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DENGAN STADIUM PENYAKIT KATARAK PADA  

LANSIA DI RUMAH SAKIT MATA M77 MEDAN  

TAHUN 2017 

 

Zulianti, RO, M.Kes 

 

ABSTRAK 

 

Katarak adalah keadaan dimana lensa mata yang biasanya jernih dan bening menjadi 

keruh, penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan karakteristik dan dukungan 

keluarga dengan stadium penyakit katarak pada lansia katarak di Rumah Sakit Mata 

M77 Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional dengan 80 

sampel yang diambil secara acak sederhana terhadap lansia penderita katarak yang 

berobat ke rumah sakit mata M77 medan, pemeriksaan katarak dilakukan dengan 

menggunakan alat slip lamp, opthalmocope dan indaireg dan hasil pemeriksaan dapat 

dikategoriakan katarak menjadi stadium penyakit katarak stadium rendah atau 

stadium tinggi. Analisis data menggunakan uji chi-square.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 77,5% penderita katarak Ada hubungan antara 

dukungan penghargaan dengan stadium penyakit katarakdengan (p=0,050; RP=2,959), 

30% penderita katarak ada hubungan antara dukungan informasi dengan stadium 

penyakit katarak (p=0,022;RP=3,091), 81,25% penderita katarak ada hubungan antara 

usia dengan stadium penyakit katarak (p=0,017;RP=0,214), 82,5% penderita katarak 

ada hubungan antara pekerjaan dengan stadium penyakit katarak (p=0,046;RP=0,295) 

dan 28,75% ada hubungan antara penghasilan dengan stadium penyakit katarak 

(p=0,011;RP=3,636). aktifitas merupakan faktor yang dominan berhubungan dengan 

stadium penyakit katarak pada lansia katarak setelah dikontrol oleh variabel keluarga, 

usia dan penghasilan.  

Pekerjaaan memiliki hubungan yang signifikan dengan stadium penyakit katarak. 

Disarankan agar lansia yang bekerja diluar ruangan/gedung hendaknya mengunakan 

topi dan kacamata yang berwarna gelap supaya sinar matahari tidak langsung 

terkenak mata. 

 

Kata kunci : Dukungan Keluarga, Penyakit Katarak, Lansia,Pekerjaan,Usia,Stadium 

 

The Corelation of Caracteristic and Suport of Elderlys Family with The Stadium of 

Catarac Disease in the Elderly in the Eye Hospital M77 Medan  

Year 2017 

 

Zulianti, RO, M.Kes 

 

ABSTRACT 



 Cataract is a condition in which the eye lens is usually clear and clear 

becomes cloudy, this study  intend to determine of the corelation of caracteristic and 

suport of elderlys family with the stadium of catarac disease in the elderly in the eye  

hospital M77 medan. This research use cross sectional approach with 80 samples 

taken by simple random to elderly patient of cataract who go to eye hospital m77 

medan. Cataract examination is done by using slip lamp, opthalmocope and indaireg 

and the examination results can be categorized cataracts into the stadium of cataract 

disease low stage or high stage.  Data analysis using chi-square test. 

 The results showed that 77.5% of cataract patients had correlation between 

award support and stadium of cataract disease (p = 0,050; RP = 2,959); 30% of 

cataract patients had relationship between information support and cataract stadium 

(p = 0,022; RP = 3,091), 81,25% of cataract patients have relationship between age 

and stadium of cataract disease (p = 0,017; RP = 0,214), 82,5% of cataract patients 

have relationship between work with the stadium of cataract disease (p = 0,046; RP 

= 0,295) and 28,75% there is relation between income with cataract disease stadium 

(p = 0,011; RP = 3,636). Work is a dominant factor associated with the stadium of 

cataracts in cataracts after being controlled by variabel as family, age and income. 

This Conclusion that employment has a significant relationship with the stadium of 

cataract disease. It is recommended that the elderly who work outside the room / 

building should use a hat and sunglasses so that the sun is not instantly eye. 

 

Keyword : 

Family Suport, Catarak Disease, Elderly, Age and Activity, stadium 

 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Penuaan adalah suatu proses alami 

yang tidak dapat dihindari, berjalan 

terus menerus dan berkesinambungan. 

Selanjunya akan menyebabkan 

perubahan anatomis, fisiologi, dan 

biokimia pada tubuh sehingga akan 

mempengaruhi fungsi dan 

kemampuan tubuh secara keseluruhan. 

Menjadi tua ditandai dengan 

kemunduran biologis yang terlihat 

sebagai gejala-gejala kemunduran 

fisik, antara lain kulit mulai 

mengendur, timbul keriput, rambut 

beruban, gigi mulai ompong, 

pendengaran dan penglihatan 

berkurang, mudah lelah, gerakan 

menjadi lamban dan kurang lincah, 

terjadi penimbunan lemak diperut dan 

pinggul (Maryam, Rdkk,2008) 

Lansia selalu dikonotasikan sebagai 

kelompok rentan yang selalu  

 

ketergantungan dan menjadi beban 

tanggungan baik oleh keluarga, 

masyarakat, dan negara. Melihat 

kenyataan bahwa angka harapan hidup 

penduduk Indonesia yang dari tahun 

ketahun semakin baik, maka 

muncullah sebuah hipotesis bahwa 

akan adanya ledakan jumlah lansia 

diIndonesia yang akan semakin 

meningkat pada tiap tahunnya. Data 

BPS menunjukkan bahwa jumlah 

lansia terus meningkat dari 5,3juta 

(1971) meningkat menjadi 14,4 juta 

(2000) dan pada tahun 2010 terjadi 

peningkatan kembali (17,2 juta),dan 

diperkirakan pada  tahun 2020 



mencapai 28,8 juta jiwa 

(Mujahidullah,2012). 

Katarak merupakan masalah 

penglihatan yang serius karena katarak 

dapat mengakibatkan kebutaan. 

Menurut WHO katarak merupakan 

penyebab kebutaan yang paling utama 

didunia sebesar 48% dari seluruh 

kebutaan yang ada di dunia. World 

Health Organization atau WHO 

memperkirakan bahwa terdapat antara 

27 sampai paling sedikit 42 juta 

apabila kriteria diperluas untuk 

ketajaman penglihatan 6/60 atau 

kurang 90% hidup di negara sedang 

berkembang, umumnya di Asia sekitar 

20 juta dan Afrika adalah 10-40 kali 

lebih tinggi dibandingkan dengan 

resiko negara maju di Amerika dan 

Eropa. 

Data statistik menunjukkan lebih dari 

90% orang berusia diatas 65 tahun 

menderita katarak, sekitar 50% orang 

berusia 75-85 tahun daya 

penglihatannya berkurang akibat 

katarak, sekitar 3,1 juta (1,5%) 

penduduk Indonesia yang mengalami 

kebutaan yang terbanyak adalah 

katarak 0.78%, glaukoma 0,20%, 

kelainan refraksi 0,14%, gangguan 

retina 0,13% dan kelainan kornea 

0,10%. Walaupun sebenarnya dapat 

diobati, katarak merupakan penyebab 

utama kebutaan dunia. (Vaughan, 

Dale)  

Pengertian katarak sendiri adalah 

keadaan dimana lensa mata yang 

biasanya jernih dan bening menjadi 

keruh. Kelainan ini bukan suatu tumor 

atau pertumbuhan jaringan didalam 

mata, akan tetapi merupakan keadaan 

lensa menjadi berkabut. Jika kondisi 

kekeruhan katarak ini bertambah tebal, 

maka penglihatan seperti kaca jendela 

yang berkabut (Ilyas, 2004). 

Diamana terjadinya kesenjangan 

antara penderita katarak dengan 

jumlah penderita yang telah dioperasi 

katarak dapat disebabkan karena 

kurangnya pengetahuan luas pada 

penderita katarak. Kekurang pahaman 

tersebut bisa disebabkan kurangnya 

informasi mengenai penyebab dan 

pengobatan katarak, dan bila 

informasi tersebut telah tersedia pun, 

pasien katarak tidak tahu kemana 

mencari tempat layanan pemeriksaan 

mata yang menderita katarak. Hal 

tersebut, menyebabkan penderita 

katarak terlambat berobat, yang 

akhirnya membuat gangguan 

penglihatan yang sebenarnya 

reversible menjadi kadaluwarsa, 

sehingga sampai saat ini masih 

banyak ditemukan kasus kebutaan 

karena katarak yang tidak dioperasi. 

Kurangnya pengetahuan secara baik 

pada penderita katarak, khususnya 

lanjut usia juga berdampak pada sikap 

yang kurang baik, artinya lanjut usia 

akan merasa takut mendengar proses 

operasi katarak apabila dilakukan. 

Lansia merasa bahwa operasi katarak 

tidak selalu dapat mengembalikan 

kondisi mata secara normal. Sikap 

pada penderita katarak lansia ini juga 

dapat mempengaruhi dalam hal 

screening, diagnosis, serta pengobatan 

katarak. 

Permasalahan lain dialami lanjut usia 

berkaitan dengan sikap terhadap 

operasi katarak adalah tingkat ekonomi. 

Kondisi fisik lanjut usia yang menurun 

menyebabkan mereka kurang mampu 

menghasilkan aktifitas yang produktif. 

Hal tersebut merupakan permasalahan 

tersendiri seperti dalam melakukan 

pemeriksaan kesehatan katarak 

ataupun membiayai operasi katarak 



dan perawatan pasca operasi katarak 

(Istiqomah, 2004).  

Bagi lanjut usia yang memiliki aset 

dan tabungan cukup, tidak banyak 

masalah, tetapi bagi lanjut usia yang 

tidak memiliki jaminan hari tua dan 

tidak memiliki aset dan tabungan yang 

tidak cukup maka pilihan untuk 

memperoleh pendapatan semakin 

terbatas termasuk biaya operasi 

katarak. Dengan demikian faktor 

tingkat ekonomi lanjut usia yang 

mengalami katarak dapat bersikap 

berbeda-beda mengenai operasi 

katarak (Ilyas, 2009). 

Dukungan keluarga adalah hubungan 

yang dimiliki antara keluarga dan 

lingkungan sosialnya (Friedman, 2010). 

Dukungan keluarga mempunyai empat 

bentuk yaitu dukungan emosional, 

dukungan penghargaan, dukungan 

informasi, dan dukungan instrumental. 

Berkaitan dengan fungsi keluarga 

dalam memenuhi psikologis 

anggotanya, Keluarga juga berperan 

untuk memberi dukungan fisik dan 

dukungan sosial untuk anggota 

keluarga yang sakit. Dukungan 

keluarga merupakan faktor yang 

sangat penting bagi seseorang yang 

sedang menghadapi masalah dalam 

keluarga. Dukungan keluarga tersebut 

dapat diberikan dengan mendampingi 

pasien  saat berkunjung ke dokter, 

pemenuhan kebutuhan secara materi, 

membantu mobilisasi jika mengalami 

hambatan, membantu menyiapkan 

makanan yang akan dikonsumsi, 

menyiapkan obat -obatan yang harus 

dikonsumsi dan lain - lain. 

Dukungan keluarga merupakan faktor 

yang sangat penting bagi seseorang 

yang sedang menghadapi masalah dan 

dapat memotivasi orang tersebut dalam 

menjalani pengobatannya (Sari, 2012). 

Keluarga memiliki peran keluarga 

diantaranya keluarga akan berusaha 

melakukan bentuk promosi kesehatan, 

Keluarga berupaya melakukan suatu 

penilaian terhadap gejala penyakit, 

keluarga akan mencarikan perawatan 

terhadap permasalahan sakit dalam 

keluarganya, keluarga berupaya 

melakukan rujukan dan mendapat 

perawatan terhadap masalah kesehatan 

anggota keluarga tersebut dan lain - 

lain (Stanhope & Lancaster dalam 

Susanto, 2012). 

Berdasarkan survey awal data yang 

diperoleh dari Rumah Sakit Mata M77 

Medan dari bulan Februari 2016 

sampai Februari 2017 sebanyak 6.805 

pasien yang datang berkunjung atau 

berobat ke Rumah Sakit Mata M77 

Medan, yang terdiagnosa penyakit 

katarak sebanyak  25 % sekitar 1.700 

pasien, rata- rata pasien katarak  

perbulan 150 pasien, dan yang berusia 

60 tahun keatas 100 pasien. (RS Mata 

M77 Medan). 

Rumah Sakit Mata Mencirim 77 

Medan sebagai Rumah Sakit Khusus 

Mata tipe kelas C yang beralamat Jl. 

Sei Mencirim No. 77 Medan yang 

dipimpin oleh Dokter mata berdiri 

sejak tahun 2004 (RS Mata M77 

Medan). 

