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BAB 1

PENDAHULUAN

1.01.Latar Belakang Masalah

Lanjut usia atau yang biasa disingkat menjadi lansia adalah tahap

perkembangan terakhir dalam perkembangan hidup manusia, dan berlangsung sejak

seorang individu memasuki usia 60 tahun (Kail & Cavanaugh, 2013; Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum/Permen PU No 30 tahun 2006; Santrock, 1995). Dari

tahun ke tahun jumlah penduduk lansia di dunia semakin meningkat karena adanya

kemajuan teknologi dan perawatan kesehatan yang semakin baik (Hara, 2007; Kail &

Cavanaugh, 2013). Data Badan Pusat Statistik Kota Semarang yang diunduh pada

tanggal 6 November 2017 jumlah penduduk usia 60 tahun ke atas tahun 2012 adalah

110.649 jiwa dan mengalami peningkatan menjadi 112.031 jiwa pada tahun 2015.

Semakin banyaknya jumlah penduduk lansia membuat masyarakat mau tidak mau

harus memperhatikan kelompok ini.

Lansia mengalami berbagai penurunan fungsi fisik dan psikologis (Bjorklund

& Bee, 2009; Kail & Cavanaugh, 2013). Penurunan yang terjadi meliputi kondisi fisik

dan psikomotorik, yang  nampak antara lain kekuatan otot dan tubuh yang

berkurang, tulang dan sendi menjadi rapuh,  gerakan tubuh tidak lentur,

berkurangnya  kecepatan dalam melakukan aktivitas motorik dan menurunnya fungsi

indra.  Penurunan tersebut menyebabkan lansia rentan mengalami kesulitan

mobilitas dan aktivitas sehari-hari (Kimmel, 1990; Papalia, Sterns, Feldman & Camp,

2007). Lansia menjadi kurang sigap, tidak kuat berlari atau berjalan jauh, tidak

mampu naik tangga, dan mudah terpeleset.

Sama seperti warga masyarakat lainnya, lansia juga punya kegiatan dalam

rangka pemenuhan kebutuhan yang mengharuskannya untuk bergerak dari ruang ke

ruang di dalam rumah, di sekitar rumah maupun bepergian agak jauh dari rumah,

seperti berbelanja membeli berbagai keperluan, membayar aneka tagihan, ke rumah

sakit untuk berobat atau sekedar kontrol kesehatan, ke tempat ibadah atau sekedar

berkunjung ke rumah kerabat. Ada juga lansia yang mungkin bepergian jauh untuk

suatu kepentingan atau berpiknik. Kemampuan bergerak kesana-kemari inilah yang

disebut mobilitas (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2018). Mollenkopf, Hieber &

Wahl (2011) mengatakan bahwa mobilitas merupakan kapasitas fisik fundamental

untuk bergerak.

Teori aktivitas mengatakan bahwa lansia harus tetap aktif dan tetap terlibat

dengan dunia di sekitarnya agar bisa mencapai successful aging (Feldman, 2011),

tetapi kenyataannya banyak lansia yang justru berhenti beraktivitas dan menjalani
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hidup yang pasif dengan berbagai alasan. Kesehatan yang menurun yang membuat

gerak menjadi terbatas atau kondisi lingkungan yang dirasa menyulitkan bergerak

menjadi hal yang sering disebutkan sebagai penghambat mobilitas. Wijayanti (2015),

misalnya, mengisahkan tentang ibunya yang awalnya suka jalan-jalan di luar rumah

menjadi jarang keluar rumah setelah mengalamin stroke, karena sering limbung

sementara roda alat bantu jalannya tidak bisa meggelinding mulus di jalan yang tidak

rata. Padahal mobilitas merupakan syarat independensi karena dengan kemampuan

bergerak kesana kemari lansia dapat mengurus segala keperluan dan melakukan

apa yang diinginkan.

Gerontologi lingkungan mengatakan bahwa pilihan yang dibuat oleh lansia

dipengaruhi oleh lingkungannya, seperti yang dikatakan oleh Lawton (Gagliardi dkk.,

2007) dalam teori model ekologisnya bahwa lansia akan memilih untuk tetap aktif

ataukah menarik diri tergantung pada kesesuaian antara apa yang diinginkan

dengan konteks atau kondisi yang ditawarkan lingkungan. Dengan demikian

berbagai struktur perumahan, lalu lintas dan sumber daya, termasuk layanan publik

dan dukungan informal, yang berbeda antara di daerah perkotaan dan pedesaan

(Beaulieu, Rowles dan Myers dalam Gagliardi dkk., 2007) berperan menentukan

apakah lansia akan tetap terlibat dalam kehidupan sehari-hari atau memilih istirahat

saja.

Bagi masyarakat muda usia melakukan berbagai aktivitas harian dan

berpindah dari satu tempat ke tempat lain umumnya bukan merupakan perkara yang

sulit, tetapi berbeda dengan lansia yang sudah mengalami kemunduran pada

berbagai fungsi fisiologis dan mental (Papalia, Sterns, Feldman & Camp, 2007). Hal

yang sepele bagi masyarakat muda bisa menjadi persoalan serius bagi lansia.

Misalnya menyeberang jalan raya yang lebar dan padat kendaraan bisa menjadi

problem besar bagi lansia. Tujuan pertama dari penelitian ini adalah untuk

mengetahui kaitan antara persepsi lansia tentang fasilitas publik dengan mobilitas

luar ruang. Hasil penelitian sebelumnya tentang persepsi lansia di kota Semarang

terhadap fasilitas publik yang dilakukan oleh Sumijati & Suparmi (2017) menunjukkan

bahwa dari antara fasilitas publik yang berupa fasilitas gedung perkantoran, rumah

sakit, transportasi umum dan jalan raya, lansia menilai layanan rumah sakit yang

paling positif, sedangkan fasilitas jalan raya dipersepsi paling negatif. Berdasarkan

hal ini maka  menjadi menarik untuk mengetahui bagaimanakah kaitan antara

persepsi tentang fasilitas publik dengan mobilitas luar ruang pada lansia.

Faktor kognitif juga merupakan determinan mobilitas lansia (Webber, Porter &

Menec, 2010). Salah satu bagian dari faktor kognitif adalah fungsi eksekutif yang

mengatur kemampuan membuat rencana, melakukan penilaian dan melakukan
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serangkaian perilaku nyata terkait rencana yang sudah dibuat (Johnson, Lui, & Yaffe,

2007). Fungsi eksekutif mewujud dalam kemampuan seseorang untuk melakukan

aktivitas hidup sehari-hari (Activitiy of Daily Living/ADL), seperti menyiapkan makan,

berpakaian, berbelanja, atau pun banyak aktivitas-aktivitas keseharian lainnya

sehingga disfungsi eksekutif, bahkan yang paling ringan sekalipun, akan sangat

berdampak pada kehidupan seseorang.

Kerusakan otak (cognitive impairment) yang dialami oleh para lanjut usia

(lansia) diduga berkorelasi kuat dengan kematian baik pada lansia dengan gangguan

kepikunan (demensia) maupun  yang tidak. Lebih jauh lagi beberapa penelitian

menunjukkan adanya hubungan antara fungsi eksekutif dan visual spasial dengan

kerusakan otak pada lansia, terutama pada lansia dengan gangguan demensia.

