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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Rangkuman Hasil Penelitian Seluruh Subjek 

1. Intensitas Tema dan Matriks Antar Tema 

Berdasarkan data yang didapatkan dari ketiga subjek yang telah 

dikategorisasikan dan diseleksi, maka tema yang muncul dalam 

penyesuaian diri lansia dalam teori Hurlock (1980, h. 440), penyesuaian 

diri yang menyimpang ditandai dengan minat yang sedikit pada 

lingkungan atau perilaku anti sosial dan peran pribadi dalam dunia kecil, 

mempunyai persepsi yang tidak sesuai realita, selalu mengeluh, relasi 

interpersonal buruk, melarikan diri dari kenyataan yang menyababkan 

timbul perasaan cemas dan kurang semangat. Hasil dari proses seleksi 

tema dapat dirangkum dalam tabel berikut ini: 

Tabel 7. Tabel Intensitas Tema Seluruh Subjek (Sortir) 

TEMA S1 S2 S3 KETERANGAN 

Penyesuaian 

diri yang 

patologis 

+++ ++ +++ Subjek 1, 2 ,dan 3 sama-sama sering 

mengenang kenangan masa lalunya, 

terutama kenangan-kenangan buruk 

atau kenangan yang tidak 

menyenangkan dan  minat mereka 

masih berada pada masa mudanya 

sehingga mengalami cemas dan trauma. 

Persepsi tidak 

seuai realita 

+++ ++ +++ Sering mengenang masa lalunya 

membuat subjek 1, 2 dan 3 sering 

mengeluhkan takdir masa lalunya yang 
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dirasa ridak menyenangkan. Subjek 1,2 

dan 3 juga sering mengeluh akan 

keadaan yang sekarang dan menyesali 

masa sekarang sebagai akibat dari 

peristiwa masa lalu subjek 1,2 dan 3 

selain itu  Kehilangan kegiatan 

rutinitas, kehilangan teman-teman kerja 

dan penghasilan membuat subjek 1,2 

dan 3 sering mengeluh akan perubahan 

kegiatan di masa lansia yang dirasa 

sangat membosankan dan tidak lagi 

mempunyai uang untuk membeli 

kebutuhan skunder yang subjek 3 

inginkan. 

Tingkah laku 

anti sosial 

+++ ++ ++ Kesibukan subjek 1.2 dan 3 dalam 

urusan pribadinya karena sering 

mengenang masa lalu membuat subjek 

1,2 dan 3 sering memikirkan dirinya 

sendiri dan membuat subjek 1.2 dan 3 

tidak berminat terhadap lingkungan 

sosialnya karena subjek 1.2 dan 3 

hanya melakukan interaksi dengan 

teman-teman dan petugas panti hanya 

seperlunya saja atau dengan intensitas 

yang rendah. 

Relasi 

interpersonal 

yang buruk 

++ ++ ++ Minat yang rendah terhadap 

lingkungan sosial membuat relasi 

interpersonal subjek 1,2 dan 3 terhadap 

orang-orang yang berada di satu 

lingkungan yang sama menjadi buruk, 

Subjek 1.2 dan 3 merasa hubungan 

yang terjalin hanya untuk keperluan 

tertentu saja dan  Hubungan yang jauh 

atau tidak harmonis membuat relasi 

interpersonal subjek 1,2 dan 3 dengan 

keluarganya menjadi buruk. Subjek 
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Secara keseluruhan, ketiga subjek menunjukan penyesuiaan diri 

yang patologis dimana ketiganya sama-sama  dipengaruhi oleh persepsi 

yang tidak sesuai realita. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Hurlock (1980, h. 388), berbagai kesulitan dalam menyesuaikan diri pada 

lansia seringkali merupakan akibat dari pelajaran tentang bentuk bentuk 

tertentu dari pengalaman masa lalu. Subjek 1.2 dan 3 mempunyai 

pengalaman masa lalu yang menyenangkan dan membuat subjek 1, 2 dan 3 

terus berorientasi terhadap masa lalu dan sulit menyesuaikan diri dengan 

perubahaan dimasa lansia dan menimbulkan masalah psikologis seperti 

trauma, cemas dan sulit tidur.  

Pada subjek 1 mengelami trauma akibat peristiwa kecelakaan yang 

terjadi bersama suaminya. Subjek sulit menyesuaiakan diri terhadap 

hilangnya pasangan. Subjek sering teringat suaminya dan hal tersebut 

merasa tidak nyaman tinggal bersama 

keluarga, interaksi yang terjalin hanya 

seperlunya saja dan tidak mempunyai 

ikatan kekeluargaan yang dekat. 

