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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

 Sebelum melakukan pengumpulan data, menentukan tempat 

pengumpulan data merupakan tahap awal yang harus dilakukan 

seorang peneliti. Data dikumpulkan di Panti Wredha Dharma Bhakti 

Kasih Surakarta yang berada di Jl. Kalingga Utara VI, Kadipiro, 

Banjarsari, Surakarta.  

 Panti Wredha ini mulai berdiri pada tahun 2001 dan didirikan di 

atas bangunan kosong milik Yayasan Katolik Kanisius. Panti wredha 

ini dikelola oleh biarawati dari Serikat Rosa Mistika (SRM) di 

Surakarta, dibantu oleh para staf dan relawan. Awalnya, panti ini 

hanya diperuntukkan bagi wanita namun seiring dengan 

bertambahnya jumlah lansia laki-laki yang juga membutuhkan tempat 

tinggal maka sejak 2004, pihak panti juga menerima laki-laki untuk 

tinggal di panti wredha.  

 Saat ini, penghuni Panti Wredha Dharma Bhakti Kasih berjumlah 

60 orang. Meskipun pengelolaannya berada di bawah Yayasan 

Katolik, panti wredha ini mau menerima lansia dengan berbagai 

agama. Subjek yang digunakan pada penelitian ini didasarkan pada 

beberapa kriteria yaitu lansia yang tinggal di Panti Wredha Dharma 
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Bhakti Kasih Surakarta, berusia minimal 60 tahun, dan masih dapat 

berkomunikasi dengan baik.    

 Beberapa pertimbangan yang mendasari peneliti untuk memilih 

Panti Wredha Dharma Bhakti Kasih Surakarta sebagai tempat 

penelitian adalah: 

1. Adanya indikasi masalah depresi yang ditemukan pada beberapa 

penghuni yang tinggal di Panti Wredha Dharma Bhakti Kasih 

Surakarta. 

2. Penelitian dengan topik koping religius positif, penerimaan diri dan 

depresi pada lansia yang tinggal di panti wredha belum pernah 

dilakukan di panti wredha tersebut. 

3. Peneliti mendapatkan ijin dari pihak Panti Wredha Dharma Bhakti 

Kasih untuk melaksanakan penelitian. 

 

B. Persiapan Pengumpulan Data 

1. Penyusunan Alat Ukur 

  Sebelum melakukan pengumpulan data, peneliti menyusun 

tiga alat ukur yaitu Skala Depresi (Beck Depression Inventory), Skala 

Koping religius positif dan Skala Penerimaan Diri. 

a) Skala Depresi pada Lansia di Panti Wredha (Beck 

Depression Inventory) 

  Skala BDI ini disusun dan dimodifikasi oleh peneliti 

 berdasarkan penelitian Niosie (2016) yang sudah diadaptasi 
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 dalam Bahasa Indonesia. Skala ini terdiri dari 21 item yang 

 menggambarkan 21 kategori sikap dan gejala depresi 

 tersebut.  Berikut merupakan sebaran item pada skala 

 depresi tersebut: 

    Tabel 5. Distribusi Sebaran Item Skala BDI 

No. Simtom Jumlah No. 
Item 

1. Emosional - Keadaan sedih 1 1 
 - Menangis  1 10 

 - Mudah tersinggung 1 11 
 - Perasaan pesimis 1 2 
 - Perasaan tidak puas 1 4 

 - Perasaan bersalah 
 

1 5 

2. Kognitif - Gagal 1 3 

 - Kebencian terhadap diri 
sendiri 

1 7 

 - Menyalahkan diri sendiri 1 8 

 - Bimbang 1 6 
 - Penyimpangan citra 

tubuh 

 

1 14 

3. Motivasional - Keinginan untuk bunuh 
diri 

1 9 

 - Menarik diri dari 
hubungan sosial 

1 12 

 - Tidak mampu 

mengambil kesimpulan 

1 13 

 - Kemunduran dalam 
pekerjaan 

 

