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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Psychological Well Being

1. Konsep Psychological Well Being

Konsep psychological well being sendiri mengacu pada pengalaman dan

fungsi psikologis yang optimal. Sampai saat ini, terdapat dua paradigma dan

perspektif besar mengenai psychological well being yang diturunkan dari dua

pandangan filsafat yang berbeda. Pandangan yang pertama yang disebut hedonic,

memandang bahwa tujuan hidup yang utama adalah memandang kenikmatan

secara optimal, atau dengan kata lain mencapai kebahagiaan. Pandangan yang

dominan diantara ahli psikologi yang berpandangan hedonic adalah psychological

well being yang tersusun atas kebahagiaan subjektif dan berfokus pada

pengalaman yang memandang kenikmatan. Pandangan kedua yang disebut

eudaimonism, yaitu memandang bahwa psychological well being terdiri dari

memenuhi dan memunculkan sifat sejati seseorang (Ryan, 2009 : 1).

Hal senada juga dikemukakan oleh Ryan & Deci (2001 : 3) yang

mengidentifikasikan dua pendekatan pokok untuk memahami psychological well

being. Pertama, psychological well being difokuskan pada kebahagiaan, dengan

memberi batasan dengan batas-batas pencapaian kebahagiaan dan mencegah dari

kesakitan. Fokus yang kedua psychological well being adalah batasan menjadi

orang fungsional secara keseluruhan atau utuh, termasuk cara berpikir yang baik

dan fisik yang sehat.
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Sementara itu, Ryff (1989 : 2) mencoba merumuskan pengertian

psychological well being dengan mengintegrasikan teori psikologi klinis,

psikologi perkembangan dan teori kesehatan mental. Dari teori psikologi klinis,

Ryff mengacu kepada konsep aktualisasi diri dari Maslow, konsep kematangan

dari Allport, konsep fully functioning person dari Roger, dan konsep individual

dari Jung. Dari teori-teori psikologi perkembangan, Ryff merujuk pada tahapan

psikososial dari Erikson. Ryff juga merujuk konsep kriteria kesehatan mental

positif dari Johada. Berdasarkan teori-teori tersebut akhirnya Ryff menyimpulkan

bahwa psychological well being adalah individu  yang berusaha berpikir positif

tentang dirinya meskipun mereka sadar akan keterbatasan-keterbatasan dirinya.

Sejalan dengan hal tersebut, Bradburn (dalam Ryff, 1989 : 1)

mendefinisikan psychological well being sebagai kebahagiaan (happiness) dimana

kebahagiaan (happiness) merupakan hasil psychological well being yang

merupakan tujuan tertinggi yang ingin dicapai oleh setiap manusia, dan dapat

diketahui melalui beberapa dimensi.

Psychological well being menurut Waterman (dalam Cardak, 2013 : 2)

sebagai tantangan, membuat usaha, pengembangan pribadi, dan berjuang untuk

tumbuh. Artinya, psychological well being berarti pembangunan individu dari

konsep untuk mengembangkan dirinya dalam rangka untuk dapat merasa bahagia.

Dalam konteks ini, individu harus mampu membuat dirinya merasa bahagia.

Suresh, dkk (2013 : 2) mengatakan psychological well being adalah

individu yang mampu merasakan dapat berfungsi secara baik dan efektif individu

yang mempunyai perasaan yang baik berarti menghadirkan emosi positif seperti
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kepuasan dan kebahagiaan, rasa percaya diri dan minat. Sedangkan mampu

berfungsi secara efektif mencakup berbagai hal seperti memiliki rasa kontrol atas

kehidupan seseorang, dapat mengeksploitasi potensi yang dimilikinya, memiliki

rasa tujuan dalam hidup dan mempunyai hubungan positif dengan orang lain.

Huppert (2009 : 1) mengatakan bahwa psychological well being adalah

hidup yang berjalan dengan baik. Hal ini merupakan kombinasi dari perasaan

yang baik dan berfungsi secara efektif. Orang-orang dengan psychological well

being yang tinggi memiliki perasaan senang, mampu, mendapat dukungan dan

puas dengan kehidupannya.