Melarikan diri 

dari 

kenyataan 

+++ ++ +++ Memasuki masa lansia membuat subjek 

1,2 dan 3 kehilangan rutinitas masa 

mudanya dimana ketika masih muda. 

subjek 1 dan 2 banyak menghabiskan 

waktu di Panti untuk menyendiri dan 

tidur-tiduran. Subjek 3 banyak 

menghabiskan waktunya untuk keluar 

dan menyendiri dan menyibukan diri 

dengan mengkonsumsi merokok dan 

subjek 1, 2 dan 3 kurang semangat 

dalam menjalani masa tuanya di Panti 

Werdha. 
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membuat subjek merasa sangat sedih dan hal ini dirasa mengganggu 

keseharian subjek. Subjek masih berorientasi terhadap masa lalunya yang 

menyenangkan seperti kesibukan bekerja dan fisik yang menarik ketika 

masih muda sehingga sulit menerima keadaan sekarang.  

Hal yang sama juga terjadi pada subjek 2 dimana subjek 2 

mempunyai pengalaman tidak menyenangkan akan keluarganya, Subjek 

berfikir bahwa pengalaman masa lalunya sangat berpengaruh terhadap 

keadaannya dimasa sekarang, Subjek merasa marah akan nasibnya dan 

menyalahkan Tuhan akan takdir yang tidak menyenangkan. Subjek 2 masih 

berorientasi pada masa lalunya seperti menginginkan kehadiran anak tetapi 

subjek mencoba untuk rasionalisasi bahwa ini memang takdirnya. 

Masa lalu subjek 3 juga dirasa tidak menyenangkan. Subjek tinggal 

bersama om dan tante sebagai pengganti orangtua. Subjek merasa tantenya 

sangat pelit. Subjek tidak menamatkan sekolah dan harus bekerja untuk 

memnuhi kebutuhan akan kesenangan subjek karena tante subjek sangat 

pelit. Pengalaman selama menikah dimana subjek mengalami KDRT dan 

meninggalkan cacat dimata subjek juga sulit untuk dilupakan. Memasuki 

lansia orientasi subjek terhadap uang dan kesenangan masa muda tidak 

berubah sehingga membuat subjek sering melakukan segala cara untuk 

memenuhi keinginannya.  

Subjek 1,2,3 sama-sama mempunyai persepsi yang tidak sesuai 

realita karena memiliki sifat suka mengeluh didalam kehidupan sehari-

harinya , orientasi subjek 1,2 dan 3 yang masih tinggi terhadap masa 

lalunya membuat subjek 1,2 dan 3 sering mengeluh dengan perubahan pada 

saat sekarang. Menurut Erikson (dalam Hall. 1993, h. 217), dalam teorinya 
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integritas vs putus asa, bahwa di usai lanjut mereka cenderung selalu 

berorientasi pada masa muda, sehingga minat mereka masih berada pada 

masa mudanya, atau dengan kata lain mereka kurang mampu menyesuaikan 

diri dengan keadaan atau kondisi yang sekarang.  

Subjek 1 banyak mengeluhkan dengan perubahan fisik yang 

menjadi tidak menarik lagi. Perubahan sosial dimana intensitas relasi subjek 

dengan teman-teman lama semakin berkurang, relasi sosial di Panti yang 

kaku sehingga subjek sering merasa kesepian dan sering memikirkan masa 

lalunya sebagai pengisi hari-harinya di Panti. 

Subjek 2 sering mengeluhkan takdirnya yang tidak diberikan anak 

oleh Tuhan sebagai investasi masa depan, Subjek menjadi sangat sensitif 

terhadap anak kecil. Subjek sering menangis meratapi takdirnya hingga 

sekarang. Subjek 3 mempunyai orientasi yang sangat tinggi terhadap uang 

dan hal tersebut masih dipertahankan oleh subjek hingga sekarang. 

Kebutuhan akan uang yang sangat tinggi dengan keadaan sekarang dengan 

tinggal di Panti dan tidak mempunyai penghasilan membuat subjek sering 

mengeluh dengan keadaannya yang sekarang.  

Hal ini juga terjadi pada subjek 1, 2 dan 3 sama-sama menujukan 

tingkah laku anti sosial karena memiliki minat yang  sedikit pada 

lingkungannya. Subjek 1 mengalami trauma dan subjek dengan sengaja 

meninggalkan segala aktifitas sosial yang subjek tekuni karena berkumpul 

dengan teman-teman lama membuat subjek selalu teringat suaminya. 