1 15 

4. Fisik dan 
Vegetatif 

- Gangguan tidur 1 16 
 - Kelelahan 1 17 

 - Kehilangan selera 
makan 

1 18 

 - Penurunan berat badan  1 19 

 - Gejala psikosomatis 1 20 
 - Kehilangan Libido 

 
1 21 

 Total  21  

 

b) Skala Koping Religius Positif 

  Skala Koping Religius Positif disusun berdasarkan 

aspek-aspek dari Pargament  (dalam Kur’ani, 2016) yaitu 
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benevolent religious reappraisal, collaborative religious 

coping, seeking spiritual support, religious purification, 

spiritual connection, seeking support from clergy or 

members, religious helping, religious forgiving. Skala yang 

disusun oleh peneliti ini terdiri dari 32 item. Berikut distribusi 

sebaran item pada skala koping religius positif: 

  Tabel 6. Distribusi Sebaran Item Skala Koping Religius Positif 

No. Aspek Fav. Unfav. Total 

1. Benevolent religious 

reappraisal 
 

1, 17 9, 25 4 

2. Collaborative religious 

coping 
 

2, 18 10, 26 4 

3. Seeking spiritual support 

 

3, 19 11, 27 4 

4. Religious purification 
 

4, 20 
 

12, 28 4 

5. Spiritual connection 
 

5, 21 
 

13, 29 4 

6. Seeking support from 

clergy or members 
 

6, 22 14, 30 4 

7. Religious helping 

 

7, 23 

 

15, 31 4 

8. Religious forgiving 
 

8, 24 16, 32 4 

 Total 16 16 32 

 

c) Skala Penerimaan Diri 

  Skala Penerimaan Diri disusun oleh peneliti dan terdiri 

dari 28 item. Skala ini disusun berdasarkan aspek-aspek dari 

Sheerer (dalam Dina, 2010) yaitu perasaan sederajat, 

percaya kemampuan diri, bertanggung jawab, berorientasi 

keluar, berpendirian, menyadari keterbatasan dan menerima 
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sifat kemanusiaan. Berikut distribusi sebaran item skala 

penerimaan diri: 

 Tabel 7. Distribusi Sebaran Item Skala Penerimaan Diri 

No.  Aspek Fav. Unfav. Total 

1. Perasaan sederajat 
 

1, 15 8, 22 4 

2. Percaya kemampuan diri 
 

2, 16 9, 23 4 

3. Bertanggung jawab 

 

3, 17 10, 24 4 

4. Berorientasi keluar 
 

4, 18 11, 25 4 

5. Berpendirian 
 

5, 19 12, 26 4 

6. Menyadari keterbatasan 

 

6, 20 13, 27 4 

7. Menerima sifat 
kemanusiaan 

 

7, 21 14, 28 4 

 Total 14 14 28 

 

2. Permohonan Ijin Penelitian 

 Sebelum melakukan pengumpulan data, peneliti meminta 

surat pengantar dari Magister Profesi Psikologi Unika 

Soegijapranata Semarang. Setelah surat ijin penelitian dengan 

nomor 123/A.7.04/MP/X/2018 keluar pada tanggal 17 Oktober 

2018, surat tersebut diberikan kepada pihak Panti Wredha 

Dharma Bhakti Kasih Surakarta. Peneliti juga memberikan 

proposal singkat yang menjelaskan tentang proses penelitian yang 

akan dilakukan di Panti Wredha Dharma Bhakti Kasih Surakarta. 

Setelah mendapat ijin dari pihak panti wredha secara lisan, 

peneliti segera melaksanakan penelitian. Setelah proses 

penelitian dan pengumpulan data selesai dilakukan, pihak Panti 
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Wredha Dharma Bhakti Kasih Surakarta memberikan surat bukti 

penelitian dengan nomor 100/PW/YDBKS/11/2018 yang 

dikeluarkan pada tanggal 5 November 2018.  

   

C. Pelaksanaan Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 22 Oktober - 3 

November 2018. Skala yang diberikan berjumlah 40 eksemplar. Skala 

dibagikan kepada lansia yang menjadi subjek penelitian, namun 

karena kondisi fisik yang terbatas (kekuatan motorik dan penglihatan 

yang sudah menurun) peneliti membantu membacakan item-item 

skala dan menuliskan jawaban dari beberapa subjek yang mengalami 

kesulitan untuk mengisi skala secara mandiri.  