Berdasarkan hasil wawancara diawal 

yang dilakukan peneliti kepada 4 

pasien katarak di Rumah Sakit Mata 

M77 Medan, 2 dari 4  pasien 

mendapatkan dukungan keluarga, baik 

seperti mencarikan informasi rumah 

sakit yang memiliki fasilitas lengkap 

untuk melakukan operasi katarak dan 

biayanya, mengontrol makanan yang 

dikonsumsi pasien, mengantarkan 

pasien ke pelayanan kesehatan, 

menenangkan dengan kata - kata yang 

positif seperti mendekatkan diri 



kepada Tuhan apabila terdapat 

masalah atau ketakutan yang dialami 

pasien yang terkait operasi katarak 

akan tetapi mereka tidak mempunyai 

motivasi untuk melakukan operasi 

katarak. Sejumlah 2 lainnya 

mendapatkan dukungan keluarga yang 

sama baiknya dan mempunyai 

motivasi untuk melakukan operasi 

katarak.  

Asumsi peneliti dukungan keluarga 

yang tinggi akan menghasilkan 

motivasi yang tinggi. Dukungan 

keluarga yang rendah akan 

menghasilkan motivasi yang rendah 

pula pada pasien namun fenomena 

dilapangan didapatkan fakta yang 

berbeda. Hal inilah yang menarik bagi 

penulis untuk meneliti tentang 

hubungan karakteristik dan  dukungan 

keluarga lansia dengan stadium 

penyakit katarak pada lansia di rumah 

sakit mata M77 medan tahun 2017. 

 

Rumusan Masalah  

Penyakit katarak dapat menyerang 

berbagai kelompok usia namaun lebih 

banyak ditemukan pada lansia. Bila 

seseorang yang mengalami katarak dan 

tidak mendapat  pengobatan dan 

pengontrolan secara teratur, maka hal 

ini dapat membawa sipenderita ke 

dalam kasus – kasus yang lebih serius 

bahkan bisa menyebabkan kebutaan. 

Katarak adalah salah satu faktor yang 

bisa  menyebabkan kebutaan. Faktor – 

faktor menyebabkan katarak antara 

lain meliputi merokok, komsumsi 

alkohol, nutrisi ( komsumsi nabati dan 

hewani ) 

Untuk menghindari terjadinya masalah 

yang lebih serius pada lansia katarak, 

perlu adanya dukungan dalam 

mengontrol perubahan gaya hidup, 

penurunan berat badan pada obesitas, 

sehingga lansia dapat bermotivasi 

untuk merubah perilaku kearah yang 

lebih baik. Anggota keluarga diketahui 

sebagai sumber dukungan dan bantuan 

paling signifikan dalam membantu 

anggota keluarga yang lain untuk 

mengubah prilaku dan gaya hidupnya. 

Jika dukungan ini tidak tersedia, 

keberhasilan pemulihan/rehabilitasi 

akan menurun secara signifikan. 

Banyak teori perubahan prilaku 

kesehatan menunjukkan bahwa 

keluarga adalah pengaruh utama, baik 

pada status kesehatan maupun prilaku 

kesehatan anggota keluarga. Sesuai 

dengan penelitian Wijaya (2016), yang 

mendapatkan adanya hubungan yang 

bermakna antara dukungan keluarga 

terhadap motivasi untuk operasi 

katarak. Ini berarti dengan adanya 

dukungan dari keluarga lansia dengan 

katarak dapat  mengontrol kondisi 

kesehatannya dan diharapkan tidak 

akan berlanjut menjadi kebutaan.  

Masih banyak stadium  katarak pada 

lansia di Rumah Sakit Mata M77 

Medan, menunjukan masih kurangnya 

pengontrolan mata dan pengaruh pola 

hidup sehat lansia selama dirumah. 

Sebagian besar lansia di Sumatra Utara 

tinggal bersama keluarga, jika ada 

anggota keluarga yang sakit biasanya 

anggota keluarga lain saling membantu 

dan memberikan dukungan namun 

apakah dukungan keluarga 

berhubungan dengan stadium katarak 

belum pernah diteliti. Berdasarkan 

fenomena yang ditemukan maka 

peneliti tertarik untuk mengetahui 

“ apakah ada hubungan karakteristik 

dan dukungan keluarga lansia dengan 

stadium  penyakit katarak pada lansia 

di Rumah Sakit Mata M77 Medan” 

 

Tujuan Penelitian  



Tujuan Umum  

 Mengetahui hubungan 

karakteristik dan dukungan keluarga 

lansia dengan stadium penyakit 

katarak penyakit katarak pada lansia di 

Rumah Sakit Mata M77 Medan. 

Tujuan Khusus 

1. Gamabran karakteristik lansia 

katarak 

2. Gambaran dukungan keluarga 

lansia katarak  

3. Gambaran stadium penyakit 

katarak 

4. Hubungan usia lansia dengan 

stadium katarak pada lansia 

5.  Hubungan jenis kelamin lansia 

dengan stadium katarak pada 

lansia  

6. Hubungan pendidikan lansia 

dengan stadium katarak pada 

lansia 

7. Hubungan aktifitas lansia dengan 

stadium katarak pada lansia 

8. Hubungan ekonomi lansia dengan 

stadium katarak pada lansia  

9. Hubungan dukungan emosional 

keluarga dengan stadium penyakit 

katarak pada lansia  

10. Hubungan dukungan penghargaan 

keluarga dengan stadium penyakit 

katarak pada lansia 

11. Hubungan dukungan informasi 

keluarga dengan stadium penyakit 

katarak pada lansia  

12. Hubungan dukungan instrumental 

keluarga dengan stadium penyakit 

katarak pada lansia  

 

METODE  PENELITIAN  

Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif dengan pendekatan cross 

sectional. Penelitian dengan 

pendekatan cross sectional merupakan 

penelitian yang dilakukan dengan cara 

mengukur variabel pada satu saat 

tertentu (Sastroasmoro & Ismael, 

2010). Variabel bebas (independent) 

dalam penelitian ini adalah (dependent) 

stadium  katarak pada lansia.  

 

Lokasi Penelitian dan Waktu 

Penelitian  

Penelitian telah dilakukan di Rumah 

Sakit Mata M77 Medan. Pengambilan 

kasus katarak pada lansia di Rumah 

Sakit Mata M77 Medan dengan alasan 

pemilihan tempat penelitian karena :  

a. Belum pernah dilakukan penelitian 

mengenai hubungan karakteristik 

dan dukungan keluarga lansia 

dengan stadium  penyakit katarak 

pada lansia di Rumah Sakit Mata 

M77 Medan. 

b. Terdapat kasus katarak pada lansia 

di Rumah Sakit Mata M77 Medan. 

Penelitian ini dilakukan mulai bulan 

Februari sampai Mei 2017  

 

Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh pasien lansia yang menderita 

katarak yang berusia 60 tanun keatas 

yang rawat jalan di Rumah sakit mata 

M77 Medan berdasarkan data dari 

Rumah Sakit Mata M77 Medan dari 

bulan Februari 2016 sampai bulan 

Februari 2017 diperoleh data sebanyak 

6.805 pasien, yang menderita penyakit 

katarak 1.700 pasien, rata- rata pasien 

perbulan 150 pasien, yang berusia 60 

tahun keatas 100 pasien. Jumlah 

populasi 100 pasien (RS Mata M77 

Medan).  

Sampel dalam penelitian ini adalah 

lansia yang mengalami katarak di 

Rumah Sakit Mata M77 Medan yang 

memenuhi kriteria inklusi, yaitu :  

1. Lansia yang berusia 60 tahun 

keatas yang memiliki katarak, 



pada pasien yang pertama kali 

datang dan pasien kontrol ulang   

2. Pasien lansia katarak yang sedang 

rawat jalan  

3. Semua jenis kelamin  

4. Bersedia dijadikan responden 

penelitian  

Besar sampel yang dijadikan sebagai 

responden pada penelitian ini dihitung 

berdasarkan rumus sampel untuk 

populasi kecil, yang dikutip dari 

Notoatmodjo (2005) adalah sebagai 

berikut :  

n =    

         1+ N(d²) 

Keterangan :  

n  = Jumlah Sampel  

N = Jumlah Populasi  

d  = ketepatan yang diinginkan  

Berdasrkan rumus diatas, maka jumlah 

sampel yang diperoleh jika tingkat 

keterangan yang diinginkan adalah 

0,05 :  

n  =                               

       1+ 100 (0,05²) 

 n =80 orang 

Berdasarkan perhitungan diatas maka 

didapatkan jumlah sampel sebesar 80 

lansia. Untuk mengantisipasi adanya 

drop out, dilakukan penambahan 

jumlah sampel agar besar sampel tetap 

terpenuhi deangan rumus (Satroasmoro 

& Ismael, 2002) 

n* = n/(1-f) 

n* = 80/( 1 – 0,1) 

n* = 88.9 

ket : n* = Besar sampel setelah 

dikoreksi  

 f   = Perkirakan proposi drop out (0,1)  

Berdasarkan perhitungan dengan 

rumus tersebut, jumlah sampel yang 

diambil pada penelitian ini menjadi 90 

lansia. 

Metode pengambialn sampel adalah 

probbability sampling dengan teknik 

simple random sampling. Dari 

kerangka sampling lansia yang 

menderita katarak di wilayah kerja 

Rumah sakit mata M77 Medan, dipilih 

secara acak sehingga didapatkan 

jumlah sampel yang diinginkan yaitu 

berjumlah 90 responden.  

 

Metode Pengumpulan Data  

Sumber Data 

1. data primer adalah data yang 

diperoleh melalui observasi 

langsung pada subjek 

penelitian dengan 

menggunakan kuesioner 

terhadap karakteristik dan 

dukungan keluarga lansia 

dengan stadium  katarak pada 

lansia di Rumah sakit mata 

M77 medan oleh penulis. 

2. Data sekunder diambil dari 

data rekam di Rumah Sakit 

Mata M77 Medan.  

 

Pengolahan data  

Data yang dikumpulkan selanjutnya 

diolah dengan tahapan sebagai berikut:  

a. Editing (pemeriksaan data ) 

Editing dilakukan untuk memeriksa 

ketepatan dan kelengkapan jawaban 

atau pertanyaan. Apabila terdapat 

jawaban yang belum lengkap atau 

terdapat kesalahan maka data harus 

dilengkapi dengan wawancara dan 

observasi kembali kepada responden.  

b. Coding (pemberian kode ) 

Data yang telah terkumpul dan 

dikoreksi ketepatan dan 

kelengkapannya kemudian diberi kode 

oleh peneliti secara manual sebelum 

dioalah dengan menggunakan 

komputer 



c. Entry (pemasukan data 

kekomputer )  

Data yang telah terkumpul dan 

tersusunsecara tepat dimasukkan ke 

program komputer untuk dianalisis  

d. Cleaning data  

Pemeriksaan kembali semua data yang 

telah dimasukkan ke dalam komputer 

guna menghindari terjadinya kesalahan 

pemasukan.  

 

Uji Validitas dan Reliabilitas  

Menurut Hidayat (2011) uji validitas 

bertujuan untuk mengetahui sejauh 

mana suatu ukuran atau nilai yang 

menunjukan tingkat kehandalan atau 

kesahihan suatu alat ukur. Uji validitas 

dilakukan dengan cara mengukur 

korelasi antar variabel dengan melihat 

nilai corrected item total corelation, 

dengan ketentuan bila nilai r hitung > 

nilai r tabel maka dinyatakan 

pertanyaan tersebut valid dan 

sedangkan uji reliabilitas dilakukan 

setelah semua data dinyatakan valid. 

Uji validitas dan reliabilitas akan 

dilaksanakan sebelum penelitian.  

 

Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan langsung 

kepada lansia dengan kataarak. 

Instrumen yang digunakan berupa 

kuesioner yang berisi beberapa 

pertanyaan tentang dukungan keluarga, 

karakteristik lansia dan data tentang 

stadium  penyakit katarak pada lansia. 

Instrumen yang digunakan adalah 

sebagai berikut :  

1. Kuesioner karakteristik lansia dan 

stadium penyakit katarak pada 

lansia. 

Bagian ini berkaitan dengan 

karakteristik dari lansia katarak dan 

tingat keparahan dari penyakit katarak 

pada lansia katarak yang terdiri dari 

tujuh pertanyaan yaitu nama inisial, 

jenis kelamin, usia, pendidikan, 

aktifitas, ekonomi(penghasialn) dan 

tingkat keparahaan katarak pada lansia 

katarak. Responden mengisi jawaban 

atau dengan memberikan tanda 

checklist (√ ) pada kolom dan tempat 

yang disediakan.  