Subjek juga sulit menyesuaikan diri tinggal di Panti sehingga hubungan 

sosial subjek di Panti sangat kaku dan subjek sering menghabiskan waktu 

untuk tidur-tiduran. 
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Subjek 2 sedari muda hanya melakukan interaksi yang sangat 

sedikit dikarenakan sibuk bekerja dan tidak mempunyai uang untuk 

mengikuti kegiatan arisan sehingga dimasa tuanya subjek hanya memiliki 

sedikit teman dan hubungan subjek dengan lingkungan di Panti juga sangat 

kaku. Subjek sering menghabiskan waktunya untuk menonton tv atau hanya 

tiduran.  

Subjek 3 juga memiliki minat sosial yang sedikit terhadap 

lingkungan di Panti. Subjek banyak melakukan kegiatan yang bertujuan 

untuk memenuhi kebutuhan rokok subjek. Subjek banyak melakukan 

tindakan yang melanggar norma sosial di Panti seperti mencuri uang teman-

teman lansianya untuk mencukupi uang subjek dalam membeli rokok dan 

hal ini membuat teman-teman di Panti menjauhi subjek 3 karena merasa 

tidak cocok dengan teman-teman di Panti.   

Relasi interpersonal yang buruk juga dialami oleh subjek 1, 2 dan 3 

hal ini sangat berhubungan dengan sifat subjek 1, 2 dan 3 yang sedikit 

berminat terhadap lingkungan di Panti sehingga hubungan yang tercipta 

sangat kaku dan tidak menyenangkan. Subjek 1, 2 dan 3 mempunyai sifat 

yang kurang semangat dalam kesehariannya. Perubahan kegiatan yang 

semakin berkurang membuat subjek banyak menghabiskan waktunya untuk 

bermalas-malasan saja. Subjek 1, 2 dan 3 sering bosan dan tidak tertarik 

dengan kegiatan di Panti yang monoton.  

Setiap tema memiliki hubungan satu sama lain. Hubungan antar 

tema digambarkan melalui matriks sebagai berikut: 
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Tabel 5. Matriks seluruh subjek 

 Penyesuaian 

yang 

patologis 

Persepsi 

tidak 

sesuai 

realita 

Tingkah  

laku anti 

sosial 

Relasi 

interpersonal 

yang buruk 

Melarikan

diri dari 

kenyataan 

Penyesuaian 

yang patologis 

X +++ ++ ++ +++ 

Persepsi tidak 

sesuai realita 

 X +++ ++ ++ 

Tingkah  laku 

anti sosial 

   

X 

++ 

++  

Relasi 

interpersonal 

yang buruk 

   X +++ 

Melarikan diri 

dari kenyataan 

    X 

 

Keterangan : 

              : Mempengaruhi 

   : Salingberhubungan 

   +  : Pengaruh kurang 

 ++ : Pengaruh sedang 

+++ : Pengaruh sangat 

 

Dalam tabel matriks di atas dijelaskan bahwa penyesuaian 

Penyesuaian diri yang patologis atau sikap selalu berorientasi pada 

masa lalu pada subjek 1, 2 dan 3 saling mempengaruhi Persepsi 
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tidak sesuai realita yang ditandai selalu mengeluh karena subjek 1 

dan 3 selalu membanding-bandingkan keadaan masa lalu dengan 

sekarang dan mengeluh akan perubahannya.  

Penyesuaian diri yang patologis dan Selalu berorientasi 

saling mempengaruhi tingkah laku anti sosial. Pada masa lalu dan 

saat memasuki masa lansia subjek 1, 2 dan 3 hanya mempunyai 

minat yang sedikit terhadap lingkungannya karena subjek masih 

berorientasi pada masa lalu dengan kegiatan yang banyak dan 

menyangkan sementara di Panti hanya terdapat sedikit kegiatan dan 

dengan orang-orang yang berbeda latarbelakang. 

Penyesuaian diri yang patologis atau Selalu beroreintasi pada 

masa lalu saling mempengaruhi  relasi interpersonal subjek menjadi 

buruk. Semasa muda subjek 1, 2 dan 3 mempunyai teman dengan 

latarbelakang yang sama. Tinggal di Panti dengan orang-orang 

berlatarbelakang berbeda, masa lalu berbeda dan sifat, sikap 

berbeda membuat subjek bersikap waspada dan berusaha menjaga 

jarak dengan teman-teman di Panti sehingga relasi interpersonal 

subjek 1, 2 dan 3 menjadi buruk.  

Selalu beroreintasi pada masa lalu mempengaruhi subjek 1, 2 

dan 3 menjadi kurang semangat melakukan kegiatan dimasa tuanya. 

Subjek merasa bosan dan jenuh karena sifat kegiatan yang sama dan 

selalu berulang.   
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Persepsi tidak sesuai realita yang ditandai sikap selalu 

mengeluh akan keadaan sekarang pada subjek 1, 2 dan 3 

mempengaruhi subjek menjadi mempunyai minat yang sedikit 

terhadap lingkungan, hal ini ditunjukan dengan subjek suka 

membandingkan antara kegiatan masa lalu, pencapaian masa lalu 

dan persahabatan masa lalunya dengan keadaan perubahan masa 

sekarang yang sangat berbeda. 

