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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan manusia, bertambahnya usia merupakan suatu yang 

tidak dapat dihindarkan. Setiap manusia akan melewati tahap perkembangan 

kehidupan dari bayi menjadi anak kecil, remaja, dewasa muda, sampai lanjut usia 

(lansia). Pada proses perkembangan ini, tentunya manusia akan dihadapkan 

dengan berbagai perubahan kemajuan maupun kemunduran kesehatan fisik dan 

mental, khususnya pada masa lansia. Menurut WHO (World Health 

Organization), pembagian kategori usia dewasa akhir pada manusia adalah 

sebagai berikut: usia pertengahan (middle age) berusia 45-59 tahun; usia lanjut 

(elderly) berusia 60-74 tahun; tua (old) berusia 75-90; sangat tua (very old) 

berusia lebih dari 90 tahun (Indriana, 2012). Sedangkan menurut Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 13 tahun 1998, disebutkan bahwa individu dengan lanjut 

usia merupakan individu yang berusia 60 tahun atau lebih (Kushariyadi, 2010). 

Berdasarkan data demografi dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada penduduk 

lansia di Indonesia, dari tahun 1971 sampai tahun 2017 jumlah penduduk lansia 

mengalami peningkatan hampir dua kali lipat, menjadi 8,97%, yaitu sekitar 23 

juta penduduk lansia di Indonesia.  

Seiring bertambahnya usia, lansia akan mengalami berbagai macam 

perubahan dalam aspek fisik, kognitif dan sosial di dalam kehidupannya. Menurut 
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Barry dan Carson, lansia akan mengalami penurunan pada kemampuan fisiknya, 

seperti kekuatan persendiannya (Papalia & Martorell, 2015). Pada aspek kognitif, 

lansia mengalami kemunduran dalam kecepatan memproses informasi dan ingatan 

(Papalia & Martorell, 2015). Kemudian terjadi perubahan pada aspek sosial yang 

berdampak buruk bagi diri individu tersebut, seperti kematian orang-orang yang 

dicintai (Nevid, Rathus, dan Greene, 2003). Kemudian adanya kesadaran bahwa 

usianya sudah mencapai usia pensiun, dimana kesempatan untuk bekerja bagi 

orang lanjut usia semakin sedikit. Hal ini dikarenakan pada usia lanjut, manusia 

akan mengalami disengagement. Menurut Cumming, Henry, dan Parsons (1961), 

disengagement theory menyatakan bahwa adanya kemunduran pada kemampuan 

dan kekuatan fisik pada lansia yang menyebabkan lansia mengalami kemunduran 

pada berbagai peran sosial dalam kehidupannya secara perlahan. Hal ini juga 

didukung dengan masyarakat yang menyediakan sedikit peran pada orang lanjut 

usia. 

Namun, bila dilihat dari sudut pandang yang lebih positif mengenai lansia 

atau yang biasa dikenal dengan sebutan successful aging, terdapat banyak hasil 

penelitian yang menunjukkan adanya lansia kondisi sehat dan bugar (Papalia & 

Martorell, 2015). Menurutnya, lansia yang mencapai successful aging merupakan 

lansia yang menghindari penyakit, menjaga fungsi kognitif, fisik, serta aktif dalam 

melakukan hubungan sosial. Penelitian yang dilakukan oleh Cho, Martin, & Poon 

(2014), juga menemukan bahwa successful aging berhubungan dengan subjective 

well-being yang baik pada lansia. Subjective well-being merupakan penilaian 

subjektif yang dilakukan pada individu mengenai kehidupannya dari segi 

kepuasan hidup dan respon emosional saat menghadapi suatu peristiwa di dalam 



 
 

3 
 

kehidupannya (Diener, Lucas & Oishi, 2002). Kualitas subjective well-being 

merupakan suatu hal yang penting bagi lansia dikarenakan berhubungan erat 

dengan kesehatan. Hal ini dikarenakan penyakit-penyakit kronis cenderun untuk 

timbul seiring bertambahnya usia (Steptoe, Deaton & Stone, 2015). Penelitian lain 

juga menyatakan bahwa subjective well-being mampu mengurangi risiko terkena 

penyakit kronis fisik dan mampu memberikan panjang umur pada lansia (Dolan& 

White, 2007). 

Di samping itu, menurut Yamaoka (2008), faktor yang mempengaruhi 

kondisi psikologis individu adalah budaya dan norma lingkungan bermasyarakat. 

Pada negara-negara yang masih memegang erat rasa kekeluargaan, seperti negara 

Indonesia, lansia akan cenderung untuk memiliki ekspektasi untuk hidup bersama 

anak-anaknya, apabila ekspektasi tersebut tidak terpenuhi maka kondisi psikologis 

lansia tersebut akan terganggu (Logan & Bian, 1999). Hal ini didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Chen dan Short (2008), yang menemukan bahwa 

lansia cenderung memiliki kondisi emosional yang lebih baik bila tinggal bersama 

anggota keluarganya. 