2. Kuesioner penilaian dukungan 

keluarga  

 Kuesioner yang digunakan 

untuk menilai dukungan keluarga pada 

penelitian ini dimodifikasi dari 

kuesioner Yenni (2011) tentang 

hubungan dukungan keluarga dan 

karakteristik lansia dengan stadium  

strok pada lansia hipertensi. Kuesioner 

pada penelitian ini menggunakan 27 

pernyataan terkait dengan dukungan 

keluarga yang meliputi dukungan 

emosional, dukungan penghargaan, 

dukungan informasi, dan dukungan 

instrumental. Bentuk penyataan yang 

digunakan yaitu skala Likert dengan 

pernyataan positif dan negatif.  

Setiap pernyataan memiliki empat 

pilihan pilihan dengan kriteria jawaban 

sebagai berikut: 3= selalu, 2= sering, 

1= kadang –kadang, 0=tidak pernah, 

untuk pernyataan positif dan 

sebaliknya 0= selalu, 1= sering, 2= 

kadang – kadang, 3=tidak pernah, 

untuk pernyataan negatif. Hasil ukur 

untuk dukungan keluarga ini 

ditetapkan bahwa 0= baik (bila ≥ 

median ) dan 1 = kurang (bila 

<median). Cut of point yang 

digunakan adalah median karena nilai 

dari hasil uji normalitas data 

didapatkan bahwa data tidak 

berdidtribusi normal. Responden 

mengisi salah satu jawaban dengan 

memberi tanda checklist (√) pada 

kolom yang disediakan.  

a. Dukungan emosional  



Dukungan emosional memiliki 7 

pernyataan. Pernyataan positif dengan 

no 1,2,3,4,5, dan 7. Pernyataan negatif 

dengan nomor 6  

b. Dukungan penghargaan  

Dukungan penghargaan memiliki 8 

pernyataan. Pernyataan positif dengan 

nomor 10,11,12,14, dan 15 dan 

pernyataan negatif nomor 9,12,15 

c. Dukungan informasi  

Dukungan informasi memiliki 7 

pernyataan yang semuanya merupakan 

pernyataan positif mulai dengan nomor 

16 sampai nomor 22  

d. Dukungan Instrumental  

Dukungan instrumental memiliki 5 

pernyataan. Pernyataan positif dengan 

nomor 23,24,26, dan 27 dan 

pernyataan negatif dengan no 25 

 

Analisis data  

Analisis data menggunakan analisis 

univariat, bivariat dan multivariat  

a. Analisis univariat dilakukan untuk 

mendeskriptifkan karakteristik 

masing – masing variabel yang 

diteliti. Data yang dianalisis 

univariat pada penelitian ini adalah 

data kategorik, yaitu jenis kelamin 

lansia, usia lansia, pendidikan lansia, 

aktifitas lansia, ekonomi 

(penghasilan) lansia, dukungan 

keluarga: emosional, penghargaan, 

informasi dan instrumental dan 

stadium  penyakit katarak pada 

lansia yang disajikan dengan 

distribusi frekuensi dengan 

persentase.  

b. Analisis bivariat  

Analisis ini digunakan untuk 

mengetahui adanya hubungan antara 

variabel bebas (dukungan emosional, 

dukungan penghargaan, dukungan 

informasi, dukungan instrumental, 

jenis kelamin, usia, pendidikan, 

aktifitas dan ekonomi 

(penghasilan) )dan variabel terkait 

(stadium  katarak pada lansia). Uji 

statistik yang digunakan yaitu chi – 

squre dengan menggunakan bantuan 

SPSS Ver. Pengambilan keputusan ada 

hubungan atau tidak ada pada stadium 

95 % (α = 0,05) selanjutnya ditarik 

kesimpulan jika nilai p<0,05 maka Ha 

diterima Ho ditolak yang menunjukkan 

ada hubungan yang bermakna antara 

variabel dependen dan variabel 

independen, dan jika nilai p>0,05 

maka Ha ditolak Ho diterima yang 

menunjukan tidak ada hubungan yang 

bermakna antara variabel dependen 

dan variabel independen.  

Rumus :  

X² = Ʃ (fo – fe)² 

               fe 

Keterangan :  

X²  = nilai Chi Square (Pearson 

Chi Square) 

Fo = Frekuensi observasi  

Fe = Frekuensi ekspektasi 

c. Analisis multivariat  

Analisis ini dilakukan untuk 

mengetahui variabel independen 

(dukungan emosional, dukungan 

penghargaan, dukungan informasi, 

dukungan intrumental keluarga serta 

jenis kelamin, usia, pendidikan, 

aktifitas, ekonomi (penghasilan) lansia) 

yang dominan dalam mempengaruhi 

stadium  katarak pada lansia. Analisis 

multivariat yang digunakan adalah 

regresi logistik ganda karena variabel 

dependen berbentuk kategori dikotom. 

Prosedur analisis regresi logistik 

menggunakan langkah sebagai berikut 

(Hastono,2007): merupakan analisis 

bivariat, regresi logistik sederhana 

antara masing – masing variabel 

independen dengan variabel dependen. 



Hasil uji bivariat yang mempunyai 

nilai p value < 0,25, dapat langsung 

masuk tahap multivariat. Untuk 

variabel independen yang hasil 

bivariatnya menghasilkan p value > 

0,25, namun secara substansi dianggap 

penting, maka variabel tersebut dapat 

dimasukkan ke dalam model 

multivariat. Selanjutnya memilih 

variabel yang dapat masuk ke dalam 

model, dengan cara mempertahankan 

variabel yang mempunyai p value , 

0,05 dan mengeluarkan variabel yang 

p valuenya > 0,05 satu persatu secara 

bertahap dimulai dari variabel yang 

mempunyai p value terbesar.  

 

HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan hasil 

penelitian tentang hubungan 

karakteristik dan dukungan keluarga 

lansia dengan stadium penyakit 

katarak pada lansia di rumah sakit 

mata M 77 Medan yang terdiri dari 

analisis univariat, bivariat dan 

multivariat.  

Gambaran Umum Rumah Sakit 

Mata M77 Medan  

Rumah Sakit Mata M77 berdiri sejak 

tanggal 01 Agustus 2004 yang dulu 

diberi nama Klinik M77 sejak tahun 

2014 berubah menjadi Rumah Sakit 

Mata M77, yang beralamat Jl. Sei 

Mencirim No.77 Medan. Dipimpin 

oleh seorang Dokter Mata yang 

dibantu oleh pegwai rumah sakit mata 

M77 yang terdiri dari tenaga medis, 

para medis dan non medis yang terdiri 

46 orang  

Rumah Sakit Mata M77 merupakan 

salah satu rumah sakit khusus mata 

yang berada di kota Medan. Sarana 

dan prasarana yang terdapat di Rumah 

Sakit Mata M77 yaitu ruang tunggu, 

ruang administrasi, ruang BDR (Basic 

Diagnostic Room), raung konsultasi 

dokter, ruang laser, ruang CDC 

(Comprehensif Diagnostic Center) 

apotik, optik, dapur, ruang dokter, 

ruang perawat, ruang direktur, ruang 

rawat inap, ruang operasi, rungan 

persiapan operasi, nurse station, sarana 

air bersih, listrik, musolla.  

Pasien berkunjung rata – rata perhari 

150 orang ke rumah sakit mata M77 

Medan. Banyak pasien yang berobat 

rawat jalan yang mengalami penyakit 

katarak, selain penyakit katarak ada 

juga yang mengalami penyakit 

glaucoma, pterygium, kelainan refraksi, 

dan retinopati. 

 

 

 

 

 

 

Jenis ketenaga kerjaan yang dimiliki Rumah Sakit Mta M77 Medan dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini.  

 

Tabel 1 Data Ketenagaan Di Rumah Sakit Mata M77 Medan Tahun 2017 

 

No Jenis Tenaga Jumlah 

1 Dokter Mata  5 



2 S1 Keperawatan  7 

3 D3 keperawatan  8 

4 D3 Refraksi Optisi 5 

5 Analis 1 

6 Farmasi  1 

7 Apoteker  4 

8 S1 Komputer  2 

9 S1 Amdninistrasi  2 

10 D3 Administrasi 2 

11 D3 Gizi  1 

12. SMA Sederajat 7 

13 SMP Sederajat 3 

Jumlah 46 

Sumber Rumah Sakit Mata M77 Tahun 2017 

 

Prosedur pelayanan kesehatan Rumah 

Sakit mata M77 adalah pasien datang 

daftar keunit pendaftaran membawa 

kartu berobat yang berobat ulang, yang 

baru pertama kali berobat harus isi 

formulir (scining) lalu menunggu di 

ruang tunggu untuk diperikasa ke 

ruangan BDR (Basic Diagnostic Room) 

lalu dilanjutkan keruangan konsultasi 

dokter, dokter melakukan diagnosa dan 

tindakan medik. Lalu dilakukan 

pencatatan status dan pemberian resep 

selanjutnya pasien menunggu untuk 

pengambilan obat diraungan apotik. 

 

Analisis Univariat 

Tujuan analisis univariat ini adalaah 

untuk mendeskripsikan karakteristik 

masing – masing variabel yang diteliti 

(Hastono, 2007 ). Data yang dianalisis 

pada penelitian ini adalah dukungan 

keluarga yang terdiri dari dukungan 

emosional, penghargaan, informasi dan 

instrumental ; karakteristk lansia yang 

terdiri dari usia, jenis kelamin, 

pendidikan, aktifitas, ekonomi ; 

stadium penyakit katarak. Berikut ini 

dijelaskan gambaran dari variabel 

tersebut :  

 

 

 

 

 

Stadium penyakit katarak pada lansia katarak di Rumah Sakit  Mata M77 

Medan. 

Hasil penelitian mengenai stadium di Rumah Sakit Mata M77 Medan dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini. 

 

                                             Stadium Penyakit katarak  

 Stadium Tinggi                                                            

      Stadium Rendah                                                                                                                                                                                     

 

   
   

   
  



 

                                                                             

                                      
                                       47,5 %                  52,5 % 

 

Gambar 1. Distribusi Responden Menurut Stadium Penyakit Katarak 

pada Lansia Katarak di Rumah Sakit Mata M77  

Bulan Maret – April Tahun 2017 ( n = 80 ) 

 
Diagram 1 menggambarkan tentang distribusi stadium penyakit katarak pada lansia 

katarak di Rumah Saki Mata M77 Medan. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari 

80 lansia katarak, lebih banyak yang stadium penyakit katarak yang stadium tinggi 

yaitu 42 orang (52,5 %), dibandingkan dengan tingaka keparahan penyakit katarak 

yang stadium rendah yaitu 38 orang ( 47,5 % )  

 

Karakteristik Lansia katarak di Rumah Sakit Mata M77 Medan  

Berdasarkan karakteristik lansia katarak (jenis kelamin, usia, pendidikan, aktifitas, 

ekonomi (penghasilan) dirumah sakit mata M77 Medan, menunjukkan bahwa lansia 

katarak lebih banyak yang berjenis kelamin perempuan dari pada lansia laki – laki 

yaitu 52 orang (65%) untuk lansia katarak perempuan. Sedangkan berdasarkan usia 

lebih banyak yang berusia lansia dini (60 – 74 tahun), yaitu 65 orang (81,3%) 

berdasarkan karakteristik pendidikan lebih banyak lansia katarak yang berpendidikan 

rendah ( ≤ SMP) yaitu sebesar 25 orang (31,3%) sedangkan berdasarkan aktifitas 

lebih banyak lansia katarak yang bekerja diluar gedung yaitu sebesar 66 orang (82,5%) 

dan untuk ekonomi ( penghasila ) lebih banyak lansia katarak yang berpenghasilan < 

1 juta rupiah yaitu sebesar 23 orang (28,8%). 

Distribusinya dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.  

 

 

 

Tabel 2 Distribusi responden menurut karakteristik lansia katarak di Rumah 

Sakit Mata M77 Medan Bulan Maret – April  Tahun 2017 (n = 80 ) 

 

Katakteristik    Frekuensi    Persentase (%) 

1. Jenis Kelamin  

Perempuan         52     65,0 

Laki – Laki         28     35,0 

2. Usia  

Lansia dini (60 – 74 th)      65     81,3 

Lansia tua (≥ 75 th)       15     18,8 

3. Pendidikan  

Tinggi (> SMP)       55     68,8 

Rendah (≤ SMP)       25     31,3 

4. Aktifitas 



Dalam gedung        14     17,5   

Luar gedung        66     82,5 

5. Ekonomi (Penghasilan) 

Tinggi (> 1 juta rupiah )      57     71,3 

Rendah ( < 1 juta rupiah)      23     28,8 

 

 

Dukungan Keluarga pada Lansia Katarak di Rumah Sakit Mata M77 Medan  

 Gambaran deskriptif variabel dukungan keluarga meliputi dukungan 

emosional, dukungan penghargaan, dukungan informasi dan dukungan instrumental. 

