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BAB I 

  PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kondisi sosial 

ekonomi memberi dampak pada usia harapan hidup, sehingga jumlah 

populasi penduduk lanjut usia juga meningkat. Akhir-akhir ini populasi 

lansia meningkat di negara-negara berkembang. Demikian pula 

halnya di Indonesia, populasi lanjut usia juga mengalami peningkatan. 

Indonesia tergolong negara yang memasuki era penduduk berstruktur 

lanjut usia (aging structured population) di mana setiap tahun jumlah 

penduduk Indonesia yang berusia 60 tahun ke atas semakin 

meningkat (Mardiana & Zelfino, 2014). 

Pesatnya pertambahan penduduk lansia di negara maju maupun 

berkembang disebabkan oleh menurunnya tingkat kelahiran dan 

kematian serta meningkatnya angka usia harapan hidup. Beberapa 

faktor yang memengaruhi terjadinya penuaan penduduk disebabkan 

karena peningkatan gizi, pelayanan kesehatan, perkembangan tingkat 

pendidikan dan sosial ekonomi yang semakin baik. Berdasarkan data 

yang diperoleh dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 

(2017), persentase jumlah penduduk yang berusia 60 tahun ke atas 

naik dari tahun 2010 hingga 2030 bila dibandingkan dengan kelompok 

usia lainnya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah lansia
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dari tahun ke tahun. Kenaikan persentase jumlah penduduk lansia 

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 1. Data Perkembangan Penduduk di Indonesia 

TAHUN PERSENTASE USIA 

2030 12,9% 60 th + 

2025 11,1 % 

2015 9,5 % 

2010 8,1 % 

 

2030 63, 6% 15 - 59 tahun 

2025 63,9 % 

2015 64,1 % 

2010 64 % 

 

2030 22, 4 % 0-14 th 

2025 25 % 

2015 26, 4 % 

2010 27, 9% 

 
Berdasarkan hasil survey Pusat Data dan Informasi Departemen 

Kesehatan RI tersebut, peningkatan persentase jumlah penduduk 

yang berusia 60 tahun ke atas dari tahun 2010-2015 sebesar 1,4 %, 

tahun 2015-2025 sebesar 1,6 % dan dari tahun 2025-2030 sebesar 

1,8 %. Data tersebut menunjukkan bahwa dari tahun 2010 hingga 

2030, penduduk yang usianya di atas 60 tahun terus meningkat, 

sedangkan sebagian besar penduduk dengan kelompok usia 0-14 

tahun dan 15-59 tahun malah menurun persentasenya (Kementerian 

Kesehatan RI, 2017).  

Berdasarkan Undang-undang No. 13 dalam Bab I Ayat 2, 

seseorang yang mencapai usia diatas 60 tahun termasuk dalam 

golongan lansia. Setyonegoro juga membagi tiga batasan umur lanjut 

usia (geriatric age) yaitu young old dengan usia 70-75 tahun, old 
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dengan usia 75-80 tahun, dan very old dengan usia > 80 tahun (Efendi 

& Makhfudli, 2009). 

Pada satu sisi, peningkatan populasi lansia membuktikan adanya 

kemajuan teknologi sehingga meningkatnya harapan hidup namun di 

sisi lain menjadi tantangan tersendiri untuk mengusahakan agar lansia 

juga memiliki kesehatan psikologis yang baik dalam masa tuanya. 

Usia lanjut sangat berkaitan dengan berbagai perubahan akibat 

proses menua seperti perubahan kondisi fisik, rentan dengan 

penyakit, kehilangan pekerjaan, tujuan hidup, pasangan hidup, 

kesepian dan terisolasi dari lingkungan. Proses penuaan yang terjadi 

dapat menimbulkan permasalahan baik secara fisik, biologis, mental 

dan sosial ekonomi. Hal ini yang kemudian dapat memicu gangguan 

psikologis pada lansia (Rohmah, dkk, 2012). 