 Pengumpulan data hanya dapat dilakukan antara jam 08.00-

12.00, karena setelah itu semua subjek makan dan beristirahat. Selain 

itu peneliti juga harus menyesuaikan dengan jadwal acara di panti 

wredha. Hal ini yang membuat peneliti tidak dapat mengambil banyak 

subjek sekaligus dalam satu hari dan membutuhkan waktu lebih lama 

untuk pengumpulan data.    

  Teknik pengambilan data yang digunakan adalah tryout terpakai. 

Pada tryout terpakai, peneliti hanya sekali melakukan pengambilan 

data. Berdasarkan jumlah subjek yang memiliki kriteria populasi yang 

sudah ditentukan, maka diambil 40 orang yang memenuhi kriteria. 

Total populasi diambil dalam penelitian ini karena terbatasnya jumlah 
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subjek dan harus disesuaikan dengan kriteria yang sudah ditentukan 

tersebut. Metode tryout terpakai menggunakan data yang telah diuji 

validitas dan reliabilitasnya menjadi data hasil penelitian. 

 

D. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

 Pengujian validitas dan reliabilitas alat ukur menggunakan 

program komputer Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) for 

windows versi 16.0. Pengujian validitas alat ukur menggunakan teknik 

korelasi Product Moment dari Pearson kemudian dikoreksi dengan 

menggunakan teknik korelasi Part Whole, sedangkan pengujian 

reliabilitas alat ukur menggunakan teknik Alpha Cronbach.   

 Koefisien validitas yang kurang dari 0,30 biasanya dianggap 

tidak memuaskan sedangkan, koefisien reliabilitas dianggap 

memuaskan bila mencapai skor 0,900 (Azwar, 2011).  

1. Skala Depresi Lansia di Panti Wredha (Beck Depression Inventory) 

Pada skala depresi (Beck Depression Inventory), hasil uji validitas 

menunjukkan seluruh item yang berjumlah 21 dinyatakan valid 

dengan range koefisien validitas antara 0,517 - 0,865. Pengujian 

reliabilitas untuk skala depresi juga dinyatakan reliabel dengan 

koefisien reliabilitas Alpha Cronbach sebesar 0,963. Rincian 

pengujian validitas dan reliabilitas dapat dilihat di lampiran D-1. 
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2. Skala Koping Religius Positif 

Pada skala koping religius positif, total item awal berjumlah 32 

item. Setelah diuji validitasnya, terdapat 4 item yang gugur yaitu 

nomer 9, 24, 26 dan 31 sehingga hanya 28 item yang dinyatakan 

valid dengan range koefisien validitas antara 0,325 - 0,748. Uji 

reliabilitas skala koping religius positif dinyatakan reliabel dengan 

koefisien reliabilitas Alpha Cronbach sebesar 0,936. Rincian 

pengujian validitas dan reliabilitas dapat dilihat di lampiran D-2 

sedangkan sebaran item gugur dan valid dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 8. Sebaran Item Gugur dan Valid Skala Koping Religius Positif 

No. Aspek  Fav Unfav Gugur Valid 

1. Benevolent religious 
reappraisal 
 

1, 17 9*, 25 1 3 

2. Collaborative religious 
coping 
 

2, 18 10, 26* 1 3 

3. Seeking spiritual support 
 

3, 19 11, 27 0 4 

4. Religious purification 

 

4, 20 12, 28 0 4 

5. Spiritual connection 
 

5, 21 13, 29 0 4 

6. Seeking support from 
clergy or members 
 

6, 22 14, 30 0 4 

7. Religious helping 
 

7, 23 15, 31* 1 3 

8. Religious forgiving 

 

8, 24* 16, 32 1 3 

 Total 16 16 4 28 

Keterangan  : 

Dengan tanda* : nomer item gugur  
Tanpa*  : nomer item valid  
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3. Skala Penerimaan Diri 

 Pada skala penerimaan diri, total awal item berjumlah 28 

item namun terdapat 4 item yang gugur yaitu nomer 3, 5, 7 dan 20 

sehingga hanya diperoleh 24 item yang valid. Koefisien validitas 

berkisar antara 0,364 - 0,766. Pada pengujian reliabilitas, skala 

penerimaan diri dinyatakan reliabel dengan koefisien reliabilitas 

Alpha Cronbach sebesar 0,936. Hasil pengujian validitas dan 

reliabilitas secara rinci dapat dilihat di lampiran D-3 sedangkan 

sebaran item gugur dan valid dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 9. Sebaran Item Gugur dan Valid Skala Penerimaan Diri 