Studi tentang kemampuan fungsi eksekutif pada lansia dengan menggunakan tes

neuropsikologi masih sangat jarang dilakukan di Indonesia, oleh sebab itu penelitian

ini hendak mengungkap keterkaitan antara tes neuropsikologi yang mengungkap

aspek fungsi eksekutif dengan keterampilan dalam kehidupan sehari-hari pada

lansia. Hal ini menjadi tujuan kedua dari penelitian yaitu untuk mengetahui

hubungan antara fungsi eksekutif lansia dengan mobilitas luar ruang.

1.02.Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara persepsi tentang fasilitas

publik dan fungsi eksekutif dengan mobilitas luar ruang pada lansia.

1.03.Manfaat penelitian

1.03.01.Manfaat teoritis

Memperkaya pemahaman tentang lansia, khususnya mengenai persepsi

lansia terhadap fasilitas publik, fungsi eksekutif dan mobilitas luar ruang

pada lansia.

1.03.02.Manfaat praktis penelitian ini adalah memberikan masukan bagi pengelola

fasilitas publik, baik pemerintah maupun swasta, tentang bagaimana lansia

mempersepsi fasilitas-fasilitas tersebut dan kaitannya dengan mobilitas luar

ruangnya.
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BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.01.Mobilitas Luar Ruang pada Lansia

2.01.01. Pengertian Mobilitas Luar Ruang pada Lansia

Mobilitas adalah kapasitas fisik fundamental untuk bergerak (Mollenkopf,
Hieber & Wahl, 2011) secara sadar (Rosso, Taylor, Tabb & Michael, 2013) di dalam
rumah sendiri, di lingkungan dekat rumah maupun ke tempat yang jauh dari rumah
(Webber, Porter & Menec, 2010). Pengertian tentang mobilitas tersebut
mengindikasikan bahwa mobilitas terkait dengan kemampuan fisik yang
memungkinkan untuk bergerak dan gerakan tersebut dilakukan oleh seseorang
secara sengaja. Mobilitas memungkinkan seseorang berpindah dari satu tempat ke
tempat lain, baik di dalam rumah (indoor mobility) maupun di luar ruang (outdoor
mobility). Dari literatur dan hasil penelitian yang diacu, lebih lanjut Weber, Porter dan
Menec mengatakan bahwa zona mobilitas membentang dari ruangan tempat
seseorang tidur, rumah (misalnya rumah, apartemen, lembaga), area luar yang
mengelilingi rumah (misalnya halaman, tempat parkir), lingkungan (misalnya jalan
atau taman terdekat), komunitas layanan (misalnya toko, bank, fasilitas perawatan
kesehatan), daerah sekitar lainnya (misalnya di dalam negara), sampai seluas dunia
(ke luar negeri).

Dalam penelitian ini mobilitas yang dimaksud fokus pada mobilitas di luar

ruang (outdoor mobility). Menurut Gagliardi dkk. (2007) mobilitas luar ruang adalah

kemampuan seorang individu untuk bergerak, baik secara fisik atau menggunakan

transportasi, untuk melakukan kegiatan di luar rumah. Dikatakan oleh Mollenkopf dkk

(dalam Gagliardi dkk., 2007) mobilitas luar ruang diperlukan untuk memperoleh

komoditas dan barang-barang konsumsi, menjaga hubungan sosial dan untuk

berpartisipasi dalam kegiatan. Mobilitas luar ruang membutuhkan mobilitas fisik,

akses ke transportasi, dan mobilitas dapat bermanifestasi dalam dua bentuk, yaitu

sebagai aktivitas sekunder (sarana untuk “membawa diri secara fisik” ke lokasi

aktivitas yang diinginkan, misalnya sosialisasi atau berbelanja), atau untuk

kepentingan aktivitas itu sendiri (kesenangan berjalan, jogging dst.) (Mollenkopf

dalam Gagliardi dkk. (2007). Mobilitas luar ruang bisa berupa gerakan yang

dilakukan sendiri, tetapi juga bisa menggunakan alat bantu (misalnya tongkat, kursi

roda dst.) atau menggunakan macam-macam alat transportasi.

Carp (dalam Weber, Porter & Menec, 2010) mengkonsepkan bahwa mobilitas

sebagai pusat kesejahteraan dan kemandirian lansia dan menjadi dasar untuk
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menentukan apakah kebutuhan untuk bertahan hidup  (misalnya makanan, pakaian,

pemeliharaan kesehatan) dapat dipenuhi sendiri , dan apakah kebutuhan tingkat

lebih tinggi (misalnya relasi social, aktivitas rekreasi) dapat dipenuhi untuk

meningkatkan kesejahteraan.

Kegiatan rekreasi merupakan salah satu bentuk mobilitas luar rumah dan

kepuasan lansia terhadap kemampuannya untuk mengikuti kegiatan rekreasi dan

untuk bepergian merupakan komponen yang penting dari kesejahteraan lansia

secara keseluruhan (Mollenkopf dkk dalam Mollenkopf, Hieber & Wahl, 2011)

Berdasarkan beberapa teori tentang pengertian mobilitas luar ruang di atas

dapat disimpulkan bahwa mobilitas luar ruang adalah gerakan fisik berpindah dari

satu tempat ke tempat lain yang dilakukan di luar ruang secara sadar untuk

memenuhi kebutuhan hidup dan berpartisipasi dalam kehidupan dunia.

Saat  manusia memasuki tahapan perkembangan usia lanjut,  maka

perubahan yang paling menyolok adalah perubahan fungsi motorik, fisik dan kognisi

(Boyd & Bee, 2009). Dengan peningkatan usia, perkembangan individu akan

berkembang  dari ketergantungan menuju kearah kemandirian, dan pada titik

tertentu menjadi saling tergantung ketika menginjak usia dewasa akhir atau usia

lanjut (Lim, 2010). Dengan menggunakan 33 orang lansia dengan usia 60 th ke atas,

penelitian Fadhia, Ulfiana dan Ismono (2013) menemukan 51.52% lansia mengalami

penurunan fungsi kognisi dan terdapat  39,9% tidak membutuhkan bantuan dalam

aktivitas kehidupan sehari-hari (ADL).

Lansia seringkali mengalami ageism, sikap dan stereotype negatif dari

lingkungan.  Cara pandang yang negatif terhadap lansia ini menyebabkan lansia

kehilangan akses personal, sosial dan finansial (Simpson-Young & Russell, 2009).

Pada sisi lain, kemudahan akses tersebut  sangat dibutuhkan lansia untuk

melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa hilangnya

atau berkurangnya  akses personal, sosial dan finansial  akan mempengaruhi

kehidupan lansia, antara lain berkaitan dengan kemampuan untuk mengatur dirinya,

kemampuan untuk menunjukkan performansi, kemampuan untuk melakukan

aktivitas yang penting untuk hidup mandiri. Lansia juga menunjukkan penurunan

kapasitas kognisi, berkurangnya penglihatan, mobilitas dan fungsi kapasitas yang

lain. Berkurangnya kemampuan fisik dapat  menimbulkan kecemasan akan

keselamatan diri, kemampuan untuk melindungi diri dari bahaya yang mengancam.

