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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Menurut Hurlock (1980, h. 386), lanjut usia (lansia) mempunyai 

tugas perkembangan yaitu melakukan penyesuaian diri yang mencakup 

empat hal pokok dalam kehidupan masa tuanya. Pertama, melakukan 

penyesuaian diri terhadap pribadinya. Kedua, penyesuaian diri terhadap 

lingkungan sosial. Ketiga, penyesuaian diri terhadap pekerjaan dan 

Keempat, penyesuaian diri terhadap keluarga.  

Berdasarkan hasil sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik 

(2015, h. 8), dalam temuannya terdapat 21,68 juta jiwa penduduk lanjut 

usia di Indonesia (8,49%) dari populasi penduduk. Hal ini menunjukan 

bahwa penduduk lanjut usia berusia (60 ke atas) melebihi angka 7% dan 

pada tahun 2020 meningkat sebanyak 11,20%. Angka harapan hidup 

perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. dengan perbandingan 

lanjut usia perempuan sebesar 8,96%, sedangkan laki-laki sebesar 7,91%. 

Perubahan struktur penduduk dengan peningkatan jumlah lanjut usia 

belum tentu diikuti dengan meningkatnya kualitas hidup lansia. Kualitas 

hidup lansia masih dianggap rendah, hal ini dapat dilihat dari berbagai 

indikator antara lain, angka beban ketergantungan terhadap anak dan 

keluarga menjadi meningkat.  
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Ketergantungan pada lanjut usia ini disebabkan oleh menurunnya  

kondisi fisik dan psikisnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Malida (dalam Rohaedi & Putri & Karimah, 2016, h. 18), ketergantungan 

lanjut usia dinilai berdasarkan kemampuan lanjut usia untuk melakukan 

aktifitas sehari-hari. Terdapat tiga faktor-faktor yang mempengaruhi 

ketergantungan lanjut usia yaitu. (1). kondisi kesehatan yang semakin 

menurun, (2). kondisi sosial, dimana lansia mulai kehilangan jadwal 

rutinitasnya dan semakin terisolir. (3). kondisi ekonomi, sebagian besar 

lanjut usia sudah tidak bekerja. Bagi lanjut usia yang masih memiliki 

keluarga hanya menunggu bantuan dari anak-anak atau saudara 

sedangkan lanjut usia yang sudah tidak memiliki keluarga hanya 

menunggu bantuan donatur. 

Fenomena yang dialami lanjut usia ini membuat pemerintah 

tergerak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Menurut Undang-

Undang Republik Indonesia nomer 13 Tahun 1998, meningkatnya 

populasi lansia, diikuti dengan menurunnya fungsi fisik dan psikis pada 

lansia menjadikan pemerintah membuat peraturan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia.  

Berbagai kebijakan dan program yang dijalankan pemerintah 

tentang Pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan lansia. Salah satu 

perwujudan kesejahteraan lansia adalah dengan menyediakan Panti 

Jompo atau Panti Werdha bagi lansia yang membutuhkan perlindungan 

dan bantuan secara rohani dan jasmani demi kesejahteraan masa tuanya.  
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Secara umum ciri-ciri lanjut usia dalam meniti kehidupannya 

menurut Hurlock (1980, h. 386), dapat dikategorikan dalam dua macam 

sikap. Pertama, masa tua diterima dengan wajar melalui kesadaran yang 

mendalam, sehingga tidak mengalami kesulitan menyesuaikan diri 

terhadap masa tuanya. Kedua, lanjut usia dalam menyikapi hidupnya 

cenderung menolak datangnya masa tua. Kelompok ini tidak mau 

menerima realitas yang ada.  

