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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses menua atau aging adalah suatu proses alami pada semua makhluk

hidup. Lastett (dalam Partini, 2011 : 1-2) menyatakan bahwa menjadi tua

merupakan proses perubahan biologi secara terus menerus yang dialami manusia

pada semua tingkatan umur dan waktu, sedangkan usia lanjut (old age) adalah

istilah untuk tahap akhir dari proses penuaan tersebut. Di Indonesia, hal-hal yang

terkait dengan lanjut usia diatur dalam suatu undang-undang yaitu Undang-

Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut

Usia. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 13 Tahun 1998 tersebut

dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan lanjut usia adalah seseorang yang

berusia 60 tahun ke atas.

Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, Belanda,

Australia, Swedia, dan beberapa negara Eropa lainnya yang angka harapan hidup

penduduknya relatif lebih tinggi daripada negara-negara berkembang,

menggunakan batasan usia 65 tahun sebagai batas terbawah untuk kelompok

penduduk lanjut usia, agak berbeda dengan negara Asia, termasuk Indonesia yang

menggunakan batasan usia 60 tahun ke atas (Partini, 2011 : 2).

Kusumoputro (dalam Partini, 2011 : 3) menyebutkan bahwa proses menua

adalah proses alami yang disertai adanya penurunan fisik, psikologis maupun

sosial yang saling berinteraksi satu sama lain. Artinya, penurunan fisik

mempengaruhi psikis maupun sosial, sementara penurunan psikis mempengaruhi
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fisik dan sosial. Penurunan kondisi psikis dan sosial membawanya pada kurang

rasa percaya diri, tidak berguna, kesepian bahkan depresi. Rasa kesepian itu

muncul didorong oleh adanya perasaan kehilangan akibat terputusnya hubungan

atau kontak sosial dengan teman dan sahabat, yang membawanya kepada rasa

kehilangan, terpencil, dan tersisih.

Penurunan tingkat kelahiran dan kematian berpengaruh pada kondisi

demografis penduduk. Dalam survei BPS (2013) dinyatakan, bahwa jika dilihat

proporsinya terhadap total penduduk, penduduk  usia 60 tahun ke atas mengalami

peningkatan persentase kelompok lanjut usia dibandingkan kelompok usia lainnya

yang cukup pesat sejak tahun 2013 (8,9 %). Bahkan pada tahun 2050

diproyeksikan proporsinya akan mencapai 21,4 %.

Memahami permasalahan dan kebutuhan lanjut usia memiliki arti penting

dalam memberikan perhatian serta mengupayakan berbagai fasilitas guna

meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Memasuki masa tua ditandai dengan

berkurangnya kontak sosial, baik dengan anggota keluarga maupun anggota

masyarakat. Hal ini tidak sejalan dengan hakikat manusia sebagai makhluk sosial

yang dalam hidupnya selalu membutuhkan kehadiran orang lain (Partini, 2011 :

12).

Perubahan fisik dan psikologis yang dialami lanjut usia menentukan

sampai taraf tertentu, apakah lanjut usia akan melakukan penyesuaian sosial yang

baik atau buruk. Menurut Hurlock (1980 : 380), ciri-ciri lanjut usia adalah
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cenderung menuju dan membawa penyesuaian diri yang buruk daripada yang baik

dan kepada kesengsaraan daripada kebahagiaan. Perasaan tidak berguna dan tidak

diinginkan membuat banyak lanjut usia mengembangkan perasaan rendah diri dan

marah. Perasaan ini tentu saja tidak membantu untuk penyesuaian sosial dan

pribadi yang baik. Akibatnya penyesuaian pribadi dan sosial pada lanjut usia

menjadi jauh lebih sulit. Dengan demikian, dibutuhkan kondisi hidup yang

menunjang agar lanjut usia dapat menjalani hidup dengan baik dan memuaskan.

Kondisi hidup yang menunjang tersebut antara lain adalah sosial ekonomi,

kesehatan, kemandirian, dan kesehatan mental.