Menurut Erikson (dalam Hall & Lindzey. 1993, h. 217), 

bahwa tugas perkembangan di lanjut usia adaIah tercapainya 

integritas dalam diri seseorang. Artinya ia berhasil memenuhi 

komitmen dalam hubungan dengan dirinya sendiri dan dengan 

pribadi lain. Ia menerima kelanjutan usianya Ia menerima 

keterbatasan kekuatan fisiknya dan mungkin pula seseorang dapat 

menerima segala perubahan pada dirinya, seseorang yang tidak 

dapat mencapai integritas, maka ia akan mengalami keputusasaan, 

merasa tidak berguna dalam hidupnya, dan banyak mengeluh 

sehingga sisa bidupnya dirasakan sangat berat, kurang dapat 

menikmati tuanya.  

Sikap selalu mengeluh mempengaruhi relasi interpersonal 

subjek 1, 2 dan 3 yang buruk terhadap teman-teman satu bangsal, 

subjek mengatakan bahwa tidak akrab dengan teman-teman di Panti 

dan hanya mengobrol secukupnya saja. 
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Sikap selalu mengeluh mempengaruhi subjek 1, 2 dan 3 

menjadi  kurang semangat dalam mengikuti kegiatan keseharian di 

Panti. Subjek 1 dan 2 sering mengeluhkan perilaku teman-teman di 

Panti yang berbeda dengan teman-temannya yang dulu sehingga 

subjek menjadi tidak nyaman dalam berinteraksi. Kegiatan di Panti 

yang sangat sedikit membuat subjek 1 jenuh dan kurang semangat 

mengikuti kegiatan.  

Subjek 3 yang sangat berorientasi dengan uang dan 

kesenangan, menganggap kegiatan sekarang tidak membawa 

manfaat sehingga subjek jenuh dan kurang semangat mengikuti 

kegiatan.   

Subjek 1,2 dan 3 menunjukan tingkah laku anti sosial yang 

ditandai dengan mempunyai minat yang sedikit terhadap 

lingkungannya dan hal ini mempengaruhi relasi interpersonal subjek 

1,2 dan 3 menjadi buruk terhadap lingkungannya. Rasa tidak 

nyaman subjek 1, 2 dan 3  terhadap teman-teman di Panti yang 

berbeda dengan teman-teman subjek sebelumnya membuat subjek 

menjadi menjaga jarak dan relasi interpersonal subjek dengan 

teman-teman di Panti menjadi buruk. 

Minat yang sedikit terhadap lingkungan mempengaruhi 

subjek 1,2 dan 3 menjadi kurang semangat terhadap kegiatan 

dilingkungannya. 
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Relasi interpersonal yang buruk subjek 1,2 dan 3 dipengaruhi 

sifat yang kurang semangat, misalnya : subjek 1 dan 2 banyak 

menghabiskan kesehariannya untuk tidur sehingga subjek 1 dan 2 

tidak meluangkan waktunya untuk berinteraksi dengan teman-teman 

satu bangsalnua sehingga relasi interpersonal subjek dengan 

lingkungan menjadi buruk. Subjek 3 banyak menghabiskan 

waktunya untuk pergi menyendiri dan merokok serta sifat dan sikap 

subjek 3 yang tidak baik membuat relasi interpersonal subjek 3 

terhadap lingkungannya menjadi buruk.  

 

Dari keterangan di atas agar memudahkan dalam memahmi 

akan dibuatkan bagan sebagai berikut: 
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Bagan 5. Dinamika Penyesuaian Diri Lansia Seluruh Subjek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latar belakang 

 

1. Hubungan yang tidak baik dengan keluarga 

2. Pengalaman masa lalu yang buruk 

3. Pola hidup dan kepuasan akan keadaan 

 

 

Makna penyesuaian diri negatif 

 

1. Selalu melakukan mekanisme psikologis  

2. Subjek selalu berorientasi pada masa lalu dan menyesali hidupnya serta meninggalkan 

semua aktivitas bersama orang-orang terdekatnya dan menimbulkan stigma sosial yang 

negatif “lansia adalah orang yang tidak menyenangkan” dan “tidak berguna”. 

3. Minat pribadi yang tinggi sehingga menimbulkan gangguan psikologis seperti stress, 

cemas dan depresi serta gangguan kesehatan 

4. Gambaran diri negatif 

Penyesuaian pribadi 

Persepsi tidak sesuai realita 

karena berorientasi pada 

keadaan fisik masa lalunya. 