Dilanjutkan oleh Simpson-Young  dan Russell (2009) lansia  biasanya juga

tergantung dengan transportasi publik, yang disebabkan oleh penurunan

kemampuan mengendarai mobil secara mandiri. Hal ini menyebabkan mobilitasnya

menjadi semakin terbatas.
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2.01.02.Dimensi Mobilitas Luar Ruang

Gagliardi dkk., (2007) melakukan penelitian yang berjudul “The outdoor

mobility and leisure activities of older people in Five European countries”

menggunakan empat dimensi mobilitas luar ruang yang oleh peneliti sebelumnya

telah diberi label sebagai “aktivitas di rumah”, “aktivitas sosial”, “hobi” dan “aktivitas

olahraga”. “Aktivitas di rumah” berisi tentang aktivitas-aktivitas di dalam rumah dan

hal ini paling banyak ditemui pada subjek perempuan,  tinggal sendirian, mempunyai

problem kesehatan, usia yang lebih tinggi, tidak lagi mengendarai mobil dan

menggunakan transportasi umum saat bepergian; dengan kata lain, mereka yang

relatif memiliki sumber-sumber mobilitas yang sedikit dan memiliki keterlibatan yang

relatif rendah terhadap aktivitas luar ruang. Ketiga dimensi lainnya membutuhkan

tingkat mobilitas fisik yang lebih tinggi. “Aktivitas sosial” dan “hobi” umumnya

menuntut level mobilitas sedang, sementara “aktivitas olahraga” membutuhkan level

mobilitas fisik yang paling tinggi.

Dari ke empat dimensi mobilitas tersebut penelitian ini hanya menggunakan

tiga dimensi saja, yaitu dimensi “aktivitas sosial”, “hobi” dan “aktivitas olahraga”

karena ketiga dimensi ini yang menunjukkan adanya aktivitas luar ruang, sedangkan

satu dimensi lainnya, yaitu dimensi “aktivitas di rumah”, lebih mengacu pada

kegiatan yang dilakukan di dalam rumah saja.

2.01.03.Faktor yang Mempengaruhi Mobilitas Luar Ruang

Webber, Porter & Menec (2010) menyatakan sejumlah determinan yang

mempengaruhi mobilitas, yaitu determinan kognitif, psikososial, fisik, lingkungan dan

finansial. Determinan kognitif meliputi rentang faktor yang luas, yaitu status mental,

memori, kecepatan memproses informasi, dan fungsi eksekutif. Mirip dengan hal ini,

Mollenkopf, Hieber & Wahl (2011) juga mengatakan bahwa faktor kognitif dan faktor

lingkungan mempengaruhi lansia untuk keluar rumah atau tidak. Lingkungan yang

dimaksud oleh Mollenkopf, Hieber & Wahl meliputi lingkungan alam, lingkungan

sosial dan lingkungan buatan, dimana ketiga lingkungan ini dinilai berdasarkan pada

menarik tidaknya. Mollenkopf, Hieber & Wahl juga menambahkan aspek motivasi

dan kepribadian.

Sementara itu Cutler & Coward, dan juga Mollenkopf dkk. (dalam Gagliardi

dkk., 2007) menyatakan bahwa ketersediaan alat transportasi dan layanan lainnya

dapat mempengaruhi pilihan lansia dalam menggunakan waktu luang. Bila lokasi

layanan jauh dari rumah maka lansia lebih memilih untuk menggunakan alat

transportasi mekanik daripada berjalan kaki.



7

Teori kontinuitas menyatakan bahwa hal-hal yang mempengaruhi pola

aktivitas lansia adalah karakteristik, perilaku, harapan dan situasi hidup lansia.

Variabel kesehatan dan sosial-ekonomi berkaitan dengan pilihan penggunaan waktu

luang. Lokasi tempat tinggal di desa dan di kota, serta ketersediaan mobil dan

transportasi publik juga berpengaruh terhadap pilihan mobilitas. Lebih lanjut

dikatakan bahwa jenis kelamin  juga berpengaruh terhadap jenis aktivitas yang

dilakukan. Laki-laki lebih banyak melakukan hobi dan aktivitas olahraga, sedangkan

perempuan lebih banyak melakukan aktivitas sosial (Gagliardi dkk., 2007).

Berdasarkan berbagai pemaparan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa

faktor yang mempengaruhi mobilitas luar ruiang adalah faktor kognitif, psikososial,

fisik, lingkungan (menarik atau tidak), motivasi, kepribadian, harapan, kesehatan,

status sosial-ekonomi, lokasi tempat tinggal di desa atau di kota (terkait dengan

ketersediaan trasportasi dan fasilitas publik lainnya), dan jenis kelamin.

2.02.Persepsi Lansia terhadap Fasilitas Publik

Matlin (1994) mengatakan bahwa persepsi  adalah salah satu proses kognisi

pada manusia,  proses menggunakan pengetahuan-pengetahuan  sebelumnya untuk

memahami dan menginterpretasikan stimulus yang mengenai sensori. Proses

persepsi dimulai sejak diterimanya rangsang oleh indera sampai rangsang itu

disadari dan dimengerti (King, 2010). Kail & Cavanaugh (2013) mengatakan bahwa

persepsi adalah suatu proses dimana otak menerima, melakukan seleksi,

memodifikasi dan melakukan organisasi terhadap rangsangan-rangsangan yang

masuk ke dalam sistem syaraf, yang merupakan hasil dari stimulasi fisik.

Rangsangan yang diterima manusia bisa berupa garis, tektur, warna, suara, bau,

pengalaman, informasi dan berbagai macam rangsangan lain yang dikenal sebagai

objek.

Persepsi menghasilkan gambaran tentang suatu objek yang diperoleh dari

stimulasi pada sIstem sensori (William, 2017). Melalui proses persepsi, maka segala

objek yang diterima dari indera menjadi sesuatu yang bermakna. Persepsi individu

dipengaruhi oleh kebutuhan, kepercayaan, emosi dan ekspektasi dari individu yang

mempersepsi (Wade & Tavris, 2007), dan pada proses selanjutnya persepsi akan

mempengaruhi perilaku individu tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa persepsi merupakan

proses kognisi, yang didahului oleh diterimanya rangsang atau stimulus melalui

sistem indra manusia. Stimulus yang diterima kemudian diolah dalam kognisi

manusia sehingga akhirnya menjadi informasi yang bermakna, dipahami dan
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diterima oleh struktur kognisi inidvidu yang bersangkutan. Stimulus dalam konteks

penelitian ini adalah fasilitas umum.

Dengan demikian makna persepsi lansia terhadap fasilitas umum dalam

penelitian ini adalah bagaimana pemahaman, penilaian, interpretasi dan cara

pandang lansia tentang fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Kota

Semarang untuk kepentingan masyarakat.