 Depresi merupakan gangguan psikologis yang paling sering 

terjadi pada pasien lanjut usia dan seringkali terabaikan karena 

tersamarkan akibat kondisi fisik lansia. Hal ini yang membuat depresi 

pada lansia lebih sulit dideteksi dan ditangani dibandingkan depresi 

pada kelompok usia yang lain. Depresi yang terjadi pada lanjut usia 

merupakan akibat interaksi dari faktor biologis, mental dan psikososial 

yang terjadi karena proses penuaan. Produktifitas yang rendah karena 

usia ditambah dengan gangguan mental pada lansia yaitu depresi 

dapat membuat penanganannya menjadi lebih sulit dan kompleks. 
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Depresi tersebut juga mengakibatkan kondisi kehidupan lansia di 

mana lansia tinggal menjadi semakin buruk.  (Wulandari, 2011).  

Menurut National Institut of Mental Health (2015), gangguan 

depresi dimengerti sebagai kondisi gangguan menyeluruh yang 

meliputi fisik, suasana perasaan (mood) dan pikiran di mana 

berpengaruh terhadap cara makan dan tidur, cara seseorang merasa 

tentang dirinya dan berpikir tentang dirinya sehingga mengganggu 

aktivitas kehidupannya. National Institut of Mental Health (2015) juga 

mengungkapkan bahwa simtom-simtom depresi dapat berupa 

kesedihan yang menetap, kecemasan atau suasana perasaan yang 

kosong, perasaan tidak berpengharapan, pesimis, perasaan bersalah, 

kehilangan minat atau kesenangan dalam hobi, insomnia, kehilangan 

nafsu makan dan penambahan berat badan, penurunan energi, 

kelelahan, menjadi lamban, berpikir tentang kematian atau bunuh diri, 

gampang tersinggung, sulit konsentrasi, sulit mengingat, sulit 

membuat keputusan, simtom fisik yang menetap seperti sakit kepala, 

gangguan pencernaan dan nyeri kronis. 

Depresi memang bisa dialami siapapun namun ketika lansia 

yang mengalami depresi, hal ini akan sangat dirasakan dampaknya. 

Tidak hanya bagi lansia yang mengalami kemerosotan kualitas 

hidupnya namun juga orang-orang yang berada di sekitar lansia 

terutama yang merawat dan bertanggung jawab dengan kehidupan 

lansia tersebut. Ketika lansia yang mengalami depresi merasa dirinya 
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tidak berguna dan muncul berbagai simtom di atas, maka akan 

memengaruhi aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini 

tentunya merupakan tugas berat bagi pihak yang merawat lansia 

karena membutuhkan kesabaran dan perhatian lebih untuk 

mendampingi lansia yang mengalami depresi apalagi jika lansia 

memang sudah memiliki riwayat sakit kronis, dan kesehatan fisik yang 

tidak memungkinkan sehingga sangat mengandalkan orang lain dalam 

perawatan dirinya. Dengan adanya komorbid dengan penyakit medis, 

gejala depresi pada lansia juga seringkali tidak terdiagnosis karena 

dianggap wajar sebagai akibat kondisi fisik karena usia. Oleh karena 

itu, depresi pada lansia merupakan sebuah masalah psikologis yang 

serius dan perlu adanya tindakan preventif agar meminimalisir 

terjadinya depresi (Rohmah, dkk, 2012). 

Data WHO (Taamu, dkk, 2017) mengungkapkan sekitar 5-10% 

orang di dunia mengalami depresi di mana merupakan masalah 

mental yang paling banyak ditemui pada usia lanjut. Prevalensi 

depresi pada usia lanjut di dunia sekitar 8-15%, hasil survei dari 

berbagai negara di dunia juga diperoleh prevalensi rata-rata depresi 

pada usia lanjut adalah 13,5% dengan perbandingan wanita dan pria 

14,1 : 8,5. Sedangkan, depresi pada usia lanjut yang menjalani 

perawatan di Rumah Sakit dan Panti Wredha sebesar 30 – 45%.  

