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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menjadi tua adalah sebuah proses alamiah dan tidak ada seorangpun yang

dapat menghindari, suka tidak suka, mau tidak mau, dan siap tidak siap, maka

tubuh individu akan menjadi menua disertai dengan berbagai macam perubahan

sebagai konsekuensinya. Berbagai penurunan baik fungsi fisik, maupun mental

yang terjadi pada lanjut usia membuat banyak orang khawatir ketika memasuki

masa usia lanjut (Faturochman dkk, 2012).

Menurut Suardiman (2011) proses menua atau aging adalah suatu proses

alami pada semua makhluk hidup. Semua makhluk hidup memiliki siklus

kehidupan menuju tua yang diawali dengan proses kelahiran, kemudian tumbuh

menjadi dewasa dan berkembang biak, selanjutnya menjadi semakin tua dan

akhirnya meninggal.

Dengan begitu menjadi tua dikarenakan adanya perubahan-perubahan baik

itu pada biologis, psikis maupun psikologis. Selain itu ada juga berupa perubahan

yang terjadi pada pengamatan, pola berpikir dan kehidupan afeksi, hubungan

sosial serta integrasi masyarakat. Perubahan fisik yang menyebabkan seseorang

berkurang harapan hidupnya disebut proses menjadi tua (Lansia atau lanjut usia

atau usia lanjut).

Yulianti (2013) lanjut usia akan mengalami perubahan fisik dari kondisi

tubuh yang semula kuat menjadi sangat lemah karena termakan usia. Dan juga

individu mengalami perubahan kekencangan kulit saat berada diusia dewasa
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lanjut berubah menjadi lebih berkerut dan tidak lagi kencang, rambut telah

seluruhnya berubah menjadi uban berwarna putih, mata mulai kabur, dan gigi

mulai rontok dan terlihat ompong.

Yulianti (2013) menjelaskan terdapat beberapa perubahan terhadap lanjut

usia. Perubahan penampilan lanjut usia; bentuk mulut berubah, penglihatan kabur,

dagu berlipat dua atau tiga, pipi berkerut, kulit berkerut, rambut beruban.

Sementara perubahan umum; penglihatan mulai kabur, pendengaran kurang,

sensitivitas rasa sakit. Perubahan fungsi motorik lanjut usia; kekuatan menjadi

lemah, kecepatan dalam bekerja menjadi lambat dalam bergerak.

Menentangnya dengan berbagai usaha untuk meremajakan atau

memudakan diri yang bagaimanapun canggihnya, mustahil dapat menghalangi

berlanjutnya usia. Setiap tahap dalam kehidupan seharusnya dapat diterima

sebagai kewajaran sehingga kesiapan untuk memasuki masa lanjut usia sebagai

realitas baru yang harus disambut dengan kesanggupan adaptasi optimal untuk

memanfaatkannya. Dengan kesiapan tersebut lansia akan mampu menerima

dirinya.

Suseno (Tempo.Co, 2016) menuliskan peneliti senior dari Pusat Studi

Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada Sukamdi,

mengungkapkan bahwa Indonesia menghadapi situasi bahaya besar dengan

peningkatan jumlah penduduk lanjut usia (lansia). Sukamdi mengatakan data

PSKK UGM menunjukkan persentase jumlah penduduk lansia meningkat hingga

100% pada tahun 2035. Pada tahun 2010, persentasi lansia sebesar 4,9 persen atau
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11.878,236 jiwa dan angka itu diproyeksikan meningkat menjadi 10,8 persen atau

32.112.361 jiwa pada 2035.

Wahyuningsih (Detik Health, 2011) menjelaskan peningkatan lanjut usia

terjadi karena usia harapan hidup yang panjang. Kecenderungan semakin

meningkatnya jumlah lanjut usia merupakan fenomena yang harus diterima dan

membutuhkan perhatian dari berbagai pihak guna menjamin kesejahteraan lanjut

usia. Secara fisik akan terjadi proses penuaan yang merupakan suatu proses alami

dan tidak dapat dihindari, proses penuaan ini juga akan berpengaruh pada aspek

fisik, mental, maupun sosial sehingga akan menimbulkan banyak permasalahan

dalam mengisi hari-hari tua.

