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ABSTRACT 

Family support is a process of the relationship between the family and social environment. This study aims 

to determine whether there is any relationship with the family support at the level of depression in the elderly 

Elderly Unit Social Services of Pasuruan In Lamongan. This research method is done by design Cross 

Sectional.Sampel recruited using purposive sampling, taken in accordance with the inclusion criteria with a sample 

size of 20 people from the Seniors who live in Pasuruan Elderly Unit Social Services in February 2015. In 

Lamongan independent variables elderly family support and the dependent variable is Depression in the Elderly. 

Data were collected using a structured questionnaire and then analyzed using Spearman Rank test with a 

significance level of p> 0.005. With the Spearman rank test values obtained for the probability of p = 0.001, α 

<0.05 then Ho is rejected, which means that there is a relationship between family support with levels of depression 

in the elderly with a correlation coefficient r = -0.712. Therefore the family support for the elderly should be 

increased, because of the lack of motivation and attention of the family will reduce the level of depression in the 

elderly. 

 

Keywords : Family Support, Depression in the Elderly. 

 

ABSTRAK 

 
Dukungan keluarga adalah suatu proses hubungan antara keluarga dan lingkungan sosialnya. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan dukungan keluarga dengan tingkat depresi pada lansia di 

UPT Pelayanan Sosial Lansia Pasuruan Di Lamongan. Metode penelitian ini dilakukan dengan desain Cross 

Sectional.Sampel direkrut dengan menggunakan purposive sampling, diambil sesuai dengan kriteria inklusi dengan 

ukuran sampel dari 20 orang dari Lanjut Usia yang tinggal  di UPT Pelayanan Sosial Lansia Pasuruan Di Lamongan 

pada Februari  2015. variabel independen dukungan keluarga lansia dan variabel dependennya adalah Depresi Pada 

Lansia. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner terstruktur dan kemudian dianalisis dengan 

menggunakan Rank spearman tes dengan tingkat signifikansi p> 0,005. Dengan uji rank spearman diperoleh nilai 

probalitas sebesar p=0.001,α <0,05 maka Ho ditolak yang berarti ada hubungan antara dukungan keluarga dengan 

tingkat depresi pada lansia dengan koefisien korelasi r = -0,712. Oleh karena itu dukungan keluarga terhadap lansia 

harus ditingkatkan, karena dengan adanya dorongan dan perhatian dari keluarga akan mengurangi tingkat depresi 

pada lansia.  

 

Kata Kunci : Dukungan Keluarga, Depresi Pada Lansia. 

 



 
 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dukungan keluarga adalah suatu proses 

hubungan antara keluarga dan lingkungan 

sosialnya (Kane, 1998 dalam Friedman, 1998). 

Dukungan keluarga juga merupakan sikap, 

tindakan dan penerimaan keluarga terhadap 

anggotanya. Anggota keluarga memandang 

bahwa orang yang bersifat mendukung selalu 

siap memberikan pertolongan dan bantuan jika 

diperlukan (Friedman, 1998). Menurut Stuart 

dan Sunden (1995), ada tiga dimensi interaksi 

dalam dukungan keluarga, yaitu timbal balik, 

nasihat/umpan balik dan keterlibatan emosional 

di dalam hubungan sosial. Menurut Nevis, 

Rathus dan Greene (2005, 1989) menyatakan 

bahwa tingkat depresi tetap lebih tinggi diantara 

lanjut usia penghuni rumah perawatan atau 

panti. Depresi menjadi salah satu problem 

gangguan mental yang sering ditemukan pada 

lanjut usia .Perbedaan tempat tinggal dan 

berkurangnya kapasitas sensori (terutama 

penglihatan dan pendengaran) juga akan 

mengakibatkan tingkat depresi pada lansia 

semakin bertambah. Faktor penyebab depresi 

pada lansia antara lain adalah faktor biologi, 

psikologi, stres kronis, penggunaan obat. 

Adapun faktor biologi antara lain adalah genetik, 

perubahan struktural otak, risiko vaskular, dan 

kelemahan fisik. Faktor psikologi penyebab 

depresi pada lansia antara lain adalah tipe 

kepribadian dan dukungan sosial (Kaplan, 

2010).  Berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan di UPT Pelayanan Sosial Lansia 

Pasuruan di Lamongan bahwa sebagian besar 

lansia tidak mengalami depresi dan sebagiannya 

mengalami depresi berat,sedang dan ringan. 

