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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pendahuluan, mengemukakan latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

A. Latar Belakang 

Saat ini, kesadaran masyarakat terhadap kesehatan semakin 

meningkat yang berarti semakin tinggi usia harapan hidup sehingga 

mengakibatkan individu dapat hidup lebih lama dan memengaruhi 

peningkatan jumlah para lanjut usia (lansia). Lansia merupakan istilah 

yang digunakan untuk menyebut salah satu kelompok usia dalam tahap 

kehidupan. Berbeda dengan kelompok usia lainnya, istilah lansia ini 

merujuk pada mereka yang sudah masuk dalam kelompok usia dewasa 

akhir. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.13 tahun 

1998, penduduk lanjut usia (lansia) adalah orang yang telah berusia 60 

tahun ke atas. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang 

dilakukan BPS (2014), jumlah lansia di Indonesia mencapai 20,24 juta 

jiwa, setara dengan 8,03% dari seluruh penduduk Indonesia di tahun 

2014. Peningkatan jumlah penduduk lansia memerlukan perlakuan dan 

perhatian khusus dalam pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan 

lansia itu sendiri agar tidak menjadi beban bagi keluarga dan Negara.  

Kenaikan jumlah lansia ini juga menimbulkan permasalahan, 

diantaranya kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang ramah bagi 

lansia. Sementara itu sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bagi 

lansia sebagai upaya peningkatan kesehatan dan kesejahteraan lansia  

masih terbatas. Program pemerintah untuk menyediakan pelayanan 

kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan lansia saat ini masih belum 
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terlaksana sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya lansia 

yang terlantar, lansia yang hidup di jalanan, lansia yang menjadi 

pemulung, lansia menjadi pengemis serta ada pula lansia yang ditolak 

di panti sosial. 

Menjalani masa tua dengan bahagia dan sejahtera, merupakan 

dambaan semua orang. Keadaan seperti ini hanya dapat dicapai oleh 

seseorang apabila orang tersebut merasa sehat secara fisik, mental dan 

sosial, merasa dibutuhkan,merasa dicintai, mempunyai self-esteem 

serta dapat berpartisipasi dalam kehidupan (Idris dkk., 2004), oleh 

karena itu setiap lansia harus mampu untuk menghadapi setiap 

perubahan-berubahan yang dialaminya untuk mencapai kesejahteraan 

dan kebahagiaan di masa tua, baik secara fisik, psikis dan sosial agar 

dapat dikatakan sebagai lansia sukses atau successful aging. 

Successful aging merupakan konsep multidimensi yang berkaitan 

dengan kondisi fisik, psikologis, dan fungsi sosial serta merupakan 

salah satu tujuan dari perkembangan tahap akhir pada lansia. 

Successful aging berarti memperpanjang usia dan mengupayakan agar 

penyakit terkait usia terjadi di usia setua dan sedekat mungkin dengan 

kematian. Pemeliharaan fungsi fisik yang baik tercermin pada 

kemampuan untuk melakukan aktivitas harian, mulai dari hal 

sederhana seperti makan, berpakaian, dan naik tangga sampai kegiatan 

yang lebih kompleks seperti belanja dan menggunakan alat 

transportasi. 

Successful aging bukanlah suatu kondisi yang terbentuk begitu 

saja, namun successful aging adalah kondisi yang sengaja diciptakan 

dan dibentuk oleh seseorang sesuai dengan yang diperlukan. Oleh 

sebab itu keberadaan successful aging ditentukan oleh berbagai faktor 

atau aspek. Berbagai aspek yang ikut memberikan kontribusi serta 
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menentukan mampu tidaknya seseorang memperoleh atau 

mendapatkan kondisi yang dirasakan sebagai successful aging adalah 

faktor-faktor yang terkait dengan individu dan lingkungannya. 

Wahyu (2010) menjelaskan bahwa successful aging mencakup 

kepuasaan terhadap kehidupan dimasa lalu dan sekarang, yang 

mengandung komponen seperti kebahagiaan, keterkaitan antara tujuan 

yang diinginkan dan yang dicapai, konsep diri, moral, suasana hati, dan 

kesejahteraan secara keseluruhan. 