Menurut Diener (1999 : 1) psychological well being merupakan perasaan

subjektif dan evaluasi individu terhadap dirinya sendiri. Psychological well being

dapat menjadi gambaran mengenai level tertinggi dari fungsi individu sebagai

manusia dan apa yang diidam-idamkannya sebagai makhluk yang memiliki tujuan

dan akan berjuang untuk hidupnya.

Berdasarkan beberapa teori yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan

bahwa psychological well being merupakan suatu keadaan dimana seseorang

berusaha untuk berpikir positif tentang diri mereka sendiri meskipun mereka sadar

akan keterbatasan-keterbatasan dirinya, sehingga mereka tetap berusaha untuk

mengembangkan dan mempererat hubungan positif dengan orang lain, serta

mampu membentuk sebuah lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan dan

keinginan pribadi.
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2. Dimensi Psychological Well Being

Konsep psychological well being memiliki enam dimensi : penerimaan

diri, hubungan positif dengan orang lain, otonomi, penguasaan lingkungan, tujuan

hidup dan pertumbuhan pribadi : Ryff (Ryff, 1989 : 3 ; Ryff & Keyes, 1995 : 2

dan Keyes, Shmotkin & Ryff, 2002 : 2). Inilah ke enam dimensi psychological

well being :

a. Penerimaan Diri (self acceptance)

Penerimaan diri dalam psychological well being ini berkaitan dengan

penerimaan individu pada masa kini dan masa lalunya. Selain itu juga berkaitan

dengan adanya penilaian positif atas kondisi dirinya sendiri. Seseorang

mempunyai nilai yang tinggi dalam dimensi penerimaan diri adalah mereka yang

memahami dan menerima berbagai dimensi diri termasuk di dalamnya kualitas

baik maupun buruk, dan bersikap positif terhadap kehidupan yang dijalaninya.

b. Hubungan Positif dengan Orang Lain (positive relations with others)

Individu yang matang digambarkan sebagai individu yang mampu untuk

mencintai dan membina hubungan interpersonal yang dibangun atas dasar saling

percaya. Individu yang memiliki perasaan yang kuat dalam melakukan empati dan

afeksi terhadap sesama manusia, memiliki persahabatan yang mendalam, dan

mempunyai kemampuan identifikasi yang baik dengan orang lain. Individu yang

memiliki hubungan positif dengan orang lain mampu membina hubungan yang

hangat dan penuh kepercayaan dengan orang lain, dapat menunjukkan empati,

afeksi, dan mempunyai hubungan yang intim, serta memahami prinsip memberi

dan menerima dalam hubungan antar pribadi.
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c. Otonomi (autonomy)

Ciri utama seseorang yang memiliki otonomi yang baik antara lain

kemampuan untuk menentukan nasip sendiri, kemampuan untuk mengatur

tingkah laku, dan kemampuan untuk mandiri, dan mampu mengambil keputusan

tanpa adanya campur tangan orang lain. Selain itu, orang tersebut memiliki

ketahanan dan menghadapi tekanan sosial, dapat mengatur tingkah laku dalam

diri, serta mengevaluasi diri dengan standar personal, bukan tergantung pada

penilaian orang lain terhadap dirinnya.

d. Penguasaan Lingkungan (environmental mastery)

Kemampuan untuk menguasai lingkungan didefinisikan sebagai kemampuan

individu untuk memilih, menciptakan atau mengelola lingkungan agar berjalan

seiring dengan kondisi psikologis dirinya dalam rangka pengembangan diri.

Individu yang baik dalam dimensi penguasaan lingkungan memiliki keyakinan

dan kompetensi dalam mengatur lingkungan. Ia dapat mengendalikan situasi

kehidupan sehari-hari, memanfaatkan kesempatan yang ada di lingkungannya.

