kecamatan 
Tikung Kabupaten Lamongan Tahun 
2017. 

No Pendidikan  F % 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Tidak Sekolah 
SD 
SMP 
SMA 
Perguruan Tinggi 

28 
38 
1 
0 
0 

41,8 
56,7 
1,5 
0 
0 

Jumlah 67 100 
Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa 

lebih dari sebagian lansia mempunyai 
pendidikan SD yaitu 38 orang (56,7%) dan 
sebagian kecil lansia mempunyai pendidikan 
SMP yaitu 1 orang (1,5%). 

 
 
 
 
 
 

5) Pekerjaan 
Tabel 5 Distribusi Lansia menurut Pekerjaan 

di Desa Bakalanpule Kecamatan 
Tikung Kabupaten Lamongan Tahun 
2017. 

No Pekerjaan  F % 
1. 
2. 
3. 
4. 

Petani  
Wiraswasta  
TNI/POLRI/PNS 
Tidak Bekerja 

52 
15 
0 
0 

77,6 
22,4 

0 
0 

Jumlah 67 100 
Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa 

hampir seluruh lansia mempunyai riwayat 
pekerjaan sebagai Petani yaitu 52 orang 
(77,6%) dan sebagian kecil lansia mempunyai 
riwayat pekerjaan wiraswasta yaitu 15 orang 
(22,4%). 
 
2. Data Khusus 
Tabel 6 Distribusi Dukungan Keluarga pada 

lansia di Desa Bakalanpule 
Kecamatan Tikung Kabupaten 
Lamongan Tahun 2017. 

No Dukungan Keluarga F % 
1. 
2. 

Didukung  
Tidak Didukung 

59 
8 

88,1 
11,9 

Jumlah 67 100 
Berdasarkan tabel 6 menunjukan 

bahwa dari 67 lansia, hampir seluruh lansia 
mempunyai dukungan penuh atau didukung 
oleh keluarganya yaitu 59 orang (88,1%) dan 
lansia yang mempunyai dukungan kurang 
yaitu 8 orang (11,9%). 

 
Tabel 7 Distribusi Dukungan Sosial pada 

Lansia di Desa Bakalanpule 
Kecamatan Tikung Kabupaten 
Lamongan Tahun 2017 . 

No Dukungan Sosial F % 
1. 
2. 
3. 

Baik 
Cukup 
Kurang 

30 
34 
3 

44,8 
50,7 
4,5 

Jumlah 67 100 
Berdasarkan tabel 7 menunjukan 

bahwa dari 67 lansia, lebih dari sebagian 
lansia mempunyai dukungan sosial cukup 
yaitu 34 orang (50,7%), yang mempunyai 
dukungan baik yaitu 30 orang  (44,8 %), dan 
sebagian kecil lansia  yang mempunyai 
dukungan kurang yaitu 3 orang  (4,5 %). 
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Tabel 8 Distribusi kemandirian ADL Lansia di 
Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung 
Kabupaten Lamongan tahun 2017. 

No Kemandirian ADL F % 
1. 
2. 
3. 

Ketergantungan Total 
Ketergantungan sebagian 
Mandiri  

2 
42 
23 

3 
62,7 
34,3 

Jumlah 67 100 
Berdasarkan tabel 8 diketahui bahwa 

lebih dari sebagian lansia mempunyai 
kemandirian ADL kategori ketergantungan 
sebagian yaitu 42 orang (62,7%), dan lansia 
yang mempunyai kemandirian ADL kategori 
mandiri yaitu 23 orang (34,3%), dan  sebagian 
kecil mempunyai kategori ketergatungan total 
yaitu 2 orang (3 %). 

 
Tabel 9 Tabel Silang Hubungan Dukungan 

Keluarga dengan Kemandirian ADL 
pada Lansia di Desa Bakalanpule 
Kecamatan Tikung Kabupaten 
Lamongan tahun 2017. 