No.  Aspek Fav Unfav Gugur Valid 

1. Perasaan sederajat 

 

1, 15 8, 22 0 4 

2. Percaya kemampuan diri 
 

2, 16 9, 23 0 4 

3. Bertanggung jawab 
 

3*, 17 10, 24 1 3 

4. Berorientasi keluar 

 

4, 18 11, 25 0 4 

5. Berpendirian 
 

5*, 19 12, 26 1 3 

6. Menyadari keterbatasan 
 

6, 20* 13, 27 1 3 

7. Menerima sifat 

kemanusiaan 
 

7*, 21 14, 28 1 3 

 Total 14 14 4 24 

Keterangan  : 
Dengan tanda* : nomer item gugur  

Tanpa*  : nomer item valid 
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E. Uji Asumsi 

  Sebelum melakukan analisis data, perlu dilakukan uji asumsi 

yang bertujuan untuk mengetahui apakah data memenuhi syarat untuk 

dilanjutkan ke analisis berikutnya. 

1. Uji Normalitas  

 Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data 

berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas 

menggunakan teknik One Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

dengan program komputer Statistical Packages for Social 

Sciences (SPSS) for Windows versi 16.00. Hasil uji normalitas 

data variabel depresi menunjukkan nilai Z= 0,131 dengan 

signifikansi sebesar 0,081 (p>0,05), data variabel koping religius 

positif menunjukkan nilai Z= 0,128 dengan signifikansi sebesar 

0,098 (p>0,05) dan data variabel penerimaan diri menunjukkan 

nilai Z= 0,136 dengan signifikansi 0,060 (p>0,05). Hasil uji ketiga 

data variabel memiliki nilai signifikansi >0,05 sehingga 

disimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut datanya berdistribusi 

normal. Secara rinci, hasil uji normalitas dapat dilihat pada 

lampiran E-1. 

 

2. Uji Linearitas 

 Pengujian linearitas berfungsi untuk mengetahui apakah satu 

variabel independen memiliki hubungan linear dengan satu 
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variabel dependen atau tidak. Data dikatakan linear apabila 

memiliki signifikansi untuk linearitas lebih kecil dari 0,05 (p<0,05).  

Hasil uji linearitas antara koping religius positif dengan depresi 

menunjukkan nilai FLinear=20,870 dengan signifikansi sebesar 

0,001 (p<0,05).  

 Sedangkan hasil uji linearitas antara penerimaan diri dengan 

depresi menunjukkan nilai F.linear= 25,426 dengan signifikansi 

sebesar 0,000 (p<0,05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

adanya hubungan yang linear antara koping religius positif dengan 

depresi begitu pula adanya hubungan yang linear antara 

penerimaan dengan depresi pada lansia yang tinggal di panti 

wredha. Hasil uji linearitas secara rinci dapat dilihat di lampiran E-

2. 

 

3. Uji Multikolinearitas 

  Uji multikolinearitas berfungsi untuk mengetahui apakah 

terjadi interkorelasi (hubungan yang kuat) antar variabel bebas 

sehingga dapat menyebabkan terjadinya tumpang tindih. Apabila 

nilai VIF kurang dari 10 dan atau nilai tolerance lebih dari 0,1 

maka dapat disimpulkan tidak terjadi penyimpangan 

multikolinearitas. Berdasarkan uji multikolinearitas, variabel koping 

religius positif dan penerimaan diri  memiliki nilai VIF = 1,002 (VIF 

< 10) dan nilai tolerance= 0,998 (tolerance > 0,1) sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa kedua variabel bebas tersebut tidak memiliki 

persoalan multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat 

pada lampiran E-3. 

F. Uji Hipotesis 

1. Hipotesis Mayor 

 Uji hipotesis mayor menggunakan teknik analisis multiple 

regression  (analisis regresi berganda) dengan program komputer 

Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) for windows versi 

16.0. Hipotesis mayor pada penelitian ini adalah ada hubungan 

antara koping religius positif dan penerimaan diri dengan depresi 

pada lansia di panti wredha. Berdasarkan hasil analisis data 

diperoleh nilai R12y sebesar 0,754 dengan nilai F sebesar 24,414 

dan p<0,01. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 

sangat signifikan antara koping religius positif dan penerimaan diri 

dengan depresi pada lansia di panti wredha.  