Dampak dari peningkatan populasi lanjut usia akan berpengaruh terhadap

berbagai aspek kehidupan, baik pada diri lansia sendiri, lingkungan keluarga

ataupun masyarakat. Meningkatnya jumlah lanjut usia ini menjadi suatu

kekhawatiran terhadap pemerintah, yayasan-yayasan atau komunitas yang

menyediakan fasilitas untuk lansia. Dimana sebagai proses alamiah,

perkembangan manusia sejak periode awal hingga masa lanjut usia, merupakan

kenyataan yang tidak bisa dihindari.

Kesejahteraan dan kenyamanan hidup sangatlah diharapkan oleh setiap

orang. Sama halnya dengan lansia ingin menikmati masa tuanya dengan nyaman.

Tetapi tidak pada semua lansia yang dapat menikmati masa tuanya seperti yang

mereka idamkan atau bayangkan. Membawa suatu sifat yang menjemukan dan

menjadi takut karena berpikir bahwa mereka tidak mampu saling memberi dan
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tidak mempunyai pengetahuan yang lebih dari mereka yang berusia muda. Hal ini

dapat terjadi pada lansia yang berada pada keluarga ataupun Panti Jompo.

Menurut Santrock (2002) Panti Jompo merupakan lembaga perawatan atau

rumah yang dikhususkan untuk orang-orang usia lanjut, disana telah disediakan

berbagai macam layanan dan semua fasilitas yang dibutuhkan oleh usia lanjut.

Keputusan keluarga untuk menempatkan usia lanjut di Panti Jompo belum tentu

dapat diterima oleh usia lanjut, usia lanjut yang berada di Panti Jompo akan

merasa tidak ada yang memperhatikan, tidak dibutuhkan, dan kehilangan orang-

orang yang dicintainya.

Panti Jompo yang ada di Pekanbaru yaitu UPT Pelayanan Sosial  Tresna

Werdha Khusnul Khotimah Dinas Sosial Provinsi Riau. Merupakan lembaga

pelayanan sosial lanjut usia berbasis panti mempunyai tugas pokok melaksanaan

sebagian kegiatan teknis operasional dibidang pelayanan sosial Panti Jompo.

Dengan kegiatan pemberikan bimbingan dan pelayanan bagi lanjut usia terlantar

agar dapat hidup secara baik dan terawat dalam kehidupannya.

Suardiman (2011) menyatakan bahwa keberadaan lanjut usia sering

dipersepsikan secara negatif menjadi beban keluarga dan masyarakat sekitarnya.

Persepsi negatif seperti ini muncul karena melihat lanjut usia semata dari kasus

lanjut usia yang sudah jompo yang tergantung dan sakit-sakitan. Sehingga hal ini

mengantarkan seorang individu yang sudah lansia diantarkan ke panti sosial atau

biasa dikenal Panti Jompo.

Hasil dari kunjungan dan wawancara enam orang lansia yang tinggal di

Panti Jompo Tresna Werdha Khusnul Khotimah Pekanbaru pada tanggal 3 Maret
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2017 pukul 10.00 WIB diperoleh bahwa, lansia yang tinggal di Panti Jompo

Tresna Werdha Khusnul Khotimah Pekanbaru berusia 60-92 tahun. Beberapa

lansia yang tinggal di Panti Werdha ini tidak memiliki keluarga, ekonomi yang

tidak mencukupi, dan penurunan pada fisik. Sehingga lansia tersebut

direkomendasikan oleh teman atau keluarga untuk berada di Panti Jompo tersebut.

Seorang Staff Pelayanan berinisial S di Panti Werdha Khusnul Khotimah

Pekanbaru mengatakan umumnya para lansia hadir di Panti Jompo ini karena

faktor ekonomi. S juga menceritakan bahwa sebagian besar orang tua ini adalah

mereka yang terlantar dari kasih sayang orang sekelilingnya. Faktor lain, biasanya

ada ketidakcocokan antara anak dan menantunya ketika mereka tinggal bersama.

Didukung berdasarkan wawancara kepada lansia, seperti yang

diungkapkan oleh nenek NS sebagai berikut:

“Nenek berada di Panti Jompo ini ada rasa senang ada tidaknya cucu.
Nenek senang karena kebutuhan kita dapat. Makan dikasih, tempat lalok
dikasih. Nenek merasa sedih karena nenek tidak bisa buat apa-apa lagi.
Nenek sudah tua, tenaga udah lemah, sementara keluarga nenek jauh-jauh
cucu. Tidak tahu ntah dimana. Terkadang nenek suka melamun sendiri.
Yaa Allah, usia sudah tua, tidak bisa buat apa-apa hanya menyusahkan
orang lain. Hidup nenek susah cucu....”

