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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan kesehatan di Indonesia merupakan upaya kesehatan 

untuk mencapai kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk dalam 

mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur 

kesejahteraan umum dari tujuan nasional. Seiring dengan keberhasilan 

pemerintah dalam pembangunan nasional, telah terwujud hasil yang positif 

diberbagai bidang, yaitu adanya kemajuan ekonomi, perbaikan lingkungan 

hidup, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang medis 

sehingga dapat meningkatkan kualitas kesehatan penduduk serta 

meningkatkan umur harapan hidup. Akibatnya jumlah penduduk yang berusia 

lanjut cenderung meningkat dan bertambah lebih cepat (Depkes RI, 2002). 

Salah satu hasil pembangunan kesehatan di Indonesia adalah 

meningkatnya angka harapan hidup (life expectancy). Dilihat dari sisi ini, 

pembangunan kesehatan di Indonesia sudah cukup berhasil karena angka 

harapan hidup bangsa kita telah meningkat secara bermakna. Namun disisi 

lain dengan meningkatnya angka harapan hidup ini membawa beban bagi 

masyarakat karena populasi penduduk lanjut usia (lansia) meningkat. Hal ini 

berarti kelompok resiko dalam masyarakat kita menjadi lebih tinggi. 

Meningkatnya populasi lansia ini bukan hanya fenomena di Indonesia saja, 

tetapi juga secara global (Notoatmodjo, 2007). 



 Sesuai data dari Departemen Sosial bahwa pada abad ke-21 dikenal 

sebagai kurun penduduk menua atau Era of Population Ageing (Hawari, 

2007). Pada tahun 2000 penduduk usia lanjut di seluruh dunia diperkirakan 

sebanyak 426 juta atau sekitar 6,8 %. Jumlah ini akan meningkat hampir dua 

kali lipat pada tahun 2025, yaitu menjadi sekitar 828 juta jiwa atau sekitar 9,7 

% dari total penduduk dunia. Di Negara-negara maju, jumlah lansia juga 

ternyata mengalami peningkatan, antara lain: Jepang (17,2%), Singapura 

(8,7%), Hongkong (12,9), dan Korea Selatan (7,5%) sudah cukup besar sejak 

dekade 1990-an. Sementara Negara-negara seperti Belanda, Jerman, dan 

Prancis sudah lebih dulu menghadapi masalah yang serupa (Notoatmodjo, 

2007). 

Di Indonesia tahun 2000 populasi penduduk lansia mencapai 15 juta 

jiwa atau 7,5% dari total populasi. Diperkirakan pada tahun 2020 jumlah 

angka ini akan mencapai 29 juta atau 11% dari total populasi (Hardiwinoto, 

1999). Distribusi penduduk lansia di Indonesia terbanyak di pulau Jawa, yaitu 

sekitar 66,84% dari seluruh penduduk lansia. Dilihat dari proporsi penduduk 

lansia di masing-masing provinsi di Indonesia, proporsi terbesar berturut-turut 

adalah mereka yang tinggal di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur, 

yaitu sebesar 12,58% dan 9,46%, sedangkan proporsi terkecil adalah 

penduduk lansia yang tinggal di Irian Jaya sebasar 1,65% (Notoatmodjo, 

2007). 

Peningkatan harapan hidup tersebut di satu pihak menjadi indikator 

kemajuan suatu bangsa, tetapi di pihak lain akan banyak menimbulkan 



masalah terutama masalah kesehatan dan kerawanan sosial akibat banyaknya 

lansia yang terlantar. Penanganan yang tidak bijaksana akan menimbulkan 

masalah baru terutama secara psikologis lansia tidak mendapat tempat secara 

sosial di masyarakat (Hawari, 2007). 

Salah satu masalah tersebut adalah gangguan mental. Gangguan mental 

yang sering pada lanjut usia adalah gangguan depresif, gangguan kognitif, 

pobia, dan gangguan pemakaian alkohol. Dari keseluruhan penduduk lansia di 

Negara Amerika diperkirakan 10-15% diantaranya menderita depresi (Stanley 

dan Beare, 2006). 