Namun hubungan dukungan keluarga dengan 

tingkat depresi pada lansia masih belum 

diketahui. 

Kepala Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional (KBKkBN) Fasli 

Jalal mengungkapkan pada tahun 2013 

diperkirakan jumlah penduduk Indonesia 

bertambah menjadi 250 juta jiwa dengan 

pertumbuhan penduduk 1,49 % per tahun. 

Struktur penduduk Indonesia dipengaruhi oleh 

triple burden di mana persentase  usia sekolah 

dan balita sebesar 28,87 %, dewasa 63,54 %, 

dan lansia mencapai 7,59 %.%. Pada tahun 2012 

jumlah penduduk lansia Jawa Timur telah 

mencapai 3,60 juta orang atau sekitar 10,37% 

dari seluruh penduduk Jawa Timur,  Sedangkan 

jumlah penduduk Lamongan pada tahun 2012 

menurut data Disdukcapil sebanyak 1.284.379 

jiwa dan menurut BPS sebanyak 1.492.342 jiwa. 

Berdasarkan data catatan Kelurahan di Desa 

Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan 

jumlah lanjut usia sekitar 12% (9,758 jiwa ) 

sedangkan usia lanjut umur 65-70 tahun sekitar 

11,39% ,dari 15 orang yang di berikan 

pertanyaan 8 orang menunjukkan adanya gejala-

gejala depresi ringan, 5 orang depresi sedang 

dan 2 depresi berat. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan beberapa lansia di UPT 

Pelayanan Sosial Lanjut usia lamongan dari 10 

lansia terdapat (10%) lansia depresi berat, (20%) 

lansia depresi sedang dan (40%) lansia depresi 

ringan sedangkan lansia yang tidak mengalami 

depresi sebanyak( 30%). Dari 7 lansia yang 

depresi didapati (70%) lansia yang kurang 

dikunjungi keluarga dan (30%) yang cukup 

dikunjungi keluarga, namun tidak terdapat 

keluarga yang memberikan perhatian yang baik. 

Usia bukan merupakan  faktor risiko 

terjadinya depresi, namun depresi dapat 

diakibatkan karena suatu perasaan sedih yang 

sangat mendalam, yang bisa terjadi setelah 

kehilangan  seseorang atau mengalami peristiwa 

menyedihkan lainnya yang dapat menimbulkan 

kesedihan terus menerus dirasakan melebihi 

waktu yang normal. Suatu episode depresi 

biasanya  berlansung selama 6-9 bulan, tetapi 

pada 15-20% lansia bisa berlansung sampai 2 

tahun atau lebih (Medicastore, 2007). 

Berdasarkan penelitian oleh Young-Me Lee dan 

Karyn Holm, sebagian besar lansia di USA 

memilih tinggal secara mandiri dengan beberapa 

alasan seperti melindungi privasi mereka serta 

mengurangi beban anak-anak mereka. 

Lingkungan panti merupakan tempat yang 

memungkinkan untuk munculnya berbagai 

stressor psikososial, yang mungkin akan 

menambah stressor-stressor lama yang dibawa 

oleh lansia sebalum mereka masuk ke panti. 

Perbedaan latar belakang kehidupan yang 

meliputi perbedaan dalam tingkat pendidikan, 

status perkawinan, keadaan sosioekonomi dan 

budaya, agama, ras, dan genetic merupakan 

multi factor  yang bisa mempengaruhi dan 

meningkatkan kondisi depresi dan reaksi 



 
 

emosional individu terhadap berbagai masalah 

kehidupan. Dampak yang dapat kita temui pada 

individu yang mengalami depresi antara lain : 

pandangan kosong, kurang atau hilangnya 

perhatian pada diri, inisiatif menurun, 

ketidakmampuan berkonsentrasi, aktivitas 

menurun, kurangnya nafsu makan, mengeluh 

tidak enak badan dan kehilangan semangat, 

sedih, susah tidur di malam hari, mempunyai 

keyakinan bahwa hidupnya tidak berguna, 

perilaku merusak diri secara tidak lansung 

seperti menggunakan NAPZA serta dampak 

yang paling ekstrim yaitu bunuh diri (Dadang 

Hawary, 2001;90-92). 

Berdasarkan masalah diatas, maka peneliti 

tertarik untuk mengambil penelitian dengan 

judul  “Adakah hubungan dukungan keluarga 

dengan tingkat depresi pada lansia di UPT 

Pelayanan Sosial Lanjut Usia Pasuruan di 

Lamongan ?” 