Lansia sukses adalah hal yang subyektif. Hal ini akan terjadi 

ketika seseorang mencapai tujuan yang diinginkan dengan bermartabat 

serta mandiri dan menggunakan waktu sebanyak mungkin untuk 

melakukan hal-hal yang bermakna. Successful aging juga dilihat 

sebagai kepuasan kondisi internal daripada penyesuaian terhadap 

kondisi eksternal (Suardiman, 2011), oleh karena itu successful aging 

merupakan kondisi yang relatif subyektif bagi seseorang maka artinya 

kondisi ini dapat dirasakan oleh seseorang dengan cara dan kadar yang 

berbeda-beda. 

Terdapat dua kategori penduduk lansia, yaitu lansia potensial 

maupun lansia tidak potensial. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 

tahun 2004 dijelaskan bahwa lansia potensial adalah lansia yang masih 

mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan 

biasanya tidak bergantung kepada orang lain. Sementara itu, lansia 

tidak potensial adalah lansia yang sudah tidak mempunyai kemampuan 

untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan biasanya bergantung 

kepada orang lain. Lansia tidak potensial inilah yang dapat menjadi 

beban pembangunan (BPKP, 2004). Agar tidak terjadi masalah yang 

semakin besar nantinya, sebaiknya perlu dilakukan upaya-upaya untuk 

mengantisipasi agar para lansia dapat menikmati hidupnya dengan 
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lebih baik, secara fisik maupun secara psikologis, sehingga melalui 

langkah ini lansia diharapkan bisa mencapai successful aging dan pada 

akhirnya bisa mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. 

Suardiman (2011) mengatakan bahwa keinginan untuk tetap mandiri, 

berguna, dihargai dan  tetap aktif berkarya merupakan harapan yang 

diinginkan oleh para lansia. Hal tersebut bertujuan untuk terhindar dari 

perasaan kesepian, ketergantungan dan perasaan tidak berdaya. 

Kondisi lansia yang terjaga kesehatannya, tetap aktif dan mandiri akan 

menimbulkan rasa percaya diri, self-esteem yang baik, dan perasaan 

puas lansia dapat mencapai successful aging. 

Paradigma lama menyatakan bahwa lansia adalah sosok yang 

tidak berdaya, dan hanya menjadi beban bagi keluarga, lingkungan, 

dan negara. Kini paradigma yang harus  dianut adalah lansia harus 

mencapai successful aging yaitu lansia tetap sehat, aktif,  dan  

produktif (Soetjiningsih, 2018). Namun untuk mencapai successful 

aging  dipengaruhi oleh berbagai faktor , salah satunya adalah status 

tinggal lansia. Pada kenyataannya, ada lansia yang tinggal sendiri, 

tinggal bersama keluarga/anak, atau tinggal di panti wreda. Lansia 

yang tinggal di Panti Wreda membutuhkan perhatian, penanganan, dan 

perlakuan khusus yang berbeda dengan lansia yang tinggal sendiri di 

rumah  atau tinggal dengan keluarga/anak, sehingga fokus penelitian 

ini  pada lansia yang tinggal di panti wreda. 

Berdasarkan hasil wawancara awal penulis dengan beberapa 

lansia, diketahui bahwa pengertian lansia sukses akan berbeda setiap 

orang, sehingga pencapaian successful aging pada lansia juga 

bervariasi. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, para lansia di 

sebagian sudah mencapai successful aging dan sebagian belum 

mencapai successful aging. Hal ini bisa terjadi dikarenakan ada 
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berbagai faktor yang memengaruhi pencapaian successful aging, salah 

satunya adalah kondisi lingkungan dan tempat tinggal, sehingga lansia 

yang tinggal dengan keluarga akan memiliki successful aging yang 

berbeda dengan lansia yang tinggal di panti wreda. Selain itu, ada 

berbagai pendapat yang menyatakan faktor-faktor yang memengaruhi 

successful aging, antara lain kondisi self-esteem, self-achievement, 

interpersonal relationships, self-efficacy (Hyun dkk., 2013), resiliensi 

(MacLeod dkk., 2016). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Hyun dkk. (2013) diketahui bahwa seseorang dengan self-esteem 