Ternyata penelitian Henuhili (dalam Saputri & Indrawati, 2011) 

juga mengungkapkan bahwa gangguan mental terbanyak yang 



6 

 

6 

 

dialami oleh lansia yang tinggal di salah satu panti wreda di Cibubur 

adalah depresi. Selain itu, Martono (dalam Rohmah, 2011) 

mengungkapkan bahwa 15 - 20 % dari seluruh penduduk lansia di 

negara barat mengalami depresi namun pada kenyataannya tingkat 

gangguan psikologis ini lebih tinggi pada lansia yang tinggal di institusi 

atau panti. 

Menurut  Hurlock (1980), lanjut usia merupakan tahap akhir 

siklus perkembangan manusia, masa semua orang berharap akan 

menjalani hidup dengan tenang, damai, serta menikmati masa 

pensiun bersama anak dan cucu tercinta dengan penuh kasih sayang. 

Kenyataannya, apa yang dibayangkan oleh para lansia seringkali tidak 

sesuai dengan harapan. Banyak lansia yang justru tidak tinggal 

bersama keluarga akan tetapi harus tinggal di Panti Wreda dan 

dititipkan kepada para perawat. Berbagai perubahan kondisi yang 

dialami dalam diri lansia dan lingkungan di panti memberikan dampak 

bagi kondisi psikologis lansia. Kondisi panti wredha yang kurang 

memiliki support system bagi lansia sering kali membuat lansia 

mengalami gangguan psikologis yaitu depresi. 

Kaplan (Tarigan, 2003) menyatakan bahwa faktor-faktor 

terjadinya depresi adalah faktor biologi, faktor genetik dan faktor 

psikososial. Pada faktor psikososial, terdapat peristiwa hidup dan 

stresor lingkungan yang dapat memengaruhi terjadinya depresi. Stres 

dapat terjadi karena berbagai stresor yang muncul seperti kematian 
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orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan atau tidak dapat melakukan 

penyesuaian terhadap perubahan dalam proses kehidupan.  

Lansia yang telah mengalami berbagai peristiwa hidup tersebut 

seringkali menjadi lebih tertekan saat harus tinggal di panti wredha 

karena melewati berbagai masalah hidupnya sendiri tanpa dukungan 

dari pihak keluarga yang mendampinginya. Lansia juga harus 

melakukan penyesuaian diri untuk tinggal di panti wredha dengan 

kondisi lingkungan yang seringkali tidak sesuai dengan yang 

diharapkan misalnya kebersihan yang kurang, makanan yang 

seadanya, teman yang kurang cocok ataupun aturan yang ada di panti 

wredha.  

Stres terhadap peristiwa hidup yang sering tidak sesuai dengan 

harapan dan sulit diatasi akan membuat seseorang mengalami 

depresi sehingga pentingnya mengelola stres tersebut (Lestari, 2009). 

Lazarus dan Folkman (Lane, 2005) menyatakan bahwa proses 

mengelola stres disebut dengan koping stres. Salah satu koping stres 

yaitu emotion-focused coping, di mana individu melibatkan berbagai 

usaha untuk mengatur emosinya agar dapat menyesuaikan diri 

dengan dampak dari situasi yang mencemaskan.  

Menurut Aldwin dan Revenson (dalam Purnama, 2017), dalam 

emotion focused coping terdapat salah satu cara atau strategi koping 

yang ditunjukkan dengan peningkatan keterlibatan individu dalam 

kegiatan keagamaan. Unsur-unsur religi adalah yang paling umum, 
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dan sering digunakan oleh banyak orang untuk menangani masalah 

yang dirasa sulit untuk ditanggung seorang diri sehingga dapat lebih 

tabah dalam menghadapi stres dengan mencari kekuatan lewat 

keyakinannya pada Tuhan. 