Sebagaimana firman Allah Swt. Yang menyebutkan dalam Al-Quran Surat

An-Nahl ayat 70 :

ُ َخلَقَُكْم ثُمَّ یَتَ  َ َعلِیٌم قَ َوهللاَّ )70ِدیٌر (َوفَّاُكْم َوِمْنُكْم َمْن یَُردُّ إِلَى أَْرَذِل اْلُعُمِر لَِكْي َال یَْعلََم بَْعَد ِعْلٍم َشْیئًا إِنَّ هللاَّ

Artinya : Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan

diantara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah

(pikun), supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang pernah

diketahuinya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi masa kuasa.

Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa semua umat manusia akan

mengalami masa lanjut usia, dimana lanjut usia ditandai dengan adanya lemahnya

daya ingat (pikun). Lanjut usia yang mempunyai kesehatan mental yang sehat

masih dapat melakukan hal yang positif seperti penyesuaian terhadap lingkungan.

Berdasarkan teori psikososial dari Erikson, lanjut usia matang berada pada tahap

perkembangan kepribadian yakni Integritas Ego, yaitu berbentuk suatu keutuhan

kebijaksanaan. Lanjut usia yang berhasil mencapai integritas ego akan memiliki
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kualitas kesehatan mental yang positif seperti penyesuaian aktif terhadap

lingkungan, dan kesatuan kepribadian (Hutapea, 2011 : 2). Dalam kenyataannya

tidak semua lanjut usia berhasil mencapai tahap integritas ego ini. Lanjut usia

yang tidak berhasil mencapai fase integritas ego akan mengalami keputusasaan.

Tahap ini akan sulit dilewati karena akan muncul perasaan terasingkan dari

keluarga, karena sebagian besar orang lanjut usia merasa tidak berguna lagi

sehingga akhirnya sebagian mereka memilih untuk tinggal di panti sosial

(Purwantini, 2014 : 4).

Panti sosial merupakan unit pelaksanaan teknis kegiatan pelayanan sosial

kepada lanjut usia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak melalui

pemberian penampungan yaitu penempatan lanjut usia di dalamnya, jaminan

hidup seperti makanan dan pakaian, pemeliharaan kesehatan, pengisian waktu

luang termasuk rekreasi, bimbingan sosial, mental serta agama, sehingga mereka

dapat menikmati hari tuanya dengan diliputi ketenteraman lahir dan batin.

Program PSTW yang tidak optimal ditambah kurang dukungan keluarga dalam

menimbulkan masalah yang dialami oleh lanjut usia selama hidup di PSTW,

terutama dalam masalah psikososial. Permasalahan psikososial yang dialami

lanjut usia terkait dukungan keluarga akan memunculkan makna dan harapan

hidup yang berbeda.  Untuk itu, lanjut usia harus menyesuaikan diri dengan

kelompok sosialnya yang baru. Jika lanjut usia  tidak dapat menyesuaikan diri

dengan lingkungannya, mereka akan merasa kesepian dan psychological well

being mereka akan menurun (Direktorat Bina Pelayanan Sosial Lanjut Usia,

2009).
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Psychological well being merupakan realisasi dan pencapaian penuh dari

potensi individu, dimana individu dapat menerima segala kekurangan dan

kelebihan dirinya, mandiri, mampu membina hubungan yang positif dengan orang

lain, dapat menguasai lingkungannya dalam arti mampu memodifikasi lingkungan

agar sesuai dengan keinginannya, memiliki tujuan dalam hidup, serta terus

mengembangankan pribadinya (Ryff, 1989 : 4).

Ryff (1989 : 4) selanjutnya menjelaskan secara psikologis manusia yang

memiliki sikap positif terhadap diri dan orang lain adalah manusia yang mengakui

dan menerima berbagai aspek yang ada dalam dirinya, baik yang bersifat baik

maupun buruk serta merasa positif dengan kehidupan masa lalunya, memiliki

relasi positif dengan orang lain, mampu melakukan dan mengarahkan perilaku

secara mandiri, penuh keyakinan diri (otonomi), dapat melakukan sesuatu bagi

orang lain (memiliki tujuan hidup), dapat mengembangkan potensi diri sesuai

dengan kapasitas yang dimiliki, mampu mengambil peran aktif dalam memenuhi

kebutuhannya melalui lingkungan. Artinya mereka berusaha untuk menjadi lebih

baik bagi diri mereka sendiri bahkan menyadari keterbatasannya (penerimaan

diri), mereka juga mengembangkan dan mempererat hubungan antar pribadi

(hubungan positif dengan orang lain), dan membentuk lingkungan mereka

sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pribadi (penguasaan

lingkungan). Dalam mempertahankan individualitas konteks sosial yang lebih

besar mereka juga mencari penentuan nasip sendiri dan otoritas pribadi (otonomi).

