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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usia tua adalah periode penutup dalam rentang hidup individu, yaitu suatu masa

dimana individu telah beranjak jauh dari periode terdahulu yang lebih menyenangkan atau

beranjak dari waktu yang penuh dengan manfaat. Batasan lansia yang ditetapkan oleh WHO

(2010) yaitu individu yang telah berusia 60 tahun keatas. Usia enam puluhan biasanya

dipandang sebagai garis pemisah antara usia madya dan usia lanjut. Individu dengan usia

enam puluhan biasanya digolongkan sebagai usia tua, yang berarti antara sedikit lebih tua

atau setelah usia madya dan usia lanjut setelah mereka mencapai usia tujuh puluh (Hurlock,

2002). Hurlock mengemukakan bahwa tugas perkembangan lanjut usia (lansia) adalah

menyesuaikan diri dengan penurunan kekuatan fisik dan kesehatan, menyesuaikan diri

dengan masa pensiun dan berkurangnya income (penghasilan keluarga), menyesuaikan diri

dengan kematian pasangan hidup, membentuk hubungan dengan orang-orang yang seusia,

membentuk pengaturan kehidupan fisik yang memuaskan dan menyesuaikan diri dengan

peran sosial secara luwes.

WHO menyatakan bahwa jumlah lansia di dunia sebanyak 600 juta (11%) pada tahun

2000 dan dengan adanya perbaikan dari berbagai bidang kehidupan maka proporsi lansia di

dunia akan meningkat pada tahun 2050 menjadi 2 milyar (22%). Sama halnya dengan

pendapat Irawan (2013) yang menyatakan bahwa proporsi lanjut usia akan meningkat

diperkirakan menjadi 33% di tahun 2050. Di Provinsi Riau, khususnya di Kota Pekanbaru

terjadi peningkatan pada jumlah populasi lansia. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota

Pekanbaru pada tahun 2000 jumlah lansia mencapai 16.274 orang atau sekitar 27%, tahun

2006 meningkat menjadi 20.876 orang dan pada tahun 2008 mencapai 48.320 orang (Zulfitri,

2011). Dengan demikian dapat disimpulkan jumlah lansia di Kota Pekanbaru juga mengalami



perkembangan yang cukup pesat setiap tahunnya dan hal ini semakin memperkuat apa yang

telah diprediksi oleh WHO. Peningkatan jumlah lansia ini akan menjadi suatu permasalahan

ketika lingkungan di sekitar lansia tidak mampu memberikan pelayanan yang terbaik dan

tidak mampu meningkatkan kemandirian lansia sehingga akan berdampak pada kualitas

hidup lansia.

Seiring bertambahnya usia, penuaan tidak dapat dihindari selain itu para lansia mulai

kehilangan pekerjaan, kehilangan tujuan hidup, kehilangan teman, risiko terkena penyakit,

terisolasi dari lingkungan dan kesepian. Perubahan pada lansia merupakan suatu proses alami

yang ditandai dengan penurunan kondisi fisik, psikologis, sosial, spiritual dan seksual yang

saling berhubungan satu sama lain sesuai usianya. Perubahan yang terjadi ini menuntut lansia

untuk dapat menyesuaikan diri meskipun penyesuaian diri ini tidak dapat berjalan mulus

karena adanya masalah-masalah umum yang dapat menghambat penyesuaian. Menurut

Suardiman ( 2011) beberapa masalah umum yang dihadapi oleh lansia adalah masalah

ekonomi, masalah sosial budaya, masalah kesehatan dan masalah psikologis.

Masalah kesehatan pada lansia, seperti penyakit/kelemahan fisik kronik muncul

sebagai akibat dari perubahan proses penuaan. Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia

(2009) menyebutkan sekitar 74% dari lansia di Indonesia menderita penyakit kronis sehingga

harus mengkonsumsi obat-obatan selama hidupnya. Hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2007

menunjukkan pola penyakit pada lansia yang terbanyak adalah gangguan sendi kemudian

diikuti oleh hipertensi, katarak, stroke, gangguan mental emosional, penyakit jantung dan

diabetes mellitus. Riskesdas (2007) juga menunjukkan penyebab kematian pada umur 65

tahun ke atas pada laki-laki adalah stroke (20,6%), penyakit saluran nafas bawah kronik

(10,5%), Tuberkulosis (8,9%), hipertensi (7,7%), NEC (7,0%), penyakit jantung iskemik

(6,9%), penyakit jantung lain (5,9%), diabetes mellitus (4,9%), penyakit hati (4,4%), dan

pnemonia (3,8%).



