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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

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. 

   

2.1 Successful Aging 

2.1.1 Definisi Successful aging 

Menurut Rowe dan Kahn (1987) individu yang mencapai  

successful aging adalah individu yang memiliki kemampuan 

mengelola tiga kunci karakteristik atau perilaku, pertama yaitu 

meminimalisir risiko munculnya berbagai penyakit dan akibat yang 

berhubungan dengan penyakit tersebut, kedua yaitu mengelola secara 

baik fungsi–fungsi fisik maupun psikis, dan ketiga yaitu keterlibatan 

aktif dengan kehidupan. Pada tahun 2002 Crowther dkk. 

menambahkan bahwa ada satu faktor yang dilupakan oleh Rowe dan 

Kahn, yaitu aspek positive spirituality. Menurut Suardiman (2011) 

successful aging adalah suatu kondisi dimana seorang lansia tidak 

hanya berumur panjang tetapi juga umur panjang dalam kondisi 

sehat, sehingga memungkinkan untuk melakukan kegiatan secara 

mandiri, tetap berguna dan memberikan manfaat bagi keluarga dan 

kehidupan sosial. Havigurst (dalam Ouwehand, 2007) mendefinisikan 

successful aging sebagai kondisi dimana seseorang memiliki perasaan 

bahagia dan puas akan hidupnya, baik pada masa sekarang maupun 

masa lalu. Winn (dalam Hamidah dan Aryani, 2012) mendefinisikan 

successful aging adalah kondisi yang menggambarkan ketika 
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seseorang merasakan kondisinya terbebas dari penurunan kesehatan 

fisik, kognitif dan sosial. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka definisi yang digunakan 

oleh penulis yaitu berdasarkan pengertian dari Rowe dan Kahn 

(1987) yang mengatakan bahwa successful aging adalah kondisi 

dimana individu memiliki kemampuan mengelola tiga kunci 

karakteristik atau perilaku, pertama yaitu meminimalisir risiko 

munculnya berbagai penyakit dan akibat yang berhubungan dengan 

penyakit tersebut, kedua yaitu mengelola secara baik fungsi–fungsi 

fisik maupun psikis, dan ketiga yaitu keterlibatan aktif dengan 

kehidupan. 

 

2.1.2 Teori Successful Aging 

Secara umum  successful  aging  dipahami  sebagai  proses  

menjadi  orang berusia tua yang baik atau berhasil atau sesuatu yang 

baik dan diharapkan (Schulz & Heckhausen, 1996). Individu yang 

mencapai  successful aging adalah individu yang memiliki 

kemampuan mengelola tiga kunci karakteristik atau perilaku, pertama 

yaitu meminimalisir risiko munculnya berbagai penyakit dan akibat 

yang berhubungan dengan penyakit tersebut, kedua yaitu mengelola 

secara baik fungsi–fungsi fisik maupun psikis, dan ketiga yaitu 

keterlibatan aktif dengan kehidupan (Rowe & Kahn,  1987).  Ketiga  

faktor  tersebut  saling  berhubungan  antara  satu  dengan lainnya 

sehingga membentuk kombinasi. Pada tahun 2002 Crowther dkk. 

menambahkan bahwa ada satu faktor yang dilupakan oleh Rowe dan 

Kahn, yaitu aspek positive spirituality. 

Baltes dan Baltes (1990) menjelaskan bahwa successful aging 

merupakan perpaduan antara fungsi-fungsi biologis (kesehatan dan 
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daya tahan tubuh), fungsi- fungsi psikologis (kesehatan mental) dan 

aspek-aspek positif seseorang sebagai manusia (kompetensi sosial, 

kontrol diri, dan kepuasan hidup). Konsep successful aging dari 

Baltes dan Baltes dikenal dengan model SOC yaitu Selection, 

Optimization  dan  Compensation.  Model  ini  berasumsi  bahwa  

setiap  individu selalu berada di dalam proses adaptasi secara kognitif 

yang terjadi di sepanjang hidupnya, dan bahwa dalam kehidupan 

seseorang akan selalu terjadi perubahan dalam makna dan tujuan 

hidup. 

Teori lain yang terkait dengan successful aging adalah 

disengagement theory  yang dikemukakan oleh Cummung dan Henry 

(1961) mengatakan bahwaseiring berjalannya waktu dan usia, orang 

akan semakin menarik diri dari lingkungan secara fisik, sosial dan 

emosi, begitu juga sebaliknya, lingkungan sosial menarik diri dari 

orang yang lebih tua karena membutuhkan orang yang muda. 