Sebelum data dukungan keluarga dikategorikan menjadi kategori baik dan kurang 

baik, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data. Hasil uji normalitas data 

didapatkan bahwa data dukungan keluarga yang terdiri dari dukungan emosional, 

dukungan penghargaan, dukungan informasi dan dukungan instrumental tidak 

berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji kolmogorov smirnov yang 

tidak signifikan yaitu p value < 0,05 sehingga cut of point untuk pengkategorian 

dukungan keluarga digunakan nilai media. 

 

 
Gambar 2. Distribusi Responden Menurut Dukungan Keluarga pada Lansia 

Katarak Di Rumah Sakit Mata M77 Medan Bulan Maret – April 

Tahun 2017 (n=80 ) 

 

Berdasarkan gambar 2, menunjukkan 

bahwa lansia katarak lebih banyak 

mendapatkan dukungan keluarga yang 

baik, baik itu dukungan emosional, 

dukungan penghargaan, dukungan 

informasi dan dukungan instrumental. 

Paling banyak lansia katarak 

mendapatkan dukungan instrumental 

yaitu 65 orang (80 %) sedangkan 

untuk dukungan emosional, dukungan 

penghargaan dan dukungan informasi 

masing – masing 68,8 %, 22,5 %, 

70 %. 

Bila dilihat pada hasil kuesioner 

tentang dukungan emosional keluarga, 

banyak lansia yang menjawab dengan 



nilai yang rendah untuk dukungan 

keluarga tentang menanyakan keluhan 

– keluhan yang lansia rasakan. Untuk 

dukungan penghargaan, banyak lansia 

yang menjawab dengan nilai redah 

untuk dukungan keluarga tentang 

melakukan semua perkerjaan dirumah 

lansia untuk menentukan tempat 

memeriksakan kesehatannya  

Untuk hasil kuesioner tentang 

dukungan informasi keluarga, banyak 

lansia yang menjawab dengan nilai 

rendah untuk dukungan keluarga 

tentang menjelaskan kepada lansia 

tentang pentingnya melakukan 

pemeriksaan mata bagi penderita 

katarak. Untuk dukungan instrumental 

keluarga, banyak lansia menjawab 

dengan nilai rendah untuk dukungan 

keluarga berobat atau memeriksakan 

kesehatan jika kondisi sangat menurun 

saja. 

 

Analisis Bivariat  

Kegunaan analisis bivariat adalah 

untuk mengetahui hubungan atau 

perbedaan anatara dua variabel 

(Hastono, 2007). Berikut ini adalah 

hasil analisis bivariat beberapa 

variabel yang ingin diketahui 

hubungannya, yaitu hubungan antara 

dukungan emosional keluarga dengan 

stadium penyaki katarak pada lansia 

katarak, hubungan dukungan 

penghargaan keluarga dengan stadium 

penyakit katarak pada lansia katarak, 

dukungan informasi keluarga dengan 

stadium penyakit katarak pada lansia 

katarak, dukungan instrumental 

keluarga dengan tingakat keparahan 

penyakit katarak pada lansia katarak, 

hubungan jenis kelamin dengan 

stadium penyakit katarak pada lansia 

katarak, hubungan usia dengan 

stadium penyakit katarak pada lansia 

katarak, hubungan pendidikan dengan 

stadium penyakit katarak pada lansia 

katarak, hubungan aktifitas dengan 

stadium penyakit katarak pada lansia 

katarak, hubungan ekonomi 

( penghasilan ) dengan stadium 

penyakit katarak pada lansia katarak.  

 

Hubungan Karakteristik Lansia Dengan Stadium Penyakit Katarak pada 

Lansia Katarak di Rumah Sakit Mata M77 Medan  

  Hasil penelitian mengenai hubungan karakteristik lansia dengan stadium 

penyakit katarak pada lansia di Rumah Sakit mata M77 Medan. 

 

Tabel 3. Distribusi Responden Menurut Karakteristik Lansia Dengan Stadium 

Penyakit Katarak pada Lansia Katarak Di Rumah Sakit Mata M77 Medan 

Bulan Maret – April Tahun 2017 ( n = 80 ) 
 

Karakteristik  

Lansia 

Stadium Total Rasio 

Prevalen 

(95%CI) 

p value 
Stadium Tinggi Stadium Rendah   

n % n % n % 

1. Jenis Kelamin 
        

       Laki – laki 
18 22,5 10 12,5 28 35 0.476 0,094 

       Perempuan      24     30 28 35 52 65 0.185 – 1.226  

2. Usia  
        



       Lansia Tua 
12 15 3 3,75 15 18,75 0,214 0.017 

       Lansia Dini  30 37,5 35 43,75 65  81,25 0.055 – 0.831  

3. Pendidikan  
        

       Rendah 
11 13,75 14 17,5 25 31,25 1.644 0.216 

       Tinggi  31 38,75    24     30 55 68,75 0.634 – 4.262  

4. Aktifitas          

       Dalam Gedung  
4 5 10 12,5 14 17,5 0.295 0.046 

       Luar Gedung 38 47,5    28     35 66 82,5 0.084 – 1.037  

5. Penghasilan  
        

> 1 juta  
35 43,75 22 27,5 57 71,25 3,636 0.011 

       <1 juta  
7 8,75 16     20 23 28,75 

1.290 – 

10.247 
 

 
        

Hubungan Jenis Kelamin dengan 

Stadium Penyakit Katarak pada 

Lansia katarak  

Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat 

hasil analisis hubungan antara 

karakteristik jenis kelamin dengan 

stadium katarak diperoleh bahwa dari  

28 orang (35%) yang jenis kelamin 

laki – laki terdapat 18 (22,5%) stadium 

tinggi dan 10 orang (12,5%) stadium 

rendah, sedangkan dari 52 orang yang 

jenis kelamin perempuan terdapat 24 

orang (30%) dengan stadium tinggi 

dan 28 orang (35%) dengan stadium 

rendah. Dan nilai p value = 0,094 

berarti tidak ada hubungan yang 

signifikan antara karakteristik jenis 

kelamin dengan stadium katarak pada 

lansia katarak.   

 

Hubungan Usia dengan Stadium 

Penyakit Katarak Pada Lansia 

Katarak  

Dapat dilihat hasil analisis hubungan 

antara karakteristik usia  dengan 

stadium katarak diperoleh bahwa dari  

15 orang (18,75%) yang lansia tua 

( ≥75 tahun) terdapat 12 (15%) 

stadium tinggi dan 3 orang (3,75%) 

stadium rendah, sedangkan dari 65 

orang yang lansia dini (60 – 74 tahun) 

terdapat 30 orang (37,3%) dengan 

stadium tinggi dan 35 orang (43,15%) 

dengan stadium rendah. Dan nilai p 

value = 0,017 berarti ada hubungan 

yang signifikan antara karakteristik 

usia dengan stadium katarak pada 

lansia katarak. 

 

Hubungan Pendidikan dengan 

Stadium Penyakit Katarak pada 

Lansia katarak  

Dapat dilihat hasil analisis hubungan 

antara karakteristik pendidikan dengan 

stadium katarak diperoleh bahwa dari  

25 orang (31,25%) yang tingakt 

pendidikan rendah terdapat 11 

(13,75%) stadium tinggi dan 14 orang 

(17,5%) stadium rendah, sedangkan 

dari 55 orang yang tingkat pendidikan 

tinggi terdapat 31 orang (38,75%) 

dengan stadium tinggi dan 24 orang 

(30%) dengan stadium rendah. Dan 

nilai p value = 0,216 berarti tidak ada 



hubungan yang signifikan antara 

karakteristik tingkat pendidikan 

dengan stadium katarak pada lansia 

katarak. Dari hasil analisis diperoleh 

pula nilai RP =  1.644, artinya lansia 

penderita  katarak yang berpendidikan 

rendah mempunyai peluang 1.644 kali 

untuk stadium katarak dibandingkan 

lansia penderita katarak yang 

berpendidikan tinggi. 

 

Hubungan Aktifitas dengan 

Stadium Penyakit katarak pada 

Lansia Katarak  

Dapat dilihat hasil analisis hubungan 

antara karakteristik aktifitas dengan 

stadium katarak diperoleh bahwa dari  

14 orang (17,5%) yang aktifitas 

didalam gedung/ ruangan terdapat 4 

(5%) stadium tinggi dan 10 orang 

(12,5%) stadium rendah, sedangkan 

dari 66 orang yang aktifitas diluar 

gedung/ raungan terdapat 38 orang 

(47,5%) dengan stadium tinggi dan 

dengan 28 orang (35%) dengan 

stadium rendah. Dan nilai p value = 

0,046 berarti ada hubungan yang 

signifikan antara karakteristik aktifitas 

dengan stadium katarak pada lansia 

katarak. Dari hasil analisis diperoleh 

pula data nilai RP = 0.295, artinya 

lansia penderita katarak yang bekerja 

di luar gedung mempunyai peluang 

0.295 kali untuk stadium katarak 

dibandingkan lansia penderita katarak 

yang aktifitas didalam gedung. 

Hubungan Ekonomi ( Penghasilan) 

dengan Stadium Penyakit Katarak 

pada Lansia Katarak  

Dapat dilihat hasil analisis hubungan 

antara karakteristik ekonomi 

(penghasilan) dengan stadium katarak 

diperoleh bahwa dari  57 orang 

(71,25%) yang penghasilan > 1 juta 

terdapat 35 (43,15%) stadium tinggi 

dan 22 orang (27,5%) stadium rendah, 

sedangkan dari 23 orang (28,75%) 

yang penghasilan < 1 juta terdapat 7 

orang (8.75%) dengan stadium tinggi 

dan 16 orang (20%) dengan stadium 

rendah. Dan nilai p value = 0,011 

berarti ada hubungan yang signifikan 

antara karakteristik penghasilan 

dengan stadium katarak pada lansia 

katarak. 

Dari hasil analisis diperoleh pula data 

nilai RP = 3.636, artinya lansia 

penderita katarak yang ekonomi 

(penghasilan) < 1 juta mempunyai 

peluang 3.636 kali untuk stadium 

katarak dibandingkan lansia prnderita 

katarak yang ekonomi (penghasilan) > 

1 juta 

 

 

Hubungan dukungan keluarga Dengan Stadium Penyakit Katarak Pada Lansia 

Katarak di Rumah Sakit Mata M77 Medan.  
Hasil penelitian mengenai hubungan dukungan keluarga dengan stadium penyakit 

katarak pada lansia katarak di rumah sakit mata M77 

 

Tabel 4 .Distribusi Responden Menurut Dukungan Keluarga dan stadium 

penyakit katarak pada lansia katarak di Rumah Sakit Mata M77 Medan Bulan 

Maret – April Tahun 2017 ( n = 80 ) 
 

Dukungan 

Keluarga 

Stadium Total Rasio 

Prevalen 
p value 

Stadium Tinggi Stadium Rendah   



n % N % n % (95%CI) 

1. Emosional          

       Baik  31 38,75 24 30 55 68,8 1,644 0,216 

       Kurang 11 13,75 14 17,5 25 31,3 0,634 – 4,262  

2. Penghargaan          

      Baik 13 16,25 5 6,25 18 22,5 2,959 0.050 

      Kurang 29 36,25 33 41,25 62 77,5 0,941 – 9,304  

3. Informasi         

      Baik 34 42,5 22 27,5 56 70,0 3,091 0.022 

      Kurang  8 10 16 20 24 30,0 1,133 – 8,435  

4. Instrumental         

      Baik 35 43,75 29 36,25 64 80,0 1,552 0.307 

      Kurang   7 8,75 9 11,25 16 20,0 0,515 – 4,678  

 

Hubungan Dukungan Emosional 

Keluarga dengan Stadium Katarak  

Berdasarkan Tabel 4, dapat dilihat 

hasil analisis hubungan antara 

dukungan emosional keluarga dengan 

stadium katarak diperoleh bahwa dari  

25 orang (31,3%) yang memiliki 

dukungan emosional yang kurang 

terdapat 11 orang (13,75%) stadium 

tinggi dan 14 orang (17,5%) stadium 

rendah, sedangkan dari  orang yang 

memiliki dukungan emosional baik 

terdapat 55 orang (68,8%) terdapat 31 

orang (38,75%) dengan stadium tinggi 

dan 24 orang (30%) dengan stadium 

rendah. Dan nilai p value = 0,216 

berarti tidak ada hubungan yang 

signifikan antara dukungan emosional 

keluarga dengan stadium katarak pada 

lansia penderita katarak. Dari hasil 

analisis diperoleh nilai RP = 1,644, 

artinya lansia penderita katarak yang 

mendapat dukungan emosional 

keluarga yang kurang mempenyai 

peluang 1,644 kali untuk stadium 

katarak dibandingkan lansia penderita 

katarak yang mendapat dukungan 

emosional yang baik. 