Selanjutnya didukung berdasarkan wawancara kepada enam orang lansia

yang berada di Panti Jompo Tresna Werdha beberapa diantaranya mengatakan

bahwa ketika masa mudanya penuh dengan usaha kerja keras yang menyebabkan

sakit-sakit pada tulang dan persendian. Selain itu seorang lansia mengatakan

bahwa dirinya merasa dipenuhi dengan macam-macam penyakit yang ada. Mulai

dari penyakit jantung, asma dan lain sebagainya. Selain itu beberapa lansia lebih
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memilih untuk berada sendiri dalam kamar untuk tidak berkumpul bersama

teman-teman dikarenakan dirinya yang merasa berbeda dengan yang lainnya.

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu lansia yaitu kakek MTS sebagai

berikut ini:

“Dulu atuk kerja sebagai kuli bangunan. Dulu tenaga atuk masih kuat
untuk kerja cari duit sendiri. Udah tua gini atuk tidak biasa apa-apa lagi.
Atuk ya cuman duduk sama kawan-kawan kadang. Tidur, saat makan kita
makan sama-sama. Sakit yang atuk rasa sekarang macam-macam. Ini
sendi-sendi sakit, pinggang sakit, kepala sakit....”

Disimpulkan juga berdasarkan wawancara kepada lansia beberapa

diantaranya mengalami sikap tidak menyenangkan dari lansia yang lainnya.

Seperti adanya berkelompok atau geng serta rasa berkuasa diantara lansia yang

ada. Hal ini terkait dengan keberadaan lansia yang telah tinggal lebih lama dari

lansia lainnya serta adanya faktor-faktor yang menjadi pengaruh akan hal tersebut.

Seperti ekonomi, usia, sosial, fisik dan psikis.

Sesuai dengan pernyataan Purwiti (2016) lanjut usia yang tinggal di Panti

Sosial juga belum sepenuhnya dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Lanjut usia tidak dapat menyelesaikannya sendiri melainkan menceritakan semua

permasalahan yang dihadapi kepada kepala-kepala panti. Lanjut usia tidak

mempunyai kontrol yang baik untuk menghadapi teman-temannya karena merasa

dirinya tidak bahagia.

Sari (2002) individu dengan penerimaan diri merasa karakteristik tertentu

yang dimiliki adalah bagian diri yang tidak terpisahkan, yang selanjutnya dihayati

sebagai anugerah. Segala apa yang ada pada dirinya dirasakan sebagai sesuatu

yang menyenangkan, sehingga individu tersebut memiliki keinginan untuk terus



7

menikmati kehidupan. Perubahan apapun yang terjadi berkaitan dengan peroses

menua dapat diterima oleh individu yang memiliki penerimaan diri dengan hati

lapang.

Helmi dkk (1998) penerimaan diri adalah sejauhmana seseorang dapat

menyadari dan mengakui karakteristik pribadi dan menggunakannya dalam

menjalani kelangsungan hidupnya. Sikap penerimaan diri ini ditunjukkan oleh

pengakuan seseorang terhadap kelebihan-kelebihannya sekaligus menerima

kelemahan-kelemahannya tanpa menyalahkan orang lain dan mempunyai

keinginan yang terus menerus untuk mengembangkan diri.

Berbeda halnya dengan kutipan wawancara terhadap lansia diungkapkan

oleh nenek SAA sebagai berikut:

“.... Nenek disini cu, teman-teman ada yang tidak suka sama nenek.
Orang-orang itu suka kumpul aja itu cu. Suka gosipin nenek, ceritakan
nenek ini itu. kadang nenek disindir-sindir cu. Sakit hati nenek cu,
Astagfirullahhal’azim.. kenapa orang itu gituin nenek. Jadi nenek kadang
diam aja cu, duduk dikamar nangis, atau nggak nonton televisi....”

