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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 
3.1 Kerangka Konseptual 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
3.1 Kerangka konsep penelitian hubungan tingkat depresi dengan ketergantungan 

Activity of Daily Living (ADL) pada lansia 
 

Fisik 

Penurunan 
a. Jumlah sel 
b. Fungsi persarafan 
c. Fungsi pendengaran  
d. Fungsi kardiovaskular 
e. Fungsi termoregulasi 
f. Fungsi respirasi 
g. Fungsi pencernaan 
h. Fungsi perkemihan 
i. Fungsi endokrin 
j. Fungsi integuman 
k. Fungsi muskuloskeletal 

  

Mental  

a. Perubahan fisik  
b. Kesehatan umum 
c. Tingkat 

pendidikan  
d. Keturunan 

(hereditas) 
e. Lingkungan  

Psikososial 

a. Pensiun  
b. Sadar akan kematian 
c. Perubahan dalam cara 

hidup 
d. Ekonomi akibat 

pemberhentian dari 
jabatan 

e. Penyakit kronis dan 
ketidakmampuan 

f. Gangguan saraf dan 
panca indera 

g. Gangguan gizi 
h. Kehilangan 
i. Hilangnya kekuatan 

dan ketegapan fisik 

Koping inefektif 

Inventari Depresi Beck : 
- Kesedihan                               - Menarik diri dari sosial 
- Pesimisme                               - Keragu-raguan 
- Kegagalan                               - Perubahan gambaran diri 
- Ketidakpuasan                        - Kesulitan kerja 
- Rasa bersalah                          - Keletihan 
- Tidak menyukai diri sendiri   - Anoreksia 
- Membahayakan diri sendiri 

Faktor-faktor yang 
mempengaruhi Activity 
of Daily Living (ADL) : 
• Kondisi fisik misalnya 

penyakit menahun, 
gangguan mata dan 
telinga 

• Kapasitas mental 
• Status mental 

(kesedihan dan depresi) 
• Penerimaan terhadap 

fungsi anggota tubuh 
• Dukungan anggota 

keluarga 

ringan 

sedang 

berat 

Penurunan Activity of Daily Living (ADL): 
• Makan 
• Mandi 
• Merawat diri (mencuci muka, menyisir, 

gosok gigi) 
• Penggunaan toilet (keluar masuk toilet, 

menyiram, memyeka, melepas/memakai 
celana) 

• Status buang air besar 
• Status buang air kecil 
• Berpakaian 
• Mobilisasi 
• Berpindah (tidur-duduk) 
• Naik turun tangga 

Mandiri  Ketergantungan 
sebagian 

Ketergantungan 
total 

Faktor yang 
mempengaruhi 
depresi : 
• Fisik 
• Psikologis 
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3.2 Hipotesis 

 Berdasarkan kerangka konseptual di atas, maka hipotesis dapat diturunkan 

sebagai berikut : 

H1 :  Ada hubungan antara tingkat depresi dengan ketergantungan  Activity of 

Daily Living (ADL) pada lansia di UPT Pelayanan Lanjut Usia Pasuruan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