 

Hubungan Dukungan Penghargaan 

Keluarga dengan Tingkat Keparhan    

Katarak  

 Dapat dilihat hasil analisis 

hubungan antara dukungan 

penghargaan keluarga dengan stadium 

katarak diperoleh bahwa dari  62 orang 

(77,5%) yang memiliki dukungan 

penghargaan yang kurang terdapat 29 

orang (36,25%) stadium tinggi dan 33 

orang (41,25%) stadium rendah, 

sedangkan dari 18 orang yang 

memiliki dukungan penghargaan baik 

terdapat 13 orang (16,25%) dengan 

stadium tinggi dan 5 orang (6,25%) 

dengan stadium rendah. Dan nilai p 

value = 0,050 berarti ada hubungan 

yang signifikan antara dukungan 

penghargaan keluarga dengan stadium 

katarak pada lansia penderita katarak. 

Dari hasil analisis diperoleh pula nilai 

RP = 2,959 artinya lansia penderita 

katarak yang mendapatkan dukungan 

penghargaan keluarga yang kurang 

mempunyai peluang 2,959 kali untuk 

stadium katarak  dibanding lansia 

penderita katarak yang mendapat 

dukungan penghargaan yang baik.  

Hubungan Dukungan Informasi 

Keluarga dengan stadium katarak 

 Dapat dilihat hasil analisis 

hubungan antara dukungan Informasi 

keluarga dengan stadium katarak 

diperoleh bahwa dari  24 orang (30%) 

yang memiliki dukungan informasi 

yang kurang terdapat 8 (10%) stadium 



tinggi dan 16 orang (20%) stadium 

rendah, sedangkan dari 56 orang yang 

memiliki dukungan informasi baik 

terdapat 34 orang (42,5%) dengan 

stadium tinggi dan 22 orang (27,5%) 

dengan stadium rendah. Dan nilai p 

value = 0,022 berarti ada hubungan 

yang signifikan antara dukungan 

informasi keluarga dengan stadium 

katarak pada lansia penderita katarak. 

Dari hasil analisis diperoleh pula nilai  

RP = 3,091 artinya lansia penderita 

katarak yang mendapatkan dukungan 

informasi keluarga yang kurang 

mempunyai peluang 3,091 kali untuk 

stadium katarak dibanding lansia 

katarak yang mendapatkan dukungan 

informasi yang baik. 

 

Hubungan Dukungan Instrumental 

Keluarga dengan Stadium Katarak  

    Dapat dilihat hasil analisis 

hubungan antara dukungan 

instrumental keluarga dengan stadium 

katarak diperoleh bahwa dari  16 orang 

(20%) yang memiliki dukungan 

instrumental yang kurang terdapat 7 

(8,75%) stadium tinggi dan 9 orang 

(11,25%) stadium rendah, sedangkan 

dari 64 orang (80%) yang memiliki 

dukungan instrumental baik terdapat 

35 orang (43,75%) dengan stadium 

tinggi dan 29 orang (36,25%) dengan 

stadium rendah. Dan nilai p value = 

0,307 berarti tidak ada hubungan yang 

signifikan antara dukungan 

instrumental keluarga dengan stadium 

katarak pada lansia penderita katarak. 

Dari hasil analisis diperoleh pula nilai 

RP = 1,552, artinya lansia penderita 

katarak yang mendapatkan dukungan 

instrumental keluarga yang kurang 

mempunyai peluang 1,552 kali untuk 

stadium katarak dibandingkan lansia 

penderita katarak yang mendapat 

dukungan instrumental yang baik. 

 

Analisis Multivariat Faktor yang 

Dominan Berhubungan dengan 

Stadium Penyakit Katarak pada 

Lansia Katarak di Rumah Sakit 

Mata M77 Meadan 

Analisis multivariat bertujuan untuk 

menilai hubungan beberapa variabel 

independen dengan satu atau beberapa 

variabel dependen (Hastono, 2007 ). 

Analisis Multivariat yang berguna 

adalah regresi logistik ganda model 

prediksi yang bertujan untuk 

memperoleh model yang terdiri dari 

beberapa variabel independen yang 

dianggap terbaik untuk memprediksi 

kejadian variabel dependen ( stadium 

penyakit katarak pada lansia katarak)  

Pemilihan Variabel Kandidat 

Multivariat  

Pemilihan variabel yang dapat masuk 

model multivariat dilakukan dengan 

menganalisis bivariat secara logistik 

sederhana antara variabel independen 

dengan variabel dependen. Dalam 

penelitian ini terdapat beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhi stadium 

penyakit katarak pada lansia katarak, 

diantaranya adalah : dukungan 

keluarga yakni : dukungan emosional 

keluarga, dukungan penghargaan, 

dukungan informasi, dukungan 

instrumental keluarga serta 

karakteristik lansia yang terdiri dari 

jenis kelamin, usia, pendidikan, 

aktifitas, ekonomi (penghasilan) lansia. 

Hasil seleksi kandidat variabel anatara 

variabel dukungan keluarga dan 

karakteristik lansia dengan stadium 

penyakit katarak pada lansia katarak 

dengan menggunakan uji regresi 

logistik dengan model prediksi dapat 

dilihat pada tabel 5 berikut ini 



  

 

Tabel 5 Hasil Seleksi Kandidat Variabel 

 

       Variabel        p value 

 Dukungan emosional      0,930    

 Dukungan penghargaan    0,097 

Dukungan informasi      0,076 

 Dukungan instrumental     0,930 

 Jenis kelamin      0,430  

 Usia       0,047 

 Pendidikan      0,245 

 Aktifitas       0,058 

 Ekonomi (penghasilan)    0,183 

 
 

 

Berdasarkan hasil seleksi kandidat variabel pada tabel 5, menunjukkan bahwa 

terdapat variabel yang memiliki nilai p > 0,25 yaitu dukungan emosional ( p value = 

0,930), dukungan instrumental (p value = 0,930) dan jenis kelamin (p value = 0,430) 

ini berarti bahwa variabel dukungan emosional, dukungan instrumental dan jenis 

kelamin tidak dapat masuk ke multivariat. Adapun variabel yang dapat dianalisis 

multivariat adalah dukungan penghargaan, dukungan informasi, usia, pendidikan, 

aktifitas, penghasilan. 

 

Pembuatan Model Multivariat 

Dalam pemodelan ini, semua variabel yang masuk ke dalam analisis multivariat 

berdasarkan hasil seleksi bivariat, dianalisis dengan stadium penyakit katarak yaitu 

variabel dukunga penghargaan, dukungan informasi, usia, pendidikan, aktifitas, dan 

penghasilan.  

 

Tabel 6 Model Terakhir 

 

Variabel          Nilai B  Nilai p Exp(B)        95%CI for Exp(B) 

         Lower    Upper 

 Dukungan Penghargaan    1,180 0,111  3,253             0,763 – 13,870 

Dukungan Informasi        1,267 0,047  3,549              1,016 – 12,391 

Usia          -1,601 0,040  0,202             0,044 –   0,927 

Pendidikan         -1,053 0,217  0,349              0,066 –   1,854 

Aktifitas        -1,816 0,036  0,163             0,030 –   0,890 

Penghasilan         1,158 0,166  3,185               0,619 – 16,394 

Constant         0,330 0,726  1,391 

 

   



Berdasarkan model terakir, didapat 

hasil analisis multivariat, diamana 

variabel yang berhubungan dengan 

stadium katarak pada pasien katarak 

adalah variabel dukungan informasi 

dengan p value 0,047, usia dengan p 

value 0,040 dan aktifitas dengan p 

value 0,036 sedangkan variabel 

dukungan penghargaan, pendidikan 

dan penghasilan sebagai variabel 

konforunding .  

 Hasil analisis menunjukkan bahwa 

variabel yang paling dominan 

berhubungan dengan stadium penyakit 

katarak pada lansia di Rumah Sakit 

Mata M77 Medan Tahun 2017 adalah 

aktifitas yaitu pada nilai p value 0,036 

dan pada nilai koefisien regresi exp (B) 

0,163. Hal ini menunjukkan variabel 

tersebut memiliki hubungan yang 

signifikan dengan stadium penyakit 

katarak di Rumah Sakit Mata M77 

Medan. 

 Berdasarkan hasil analisis, 

variabel aktifitas yaitu pada nilai 

koefisien regresi exp (B) atau Rasio 

Prevalen 0,163 pada Confidence 

Interval 95% yaitu 0,030 sampai 0,890, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa 

aktifitas diluar raungan/ gedung akan 

memiliki penyakit katarak 0,163 kali 

akan lebih tinggi terjadinya stadium 

penyakit katarak.  

   

PEMBAHASAN 

Interprensi dan diskusi hasil  

Pada bagian ini akan membahas 

tentang hasil penelitain yang meliputi 

tentang dukungan keluarga, 

karakteristik lansia yang behubungan 

dengan stadium penyakit katarak pada 

lansia katarak. pada interprensi dan 

diskusi hasil ini peneliti akan 

membandingkan hasil yang diperoleh 

dengan teori dan penelitian terdahulu 

yang relevan.  

 

Stadium Penyakit Katarak pada 

Lansia katarak   

Hasil analisis bivariat tentang 

distribusi stadium penyakit katarak 

pada lansia penderita katarak di 

Rumah Sakit Mata M77 Medan 

didapat dari 80 lansia katarak, ada 38 

orang (47,5%) yang mengalami 

stadium katarak stadium rendah.ini 

berarti ada sebagian kecil dari lansia 

penderita katarak yang mengalami 

stadium penyakit katarak, namun hasil 

yang didapatkan ini lebih besar jika 

dibandingkan dari hasil wawancara 

dengan petugas rumah sakit mata M77 

yang memperkirakan hanya 35 % lansi 

katarak yang mengalami stadium 

rendah. Berdasarkan hal tersebut, tidak 

dapat dijelaskan apakah jumlah kasus 

katarak stadium ringan di rumah sakit 

mata M77 mengalami kenaikan atau 

penurunan dari sebalumnya, karena 

petugas rumah sakit tidak dapat 

menunjukan dengan pasti jumlah 

lansia denagan stadium penyakit 

katarak karena tidak memiliki data 

untuk stadium penyakit katarak di 

rumah sakit mata M77 tersebut.  

Bila dilihat dari angka penyakit 

katarak berdasarkan dari UPT KIM 

dari januari sampai desember tahun 

2013 bahwa penderita katarak yaang 

berasal dari daerah sumatra utara 

berjumlah 1.256 orang ( UPT KIM, 

2013). Hal ini menunjukkan bahwa 

ada kecenderungan tinggi lansia yang 

mengalami katarak. Bila dilihat dari 

angka katarak yang didapat pada 

peneliti ini yaitu 1.700 orang rata – 

rata perbulan 150 orang yang berusia 

60 tahun keatas sebanyak 100 orang, 

masi dibawah dari angka katarak tahun 



2013. Namun, angka ini belum dapat 

dikatakan lebih rendah dari data tahun 

2013, karena data tahun 1013 tersebut 

bukan hanya dari usia lansia aja tetapai 

dari semua usia yaitu dari usia 1 tahun 

sampai 90 tahun dan data ini juga 

merupakan data dari kota medan 

sumatra utara secara keseluruhan. 

Sementara data yang didapat dari 

penelitian ini haya berasal dari rumah 

sakit mata M77 Medan yang 

merupakan salah satu dari 3 rumah 

sakit khusus mata yang ada di kota 

medan.  

Peneliti dapat menganalisa stadium 

penyakit katarak pada lansia katarak 

dapat disebabkan karena lansia 

memiliki aktifitas diluar 

ruangan/gedung . berdasrkan hasil 

penelitain didapat 82,5 % lansia 

katarak dengan aktifitas diluar 

ruangn/gedung. seperti yang diketahui 

bahwa aktifitas seseorang dapat 

mempengaruhi stadium katarak, 

menurut penelitian Arimbi (2012) 

bahwa ada hunungan pekerjan dengan 

penyakit katarak pada lansia 

semangkin banyak lansia berkerja 

diluar ruangan/ gedung semangkin 

banyak lansia mengalami penyakit 

katarak  

 

 

Hubungan Karakteristik Lansia 

dengan Stadium penyakit katarak 

pada lansia katarak  

Pada bagian ini akan dibahas tentang 

gambaran karakteristik lansia katarak 

yang meliputi jenis kelamin, usia, 

pendidikan, aktifitas, ekonomi 

(penghasilan) dan juga membahas 

tentang hubungan karakteristik lansia 

tersebut denagn stadium pada lansia 

katarak 

 

Hubungan Jenis Kelamin Lansia 

dengan Stadium penyakit katarak 

pada Lansia katarak  

Proposi responden tingkaat keparahan 

katarak stdium tinggi pada kategori 

perempuan 24 orang (30%) sedangkan 

responden laki – laki 18 orang (22,5%) 

dan responden pada stadium stadium 

rendah pada kategori perempuan 28 

orang (35%) dan kategori laki – laki 10 

orang (12,5%)  

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 

4.3 diperoleh RP=0,476 dengan (95% 

IC: 0,185 – 1.226) , dapat dikatakan 

bahwa responden pada kategori 

perempuan mempunyai risiko untuk 

stadium penyakit katarak sebanyak 

0,476 kali dibandingkan dengan 

responden kategori laki – laki namun 

secara statistik hal tersebut bermakna 

dengan nilai p value = 0,094 (> 0,05), 

sehingga disimpulkan bahwa jenis 

kelamin tidak berhubungan secara 

bermakna dengan stadium penyakit 

katarak.    