Bagi lansia yang berada di panti wreda, permasalahan hidup  

yang dialami seringkali tidak dapat diubah seperti kehilangan dan 

kematian orang terdekat, kemiskinan, dan kegagalan. Semua 

peristiwa tersebut menjadi lebih berat ketika lansia harus tinggal di 

panti dan harus menyesuaikan diri dengan kondisi di panti wredha 

yang seringkali tidak sesuai dengan harapan sehingga dapat 

menimbulkan konflik batin yang bisa memicu stres bahkan depresi.  

 Peristiwa hidup dan kondisi lingkungan panti wredha yang tidak 

sesuai harapan seringkali merupakan stresor yang sulit untuk diubah 

situasinya. Lansia membutuhkan koping untuk mengatasi stres dari 

permasalahan-permasalahan yang sulit untuk diselesaikan dan salah 

satu koping yang sering digunakan adalah koping religius (Pargament, 

dalam Utami 2012).  

Pargament (dalam Utami, 2012) menjelaskan bahwa koping 

religius adalah suatu cara individu menghadapi permasalahannya 

dalam konteks hubungannya dengan Tuhan, yang tidak hanya dilihat 

dari perilakunya dalam praktek agamanya namun juga terhadap 

pemahamannya dalam merespon masalah dari sudut pandang 

keyakinannya.  
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Pargament, Smith, Koenig, dan Perez (dalam Utami, 2012) 

membedakan dua pola koping religius yaitu koping religius positif dan 

koping religius negatif. Koping religius positif merefleksikan hubungan 

yang aman dengan Tuhan, keyakinan dimana ada sesuatu yang lebih 

berarti yang ditemukan dalam kehidupan, dan rasa spiritual dalam 

berhubungan dengan orang lain. Koping religius negatif sebaliknya 

melibatkan ekspresi yang kurang aman berhubungan dengan Tuhan, 

pandangan yang lemah dan tidak menyenangkan terhadap dunia, 

sehingga memengaruhi caranya berinteraksi dengan orang lain dalam 

kehidupan.  

Hal ini membuat seseorang yang menggunakan koping religius 

positif tidak sekedar melakukan ritual keagamaannya namun juga 

lebih mampu mengatasi permasalahan hidup dengan respon positif 

terhadap keyakinannya pada Tuhan dibandingkan koping religius 

negatif. Seseorang yang menggunakan koping religius positif dapat 

tetap bersyukur kepada Tuhan karena mengetahui bahwa masalah 

hidup yang dialami merupakan suatu proses di mana Tuhan mau 

mendewasakan dirinya, sedangkan seseorang yang melakukan 

koping religius negatif lebih menganggap bahwa Tuhan menghukum 

dirinya dengan berbagai permasalahan hidupnya.        

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa koping religius positif 

memberikan pengaruh yang lebih baik bagi kesehatan mental.  Hal ini 

didukung oleh hasil penelitian Utami (2012) yang menunjukkan koping 
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religius positif berkorelasi positif dengan kesejahteraan subjektif pada 

mahasiswa dalam kehidupan personalnya (rxy=0,354; p<0,01). Selain 

itu, penelitian Mumbaahsithoh (2017) juga menunjukkan koping 

religius positif mempunyai hubungan negatif dengan stres pada 

narapidana nonresidivis dengan nilai rxy=-0,158 dan p=0,026 (p<0,05). 

Artinya semakin tinggi penggunaan koping religius positif maka 

semakin rendah stres yang dialami narapidana non residivis.  

Adanya penelitian-penelitian sebelumnya tentang koping religius 

positif yang memberi pengaruh lebih baik pada kondisi psikologis 

seseorang membuat peneliti tertarik menelaah lebih jauh tentang 

keterkaitan antara koping religius positif dan depresi pada lansia di 

panti wredha. Selain itu, konsep koping religius positif juga lebih 

mengarah pada pendekatan psikologi positif yang mengambarkan 

bahwa psikologi tidak hanya berhubungan dengan penyakit mental 

dan kelemahan seseorang namun tentang bagaimana menggali 

kebahagiaan dan membuat hidup menjadi lebih berharga 

(psychological well being happiness). Dengan demikian, diharapkan 

hasil penelitian terkait koping religius positif dapat memberikan 

manfaat yang lebih besar bagi kualitas kehidupan lansia (Octarina, 

2013). 