1.2  Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan dukungan keluarga 

dengan tingkat depresi pada lansia di UPT 

Pelayanan Sosial  Lanjut Usia Pasuruan di 

Lamongan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan dukungan 

keluarga dengan tingkat depresi pada lansia di 

UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Pasuruan di 

Lamongan 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Mengidentifikasi dukungan keluarga 

lansia di UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia 

Pasuruan di Lamongan. 

 

II TINJAUAN PUSTAKA 

Menurut Departemen Kesehatan RI 

(2004), Keluarga adalah unit terkecil dari 

masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan 

beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di 

suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan 

saling ketergantungan. Keluarga adalah 

sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, 

kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk 

menciptakan, mempertahankan budaya, dan 

meningkatkan perkembangan fisik, mental, 

emosional, serta sosial dari tiap anggota 

keluarga (Duvall.  

Depresi adalah suatu bentuk gangguan 

suasana hati yang mempengaruhi 

Mengidentifiksi tingkat depresi lansia di UPT 

Pelayanan Sosial Lanjut Usia Pasuruan di 

Lamongan. 

Menganalisis hubungan dukungan keluarga 

dengan tingkat depresi pada lansia di UPT 

Pelayanan Sosial Lanjut Usia Pasuruan di 

Lamongan. 
1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah pengetahuan dan wawasan bagi 

ilmu keperawatan, khususnya keperawatan 

gerontik. 
1.4.2 Praktis 

Keluarga dapat melakukan kunjungan  dan 

dukungan sosial sehingga keluarga sadar 

pentingnya memberi dukungan sehingga tingkat 

depresi pada lansia dapat berkurang. 

Dukungan keluarga yang baik akan mengurangi 

tingkat depresi pada lansia. 
Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan baru 

dalam penelitian dan untuk mendapatkan 

gambaran secara nyata tentang adanya hubungan 

dukungan keluarga dengan tingkat depresi pada 

lansia. 
Manfaat penelitian bagi keperawatan  adalah 

hasil penelitian ini diharapakan dapat 

memberikan peningkatan  terhadap asuhan 

keperawatan khususnya pada keperawatan 

gerontik mengenai hubungan dukungan keluarga 

dengan tingkat depresi pada lansia. 

 

 
 

 

 

kepribadian seseorang. Depresi juga merupakan 

perasaan sinonim dengan perasaan sedih, murung, 

kesal, tidak bahagia dan menderita. Individu 

umumnya menggunakan istilah depresi untuk 

merujuk pada keadaan atau suasana yang 

melibatkan kesedihan, rasa kesal, tidak 

mempunyai harga diri, dan tidak bertenaga 

(Chandra, 2002). 

Depresi adalah suatu perasaan sedih dan 

pesimis yang berhubungan dengan suatu 

penderitaan. Dapat berupa serangan yang 

ditujukan pada diri sendiri atau perasaan marah 

yang dalam (Nugroho, 2002). 



 
 

Dukungan keluarga adalah suatu proses 

hubungan antara keluarga dan lingkungan 

sosialnya (Kane, 1998 dalam Friedman, 1998). 

Dukungan keluarga juga merupakan sikap, 

tindakan dan penerimaan keluarga terhadap  

 

III METODE DAN ANALISA 

Pada penelitian ini penulis 

menggunakan desain penelitian Cross Sectional 

yaitu suatu penelitian dinamika korelasi antara 

faktor-faktor risiko dengan efek, dengan cara 

pendekatan observasi atau pengumpulan data 

sekaligus pada suatu saat (point time approach). 

Populasi adalah seluruh subyek dan obyek 

dengan karakteristik  tertentu yang akan diteliti. 

Populasi dalam penelitian ini adalah lansia dan 

keluarga  dengan resiko depresi di UPT 

Pelayanan Sosial Lansia Pasuruan di Lamongan 

sebanyak  20 lansia dan 20 orang keluarga lansia 

pada bulan Februari 2015. Besar sampel adalah 

sebagian atau wakil populasi yang di teliti pada  

penelitian ini yang menjadi sampel adalah lansia 

dengan resiko depresi sebanyak 19 responden 

sedangkan keluarga sebanyak 19 responden. 

Penelitian ini menggunakan cara purposive  

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

No Dukungan 

Keluarga 

Frekuensi Persentase 

1. Baik 10 53% 

2. Cukup 8 42% 

3. Kurang 1 5% 

 Jumlah 19 100% 

Berdasarkan tabel  5.6 diatas menunjukan bahwa 

dari 19 responden hampir setengahnya 

memberikan dukungan yang baik sebanyak 10 

responden (53%). 