Hasil penelitian tentang distribusi jenis 

kelaminndari lansia katarak di rumah 

saki mata M77 Medan didapat bahwa 

mayoritas lansia jenis kelamin 

perempuan. Sesuai dari hasil 

wawancara dengan petugas rumah 

sakit, didapatkan bahwa lansia 

perempuan yang lebih banyak 

memeriksakan kesehatan ke rumah 

sakit sehingga data yang tercatat pada 

rumah sakit lebih banyak lansia 

katarak yang berjenis kelamin 

perempuan sehingga kemungkinan 

yang terambil sebagai sampel juga 

lebih banyak lansia katarak yang 

berjenis kelamin perempuan.  

Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian 

Arimbi (2012) yang juga menemukan 

lansia katarak mayoritas jenis kelamin 

perempuan (58,7%) . Zulfitri 



membahas bahwa anatara lansi laki – 

laki dan perempuan mempunyai 

respon yang berbeda menghadapi 

masalah. Dimana lansia laki – laki 

cenderung kurang peduli, tidak mau 

menjaga, mengontrol ataupun 

memeriksakan kesehatan secara rutin 

ke rumah sakit sehingga lansia 

perempuan lebih banyak ditemukan 

dati pada lansia laki – laki.  

 

Hubungan Usia denagn stadium 

Penyakit Katarak pada Lansia 

Katarak 

Proposi responden tingkaat keparahan 

katarak stdium tinggi pada kategori 

lansia dini 30 orang (37,5%) 

sedangkan responden lansia tua 12 

orang (15%) dan responden pada 

stadium stadium rendah pada kategori 

lansia dini 35 orang (43,75%) dan 

kategori lansia tua 3 orang (3,75%)  

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 

4.3 diperoleh RP=0,214 dengan (95% 

IC: 0,055 – 0,831), dapat dikatakan 

bahwa responden pada kategori lansia 

dini mempunyai risiko untuk stadium 

penyakit katarak sebanyak 0,214 kali 

dibandingkan dengan responden 

kategori lansia tua namun secara 

statistik hal tersebut bermakna dengan 

nilai p value = 0,017 (> 0,05), 

sehingga disimpulkan bahwa usia 

berhubungan secara bermakna dengan 

stadium penyakit katarak.    

 Ini menunjukkan bahwa lansia 

dini sudah merupakan kategori usia 

yang termasuk kedalam risiko yang 

tinggi untuk menderita katarak dan 

stadium. Hasil ini sama dengan hasil 

penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya bahwa katarak, sering 

ditemukan mulai usia 40 tahun keatas. 

Dengan meningkatnya umur, maka 

ukuran lensa akan bertambah dengan 

timbulnya serat – serat lensa yang baru. 

Seiring bertambahnya usia, lensa 

berkurang kebeningannya, keadaan ini 

akan berkembang dengan 

bertambahnya berat katarak. pada 

golongan umur 60 tahun haampir 2/3 

nya mulai mengalami katarak. pada 

penelitian sebelumnya yang di lakukan 

(pujiyanto, 2004) faktor umur sangat 

mempenaruhi kejadian katarak dengan 

RP sebesar 3,20 dan p value sebesar 

0,04, artinya faktor umur berhubungan 

secara statistik bermakna dengan 

kejadian katarak. 

 

Hubungan Pendidikan denagn 

stadium Penyakit Katarak pada 

Lansia Katarak 

Proposi responden tingkaat keparahan 

katarak stdium tinggi pada kategori 

pendidikan tinggi 31 orang (38,75%) 

sedangkan responden pendidikan 

rendah 11 orang (13,75%) dan 

responden pada stadium stadium 

rendah pada kategori pendidikan tinggi 

24 orang (30%) dan kategori 

pendidikan rendah 14 orang (17,5%)  

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 

4.3 diperoleh RP=1,644 dengan (95% 

IC: 0,634 – 4.262), dapat dikatakan 

bahwa responden pada kategori 

pendidikan rendah mempunyai risiko 

untuk stadium penyakit katarak 

sebanyak 1,644 kali dibandingkan 

dengan responden kategori pendidikan 

tinggi namun secara statistik hal 

tersebut bermakna dengan nilai p value 

= 0,216 (> 0,05), sehingga 

disimpulkan bahwa tingkat pendidikan 

tidak berhubungan secara bermakna 

dengan stadium penyakit katarak.    

Hasil penelitian berbeda dengan 

penelitain yang dilakukan oleh 

(Arimbi, 2012) dimana faktor 

pendidikan rendah sangat 



mempengaruhi kejadian katarak 

dengan OR sebesar 16,3 dan p value = 

0,000 artinya faktor pendidikan 

berhubungan secara statistik bermakna 

dengan keparahan katarak. 

Dari beberapa pengamatan survey di 

masyrakat diperoleh prevalensi katarak 

lebih tinggi pada yang berpendidikan 

rendah. Meskipun tidak ditemukan 

hubungan langsung antara tingkat 

pendidikan dengan stadium penyakit 

katarak namun tingkat pendidikan 

dapat mempengaruhi status sosial 

ekonomi termasuk aktifitas dan status 

gizi.  

 

Hubungan aktifitas dengan stadium 

Penyakit Katarak pada Lansia 

Katarak 

Proposi responden tingkaat keparahan 

katarak stdium tinggi pada kategori 

aktifitas diluar ruangan/ gedung 38 

orang (47,5%) sedangkan responden 

aktifitas di dalam ruangan/ gedung 4 

orang (5%) dan responden pada 

stadium stadium rendah pada kategori 

aktifitas di luar gedung/ ruangan 28 

orang (35%) dan kategori didalam 

ruangan/ gedung 10 orang (12,5%)  

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 

4.3 diperoleh RP=0.295 dengan (95% 

IC: 0,084 – 1,037), dapat dikatakan 

bahwa responden pada kategori 

aktifitas diluar ruangan mempunyai 

risiko untuk stadium penyakit katarak 

sebanyak 0,295 kali dibandingkan 

dengan responden aktifitas didalam 

ruangan/gedung namun secara statistik 

hal tersebut bermakna dengan nilai p 

value = 0,046 (> 0,05), sehingga 

disimpulkan bahwa aktifitas 

berhubungan secara bermakna dengan 

stadium penyakit katarak.    

Aktifitas dalam hal ini berhubungan 

dengan paparan sinar ultraviolet, 

dimana sinar UV merupakan fakror 

resiko terjadinya katarak dan stadium 

katarak. sinar Ultraviolet yang berasal 

dari sinar matahari akan diserap oleh 

protein lensa dan kemudian akan 

menimbulkan teaksi fotokimia 

sehingga terbentuk radikal bebas atau 

spesies oksigen yang bersifat sangat 

reakktif . reaksi tersebut akan 

mempengaruhi struktur protein lensa, 

selanjutnya menyebabkan kekeruhan 

lensa yang disebut katarak (WHO). 

Pada studi oleh Neale et al. 

Melaporkan adanya hubungan positif 

yang kuat antara aktifitas yang 

terpapar sinar matahari pada usia 

antara 20- 29 tahun dengan katarak 

nuklear. Paparan yang terjadi di usia 

lebih lanjut merupakan hubungan yang 

lemah.(Sinha R et al, 2009) 

Hal ini juga sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oeh Arimbi (2012) 

faktor aktifitas sngat mempengaruhi 

kejadian katarak dengan OR sebesar 

2,9 dengan 95% IC : 1,3 – 6,1 dan p 

value sebesar 0,007 artinya faktor 

aktifitas berhunungan secara statistik 

bermakna dengan kejadian katarak. 

 

Hubungan Ekonomi / Penghasilan 

denagn Stadium Penyakit Katarak 

pada Lansia Katarak 

Proposi responden tingkaat keparahan 

katarak stdium tinggi pada kategori 

penghasilan rendah (< 1 juta ) 7 orang 

(8,75%) sedangkan responden 

penghasilan tinggi (> 1 juta) 35 orang 

(43,75%) dan responden pada stadium 

stadium rendah pada kategori 

penghasilan rendah (< 1 juta) 16 orang 

(20%) dan kategori penghasilan tinggi 

(> 1 juta ) 22 orang (27,5%)  

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 

4.3 diperoleh RP=3,636 dengan (95% 

IC: 1,290 – 10,247), dapat dikatakan 



bahwa responden pada kategori 

penghasilan rendah mempunyai risiko 

untuk stadium penyakit katarak 

sebanyak 3,636 kali dibandingkan 

dengan responden penghasilan tinggi 

namun secara statistik hal tersebut 

bermakna dengan nilai p value = 0,011 

(> 0,05), sehingga disimpulkan bahwa 

penghasilan berhubungan secara 

bermakna dengan stadium penyakit 

katarak.    

 Penderita katarak yang berasal 

dari golongan ekonomi rendah tidak 

akan mampu mengobati penyakit 

kerumah sakit atau klinik swasta yang 

mahal sehingga pengobatan katarak 

tidak menjadi prioritas bagi mereka. 

Jarak yang jauh dari sarana pelayanan 

menyebabkan ongkos transpotasi dan 

biaya untuk keluarga yang mengantar 

menjadi mahal. Biaya perawataan mata 

pasca operasi seperti membeli 

kacamata juga tidak dapat dilakukan. 

Hal ini sama dengan penelitian Arimbi 

(2012) faktor penghasilan sangat 

mempengaruhi kejadian katarak 

dengan OR sebesar 0,4 dengan (95%  

IC : 0,2 – 0.9) p value sebesar 0,04 

artinya faktor penghasilan 

berhubungan secara statistik bermakna 

dengan kejadian katarak.  

 

Hubungan Dukungan Keluarga 

dengan Stadium penyakit katarak 

pada lansia katarak  

Dukungan keluarga yang akan dibahas 

disini meliputi bagaimana gambaran 

tentang dukungan emosional, 

dukungan penghargaan, dukungan 

informasi dan dukungan instrumental 

keluarga terhadap lansia katarak dan 

juga membahas tentang hubungan 

dukungan keluarga tersebut dengan 

tngkat keparahan penyakit katarak 

pada lansia katarak.  

 

Hubungan Dukungan Emosional 

Keluarga dengan Stadium Penyakit 

Katarak pada Lansia Katarak  

Proposi responden tingkaat keparahan 

katarak stdium tinggi pada kategori 

baik 31 orang (38,75%) sedangkan 

responden kurang 11 orang (13,75%) 

dan responden pada stadium stadium 

rendah pada kategori baik 24 orang 

(30%) dan kategori kurang 14 orang 

(17,5%)  

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 

4.4 diperoleh RP=1,644 dengan (95% 

IC: 0,634 – 4,262) , dapat dikatakan 

bahwa responden pada kategori kurang 

mempunyai risiko sebanyak 1,644 kali 

dibandingkan dengan responden pada 

kategori baik namun secara statistik 

hal tersebut tidak bermakna dengan 

nilai p value = 0,216 (> 0,05), 

sehingga disimpulkan bahwa 

dukungan keluarga emosional tidak 

berhubungan secara bermakna dengan 

stadium penyakit katarak.    

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

lebih dari sebagian lansia katarak 

sudah mendapatkan dukungan 

emosional yang baik dari keluarganya. 

Hasil penelitian ini juga sama dengan 

penelitian Wijaya (2016) yang juga 

menemukan sebagian besar lansia 

katarak (58,8%) telah 

mendapatkandukungan emosional 

yang efektif dari keluarganya. Menurut 

analisis peneliti, sebagian besar 

keluarga telah menjalankan fungsi 

afektifitasnya karena menurut 

Friedman (1998, dalam setiadi, 2008), 

salah satu fungsi keluarga adalah 

fungsi dan dukungan emosional 

termasuk dalam fungsi afektifitas dari 

keluarga.  