 Selain itu, hasil lain yang diperoleh dari analisis data 

menunjukkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,546. Artinya, 

persentase sumbangan efektif koping religius positif dan 

penerimaan diri terhadap depresi pada lansia di panti wredha 

sebesar 54,6%. Persamaan garis regresinya adalah Y= 102,460 - 

0,452X1 - 0,718X2. Hasil uji hipotesis mayor secara rinci dapat 

dilihat pada lampiran F-1. 
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2. Hipotesis Minor 

 Pada penelitian ini, hipotesis minor yang pertama adalah ada 

hubungan negatif antara koping religius positif dengan depresi 

pada lansia di panti wreda. Semakin tinggi koping religius positif 

maka semakin rendah tingkat depresi dan begitu pula sebaliknya. 

Berdasarkan hasil analisis data antara variabel koping religius 

positif dengan depresi diperoleh nilai r1y sebesar -0,449 dengan 

signifikansi 0,002 (p<0,01). Kesimpulannya, ada hubungan negatif 

yang sangat signifikan antara koping religius positif dengan 

depresi pada lansia di panti wredha sehingga hipotesis minor 

pertama diterima.  

 Hipotesis minor kedua adalah ada hubungan negatif antara 

penerimaan diri dengan depresi pada lansia di Panti Wreda. 

Semakin tinggi penerimaan diri lansia maka semakin rendah 

tingkat depresi dan begitu pula sebaliknya. Berdasarkan hasil 

analisis data antara penerimaan diri dengan depresi menunjukkan 

nilai r2y sebesar -0,626 dengan signifikansi 0,000 (p<0,01). 

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah ada hubungan negatif yang 

sangat signifikan antara penerimaan diri dengan depresi pada 

lansia di panti wreda. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua 

juga diterima. Hasil uji hipotesis minor dapat dilihat secara rinci 

pada lampiran F-2.  
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G. Pembahasan 

  Berdasarkan hasil pengujian hipotesis penelitian, diperoleh hasil 

bahwa hipotesis mayor yang diajukan diterima yaitu ada hubungan 

yang sangat signifikan antara koping religius positif dan penerimaan 

diri dengan depresi pada lansia di panti wredha. Hasil ini ditunjukkan 

dengan nilai R sebesar 0,754 dan nilai F sebesar 24,414 dengan 

p<0,01.  

 Koping religius positif dan penerimaan diri memiliki nilai koefisien 

determinasi sebesar 0,546 sehingga dapat dikatakan bahwa koping 

religius positif dan penerimaan diri memberikan kontribusi terhadap 

terjadinya depresi sebesar 54,6% sedangkan sisanya dapat 

dipengaruhi faktor-faktor lainnya, misalnya faktor biologi, genetik, dan 

psikososial lainnya seperti kepribadian, psikodinamika, dan faktor 

kegagalan yang berulang (Kaplan, dalam Tarigan 2003).  

 Hasil uji hipotesis minor yang pertama juga menunjukkan ada 

hubungan negatif yang sangat signifikan antara koping religius positif 

dengan depresi pada lansia di panti wredha, dengan nilai r1y sebesar -

0,449 dan signifikansi 0,002 (p<0,01). Hal ini menunjukkan semakin 

tinggi koping religius positif maka semakin rendah tingkat depresi dan 

begitu pun sebaliknya.  

 Selanjutnya, hasil hipotesis minor kedua menunjukkan bahwa 

ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara penerimaan diri 

dengan depresi pada lansia di Panti Wreda dengan nilai r2y sebesar -
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0,626 dengan signifikansi 0,000 (p<0,01). Semakin tinggi penerimaan 

diri lansia maka semakin rendah tingkat depresi dan begitu pula 

sebaliknya.  

 Depresi dapat menyerang siapapun tidak terlepas lansia. Stanley 

dan Beare (dalam Pae, 2017) juga mengungkapkan salah satu 

masalah psikologis yang sering ditemui pada lansia adalah depresi. 