Pada kenyataannya, tidak semua lansia di Indonesia tinggal bersama 

keluarganya. Salah satu penyebabnya adalah faktor globalisasi yang 

mempengaruhi pandangan dan peran di dalam keluarga yang memandang lansia 

sebagai sebuah beban dikarenakan kesibukan anggota keluarga dalam memenuhi 

tuntutan hidupnya sendiri yang secara tidak langsung kurang memperhatikan atau 

tidak dapat memenuhi kebutuhan lansia dengan baik (Triwanti, Ishartono, & 

Gutama, 2015). Oleh karena itu terdapat sebagian warga di Indonesia yang 

menempatkan lansia di Panti Werdha. Panti Werdha merupakan suatu fasilitas 
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yang terdapat di masyarakat yang diharapkan mampu memberi layanan yang 

berkualitas untuk memenuhi kebutuhan orang lansia (Santrock, 2002).  

Namun pada kenyataannya, saat lansia dipindahkan ke Panti Werdha 

tentunya akan mengalami perubahan-perubahan pada aktivitas dan perasaannya 

terhadap lingkungan yang baru. Panti Werdha memberikan dampak yang berbeda-

beda pada subjective well-being tiap individu. Menurut Baron dan Byrne (2005), 

lansia yang awalnya tinggal di rumah kemudian dipindahkan ke Panti Werdha 

akan menimbulkan kesepian pada lansia. Penelitian yang telah dilakukan oleh Suri 

(2010) kepada orang lansia mendapatkan hasil bahwa lansia yang dipisahkan dari 

keluarganya merasa terasingkan bahkan depresi. Namun di sisi lain, terdapat pula 

lansia yang menginginkan untuk tinggal di Panti Werdha agar dapat bertemu dan 

berkumpul dengan sesama lansia yang memungkinkan mereka untuk saling 

melakukan aktivitas bersama-sama (Demir, 2010). Hal ini diperkuat oleh 

penelitian yang dilakukan di Salatiga oleh Ferdian (2016) menyatakan bahwa 

lansia yang tinggal di Panti Werdha memiliki semangat yang baik dalam 

melakukan aktivitas kesehariannya.  

Perbedaan kualitas subjective well-being pada lansia yang tinggal di Panti 

Werdha disebabkan perbedaan pandangan makna hidup yang dimiliki masing-

masing lansia. Hal ini disinggung dalam penelitian García-Alandete (2015) bahwa 

makna hidup suatu individu dapat memprediksi kualitas subjective well-being 

yang ditandai dengan semakin tingginya makna hidup yang dimiliki individu 

maka semakin suatu individu akan merasa puas, merasa kesejahteraan di dalam 

hidupnya, bahwa kehidupannya berharga, dan berorientasi pada tujuan hidup. 

Makna hidup merupakan suatu dorongan di dalam diri manusia untuk terus 
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menjalankan hidup (Frankl, 2003). Bentuk atau definisi makna hidup yang 

dimiliki masing-masing individu berbeda-beda. Menurut Hupkens, Machielse, 

Goumans, dan Derkx (2016), makna hidup pada orang lansia dapat ditemukan 

dengan menjalin hubungan dengan sesama manusia, khususnya dengan 

keluarganya; kesehatan; serta berhubungan dengan hal-hal spiritualitas. Apabila 

suatu individu semakin memandang bahwa kehidupannya bermakna maka 

individu tersebut akan menggambarkan kehidupannya penuh semangat, memiliki 

tujuan, mudah beradaptasi pada lingkungan baru, mudah bergaul, menjaga 

identitas diri dan lebih kuat atau sabar dalam menjalani penderitaan hidup 

(Bastaman, 2007). Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

García-Alandete (2015) makna hidup dapat digambarkan sebagai suatu perasaan 

berharga dan memiliki tujuan hidup. Adanya tujuan hidup, mudah beradaptasi dan 

bergaul, serta merasa kehidupannya berharga merupakan beberapa kriteria yang 

termasuk dalam karakteristik individu yang memiliki subjective well-being yang 

baik. 

Oleh karena itu, makna hidup yang dimiliki lansia memiliki peran penting 

dalam menentukan kesejahteraan subjective well-being lansia dalam proses 

pencapaian successful aging. Successful aging merupakan keberhasilan lansia 

dalam memenuhi tujuan hidupnya dan berujung pada kepuasan hidup dalam 

kehidupan sehari-hari (Faturochman, 2012). Melihat pentingnya peran makna 

hidup dalam proses pencapaian successful aging, maka peneliti tertarik untuk 

meneliti bagaimana pengaruh makna hidup terhadap subjective well-being pada 

lansia khususnya yang tinggal di Panti Werdha dalam rangka untuk meningkatkan 
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kesejahteraan kehidupan lansia mengingat meningkatnya pertumbuhan jumlah 

lansia di Indonesia.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

         Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, peneliti 

melakukan penelitian untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh makna hidup 

terhadap subjective well-being pada lansia di Panti Werdha. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

         Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh makna hidup terhadap subjective 

well-being pada lansia di Panti Werdha. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan untuk memberikan manfaat, baik 

secara teoretis maupun secara praktis 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan 

mengenai lansia yang tinggal di Panti Werdha yang dapat dijadikan referensi pada 

teori psikologi perkembangan, psikologi positif, atau gerontologi. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dalam penelitian ini diantaranya adalah: 

1) Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kondisi yang dialami 

lansia di Panti Werdha terkait dengan pengaruh makna hidup terhadap 

subjective well-being. 

2) Memberikan saran atau masukan kepada para perawat di Panti Werdha 

dalam menangani lansia. 

3) Meningkatkan kesejahteraan kehidupan lansia di Panti Werdha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