Koping religius positif dari Pargament memiliki aspek-aspek yang 

jelas dibedakan dari koping religius negatif. Aspek-aspek dari koping 

religius positif Pargament ini dianggap lebih mampu mengukur secara 
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spesifik dan belum banyak digunakan untuk penelitian di Indonesia. 

Beberapa penelitian di Indonesia hanya menggunakan fungsi dasar 

agama sebagai alat ukur dari koping religius secara umum yang 

menggabungkan kedua aspek koping religius positif dan negatif 

(Utami, 2012). Hal ini yang membuat peneliti merasa tertarik 

melakukan penelitian dengan koping religius positif dari Pargament 

secara khusus.   

Di sisi lain, Kaplan (dalam Tarigan, 2003) menyatakan bahwa 

salah satu faktor penyebab depresi lainnya adalah faktor kognitif di 

mana di dalamnya terdapat penilaian diri yang negatif. Penilaian diri 

terbentuk dari bagaimana seseorang dapat menerima dirinya. Sheerer 

(dalam Andini, 2015) mengemukakan penerimaan diri adalah sikap 

menilai diri dan keadaannya secara objektif, menerima segala yang 

ada pada dirinya termasuk kelebihan-kelebihan dan kelemahan-

kelemahannya. Oleh karena itu, penilaian diri yang negatif dapat 

terbentuk saat seseorang tidak benar-benar dapat menerima dirinya. 

Buss (dalam Pratiwi, 2013) juga menyatakan bahwa berbagai 

kesulitan emosi seperti kemarahan dan depresi merupakan 

konsekuensi akibat ketidakmampuan untuk menerima diri.  

Penelitian Sofiyah (2016) mendukung teori tersebut di mana 

terdapat hubungan negatif yang sangat signifikan antara penerimaan 

diri dengan depresi pada penderita diabetes mellitus dengan nilai rxy= 

-0,283 dan p=0,044 (p<0,05). Selain itu, hasil penelitian dari Ciuhan & 
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Dumitru (2017) juga menunjukkan tingkat depresi yang tinggi 

berkorelasi negatif dengan rendahnya penerimaan diri pada remaja di 

mana memiliki nilai rxy= -0, 783 dan p=0,0001 (p<0,05).  

Menurut Maslow (dalam Sofiyah, 2016) penerimaan diri 

merupakan kemampuan untuk mengesampingkan kekurangan dan 

kesalahan, rasa malu yang merusak dan kecemasan yang luar biasa. 

Individu yang dapat menerima dirinya sendiri, mampu menerima sifat 

manusiawi dengan segala kekurangan dan hal-hal yang tidak sesuai 

dengan cita-cita idealnya serta puas dengan keadaan dan sifatnya 

sebagaimana adanya.  

Lansia yang tinggal di Panti Wredha Dharma Bhakti Kasih 

Surakarta mengalami berbagai perubahan dalam kehidupannya. 

Lansia mengalami berbagai penurunan fungsi pendengaran, 

penglihatan, dan kesehatan yang tidak seperti dulu. Selain itu, adanya 

perubahan peran sosial karena lansia sudah tidak mampu bekerja 

sebaik dulu dan produktif lagi. Tentunya lansia tidak dengan mudah 

dapat menerima dirinya dan kondisinya terutama karena lansia yang 

tinggal di panti wredha minim memperoleh dukungan atau semangat 

dari orang terdekat dan keluarga. Hal ini dapat membuat lansia 

memiliki pemikiran-pemikiran negatif terhadap dirinya. Lansia 

cenderung malu, rendah diri dan menyesali kondisinya sekarang 

karena tidak sepenuhnya memiliki penerimaan diri. Sebaliknya, lansia 

yang memiliki penerimaan diri yang baik dapat menerima diri 
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seutuhnya baik setiap kekurangan dan kelebihan yang ada sehingga 