Upaya penting untuk menemukan sebuah tantangan yang berarti (tujuan hidup),

dan membuat sebagian besar bakat serta kapasitas seseorang (pertumbuhan
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personal) merupakan pusat psychological well being (Keyes, Shmotkin & Ryff,

2002 : 5).

Psychological well being bukan hanya kepuasan hidup dan keseimbangan

antara efek positif dan negatif, namun psychological well being melibatkan

persepsi dari keterlibatan dengan tantangan-tantangan selama hidup, artinya

individu yang memiliki psychological well being adalah individu yang yakin

mereka mampu mengatasi masalah-masalah yang terkait kehidupan (Keyes,

Shmotkin & Ryff, 2002 : 5).

Menurut Carstensen (dalam Ratri, 2014 : 2) Sebagai makhluk sosial,

dalam mencapai kebahagaiaannya lanjut usia membutuhkan orang lain untuk

berinteraksi. Berkaitan dengan psyhological well being, persepsi terhadap

dukungan sosial juga mempengaruhi keadaan lanjut usia. Kekuatan dukungan

sosial yang berasal dari relasi yang terdekat seperti keluarga, merupakan salah

satu proses psikologis yang dapat menjaga perilaku sehat seseorang. Tidak semua

lanjut usia yang bisa berharap baik dan tinggal bersama keluarganya. Ada

sekelompok lanjut usia yang karena sesuatu dan lain hal mereka harus tinggal di

panti sosial.

Tempat tinggal memiliki makna dorongan sosial. Setiap orang

membutuhkan dorongan sosial, karena dorongan sosial berfungsi untuk

mengembalikan keseimbangan psikis dalam menghadapi masalah hidup. Karena

itu, jelas dorongan sosial memiliki kaitan dengan kesehatan dan kebahagiaan.

Penelitian Indriana (dalam Nurhidayah & Agustini, 2012 : 7) menemukan bahwa

lanjut usia penghuni panti sosial keadaannya sangat buruk dalam berbagai aspek
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fisik dan psikologis seperti kesehatan, penyesuaian diri dan sosial, serta

kemandirian yang sangat rendah. Secara umum lanjut usia yang tinggal di panti

sosial sangat rawan terhadap gangguan kebahagiaan.

Sebagaimana firman Allah Swt. Yang disebutkan dalam Al-Quran Surat

Ar-Ra’du ayat 28 :

ِ تَطْ .(28) ِ ۗأََال بِِذْكِر هللاَّ َمئِنُّ اْلقُلُوبُ الَِّذیَن آَمنُوا َوتَْطَمئِنُّ قُلُوبُھُْم بِِذْكِر هللاَّ

Artinya : (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi

tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat

Allah-lah hati menjadi tenteram.

Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa hubungan manusia secara garis

vertikal, yakni kedekatan manusia dengan Tuhan dapat menjadikan hidup menjadi

tenang dan nyaman hatinya. Sehingga orang yang merasakan ketenangan maka ia

akan melahirkan perilaku yang baik dan terhindar dari penyakit jasmani maupun

rohani/mental. Harapannya dengan turut serta dalam kehidupan beragama pada

lanjut usia dapat mencapai kesejahteraan di masa menjelang tutup usianya.

Lanjut usia yang tinggal di panti sosial biasanya mengalami kesulitan pada

penyesuaian diri dengan peran sosial secara luwes. Lanjut usia akan merasa asing

dengan lingkungan sosialnya yang baru jika lanjut usia tersebut dipindahkan ke

panti sosial yang sebelumnya belum pernah mereka tinggali. Disana mereka

bertemu banyak teman seusia yang beragam juga sifat dan karakternya (Tjahyo &

Prasetyo, 2012 : 2 ). Salah satu perubahan mental yang terjadi pada lanjut usia

adalah mental yang kaku sehingga mereka juga membutuhkan usaha yang lebih

untuk beradaptasi dengan situasi baru di panti sosial. Hal tersebut  biasanya
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disebabkan oleh ketidakcocokan sifat dan karakter pada masing-masing individu.