yang tinggi akan memiliki successful aging yang tinggi. Berdasarkan 

hasil penelitiannya, MacLeod dkk. (2016) menyimpulkan bahwa 

seseorang dengan resiliensi yang tinggi juga akan memiliki tingkat 

successful aging yang tinggi. Berdasarkan hasil observasi penulis, 

kondisi self-esteem dan resiliensi di panti wreda sebagian 

menampakkan tingkat self-esteem dan resiliensi yang tinggi dan 

sebagian rendah, sehingga diduga hal ini menjadi salah satu faktor 

yang memengaruhi tingkat successful aging para lansia. 

Berkaitan dengan riset-riset sebelumnya tentang kaitan antara 

successful aging dengan self-esteem dan resiliensi ada berbagai hasil 

penelitian, diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan Hunter, Linn 

dan Harris (1981) yang menunjukan bahwa semakin tua seseorang, 

maka self-esteemnya semakin rendah, karena memandang diri tidak 

lagi berguna dan berharga, sehingga hal ini mempengaruhi tingkat 

successful aging para lansia. Sama halnya dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Candra, Rahayu, dan Sumarwati (2016) yang 

menunjukkan bahwa ada hubungan positif sangat kuat yang signifikan 

secara statistik antara self-esteem dengan pencapaian successful aging 

pada lansia. Selain itu, penelitian yang dilakukan Jeste dkk. (2013) 
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juga menunjukkan hasil bahwa resiliensi memiliki hubungan yang 

signifikan dengan successful aging. Namun untuk penelitian mengenai 

pengaruh self-esteem dan resiliensi secara simultan terhadap successful 

aging masih belum banyak, sehingga hal ini yang menjadi alasan bagi 

penulis untuk mengangkat topik ini dan menelitinya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti 

adalah sebagai berikut: 

Apakah ada pengaruh self-esteem dan resiliensi (secara simultan) 

terhadap successful aging pada lansia yang tinggal di panti wreda? 

 

1.3 Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk melihat pengaruh successful 

aging dan resiliensi (secara simultan) terhadap successful aging pada 

lansia yang tinggal di panti wreda. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat 

memberikan masukan bagi pengembangan ilmu psikologi, khususnya 

dalam ranah psikologi perkembangan lansia, sehingga dapat 

memberikan informasi mengenai successful aging lansia di panti wreda 

di Jawa Tengah. 

 Manfaat praktis dari penelitian ini: 

1. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 

informasi mengenai successful aging pada lansia yang tinggal di 
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panti wreda serta kaitannya dengan self-esteem dan resiliensi di 

Jawa Tengah. 

2. Bagi pihak pemerintah dan yayasan panti wreda untuk dapat 

menggunakan hasil ini agar menjadi acuan bagaimana membantu 

para lansia di panti wreda untuk meningkatkan self-esteem dan 

resiliensi guna untuk mencapai successful aging. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai isi materi yang 

dibahas dalam penelitian ini, maka penulis mengemukakan sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

Bab I : Pendahuluan, mengemukakan latar belakang 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II : Tinjauan teoritis, meliputi teori-teori yang 

berhubungan dengan permasalahan penelitian 

successful aging, self-esteem, dan resiliensi,  

komponen-komponen/aspek-aspek, faktor-faktor 

penelitian, kaitan antar variabel dan hipotesis. 

Bab III : Metode Penelitian, meliputi variabel yang diteliti, 

definisi operasional subjek penelitian, alat ukur 

penelitian, dan teknik analisis data. 

Bab IV : Hasil Penelitian, membahas mengenai analisis data 

penelitian secara deskriptif dan hasil uji hipotesis. 

Bab V : Kesimpulan, meliputi diskusi dan saran. Bab ini 

merupakan rangkuman dari keseluruhan isi penelitian 

dan menyimpulkan hasil penelitian. 

 