Fasilitas umum adalah semua atau sebagian dari kelengkapan prasarana dan

sarana  yang dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh banyak orang, rakyat  atau

masyarakat umum (Echols & Shadily, 2016;  Permen PU No 30 tahun 2006; Suharso

& Retnoningsih, 2011). Fasilitas umum antara lain meliputi jalan (termasuk trotoar

dengan seluruh perlengkapannya), penerangan umum, gedung-gedung layanan

publik, transportasi umum (termasuk bus, terminal, halte. stasiun, bandara dan

seluruh fasiltas pendukungnya), taman dan ruang publik lainnya.

Menteri Pekerjaan Umum melalui Permen PU No 30 Tahun 2006

mengatakan bahwa persyaratan teknis fasilitas dan aksesbilitas bangunan untuk

fasiltas umum meliputi: ukuran dasar bangunan, jalur pedestrian, jalur pemandu,

area parker, pintu, ram, tangga, lift, lift tangga, toilet, pancuran, wastabel, peralatan

dan perlengkapan kontrol, perabot dan rambu-rambu lalu lintas. Dalam pembuatan

fasilitas umum dan aksesbilitas harus memperhatikan keselamatan, kemudahan,

kegunaan dan kemandirian untuk semua orang, termasuk penyandang difabilitas dan

lansia (Permen PU No 30 Tahun 2006), baik untuk bangunan yang berfungsi sebagai

hunian, keagamaan, usaha, sosial budaya, khusus dan umum. Fasilitas umum bisa

berupa ruang terbuka pasif dan aktif, yang memungkinkan orang umum bisa

melakukan interaksi.

Dalam rangka melengkapi Permen PU No 30 Tahun 2006 tersebut di atas,

Kementrian Pekerjaan Umum juga menerbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

No 03 Tahun 2014 yang berisi tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan dan

Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan.

Permen ini menegaskan bahwa dalam membuat fasiltas umum, baik yang berkaitan

dengan sarana prasarana pejalan kaki dan lingkungan, maupun moda angkutan atau

penghubung pusat-pusat kegiatan, harus menjamin keselamatan dan kenyamanan

semua pejalan kaki. Penyediaan sarana prasarana jaringan pejalan kaki harus

mempertimbangkan berbagai  karakteristik, antara lain karakteristik pengguna jalan,

karakteristik system transportasi, karakteristik fungsi jalan dan penggunaan jalan,

ketersediaan penyeberangan, ketersediaan jalur hijau, letak prasarana jaringan

pejalan kaki dan bentuk prasarana jaringan pejalan kaki.
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Dengan demikian berbagai lembaga atau instansi dalam Wilayah Negara

Republik Indonesia bila akan membangun bangunan atau fasilitas publik harus

didasarkan atas peraturan tersebut. Bila daerah sudah memiliki Peraturan Daerah

maka peraturan daerah tersebut juga harus berpedoman pada permen tersebut.

Begitu juga Kota Semarang, bila akan membangun fasiltas umum atau fasilitas

publik maka harus berpedoman pada kedua Permen di atas.

Dalam penelitian ini, beberapa fasiltas umum di Kota Semarang yang akan

dipersepsi oleh lansia meliputi gedung layanan publik, rumah sakit, transportasi

umum dan jalan raya. Semua jenis fasilitas publik tersebut dipersespi pada semua

aspek pendukungnya.

2.03.Fungsi eksekutif

Fungsi eksekutif merupakan bagian dari fungsi kognitif manusia berperan

dalam mengatur kemampuan membuat rencana, melakukan penilaian dan

melakukan serangkaian perilaku nyata terkait rencana yang sudah dibuat (Johnson,

Lui, & Yaffe, 2007). Fungsi eksekutif menurut Kessel & Hendriks (2016) dapat

dimaknai sebagai kemampuan individu untuk meremajakan kemampuan memori

kerja, melakukan proses perencanaan, pengawasan mandiri terhadap perilaku diri

sendiri serta kemampuan melakukan pengubahan atau bahkan inhibisi terhadap

perilaku diri sendiri pada situasi tertentu jika dibutuhkan

Fungsi eksekutif mencakup berbagai keterampilan yang memungkinkan

seseorang untuk mengatur perilaku secara terarah, terkoordinasi, dan untuk

merefleksikan atau menganalisis keberhasilan strategi yang digunakan (Banich,

2004). Ini juga mencakup fungsi-fungsi yang mencerminkan kognisi kompleks,

seperti menyelesaikan masalah baru, memodifikasi perilaku berdasarkan informasi

baru, dan menghasilkan strategi atau mengurutkan tindakan kompleks. Proses

kognitif tingkat tinggi, seperti perencanaan, pemantauan diri, pengalihan tugas dan

penghambatan tanggapan juga dapat dikelompokkan di bawah label fungsi eksekutif

(Kessel & Hendriks, 2016). Pada orang tua atau lanjut usia disfungsi pada fungsi

eksekutif akan berdampak sangat besar pada kehidupan sehari-hari mereka yang

membutuhkan fleksibilitas dalam melakukan berbagai macam kegiatan sehari-hari

(Cahn-Weiner, Malloy, Boyle, Marran, & Salloway, 2000).

Fungsi eksekutif pada dasarnya terpusat di area lobus frontal prefrontal

dengan banyak koneksi antar neuron ke area kortikal, subkortikal, dan batang otak

(Lin, Chan, Zheng, Yang & Wang, 2007). Sistem eksekutif diperantarai oleh beragam

jaringan di frontal, korteks parietal dan oksipital, talamus, dan serebelum. Hal ini
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saling berhubungan melalui serangkaian sirkuit yang menghubungkan setiap wilayah

sistem syaraf pusat. Sirkuit berasal dari dorsolateral preprontal korteks (PFC) dan

orbotofrontal korteks (OFC). Tiap-tiap sirkuit mengatur fungsi khusus. Sirkuit yang

sangat bertanggungjawab untuk mengkoordinasi fungsi eksekutif terletak di lobus

frontal. Penelitian functional imaging menunjukkan bahwa korteks prefrontal sebagai

sisi dasar yang mengaktivasi kortikal selama tugas-tugas yang melibatkan fungsi

eksekutif.

2.04.Hubungan antara persepsi tentang fasilitas publik dengan kemandirian luar

ruang pada lansia

Webber, Porter & Menec (2010) menyatakan bahwa salah satu determinan

yang mempengaruhi mobilitas adalah lingkungan, sementara Mollenkopf, Hieber &

Wahl (2011) juga mengatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi lansia

untuk keluar rumah atau tidak adalah penilaian lansia terhadap lingkungannya, yaitu

apakah lingkungan tersebut menarik atau tidak menarik. Lebih lanjut Mollenkopf,

Hieber & Wahl mengatakan bahwa lingkungan yang dimaksud tersebut meliputi

lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan buatan. Terkait dengan hal

tersebut maka fasilitas publik (yang meliputi segala fasilitas yang terdapat pada

gedung-gedung yang memberikan layanan publik, rumah sakit, transportasi dan jalan

raya) dapat digolongkan sebagai lingkungan alam buatan.