Sementara pada perempuan penyebab kematian terbanyak adalah stroke (24,4%),

hipertensi (11,2%), NEC (9,6%), penyakit saluran pernafasan bawah kronik (6,6%), diabetes

mellitus (6,0%), penyakit jantung iskemik (6,0%), penyakit jantung lain (5,9%), Tuberkulosis

(5,9%), pnemonia (3,0%), dan penyakit hati (2,2%)

(http://health.liputan6.com/read/541940/jumlah-lansia-indonesia-lima, diakses 16 Juni 2014).

Penyakit kronis di masa tua muncul akibat menurunnya kekuatan fisik sehingga akan

berdampak pada aktivitas lansia sehari-hari. WHO (1997) menjelaskan kesehatan fisik

merupakan salah satu aspek yang dapat mempengaruhi kualitas hidup individu. Perubahan

fisik dan penyakit yang diderita oleh lansia mengharuskan lansia membatasi setiap aktivitas

yang dilakukan dan membutuhkan bantuan orang lain. Rasa sakit dan ketidaknyamanan fisik

serta kecenderungan lansia untuk mengkonsumsi obat-obatan dalam kesehariannya membuat

kualitas hidup lansia menurun. Kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam

menentukan kualitas hidup seseorang (Wagner, Abbot, dan Let, 2004).

Kualitas hidup merupakan derajat kepuasan hati karena terpenuhinya kebutuhan

eksternal maupun persepsinya (Carney & Lason dalam Yuwono, 2000). Kualitas hidup

adalah persepsi individu sebagai laki-laki atau perempuan dalam hidup, ditinjau dari konteks

budaya dan sistem nilai dimana mereka tinggal, dan hubungan dengan standar hidup,

harapan, kesenangan dan perhatian mereka yang  mencakup kesehatan fisik, psikologis,

tingkat kebebasan, hubungan sosial dan hubungan mereka dengan ketenangan dari

lingkungan (WHO, 1997). Perubahan  pada lansia yang ditandai dengan penurunan berbagai

aspek baik fisik, psikologis maupun sosial, menyebabkan menurunnya kualitas hidup pada

lansia.

Penelitian yang dilakukan oleh Herwana & Yenny (2006) menunjukkan kualitas

hidup lansia cenderung menurun seiring bertambahnya usia. Hasil menunjukkan penyakit

kronik secara bermakna menurunkan kualitas hidup lansia. Menurunnya fungsi fisik akibat



dari penuaan menyebabkan munculnya berbagai masalah kesehatan yang membuat

ketidaknyamanan pada diri lansia. Munculnya berbagai masalah kesehatan mengharuskan

lansia untuk mengkonsumsi obat-obatan, mudah merasa lelah sehingga harus mengurangi

aktivitas. Problematika kesehatan ini akan berdampak pada kesejahteraan psikologis lansia

seperti kesedihan, perasaan tidak berdaya karena penyakit yang diderita, stres dan emosi

negatif lainnya. Menurut WHO (1997), kesehatan fisik dan kesejahteraan psikologis

merupakan bagian dari kualitas hidup seseorang. Dengan demikian, penurunan fungsi fisik

dan psikologis yang terjadi akan berpengaruh terhadap menurunnya kualitas hidup pada

lansia.

Proses degeneratif pada lansia yang membutuhkan bantuan orang lain khususnya

keluarga tidak disambut  baik oleh kemampuan keluarga dalam merawat lansianya. Oleh

karena itu, tidak jarang banyak keluarga uang menggunakan jasa Panti Wredha. Panti Wredha

merupakan suatu institusi hunian bersama untuk para lansia. Penggunaan institusi non

keluarga atau Panti Wredha semakin umum terjadi di Asia Tenggara, dimana penurunan

kesuburan mengakibatkan penuaan populasi yang semakin cepat dan semakin sedikitnya

perawat yang berasal dari kalangan keluarga (Papalia, 2011).  Di Pekanbaru, terdapat satu

Panti Wredha yang dikelola oleh UPTD Dinas Sosial Pekanbaru yaitu Panti Sosial Tresna

Wredha Khusnul Khotimah. Berdasarkan hasil wawancara pada salah satu Pegawai Panti

pada tanggal 16 September 2014, ada beberapa alasan lansia tinggal di Panti tersebut yaitu

keinginan anak menitipkan di Panti karena keterbatasan waktu yang dimiliki anak dan

pasangannya dalam memberikan layanan bagi orangtuanya, hidup sebatang kara tanpa sanak

saudara yang membuat lansia terlantar di jalanan sehingga pihak polisi membawa mereka ke

Dinas Sosial, keterbatasan ekonomi yang menyebabkan anak harus menitipkan orang tuanya

kepada Panti Wredha dan keinginan dari lansia itu sendiri.



