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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Usia lanjut atau biasa disebut dengan lanjut usia (lansia) merupakan tahap 

penutup dalam perkembangan manusia setelah seseorang berada pada masa 

dewasa akhir. Mereka telah mengalami berbagai proses perkembangan dan 

peningkatan kemampuan sejak mereka lahir hingga mencapai masa dewasa akhir. 

Lansia cenderung memiliki ketrampilan emosional yang baik; optimis dalam 

memandang kehidupan; bijaksana dalam menentukan pilihan; sabar dalam 

menghadapi permasalahan; dan merasa nyaman dengan dirinya sendiri dan 

lingkungan (Bryner, 2010; Santrock, 2004). Namun di sisi lain, perkembangan di 

fase lansia juga ditandai dengan adanya perubahan pada kondisi fisik seperti 

bagian wajah, tangan, kulit, dan panca indera; bagian dalam tubuh; dan fungsi 

motorik (kekuatan, kecepatan dan belajar keterampilan baru) (Suhartini, 2014). 

Proses menjadi lansia dan konsekuensinya merupakan keadaan yang pasti dialami 

oleh setiap individu tanpa terkecuali dan tidak dapat dihindari. Seperti yang telah 

disampaikan oleh Rasulullah SAW. dalam sebuah hadits yang dikutip oleh As-

Sirjani (2011), “Berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah, karena Allah’Azza 

wa Jalla Tidak menciptakan penyakit kecuali Dia ciptakan juga obatnya, kecuali 

penuaan…” (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad).  

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BPS (Badan Pusat Statistik), 

populasi lansia mulai mengalami peningkatan sepanjang tahun. Pada tahun 2010 
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persentase populasi lansia sebesar 7,58% (18,04 juta jiwa) (BPS, 2010), kemudian 

menjadi 7,59% (18,27 juta jiwa) pada tahun 2011 (BPS, 2011a). Di tahun 2013, 

jumlah populasi lansia masih mengalami peningkatan menjadi 8,05% (20,04 juta 

jiwa) dan terus meningkat hingga mencapai 9,12% pada tahun 2014 (20,24 juta 

jiwa) (BPS, 2013b; BPS, 2014a). Trend peningkatan jumlah populasi lansia 

tersebut juga diproyeksikan oleh BPS yang akan meningkat di tahun 2025 dengan 

persentase sebesar 11,83% (BPS, 2013a). 

 

Grafik 1. Populasi Lansia di Indonesia 

 

Sumber : BPS (2000, 2011, 2013a, 2013b, 2014).  

Grafik 1. Populasi Lansia di Indonesia 

Secara khusus, wilayah Kabupaten Sukoharjo sendiri juga menunjukkan 

hasil data yang sama. Jumlah populasi lansia di Kabupaten Sukoharjo mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun presentase yang dihasilkan masih 

menunjukkan angka yang sama, namun jumlah penduduk lansia yang ada teteap 

mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 persentase populasi lansia sebesar 

11,5% (97.779 jiwa) (BPS, 2011b). Di tahun 2011 mengalami peningkatan 

menjadi 11,7% (100.232 jiwa), yang diikuti di tahun 2012 dengan persentase tetap 
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11,7% (100.835 jiwa) (BPS, 2012b; BPS, 2013c). Survei di tahun 2013 juga 

masih persentase sebesar 11,7% (101.620 jiwa) (BPS, 2014b). Selanjutnya, survei 

akhir di tahun 2015 masih terus mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan 

data populasi lansia sejumlah 11,8% (101.896 jiwa) (BPS, 2015).  

 

Sumber : BPS (2011, 2012, 2013, 2014, 2015) 

 

Grafik 2. Populasi Lansia di Kabupaten Sukoharjo 

Populasi lansia yang semakin meningkat menunjukkan perlunya perhatian 

dan penanganan khusus untuk meningkatkan kualitas hidup seorang lansia. Oleh 

karena itu, Pemerintahan Republik Indonesia memberikan suatu aturan khusus 

mengenai kehidupan lansia. Hal tersebut terbukti dengan adanya Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan 

juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 60 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam  

Penanganan Lanjut Usia di Daerah (dalam Badan Pengawas Keuangan dan 

Pembangunan [BPKP], 2015). Peraturan-peraturan tersebut dipersiapkan 

sedemikan rupa untuk mengatur kehidupan lansia menjadi lebih terarah dan 

terlindungi. 
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Menjadi seorang lansia bukanlah hal yang dapat diterima secara mudah oleh 

setiap orang. Suardiman (2011) mengungkapkan berbagai permasalahan yang 

timbul di masa lansia antara lain, (1) masalah ekonomi yang ditandai dengan: 

menurunnya produktivitas kerja, memasuki masa pensiun, dan berhenti dari 

pekerjaan, (2) masalah sosial yang ditandai dengan berkurangnya kontak sosial 

baik dengan keluarga, masyarakat, maupun teman kerja, (3) masalah kesehatan 

yang ditandai dengan kerentanan terhadap berbagai penyakit, (4) masalah 

psikologis yang ditandai dengan perasaan tidak percaya diri, kesepian, terasing 

dari lingkungan, post power syndrome, ketidakberdayaan, ketidakbergunaan, dan 

ketidakbahagiaan. Hasil survei yang telah dilakukan oleh Howard (dalam Susanto, 

2015) menunjukkan bahwa orang yang tidak bahagia cenderung mementingkan 

diri sendiri, menjauhkan diri dari pergaulan, sering merasa cemas, dan bahkan 

membenci orang lain. 