Cutler & Coward, dan juga Mollenkopf dkk. (dalam Gagliardi dkk., 2007)

menyatakan bahwa ketersediaan alat transportasi dan layanan lainnya dapat

mempengaruhi pilihan lansia dalam menggunakan waktu luang. Lokasi tempat

tinggal di desa dan di kota, serta ketersediaan mobil dan transportasi publik juga

berpengaruh terhadap pilihan mobilitas.

2.05.Hubungan antara fungsi eksekutif dengan kemandirian luar ruang pada lansia

Selain faktor lingkungan, faktor kognitif juga mempengaruhi mobilitas lansia

(Webber, Porter & Menec, 2010; Mollenkopf, Hieber & Wahl, 2011), salah satunya

adalah fungsi eksekutif. Johnson, Lui, & Yaffe (2007) mengatakan bahwa fungsi

eksekutif berperan dalam mengatur kemampuan membuat rencana, melakukan

penilaian dan melakukan serangkaian perilaku nyata terkait rencana yang sudah

dibuat, sehingga mempengaruhi semua yang dilakukan manusia, termasuk

mobilitasnya. Hal ini bisa dipahami karena fungsi eksekutif memprediksi status

fungsional pada lansia (Bell-McGinty dkk.,  2002) dan berkaitan dengan aktivitas

sehari-hari lansia (Weiner & Malloy, 2002). Lebih lanjut Grigsby dkk. (Weiner &
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Malloy, 2002) mengatakan bahwa pada lansia buruknya fungsi eksekutif menjadi

penyebab gangguan fungsional.

2.06.Hipotesis

2.06.01.Ada hubungan positif antara persepsi tentang fasilitas publik dengan

mobilitas luar ruang pada lansia, semakin positif persepsi lansia maka akan

semakin tinggi mobilitas luar ruang dan sebaliknya.

2.06.02.Ada hubungan positif antara fungsi eksekutif dengan mobilitas luar ruang

pada lansia, semakin baik fungsi eksekutif lansia maka akan semakin tinggi

mobilitas luar ruang dan sebaliknya.
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BAB 3

METODE PENELITIAN

3.01. Pendekatan dan variabel penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kantitatif dengan

melibatkan dua variabel bebas dan satu variabel tergantung. Kedua variabel bebas

akan diteliti kaitannya terhadap variabel tergantung secara terpisah. Adapun variabel

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Vaariabel tergantung : mobilitas luar ruang pada lansia

Variabel bebas : 1. Persepsi terhadap layanan publik

2. Fungsi eksekutif

3.02. Populasi dan Teknik Sampling

Sesuai dengan tujuan penelitian maka populasi penelitiani ini adalah lansia

berusia 60 tahun ke atas, bisa berkomunikasi lisan dan bersedia untuk menjadi

responden. Subjek akan diperoleh dari berbagai tempat yang menjadi tempat

berkumpulnya lansia, seperti perkumpulan pengajian, persekutuan doa, paguyuban

lansia, dan dari kenalan yang dikunjungi dari rumah ke rumah. Adapun teknik

sampling yang digunakan adalah incidental sampling.

3.03. Metode Pengumpulan Data

3.03.01. Skala

Ada dua macam skala yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Skala

Persepsi terhadap Layanan Publik dan Skala Mobilitas Luar Ruang.

3.03.01.01.Skala Persepsi terhadap Layanan Publik

Skala ini digunakan untuk mengukur persepsi lansia terhadap layanan publik

di kota Semarang yang disusun berdasarkan jenis-jenis layanan publik yang

sering diakses lansia di kota Semarang (Sumijati & Suparmi, 2018), yaitu

gedung layanan publik, rumah sakit, alat transportasi umum dan jalan raya.

Skala ini mempunyai lima pilihan jawaban, yaitu Sangat Buruk, Buruk, Cukup

Baik, Baik dan Sangat Baik dan semua aitem dibuat dalam versi favorabel.

3.03.01.02.Skala Mobilitas Luar Ruang

Skala ini digunakan untuk mengukur mobilitas lansia di luar ruang dan

disusun berdasarkan dimensi mobilitas seperti yang gunakan dalam

penelitian Gagliardi dkk (2007), yaitu ‘aktivitas di rumah’, ‘aktivitas sosial’,
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‘hobi’ dan ‘aktivitas olahraga’. Tetapi karena penelitian ini fokus pada

mobilitas luar ruang maka dimensi ‘aktivitas di dalam rumah’ tidak digunakan.

Selain itu peneliti menambahkan satu jenis aktivitas dalam skala, yaitu

‘aktivitas pribadi’ untuk mengukur aktivitas lansia untuk mengurus keperluar

pribadi, seperti membayar listrik, air, ke bank dst karena hal ini tidak termasuk

dalam ketiga jenis aktivitas tersebut di atas.

3.03.02. Trail Making Test A dan B.

Trail Making Test (TMT) sangat populer digunakan sebagai salah satu

tes neuropsikologi dan termasuk dalam salah satu baterai tes neuropsikologi

(Tombaugh, 2004). Selain menguji kemampuan visual, memindai lokasi,

kecepatan pemrosesan informasi, fleksibilitas mental, TMT juga dapat

digunakan untuk mengukur kemampuan fungsi eksekutif. Hal ini sesuai

dengan yang dikatakan oleh Reitan & Wolfson (dalam Bell-McGinty dkk.,

2002) yang mengatakan bahwa TMT merupakan alat tes yang digunakan

untuk mengukur fungsi eksekutif lansia, khususnya atensi, kecepatan dan

fleksibilitas mental. TMT juga dapat digunakan untuk mengukur organisasi

spasial, kemampuan mengingat dan rekognisi terutama lokasi secara visual.

TMT A mengukur perencanaan, pemindaian secara visual, sekuensing

numeric, kecepatan visual dan motorik, sedangkan TMT B mengukur

fleksibilitas kognitif (Spreen & Strauss dalam Bell-McGinty dkk.,  2002). Hasil

TMT (A dan B) berupa angka yang menunjukkan lamanya waktu yang

digunakan oleh subjek untuk menyelesaikan tes, semakin tinggi skor berarti

semakin banyak waktu yang dibutuhkan dan semakin buruk fungsi

kognitifnya. Demikian sebaliknya, semakin rendah skor berarti semakin

sedikit waktu yang dibutuhkan dan semakin baik fungsi kognitifnya.

3.04.Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan

teknik korelasi product moment, yang digunakan untuk menguji hubungan antara

persepsi terhadap layanan publik dengan mobilitas luar ruang dan hubungan antara

fungsi eksekutif dengan mobilitas luar ruang
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BAB 4
PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN

4.01.Persiapan Penelitian

Persiapan penelitian yang pertama adalah menyiapkan alat ukur, yaitu

membuat Skala Persepsi terhadap Layanan Publik dan Skala Mobilitas Luar Ruang.

Kedua skala ini dibuat dengan ukuran huruf yang besar dengan tujuan bila lansia

masih bisa membaca dan menulis maka lansia bisa mengerjakan sendiri kedua skala

ini, tetapi bila tidak bisa maka akan ada orang lain yang membantu lansia dalam

mengisi skala. Adapun tes yang digunakan, yaitu TMT A dan B.