Data dari klinik Panti (2013-2014) menunjukkan bahwa setiap lansia di Panti Wredha

Khusnul Khotimah memiliki setidaknya satu penyakit kronis, seperti diabetes, hipertensi dan

jantung. Selain itu, informasi yang didapatkan dari beberapa lansia pada saat  melakukan pre-

liminer alat ukur diketahui bahwa lansia di Panti Wredha memiliki permasalahan dengan

kesehatan fisik. Lansia dengan penderita diabetes mellitus mengaku dalam sebulan terakhir

tidak dapat beristirahat karena merasa tidak nyaman dengan penyakit yang dideritanya.

Individu dengan penderita diabetes akan mengalami penurunan fungsi fisik dan psikologis.

Petrak (2005) dan Young & Unachukwu (2012) mengatakan bahwa penderita diabetes

mengalami masalah psikologis berupa depresi, kecemasan, gangguan makan, gangguan

penyesuaian, gangguan kepribadian, dan disfungsi kognitif. Lansia penderita diabetes akan

mengalami permasalahan-permasalahan psikologis tersebut yang berujung pada menurunnya

kualitas tidur, kualitas tidur yang menurun akan berdampak pada kualitas hidup lansia.

Perbedaan tempat tinggal antara lansia yang tinggal bersama keluarga dan tinggal di

Panti memunculkan perbedaan lingkungan, sosial, ekonomi, psikologis, dan spiritual religius.

Lansia yang tinggal bersama keluarga lebih bermakna hidupnya dibandingkan lansia yang

tinggal di Panti Wredha. Lansia yang tinggal bersama keluarga lebih menikmati hidupnya

dan merasa menjadi lebih berarti ketika tetap mampu berinteraksi dengan masyarakat dan

aktif dalam berbagai kegiatan (Siregar, Amri, & Lubis, 2013). Sesuai dengan aspek kualitas

hidup menurut Renwick dan Brown (1996) yang mengatakan bahwa lingkungan merupakan

salah satu aspek yang mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Physical belonging, yaitu

mengacu pada hubungan yang dimiliki lansia dengan lingkungan fisik (rumah, lingkungan,

tempat kerja, dan masyarakat yang lebih besar), termasuk bagaimana perasaan lansia berada

di lingkungan rumah turut mempengaruhi kualitas hidup lansia. Lingkungan yang nyaman

dan pengadaan fasilitas yang memadai akan memberikan kemudahan bagi lansia dalam

beraktifitas sehingga kualitas hidup lansia akan meningkat.



Aspek kualitas hidup lainnya yaitu kesejahteraan psikologis yang menurut Ishak

(2013) memiliki kaitan dengan rasa syukur. Syukur merupakan salah satu bentuk ekspresi

dari kebahagiaan. Menurut Seligman (2002) harta, pernikahan, kehidupan sosial, usia,

kesehatan dan agama dapat membuat individu bahagia. Akan tetapi, kebahagiaan tersebut

bersifat sementara sehingga sewaktu-waktu dapat menghilang. Seligman mengatakan salah

satu faktor yang dapat membuat individu bahagia dalam rentang waktu yang lama adalah rasa

syukur. Rasa syukur diartikan sebagai bentuk ciri pribadi yang berpikir positif,

mempresentasikan hidup menjadi lebih positif (Wood, dkk, 2007). Penelitian Emmons &

McCullough (2003) menunjukkan bahwa mereka yang mempraktikkan rasa syukur

cenderung lebih kreatif, lebih cepat bangkit kembali dari keterpurukan, memiliki sistem

kekebalan yang lebih baik, dan memiliki hubungan sosial yang lebih kuat daripada mereka

yang tidak berlatih bersyukur.

Lansia yang memiliki rasa syukur di setiap kehidupannya akan merasakan emosi

positif yang akan membuat sistem kekebalan tubuh lebih kuat dan lansia merasa lebih

berenergi walaupun adanya penurunan fungsi tubuh. Tubuh yang sehat membuat lansia dapat

beraktivitas lebih baik dan bersosialisasi pada lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut

terhadap lansia. Penelitian yang dilakukan adalah mengenai “Hubungan Antara Rasa

Syukur Dengan Kualitas Hidup Pada Lanjut Usia di UPTD PSTW Khusnul Khotimah

Pekanbaru”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah sebagai berikut: “Apakah ada

hubungan antara rasa syukur dengan kualitas hidup pada lanjut usia di UPTD PSTW

Khusnul Khotimah Pekanbaru?”