 

No Tingkat 

Depresi 

Frekuensi Persentase 

1. Tingkat 

Depresi 

11 57% 

2. Depresi 

Ringan 

8 36% 

3. Depresi 

Berat 

1 7% 

 Jumlah 19 100% 

 

anggotanya. Anggota keluarga memandang bahwa 

orang yang bersifat mendukung selalu siap 

memberikan pertolongan dan bantuan jika 

diperlukan (Friedman, 1998). 

 

 

 

sampling yaitu pengambilan sampel secara 

sengaja Instrumen penelitian adalah alat-alat 

yang digunakan untuk pengumpulan data 

(Notoatmodjo, 2008). Instrumen yang digunakan 

dalam penelitian adalah kuesioner dengan 

wawancara terstruktur DASS (Lavibond, 2000). 

Kuesioner ini dipakai dalam menentukan tingkat 

depresi pada lansia di UPT Pelayanan Sosial 

Lanjut Usia Pasuruan di Lamongan. Teknik 

pengumpulan data dengan menggunakan 

kuesioner yang diisi oleh responden dan dibantu 

oleh peneliti. Setelah data keseluruhan 

terkumpul kemudian ditabulasi untuk 

mengetahui Hubungan dukungan keluarga 

terhadap pencegahan depresi pada lansia di uji 

dengan uji korelasi Rank Spearman dengan 

derajat kemaknaan p<0,05 artinya ada hubungan 

yang bermakna 2 variabel, maka H0 ditolak. 

 

  

Berdasarkan tabel 5.7 diatas menunjukan 

bahwa dari 19 responden sebagian besar tidak 

mengalami depresi sebanyak 11 responden 

(57%). 
 

Duk

ung

an 

Kel

uar

ga 

Tingkat Depresi Lansia Tot

al 

Pers

enta

se 

(%) 

Tid

ak 

De

pre

si 

% Rin

gan 

% Se

da

ng 

% Ber

at 
% 

Ba- 

ik 

10 5

3 

0 0 0 0 0 0 10 53 

Cuk

-up 

0 0 8 42 0 0 0 0 8 42 

Kur

ang 

0 0 0 0 0 0 1 5 1 5 

Tot

al 

10 5

8 

8 42 0 0 1 5 19 100 

Spearman Rank  Sig. (2-tailed) = 0,001 , r = -0,712 

 

 



 
 

Berdasarkan tabel 5.1 menunjukan 

bahwa sebagian besar responden memiliki 

sebanyak 10 responden (53%), dan sebagian 

kecil responden memiliki  dukungan keluarga 

kurang sebanyak 1 responden (5%). Setelah data 

diolah dengan software SPSS didapatkan hasil 

realitas dengan uji rank spearman diperoleh 

nilai probalitas sebesar p=0.001,α <0,05 maka 

Ho ditolak yang berarti ada hubungan antara 

dukungan keluarga dengan tingkat depresi pada 

lansia dengan koefisien korelasi r = -0,712, yang 

menunjukan semakin baik dukungan keluarga 

maka tingkat depresi semakin ringan. Dukungan 

keluarga adalah bantuan yang bermanfaat secara 

emosional dan memberikan pengaruh  positif  

berupa informasi, bantuan instrumental, 

emosional, maupun penilaian yang diberikan 

oleh anggota keluarga. Semakin tinggi bantuan-

bantuan tersebut diberikan, maka semakin tinggi 

pula dukungan keluarga yang diterima.Melalui 

keluarga berbagai masalah- masalah kesehatan 

bisa muncul sekaligus dapat diatasi. Melalui 

dukungan keluarga lansia ikut merasakan cara 

membantu mengatasi beban hidupnya, jadi 

dengan adanya dukungan keluarga yang 

mempunyai ikatan emosional setidaknya akan 

memberikan kekuatan pada lansia untuk 

menjalani hari tua yang lebih baik. Menurut 

Smet (1994) dalam Christine (2010), dukungan 

keluarga didefenisiskan sebagai informasi verbal 

atau nonverbal, saran, bantuan yang nyata atau 

tingkah laku yang diberikan oleh orang-orang 

yang akrab dengan subjek di dalam 

lingkungannya atau yang berupa kehadiran dan 

hal-hal yang dapat memberikan keuntungan 

emosional dan berpengaruh pada tingkah laku 

penerimanya. Dalam hal ini orang yang merasa 

memperoleh dukungan secara emosional  merasa 

lega karena diperhatikan, mendapat saran atau 

kesan yang menyenangkan pada dirinya.  