TMT-A secara umum mengukur kemampuan individu untuk melakukan

pemindaian secara visual, sekuensing numerik dan kecepatan visual dan motorik,

sedangkan TMT B mengukur fleksibilitas kognitif. Hasil kedua tes tersebut berupa

skor yang menunjukkan lama waktu yang digunakan oleh subjek untuk

menyelesaikan tes. Bila subjek mempunyai fungsi eksekutif yang baik maka ia tidak

akan membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan tes, jadi skor TMT A dan

B-nya akan rendah, sebaliknya bila fungsi eksekutif buruk maka subjek akan

mempunyai skor TMT A dan B yang tinggi. Dengan demikian skor TMT A dan B

berkebalikan dengan kondisi fungsi eksekutif.

4.02.Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di area kota Semarang dan sekitarnya. Peneliti

dibantu asisten peneliti mencari lansia calon subjek penelitian, melihat kondisinya

dan menanyakan kesediaannya untuk menjadi subjek penelitian. Ketika lansia

memenuhi kriteria subjek penelitian (berusia 60 tahun ke atas, masih bisa

berkomunikasi lisan dan bersedia menjadi subjek penelitian) maka yang

bersangkutan akan didatangi satu persatu ke tempat tinggalnya dan diberi skala dan

tes. Saat mengisi skala ada subjek yang bisa melakukan sendiri karena masih

mampu membaca dan menulis dengan baik atau cukup baik, sementara yang

lainnya dibantu mengisi oleh asisten. Pada sebagian subjek pelaksanaan

pengambilan data ada yang sampai dilakukan dalam beberapa kali pertemuan,

menyesuaikan dengan kondisi lansia pada saat itu.

Pada akhirnya diperoleh 36 subjek penelitian, sebagian merupakan lansia

yang tinggal di panti werdha dan sebagian lainnya tinggal di luar panti. Secara

keseluruhan pengambilan data penelitian ini berlangsung pada bulan Mei-Juni 2019.

Tabel 4.01 menunjukkan rincian data demografi subjek penelitian.
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Tabel 4.01.
Data demografi subjek penelitian

Aspek Kriteria (Jumlah Subjek) Persentase
Jenis kelamin Laki-laki (10)

Perempuan (26)
27,8%
72,2%

Tempat tinggal Di rumah (30)
Di panti werdha (6)

83,3%
16,7%

Usia 60-70 (23)
70-80 (10)
80-90 (3)

62,88%
27,8%
9,32%

Pendidikan SD (3)
SLTP (3)
SLTA (19)
D2 (2)
D3 (8)
S1(1)

9,32%
9,32%
54,7%
5,5%
22,2%
2,7%



16

BAB 5

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.01.Hasil Penelitian

Analisis data dengan menggunakan korelasi product moment menunjukkan

hasil seperti tertera pada Tabel 5.01 sebagai berikut:

Tabel 5.01.
Korelasi antara persepsi, TMT A dan TMT B dengan mobilitas luar ruang

Korelasi rxy p
Persepsi -0,129 0,226
TMT A -0,408 0,0065
TMT B -0.295 0.0405
Keterangan:
TMT A : Trail Making Test A
TMT B : Trail Making Test B

Hasil analisis data di atas menunjukkan bahwa:

- Tidak ada hubungan antara persepsi dengan mobilitas (rxy = -0,129, p>0,05)

- Ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara TMT A dengan mobilitas (rxy = -

0,408, p<0,01), semakin tinggi TMT A maka semakin rendah mobilitas dan

sebaliknya.

-Ada hubungan negatif yang signifikan antara TMT B dengan mobilitas (rxy = -0.295,

p<0.05), semakin tinggi TMT B maka semakin rendah mobilitas dan sebaliknya.

5.02.Pembahasan

5.02.01.Hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa ada hubungan

positif antara persepsi tentang fasilitas publik dengan mobilitas luar ruang pada

lansia, tetapi hasil analisis data menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara

persepsi terhadap fasilitas publi dengan mobilitas luar ruang pada lansia (rxy = -

0,129, p > 0,05), dengan demikian hipotesis tersebut ditolak. Hasil penelitian ini tidak

sesuai dengan teori dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang diacu pada Bab 2

penelitian ini. Beberapa kemungkinan penyebab tidak terbuktinya hipotesis ini

adalah:

Pertama, sebagian subjek tinggal dipanti wredha dan jarang atau bahkan

tidak pernah keluar panti, kecuali untuk pergi ke rumah sakit (terungkap dari data

kualitatif). Dengan demikian mobilitasnya hanya berkisar di dalam panti atau bahkan

hanya di dalam kamarnya sendiri. Demikian pula sebagian subjek yang tinggal di luar
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panti pun ada yang jarang keluar rumah. Olahraga dilakukan di dalam/sekitar rumah,

jarang menghadiri kegiatan sosial (kegiatan rohani, arisan dst.) dan tidak lagi keluar

untuk mengurus keperluan pribadi seperti membayar tagihan listrik/air dst karena

sudah ada petugas yang datang ke rumah.

Kedua, sebagian subjek tidak pernah menggunakan alat transportasi umum

atau tidak pernah mengunjungi kantor-kantor layanan publik sehingga tidak bisa

memberikan penilaian terhadap fasilitas tersebut.

Ketiga, ada subjek yang masih aktif berkegiatan bahkan sering ke luar negeri

tetapi dalam mengisi skala ia membandingkan fasilitas publik di kota Semarang

dengan di luar negeri sehingga cenderung menilai rendah kondisi fasilitas publik

yang ada meskipun sama sekali belum pernah menggunakan fasilitas tersebut

(terutama alat transportasi umum).

5.02.02.Hipotesis kedua menyatakan bahwa ada hubungan positif antara fungsi

eksekutif dengan mobilitas luar ruang pada lansia, semakin baik fungsi eksekutif

lansia maka akan semakin tinggi mobilitas luar ruang dan sebaliknya. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa kedua TMT berkorelasi negative dengan mobilitas. TMT-A

berkorelasi negatif yang sangat signifikan dengan mobilitas (r = - .408, p < .01), dan

TMT B berkorelasi negatif yang signifikan dengan mobilitas (rxy = -0.295, p<0.05).

Berarti ada korelasi negatif antara lamanya menyelesaikan TMT-A dan TMT B

dengan mobilitas lansia. Semakin tinggi skor TMT berarti semakin banyak waktu

yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Dalam interpretasi neuropsikologi

semakin lama waktu menyelesaikan tugas TMT (skor semakin tinggi) maka semakin

buruk fungsi eksekutifnya, karena individu yang bersangkutan semakin tidak fleksibel

secara mental, mempunyai kemampuan perencanaan dan kemampuan organisasi

visual spasial yang buruk. Dengan diperolehnya hasil analisis yang menunjukkan

bahwa TMT (A dan B) berkorelasi negatif dengan mobilitas maka dapat disimpulkan

bahwa hipotesis kedua diterima, yaitu ada hubungan positif antara fungsi eksekutif

dengan mobilitas luar ruang pada lansia.