Dukungan 
keluarga 

Kemandirian 
(Ketergantungan) ADL  Total 

Total Sebagian Mandiri 
F % F % F % F % 

Didukung  
Tidak 

1 
1 

1,7 
12,5 

35 
7 

59,3 
87,5 

23 
0 

39 
0 

59 
8 

100 
100 

Berdasarkan tabel 9 di atas 
menujukan bahwa dari 59 lansia yang 
mendapat dukungan dari keluarga, hampir 
sebagian tidak tergantung atau mandiri yaitu 
23 orang (39 %), dan dari 8 lansia yang tidak 
mempunyai dukungan dari keluarga hampir 
seluruhnya mengalami ketergantungan 
sebagian yaitu 7 orang (87,5 %). 
 
Tabel 10 Tabel Silang Hubungan Dukungan 

Sosial dengan Kemandirian 
Pemenuhan ADL pada Lansia di 
Desa Bakalanpule Kecamatan 
Tikung Kabupaten Lamongan tahun 
2017. 

Dukungan 
Sosial 

Kemandirian 
(Ketergantungan) ADL  Total 

Total Sebagian Mandiri 
F % F % F % F % 

Baik 
Cukup 
Kurang 

0 
2 
0 

0 
5,9 
0 

14 
25 
3 

46,7 
73,5 
100 

16 
7 
0 

53,3 
20,6 

0 

30 
34 
3 

100 
100 
100 

Berdasarkan tabel 10 menunjukan 
bahwa dari 30 lansia yang mempunyai 
dukungan sosial baik, lebih dari sebagian 
tidak mengalami ketergantungan atau mandiri 
yaitu sebanyak 16 orang (53,3 %) lansia, dari 

34 lansia yang memiliki dukungan sosial 
cukup lebih dari sebagian mengalami 
ketergantungan sebagian yaitu sebanyak 25 
orang (73,5 %) lansia, sedangkan dari 3 lansia 
yang mempunyai dukungan sosial kurang 
seluruh lansia mengalami ketergantungan 
sebagian yaitu  3 orang (100%) lansia. 
 
PEMBAHASAN 

 
1. Dukungan Keluarga Yang Dimiliki Para 

Lansia di Desa Bakalanpule Kecamatan 
Tikung Kabupaten Lamongan Tahun 
2017. 

Berdasarkan tabel 6 menunjukan 
bahwa dari 67 lansia, hampir seluruh lansia 
mempunyai dukungan penuh atau didukung 
oleh keluarganya yaitu 59 orang (88,1%) dan 
lansia yang mempunyai dukungan kurang 
yaitu 8 orang (11,9%).  

Dukungan keluarga adalah sikap, 
tindakan dan penerimaan keluarga terhadap 
penderita yang sakit. Anggota keluarga 
memandang bahwa orang yang bersifat 
mendukung selalu siap memberikan 
pertolongan dan bantuan jika diperlukan 
(Ahmadi, 2009). Ada bukti kuat dari hasil 
penelitian yang menyatakan bahwa keluarga 
besar dan keluarga kecil secara kualitatif 
menggambarkan pengalaman-pengalaman 
perkembangan. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi dukungan keluarga lainnya 
adalah kelas ekonomi sosial orangtua. Kelas 
sosial ekonomi disini meliputi tingkat 
pendapatan atau pekerjaan orang tua dan 
tingkat pendidikan. Dalam keluarga kelas 
menengah, suatu hubungan yang lebih 
demokratis dan adil mungkin ada, sementara 
dalam keluarga kelas bawah, hubungan yang 
ada lebih otoritas atau otokrasi. Selain itu 
orang tua dengan kelas sosial menengah 
mempunyai tingkat dukungan, afeksi dan 
keterlibatan yang lebih tinggi daripada orang 
tua dengan kelas sosial bawah (Ahmadi, 
2009). 