Serta mampu memilih dan menciptakan lingkungan yang sesuai dengan

kebutuhan pribadi.

e. Tujuan Hidup (purpose in life)

Kondisi mental yang sehat memungkinkan individu untuk menyadari bahwa

ia memiliki tujuan tertentu dalam hidup yang ia jalani serta mampu memberikan

makna pada hidup yang dijalani. Individu yang memiliki nilai tinggi dalam

dimensi tujuan hidup adalah individu yang memiliki tujuan dan arah dalam hidup,
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merasakan arti dalam hidup masa kini maupun yang telah dijalaninya, memiliki

keyakinan yang memberikan tujuan hidup.

f. Pertumbuhan Pribadi (personal growth)

Untuk dapat berfungsi sepenuhnya, individu harus memiliki keterbukaan

terhadap pengalaman. Individu yang terbuka pada pengalaman akan lebih

menyadari lingkungan sekitarnya dan tidak berhenti pada pendapat-pendapat

sebelumnya yang kemungkinan tidak benar. Rogers menyebutkan sebagai

“keinginan untuk menjadi”. Individu yang mencapai kondisi tersebut tidak

berhenti pada suatu keadaan statis dan berhenti mengembangkan dirinya. Justru

keterbukaan terhadap pengalaman, selalu menghadapi tantangan dan tugas-tugas

baru pada setiap fase kehidupannya. Individu yang matang selalu

mengaktualisasikan dirinya dan menyadari potensi-potensi yang dimilikinya.

Individu yang tinggi dalam dimensi pertumbuhan pribadi ditandai dengan adanya

perasaan mengenai pertumbuhan yang berkesinambungan dalam dirinya,

memandang diri sebagai, individu yang selalu tumbuh dan berkembang, terbuka

terhadap pengalaman-pengalaman baru, memiliki kemampuan dalam menyadari

potensi diri yang dimiliki, dapat merasakan peningkatan yang terjadi pada diri dan

tingkah lakunya setiap waktu serta dapat berubah menjadi pribadi yang lebih

efektif dan memiliki kemampuan yang bertambah.
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3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Psychological Well Being

Faktor-faktor yang mempengaruhi psychological well being antara lain, (Ryff

& Keyes, 1995 : 1) :

a. Usia

Perbedaan usia mempengaruhi dimensi-dimensi psychological well being.

Penelitian Ryff & Keyes (1995) menunjukkan dimensi otonomi dan dimensi

penguasaan lingkungan mengalami peningkatan seiring bertambahnya usia,

terutama ketika usia dewasa muda sampai dewasa madya. Demikian juga dengan

dimensi hubungan positif dengan orang lain mengalami peningkatan dari dewasa

muda hingga dewasa akhir. Dimensi tujuan hidup dan pertumbuhan pribadi

memperlihatkan penurunan dengan bertambahnya usia terutama ketika usia

dewasa madya sampai akhir. Pada dimensi penerimaan diri tidak ada perbedaan

signifikan selama usia dewasa muda sampai akhir.

b. Jenis Kelamin

Dimensi hubungan positif dengan orang lain memiliki skor lebih tinggi pada

wanita daripada laki-laki. Selain itu pola pikir yang berpengaruh terhadap strategi

coping dan aktivitas sosial dilakukan wanita lebih cenderung memiliki

kemampuan interpersonal yang lebih baik daripada laki-laki.

c. Status Sosial Ekonomi

Ryan & Deci (2001 : 15) menjelaskan bahwa status sosial ekonomi

berhubungan dengan dimensi dari penerimaan diri, tujuan hidup, penguasaan

lingkungan dan pertumbuhan pribadi. Banyak dampak negatif dari rendahnya

status sosial ekonomi, dimana individu yang lebih rendah membandingkan dirinya
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kurang beruntung daripada orang lain yang tidak mampu mendapatkan sumber

daya yang dapat menyesuaikan kesenjangan yang dirasakan. Ditemukan

psychological well being yang tinggi pada individu yang memiliki status

pekerjaan yang tinggi.

d. Dukungan Sosial

Individu-individu yang mendapatkan dukungan sosial memiliki tingkat

psychological well being yang lebih tinggi. Dukungan sosial itu sendiri diartikan

sebagai rasa nyaman, perhatian, dan penghargaan. Dukungan dapat berasal dari

siapa saja termasuk keluarga, teman, rekan kerja, ataupun lingkungan sekitar.

e. Relegiusitas

Hal ini berkaitan dengan transedensi segala persoalan hidup kepada Tuhan.