Lanjut usia pada saat mangalami stres akan mencari dukungan dari 

keyakinan agamanya. Dalam perkembangan selanjutnya ternyata dampak stres 

ini tidak hanya mengenai gangguan fungsional hingga kelainan organ tubuh, 

tetapi juga berdampak pada bidang kejiwaan (psikologik / psikiatrik) yaitu 

depresi (Hamid, 1999). Hal ini didukung oleh pernyataan Rakhmat (2003) 

bahwa penggunaan agama sebagai perilaku koping berkaitan dengan harga diri 

yang lebih tinggi dan depresi yang lebih rendah, terutama di kalangan orang-

orang yang cacat fisik, agama juga dapat meramalkan siapa yang akan atau 

tidak akan mengalami depresi.  

Unsur penting yang membantu pertumbuhan dan perkembangan 

kejiwaan adalah iman yang direalisasikan dalam bentuk ajaran agama. 

Seringkali musibah yang sangat serius dapat mengguncangkan seseorang, dan 

kegoncangan tersebut seringkali memunculkan kesadaran, khususnya 

kesadaran keberagamaan (Sururin, 2004). 



Penelitian Larson dalam Hawari (2007) mengungkapkan bahwa 

penghayatan keagamaan ternyata besar pengaruhnya terhadap taraf kesehatan 

fisik dan mental lansia, lansia yang religius lebih kuat dan tabah menghadapi 

stres dari pada yang kurang atau non religius, sehingga gangguan mental 

emosional jauh lebih kecil. Komitmen agama yang taat (terutama 

keberagaman intrinsik) berkaitan dengan tingkat depresi yang lebih rendah. 

Penyembuhan dari depresi yang lebih cepat, kesejahteraan, dan moril yang 

tinggi, harga diri yang lebih baik, locus control yang internal (Rakhmat, 

2003). 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti, saat ini 

lansia yang tinggal di panti wredha Dharma Bhakti kota Surakarta sebanyak 

89 orang yang sebagian besar berasal dari eks karesidenan Surakarta. Terdapat 

berbagai kegiatan rutin di panti tersebut, salah satunya adalah mengikuti apel 

pagi setiap hari Senin dan Kamis, kegiatan rohani keagamaan setiap hari 

Selasa dan Rabu, kegiatan senam lansia yang dilaksanakan setiap hari Jum’at, 

pemeriksaan kesehatan secara rutin dilaksanakan oleh puskesmas pada hari 

Kamis dan Sabtu, pada umumnya pemeriksaan hanya mengkaji fungsi 

fisiknya saja. Padahal fungsi psikososialnya juga perlu mendapatkan 

perhatian. Hal ini dikaitkan dengan sikap mereka yang terkadang hanya duduk 

diam, menunduk, memain-mainkan tangan dan cenderung mengeluhkan 

kondisi fisiknya, selain itu mereka kadang merasa tidak diperhatikan lagi 

apabila ada penghuni baru dan terkadang menimbulkan konflik antar-sesama 

penghuni hanya karena hal yang kecil saja.  



Sebuah kasus pada saat pemeriksaan kesehatan seorang lansia berumur 

50 tahun mengeluh terasa sakit diulu hati, dada seperti ditusuk-tusuk benda 

tajam, jantung berdebar-debar banyak keluar keringat, timbul perasaan sesak 

nafas sehingga harus bernafas panjang dan dalam, sering mual, perasaan sakit 

perutnya juga sering pindah-pindah, karena peneliti melihat bahwa gejala 

psikis terasa mendominasi keluhan lansia. Peneliti menanyakan apakah ada 

suatu masalah yang memberatkan hati lansia, dan lansia yang tadi selalu 

mengeluh dengan kondisi fisiknya akhirnya mau menceritakan beban pikiran 

dan hati yang menyebabkan banyaknya timbul gejala fisik diatas kemudian 

lansia tersebut diberi obat sesuai dengan keluhan, disarankan untuk lebih 

tenang dan lebih banyak melaksanakan ibadah karena pasti Allah tidak akan 

mungkin memberikan cobaan diatas kemampuan umatnya, lansia tersebut 

terlihat lebih baik dan gejala-gejala diatas berangsur menghilang. 