Berdasarkan wawancara terhadap lansia menunjukkan perasaan tidak

disenangi oleh teman-teman lain yang berada di Panti Jompo tersebut. Ada bentuk

sindirin dan memberikan penilaian baik itu positif ataupun negatif yang terjadi

antar lansia. Sehinggi lansia akan memutuskan lebih memilih sendiri dan diam

ketika ada teman yang berkata dan berperilaku menyinggung dirinya. Hal ini

secara tidak langsung akan mengganggu aktivitas lansia tersebut untuk melakukan

aktivitas yang masih bisa dilakukan. Suardiman (2011) mengatakan memang

lanjut usia mengalami penurunan, namun bila tidak melakukan kegiatan kadang-
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kadang tersugesti, sehingga betul-betul mundur, pasif, merasa tidak dapat berbuat

apa-apa.

Lubis (2009) menjelasakan salah satu perbedaan ketetapan Allah yang

diterima manusia adalah perbedaan usia. Ada yang meninggal usia muda, remaja,

orang tua, dan ada yang berusia lansia. Memang manusia lansia memiliki

persoalan tersendiri oleh karena itu disebut Al-Qur’an dengan hidup yang mudah,

rendah (ardzal al ‘umur). Seseorang yang mencapai usia lansia hendaknya tidak

menyesali nasibnya oleh karena setiap orang memiliki nasib sendiri-sendiri dan

tidak selayaknya dibanding-bandingkan dengan orang lain.

Ketika lanjut usia dikatakan sebagai tahap terakhir dalam kehidupan. Pada

umumnya, ketika seseorang telah mendekati lanjut usia, muncul kekhawatiran

akan keadaan diri sendiri dan keadaan sosial disekitarnya. Orang akan berubah

menjadi lebih dekat dengan agamanya untuk menenangkan diri. Oleh karena itu,

dalam agama setelah lanjut usia akan ada tanda-tanda menunjukkan sifat religius.

Terkait penelitian yang akan dilakukan, pada penelitian sebelumnya terkait

penerimaan diri oleh Sari dan Nuryoto (2002)  dengan judul “Penerimaan Diri

Pada Lanjut Usia Ditinjau dari ematangan Emosi”. Berdasarkan hasil penelitian

ini menunjukkan ada hubungan positif yang sangat signifikan antara kematangan

emosi dan penerimaan diri pada lansia. Namun pada penelitian yang dilakukan ini

akan menunjukkan apakah ada hubungan positif religiusitas terhadap penerimaan

diri pada lansia di Panti Jompo.

Asra dalam (Saputri, 2013) menjelaskan religiusitas sebagai suatu keadaan

diri seseorang untuk merasakan dan mengakui adanya kekuatan tertinggi yang
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menaungi kehidupan manusia dengan melaksanakan semua perintah Tuhan sesuai

dengan kemampuan dan meninggalkan seluruh larangan, sehingga akan

membawa ketentraman dan ketenangan pada dirinya. Disamping itu, religiusitas

berkaitan juga dengan adanya internalisasi nilai-nilai, aturan-aturan, dan

kewajiban-kewajiban agama dalam diri individu, sehingga individu tersebut selalu

berada pada nilai-nilai agama yang diyakini pada setiap perilakunya.

Hawari (1999) mengatakan religiusitas atau penghayatan keagamaan

ternyata besar pengaruhnya terhadap taraf kesehatan fisik dan mental lanjut usia.

Berbagai penelitian yang telah dilakukan terhadap lanjut usia ternyata lanjut usia

yang religius tabah dan tenang menghadapi saat-saat terakhir (kematian) serta

lanjut usia yang religius lebih kuat dan tabah menghadapi stress.

Penelitian sebelumnya terkait religiusitas dilakukan oleh Putri (2013)

dengan judul “Hubungan Religiusitas dengan Kesejahteraan Psikologis pada

Lansia Muslim”. Penelitian ini menunjukkan ada hubungan positif yang sangat

signifikan antara religiusitas terhadap kesejahteraan psikologis pada lansia.

Dimana semakin tinggi religiusitas muslim semakin tinggi kesejahteraan muslim.

Putri (2013) kegiatan religiusitas umat muslim dimasyarakat sangat mudah

kita temui diantaranya adalah sholat berjamaah dan pengajian atau taklim. Melalui

kegiatan tersebut sering sekali terlihat justru yang aktif mengikuti kegiatan

tersebut adalah para lansia dibandingkan anak-anak muda. Maka dengan demikian

religiusitas memberikan sumbangan yang baik terhadap sikap sinis lansia terhadap

dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya.
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Oleh karena itu berdasarkan penelitian terkait lansia peneliti ingin

mengujicobakan variabel lainnya yaitu religiusitas. Dimana terkait penelitian

diatas koefisien religiusitas menunjukkan sumbangannya untuk menjadi variabel

yang efektif. Maka pada penelitian ini peneliti ingin menjadikan religiusitas

sebagai variabel bebas dan penerimaan diri sebagai variabel terikat.