Dukungan keluarga sangat dibutukan 
oleh seseorang lansia dalam menjalani sisa 
hidupnya agar seorang lansia tidak mengalami 
kesepian dalam kehidupan sehari-hari. 
Keluarga merupakan tempat bagi lansia untuk 
menggantungkan hidupnya. Bila seorang 
lansia mengalami kesepian dan merasa sendiri 
bisa terjadi depresi yang akan berdampak 
buruk bagi lansia tersebut. 
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Dengan demikian dapat dijelaskan 
bahwa keluarga yang mampu melakukan 
kegiatan mendorong, memuji, setuju dan 
menerima konstribusi dari lansia mampu 
merangkul lansia dan menggangap pemikiran 
mereka penting dan bernilai untuk 
didengarkan, memberi penghargaan, berperan 
menengahi perbedaan yang terdapat diantara 
para anggota, menghibur serta menyatukan 
kembali perbedaan, selalu berusaha untuk 
menjadi lebih baik, selalu menyelesaikan 
konflik dengan musyawarah, dengan 
demikian maka, akan terbentuk keluarga yang 
damai, sejahtera dan penuh kasih sayang yang 
nantinya keluarga akan mampu melaksanakan 
tugasnya dengan baik khususnya dalam 
mengingkatkan kepercayaan diri lansia 
sehingga lansia merasa lebih dihargai dan 
diperhatikan serta tidak merasa diterlantarkan. 

 
2. Dukungan Sosial yang Dimiliki Para 

Lansia di Desa Bakalanpule Kecamatan 
Tikung Kabupaten Lamongan Tahun 
2017. 

Berdasarkan tabel 7 menunjukan 
bahwa dari 67 lansia, lebih dari sebagian 
lansia mempunyai dukungan sosial cukup 
yaitu 34 orang (50,7%), dan yang mempunyai 
dukungan baik yaitu 30 orang (44,8 %), dan 
sebagian kecil lansia  yang mempunyai 
dukungan kurang yaitu 3 orang (4,5 %).  

Dukungan sosial adalah kenyamanan, 
bantuan, atau informasi yang diterima oleh 
seseorang melalui kontak formal maupun 
informal dengan individu dan kelompok 
(Mu’tadin, 2002). Dukungan sosial adalah 
derajat dukungan yang diberikan kepada 
individu khusus sewaktu dibutuhkan oleh 
orang-orang yang memiliki hubungan 
emosional yang dekat dengan orang tersebut 
(As’ari, 2008). 

Fakta diatas menunjukkan bahwa 
sebagian besar lansia yang memiliki 
dukungan sosial cukup mengalami 
ketergantungan sebagian, hal ini dipengaruhi 
oleh faktor yang meliputi keintiman, harga 
diri dan juga keterampilan sosial lansia. Selain 
itu aspek dukungan sosial juga dapat 
mempengaruhi kualitas dukungan sosial itu 
sendiri, adapun aspek meliputi emosional 
aspek ini melibatkan kekuatan jasmani dan 
keinginan untuk percaya pada orang lain 
sehingga individu yang bersangkutan menjadi 
yakin bahwa orang lain tersebut menjadi 

mampu memberikan cinta dan kasih sayang 
kepadanya, Instrumental aspek ini meliputi 
penyediaan saran untuk mempermudah atau 
menolong orang lain sebagai contohnya 
adalah peralatan, perlengkapan dan sarana 
pendukung lain dan termasuk didalamnya 
memberikan peluang waktu, Informatik aspek 
ini berupa pemberian informasi untuk 
mengatasi masalah pribadi. Aspek informatik 
ini terdiri dari pemberian nasehat, pengarahan, 
dan keterangan lain yang dibutuhkan oleh 
individu yang bersangkutan, dan penilaian 
aspek ini terdiri atas dukungan peran sosial 
yang meliputi umpan balik, perbandingan 
sosial, dan informasi. 

Dengan demikian kemandirian dalam 
pemenuhan ADL pada lansia bisa dipenuhi 
dengan cara memberikan dukungan sosial, 
dukungan sosial yang baik berupa dukungan 
sosial secara emosional, instrumental, 
informatif dan penilaian atau fasilitas 
sehingga para lansia merasa masih ada yang 
memperhatikan atau merasa hidupnya masih 
berguna. 

 
3. Kemandirian Pemenuhan ADL pada 

Lansia di Desa Bakalanpule Kecamatan 
Tikung Kabupaten Lamongan Tahun 
2017. 