C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui hubungan antara rasa syukur dengan kualitas hidup pada lansia.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian kualitas hidup dan rasa syukur yang merupakan bagian dari psikologi

positif mulai banyak dikembangkan di negara barat. Salah satu penelitian mengenai rasa

syukur dilakukan oleh Emmons dan McCullough (2003) dengan judul Counting Blessing

Versus Burdens: An Experimental Investigation of Gratitude and Subjective Well-Being in

Daily Life. Eksperimen yang dilakukan Emmons dan McCullough bertujuan untuk

mengetahui manfaat bersyukur bagi manusia. Hasil menunjukkan kelompok bersyukur lebih

merasa bahwa kehidupan mereka lebih baik dan pandangan yang optimis untuk kedepannya

serta lebih sedikit merasakan keluhan fisik dan cenderung untuk menghabiskan lebih banyak

waktu berolahraga.

Di Indonesia telah banyak penelitian yang dilakukan mengenai kualitas hidup. Seperti

penelitian Yenny dan Herwana (2006) yang berjudul Prevalensi Penyakit Kronis dan

Kualitas Hidup pada Lansia di Jakarta Selatan. Peneliti ingin melihat prevalensi penyakit

kronis pada lansia dan hubungannya dengan kualitas hidup pada lansia di Jakarta. Hasilnya

kualitas hidup domain fisik dan lingkungan berbeda secara bermakna antara lansia yang

mengalami dan tidak mengalami penyakit kronis. Penyakit kronis secara bermakna

menurunkan kualitas hidup lansia.

Penelitian lain yang dilakukan Siti Fatimah Siregar, Abdul Jalil Amri, Ria Masniari

Lubis (2013), yang berjudul Perbandingan Kualitas Hidup Lanjut Usia yang Tinggal di Panti

Jompo dengan yang Tinggal di Rumah di Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2013. Hasilnya

menunjukkan terdapat perbedaan kualitas hidup pada lansia yang tinggal di panti jompo



dengan yang tinggal di rumah. Kualitas hidup lansia yang tinggal di rumah lebih baik

daripada kualitas hidup lansia yang tinggal di panti jompo.

Penelitian yang dilakukan Ishak (2013), yang berjudul Hubungan Antara Rasa Syukur

dengan Kesejahteraan Psikologis pada Lanjut Usia. Hasilnya menunjukkan terdapat korelasi

positif yang signifikan antara rasa syukur dan kesejahteraan psikologis. Semakin lansia

bersyukur dengan kehidupannya maka semakin sejahtera psikologisnya.

Perbedaan penelitian-penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti

terletak pada variabel bebas, metode, tempat, dan tujuan dari penelitian. Variabel bebas

dalam penelitian ini adalah rasa syukur dan penelitian ini akan dilakukan di Panti Sosial

Tresna Wredha Khusnul Khotimah. Hidup jauh dari keluarga di masa tua menyebabkan

banyaknya dinamika psikologis yang dirasakan, karena salah satu yang mempengaruhi

kualitas hidup adalah tempat tinggal. Lansia memiliki kerentanan psikologis seperti

munculnya emosi-emosi negatif yakni kesedihan, merasa kesepian, merasa tidak berharga

sehingga akan berdampak pada kualitas hidupnya.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep teori dalam

perkembangan ilmu psikologi terkhusus psikologi klinis, psikologi perkembangan dan

psikologi kesehatan, serta dapat menjadi bahan masukan dan referensi bagi ilmuwan

psikologi yang ingin mengkaji dan menambah informasi mengenai rasa syukur dan

kualitas hidup pada lansia.



2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lansia: Diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi bagi lansia

mengenai kualitas hidupnya, serta bagaimana hubungan rasa syukur dapat

mempengaruhi kualitas hidup.

b. Bagi Perawat di Panti Sosial Khusnul khotimah: Diharapkan hasil penelitian ini

dapat memberikan sebuah wacana bahwa salah satu cara untuk meningkatkan

kualitas hidup yaitu dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan

rasa syukur.

c. Bagi Dinas Sosial: Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sebuah

wacana untuk menambah program-program yang belum pernah dilakukan terkait

peningkatan kualitas hidup pada lansia.