Dari beberapa penjelasan teori di atas dan pembuatan skala 

pengukuran successful aging, peneliti mengacu pada teori Rowe dan 

Kahn (1987). 

 

2.1.3. Aspek Successful aging 

Aspek successful aging yang digunakan dalam penelitian ini 

berjumlah empat aspek, yang mana aspek ini merupakan gabungan 

dari tiga aspek Rowe dan Kahn (1987) yang kemudian Crowther dkk. 

(2002) menambahkan satu aspek. Aspek-aspek itu adalah: 

 

a. Meminimalisir risiko munculnya berbagai penyakit dan 

akibat yang berhubungan dengan penyakit tersebut 
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Pada tahapan lanjut usia terjadi kemunduran pada beberapa 

sistem karena proses penuaan, seperti organ dalam, sistem 

muskuloskeletal, sistem sirkulasi (jantung), sel jaringan dan 

sistem saraf yang tidak dapat diganti karena rusak atau mati. 

Kemunduran sel juga berakibat pada kelemahan tubuh serta 

menderita berbagai penyakit, terutama penyakit degeneratif. 

Berkemungkinan rendah dalam terjangkit suatu penyakit 

adalah aspek yang sangat penting dalam mencapai successful 

aging.Tidak hanya tentang ada atau tidaknya penyakit dalam diri 

seorang individu, namun juga bagaimana mampu menjauh dari 

faktor – faktor yang menyebabkan resiko timbulnya suatu 

penyakit. Hal ini berkaitan dengan faktor internal yaitu kesadaran 

diri lansia akan gaya hidup yang harusnya dijalani untuk menjaga 

kesehatan dan faktor eksternal gaya hidup penyebab timbulnya 

penyakit.  

b. Mengelola secara baik fungsi–fungsi fisik maupun psikis 

Lanjut usia adalah suatu proses alami yang ditandai dengan 

penurunan fisik. Mekanisme tubuh lansia akan memasuki fase 

regresif dimana sel akan mengalami kemunduran karena telah 

sangat lama berfungsi. Proses kemunduran akan lebih dominan 

dibandingkan proses pemulihan. Proses berlangsung secara 

alamiah dan terus menerus secara berkesinambungan selanjutnya 

akan menyebabkan perubahan anatomis, fisiologi, dan biokemis 

pada jaringan tubuh yang akhirnya mempengaruhi fisik dan 

kemampuan fisik secara keseluruhan. 

Keberfungsian kognitif pada lansia adalah berkaitan 

dengan proses belajar dan ingatan. Untuk menjaga dan 

menstabilkan keberfungsian kognitif pada lansia ada empat 



L5 
 

prediktor yang harus diperhatikan pendidikan, kesehatan paru-

paru serta pernapasan, aktivitas fisik yang intensif dilakukan dan 

efikasi diri lansia. 

c. Keterlibatan aktif dengan kehidupan 

Dengan bertambahnya usia, maka partisipasi sosialnya 

semakin kurang dan cakupannya juga semakin menyempit. 

Terdapat tingkat penurunan yang cepat dalam hal keanggotaan 

dan kegiatan sosial atau organisasi masyarakat setelah usia enam 

puluh tahun. Sosialisasi lansia mengalami kemunduran setelah 

terjadinya pemutusan hubungan kerja atau saatnya untuk 

pensiun. 

Pensiun adalah tahap yang dicirikan oleh adanya transisi 

dan perubahan peran yang menyebabkan stress psikososial. 

Hilangnya kontak sosial dari area pekerjaan membuat lansia 

merasa kekosongan, secara tiba – tiba dapat merasakan begitu 

banyak waktu luang yang ada dirumah disertai dengan 

setidikitnya aktivitas yang dijalani. 

d.  Spiritualitas Positif 

Spiritualitas positif melibatkan hubungan pribadi yang 

berkembang yang tidak terikat oleh ras, etnis, ekonomi, atau 

kelas dan mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan diri dan 

orang lain. Spiritualitas positif menggunakan gabungan dari 

religion (agama) dan spirituality (spiritualitas). 

 

2.1.4 Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Successful aging 

    Menurut Berk (2007) menyimpulkan tentang berbagai faktor 

yang mempengaruhi successful agingyaitu: 
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1. Optimis serta perasaan efikasi diri dalam meningkatkan 

kesehatan dan fungsi baik.  