Lansia memiliki kerentanan terhadap ketenangan dan kebahagiaan 

hidupnya. Seiring betambahnya usia, maka akan semakin bertambah pula 

kecenderungan perasaan negatif untuk muncul (Candra, 2012; Rafikasari, 2015). 

Lansia cenderung merasa cemas, khawatir, takut, kurang percaya diri, kesepian, 

hingga depresi dalam menghadapi berbagai permasalahan di masa akhir 

kehidupannya yang mengakibatkan tidak mampunya lansia untuk beraktifitas 

secara optimal (Laksmana, 2013; Suardiman, 2011). Rahmi (2015) 

memperkirakan bahwa 50% lansia di Indonesia kini mende   rita kesepian. 

Kesepian yang dirasakan lansia akan menyebabkan diri lansia menjadi tidak 

dibutuhkan, tersisihkan dan merasa tidak berguna. Selanjutnya terkait depresi, 
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Psikolog Rima Olivia (dalam Rezkisari, 2014) menjelaskan bahwa hal tersebut 

disebabkan oleh berbagai tekanan hidup yang berujung pada perasaan tidak 

berharga dan tidak bahagia dalam diri seseorang. Selain itu, ia juga menjelaskan 

bahwa rendahnya kadar hormon endofrin yang ada dalam tubuh juga 

menyebabkan seseorang mengalami depresi. Hormon tersebut merupakan hormon 

kebahagiaan yang bisa menangkal stress. Persentase lansia yang mengalami 

depresi adalah sekitar 1-5% dari populasi lansia dan lebih rentan pada lansia yang 

mengalami gangguan medis. (Candra, 2012). Kurniawati (2013) menjelaskan 

bahwa di tahun 2013 persentase lansia yang mengalami depresi tersebut 

meningkat menjadi 10%. 

Pada dasarnya, setiap manusia termasuk lansia akan mencari kebahagiaan 

dalam kehidupannya. Akan tetapi pendapat mengenai apa bahagia itu, dimana 

tempatnya, bagaimana cara memperolehnya, hampir semua orang mempunyai 

titik pandang yang berbeda antara satu dengan yang lainnya (Rahman, 2012). 

Mustofa (2008) menuturkan bahwa kebahagiaan adalah kondisi ucapan, prediksi, 

memandang kehidupan dengan realistis, penuh harapan, optimis, dan semangat. 

Lebih jelas, Mustofa menuturkan bahwa kebahagiaan yang dimaksud adalah 

kebahagiaan hakiki dimana hilangnya perasaan sedih dan khawatir pada saat 

mereka hidup di dunia dan juga di akhirat.  

Kebahagiaan merupakan hal yang sangat ingin dicapai oleh setiap manusia. 

Beberapa manfaat yang diperoleh ketika seseorang memiliki kebahagiaan adalah 

dapat memiliki kehidupan yang lebih positif; menjadi lebih kreatif, toleran, dan 

konstruktif; mampu mencegah berbagai penyakit seperti serangan jantung, stroke, 



6 
 

dan diabetes; lebih mudah bergaul; luwes; dan lebih mampu mengatasi kesalahan-

kesalahan sehari-hari (Garey, 2015; Susanto, 2015). Suardiman (2011) 

mengungkapkan bahwa kebahagiaan hidup dapat dicapai apabila seseorang 

mampu memenuhi kebutuhan terkait fisik, psikis, sosial dan kebutuhan-kebutuhan 

lain yang dirasa penting bagi kehidupannya (seperti: beribadah; berkomunikasi 

dengan orang lain; dicintai, disayangi, dan diperhatikan; dan berhubungan dengan 

Tuhan). Kebahagiaan yang diperoleh dengan mendekatkan diri kepada Sang 

Pencipta bertujuan untuk memperkuat religiusitas, menerima kenyataan hidupnya 

secara ikhlas dan dapat melakukan proses kehidupan secara sukses (Isnaeni, 2012; 

Mustofa, 2008; Suardiman, 2011).  