Depresi secara umum adalah keadaan emosional 

yang dicirikan dengan kesedihan, berkecil hati, 

perasaan bersalah, penurunan harga diri, 

ketidakberdayaan, keputusasaan, (Anna, 

2004).Depresi pada pada lansia adalah 

perubahan status sosial, bertambahnya penyakit 

dan berkurangnya kemandirian sosial serta 

perubahan-perubahan akibat proses menua 

(Philip, 2004).  

Mereka yang kuat tingkat religius dan 

pengamalan agamanya ternyata lebih kuat fisik 

dan mentalnya dan kurang mengeluh cemas dan 

depresi. (Hawari, 2008). Semua lansiapun tidak 

bekerja lagi, hal ini membuat lansia memiliki 

waktu yang banyak untuk bersama dan saling 

berbagi diantara mereka. Berdasarkan jenis 

kelamin perempuan lebih rentan mengalami 

depresi karena perempuan sering terpajan 

dengan stressor lingkungan dan ambangnya 

terhadap stressor lebih rendah laki-laki, dengan 

ketidakseimbangan hormon pada perempuan 

seperti menopause (FKUI 2000). Faktor 

pendukung terjadinya deepresi pada lansia 

adalah Kehilangan dimana lanjut usia dapat 

mengalami kehilangan,setiap kali memicu reaksi 

berduka dan tiap periode berduka menyebabkan 

perubahan-perubahan ini bisa menyebabkan 

kebingungan. Penyakit fisik sering dihubungkan 

dengan depresi lansia mencakup hipertensi, 

gagal jantung kongestif, DM, penyakit infeksi, 

perubahan fungsi gastro intestinal, kangker, 

anemia dan gangguan tidur (Luecknotte,2006). 

Penggunaan Obat-obatan dapat membuat lansia 

mengalami penyakit kronik sehingga 

membutuhkan obat untuk mengatasi kondisi 

tersebut, beberapa jenis obat-obatan bisa 

menyebabkan depresi antara lain yaitu 

amphetamine, antiperkison, barbiturate, 

digogsin, penggunaan alcohol, obat-obatan 

illegal dan obat bebas juga bisa meningkatkan 

resiko terjadinya depresi pada lansia ( 

Luecknotte, 2006). Kesepian biasanya dialami 

lansia pada saat meninggalnya pasangan hidup 

atau keluarga dekatnya, terutama bila dirinya 

saat itu juga mengalami berbagai penurunan 

status kesehatan,misalnya menderita berbagai 

penyakit fisik berat gangguan mobilititas atau 

gangguan sensorik,terutama pada gangguan 

pendengaran (Datmojo, 2004). Dukungan 

keluarga yang baik dikarenakan keluarga selalu 

mendukung dan mengisi kekosongan lansia 

sehingga lansia merasa tidak kesepian. Tingkat 

depresi yang dialami lansia normal atau tidak 

depresi karena lansia memiliki aktivitas fisik 

yang membuat lansia untuk berpikir positif 

tentang kehidupannya. (Wulandari, 2010). 

Adapun bentuk dukungan keluarga pada lanjut 

usia yaitu emosional support  (dukungan 

emosional) keluarga sebagai sebuah tempat yang 

aman dan damai untuk istirahat dan pemulihan 

serta membantu  penguasaan terhadap emosi. 

Meliputi ungkapan empati, kepedulian dan 



 
 

perhatian terhadap anggota keluarga yang 

menderita kusta, (Marlyn, 2000). Apprasial 

Assistance (dukungan penghargaan) keluarga 

bertindak sebagai sebuah bimbingan umpan 

balik, membimbing dan menengahi pemecahan 

masalah dan sebagai sumber dan validator 

identitas anggota , (Marlyn, 2000). Tangibile 

Assistance (dukungan materi) keluarga 

merupakan  sebuah sumber pertolongan praktis 

dan konkrit, mencakup bantuan langsung seperti 

dalam bentuk uang, peralatan, waktu, modifikasi 

lingkungan maupun menolong dengan pekerjaan 

waktu mengalami stress, (Marlyn, 2000). 