Individu yang memiliki religiusitas tinggi lebih mampu memaknai kejadian

hidupnya secara positif sehingga hidupnya menjadi lebih bermakna.

f. Kepribadian

Individu yang memiliki banyak kompetensi pribadi dan sosial seperti

penerimaan diri, mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkunngan,

coping skill yang efektif cenderung terhindar dari konflik dan stres.

B. Lanjut Usia

1. Konsep Lanjut Usia

Proses menua atau aging adalah proses alami pada semua makhluk hidup.

Laslett (dalam Partini, 2011 : 1) menyatakan bahwa menjadi tua (aging)

merupakan proses perubahan biologis secara terus menerus yang dialami pada
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semua tingkatan umur dan waktu, sedangkan lanjut usia adalah istilah untuk tahap

akhir dari proses penuaan tersebut. Semua makhluk hidup memiliki siklus

kehidupan menuju tua yang diawali dengan proses kelahiran, kemudian tumbuh

dewasa dan berkembang biak, selanjutnya menjadi tua dan akhirnya akan

mengalami kematian. Masa tua adalah masa yang tidak bisa dielakkan oleh

siapapun khususnya bagi yang dikaruniai umur panjang. Yang bisa dilakukan oleh

manusia hanyalah menghambat proses menua agar tidak terlalu cepat, karena pada

hakikatnya proses menua terjadi suatu kemunduran dan penurunan.

Lanjut usia adalah periode dimana organisme telah mencapai kemasakan

dalam ukuran dan fungsi, dan juga telah menunjukkan kemunduran sejalan

dengan waktu. Lanjut usia adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang.

Proses menua (lanjut usia) adalah proses alami yang dimulai dari umur 60 tahun

sampai meninggal, ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik,

psikologis, maupun sosial yang semakin menurun. Kelompok lanjut usia adalah

kelompok penduduk yang berusia 60 tahun ke atas (Hakim, Setyanto &

Hermawati, 2014 : 7).

Lanjut usia adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang, yaitu

suatu periode dimana seseorang telah beranjak jauh dari periode terdahulu yang

lebih menyenangkan. Tahap terakhir dalam rentang kehidupan berkisar antara usia

60 tahun sampai akhir kehidupan seseorang (Hurlock, 1980 : 380).

2. Ciri-Ciri Lanjut Usia

Lanjut usia cenderung menuju dan membawa penyesuaian diri yang buruk

daripada yang baik dan kepada kesengsaraan daripada kebahagiaan. Individu yang
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memasuki lanjut usia menurut Hurlock (1980 : 380-385) memiliki karakteristik

berikut :

a. Lanjut Usia Merupakan Periode Kemunduran

Selama bagian awal dari kehidupan, perubahan itu bersifat evolusional dalam

arti bahwa orang selalu menuju pada kedewasaan dan keberfungsian. Sebaliknya,

pada bagian selanjutnya, mereka tidak evolusional lagi, yang mencabut regresi

pada tahap awal. Perubahan-perubahan ini sesuai dengan hukum kodrat manusia

yang pada umumnya dikenal dengan istilah menua.

b. Perbedaan Individual Pada Efek Menua

Seseorang menjadi tua secara berbeda karena mereka mempunyai sifat

bawaan yang berbeda, sosioekonomi, latar pendidikan dan pola hidup yang

berbeda. Perbedaan kelihatan diantara orang-orang yang mempunyai jenis

kelamin yang sama, dan semakin nyata bila pria dibandingkan dengan wanita,

karena menua terjadi dengan laju yang berbeda pada masing-masing jenis

kelamin.