Adapun konteks dari penelitian ini yaitu peneliti ingin mengetahui apakah

religiusitas berhubungan terhadap penerimaan diri pada lansia atau religiusitas

tidak ada hubungan terhadap penerimaan diri pada lansia di Panti Jompo.

Berhubungan disini yaitu peneliti ingin melihat dengan hipotesis tingkat

religiusitas yang tinggi akan menyebabkan penerimaan diri pada lansia yang

positif. Sementara jika tingkat religiusitasnya rendah maka akan menyebabkan

penerimaan diri yang rendah terhadap lansia yang berada di Panti Jompo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah

dalam penelitian adalah “Apakah ada hubungan religiusitas dengan penerimaan

diri pada lanjut usia di Panti Jompo?”.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empirik hubungan

religiusitas dengan penerimaan diri pada lansia di Panti Jompo.
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D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan temuan ilmiah baru dan memberikan konstribusi dalam

perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam perkembangan ilmu

psikologi lanjut usia.

2. Manfaat Praktis

a) Hasil penelitian ini digunakan sebagai pengetahuan dan data empiris

mengenai religiusitas dengan penerimaan diri pada lansia. Agar dapat

membantu menambah pemahaman terkait penerimaan diri pada lanjut

usia yang timbul.

b) Diharapkan penelitian ini menjadi rujukan dan informasi bagi para

anak-anak yang memiliki orang tua atau lansia sehingga dapat

menambah khasanah ilmu pengetahuan terkait religiusitas dengan

penerimaan diri.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu yang memiliki

kajian yang sama dengan penelitian ini, meskipun berbeda dalam hal subjek

peneliti. Penelitian yang akan peneliti lakukan adalah hubungan religiusitas

dengan penerimaan diri pada lanjut usia di Panti Jompo. Variabel bebas dalam

penelitian  ini  adalah religiusitas, sedangkan variabel terikatnya adalah

penerimaan diri, subjek penelitian ini adalah lanjut usia (lansia) dan lokasi

penelitiannya yaitu  Tresna Werdha Khusnul Khotimah, Pekanbaru.
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Penelitian terkait dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu “Hubungan

Religiusitas dengan Penerimaan Diri Pada Pasien Stroke di RSUD

Banjarnegara” oleh Dewi dan Mukhti (2013). Penelitian ini memiliki kesamaan

pada kedua variabel penelitian, yaitu religiusitas dengan penerimaan diri.

Perbedaan pada penelitian ini yaitu subjek penelitian, subjek penelitian ini pada

pasien stroke.

Penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini

adalah “ Hubungan Religiusitas dengan Penerimaan Diri Pada Masyarakat

Miskin” oleh  Ulina, Kurniasih, Putri (2013). Penelitian ini juga memiliki

persamaan kedua variabel penelitian, yaitu religiusitas dengan penerimaan diri.

Sementara subjek penelitian ini yaitu masyarakat miskin. Sementara penelitian

yang dilakukan yaitu lanjut usia.

Penelitian berikutnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu

“Religiusitas dan Penerimaan Diri pada Penderita Diabetes  Mellitus” oleh

Badaria dan Astuti (2004). Penelitian sama-sama menggunakan variabel

religiusitas dan penerimaan diri. Tetapi pada subjek penelitian ini yaitu penderita

Diabetes Mellitus.

Penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu

“Hubungan antara Tingkat Religiusitas dengan Penerimaan Diri Orang Tua yang

Memiliki Anak Retardasi Mental” oleh Handadari (2012). Penelitian ini memiliki

kesamaan menggunakan variabel religiusitas dan penerimaan diri. Tetapi beda
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halnya dengan subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan terhadap orang tua yang

memiliki anak retardasi mental.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas menunjukkan bahwa penelitian

yang akan dilakukan ini belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas menjadi bentuk perbedaaan terhadap

penelitian yang dilakukan, terutama pada subjek penelitian. Dimana penelitian ini

ingin melihat hubungan antara religiusitas dengan penerimaan diri pada lansia

yang berada di Panti Jompo.