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sarpitaningtyas (2012) 

menunjukkan bahwa motivasi lansia dalam melakukan aktivitas keagamaan antara 

lain adalah untuk mengisi hari tua, memperoleh lebih banyak ilmu kegamaan, 

memperoleh kedamaian, kenyamanan dan kebahagiaan hidup, serta memperoleh 

kesiapan dalam menghadapi kematian. Selanjutnya, berdasarkan kajian penelitian 

di Negara Barat yang dilakukan oleh Papalia dan Feldman (2014) menunjukkan 

adanya hubungan positif antara melakukan berbagai aktivitas keagamaan atau 

spiritualitas dengan kesehatan, fungsi psikologis, kepuasan pernikahan, 

kesejahteraan, dan kebahagiaan.  

Allah SWT. sudah merumuskan bahwa setiap manusia yang mau 

mengingat-Nya saja pasti akan memperoleh ketenangan dalam hidupnya. Hal ini 

terdapat dalam QS. Ar-Ra’du (13 : 28-29) yang artinya, “(yaitu) orang-orang yang 

beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, 
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hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram. Orang-orang yang 

beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat 

kembali yang baik”. Sejalan dengan hal tersebut, kaidah fikih juga mengatakan 

bahwa “‘addiinu jaa a lisa’aadatil basyar” yang artinya “agama itu datang 

semata-mata untuk kebahagiaan manusia” (Mustofa, 2008). Berdasarkan uraian 

yang terdapat dalam Al-Qur’an dan kaidah fikih tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa pada dasarnya kebahagiaan umat manusia sudah dijamin oleh Allah SWT. 

asalkan mereka mau mendekatkan diri kepada-Nya melalui berbagai aktivitas 

agama. Pengaplikasian aktivitas keagamaan dapat dilakukan dalam bentuk shalat, 

dzikir, bersedekah, membaca Al-Qur’an, maupun Haji dan Umrah (Tumanggor, 

2014). 

Saat ini, terdapat beragam agama yang menyebar di seluruh wilayah dunia. 

Di Indonesia memiliki mayoritas penduduk yang beragama Islam. Dalam catatan 

The Pew Forum on Religion & Public Life pada tahun 2010 (Indrawan, 2015), 

Indonesia termasuk dalam 10 Negara yang memiliki populasi penduduk Muslim 

terbesar di dunia.  Dari 205 juta penduduk Indonesia, dilaporkan sedikitnya 88,1% 

beragama Islam. Di Kabupaten Sukoharjo sendiri, populasi penduduk beragama 

Islam juga memiliki angka yang tinggi yaitu sekitar 95% (827.023 jiwa) dari 

keseluruhan jumlah penduduk (BPS, 2015). Populasi penduduk Muslim dalam 

jumlah yang cukup besar baik di Indonesia maupun Kabupaten Sukoharjo, sudah 

sepantasnya untuk diberikan perhatian yang lebih terutama dalam hal pemahaman 

beragama dan menjalankan berbagai aktivitas keagamaan agar seseorang dapat 

memperoleh kebahagiaan hakiki yang bermakna bagi kehidupannya.  
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengajukan rumusan 

masalah yang hendak diangkat dalam penelitian ini, yaitu apakah ada hubungan 

antara partisipasi dalam aktivitas keagamaan dengan kebahagiaan (happiness) 

pada lansia muslim?. Mengacu pada rumusan masalah tersebut, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian yang berjudul : Kebahagiaan (Happiness) pada 

Lansia Muslim Ditinjau dari Partisipasi dalam Aktivitas Keagamaan.  

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian 

ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui hubungan antara partisipasi dalam aktivitas keagamaan dengan 

kebahagiaan (happiness) pada lansia muslim. 

2. Mengetahui tingkat partisipasi dalam aktivitas keagamaan dan tingkat 

kebahagiaan (happiness) lansia muslim.  

3. Mengetahui sumbangan efektif partisipasi dalam aktivitas keagamaan terhadap 

kebahagiaan (happiness) pada lansia muslim. 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 

1. Bagi para lansia, diharapkan memberikan informasi dan sumbangan pemikiran 

mengenai pentingnya melaksanakan aktivitas keagamaan secara baik agar 

memperoleh kebahagiaan (happiness) dalam menjalani kehidupan serta dapat 

memiliki pikiran yang positif dalam mengisi hari tua dengan aktivitas yang 

lebih bermanfaat lagi 
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2. Bagi keluarga, diharapkan dapat lebih memberikan perhatian dan kasih sayang 

lebih kepada lansia dalam menghadapi masa tuanya, serta memberikan 

gambaran yang jelas mengenai kebahagiaan (happiness) pada lansia dengan 

mengoptimalkan aktivitas keagamaan sebagai salah satu sumber kebahagiaan 

(happiness) lansia.  

3. Bagi ilmuwan Psikologi, diharapkan dapat memberikan kontribusi, menambah 

wawasan dan wacana berpikir terhadap perkembangan dan kemajuan bidang 

psikologi serta dapat menjadi salah satu referensi dalam mengembangkan teori 

baru. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan berupa referensi dan acuan dalam pengembangan penelitian yang 

sejenis agar dapat melakukan pendalaman penelitian secara lebih baik lagi. 