mampu menyesuaikan dengan perubahan-perubahan peran sosial 

dan kondisi kehidupannya. Hal ini membuat lansia lebih fokus dengan 

kelebihan daripada kekurangan yang ada dalam dirinya sehingga 

dapat mengurangi penilaian negatif pada dirinya yang mendorong 

terjadinya depresi.  Berdasarkan wawancara dengan  kepala Panti 

Wredha Dharma Bhakti Kasih “St. Theresia” Surakarta pada tanggal 2 

Mei 2018, gangguan psikologis yang ditemukan adalah depresi. 

Menurut pengakuan kepala panti, beberapa gejala psikologis yang 

tampak adalah lansia merasa murung, tampak sedih atau jarang 

tersenyum, melamun, tatapan matanya kosong, sulit tidur, menarik diri 

dari teman-teman panti. Hal ini juga turut membuat pengurus panti 

wredha yang terbatas jumlahnya memiliki tugas ekstra untuk 

memerhatikan kehidupan lansia tersebut karena tidak memiliki 

motivasi sendiri untuk mengurus diri dan melakukan aktivitasnya.  

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti pada 

tanggal 22 Mei 2018, menunjukkan bahwa HN tidak dapat menerima 

dirinya yang ditinggalkan oleh istri dan anak-anaknya karena masalah 

ekonomi. HN yang sudah tidak bisa menghasilkan pendapatan seperti 

saat dirinya masih produktif merasa dirinya tidak berguna dan tidak 

ada yang mengasihinya. HN menunjukkan indikasi depresi seperti 

sering tampak sedih, melamun, jarang mengobrol dengan teman-

teman panti lainnya dan adanya keinginan untuk mengakhiri hidupnya.  
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Selain itu, OD yang masuk ke panti wredha karena merasa hidupnya 

berubah setelah ditinggalkan suaminya juga belum mampu menerima 

keadaannya sekarang. OD juga merasa kesulitan dalam beradaptasi 

dengan lingkungan di panti sehingga sering tidak cocok dengan 

penghuni panti lainnya, makanan dan aturan-aturan yang ditetapkan di 

panti wredha. Hal ini membuat OD mudah tersinggung, menangis, 

sulit tidur, tidak ada nafsu makan, dan sering berpikir untuk menyusul 

suaminya yang sudah meninggal. Hal ini menunjukkan beberapa 

indikasi pada diri HN dan OD yang mengarah pada terjadinya depresi 

karena belum dapat menerima diri dan beradaptasi dengan 

lingkungan panti yang merupakan bagian dari perubahan peristiwa 

hidup yang dialaminya. Para lansia membutuhkan kekuatan dari 

keyakinannya pada Tuhan sebagai koping dan penerimaan diri untuk 

menjalani peristiwa hidup yang dialaminya.    

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada, peneliti 

menyimpulkan bahwa koping religius positif dan penerimaan diri 

diduga berpengaruh terhadap depresi. Oleh karena itu, peneliti 

hendak melakukan penelitian untuk mengetahui apakah ada 

hubungan antara koping religius positif dan penerimaan diri dengan 

depresi pada lansia yang tinggal di panti wredha. 
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B. Tujuan Penelitian 

  Tujuan diadakannya penelitian adalah untuk mengetahui secara 

empirik hubungan antara koping religius positif dan penerimaan diri 

dengan depresi pada lanjut usia di panti wredha.    

 

C. Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan ilmu psikologi khususnya di bidang psikologi klinis 

dan psikologi perkembangan mengenai hubungan antara koping 

religius positif dan penerimaan diri dengan depresi pada lanjut 

usia.  

2.  Manfaat Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk 

memberikan informasi terhadap depresi pada lansia yang tinggal 

di panti wredha terutama berkaitan dengan koping religius positif 

dan penerimaan diri. 

 

 

 

 

 

 