c. Usia Tua Dinilai dengan Kriteria yang Berbeda

Bagi usia tua, anak-anak adalah lebih kecil bila dibandingkan dengan orang

dewasa dan harus dirawat, sedangkan orang dewasa adalah sudah besar dan dapat

merawat diri sendiri. Orang tua mempunyai rambut putih dan tidak sama lagi

berhenti dari pekerjaan sehari-hari. Pada waktu anak-anak mencapai remaja,

mereka menilai lanjut usia dalam cara yang sama dengan cara penilaian orang

dewasa, yaitu dalam hal penampilan diri dan apa yang dapat dan tidak dapat
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dilakukannya. Dengan mengetahui bahwa hal tersebut merupakan dua kriteria

yang amat umum untuk menilai usia mereka.

d. Lanjut Usia Menimbulkan Konsep Diri yang Negatif

Berbagai humor dan canda antara lanjut usia dengan anak muda tidak lagi

sama. Hal ini dikarenakan menyangkut aspek negatif lanjut usia dan klise yang

sebagian besar lebih menekankan sikap ketololan sebagai orangtua daripada

kebijakan. Hal ini cenderung menimbulkan sikap negatif yang memperkuat

pendapat klise tentang orang lanjut usia tidak menyenangkan.

e. Lanjut Usia Dinilai dengan Sikap Sosial yang Tidak Menyenangkan

Pendapat klise tentang lanjut usia mempunyai pengaruh yang besar terhadap

sikap sosial pada lanjut usia. Dan karena kebanyakan pendapat klise tersebut tidak

menyenangkan, maka sikap sosial tampaknya cenderung menjadi tidak

menyenangkan.

f. Lanjut Usia Mempunyai Status Kelompok Minoritas

Status kelompok minoritas ini terutama terjadi sebagai akibat dari sikap sosial

yang tidak menyenangkan terhadap lanjut usia yang diperkuat oleh pendapat klise

yang tidak menyenangkan tentang mereka.

g. Menua Membutuhkan Perubahan Peran

Lanjut usia diharapkan untuk mengurangi peran aktifnya dalam urusan

masyarakat dan sosial. Demikian juga halnya dengan dunia usaha dan

profesionalisme. Hal ini mengakibatkan pengurangan jumlah kegiatan yang dapat

dilakukan oleh lanjut usia, dan karenanya perlu mengubah beberapa peran yang

masih dilakukan. Perubahan peran sebaiknya dilakukan atas dasar keinginan
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seseorang, jadi bukan atas dasar tekanan yang datang dari kelompok sosial.

Tetapi, pada kenyataannya pengurangan dan perubahan peran ini banyak terjadi

karena tekanan sosial.

h. Usia Dimana Terjadi Penyesuaian yang Buruk

Sikap sosial yang tidak menyenangkan bagi lanjut usia yang nampak dalam

cara orang memperlakukan mereka, maka tidak heran lagi kalau banyak lanjut

usia mengembangkan konsep diri yang tidak menyenangkan. Hal ini cenderung

diwujudkan dalam bentuk perilaku yang buruk dengan tingkat kekerasan yang

berbeda pula.

i. Usia Dimana Muncul Keinginan Menjadi Muda Kembali

Status kelompok minoritas yang dikenakan pada lanjut usia secara alami telah

membangkitkan keinginan untuk tetap muda selama mungkin dan ingin

dipermuda apabila tanda-tanda menua tampak.

3. Tugas-Tugas Perkembangan Lanjut Usia

Adapun tugas-tugas perkembangan lanjut usia menurut Havighurst (dalam

Hurlock, 1980 : 10) :

a. Menyesuaikan Diri dengan Menurunnya Kekuatan Fisik dan Kesehatan

Keadaan fisik yang lemah dan tidak berdaya, sehingga harus bergantung pada

orang lain. Penyebab fisik yang dipengaruhi perubahan-perubahan dalam

kemampuan motorik meliputi menurunnya kekuatan dan tenaga, yang biasanya

menyertai perubahan fisik yang terjadi karena bertambahnya usia, menurunnya

kekerasan otot, kekakuan pada persendian, gemetar pada tenaga, kepala dan

rahang bawah.
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b. Menyesuaikan Diri dengan Masa Pensiun dan Berkurangnya Penghasilan