Penyesuaian yang patologis 

karena selalu mengeluh 

membandingkan keadaan 

sekarang & dulu sehingga 

mengalami gangguan seperti 

stress, cemas, sedih 

berkepanjangan 

Penyesuaian sosial 

 

Tingkah laku anti sosial memiliki 

minat yang sedikit terhadap 

lingkungan sosial karena perbedaan 

latarbelakang dan sifat lansia.  

Relasi interpersonal 

buruk dan hubungan 

menjadi kaku 

Persepsi tidak sesuai realita mengeluh 

dengan lingkungan panti dan 

membandingkan dengan tempat 

tinggal yang dulu 

Penyesuaian pekerjaan 

Persepsi tidak sesuai realita karena 

berorientasi pada kegiatan, gaya hidup 

dan keadaan ekonomi masa lalu 

Melarikan diri dari kenyataan karena 

perubahaan keadaan ekonomi 

sehingga kurang Semangat dan 

mencari pelarian dengan banyak tidur, 

konsumsi rokok dan minuman 

beralkohol.  

Penyesuaian keluarga 

Tingkah laku anti sosial memiliki 

minat sedikit terhadap keluarga 

atau  mengabaikan keluarga dan 

minat pribadi yang tinggi dan 

dianggap egois  

Relasi interpersonal buruk 

dan tercipta hubungan yang 

kaku. 

Makna penyesuaian diri positif 

 

1. Banyaknya perubahan saat memasuki masa lansia membuat subjek sadar 

bahwa mereka mengalami masalah dalam penyesuaian dirinya sehingga 

subjek mempunyai ekspektasi untuk menyelesaikan permasalahan yang 

mengganggu subjek. 

2. Menikmati masa tua dengan banyak istirahat  

3. Dapat berkumpul dengan teman sebaya 
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B. Pembahasan 

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti berfokus 

pada dinamika penyesuaian diri lansia yang tinggal di Panti Werdha 

Pucang gading Semarang. Dari hasil penelitian yang dilakukan 

dengan menggunakan metode wawancara dan observasi, dapat 

ditarik hasil mengenai Dinamika Penyesuaian diri lansia yang 

tinggal di Panti Werdha. 

. Berdasarkan data yang didapatkan dari hasil wawancara, 

beberapa faktor internal yang mempengaruhi penyesuaian diri lansia 

antara lain Persiapan untuk hari tua, pengalaman masa lalu, 

kepuasan akan kebutuhan atau keadaan ekonomi dan faktor 

eksternal yang mencakup hubungan dengan keluarga dan keadaan 

tempat tinggal. Subjek 2 dan 3 sama-sama berasal dari keluarga 

yang miskin.  

Subjek 1 memiliki kondisi ekonomi yang berkecukupan. 

setelah menikah subjek hidup bahagia dengan keluarganya dan 

mempunyai karier yang bagus, subjek 1 mempunyai persiapan 

finansial untuk hari tuanya, Sementara subjek 1 tidak menyiapkan 

mentalnya untuk menghadapi hari tua yang banyak mengalami 

perubahan seperti kehilangan suami karena kecelakaan. Pengalaman 

traumatis masa lalu ini merupakan faktor utama subjek memutuskan 

tinggal di Panti dan menjauhi keluarga serta teman-temannya.  
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Subjek 2 berasal dari keluarga yang miskin orangtua subjek 

2 adalah nelayan dan penjual ikan. Subjek sejak kecil sibuk bekerja 

dan meratapi nasibnya pada masa itu sehingga subjek 2 tidak pernah 

memikirkan keadaan masa depannya. Menikah dua kali dan tidak 

diberi anak merupakan pengalaman terberat subjek 2. Subjek 

merasa kebutuhannya tidak pernah terpenuhi sejak kecil dan tidak 

pernah merasa bahagia sejak kecil. Pengalaman masa lalu yang 

tidak menyenangkan membuat subjek 2 tidak puas dan cenderung 

menyesali masa lalunya.  

. Subjek 3 ini sangat berorientasi terhadap uang dan 

kesenangannya sendiri. Subjek tidak fokus pada sekolah dan 

memilih bekerja seadaanya. Setelah menikah subjek juga tetap 

harus bekerja keras karena tidak dinafkahi suami dan mengalami 

KDRT hingga memutuskan untuk bercerai. Perceraian dengan 

suami subjek menjadi hidup pas-pasan sehingga tidak mempunyai 

tabungan karena uangnya habis untuk memenuhi kebutuhan makan 

dan rokok subjek sementara untuk tidur subjek sering menumpang.  