Berdasarkan hasil kuesioner keluarga 

lebih banyak yang selalu menunjukkan 



wajah yang menyenangkan saat 

membantu lansia, selalu merawat lansi 

dengan penuh kasi sayang, selalu 

membantu dengan tulis ikhas, selalu 

mendengarkan yang dirasakan lansia, 

tidak pernah membiarkan lansia 

sendirian saat menghadapi masalah. 

Menurut peneliti sebagian besar 

keluarga telah memahami bahwa 

lansia katarak harus diberikan 

perhatian dan kasih sayang agar lansia 

tidak merasa sendirian dalam 

menghadapi masalah dan merasa putus 

asa seperti yang dikatakan Nugroho 

(2000), bahwa lansia yang sudah 

mengalami berbagai perubahan dan 

penurunan fungsi dapat mengakibatkan 

terjadinya rasa sedih, putus asa , harag 

diri rendah dan perasaan tidak berguna. 

Ini berarti sebagian besar lansia 

katarak sudah mendapat tempat yang 

nyaman untuk beristirahat karena 

merasa tidak sendirian dan masi ada 

keluarga yang menyayangi dan 

memperhatikannya.  

Friedman, Bowden dan Jones (2003) 

juta mengatakan bahwa dengan 

terpenuhinya dukungan emosional 

dalam keluarga akan meningkatkan 

kualitas manusia, stabilisasi 

kepribadian, prilaku dan harga diri 

anggota keluarganya. Ini berarti bahwa 

semangkin baik dukungan emosional 

yang diperoleh lansia katarak, akan 

semakin baik kualitas manusia, harga 

diri dan prilaku lansia dalam 

mengontrol kesehatan sehingga dapat 

mengurangi risiko stadium tinggi, oleh 

sebab itu, keluarga hendaknya 

memberi dukungan emosional yang 

baik kepada lansia katarak seperti 

memberikan perhatian terhadap 

kondisi lansia, memberi kasih sayang 

saat menghadapi lansia sehingga angka 

stadium tinggi dapat diturunkan. 

 

Hubungan Dukungan Penghargaan 

Keluarga dengan Stadium Penaykit 

Katarak pada Lansia Katarak  

Proposi responden tingkaat keparahan 

katarak stdium tinggi pada kategori 

baik 13 orang (16,25%) sedangkan 

responden kurang 29 orang (36,25%) 

dan responden pada stadium stadium 

rendah pada kategori baik 5 orang 

(6,25%) dan kategori kurang 33 orang 

(41,25%)  

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 

4.4 diperoleh RP=2,959 dengan (95% 

IC: 0,941 – 9,304) , dapat dikatakan 

bahwa responden pada kategori kurang 

mempunyai risiko untuk katarak 

sebanyak 2,959 kali dibandingkan 

dengan responden baik namun secara 

statistik hal tersebut bermakna dengan 

nilai p value = 0,050 (> 0,05), 

sehingga disimpulkan bahwa 

dukungan keluarga penghargaan 

berhubungan secara bermakna dengan 

stadium penyakit katarak.    

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

lebih dari sebagian lansia katarak 

sudah mendapatkan dukungan 

penghargaan yang baik dari 

keluarganya. Hasil penelitian ini juga 

sama dengan penelitian Wijaya (2016) 

yang juga menemukan sebagian besar 

lansia katarak (55,9%) telah 

mendapatkan dukungan Penghargaan 

yang efektif dari keluarganya. Menurut 

analisi penelitian, sebagian besar 

keluarga juga sudah menjalankan 

fungsi afektifitasnya karena menurut 

Friedman, Bowden dan Jones (2003), 

dukungan penghargaan juga 

merupakan bentuk fungsi afektif dari 

keluarga. Menurut Bomar (2004), 

bentuk penghargaan keluarga berupa 

pemberian penghargaan dengan 

menunjukkan respon positif, yaitu 



dorongan atau persetujuan terhadap 

gagasan / ide atau perasaan seseorang.  

Berdasarkan dari hasil kuesioner, 

keluarga sudah banyak yang 

melalukan dukungan penghargaan 

yang baik pada lansia katarak seperti 

jarang melibatkan lansia dalam 

musyawarah keluarga, sering 

mendengarkan saran yang diberikan 

lansia, sering mengikutsertakan lansia 

dalam setiap acara keluarga dan 

selalau menerima lansia apa adanya 

dengan segala keterbatasannya. Ini 

berarti sebagian besar keluarga telah 

memberikan penghargaan berupa 

dorongan, menerima lansia dengan 

segala keterbatasannya dan 

menunjukkan responden positif 

terhadap lansia  

Hal ini juga diberikan oleh penelitain 

Zulfitri (2006) yang menemukan 

adanya hubungan antara dukungan 

penghargaan keluarga dengaan 

perilaku lansia dalam mengontrol 

kesehatannya kesehatannya. Semakin 

baik dukungan penghargaan keluarga 

terhadap lansia katarak akan semakin 

baik pula prilaku lansia katarak dalam 

mengontor kesehatannya. Ini berarti 

bahwa lansia yang memiliki dukungan 

keluarga yang baik akan meningkatkan 

prilaku lansia dalam mengontrol 

kesehatan kearah yang lebih baik pula 

sehingga katarak yang terkontrol akan 

mengurangi risiko untuk terjadinya 

stadium tinggi. Oleh sebab itu, 

keluarga harus memberikan dukungan 

penghargaan berupa memberikan 

umpan balik, membimbing dan 

memberi bantuan dalam memecahkan 

masalah yang dihadapai lansia 

sehingga angka stadium katarak 

stadium tinggi dapat diturunkan.  

 

Hubungan Dukungan Informasi 

Keluarga dengan Stadium Penaykit 

Katarak pada Lansia Katarak  

Proposi responden tingkaat keparahan 

katarak stdium tinggi pada kategori 

baik 34 orang (42,5%) sedangkan 

responden kurang 8 orang (10%) dan 

responden pada stadium stadium 

rendah pada kategori baik 22 orang 

(27,5%) dan kategori kurang 16 orang 

(20%)  

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 

4.4 diperoleh RP=3,091 dengan (95% 

IC: 1,133 – 8,435) , dapat dikatakan 

bahwa responden pada kategori kurang 

mempunyai risiko untuk penyakit 

katarak sebanyak 3,091 kali 

dibandingkan dengan responden 

kategori baik namun secara statistik 

hal tersebut bermakna dengan nilai p 

value = 0,022 (> 0,05), sehingga 

disimpulkan bahwa dukungan keluarga 

penghargaan berhubungan secara 

bermakna dengan stadium penyakit 

katarak.    

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

lebih dari sebagian lansia katarak 

sudah mendapatkan dukungan 

Informasi yang baik dari keluarganya. 

Hasil penelitian ini juga sama dengan 

penelitian Wijaya (2016) yang juga 

mendapatkan bahwa lansia katarak 

yang mendapatkan informasi yang 

efektif lebih besar dari pada yang 

mendapatkan dukungan informasi 

yang tidak efektif yaitu (61,8%) lansia 

katarak yang mendapatkan dukungan 

informasi yang efektif.  

Menurut Friedman, Bowden dan Jones 

(2003), dukungan Informasi termasuk 

kedalam fungsi perawatan kesehatan 

keluarga terhadap anggota keluarganya. 

Dukungan informasi ini dapat 

diberikan keluarga dalam bentuk 

meemberikan saran, arahan dan 



informasi penting dengan baik seperti 

selalu menjelaskan kepada lansia 

tentang pentingnya menjaga kesehatan.  

Menurut analisis penelitian, sebagian 

besar keluarga lansia katarak telah 

menjalankan fungsi perawatan 

kesehatan terhadap anggota 

keluarganya dengan memberikan 

informasi – informasi, saran yang 

dibutuhkan oleh lansia katarak terkait 

dengan penyakit dan perawatannya 

walaupun pada hasil kuesioner, ada 

beberapa keluarga yang belum 

memberikan beberapa informasi 

seperti menjelaskan bahaya minum 

alkohol dan merokok pentingnya 

makan sayur, buah secara teratur, 

pentingnya mengontrol dan menjaga 

kesehatan mata bagi penderita katarak. 

Hal ini mungkin disebabkan karena 

kurangnya pengetahuan keluarga 

terkait dengan beberapa informasi 

tersbut. Untuk informasi terkait minum 

alkohol dan merokok, mungkin saja 

karena sebagian besar lansia adalah 

perempuan yang tidak minum alkohol 

dan merokok sehingga keluarga tidak 

pernah memberikan informasi terkait 

dengan bahaya minum lakohol dan 

merokok pada lansia katarak tersebut.  

Pada penelitian ini juga ditemukan 

adanya hubungan antara dukungan 

informasi yang diberikan keluarga 

dengan stadium penyakit katarak pada 

lansia katara. Menurut analisis peneliti, 

lansia katarak yang mendapat 

dukungan informasi dari keluarga 

berupa nasehat, pengarahan, atau 

pemberian informasi yang cukup 

terkait dengan penyakitnya, akan 

termotivasi untuk merubah perilakunya 

menjadi lebih sehat. Seperti yang 

diketahui bahwa lansia sudah 

mengalami penurunan pemahaman, 

pengertian, dan perhatian sehingga 

lansia membutuhkan dukungan 

informasi dari orang lain yaitu 

keluarga lansia katarak yang 

mendapatkan informasi yang cukup 

dari keluarga akan memahami apa 

yang harus dilakukan agar mata tetap 

sehat dan tetap terkontrol dengan baik. 

Katarak yang selalu terkontrol dengan 

baik akan mengurangi risiko untuk 

mengalami komplikasi yang lebih 

berat pada kondisi yang lebih buruk. 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

Wijaya (2016) yang juga menemukan 

adanya hubungan antara dukungan 

informasi keluarga dengan prilaku 

lansia katarak dalam mengontrol 

kesehatannya. Berdasarkan hal ini, 

berarti lansia katarak yang 

mendapatkan dukungan informasi 

yang baik akan meningkatkan prilaku 

lansia katarak juga dalam mengontrol 

kesehatannya. Hal ini juga sesuai 

dengan pendapat Friedman, Bowden 

dan Jones (2003), yang mengatakaan 

bahwa lansia yang mendapatkan 

dukungan informasi yang cukup akan 

termotivasi untuk tetap menjaga 

kondisi kesehatan menjadi lebih baik. 

Ini berarti bahwa keluarga harus 

memverikan saran, nasehat dan 

inforamsi yang cukup kepada lansia 

katarak terkait dengan penyakit dan 

perawatannya sehingga dapat 

menurunkan risiko katarak stadium 

tinggi pada lansia katarak dan angka 

tingkat keparaahan stdium tinggi dapat 

diturunkan. 

 

Hubungan Dukungan Instrumental 

Keluarga dengan Stadium Penyakit 

Katarak pada Lansia Katarak  

Proposi responden tingkaat keparahan 

katarak stdium tinggi pada kategori 

baik 35 orang (43,75%) sedangkan 

responden kurang 7 orang (8,75%) dan 



responden pada stadium stadium 

rendah pada kategori baik 29 orang 

(36,25%) dan kategori kurang 9 orang 

(11,25%)  

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 

4.4 diperoleh RP=1,552 dengan (95% 

IC: 0,515 – 4,678) , dapat dikatakan 

bahwa responden pada kategori kurang 

mempunyai risiko untuk penyakit 

katarak sebanyak 1,552 kali 

dibandingkan dengan responden 

kategori baik namun secara statistik 

hal tersebut bermakna dengan nilai p 

value = 0,307 (> 0,05), sehingga 

disimpulkan bahwa dukungan keluarga 

instrumental tidak berhubungan secara 

bermakna dengan stadium penyakit 

katarak.    

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

lebih dari sebagian lansia katarak 

sudah mendapatkan dukungan 

Instrumental yang baik dari 

keluarganya. Hasil penelitian ini juga 

sama dengan penelitian Wijaya (2016) 

yang menemukan lebih banyak lansia 

katarak mendapat dukungan 

Instrumental yaitu sebesar (55,9%).  

Menurut Friedman, Bowden dan Jones 

(2003), dukungan insrumental ini juga 

termasuk dalam fungsi perawatan 

kesehatan dan fungsi ekonomi 

keluarga. Fungsi perawatan kesehatan 

dapat berupa menydiakan makanan, 

pakaian, tempat tingal dan fungsi 

ekonomi keluarga berupa penyediaan 

finansial yang cukup.bentuk dukungan 

instrumental yang dapat diberikan 

keluarga dapat jugaa berupa bantuan 

tenaga maaupun waktu kepada anggota 

keluarganyaa (Bomar,2004; Kaakinen 

et al.,2010).  