Ketidaknyamanan penyesuaian diri lanjut usia yang tinggal di panti sosial dapat di

pahami dan pernyataan SPN, PTN dan SJN yang peneliti wawancara pada tanggal

12 maret 2015. Dari wawancara itu peneliti menyatakan pernyataan yang

menjelaskan lanjut usia tidak mampu melakukan penyesuaian diri.

“kadang-kadang sabunnya kita pake atau jemurannya kita pake itu kan
udah cari masalah kan sama dia. Jadi saya ni bukannya saya apa apa
ndak, saya ni ada uang kan, 20 juta dikasih dari bapak, saya belilah saya
bilang jangan marah marah, saya gatau nanti saya beli sekotak buk untuk
ibuk, jangan marah marah sama saya, saya bilang begitukan” (W : SPN).

“nggak, suka maki-maki orangnya. Maki maki kalau nggak mencarut kan
nggak papa, ini mencarut. nanti kayak nenek nyuci kan tadinya nggak
papa. Ini nenek mau nyuci mau kencinglah, mau beraklah. Ini kan nyarik
emosi kan. Kalau mau pergi pergilah, apalah ini bukan panti mamakmu
yang punya kok, nenek bilang” (W : PTN).

“kawane sering ndzolimi mbah, tapi tak sabarke kadang yo tak lawan. Yo
soal banyu lah, soal iki lah, soal iku lah pokoke kabeh” (W : SJN).

“ada tu, ada nenek jauhi. Ya orang tu agak lain, agak payah nampaknya
didekatin, payah juga” (W : SPN).

Berdasarkan uraian di atas, maka timbul pentanyaan dalam pikiran

peneliti, apakah dalam kondisi seperti itu lanjut usia yang tinggal di panti sosial

mampu mencapai psychological well being ?. Untuk memenuhi hasrat ingin tau

peneliti, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“Psychological Well Being Pada Lanjut Usia yang Tinggal Di UPT PSTW

Khusnul Khotimah Pekanbaru”.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka diajukan

rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa faktor yang menyebabkan lanjut usia tinggal di panti sosial ?

2. Bagaimanakah gambaran psychological well being pada usia lanjut yang

tinggal di panti sosial ?

3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi psychological well being pada

lanjut usia yang tinggal di panti sosial ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui mengapa lanjut usia tinggal di panti sosial.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan lanjut usia tinggal di panti sosial.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi psychological well being pada lanjut usia

yang tinggal di panti sosial.

D. Keaslian Penelitian

Peneliti menggunakan pijakan dan kajian dari peneliti sebelumnya yang

berkaitan dengan masalah yang sama yaitu psychological well being pada lanjut

usia sebagai bahan untuk membantu peneliti dalam menyempurnakan hasil

penelitian ini. Diantara penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Desty (2012) yang berjudul gambaran

psychological well being pada lanjut usia yang tinggal di panti werdha. Metode

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang

berbentuk studi kasus. Jumlah subjek yang diambil adalah 1 orang lanjut usia
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berjenis kelamin wanita yang tinggal di panti werdha, berusia 80 tahun dan telah

tinggal di panti werdha selama 3 setengah tahun. Hasil penelitian diketahui bahwa

alasan lanjut usia dalam penelitian ini tinggal di panti werdha adalah karena

perubahan tipe keluarga dan kemandirian. Selain itu, diketahui bahwa lanjut usia

yang tinggal di panti werdha dalam penelitian ini memiliki psychological well

being yang positif, hal ini berarti lanjut usia yang tinggal di panti werdha memiliki

penerimaan diri yang baik, mampu menjalin hubungan yang positif dengan orang

lain, memiliki otonomi yang baik, penguasaan lingkungan yang baik, memiliki

tujuan dalam hidup, dan merasakan pribadinya terus tumbuh. Faktor jaringan

sosial yang baik, kondisi ekonomi yang baik, interpretasi yang positif terhadap

pengalaman yang dilewati, dan dukungan sosial yang baik, merupakan hal-hal

yang dapat mempengaruhi psychological well being individu lanjut usia yang

tinggal di panti werdha. Adapun persamaan dari penelitin ini adalah menggunakan

metode yang sama yaitu metode kualitatif, sama-sama menggunakan variabel

psychological well being, subjeknya sama-sama lanjut usia, yang bertempat

tinggal di panti sosial. Sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan yang

digunakan, pada penelitian sebelumnya menggunakan studi kasus tetapi pada

penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif.