2. Optimisasi secara selektif dengan kompensasi untuk membangun 

keterbatasan energi fisik dan sumber kogntif sebesar besarnya. 

3. Penguatan konsep diri yang meningkatkan penerimaan diri dan 

pencapaian harapan.  

4. Memperkuat pengertian emosianal dan pengaturan emosianal 

diri, yang mendukung makna, menghadirkan ikatan sosial.  

5. Menerima perubahan, yang membantu perkembangan kepuasaan 

hidup.  

6. Perasaan spiritual dan keyakinan yang matang harapan akan 

kematian dengan ketenangan dan kesabaran.  

7. Kontrol pribadi dalam hal ketergantungan dan kemandirian.  

8. Kualitas hubungan yang tinggi, memberikan dukungan sosial dan 

persahabatan yang menyenangkan. 

Menurut Azizah (2015) menyimpulkan bahwa successful aging 

dipengaruhi oleh: 

1. Optimisasi selektif dengan kompensasi 

2. Efikasi diri 

3. Perasaan tertekan 

4. Spiritualitas 

5. Konsep diri 

6. Pengaturan emosi 

7. Penerimaan 

8. Status kesehatan 

9. Dukungan psikososial 
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 Schaie  dan  Willis  (1996)  menyatakan  bahwa  penurunan  kognitif  

pada lansia  sering  kali  disebabkan  oleh  kurangnya  penggunaan  

kemampuan  kognitif dimasa  lalu  (Santrock,  2012).  Oleh  karena  itu  

untuk  meminimalisir  penurun kognitif    pada    lansia,    lansia    harus    

tetap mengembangkan katerampilan-keterampilannya   dalam   mengatasi   

masalah,   dan   selalu   melakukan   aktifitas-aktifitas kecil yang 

menyangkut dengan kognitif.  

 Budiarti  (2010)  mengatakan  bahwa  salah  satu  faktor  

memengaruhi pencapaian successful aging adalah faktor sosial. Chappel, 

Badger,  Palmore,  dkk (dalam  Santrock, 2002) mengatakan  bahwa  orang-

orang dewasa  lanjut  yang  memiliki  jaringan  sosial  pertemanan  dan  

keluarga  yang  luas, lebih  puas  dengan  hidupnya  dibandingkan  dengan  

orang-orang dewasa  lanjut yang  terisolir  secara  sosial. Papalia  (2008)  

juga  mengatakan  bahwa  dukungan sosial  diasosiasikan  dengan  kesehatan  

yang  baik.  Hal  ini  juga  dipertegas  oleh  hasil Grant  Studi (dalam Papalia, 

2008) yang  dilakukan  Vaillant,  bahwa  dukungan  sosial  dari  teman, 

terlebih  lagi  dari  pasangan  dan  anak-anak  merupakan  prediktor  yang  

amat  kuat bagi kesehatan lansia. Selain itu, Hyun dkk. (2013) mengatakan 

faktor-faktor yang memengaruhi successful aging adalah self-esteem, self-

achievement, interpersonal relationships, dan self-efficacy. Sedangkan 

Menurut MacLeod dkk (2016) salah satu faktor yang memengaruhi 

successful aging adalah resiliensi. 

 Penelitian ini akan melihat pengaruh self-esteem dan resiliensi 

terhadap successful aging pada lansia di panti wreda. 

 

2.2 Self-Esteem 

2.2.1 Definisi Self-esteem 



L8 
 

 Self-esteem adalah sikap yang dimiliki tentang dirinya sendiri, 

baik positif maupun negatif (Rosenberg, 1965). Coopersmith (1967) 

mendefinisikan self-esteem sebagai evaluasi yang dibuat dan 

dipertahankan berkaitan dengan diri sendiri. Menurut  Santrock 

(2003) Self-esteem merupakan  dimensi  evaluatifyang menyeluruh 

dari diri. Self-esteem juga disebut sebagai self-esteem atau gambaran 

diri. 

Dari beberapa penjelasan di atas, self-esteem yang akan diukur 

mengacu pada teori dari Rosenberg (1965), yaitu self-esteem adalah 

sikap yang dimiliki tentang dirinya sendiri, baik positif maupun 

negatif. 