Keluarga

Status ekonominya sangat terancam, sehingga cukup beralasan untuk

melakukan berbagai perubahan besar dalam pola hidupnya. Lanjut usia yang tidak

mempunyai cukup uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya sering

menghentikan banyak kegiatan yang penting bagi mereka, yang kemudian

memusatkan perhatiannya pada suatu kegiatan yang dapat menghasilkan sesuatu,

tanpa memperhatikan apakah hal itu penting bagi mereka atau memenuhi

kebutuhannya.

c. Menyesuaikan Diri dengan Kematian Pasangan Hidup

Kecenderungan untuk mengenang sesuatu yang terjadi pada masa lalu

meningkat semakin tajam sejalan dengan bertambahnya usia. Seberapa besar

kecenderungan seseorang dalam mengingat kembali masa lalunya terutama

tergantung pada kondisi hidup seseorang pada lanjut usia. Semakin senang

kehidupan lanjut usia semakin kecil waktu yang digunakan untuk mengenang

masa lalu, dan sebaliknya.

d. Membentuk Hubungan dengan Orang-Orang yang Seusia

Dengan bertambahnya usia seseorang, maka partisipasi sosialnya semakin

berkurang dan cakupannya juga menyempit. Dimana terdapat tingkat penurunan

yang cepat dalam hal keanggotaan dan kegiatan sosial setelah usia 60 tahun.

Mereka jarang hadir dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh organisasi

masyarakat dan ada kecenderungan untuk kurang aktif dalam pengelolaan

organisasi.
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e. Membentuk Pengaturan Kehidupan Fisik yang Memuaskan

Dengan semakin menurunnya kondisi kesehatan seseorang secara bertahap

dan ketidakmampuan secara fisik, misalnya penglihatan sudah tidak nampak lagi,

maka ia akan semakin tertarik pada kegiatan rekreasi yang memerlukan sedikit

tenaga dan kekuatan fisik serta yang dapat dinikmati di dalam rumah.

f. Menyesuaikan Diri dengan Peran Sosial Secara Luwes

Ada sumber dalam masyarakat yang berbeda, yang dapat dimanfaatkan oleh

lanjut usia untuk melakukan kontak sosial di masa tuanya. Masalah serius yang

harus diketahui adalah, sekali sumber kontak sosial terbentuk dirusak, maka

mereka akan jarang dapat memperbaiki atau menukar dengan yang lain.

Berdasarkan tugas-tugas perkembangan yang harus dituntaskan individu

pada masa lanjut usia, maka idealnya setiap lanjut usia akan mencapai

psychological well being. Hal ini dikarenakan pada masa lanjut usia mereka

mampu menyesuaikan diri dengan berbagai hal, baik penyesuaian terhadap

dirinya, terhadap orang lain bahkan terhadap berbagai hal yang terjadi terkait

dengan lanjut usia tersebut. Dengan kemampuan melakukan penyesuaian diri ini

maka individu pada masa lanjut usia akan mengalami integritas diri yaitu menjadi

lanjut usia yang berarti untuk orang lain dan mempunyai perkembangan hidup

menjadi lebih matang dan bijaksana.

C. Kerangka Berpikir

Kebahagiaan serta kesuksesan dimasa tua merupakan dambaan setiap

individu yang memasuki usia dewasa akhir. Kebahagiaan dan kesuksesan lanjut

usia dapat tercapai dengan terpenuhinya kebutuhan akan psychological well being.
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Menurut Ryff (1989 : 2) manusia dapat dikatakan memiliki psychological well

being yang baik adalah bukan sekedar bebas dari indikator kesehatan mental

negatif, seperti terbebas dari kecemasan, tercapainya kebahagiaan dan lain-lain.

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.