Hasil penelitian kedua ini sesuai dengan teori dan hasil penelitian yang

telah dikemukakan di Bab 2 bahwa fungsi eksekutif berpengaruh terhadap perilaku

lansia (Webber, Porter & Menec, 2010; Mollenkopf, Hieber & Wahl, 2011). Hasil

penelitian Cahn-Weiner & Malloy (2002) menunjukkan bahwa berbagai aspek fungsi

eksekutif terkait dengan aktivitas kehidupan sehari-hari, sedangkan Gothe dkk.

(2014) menemukan bahwa fungsi eksekutif memprediksi mobilitas fungsional.
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BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.01.Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang sudah disampaikan

pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, tidak ada hubungan antara persepsi tentang fasilitas publik dengan

mobilitas luar ruang pada lansia.

Kedua, ada hubungan positif yang sangat signifikan antara fungsi eksekutif dengan

mobilitas luar ruang pada lansia, semakin baik fungsi kognitif lansia maka semakin

tinggi mobilitas luar ruangnya.

Dengan demikian hipotesis pertama dalam penelitian ini ditolak, sedangkan

hipotesis kedua diterima.

6.02.Saran

Bagi lansia, untuk tetap aktif berpartisipasi dalam kehidupan di luar ruang

(outdoor mobility) maka disarankan agar terus menggunakan otak secara aktif untuk

berpikir, menimbang-nimbang, memecahkan masalah dan mengambil keputusan

agar proses penurunan fungsi otak dapat dihambat.

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian serupa

diharapkan lebih memerhatikan pemilihan subjek dan proses pengisian skala,

sehingga data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian.
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LAMPIRAN 1. Skala Mobilitas dan Skala Persepsi

Semarang, 16 April 2019

Kepada Yth.
Ibu dan Bapak Responden
Di Semarang

Dengan hormat,
Perkenalkan, kami adalah tim dari Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata
Semarang yang sedang melakukan penelitian tentang kondisi dan aktivitas sehari-
hari warga senior. Dengan kerendahan hati kami memohon kesediaan Ibu/Bapak
untuk menjadi responden penelitian kami dan berkenan mengisi skala.

Bila Ibu/Bapak mengalami kesulitan jangan ragu-ragu untuk menyampaikan kepada
orang yang membawa skala  ini yang siap membantu mengatasi masalah tersebut.
Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaan
Ibu/Bapak untuk terlibat dalam penelitian ini.
Terimakasih.

Hormat kami,
Dra. Sri Sumijati, M.Si.
Dr. Suparmi, M.Si.
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DATA DIRI

Nama/inisial : ………………………………………
Umur : ………………………………………
Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan
Alamat : ………………………………………

Pendidikan terakhir:
1. Lulus SD/Madrasah Ibtidaiyah
2. Lulus SLTP/Madrasah Tsanawiyah
3. Lulus SLTA/Madrasah Aliyah
4. Pernah kuliah tetapi tidak lulus
5. Lulus Akademi/Diploma
6. Lulus S1
7. Lulus S2
8. Lulus S3

Pekerjaan sekarang (BISA MEMILIH LEBIH DARI SATU):
1. Masih aktif bekerja, di ……………………………
2. Sudah pensiun dan tidak bekerja lagi
3. Punya usaha di rumah, yaitu ………………………..
4. Tidak bekerja

Pekerjaan sebelumnya (BISA MEMILIH LEBIH DARI SATU):
1. Bekerja di …………………..
2. Punya usaha di rumah, yaitu …………………….
3. Tidak bekerja

Sumber keuangan sekarang (BISA MEMILIH LEBIH DARI SATU):
1. Gaji/honor/penghasilan saya sendiri karena saya masih bekerja
2. Suami/istri masih bekerja
3. Uang pensiun sendiri
4. Uang pensiun suami/istri
5. Tabungan/deposito
6. Dikirim anak
7. Tidak ada

Status tempat tinggal sekarang (PILIH SALAH SATU):
1. Tinggal berdua saja dengan suami/istri TANPA pembantu/sopir
2. Tinggal dengan suami/istri dan pembantu/sopir
3. Tinggal dengan suami/istri dan keluarga anak TANPA pembantu/sopir
4. Tinggal dengan suami/istri, keluarga anak, dan pembantu/sopir
5. Tinggal dengan keluarga anak TANPA pembantu/sopir
6. Tinggal dengan keluarga anak dan pembantu/sopir
7. Tinggal dengan saudara TANPA pembantu/sopir
8. Tinggal dengan saudara dan pembantu/sopir
9. Tinggal dengan pembantu/sopir saja
10. Tinggal sendirian
11. Selain tersebut di atas: ...........................................................

Aktivitas sekarang (BISA MEMILIH LEBIH DARI SATU):
1. Bekerja
2. Aktivitas keagamaan, yaitu……………………………………………..
3. Aktivitas sosial, yaitu ……………………………………………..
4. Melakukan olah raga, yaitu ………………………..



25

5. Melakukan hobi, yaitu ………………………..
6. Aktivitas rekreasi, yaitu ……………………………

Kendaraan yang digunakan untuk bepergian sehari-hari (BISA MEMILIH LEBIH
DARI SATU):

1. Mobil pribadi, nyopir sendiri
2. Mobil pribadi, disopiri suami/istri/anak/orang lain
3. Sepeda motor pribadi, nyopir sendiri
4. Sepeda motor pribadi, disopiri suami/istri/anak/orang lain
5. Taksi, gojek/gocar, grabbike/grabcar
6. Kendaraan umum, sebutkan……………………………………

Status kesehatan:
1.  Penyakit yang diderita: ……………………………………
2.  Apakah penyakit tersebut di atas menghalangi untuk beraktivitas dan

bepergian? …………………………………………….
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SKALA MOBILITAS LUAR RUANG

Pilihan jawaban: Sangat Sering  (SS),  Sering (S),  Jarang (J), Sangat Jarang (SJ)

Kegiatan sosial di luar rumah:
1 Pergi ke acara-acara keagamaan (pengajian

/sembayangan/doa lingkungan/ziarah dst.)
SS S J SJ

2 Jalan-jalan dengan keluarga atau  teman SS S J SJ
3 Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan untuk

lansia (pertemuan paguyuban lansia dst.)
SS S J SJ

4 Kondangan bila ada keluarga, tetangga atau
teman  punya hajat

SS S J SJ

5 Pergi ke arisan (RW/RT/WK/lansia dst.) SS S J SJ
6 Menengok saudara/tetangga/teman yang sakit SS S J SJ
7 Melayat orang yang meninggal SS S J SJ
8 Berkunjung ke rumah anak/cucu/keluarga lain SS S J SJ
9 Pergi keluar rumah mengurus tugas sosial

/pelayanan (sebagai pengurus RT/RW,
keagamaan, pelayanan sosial)