 

2.2.2 Teori Self-esteem 

Self-esteem adalah sikap yang dimiliki tentang dirinya sendiri, 

baik positif maupun negatif (Rosenberg, 1965). Rosenberg  juga  

mengatakan bahwa  individu dengan  harga  diri  yang  rendah  

seringkali  mengalami depresi  dan ketidakbahagiaan,     memiliki     

tingkat     kecemasan     yang     tinggi, menunjukan implus-implus 

agresivitas yang lebih besar, mudah marah dan  mendendam,  serta  

selalu  menderita  karena  ketidakpuasan  akan kehidupan sehari-hari.  

Menurut Baron dan Byrne (2005) self-esteem adalah evaluasi diri 

yang dibuat oleh masing-masing individu; sikap seseorang terhadap 

dirinya sendiri di sepanjang dimensi positif-negatif. Definsi tentang 

self esteem tersebut, tidak menyamakan antara self-esteem dengan 

self-worth (harga diri). Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Kernis 

yang dikutip oleh Baron & Byrne (2005) yang menyatakan bahwa 

individu yang self-esteemnya sangat mudah dipengaruhi oleh 

berbagai kejadian sepele mempunyai sumber self-worth (harga diri) 
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yang kurang stabil dibandingkan orang-orang yang self-esteem yang 

relatif konstan. Myers (2012) mendefinisikan self-esteem sebagai 

evaluasi diri seseorang secara keseluruhan atau harga diri seseorang. 

Berdasarkan definisi yang dikemukakannya, maka Myers (2012) 

menyamakan istilah self-esteem dengan harga diri. 

Dengan demikian, yang menjadi acuan teori dalam penelitian ini 

adalah teori Rosenberg (1965) yan mengatakan bahwa self-esteem 

adalah sikap yang dimiliki tentang dirinya sendiri, baik positif 

maupun negatif. Alasan penulis menggunakan teori ini dikarenakan 

sesuai dengan teknik pengumpulan data dimana para partisipan 

melakukan self-assessment pada saat pengisian skala psikologi. 

 

2.2.3 Aspek Self-esteem 

Rosenberg (dalam Rahmania & Yuniar, 2012) menyatakan 

bahwa self-esteem memiliki  dua  aspek,  yaitu  penerimaan  diri  dan  

penghormatan  diri. Kedua aspek tersebut memiliki lima dimensi 

yaitu: dimensi akademik, sosial, emosional, keluarga, dan fisik.  

a. Dimensi  akademik  mengacu  pada  persepsi  individu  terhadap  

kualitas pendidikan individu.  

b. Dimensi  sosial mengacu  pada  persepsi  individu  terhadap  

hubungan  sosial individu. 

c. Dimensi  emosional  merupakan  hubungan  keterlibatan  

individu  terhadap emosi individu.  

d. Dimensi  keluarga  mengacu  pada  keterlibatan  individu  dalam  

partisipasi  dan integrasi di dalam keluarga. 

e. Dimensi fisik yang mengacu pada persepsi individu terhadap 

kondisi fisik individu. 
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Dimensi self-esteem yang dikemukakan oleh Coopersmith (1967) 

yaitu: 

1. Keberartian (Significance) 

Penerimaan, perhatian dan kasih sayang yang diterima dari 

orang lain. Penerimaan ditandai oleh kehangatan, respon positif, 

ketertarikan serta rasa suka terhadap individu apa adanya. 

Perwujudan dari rasa penghargaan serta ketertarikan tersebut secara 

umum dikategorikan dengan istilah penerimaan (acceptance) dan 

popularitas (popularity), dan kebalikannya adalah penolakan serta 

isolasi. Dampak utama dari perlakuan serta perwujudan kasih 

sayang tersebut adalah tumbuhnya perasaan dihargai yang 

merupakan refleksi dari penghargaan yang diterima dari orang lain. 

Semakin banyak orang menunjukkan sikap serupa terhadap mereka, 

dan semakin sering hal itu terjadi, akan semakin besar pula 

kemungkinan tumbuhnya pemahaman yang positif akan jati dirinya. 

2. Kekuatan (Power) 

Kemampuan seseorang untuk mempengaruhi terjadinya 

sesuatu dengan mengendalikan sikap dirinya maupun orang lain. 

Secara umum pengaruhnya dapat dilihat dari pengakuan dan 

penghargaan yang diterima dari orang lain serta sejauh mana orang 

lain menghargai hak serta ide-idenya. 

3. Kompetensi (Competence) 

Tingkat dimana performansi yang tinggi dalam pelaksanaan 

tugas-tugas yang bervariasi. 