Menurut Jamil (2012, h. 172)  ada enam tipe kepribadian 

pada lanjut usia sebagai berikut: 1. Tipe kepribadian konstruktif 

Individu ini memiliki integritas baik, menikmati hidupnya, toleransi 

tinggi dan fleksibel. 2. Tipe kepribadian mandiri Ada kecenderungan 

mengalami post power sindrome, jika pada masa lansia tidak diisi 
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dengan kegiatan yang dapat memberikan otonomi. 3. Tipe 

kepribadian tergantung tipe ini biasanya dipengaruhi dengan 

kehidupan keluarga, apabila kehidupan keluarga selalu harmonis, 

maka pada masa lansia tidak bergejolak, 4. Tipe kepribadian 

bermusuhan Lanjut usia pada tipe ini setelah memasuki lansia tetap 

merasa tidak puas dengan kehidupannya, banyak keinginan yang 

tidak diperhitungkan sehingga menyebabkan kegagalan, selalu 

mengeluh dan curiga. 5. Tipe kepribadian defensif tipe ini selalu 

menolak bantuan, emosinya tidak terkontrol, bersifat kompulsif aktif. 

Mereka takut menjadi tua dan tidak menyenangi masa pensiun. 6. 

tipe kepribadian kritik diri Pada lansia tipe ini umumnya terlihat 

sengsara, karena perilakunya sendiri sulit dibantu orang lain atau 

cenderung membuat susah dirinya. Selalu menyalahkan diri, tidak 

memiliki ambisi dan merasa korban dari keadaan 

Dalam penelitian dinamika penyesuaian diri lansia yang 

tinggal di Panti Werdha. Subjek memiliki pengalaman masa lalu 

yang tidak menyenangkan yang membuat subjek mengembangkan 

perilaku negatif. Menurut Schneiders (dalam Yusuf, 2004. h. 274), 

penyesuaian diri yang menyimpang ditandai dengan respon. Pertama, 

adanya reaksi bertahan atau defence mechanism. Kedua, reaksi 

menyerang ditandai dengan adanya sikap selalu membenarkan diri, 

ingin menguasai segalanya dan menunjukan sikap permusuhan. 

Ketiga, reaksi melarikan diri dari kenyataan ditandai dengan banyak 

berfantasi, banyak tidur, mengkonsumsi minuman keras, rokok dan 



96 
 

 
  

narkoba.  Keempat, penyesuaian yang patologis. Kelima, tingkah 

laku anti sosial 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aleydrus (2014, 

h. 154)  seorang lansia yang dapat menyesuaikan diri terhadap tugas 

perkembangannya. Cenderung menjadi lansia yang mudah bergaul, 

lebih mudah menerima kekurangan dan kelebihan dirinya serta orang 

lain. Lebih terbuka terhadap orang lain serta mempunyai hubungan 

yang harmonis dengan orang dan lingkungan disekitarnya.  

Sementara itu menurut Ali (2014, h. 34), berdasarkan 

penelitiannya mengenai penyesuaian diri lansia yang tinggal di Panti 

dan di rumah di dapatkan hasil bahwa  terdapat penyesuaian sosial 

dan psikologis yang baik pada lansia yang tinggal bersama keluarga. 

Sebaliknya terjadi penyesuaian sosial dan psikologis yang buruk 

pada lansia yang tinggal sendiri atau di Panti Werdha Penyesuaian 

diri yang buruk.  

Hal ini terlebih dirasakan bagi lansia yang berada di panti 

yang mempunyai konsep diri yang kurang baik, mereka akan lebih 

mengalami kesulitan karena menyesuaikan diri dengan berbagai 

macam suku, agama, dan ras di panti jompo yang mereka tempati. 

Pada tahap penyesuaian pribadinya pada subjek 1, 2 dan 3 

masuk dalam tipe kepribadian bermusuhan. setelah memasuki lansia 

tetap merasa tidak puas dengan kehidupannya. Banyak keinginan 

yang tidak diperhitungkan sehingga menyebabkan kegagalan, selalu 

mengeluh, curiga dan masih bercermin pada masa lalu yang tidak 

menyenangkan.  
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Subjek 1 sesuai denga kategori ini karena subjek 1 merasa 

sangat sedih dan sulit menerima kepergian suaminya Hidup 

berkecukupan dan memiliki anak cucu tidak membuat subjek 

bahagia setelah meninggalnya suami. Subjek sering teringat 

suaminya jika berada dirumah. Hal ini membuat subjek selalu 

mengeluh dengan keadaan yang sekarang. Subjek merasa sangat 

kehilangan peran suaminya dan merasa kosong karena meninggalkan 

segala kegiatan masa lalunya bersama suami.  