Informasi support (dukungan informasi) 

keluarga berfungsi sebagai kolektor dan disse 

minatory (penyebar) informasi tentang dunia, 

mencakup memberi nasehat, petunjuk-petunjuk 

saran atau umpan balik, (Utami, 2003). Fungsi 

dari keluarga adalah memenuhi kebutuhan 

anggota individu keluarga dan masyarakat yang 

lebih luas, Friedman 1998 (dalam Setiawati & 

Santun, 2008). Berdasarkan hasil analisis data 

tersebut diketahui bahwa hipotesis penelitian 

yang menyatakan ada hubungan antara 

dukungan keluarga dengan tingkat depresi pada  

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

a. Kesimpulan 

1. Dukungan keluarga  yang diberikan 

kepada lansia di UPT Pelayanan Sosial 

Lansia Pasuruan di Lamongan sebagian 

besarnya adalah dukungan keluarga 

yang baik dengan persentase sebanyak 

53%. 

2. Sebagian besar lansia di UPT Pelayanan 

Sosial Lansia Pasuruan di Lamongan 

tidak memiliki depresi. 
3. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa adanya hubungan dukungan 

keluarga dengan tingkat depresi lansia. 

Oleh karena itu, dukungan keluarga 

yang baik sudah seharunyas diberikan 

oleh keluarganya sendiri, karena akan 

sangat bermanfaat bagi lansia dan dapat 

mengurangi tingkat depresi pada lansia 

yang sedang dalam keadaan depresi. 

b. Saran 

1. Bagi lansia 

Lansia perlu menjaga kesehatan fisik 

seperti Olahraga (melakukan senam yang  

lansia diterima yang artinya dukungan keluarga 

sangat berpengaruh terhadap perkembangan 

lansia.Adapun faktor pendukungan keluarga 

yang mempengaruhi kehidupan lansia seperti 

emosional, penghargaan, materi dan informasi 

sangat dibutuhkan lansia dalam menjalani masa 

tuanya. Fungsi keluarga merupakan hal yang 

sangat penting untuk dijalankan bagi anggota 

keluarga terhadap anggota keluarga yang sangat 

membutuhkannya. Dimasa tuanya lansia sangat 

rentan terhadap berbagai penyakit fisik yang 

dapat membuat dirinya merasa begitu gelisah 

dengan keadaannya. Oleh karena itu, keberadaan 

dan perhatian keluarga sangat penting untuk 

memberi semangat hidup yang besar  bagi 

lansia, dan itu cukup membuat dirinya merasa 

lega. Perhatian yang  Selain itu untuk keseharian 

lansia harus diisi dengan berbagai kegiatan yang 

dapat membuat pikiran dan hatinya senang. Oleh 

karena itu, dukungan keluarga yang kurang akan 

membuat lansia rentan terhadap depresi maupun 

tingkat depresi lansia semakin tinggi, sedangkan 

dukungungan keluarga yang baik akan  

mengurangi tingkat depresi pada lansia. 

 

  

 

 

teratur), penanganan stress dengan pergi ke 

tempat hiburan, Konseling (konsul dengan 

tenaga kesehatan),  Relaksasi, tidur secara 

teratur (mengatur jadwal teratur). 

2. Bagi Keluarga 

Keluarga harus terus memberikan 

dukungan kepada lansia (dukungan emosional, 

dukungan penghargaan, dukungan materi, 

dukungan informasi, karena dengan  dukungan 

keluarga yang baik akan mengurangi tingkat 

depresi pada lansia. 

3. Bagi institusi pendidikan 

Diharapkan bagi institusi pendidikan untuk 

lebih meningkatkan sistim pembelajaran pada 

mahasiswa mengenaicara mengatasi depresi 

pada lansia dan lebih memperbanyak pustaka 

demi penyempurnaan penelitian selanjutnya. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Pada penelitian selanjutnya diharapkan 

penulis menggunakan instrumen atau kuesioner  

yang lebih baik atau sudah terbukti hasilnya 

dalam penelitian, sehingga hasil yang 

didapatkan akan lebih baik lagi. 



 
 

  

5. Bagi Institusi Penelitian 

Pentingnya memberikan penyuluhan 

mengenai dukungan keluarga terhadap lansia 

kepada keluarga lansia. Ciptakan lingkungan 

yang nyaman dan berikan berbagai kegiatan 

yang dapat membuat lansia senang dan betah 

untuk tinggal di UPT Pelayanan Sosial Lansia 

Pasuruan di Lamongan.  
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