4. Kebajikan (Virtue) 

 Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etis, moral, dan agama. 

Individu mematuhi prinsip-prinsip etis, moral, dan agama yang telah 

diterimanya dan diinternalisasi. Memiliki sikap diri yang positif 
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terhadap keberhasilan untuk memenuhi tujuan dari prinsip-prinsip 

tersebut. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan aspek-aspek yang 

dikemukakan oleh Rosenberg (1965), yaitu penerimaan diri dan 

penghormatan diri, dan kedua aspek tersebut memiliki lima dimensi 

yaitu: dimensi akademik, sosial, emosional, keluarga, dan fisik.  

 

2.2.4 Efek Self-Esteem 

  Individu yang memiliki self-esteem tinggi menunjukkan 

perilaku menerima dirinya apa adanya, percaya diri, puas dengan 

karakter dan kemampuan diri dan individu yang memiliki self-esteem 

rendah, akan menunjukkan penghargaan buruk terhadap dirinya 

sehingga tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, 

selain itu juga akan memengaruhi pencapaian successful aging 

sehingga fungsi fisik, kognitif dan fungsi sosial. 
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2.3 Resiliensi 

2.3.1 Definisi Resiliensi 

Maddi, Kobasa dan Kahn (1982) resiliensi merupakan 

merefleksikan sebuah keyakinan bahwa individu dapat melakukan 

sebuah respon di bawah kondisi stres secara efektif. Menurut Masten 

dan Reed (2002) resiliensi didefinisikan sebagai kumpulan fenomena 

yang dikarakteristikkan oleh pola adaptasi positif pada kontek 

keterpurukan. Menurut Dulmu & Rapp-Plagici (2004) resiliensi 

adalah kapasitas untuk mengembangkan diri walaupun terdapat faktor 

resiko atau untuk membuka diri dari kondisi stres. 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan definisi yang 

dikemukakan oleh Maddi, Kobasa dan Kahn (1982) yaitu resiliensi 

merupakan merefleksikan sebuah keyakinan bahwa individu dapat 

melakukan sebuah respon di bawah kondisi stres secara efektif. 

 

2.3.2 Teori Resiliensi 

Istilah   resiliensi   diperkenalkan   pertama   kali   oleh   Block   

(dalam  klohnen,    1996) dengan nama ego-resillience yang diberarti 

kemampuan umum yang melibatkan kemampuan penyesuaian diri 

yang tinggi dan  luwes  saat  dihadapkan  pada  tekanan  internal  

maupun eksternal. Kemudian resiliensi didefinisikan oleh Maddi, 

Kobasa dan Kahn (1982) dengan pengertian sebagai proses 

merefleksikan sebuah keyakinan bahwa individu dapat melakukan 

sebuah respon di bawah kondisi stres secara efektif.  

Maddi, Kobasa dan Kahn (1982) mengatakan bahwa resiliensi 

mencakup tiga konstruk yang saling terkait, yaitu: 
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a. Pertama, adalah komitmen terhadap hidup, yaitu adanya 

kecenderungan untuk melakukan aktivitas harian secara penuh 

termasuk melakukan hubungan dengan diri dan orang lain 

sehingga mereka menghargai nilai-nilai, tujuan-tujuan dan 

prioritas-prioritas hidup mereka yang berbeda dari oarang lain.  

b. Kedua, adalah adanya pandangan individu bahwa perubahan 

merupakan tantangan dan bahwa perubahan itu adalah hal yang 

normal.  

c. Ketiga, yaitu adanya keyakinan bahwa individu dapat 

mengontrol atau mempengaruhi kejadian-kejadian. 

Manifestasinya adalah adanya sebuah perasaan otonomi personal 

dan keyakinan bahwa individu dapat memengaruhi nasib 

kehidupannya. 

 

Menurut Reivich dan Shatte (2002) resiliensi adalah  kemampuan  

untuk  mengatasi dan  beradaptasi  terhadap  kejadian  yang  berat  

atau  masalah  yang  terjadi  dalam kehidupan. 