Subjek 2 juga memiliki pengalaman buruk akan keluarganya 

yang membuat subjek selalu teringat hal tersebut dan membuat 

subjek selalu mengeluh akan masa. Subjek 3 juga mengalami hal 

yang sama yang berhubungan dengan masa lalunya yang tidak 

menyenangkan karena keinginannya tidak pernah dipenuhi keluarga 

dan harus berkerja keras sendiri untuk memenuhi kebutuhannya.  

Menurut Kartinah & Sudaryanto (2008, h. 93) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa lanjut usia secara psikososial yang 

dinyatakan kritis apabila memiliki ketergantungan pada oranglain, 

menarik diri dari kegiatan masyarakat dan keluarga karena berbagai 

sebab misalnya karena pensiun, sakit yang berat dan lama dan 

setelah kematian pasangan hidup. 

Penyesuaian diri pada keluarga ini saling berhubungan 

dengan latarbelakang hubungan subjek 1, 2 dan 3 dengan 

keluarganya. Subjek 1 dengan sengaja menjauh dari keluarga dan 

temannya kemudian memutuskan tinggal di Panti dengan harapan 

dapat menyembuhkan psikologisnya sehingga saat ini. Subjek 
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memiliki relasi interpersonal yang buruk dengan keluarganya. 

Subjek 2 dan 3 sejak kecil memiliki hubungan yang tidak baik 

dengan keluarganya dan tidak berminat untuk memperbaiki 

hubungan dengan keluarganya dan membuat relasi interpersonal 

subjek 2 dan 3 dengan keluarga menjadi buruk.  

Minat yang sedikit terhadap lingkungan ini masih subjek 1, 2 

dan 3  terapkan saat tinggal di Panti. Subjek tidak mempunyai minat 

terhadap  kegiatan sosial. Subjek memilih untuk menyendiri dan 

menikmati bayang-bayang masa lalunya. Sikap subjek yang banyak 

berorientasi pada masa lalu dan hanya sedikit berminat terhadap 

lingkungan membuat relasi interpersonal subjek menjadi sangat 

buruk dan kurang semangat menjalani hari-hari di Panti bersama 

teman-teman sebayanya. 

Penyesuaian diri terhadap kehilangan pekerjaan dan finansial 

saling berhubungan dengan latarbelakang pola hidup masa lalu 

subjek 1, 2 dan 3. Pola hidup masa lalu yang membuat subjek 1, 2 

dan 3 puas menjadi terasa tidak menyenangkan karena hilangnya 

finansial pada saat memasuki lansia. Subjek 1 hidup berkecukupan 

dengan segala fasilitas yang memadahi membuat subjek selalu 

mengeluh dengan keadaan sekarang.  

Subjek 2 merasakan hal serupa, sebelum tinggal di Panti 

subjek hidup menumpang dengan sahabatnya dengan segala fasilitas 

yang ada, subjek merasa nyaman dan senang, perpindahan ke Panti 

membuat pola hidup subjek menjadi berubah dan sering 
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mengeluhkan hal tersebut. Subjek 3 mempunyai minat yang kuat 

akan uang dan kesangangan saat masih muda, hingga saat ini subjek 

masih mempertahankan minatnya tersebut sehingga subjek sulit 

menerima keadaan finansial sekarang akibat tidak bekerja dan tidak 

mampu memenuhi keinginannya.  

Penyesuaian pribadi terhadap lingkungan fisik dan sosial di 

Panti. Selalu berorientasi pada masa lalu membuat subjek 1, 2 dan 3 

menjadi merasa kurang berminat terhadap lingkungan sosialnya 

sehingga relasi interpersonal subjek 1, 2 dan 3 dengan lingkungan 

menjadi buruk sedangkan untuk penyesuaian pada lingkungan fisik 

di Panti menjadi buruk karena subjek selalu membandingkan 

lingkungan fisik tempat tinggal masa lalunya dengan di Panti 

sehingga membuat subjek selalu mengeluh.  

Tinggal di Panti membuat minat pribadi subjek 1 menjadi 

sangat tinggi, sering memikirkan diri sendiri sehingga mengabaikan 

keluarganya dan lingkungan sosial masa lalunya seperti hubungan 

dengan teman-teman pada masa lalu dan juga mengabaikan 

lingkungan sosial di Panti. Tidak jauh berbeda pada subjek 2 dan 3 

yang juga memiliki minat pribadi yang tinggi sering memikirkan diri 

sendiri sehingga menjadi diabaikan oleh keluarganya, mengabaikan 

lingkungan sosial masa lalunya dan juga lingkungan sosial di Panti.  

Dampak negatif dari minat pribadi yang tinggi karena selalu 

berorientasi pada masa lalu menyebabkan munculnya stigma sosisl 

yang negatif bahwa “lansia adalah orang yang tidak menyenangkan 
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dan tidak berguna” dan juga munculnya stigma negarif dari keluarga 

bahwa seseorang yang sudah memasuki masa lansia adalah orang 

yang “suka cari perhatian dan egois” sementara timbul stigma negatif 

dari teman di panti bahwa yang bersifat generalisasi bawa mereka 

yang tinggal di Panti adalah yang hidupnya menyedihkan.  