Berdasarkan tabel 8 diketahui bahwa 
lebih dari sebagian lansia mempunyai 
kemandirian ADL kategori ketergantungan 
sebagian yaitu 42 orang (62,7%), dan lansia 
yang mempunyai kemandirian ADL kategori 
mandiri yaitu 23 orang (34,3%), dan  sebagian 
kecil mempunyai kategori ketergatungan total 
yaitu 2 orang (3 %). 

Kemandirian pemenuhan ADL 
merupakan kemampuan seseorang untuk 
mengurus dirinya sendiri, yang dimulai dari 
bangun tidur, mandi, berpakaian, dan 
seterusnya sampai pergi tidur kembali tanpa 
bergantung dengan orang lain (Nugroho 
Wahyudi, 2008). Faktor-faktor yang 
mempengaruhi penurunan ADL yaitu  kondisi 
fisik misalnya penyakit menahun, gangguan 
mata dan telinga, kapasitas mental, status 
mental seperti kesedihan dan depresi, 
penerimaan terhadap fungsi anggota tubuh, 
dan dukungan anggota keluarga 
(Hardywinoto, 2005). Hal tersebut juga dapat 
dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 
mempengaruhi kemandirian orang lanjut usia 
meliputi : 1) Kondisi Kesehatan : Lanjut usia 
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yang memiliki kemandirian tertinggi adalah 
mereka yang secara fisik dan psikis memiliki 
kesehatan yang cukup prima. Dengan 
kesehatan yang baik mereka bisa melakukan 
aktivitas apa saja dalam kehidupannya sehari-
hari seperti : mengurus dirinya sendiri, 
bekerja dan rekreasi. Hal ini sejalan dengan 
pendapat Mu’tadin (2002), bahwa 
kemandirian bagi orang lanjut usia dapat 
dilihat dari kualitas kesehatan sehingga dapat 
melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan 
menurunnya kondisi kesehatan seseorang 
secara bertahap dalam ketidak mampuan 
secara fisik mereka hanya tertarik pada 
kegiatan yang memerlukan sedikit tenaga dan 
kegiatan fisik, 2) Kondisi Ekonomi : Pada 
kondisi ekonomi responden yang mandiri 
memiliki kondisi ekonomi sedang. Responden 
dengan kondisi ekonomi sedang berusaha 
tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya agar tidak tergantung pada anak atau 
keluarga lain. Dengan kerja mereka akan 
memperoleh beberapa keuntungan yaitu selain 
mendapatkan penghasilan meraka dapat 
mengisi waktu luang dengan kegiatan yang 
berguna, sehingga aktifitas fisik dan psikis 
tetap berjalan. Keterlibatan lanjut usia dalam 
aktivitas produktif akan menunjang 
kemandirian mereka dalam rumah tangga, 3) 
Kondisi Sosial : Mereka yang beragama islam 
aktif dalam perkumpulan keagamaan, seperti 
yasinan yang dilakukan tiap minggu dan 
pengajian setiap bulan, yang beragama 
kristen/katolik aktif dalam kebaktian. 
Kegiatan ini dihadiri tidak hanya oleh orang 
lanjut usia saja tetapi juga dihadiri oleh 
bapak/ibu yang masih muda, dan pra lanjut 
usia. Mereka berkumpul bersama untuk 
melakukan kegiatan tersebut. Kegiatan ini 
didukung teori pertukaran sosial dimana 
mereka melakukan kegiatan yang cara 
pencapaiannya dapat berhasil jika dilakukan 
dengan berinteraksi dengan orang lain. 

Diharapkan dengan adanya dukungan 
keluarga dan dukungan sosial yang baik dapat 
menurunkan atau mengurangi tingkat 
ketergantungan lansia. Sehingga lansia yang 
awalnya merasa tidak berguna, merasa tidak 
mampu melakukan aktivitas sehari-hari 
sekarang tidak akan lagi, karena adanya 
dukungan dari keluarga dan sosial yang 
diterapkan dengan baik akan berdampak 
postif bagi lansi. Jika lansia yang 
mendapatkan dukungan keluarga dan sosial 

yang baik maka, lansia tersebut dapat atau 
mampu melakukan aktivitas sehari-hari 
dengan mandiri. Apabila sebaliknya jika 
lansia yang mendapatkan dukungan keluarga 
dan sosial yang cukup atau kurang akan 
mengalami gangguan dalam pemenuhan 
aktivitas sehari-hari atau mengalami 
ketergantungan. 
 