Kebahagiaan adalah keadaan sejahtera dan kepuasan hati, yaitu kepuasan

yang menyenangkan yang timbul bila kebutuhan dan harapan tertentu individu

terpenuhi. Ada beberapa esensi kebahagiaan atau keadaan psychological well

being, kenikmatan atau kepuasan. Beberapa diantaranya adalah penerimaan, kasih

sayang dan prestasi. Sikap menerima orang lain, sikap menerima diri yang timbul

dari penyesuaian pribadi maupun penyesuaian sosial yang baik (Hurlock, 1980 :

18).

Menurut Cartensen (dalam Ratri, 2014 : 2) sebagai makhluk sosial, dalam

mencapai kebahagiaannya lanjut usia membutuhkan orang lain untuk berinteraksi.

Berkaitan dengan psychological 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
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yang dapat menjaga perilaku sehat seseorang. Kebahagiaan dan kesuksesan

dimasa tua merupakan dambaan setiap individu yang memasuki masa lanjut usia.

Kebahagiaan dan kesuksesan lanjut usia dapat tercapai dengan terpenuhinya

kebutuhan akan psychological well being. Secara psikologis manusia yang besar,

dan dukungan sosial yang lebih, yang hasilnya menjadi lanjut usia yang berhasil

(Partini, 2011 : 175-176).

Banyak cara agar lanjut usia menjadi bahagia yaitu dengan penguatan

konsep diri yang meningkatkan penerimaan diri dan pencapaian harapan,

menghadirkan ikatan sosial, menerima perubahan, kontrol pribadi dalam hal

ketergantungan dan kemandirian, dan memiliki kualitas hubungan yang tinggi

(Partini, 2011 : 181).

Lanjut usia yang tidak dapat menjalin hubungan dengan orang lain akan

terisolasi. Menurut Erikson (dalam Desmita, 2010 : 242), pembentukan hubungan

yang akrab ini merupakan tantangan utama yang akan dihadapi oleh lanjut usia.

Pada masa lanjut usia, mereka telah siap dan ingin menyatukan identitasnya

dengan orang lain. Mereka mendambakan hubungan-hubungan yang akrab,

dilandasi rasa persaudaraan. Dalam studi Traupmann & Hatfield (1981)

menunjukkan bahwa hubungan yang akrab mempunyai pengaruh yang besar

terhadap perkembangan psikologis dan fisik seseorang. Orang-orang yang

mempunyai tempat untuk berbagi ide, perasaan, dan masalah, mereka lebih

bahagia dan lebih sehat dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki tempat

untuk berbagi (Desmita, 2010 : 243).
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Berdasarkan penelitian Handoko (2007) yang mengkaji lanjut usia,

didapatkan hasil bahwa semakin tinggi kebutuhan berafiliasi, maka semakin

rendah kesepian yang dialami. Oleh sebab itu, pengungkapan psychological well

being pada lanjut usia dapat menjadikan hidup lanjut usia lebih bahagia meskipun

mereka hidup jauh dari keluarganya.

Selanjutnya penelitian oleh Diva (2013) mengenai kondisi psychological

well being pada lanjut usia yang tinggal di panti werdha. Penelitian ini dilakukan

dengan studi kasus intrinsik didapat gambaran lengkap kondisi psychological well

being yang sebenarnya dari patisipan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lanjut

usia wanita dengan karakteristik tersebut dapat hidup sejahtera di panti werdha

meskipun tanpa dukungan keluarga.

Adanya hasil penelitian sebelumnya, membuat peneliti ingin mengetahui

lebih mendalam aspek-aspek yang masih belum terungkap dari psychological well

being pada lanjut usia yang tinggal di panti sosial Pekanbaru. Dilihat dari

psychological well being lanjut usia di panti sosial seberapa mampu individu

menerima dirinya, dampak-dampak yang muncul, bagaimana menyikapi reaksi

dari lingkungannya, melihat bagaimana penilaian terhadap dirinya sendiri dan

bagaimana makna hidup pada lanjut usia tersebut. Peneliti akan membuktikannya

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang

diharapkan mampu memberikan gambaran terhadap hal tersebut dengan lebih baik

jelas dengan melalui wawancara yang mendalam.