Alat Alat ukur resiliensi dikembangkan Connor dan Davidson 

(2003) sebagai suatu asesmen ringkas untuk membantu mengukur 

resiliensi dan pengukuran di klinik untuk melihat respons dari suatu 

intervensi. Aitem-aitem resiliensi menggambarkan tentang kontrol 

yaitu perasaan/tanggapan seseorang tentang makna dan tujuan hidup 

dengan kepedulian terhadap diri sendiri dan orang lain, komitmen 

yaitu perasaan/tanggapan seseorang mengenai otonomi dan 

kemampuan untuk mempengaruhi jalan hidup/pola hidup sendiri, 

tantangan yaitu perasaan/tanggapan seseorang dimana ia memaknai 

tantangan sebagai bagian alami dari kehidupan, yang menyediakan 

kesempatan untuk tumbuh. dan perubahan yang dipandang sebagai 
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tantangan juga dimasukkan., aitem-aitem resiliensi menggambarkan 

tentang kontrol yaitu perasaan/tanggapan seseorang tentang makna 

dan tujuan hidup dengan kepedulian terhadap diri sendiri dan orang 

lain, komitmen yaitu perasaan/tanggapan seseorang mengenai 

otonomi dan kemampuan untuk mempengaruhi jalan hidup/pola 

hidup sendiri, tantangan yaitu perasaan/tanggapan seseorang dimana 

ia memaknai tantangan sebagai bagian alami dari kehidupan, yang 

menyediakan kesempatan untuk tumbuh. dan perubahan yang 

dipandang sebagai tantangan juga dimasukkan. 

Sementara Rutter (dalam Connor & Davidson, 2003), 

menggambarkan bahwa karakteristik orang yang memiliki resiliensi 

yang baik adalah sebagai berikut: memiliki strategi pengembangan 

dengan arah yang jelas/realistik dalam menentukan pilihan, adanya 

suatu orientasi dalam tindakan, adanya suatu keyakinan yang 

kuat/efikasi diri, kemampuan beradaptasi ketika berhadapan dengan 

perubahan, memiliki keterampilan dalam memecahkan masalah 

sosial, humor dalam menghadapi stres, kuat/tegar dalam menghadapi 

stres, memiliki perasaan yang stabil, memiliki pengalaman 

keberhasilan di masa lalu (dua pernyataan yang terakhir merupakan 

inti dari resiliensi). Lyons (dalam Connor & Davidson, 2003) 

mengatakan bahwa karateristik dari orang yang memiliki resiliensi 

tinggi adalah sabar, memiliki daya toleransi terhadap perasaan yang 

negatif, dapat beradaptasi terhadap perubahan. Namun untuk saat ini, 

resiliensi mengacu pada sikap optimis dan yakin. 

Dengan demikian, yang menjadi acuan teori dalam penelitian ini 

adalah teori Maddi, Kobasa dan Kahn (1982) yang mengatakan 

bahwa resiliensi merupakan merefleksikan sebuah keyakinan bahwa 
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individu dapat melakukan sebuah respon di bawah kondisi stres 

secara efektif. 

 

2.3.3 Aspek – Aspek  Resiliensi 

Aspek-aspek resiliensi menurut Connor & Davidson (2003), 

terdiri dari 5 aspek yaitu : 

1. Kompetensi personal, standar yang tinggi dan keuletan 

Memperlihatkan bahwa seseorang merasa sebagai orang yang 

mampu mencapai tujuan dalam situasi kemunduran atau 

kegagalan. 

2. Kepercayaan dalam naluri seseorang dan toleransi terhadap efek 

negatif 

Ini berhubungan dengan ketenangan, cepat melakukan coping 

terhadap stress, berpikir secara hati-hati dan tetap fokus 

sekalipun sedang menghadapi masalah. 

3. Penerimaan positif terhadap perubahan dan hubungan yang baik 

dengan orang lain. 

Ini berhubungan dengan kemampuan beradaptasi jika 

menghadapi perubahan. 

4. Kontrol diri, dalam hal ini guna untuk mencapai tujuan dan 

bagaimana meminta atau mendapatkan bantuan dari orang lain 

5. Pengaruh spiritual, yaitu yakin pada Tuhan atau nasib. 

 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan Hunter, Linn dan Harris (1981) 

menunjukan bahwa semakin tua seseorang, maka self-esteem yang 

dimiliki seseorang akan semakin rendah, karena memandang diri 
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tidak lagi berguna dan berharga, sehingga hal ini mempengaruhi 

successful aging mereka. 