Lansia yang semakin meningkat populasinya di Indonesia 

diprediksikan akan mendorong munculnya depresi pada lansia 

sebagai gangguan dengan urutan teratas pada tahun 2020 (Monika, 

2015).   

 Menariknya, beberapa penelitian membuktikan bahwa lansia 

yang tinggal di panti wredha lebih tinggi tingkat depresinya 

dibandingkan dengan lansia yang tinggal dengan keluarganya. 

Penelitian Monika (2015) menunjukkan terdapat perbedaan yang 

sangat bermakna antara tingkat depresi lansia yang tinggal di Panti 

Wredha Dharma Bhakti dan yang bersama keluarga di Kelurahan 

Pajang dengan p=0,000 (p<0,05) di mana lansia yang tinggal di Panti 

Wredha Dharma Bhakti lebih banyak mengalami depresi dibandingkan 

dengan lansia yang tinggal bersama keluarga di Kelurahan Pajang.  

 Sejalan dengan hasil penelitian Monika, penelitian Pae (2017), 

juga menunjukkan bahwa ada perbedaan tingkat depresi pada lansia 

yang tinggal di panti werdha dengan lansia yang tinggal bersama 

keluarga di rumah dengan p=0,000 (p<0,05). Tingkat depresi pada 
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lansia yang bertempat tinggal di panti werdha mayoritas pada tingkat 

yang sedang (62,5%), sedangkan pada lansia yang tinggal bersama 

keluarganya di rumah mayoritas pada tingkat yang ringan (51,9%). Hal 

ini memperkuat pendapat bahwa lansia yang tinggal di panti  wredha 

lebih banyak mengalami depresi dibandingkan dengan lansia yang 

tinggal bersama keluarganya. 

 Depresi adalah suatu kondisi pada individu yang mengganggu 

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

merasa tertekan, memiliki hidup tidak berarti dan tidak memiliki 

harapan, yang berlarut-larut hingga memengaruhi pola tidur, nafsu 

makan dan aktivitas lainnya. 

 Menurut Beck (Lubis, 2009) gejala depresi dibagi menjadi 4 yaitu 

simtom emosional (penurunan mood, tidak lagi merasakan kepuasan, 

menangis, hilangnya respon yang menggembirakan, mudah 

tersinggung, adanya perasaan pesimis), simtom kognitif (penilaian 

yang negatif secara berlebihan, harapan-harapan yang negatif, 

menyalahkan dan mengkritik diri sendiri, tidak dapat memutuskan dan 

adanya distorsi body image.), simtom motivasional (malas makan, 

minum, buang air, lebih banyak melamun dari pada mengerjakan 

sesuatu, kemunduran dalam pekerjaan, adanya keinginan bunuh diri)., 

serta simtom fisik dan vegetatif (gangguan tidur, merasa lelah, 

kehilangan selera makan, penurunan berat badan, gejala 

psikosomatis dan kehilangan libido). 
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 Kaplan (Tarigan, 2003) menyatakan bahwa faktor psikososial 

sebagai salah satu faktor yang mendorong terjadinya depresi di mana 

terdapat peristiwa hidup dan stressor lingkungan yang memengaruhi 

terjadinya depresi. Stres dapat terjadi karena berbagai stresor yang 

muncul seperti kematian orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan, 

minimnya dukungan keluarga, atau tidak dapat melakukan 

penyesuaian terhadap perubahan dalam proses kehidupan. Seringkali 

stresor-stresor tersebut sulit untuk diubah situasinya.  

 Lansia yang sudah mengalami banyak peristiwa hidup seringkali 

menjadi lebih tertekan menjalani kehidupannya di panti werdha karena 

harus menyesuaikan diri dengan segala kondisi di lingkungan panti. 

Hal ini dapat menjadi stresor tersendiri bagi lansia. Elvinia (dalam Pae, 

2017) menyatakan bahwa tempat tinggal dianggap penting dalam 

memengaruhi kualitas hidup lansia. Lansia yang harus tinggal di panti 

werdha kemungkinan mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan 

perawat atau teman-teman yang beragam di panti, makanan yang 

kurang cocok, maupun kebersihan yang kurang.  