Berdasarkan hasil kuesioner, keluarga 

sudah lebih banyak memberikan 

dukungan instrumental kepada lansia 

katarak seperti selalu mengantar lansia 

untuk berobat, sering meluangkan 

waktu untuk mendengarkan keluhan 

yang disampaikan lansia dan selalu 

memberikan suasana ketenangan 

kepada lansia di rumah. Dari hasil 

penelitian ini dapat dikatakan bahwa 

sebagian besar keluarga juga telah 

menjalankan fungsi perawatan 

kesehatan berupa menyediakan waktu 

dan tenaga untuk lansia katarak dengan 

baik.  

Hal ini mungkin saja disebabkan 

karena keluarga telah memahami 

bahwa lansia saat ini sangat 

membutuhkan dukungan instrumental 

untuk pemeliharaan, biaya berobat atau 

pemulihan kesehatannya karena lansia 

sudah memasuki masa pensiun atau 

lansia sudah memiliki keterbatasan 

fisik sehingga lansia tidak lagi 

memiliki penghasilan yang sama 

seperti dahulu saat masi bekerja atau 

produktif. Hal ini dapat dijelaskan dari 

hasil kuesioner, sudah banyaknya 

keluarga menyediakan waktu 

mendengarkan keluhan lansia, 

memberikan suasana ketenangan 

dirumah.  

 

Faktor yang Dominan berhubungan 

denagn Tingkat Kejadian Katarak 

pada Lansia Katarak    

Hasil analisi multivariat pada 

penelitian ini menunjukkan adanya 

tiga Variabel yang berhubungan 

dengan stadium penyakit katarak pada 

lansia katarak yaitu dukungan 

informasi, usia dan aktifitas dari tiga 

variabel tersebut, yaitu yang dominan 

berhubungan dengan stadium penyakit 

katarak pada lansia katarak adalah 

aktifitas karena memiliki aktifitas yaitu 

pada nilai p value 0,036 dan pada nilai 

koefisien regresi exp (B) 0,163. Hal ini 

menunjukkan variabel tersebut 



memiliki hubungan yang signifikan 

dengan stadium penyakit katarak di 

Rumah Sakit Mata M77 Medan.  

Namun dalam penelitian ini variabel 

dukungan penghargan yang awalnya 

merupakan variabel yang berhubungan 

dengan stadium penyakit katarak, 

setelah dilakukan analisisis multifariat 

regresi logistik ganda dengan model 

prediksi, variabel tersebuat bukan 

merupakan variabel yang dianggap 

terbaik untuk memprediksi stadium 

penyakit katarak pada lansia katarak 

dan variabel confounding. Artinya 

dukungan keluarga ini merupakan 

hubungan dengan aktifitas dan juga 

berhubungan dengan tingkat keparhan 

penyakit katarak, bahwa variabel 

perancu (confounding) adalah variabel 

yang berhubungan dengan variabel 

bebas dan variabel tergantung. 

Menurut analisis peneliti, adanya 

hubungan antara dukungan keluarga 

dengan aktifitas dapat dijelaskan dari 

studi oleh Neale et al. Melaporkan 

adanya hubungan positif yang kuat 

anatar pekerja yang terpapat sinar 

matahari pada usia 20- 29 tahun 

dengan katarak nuclear. Paparan yang 

terjadi di usia lebih lanjut mempunyai 

hubungan yang lemah. (Sinha R et al, 

2009) 

Disamping dukungan keluarga 

berhubungan dengan aktifitas, sebagai 

variabel kounfounding, dukungan 

keluarga juga berhubungan dengan 

stadium penyakit katarak pada lansia 

katarak. seperti yang dikatakan oleh 

Friedman, Bowden dan Jones  

(2003), bahwa dukungan keluarga 

merupakan  sumber bantuan paling 

signifikan dalam membantu anggota 

keluarga dalam mengubah gaya 

hidupnya. Hal ini juga didukung oleh 

Glanz,Lewis dan Rimer (1997, dalam 

Friedman, Bowden dan Jones, 2003) 

yang menyatakan bahwa dukungan 

keluarga adalah penting dalam 

keberhasilan anggota keluarga dalam 

melakukan dan mempertahankan 

perilaku kesehatan baru dan individu 

yang memiliki dukungan keluarga 

yang kuat lebih cenderung untuk 

mengadopsi dan mempertahankan 

perilaku kesehatan yang baru dari pada 

individu yang tidak memiliki 

dukungan keluarga untuk mengubah 

prilaku kesehatannya. 

Berdasarkan hal tersebut dapat 

dilakukan bahwa lansia katarak yang 

mendapatkan dukungan keluarga yang 

baik akan memiliki prilaku yang baik 

pula alam hal menjaga kesehatannya 

seperti hasil penelitian Zulfitri (2006) 

yang mendapatkan adanya hubungan 

antara dukungan keluarga dengan 

perilaku lansi katarak dalam 

mengontrol kesehatannya sehingga 

lansi katarak yang memiliki prilaku 

yang baik dalam menjaga 

kesehatannya diharapkan tidak akan 

mengalami kondisi kesehatan yang 

lebih buruk seperti katarak stadium 

tinggi. Hal ini dukungan oleh Green 

dan Kreuter ( 1991, dalam Mc Murray, 

2003), bahwa dukungan keluarga 

termasuk dalam faktor penguat yang 

dapat mempengaruhi perilaku dan 

gaya hidup seseorang sehingga 

berdampak pada status kesehatan dan 

kualitas hidupnya.   

 

Keterbatasan Penelitian  

Dalam pengisian kuesioner, lansia 

diharapkan untuk dapat mengingat 

kembali kebelakang, 

peristiwa/kejadian masa lalunya terkait 

dengan dukungan yang telah diberikan 

keluarga terhadap lansia tersebut. 

Fungsi kognitif lansia yang sudah 



mengalami penurunan, sehingga 

kemungkinan untuk terjadinya recall 

bias. 

Peneliti tidak mendampingi semua 

lansia dalam pengisian kuesioner 

karena ada beberapa lansia yang tidak 

dapat langsung mengisi kuesioner 

karena alasan tertentu sehingga 

kuesioner harus ditinggal untuk diisi 

oleh lansia dan diambil kembali pada 

hari berikutnya. Sementara, untuk 

dapat mengisi kuesioner dengan benar, 

butuh pemahaman tentang maksud dari 

pernyataan yang ada dalam kuesioner.  

Keterbatasan variabel penelitian 

penyakit katarak meliputi katarak 

melibatkan berbagai aspek pada 

variabel host (manusia), lingkungan 

dan prilaku karena itu faktor yang 

berhubungan dengan penyaki katarak 

sangat kompleks. Karean keterbatasan 

tersebut, peneliti hanya bisa 

menganalisis sembilan variabel 

independen dan melihat hubungannya 

dengan penyakit katarak. Keterbatasan 

pelaksanaan penelitian, surve dalam 

penelitain ini dilaksanakan hanya 

berdasarkan kunjungan pasien yang 

berobat ke Rumah Sakit Mata M77 

Medan dan waktu penelitian yang 

terbatas.    

 

Implikasi Hasil Penelitian  

Penelitian ini berdampak pada 

pelayanan kesehatan dimasyarakat 

dalam memberikan asuhan 

keperawatan pada lansia katarak yaitu 

dengan melibatkan dan 

memberdayakan keluarga, seperti 

dalam setiap kegiatan penyebaran 

informasi yang terkait dengan 

peningkatan kesehatan lansia. Ini 

berarti, tujuan asuhan tidak hanya 

berfokus pada individu saja, 

bagaimana agar dia tidak sakit, tetap 

juga membantu keluarga untuk 

bertanggung jawab terhadap kesehatan 

keluarga sendiri. 

Hasil penelitain juga berdampak 

kepada keluarga yang memiliki status 

ekonomi rendah karena tidak dapat 

memberikan dukungan instumental 

dengan baik kepada lansia katarak 

seperti dalam hal menyediakan waktu, 

dana dan fasilitas yang dibutuhkan 

lansia katarak untuk mengontrol dan 

menjaga kesehatannya. Berdasarkan 

hasil penelitian juga didapat bahwa 

sebagian besar lansia katarak 

berpendidikan rendah. Hal ini akan 

berdampak terhadap tingginya angka 

tingkat kejadian penyakit katarak pada 

lansia katarak.  

Hasil penelitian ini juga dapat 

memperkaya ilmu pengetahuan 

dibidang keperawatan khususnya 

tentang stadium penyakit katarak pada 

lansia kataraak.dukungan keluarga dan 

faktor aktifitas merupakan salah satu 

faktor yang dapat mempengaruhi 

kesehatan masyarakat umumnya dan 

lansia katarak khususnya.  

Hasil penelitian ini juga dapat 

dijadikan referensi untuk penelitian 

selanjutnya terkait dengan stadium 

penyakit katarak pada lansia katarak.   

 

KESIMPULAN  

1.  Sebanyak 52,5 % lansia 

penderita katarak mengalami stadium 

penyakit katarak stadium tinggi. Data 

ini menunjukkan adanya 

kecenderungan yang tinggi pada lansia 

mengalami stadium penyakit katarak. 

2. Ada hubungan antara dukungan 

penghargaan dengan stadium penyakit 

katarak (p=0,050; RP=2,959) dan ada 

hubungan dukungan informasi dengan 

stadium penyakit katarak (p=0,022; 

RP=3,091)  



3. Tidak ada hubungan antara 

dukungan emosional denagn stadium 

penyakit katarak (p=0,216; RP=1,664) 

dan tidak ada hubungan instrumental 

dengan stadium penyakit katarak 

(p=0,307; RP=1,552). 

4. Tidak ada hubungan antara 

jenis kelamin dengan stadium penyakit 

katarak (p=0,094; RP=0,476) dan tidak 

ada hubungan antara pendidikan 

dengan  stadium penyakit katarak 

(p=0,216; RP=1,644). 

 5. Ada hubungan antara usia 

dengan stadium penyakit katarak (p= 

0,017; RP=0,214), ada hubungan 

aktifitas dengan stadium penyakit 

katarak (p=0,046; RP=0,295) dan ada 

hubungan penghasilan dengan stadium 

penyakit katarak (p=0,011; RP=3,636)  

6.  Dari beberapa faktor yang 

berhubungan dengan stadium pentakit 

katarak pada lansia katarak variabel 

aktifitas merupakan faktor yang 

dominan berhubungan dengan stadium 

penyakit katarak pada lansia katarak 

dimana nilai OR = 4,385 artinya lansia 

yang berkerja di luar ruangan/ gedung 

akan berisiko menderita katarak 

stadium tinggi sebesar 4 kali 

dibandingkan lansia berkerja di dalam 

ruangan/gedung menderita katarak. 

 

SARAN 

1. Bagi Pengambil Kebijakan 

Dinas kesehatan dalam upaya untuk 

meningkatkan derajat kesehatan lansia 

dengan katarak, perlu dikembangkan 

program kegiatan yang lebih 

komprehensif yaitu menguatkan 

promosi kepada penyakit katarak dan 

lansia yang aktifitas di luar 

ruangan/gedung yang merupakan 

stadium katarak yang lebih tinggi 

dibandingkan bekerja dirumah 

sebaiknya lansia yang bekerja diluar 

ruangan/gedung memakai topi atau 

kacamata yang warna gelap supaya 

sinar matahari UV tidak langsung 

terkenak ke mata lansia.  

2. Bagi Pelayanan Keperawatan  

Hendaknya perawat dalam 

memberikan asuhan keperawatan tidak 

hanya berfokus pada lansianya saja 

tetapi harus melibatkan atau 

memberdayakan keluraga dalam setiap 

kegiatan. Bentuk kegiatan yang dapat 

dilakukan perawat adalah  melakukan 

penyebaran informasi baik kepada 

lansia maupun kepada keluarga terkait 

dengan penyakit katarak dan 

bagaimana untuk mengatasi sinar UV 

bagi aktifitas diluar ruangan/gedung 

untuk masyarakat umumnya dan lansia 

katarak khususnya  

3. Bagi Pendidikan  

Diharapkan dapat menjadi acuan bagi 

pendidikan untuk pengembangan 

intervensi keperawatan dimasyarakat 

terkait katarak pada lansia dengan 

pendekatan aktifitas guna untuk 

merubah perilaku masyarakat yang 

dapat menghambat kesehatan.  

4. Bagi Peneliti  

Bagi penelitian selanjutnya, mungkin 

perlu dilihat faktor lain yang dapat 

mempengaruhi stadium katarak seperti 

pengetahuan lansia dan gaya hidup 

lansia itu sendiri sehingga dapat 

diketahui dengan jelas faktor yang 

berhubungan dengan stadium penyakit 

katarak. selain itu perlu juga dilakukan 

penelitian quasi eksperimen tentang 

aktifitas diluar ruangan/ gedung pada 

masyarakat.  
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