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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Populasi lanjut usia di dunia akan bertambah dengan cepat di 

bandingkan penduduk seluruhnya, maka relative akan lebih besar di negara-

negara sedang berkembang seperti Indonesia. Populasi lanjut usia di Indonesia 

di proyeksikan antara tahun 1990-2025 akan naik 414% suatu angka yang 

tertinggi diseluruh dunia (United States Bureau of the Cencus dalam Darmojo 

dan Martono, 2011). 

Penduduk di Indonesia usia 60 tahun ke atas antara tahun 1971-1980, 

serta antara 1980-1990 masih berkisar di bawah 1%. Jika peningkatan 

presentase antara tahun 1990-2000 diperkirakan 0,9%, maka presentase 

penduduk usia 60 tahun ke atas pada saat ini diproyeksikan sebesar 7,2% dari 

total populasi atau sekitar 14,9 juta orang (Tamher & Noorkasiani, 2009). 

Proses menua yang dialami oleh lansia menyebabkan mereka 

mengalami berbagai macam perasaan sedih, cemas, kesepian, dan mudah 

tersinggung. Perasaan tersebut merupakan masalah kesehatan jiwa yang 

terjadi pada lansia (Maryam dkk, 2008). Menurut Darmojo dan Martono 

(2011), menjelaskan psikososial lansia antara lain merasa kesepian (pria 

19,8%, wanita 20,8%), tanda-tanda depresi berturut-turut 4,3% dan 42% 
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menunjukan kelakuan atau tabiat buruk (7,3% dan 3,7%) cepat marah, 

irritable (17,2% dan 7,1%).  

Penuan adalah proses alami yang terjadi dan tidak dapat dihindari, 

berjalan secara terus-menerus, dan berkesinambungan. Selanjutnya 

berpengaruh terhadap perubahan anatomis, fisiologis, dan biokimia pada 

tubuh sehingga mempengaruhi fungsi dan kemampuan tubuh secara 

keseluruhan (Departemen kesehatan RI dalam Maryam dkk, 2008). 

Menurut Darmojo dan Martono (2004), menjadi tua bukanlah suatu 

penyakit atau sakit, tetapi suatu proses perubahan dimana kepekaan 

bertambah atau batas kemampuan beradaptasi menjadi berkurang yang sering 

dikenal dengan geriatric giant di mana lansia akan mengalami yaitu, 

imobilisasi, instabilitas (mudah jatuh), intelektualitas terganggu (demensia), 

isolasi (depresi), inkontinensia, impotensi, imunodefisiensi, infeksi mudah 

terjadi; impaksi (konstipasi), iatrogenestik (kesalahan diagnosis), insomnia, 

impairment of (gangguan pada), penglihatan pendengaran, penciuman, 

komunikasi, dan integritas kulit, inaniation (malnutrisi).  

Kecemasan suatu keadaan emosional yang mempunyai ciri-ciri 

ketergantungan fisiologis, perasaan tegang yang tidak menyenangkan dengan 

perasaan aprehensif  bahwa suatu yang buruk akan terjadi (Nevid dkk, 2005). 

Salah satu perubahan mental-emosional yang sering dijumpai pada lansia 

adalah kecemasan. Kecemasan dalam kadar yang wajar diperlukan untuk 
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bertahan hidup. Kecemasan merupakan respon emosional terhadap suatu 

ancaman yang sumbernya tidak jelas (Stuart dan Sundeen, 2006). 

 Seseorang mengalami kecemasan dengan tanda dan gejala seperti 

berikut: cemas, khawatir, sering berfirasat buruk, takut akan pikirannya sendiri, 

mudah tersinggung, merasa tegang, tidak tenang, gelisah, mudah terkejut, takut 

sendirian, takut pada keramaian dan banyak orang, gangguan pola tidur, 

mimpi-mimpi yang menegangkan, gangguan konsentrasi dan daya ingat, 

keluhan-keluhan somatik, misalnya rasa sakit pada otot dan tulang, 

pendengaran berdenging (tinnitus), berdebar-debar, sesak nafas, gangguan 

pencernaan, gangguan perkemihan, sakit kepala dan lain sebagainya (Hawari, 

2006). (Artikel kesehatan, 2009) menjelaskan kehilangan pasangan hidup 

merupakan live event yang menjadi stressor kuat bagi lansia. Stress yang 

dialami oleh seseorang akan menimbulkan kecemasan. Penyebab kecemasan 

bisa disebabkan oleh kehilangan pasangan hidup. Kehilangan  pasangan hidup 

akan mengalami kecemasan dengan ciri-ciri kecemasan tersebut. 