 Stres yang tidak dapat dikelola dengan baik dapat mendorong 

terjadinya depresi dan simtom-simtomnya. Oleh karena itu, sangat 

penting untuk dapat mengelola stres. Proses mengelola stres biasa 

disebut koping stres (Lazarus dan Folkman, dalam Lane, 2005). 

Pargament (dalam Utami, 2012) mengungkapkan koping yang sering 

digunakan untuk mengatasi permasalahan hidup lansia adalah koping 
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religius. Koping religius adalah cara individu menggunakan keyakinan 

agamanya untuk memahami peristiwa hidupnya dan melakukan 

perilaku yang dapat mengatasi tekanan-tekanan hidupnya. 

Pargament, Smith, Koenig, dan Perez (dalam Kur'ani, 2016), 

menyatakan bahwa salah satu pola koping religius yang tidak hanya 

merefleksikan kegiatan keagamaan saja namun juga dapat mengatasi 

permasalahan hidup adalah koping religius positif. Lansia yang 

melakukan koping religius positif cenderung merefleksikan hubungan 

yang aman dengan Tuhan, keyakinan dimana ada sesuatu yang lebih 

berarti dalam hidup, dan rasa spiritual ketika berhubungan dengan 

orang lain. Koping religius positif dianggap lebih memberikan manfaat 

bagi kesehatan mental.  Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa koping 

religius positif berkorelasi negatif dengan depresi yaitu penelitian 

Goudarzian, dkk (2017) yang menunjukkan bahwa koping religius 

positif berkorelasi negatif dengan depresi pada pasien kanker di Iran 

di mana nilai r=-0,134 dan nilai p=0,009 (p<0,01). Penelitian Santos, 

dkk (2017) juga menunjukkan koping religius positif berkorelasi negatif 

dengan depresi pada pasien ginjal  pada tahap hemodialisis di mana 

nilai r=-0,200 dan p=0,012 (p<0,05). 

 Dengan demikian, berdasarkan beberapa penjelasan dan hasil 

penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa lansia yang menerapkan 

koping religius positif lebih mampu menghadapi permasalahan 
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hidupnya dengan berpegang kepada keyakinannya pada Tuhan 

sehingga menekan terjadinya depresi. Hal ini menunjukkan adanya 

hubungan negatif antara koping religius positif dengan depresi. 

Semakin tinggi koping religius positif maka semakin rendah tingkat 

depresi pada lansia di panti wreda dan begitu pun sebaliknya.   

 Selain itu, Kaplan (dalam Tarigan, 2003) menyatakan bahwa 

pemikiran atau penilaian negatif tentang diri termasuk dalam faktor 

kognitif yang merupakan salah satu faktor psikososial lain yang dapat 

memicu terjadinya depresi pada lansia. Penilaian diri yang negatif 

terbentuk tergantung dari bagaimana lansia dapat menerima dirinya. 

 Penerimaan diri adalah kemampuan individu untuk menilai 

dirinya secara objektif sehingga dapat menerima segala karakteristik 

dirinya, kekurangan dan kelebihannya sehingga tidak memiliki beban 

perasaan terhadap diri sendiri, dapat memiliki penghargaan terhadap 

dirinya dan lebih mampu beradaptasi dengan lingkungan serta 

memungkinkan dirinya untuk berkembang. Buss (dalam Pratiwi, 2013) 

menyatakan bahwa ketidakmampuan seseorang untuk menerima diri 

dapat menyebabkan berbagai kesulitan emosi seperti kemarahan dan 

depresi. 

 Menurut Stanley dan Beare (dalam Kalimaftika & Saifudin, 2013) 

banyak perubahan fisik yang dialami pada masa tua karena faktor 

penyakit. Saat memasuki masa lansia, individu mengalami penurunan 

fungsi pendengaran, penglihatan, kekuatan fisik dan penurunan 
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kesehatan karena penyakit kronis. Lansia juga sudah mengalami 

pensiun dan harus melakukan penyesuaian diri dengan peran sosial 

yang baru (Papalia, dkk, 2009).  

 Perubahan-perubahan tersebut membuat lansia tidak dengan 

mudah dapat menerima dirinya terutama bagi lansia yang tinggal di 

panti wreda karena tidak ada orang terdekat yang dapat memberikan 

semangat atau dukungan secara langsung di samping lansia. Hal ini 

menunjukkan bahwa kurang adanya support system dalam kehidupan 

lansia di panti wreda yang dapat memicu terjadinya depresi. 