4. Hubungan Dukungan Keluarga dengan 

Kemandirian Pemenuhan ADL pada 
Lansia di Desa Bakalanpule Kecamatan 
Tikung Kabupaten Lamongan Tahun 
2017. 

Berdasarkan tabel 9 di atas 
menujukan bahwa dari 59 lansia yang 
mendapat dukungan dari keluarga, lebih dari 
sebagian tidak tergantung atau mandiri yaitu 
23 orang (39 %), dan dari 8 lansia yang tidak 
mempunyai dukungan dari keluarga 
mengalami ketergantungan sebagian yaitu 7 
orang (87,5%).  

Hal ini dibuktikan dengan 
menggunakan uji korelasi spearmen’s rho 
pada lansia di Desa Bakalanpule Kecamatan 
Tikung Kabupaten Lamongan dan di 
analisismenggunakan SPSS 16.0 for windows 
didapatkan hasil nilai analisis spearmen’s Rho 
(rs) -0,299 dengan tingkat signifikan p= 
(0,014) dimana p <0,05, sehingga Ho ditolak 
dan H1 diterima artinya terdapat hubungan 
yang signifikan antara variable dukungan 
keluarga dengan kemandirian ADL pada 
lansia. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan 
pendapat Logan dan Dakwin (1986), 
dukungan keluarga merupakan proses 
hubungan diantara keluarga dengan 
lingkungan sosialnya, jenis dukungan yang 
dapat diberikan oleh keluarga kepada lansia 
dapat membentuk komunikasi secara reguler, 
interaksi sosial, emosional, mempertahankan 
kegiatan rumah tangga, menyiapkan makanan, 
dukungan sarana transportasi dan dukungan 
sumber finansial. Lebih lanjut mereka 
menjelaskan bahwa dukungan emosional 
merupakan aspek penting dalam keluarga 
termasuk mambantu anggota keluarga dalam 
memfasilitasi kehilangan, ketidakmampuan 
akibat penyakit konis dan membantu anggota 
keluarga dalam menghadapi berbagai situasi 
yang terjadi.  

Dari data tersebut dapat disimpulkan 
bahwa dukungan keluarga mempunyai 
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peranan penting dalam kemandirian 
pemenuhan ADL pada lansia. Seperti 
penelitian ini dimana lansia yang 
mendapatkan dukungan penuh dari keluarga 
dapat memenuhi aktivitas sehari-harinya 
dengan mandiri.   

 
5. Hubungan Dukungan Sosial dengan 

Kemandirian Pemenuhan ADL pada 
Lansia di Desa BakalanpuleKecamatan 
Tikung Kabupaten Lamongan Tahun 
2017. 

Berdasarkan tabel 10 menunjukan 
bahwa dari 30 lansia yang mempunyai 
dukungan sosial baik, lebih dari sebagian 
tidak mengalami ketergantungan atau mandiri 
yaitu sebanyak 16 orang (53,3 %), dari 34 
lansia yang memiliki dukungan sosial cukup 
lebih dari sebagian mengalami ketergantungan 
sebagian yaitu sebanyak 25 orang (73,5 %), 
sedangkan dari 3 lansia yang mempunyai 
dukungan sosial kurang sebagian besar lansia 
mengalami ketergantungan sebagian yaitu  3 
orang (100%). 

Hasil analisis dengan uji korelasi 
spearmen’s Rho yang menggunakan SPSS 
versi 16.0 didapatkan hasil nilai analisis 
spearmen’s Rho (rs) 0,382 dengan tingkat 
signifikan p = (0,001) dimana p<0,05, 
sehingga Ho ditolak dan H1 diterima artinya 
terdapat hubungan yang signifikan antara 
variable dukungan sosial dengan kamandirian 
ADL pada lansia. 