SS S J SJ

Kegiatan olahraga di luar rumah:
10 Ikut senam lansia bersama teman-teman SS S J SJ
11 Sengaja berjalan kaki saat pergi ke tempat yang

tidak terlalu jauh sekalian olahraga
SS S J SJ

12 Berolahraga bersama teman-teman di pusat
kebugaran/tempat lain

SS S J SJ

13 Menyempatkan diri untuk olah raga jalan kaki
secara rutin

SS S J SJ

Melakukan hobi di luar rumah:
14 Pergi makan ke warung makan / restoran (sendiri

atau dengan orang lain)
SS S J SJ

15 Jalan-jalan untuk rekreasi/piknik SS S J SJ
16 Menonton film/konser musik/wayang/lainnya di

luar rumah (bukan di TV/video)
SS S J SJ

17 Pergi berbelanja ke warung/pasar/mini
market/supermarket dst.

SS S J SJ

Kegiatan pribadi di luar rumah
18 Pergi membayar tagihan listrik/air/telepon dst SS S J SJ
19 Pergi mengurus hal-hal penting (surat-

surat/pajak/bank/asuransi/pensiun dst.)
SS S J SJ

20 Pergi keluar rumah mengurus pekerjaan SS S J SJ
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SKALA PERSEPSI TERHADAP FASILITAS PUBLIK

Pilihan jawaban:
Sangat Jelek (SJ), Jelek (J), Cukup (C), Baik (B), Sangat Baik (SB)

ASPEK INDIKATOR/AITEM PILIHAN JAWABAN
GEDUNG
(kantor)

Gedung yang pernah didatangi (kelurahan/kecamatan/kantor walikota/kantor
pos/ dll):
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..

1. LAYANAN INFORMASI (kejelasan,
kelengkapan, kemudahan,
keramahan petugas)

SJ J C B SB

2. PAPAN PETUNJUK DALAM
GEDUNG (ada/tidak, kejelasan)

SJ J C B SB

3. RUANG TUNGGU (kenyamanan) SJ J C B SB
4. TEMPAT  PARKIR (ada

petugas/tidak, luas/sempit,
keamanan, tarif)

SJ J C B SB

5. TOILET (kebersihan, kenyamanan,
keamanan, penerangan, kesesuaian
dengan lansia)

SJ J C B SB

6. SATPAM (keberadaan dan layanan
yang diberikan)

SJ J C B SB

7. GEDUNG BERTINGKAT (lift,
kecuraman tangga, keamaman,
petugas yang membantu)

SJ J C B SB

8. LANTAI (kebersihan, licin/tidak,  ada
pegangan di tembok/tidak)

SJ J C B SB

9. PELAYANAN  KARYAWAN /
PEGAWAINYA (keramahan,
kesabaran)

SJ J C B SB

RUMAH
SAKIT

Rumah sakit/puskesmas yang dipersepsi:
…………………………………………….......................................................
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
1. LAYANAN INFORMASI (kejelasan,

kecepatan)
SJ J C B SB

2. TOILET ( kebersihan, kenyamanan,
keamanan, penerangan, kesesuaian
dengan keterbatasan fisik lansia)

SJ J C B SB

3. GEDUNG BERTINGKAT
(keberadaan  lift,  kecuraman
tangga, keamaman, kenyamanan,
keberadaan petugas, jalur kursi
roda)

SJ J C B SB

4. PAPAN PENUNJUK (kejelasan) SJ J C B SB
5. SATPAM  (keberadaan satpam,

keramahan, kesediaan membantu,
SJ J C B SB
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kesabaran)
6. LANTAI (kebersihan, keamanan

untuk jalan lansia, kenyamanan,
pegangan di tembok)

SJ J C B SB

7. PELAYANAN (keramahan,
kesabaran, ketelitian, kecepatan
dalam melayani)

SJ J C B SB

8. TEMPAT PARKIR (kenyaman,
keterjangkauan, keamanan,
keberadaan petugas jaga, tarif)

SJ J C B SB

9. RUANG TUNGGU (kenyamanan) SJ J C B SB
10. PENDAFTARAN  (kemudahan) SJ J C B SB
11. KEAMANAN DI RUMAH SAKIT SJ J C B SB
12. KEBERSIHAN SECARA

KESELURUHAN (gedung, taman,
koridor, toilet, ruang periksa, ruang
tunggu, dll)

SJ J C B SB

JALAN
RAYA

Nama jalan yang dipersepsi:
……………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

1. KEMUDAHAN MENYEBERANG SJ J C B SB
2. TROTOAR (ketersediaan,

kenyamanan, keamanan, ada
tempat duduk)

SJ J C B SB

3. RAMBU  (keberadaan, kejelasan,
keberfungsian)

SJ J C B SB

4. KONDISI  FISIK JALAN
(halus/bergelombang)

SJ J C B SB

5. LAMPU PENERANGAN JALAN
(tersediaan, berfungsian,
terang/tidak)

SJ J C B SB

6. PENYEKAT JALAN (ketersediaan,
keamanan)

SJ J C B SB

7. PAPAN PENUNJUK JALAN
(ketersediaan, kejelasan)

SJ J C B SB

8. KEAMANAN DI JALAN SJ J C B SB
9. POT/TANAMAN HIAS SJ J C B SB

TRANS-
PORTA-SI
UMUM

Angkutan umum  dalam kota yang pernah digunakan:
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

1. HALTE (kondisi, ada/tidaknya tempat
duduk, ada/tidaknya peneduh)

SJ J C B SB

2. TARIF (murah/mahal) SJ J C B SB
3. PELAYANAN SJ J C B SB
4. PERILAKU SOPIR  SAAT

MENGEMUDI (ugal-ugalan/tidak)
SJ J C B SB

5. KONDISI KENDARAAN SJ J C B SB
6. PEGANGAN  DALAM KENDARAAN

(ada/tidak)
SJ J C B SB

7. TEMPAT DUDUK (memadai/tidak,
ada tempat khusus untuk lansia/tidak,

SJ J C B SB
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ada sandaran/tidak)
8. KENYAMANAN  (panas/tidak) SJ J C B SB
9. INFORMASI (ketersediaan,

kejelasan, kemudahan diakses)
SJ J C B SB

10. TANGGA KENDARAAN UMUM
(anak tangga terlalu tinggi/tidak)

SJ J C B SB

11. KEMANANAN  DI KENDARAAN
UMUM

SJ J C B SB
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Lampiran 2. Hasil Analisis  Data

Correlationsa

TMT_A TMT_B MOBILITAS PERSEPSI_FAS

TMT_A Pearson Correlation 1 .836** -.408* -.081

Sig. (2-tailed) .000 .013 .638

TMT_B Pearson Correlation .836** 1 -.295 -.196

Sig. (2-tailed) .000 .081 .251

MOBILITAS Pearson Correlation -.408* -.295 1 -.129

Sig. (2-tailed) .013 .081 .452

PERSEPSI_FAS Pearson Correlation -.081 -.196 -.129 1

Sig. (2-tailed) .638 .251 .452

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

a. Listwise N=36

Hasil analisis data di atas menunjukkan bahwa:
- Ada korelasi negatif yang sangat signifikan antara TMT_A dengan mobilitas

(rxy = -0.408, p < 0.01)
- Tidak ada korelasi antara persepsi dengan mobilitas (rxy = -0,129, p > 0,05)