Menurut Sulandari (2009, h. 4), dalam penelitiannya mengenai 

penyesuaian diri lansia terhadap tempat tinggalnya menyebutkan bahwa 

lanjut usia mempunyai hak untuk menentukan hidupnya. Lanjut usia 

yang mempunyai sanak keluarga dengan keadaan ekonomi tercukupi 

akan memilih untuk tinggal di rumah bersama keluarga. Sementara lanjut 

usia yang tidak mempunyai sanak keluarga dan dengan keterbatasan 

ekonomi dan kesehatan sehingga tidak mampu untuk hidup sendiri dan 

tidak mempunyai pilihan lain selain tinggal di Panti Werdha. Perubahan 

tempat tinggal ini sangat mempengaruhi keberhasilam penyesuaian diri 

lanjut usia.  

Keberhasilan lansia dalam menyesuaikan dirinya di Panti Werdha 

menurut Hurlock (1980, h. 431) dipengaruhi oleh empat kondisi. 

Pertama, lanjut usia (lansia) masuk ke dalam Panti secara sukarela dan 

tidak karena dipaksa orang lain. Kedua, semakin terbiasa lansia hidup 

bersama dengan orang lain maka lansia akan dapat menikmati kontak 

sosial yang ada di Panti Werdha. Ketiga, lansia akan menyesuaikan diri 

dengan baik apabila jarak lembaga dengan tempat tinggal atau keluarga 
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lainnya cukup dekat, sehingga lansia tetap dapat berhubungan dengan 

anggota keluarga. Keempat, adalah butir paling penting bahwa lansia 

tetap merasa menjadi bagian dari keluarga dan tidak putus kontak dengan 

keluarganya meskipun tinggal di Panti Werdha.  

Kondisi psikologis lanjut usia yang tinggal di Panti Werdha 

berdasarkan penelitian dari Bari (dalam Kumalasari & Darminto 2013, 

h.3), menyatakan bahwa lanjut usia yang tinggal di Panti Werdha 

mengalami berbagai macam perubahan yaitu, mudah marah, ada rasa 

tersisih dari lingkungan sekitar, merasa dirinya adalah orang yang bisa 

merugikan orang lain. lanjut usia umumnya dorongan dan kemauan 

masih kuat tetapi terkadang realisasinya tidak dapat dilaksanakan. 

Menurut petugas perawat Panti Werdha yang menjadi tempat 

penelitian, sebagian lansia yang datang ke Panti atas keputusan keluarga. 

Kesibukan dan perubahan sikap lansia yang menjadi  pemarah dan rewel 

banyak melatar belakangi lansia masuk ke Panti. Lansia yang datang 

dengan terpaksa menjadi mudah marah terhadap hal sepele dan selalu 

mengeluh akibat dari perubahan tempat tinggal.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Aleydrus (2014, h. 168), 

mengenai penyesuaian diri lansia yang tinggal Panti Werdha di dapatkan 

hasil bahwa penyesuaian yang terjadi sangat buruk. karena lansia merasa  

dibuang, tidak dihargai, tidak disayangi, merasa diabaikan dan 

menyesali kehidupannya dan menimbulnya perasaan-perasaan negatif 

dalam dirinya. Munculnya perasaan negatif akan membuat lansia 

menolak perubahan-perubahan yang terjadi dan akibatnya mereka 

kurang dapat menyesuaikan dirinya dengan keadaan yang sekarang.  
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada 

petugas Panti yang ada di kantor. Petugas mengatakan bahwa sebagian 

besar lansia mengalami masalah penyesuaian diri seperti sulit menerima 

perubahan yang ada yang kemudian memunculkan bentuk penyesuian 

diri yang patologis yaitu menjadi stress akibat tidak bisa menyesuaikan 

dirinya.  

Masalah lansia di sini itu mereka kurang bisa menerima 

perubahan mbak seperti perubahan aktifitas sehari-hari, 

perubahan kegiatan, perubahan intensitas kumpul keluarga, 

pekerjaan dan tempat tinggal yang sekarang, akibatnya 

mereka jadi stress 

 

Menurut Jung (dalam Feist & Feist, 2011, h. 145), ciri-ciri lanjut 

usia biasanya masih berpegang pada masa lalu. Lanjut usia yang 

berpegang pada masa lalu akan bertahan dengan ilusi masa muda atau 

terlalu berorientasi pada masa lalunya. Hal tersebut dapat membuat 

lansia itu menderita karena sulit menyesuaiakan diri dengan berbagai 

perubahan pada masa tuanya.  