Rasa kehilangan merupakan gejala utama pada lansia. Lansia akan 

mengalami banyak rasa duka cita karena kehilangan seseorang yang dicintai 

atau dekat, misalnya kematian pasangan, kematian keluarga kawan dekat dan 

lain-lain. Perubahan kedudukan pekerjaan atau pensiun akan berdampak juga 

terhadap penurunan kondisi fisik mental pada lansia (Hawari, 2007). Lansia 

disamping mengalami beberapa kemunduran, namun lansia juga mengalami 
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perkembangan spiritual. Pada lansia banyak waktu untuk mengikuti kegiatan 

agama, perasaan kehilangan karena pensiun dan tidak aktif dalam kegiatan 

serta menghadapi kematian orang lain menimbulkan rasa kesepian atau 

mawas diri (Nugroho, 2008). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Andri (2009), tingkat 

kecemasan lansia yang ditinggalkan pasangannya 68,9% pada kategori ringan, 

31,1% kategori sedang dan 0% kategori berat. Seorang lansia yang mengalami 

kecemasan berat pada satu tahun terakhir setelah kehilangan pasangan mereka 

beresiko mengalami kecemasan berat. Lansia yang kehilangan pasangan hidup 

sudah lebih dari satu tahun maka cenderung kecemasan berat berkurang 

Darmojo dan Martono (2011). 

Menurut Direktur Kesehatan Jiwa dalam Darmojo dan Martono 

(2011), seorang lansia kehilangan pasangan hidup dalam satu tahun terakhir, 

lansia tersebut dalam keadaan resiko tinggi mengalami peristiwa fisik atau 

psikologik yang merugikan. Proses menghadapi, mengatasi, serta 

menyesuaikan diri terhadap peristiwa kehilangan. Maryam dkk (2008) 

menjelaskan proses mencakup tahap syok dan merasa percaya, lama-kelamaan 

timbul kesadaran akan peristiwa kehilangan tersebut setelah itu pulih kembali. 

Peristiwa yang dapat menimbulkan kecemasan ini akan menghilang dengan 

sisi spiritual lansia yang membaik. 
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James Fowler meyakini bahwa kepercayaan atau demensia spiritual 

adalah suatu kekuatan yang memberi arti bagi kehidupan seseorang. Bahwa 

perkembangan kepercayaan antara orang dan lingkungan terjadi karena 

adanya kombinasi antara nilai-nilai dan pengetahuan. Juga berpendapat bahwa 

perkembangan spiritual pada lansia berada pada tahap penjelmaan dan prinsip 

cinta dan keadilan (Maryam dkk, 2008). 

Zuckerman dalam Hawari (2006), juga menjelaskan terhadap orang 

lanjut usia, yang religius banyak berdoa dan berdzikir usianya lebih panjang. 

Dibandingkan para orang lanjut usia yang tidak menjalankan ibadah berdoa 

dan berdzikir angka kematiannya dua kali di bandingkan dengan mereka yang 

rajin beribadah, berdoa dan berdzikir. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di Desa 

Tlingsing Cawas Klaten, perangkat desa mengatakan jumlah lansia 842 orang. 

Lansia yang ditinggalkan pasangan hidupnya terdiri dari laki-laki 29 orang 

dan perempuan 144 orang. Untuk lansia yang tidak memiliki pasangan hidup 

yang beragama Islam 167 orang. Terdapatnya 9 masjid dan tidak adanya 

kegiatan agama Islam khusus untuk lansia di Desa Tlingsing Cawas Klaten. 

Hanya terdapat kegiatan agama yasinan untuk bapak-bapak setiap sebulan 

sekali pada setiap dusun masing-masing, pengajian Aisyah 1 bulan sekali dan 

pengajian setiap bulan puasa seminggu sekali. Dari hasil wawancara terhadap 

17 lansia yang tidak mempunyai pasangan didapatkan 85% diantaranya 
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mengalami gejala kecemasan seperti perasaan khawatir, gelisah, sakit kepala, 

mudah tersinggung dan susah berkonsentrasi. Lansia mengatakan jarang pergi 

ke masjid dikarenakan jarak yang jauh dari rumah. Sedangkan dari 70% lansia 

yang tidak memiliki pasangan hidup mengatakan sering mengikuti kegiatan 

agama yang ada di Desa Tlingsing Cawas Klaten karena dengan kegiatan 

agama seperti dengan solat, doa dan rutin mendengarkan pengajian membuat 

mereka merasa lebih tenang. 