Selanjutnya penelitian oleh Marmer (2011) mengenai psychological well

being pada lanjut usia (studi kualitatif pada lanjut usia di persekutuan lanjut usia

GKI bromo malang). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif

dengan strategi penelitian studi kasus intrinsik dan model penelitian deskriptif

pada 3 subyek lanjut usia. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah
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analisis tematik. Hasil analisis data menunjukkan bahwa subjek lanjut usia dengan

berbagai hambatan dan perkembangan yang harus dipenuhinya dapat mengatasi

hal-hal tersebut apabila memenuhi dimensi-dimensi dari psychological well being.

Subjek mampu memenuhi dimensi-dimensi yang terkait dengan psychological

well beingnya tersebut. Setiap subjek mampu menerima kondisinya sebagai lanjut

usia dan mengatasi pengalaman buruknya dimasa lalu. Hubungan subjek dengan

orang lain juga terjalin dengan baik dan menghasilkan perasaan positif subjek

terhadap orang lain. Dari penelitian yang dilakukan juga menghasilkan data

bahwa para subjek adalah lanjut usia yang mandiri, dan memiliki nilai dalam

kehidupannya. Mereka juga memiliki beragam aktifitas yang mencerminkan

penguasaan lingkungan yang baik dan memiliki kemauan untuk berkembang

menjadi lanjut usia yang lebih baik. Faktor lain yang terkait dengan psychological

well being yang nampak menonjol dari para subjek adalah  keikutsertaan mereka

akan kegiatan persekutuan lanjut usia. Adapun persamaan dari penelitian ini

adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif, sama-sama menjadikan

psychological well being sebagai variabelnya, dan penelitiannya sama-sama pada

lanjut usia. Sedangkan yang menjadi perbedaannya adalah pada pendekatan

penelitian yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya menggunakan studi kasus

intrinsik dan penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif.

Selain itu lokasi penelitian pun berbeda, pada penelitian sebelumnya dilakukan di

persekutuan lanjut usia GKI bromo malang, sedangkan penelitian ini dilakukan di

PSTW Pekanbaru.
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Selanjutnya penelitian oleh Diva (2013) mengenai kondisi psychological

well being pada lanjut usia wanita yang tinggal di panti wredha Budi Mulya 3

Ciracas. Penelitian ini dilakukan dengan studi kasus intrinsik dan didapat

gambaran lengkap kondisi psychological well being yang sebenarnya dari

partisipan. Hasil penelitian menunjukan bahwa lanjut usia wanita (dengan

karakteristik: lanjut usia yang berusia antara 60 sampai 80 tahun, tidak memiliki

keluarga dekat, dan telah tinggal di panti wredha selama minimal tujuh bulan),

dapat hidup sejahtera di panti werdha meskipun tanpa dukungan keluarga.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah

sama-sama menggunakan metode kualitatif, sama-sama menjadikan psychological

well being sebagai variabelnya dan subjeknya sama-sama pada lanjut usia yang

tinggal di panti sosial. Sedangkan yang menjadi perbedaannya adalah penelitian

sebelumnya menggunakan pendekatan studi kasus intrinsik dan penelitian yang

akan peneliti lakukan menggunakan pendekatan deskriptif.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan

dengan menggali lebih dalam mengenai gambaran Psychological Well Being Pada

Lanjut Usia yang Tinggal Di Panti sosial. Selain itu juga dapat dijadikan bahan

referensi untuk penelitian lebih lanjut yaitu bagi yang ingin meneliti mengenai

Psychological Well Being Pada Lanjut Usia yang Tinggal Di PSTW Pekanbaru.
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2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai

Psychological Well Being Pada Lanjut Usia yang Tinggal Di UPT PSTW

Pekanbaru.