Dapat disimpulkan bahwa dukungan 
sosial dapat mempengaruhi kemandirian 
pemenuhan ADL pada lansia, jika lansia 
mendapat dukungan sosial yang baik maka 
lansia tersebut akan mandiri, sedangkan lansia 
yang memiliki dukungan sosial yang cukup 
atau kurang akan mengalami ketergantungan. 
Adanya dukungan sosial yang baik dapat 
meningkatkan kesehatan fisik dan kesehatan 
mental bagi lanjut usia (Oxman & Hall dalam 
Santrock, 2002). Dukungan sosial bagi lanjut 
usia sangat penting, karena dukungan sosial 
yang baik telah terbukti menurunkan depresi 
parental dan bertindak sebagai suatu 
pelindung bagi lanjut usia yang bersangkutan 
dari akibat negatif depresi (Fonda & Norgard 
dalam Santrock, 2002). 

Adapun faktor yang mempengaruhi 
dukungan sosial antara lain: Keintiman adalah 
dukungan sosial lebih banyak diperoleh dari 
pada aspek-aspek lain dalam interaksi sosial, 

semakin intim seseorang maka dukungan 
yang diperoleh akan semakin besar. Harga 
diri, individu dengan harga diri karena dengan 
menerima bantuan orang lain merupakan 
suatu bentuk penurunan harga diri karena 
dengan menerima bantuan orang lain diartikan 
bahwa individu yang bersangkutan tidak 
mampu lagi dalam usaha (Sarfino, 2002). 

Disimpulkan bahwa dukungan 
keluarga dan dukungan sosial sangatlah 
dibutuhkan dalam kemandirian pemenuhan 
ADL pada lansia. Karena keduanya memiliki 
peran penting yang tidak bisa dipisahkan satu 
sama lain. Dengan terciptanya dukungan 
keluarga dan dukungan sosial yang seimbang 
maka, lansia tersebut akan lebih bersemangat 
untuk memenuhi kebutuhan ADLnya secara 
mandiri.   
 
PENUTUP 

 
1. Kesimpulan  

Dari hasil penelitian dan pembahasan, 
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Hampir 
seluruh lansia di Desa Bakalanpule 
Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan 
memiliki dukungan keluarga penuh atau 
didukung. Lebih dari sebagian lansia di Desa 
Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten 
Lamongan memiliki dukungan sosial cukup. 
Lebih dari sebagian lansia di Desa 
Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten 
Lamongan dalam pemenuhan ADL termasuk 
dalam kategori Ketergantungan sebagian. Dan 
berdasarkan hasil uji korelasi Spearman’s Rho 
didapatkan ada hubungan dukungan keluarga 
dengan kemandirian pemenuhan ADL pada 
lansia di Desa Bakalanpule Kecamatan 
Tikung Kabupaten Lamongan. Dan ada 
hubungan dukungan sosial dengan 
kemandirian pemenuhan ADL pada lansia di 
Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung 
Kabupaten Lamongan. 

 
2. Saran  

Bagi Keluarga, diharapkan dengan 
penelitian ini dapat digunakan sebagai tolak 
ukur keluarga dalam memberikan dukungan 
penuh untuk mencapai kemandirian 
pemenuhan ADL pada lansia. Bagi Usia 
Lanjut, hasil penelitian ini dapat digunakan 
dalam meningkatan kesejahteraan lansia 
dalam mencapai kemandirian pemenuhan 
ADL. Bagi Istitusi Pelayanan Kesehatan, 
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penelitian ini dapat digunakan sebagai 
informasi untuk pengelola program pelayanan 
kesehatan lansia khususnya dalam perawatan 
lansia di rumah dengan melibatkan peran aktif 
keluarga. Bagi Peneliti Selanjutnya dari hasil 
penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 
pengetahuan dan memberikan pengalaman 
yang nyata dalam proses penelitian. Serta 
hasil penelitian ini dapat dijadikan kerangka 
berfikir dan sebagai informasi untuk 
meningkatkan pengetahuan bagi peneliti 
selanjutnya mengenai hubungan dukungan 
keluarga dan dukungan sosial dengan 
kemandirian pemenuhan ADL (Activity Daily 
Living) pada Lansia . 
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