Maka peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara 

pemenuhan kebutuhan spiritual dengan tingkat kecemasan pada lansia yang 

tidak memiliki pasangan hidup?” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas memberi 

dasar bagi peneliti untuk merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

“Bagaimanakah hubungan antara pemenuhan kebutuhan spiritual dengan 

tingkat kecemasan pada lansia yang tidak memiliki pasangan hidup di Desa 

Tlingsing Cawas Klaten ? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan : 

1. Tujuan Umum 
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Mengetahui hubungan antara pemenuhan kebutuhan spiritual terhadap 

tingkat kecemasan pada lansia yang tidak memiliki pasangan hidup di 

Desa Tlingsing Cawas Klaten. 

2. Tujuan Khusus  

a. Mengetahui tingkat pemenuhan kebutuhan spiritual pada lansia 

yang tidak memiliki pasangan hidup di Desa Tlingsing Cawas 

Klaten.  

b. Mengetahui tingkat kecemasan pada lansia yang tidak memiliki 

pasangan hidup di Desa Tlingsing Cawas Klaten. 

c. Mengetahui hubungan antara pemenuhan kebutuhan spiritual 

dengan tingkat kecemasan pada lansia yang tidak memiliki 

pasangan hidup di Desa Tlingsing Cawas Klaten. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan  mampu memberikan manfaat antara lain: 

1. Manfaat Teoritis  

Menjadi wacana baru untuk memperkaya teori dan ilmu pengetahuan 

khususnya tentang hubungan antara pemenuhan kebutuhan spiritual 

dengan tingkat kecemasan pada lansia yang tidak memiliki pasangan 

hidup di Desa Tlingsing Cawas Klaten 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi masyarakat lansia di Desa Tlingsing Cawas Klaten agar dapat 

dijadikan masukan dan pertimbangan dalam meningkatkan 
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pelayanan dan dapat mengindentifikasi masalah kecemasan yang 

dialami lansia secara dini serta dapat menyarankan orang-orang 

disekitar lansia untuk memberikan dukungan kepadanya.    

b. Bagi masyarakat, tokoh agama di Desa Tlingsing Cawas Klaten 

agar dapat meningkatkan kegiatan yang berkaitan dengan spiritual 

sehingga lansia dapat meningkatkan keyakinan spiritualnya dan 

lansia mampu memenuhi kebutuhan dasar spiritualnya. 

c. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi peneliti selanjutnya 

sehingga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 

E. Keaslian penelitian 

Berdasarkan hasil penelusuran, penelitian tentang pemenuhan kebutuhan 

spiritual dan kecemasan sudah banyak dilakukan tapi sejauh yang penulis 

ketahui belum pernah menemukan atau membaca hasil penelitian yang 

mempunyai kesamaan judul dengan peneliti, namun ada beberapa kesamaan 

tema. Beberapa skripsi tersebut antara lain : 

1. Yarlis (2010), melakukan penelitian dengan judul Hubungan Antara 

Pemenuhan Kebutuhan Spiritual dengan Aspek Konsep Diri pada 

Lanjut Usia yang tempatnya Di Panti Sosial Tresna Werdha 

Yogyakarta Unit Budhi Luhur. Penelitian ini merupakan penelitian 

non experimental menggunakan metode analitik korelasional dan 

pendekatan kuantitatif. Racangan ini menggunakan cross sectional. 

Hasil penelitian bahwa adanya hubungan antara pemenuhan kebutuhan 
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spiritual dengan aspek konsep diri pada lanjut usia di Panti Sosial 

Tresna Werdha Budhi Luhur Yogyakarta. 

2. Andri (2009), penelitian yang berjudul Hubungan Dukungan Sosial 

Terhadap Tingkat Kecemasan Lansia Yang Tidak Memiliki Pasangan 

Hidup Di Panti Sosial Tresna Werdha. Jenis penelitian ini deskriptif 

korelatif yang menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan 

cross sectional. Penelitian di lakukan pada pasangan yang tidak 

memiliki pasangan hidup dengan jumlah sampel 45 orang. Teknik 

penggunaan pengambilan sampling adalah total sampling. Hasil 

penelitian bahwa tidak ada hubungan antara dukungan sosial dengan 

tingkat kecemasan lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Abiyoso 

Yogyakarta. Perbedaan penelitian ini terletak pada variebel yang 

digunakan, pada teknik pengambilan sampling adalah Simple Random 

Sampling dan sampel dilakukan pada lansia yang berada di Desa 

Tlingsing Kecamatan Cawas Klaten. Persamaaan adalah pada metode 

penelitian kuantitatif, pendekatan cross sectional, variabel yang diukur 

yaitu tingkat kecemasan pada lansia. 

 

 

 