Berbeda dengan hasil penelitian 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 dengan hasil uji korelasi 

menunjukkan bahwa ada hubungan positif secara statistik antara self-

esteem dan aspek keberhasilan penuaan, seperti fungsional (r = 0,660, 

p = 0,000), kesejahteraan psikologis (r = 0,539 , p = 0.000), seleksi, 

optimasi dan kompensasi (r = 0,607, p = 0,000) serta kontrol primer 

dan sekunder (r = 0,705, p = 0,000). Self-esteem yang tinggi dapat 

meningkatkan pencapaian sukses penuaan pada wanita lanjut usia di 

Desa Karangtengah. Selain itu juga, penelitian yang dilakukan Jeste 

dkk. (2013) menunjukkan bahwa resiliensi memiliki hubungan yang 

signifikan dengan successful aging. 

 

2.5 Pengaruh Self-Esteem dan Resiliensi Terhadap Successful Aging 

Pada Lansia Yang Tinggal Di Panti Wreda 

Seperti kita ketahui bahwa periode lanjut usia adalah suatu 

periode akhir dari kehidupan manusia yang membutuhkan suatu 

perhatian tersendiri. Lanjut usia dapat mengalami apa yang 

dinamakan stagnasi atau despair atau rasa putus asa dalam 

menghadapi masa tuanya. Lanjut usia yang merasa putus asa dengan 

kehidupannya di hari tua berarti lanjut usia tersebut tidak mempunyai 

citra diri yang positif dan juga rasa optimis dalam dirinya sehingga 

dalam menjalani masa tuanya individu lanjut usia tersebut akan  tidak 

mampu menemukan makna atau arti hidupnya  (Hardywinoto & 

Setiabudi, 1999). Successful aging bukanlah suatu kondisi yang 
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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 menentukan mampu tidaknya seseorang 

memperoleh atau mendapatkan kondisi yang dirasakan sebagai 

successful aging adalah faktor-faktor yang terkait dengan individu 

dan lingkungannya, sehingga lansia yang tinggal dengan keluarga 

akan memiliki successful aging yang berbeda dengan lansia yang 

tinggal di panti wreda. 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 di panti wreda. 

Riset sebelumnya dari  Hyun dkk. (2013) diketahui bahwa 

seseorang dengan self-esteem yang tinggi akan memiliki successful 

aging yang tinggi. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Candra, 

Rahayu, dan Sumarwati (2016) juga menunjukkan bahwa ada 

hubungan positif sangat kuat yang signifikan secara statistik antara 

self-esteem dengan pencapaian successful aging pada lansia.  Hal ini 

dikarenakan orang yang memiliki tingkat resiliensi yang tinggi 

menunjukkan karakter menerima diri apa adanya, percaya diri, puas 

dengan karakter dan kemampuan diri, sehingga hal ini memengaruhi 

tingkat successful aging. Selain self-esteem, resiliensi juga 

memengaruhi tingginya successful aging seorang individu, seperti 

hasil penelitian yang dilakukan oleh MacLeod dkk. (2016) yang 

menunjukkan hasil bahwa seseorang dengan resiliensi yang tinggi 

juga akan memiliki tingkat successful aging yang tinggi. Selain itu, 
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penelitian yang dilakukan Jeste dkk. (2013) juga menunjukkan hasil 

bahwa resiliensi memiliki hubungan yang signifikan dengan 

successful aging. Hal ini dikarenakan oleh karateristik dari orang 

yang memiliki resiliensi tinggi adalah sabar, memiliki daya toleransi 

terhadap perasaan yang negatif, dapat beradaptasi terhadap 

perubahan. Hal ini memengaruhi bagaimana lansia menghadapi 

perubahan dalam memasuki masa tua, seperti perubahan fisik, 

kognitif dan sosial, dengan kata lain individu yang memiliki resiliensi 

yang tinggi akan memiliki successful aging yang tinggi.  

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila tingkat 

self-esteem tinggi maka tingkat successful aging seseorang juga akan 

tinggi, begitu juga dengan resiliensi, semakin tinggi tingkat resiliensi 

seseorang maka semakin tinggi juga tingkat successful aging yang 

dimilikinya. 

 

2.6 Model/Skema Penelitian 

 Model penelitian yang dikembangkan yaitu sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Model Penelitian 

 

 

 

 

Self-esteem 

(x1) 
Successful Aging 

(y) 
Resiliensi 

(x2) 
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2.6 Hipotesis 

 Hipotesis penelitian yaitu ada pengaruh self-esteem dan resiliensi 

secara simultan terhadap successful aging pada lansia yang tinggal di 

panti wreda di Jawa Tengah. 

 