Menurut Siswanto (2007, h. 34), penyesuaian diri pada lansia 

dipahami sebagai kemampuan lansia dalam belajar dengan sesuatu yang 

tidak dapat diubah. Lansia yang mempunyai penyesuaian diri yang baik 

akan mampu mengelola dirinya menghadapi perubahan-perubahan yang 

terjadi dan mampu menerima keterbatasan yang tidak dapat diubah. 
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Urgensi masalah penyesuaian diri lanjut usia yang tinggal di Panti 

Werdha ini apabila tidak diperhatikan maka akan menimbulkan masalah 

penyesuaian diri. Masalah penyesuaian diri pada lanjut usia yang tinggal 

di Panti Werdha yang di teliti ini muncul dalam bentuk penyesuaian diri 

yang tidak efektif. Akibatnya timbul penyesuaian diri yang menyimpang 

seperti penyesuaian diri yang patologis yaitu banyak lanjut usia 

mengalami strees akibat gagal menyesuaiakan diri, melarikan diri dari 

kenyataan yang muncul dalam bentuk perilaku banyak tidur, 

mengkonsumsi rokok karena tidak bisa menerima realita yang ada dan 

penyesuaian diri agresif secara verbal maupun non verbal.  

Masalah penyesuaian diri terhadap perubahan kondisi hidup dan 

kondisi tempat tinggal yang sekarang sebaiknya lebih diperhatikan. 

Mengingat penyesuaian diri adalah tugas perkembangan lanjut usia yang 

berarti apabila terjadi penyesuaian dirinya buruk maka akan muncul 

kesenjangan antara harapan dengan realitanya. Hal ini perlu diperhatikan 

karena menginat lanjut usia memiliki ciri-ciri yaitu masih berpegang 

pada masa lalunya.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa lansia 

memiliki beberapa perubahan yang mengarah pada penurunan dalam 

fungsi fisik, psikologis dan sosialnya. Lansia juga mempunyai tugas 

perkembangan yaitu penyesuaian diri pribadi, penyesuaian diri sosial, 

penyesuaian diri terhadap pekerjaan dan penyesuaian diri terhadap 

keluarga, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melihat bagaimana 

penyesuaian diri lanjut usia yang tinggal Panti Werdha. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latarbelakang di atas, yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dinamika 

penyesuaian diri lanjut usia yang ada di Panti Werdha? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

dinamika penyesuaian diri lanjut usia yang tinggal di Panti Werdha. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan 

psikologi sosial secara teoritis serta memberikan manfaat sekurang-

kurangnya dapat memberikan informasi terutama bagi peneliti 

selanjutnya yang ingin mengungkap fenomena yang sama. 

 

2. Manfaat praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

beberapa pihak sebagai berikut: 

a) Bagi peneliti 

Bagi peneliti manfaat yang di dapat adalah memiliki 

pengalaman dan menambah wawasan dan pengetahuan peneliti  

dalam bidang permasalahan psikologi sosial tentang bagaimana 

memandang secara obyektif fenomena  penyesuaian diri pada lansia 
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yang tinggal di Panti Werdha serta untuk pembelajaran 

pengaplikasian ilmu psikologi yang peneliti tekuni.  

b) Bagi lembaga Panti Werdha 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan i nformasi 

mengenai dinamika penyesuaian diri pada lansia yang tinggal di 

Panti Werdha agar bisa dijadikan pembelajaran supaya lebih 

memperhatikan kebutuhan psikologis bagi lansia yang 

membutuhkan bantuan terutama dalam hal penyesuaian diri pada 

masa tuanya, Apabila terdapat lansia yang dapat melakukan 

penyesuaian diri secara efektif maka dapat dijadikan anjuran untuk 

lansia lainnya.  