Kalau diagnosa Psikosomatik sudah terdeteksi secara dini, maka lansia 

tersebut tidak akan pernah bolak-balik kesana kemari mencari pertolongan, 

karena bila kita mengetahui bahwa keluhan yang diderita pasien adalah akibat 

psikisnya yang berat, maka kita dapat memberikan solusi dan pendidikan 

kepada lansia akan penyebab yang menyebabkan gangguan dan keluhannya, 

bukan hanya sekedar obat saja. 

Bila kita menghadapi seorang manusia, maka pendekatan yng harus 

diterapkan adalah pendekatan holistik (menyeluruh) melihat manusia sebagai 

mahluk yang terdiri dari 4 unsur (fisik, jiwa, sosial, spiritual / agama). 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti Hubungan 



Tingkat Pengetahuan tentang Agama dengan Tingkat Depresi pada Lansia di 

Panti Wreda Dharma Bhakti kota Surakarta. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis ingin meneliti 

Adakah hubungan tingkat pengetahuan tentang agama dengan tingkat depresi 

pada lansia di Panti Wreda Dharma Bhakti kota Surakarta ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan tentang agama dengan 

tingkat depresi lansia di Panti Wreda Dharma Bhakti kota Surakarta.  

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

a. Tingkat pengetahuan tentang agama pada lansia di panti wredha 

Dharma Bhakti kota Surakarta. 

b. Tingkat depresi lansia di panti wredha Dharma Bhakti kota Surakarta.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah kajian dan pengembangan di bidang gerontologi dengan 

tinjauan ilmu keperawatan khususnya perilaku dan promosi kesehatan. 



2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pengelola panti wredha Dharma Bhakti kota Surakarta : memberi 

gambaran dan masukan pada panti tentang kondisi pengetahuan 

tentang keagamaan dan kesehatan mental lansia sehingga dapat 

diberikan dan dikembangkan layanan yang lebih tepat. 

b. Bagi Dinas Kesehatan: Sebagai masukan dalam menyusun kebijakan 

upaya pelayanan kesehatan khususnya promosi kesehatan pada lansia 

di panti wredha Dharma Bhakti kota Surakarta.  

c. Bagi Dinas Sosial: Sebagai masukan untuk membuat kebijakan dalam 

penanganan lansia di panti wredha Dharma Bhakti kota Surakarta.  

d. Peneliti Lain: Sebagai masukan bagi peneliti lain yang mempunyai 

minat yang sama guna mengembangkan lebih lanjut.  

 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang tingkat depresi telah banyak dilakukan, sejauh ini 

peneliti belum menemukan penelitian yang khusus membahas tentang 

hubungan tingkat pengetahuan tentang agama dengan tingkat depresi pada 

lansia. Adapun penelitian-penelitian yang senada dengan penelitian ini adalah: 

1. Kartinah (2007) “Konstribusi dukungan sosial terhadap tingkat depresi 

pada lansia pensiunan pegawai negeri sipil di kecamatan Sukoharjo” 

menunjukan bahwa ada korelasi negatif yang signifikan antara dukungan 

sosial dengan tingkat depresi yakni semakin tinggi dukungan sosial maka 

semakin rendah tingkat depresi dengan rxy (128) = -0,529 pada P = 0,001. 



2. Handayani, Rining (2003) ”Hubungan tingkat kemampuan dalam aktivitas 

dasar sehari-hari dengan tingkat depresi pada lansia yang tinggal di panti 

sosial Tresna Werdha Abiyoso Yogyakarta”. Hasil analisa data dengan 

menggunakan uji statistik non parametic corellasin dari Spermen’s 

menunjukkan bahwa koefisien korelasi sebesar 0,098 dengan tingkat 

signifikansi 0,506 yang berarti bahwa ada hubungan yang lemah antara 

tingkat kemampuan aktivitas dasar dengan tingkat depresi pada lansia 

yang tinggal di PSTW. 

Perbedaan dengan penelitian-penelitian tersebut terletak pada subjek, 

tempat penelitian dan variabel penelitian yaitu hubungan tingkat pengetahuan 

tentang agama dengan tingkat depresi pada lansia di panti wredha “Dharma 

Bhakti” kota Surakarta. 

 

 

 