 Hasil penelitian Idris (dalam Pae, 2017) menunjukkan bahwa, 

faktor support system keluarga merupakan faktor yang dapat 

menentukan tingkat stres psikososial lansia dimana semakin tinggi 

support system keluarga maka semakin kecil tingkat stres psikososial 

yang dialami lansia. Hasil penelitian ini juga menyebutkan bahwa, 

faktor perasaan terbuang dapat meningkatkan stres psikososial lansia 

dimana dengan dititipkannya mereka dipanti mereka merasa terbuang 

dari keluarganya.   

 Support system yang kurang mengakibatkan munculnya 

pemikiran-pemikiran atau penilaian negatif dalam diri lansia. Lansia 

menjadi lebih mudah mencela kondisi dirinya yang sudah tidak sekuat 

dan seproduktif dahulu. Lansia yang tidak dapat menerima dirinya 

merasa tidak berharga lagi dan menilai dirinya negatif. Oleh karena 

itu, pentingnya penerimaan diri agar lansia dapat menilai diri secara 
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lebih objektif dan tidak hanya fokus pada apa yang sudah tidak 

mampu dilakukan atau kekurangan dirinya namun juga menyadari apa 

yang masih dimilikinya dan dapat dilakukannya sehingga dapat 

menghindari terjadinya depresi pada lansia. 

   Hasil penelitian ini juga sejalan dengan beberapa penelitian 

sebelumnya yang menyatakan bahwa penerimaan diri berkorelasi 

negatif dengan depresi. Penelitian Pratiwi, dkk (2014) menunjukkan 

adanya korelasi negatif antara penerimaan diri dengan depresi pada 

komunitas gay di Surakarta dengan nilai r= -0,758 dan p=0,000 

(p<0,01).  Selain itu, penelitian dari Firman dan Nurmina (2018) juga 

menunjukkan ada korelasi negatif yang sangat signifikan antara 

penerimaan diri dengan depresi pada pasien penderita penyakit 

jantung koroner dengan nilai r= -0,839 dan p=0,000 (p<0,01).  

 Berdasarkan beberapa uraian dan hasil penelitian, maka 

disimpulkan bahwa lansia yang memiliki penerimaan diri maka dapat 

menilai dirinya secara lebih obyektif sehingga tidak hanya fokus pada 

kekurangannya namun mampu menghargai kelebihan yang dimiliki 

sehingga menghindari terjadinya depresi.  Hal ini menunjukkan 

adanya hubungan negatif antara penerimaan diri dengan depresi pada 

lansia di panti wreda. Semakin tinggi penerimaan diri yang dimiliki 

maka semakin rendah depresi pada lansia yang tinggal di panti wreda 

begitu pula sebaliknya. 
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 Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki 

kelemahan, yaitu keterbatasan subjek penelitian sehingga membuat 

peneliti menggunakan metode tryout terpakai. Metode try out terpakai 

membuat peneliti hanya melakukan pengambilan data sekali sehingga 

item-item yang tidak valid ikut diisi oleh subjek. Selain itu, banyaknya 

jumlah item yang harus diisi oleh subjek lansia membuat subjek 

terkadang merasa lelah sehingga membutuhkan waktu yang lama 

untuk menyelesaikan skala tersebut.  

 Ada beberapa hal yang tidak terkontrol dalam proses 

pengambilan data, yaitu kondisi kesehatan dan usia subjek yang 

bervariasi (berkisar dari 60-85 tahun) sehingga tentunya memengaruhi 

kondisi fisik, daya ingat, dan kemampuan kognitif.    Selain itu, adanya 

perbedaan kelas dari subjek juga membuat adanya perlakuan yang 

berbeda baik dari sisi makanan, kebersihan dan aturan sehingga 

subjek yang tinggal di kelas VIP tentunya lebih mudah menyesuaikan 

diri dengan lingkungannya dibandingkan subjek yang tinggal di 

bangsal. Kondisi ini kemungkinan memengaruhi jawaban pada skala.    

 

 

 

 

 

 