Makna negatif dari penyesuaian diri yang buruk adalah 

Subjek 1, 2 dan 3 selalu menggunakan mekanisme psikologis  

Subjek 1 memiliki karakteristik penyesuaian diri yang patologis. 

Peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan 1 kehilangan suaminya, 

menjadikan I.Y mengalami gangguan Neurotis yaitu trauma dan 

menjauhi keluarga serta teman-teman dan meninggalkan rumahnya 

karena terdapat banyak kenangan dengan suaminya.  

Seperti pada subjek 2 juga termasuk dalam tipe kepribadian 

bermusuhan karena merasa tidak puas dengan kehidupannya, banyak 

keinginan yang tidak diperhitungkan sehingga menyebabkan 

kegagalan, selalu mengeluh dan curiga dan masih bercermin pada 

masa lalu yang tidak menyenangkan. Subjek 2 menunjukan 

karakteristik penyesuaian diri menyimpang dengan adanya defence 

mechanism. Subjek selalu mengeluh akan nasibnya karena tidak 

diberikan anak tetapi subjek selalu berusaha untuk rasionalisasi 

bahwa hal ini terjadi karena keadaan ekonomi subjek dan suka 

melarikan diri dari kenyataan karena subjek hanya sedikit berminat 

akan lingkungan sosialnya dan lebih banyak menghabiskan 

waktunya untuk tidur dan memikirkan baying-bayang masa lalunya. 
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Subjek 3 ini masuk dalam tipe kepribadian defensif. Tipe ini 

selalu menolak bantuan, emosinya tidak terkontrol, bersifat 

kompulsif aktif.  Subjek 3 menunjukan karakteristik penyesuaian diri 

yang menyimpang dengan reaksi melarikan diri dari kenyataan dan 

reaksi menyerang. Subyek 3 masih berorientasi terhadap masa 

mudanya dimana minat terhadap uang masih sangat tinggi. Subjek 

tidak mau menerima keadaannya yang sekarang, bahwa subyek 3 

sudah tidak bekerja dan tidak mempunyai uang untuk memenuhi 

keinginannya membeli rokok dan minuman keras. .  

Pakar Psikologi Parwati Supangat (dalam Aleydrus, h. 

2014), menjelaskan bahwa para lansia yang di titipkan dipanti pada 

dasarnya memiliki dua sisi negatif dan positif, lingkungan panti 

dapat memberikan kesenangan bagi si orang tua.Sosialisasi di 

lingkungan yang memiliki tingkat usia sebaya akan menjadi hiburan 

tersendiri sehingga kebersamaan ini dapat mengubur kesepian yang 

biasanya dialami mereka. Lansia yang tinggal di panti werdha 

umumnya mereka kurang merasa hidup bahagia. hal ini menurut 

beberapa lansia yang tinggal disebuah panti, ia merasa kesepian di 

tengah puluhan penghuni panti.. 

Beberapa diantara mereka merasa terbuang, menjadi sampah 

masyarakat, tidak berarti lagi dengan kondisi fisik yang semakin 

melemah. Mereka merasa dicampakkan oleh keluarganya, lain 

halnya dengan lansia yang memang dari semula tidak memiliki 

keluarga sama sekali, mereka memang menyayangkan hidup mereka 

yang sebatang kara akan tetapi keberadaan teman sesama lansia di 
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Panti membuat mereka merasa ada keluarga baru akan tetapi 

terkadang mereka pun merindukan keberadaan keluarganya sebelum 

mereka hidup sendiri.  

 

 Kelemahan penelitian 

 Dalam penelitian ini tidak luput dari keterbatasan atau 

kelemahan. Berdasarkan penelitian yang telah peneliti laksanakan ada 

beberapa kelemahan dalam penelitian ini yaitu teori yang digunakan 

kurang beragam dan sehingga tidak dapat memberikan gambaran secara 

mendalam. Pengambilan data hanya menggunakan wawancara dan 

observasi membuat peneliti kurang mendapat data yang probling 

sehingga masih ada hal-hal yang belum tergali lebih mendalam dan 

Peneliti kurang tajam dalam mengkritisi permasalahan. Pemilihan 

subjek dengan latar belakang yang relatif sama sehingga data penelitian 

yang didapat kurang beragam. Data hanya diperoleh dari subjek dan 

tidak ada partisipasi keluarga dalam pengecekan kembali atas kebenaran 

informasi yang diberikan oleh subjek penelitian.  

 

 

 

 

 


