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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Lanjut usia dapat dikategorikan dalam usia dewasa akhir, yakni pada 

umur 60 tahun keatas (Sobur, 2003). Usia 60 tahun merupakan masa permulaan 

tua dan sudah mengalami kemunduran dalam hal fisik, sosial, dan psikologis. 

Permasalahan pada lanjut usia menurut Hurlock (2004) biasanya berupa 

keadaan yang tergantung dengan orang lain karena keadaan fisik yang sudah 

menurun, status ekonomi yang menurun dan mempengaruhi perubahan pola 

hidup, proses adaptasi dalam hubungan sosial karena ditinggal pasangan hidup 

dan teman seusia karena meninggal dunia, mengembangkan kegiatan baru 

karena aktivitas sehari-hari yang sudah mulai menurun, serta beradaptasi 

terhadap kondisi anak-anak yang sudah dewasa. Kondisi tersebut membuat 

lanjut usia harus beradaptasi lagi dengan banyak aspek dalam dirinya yang 

dapat menjadi pemicu timbulnya permasalahan psikologis.  

Meningkatnya usia harapan hidup dari tahun ke tahun menimbulkan 

semakin banyak jumlah lanjut usia tahun  (Priatmaja, 2011), sedangkan kondisi 

lanjut usia perlu penanganan khusus agar dapat tertangani dengan tepat dalam 

proses adaptasi terhadap kondisi dari diri yang terus mengalami penurunan dan 

mulai melemah. Proses penanganan pada lanjut usia harus bersifat holistik baik 

penanganan pada kondisi fisik, psikologis, serta sosial. Hal tersebut 
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menunjukkan bahwa lanjut usia memerlukan penanganan khusus agar dapat 

mempertahankan kesehatannya dan meningkatkan kemandirian. 

Proses menjadi lanjut usia tak dapat dihindari karena perkembangan 

manusia berjalan terus menerus dan berkesinambungan. Proses tersebut 

berjalan secara alami. Semakin bertambahnya angka harapan hidup seseorang 

menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah lanjut usia. Peningkatan jumlah 

lanjut usia pada tahun 2020 diperkirakan menjadi 29 juta jiwa atau sekitar 11% 

dari jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan. Kondisi tersebut akan 

menempatkan Indonesia menjadi negara dengan penduduk lanjut usia terbesar 

ketiga setelah Cina dan India (Wirakusumah, 2002). Disisi lain, jumlah lanjut 

usia yang semakin bertambah banyak akan menimbulkan permasalahan sendiri 

jika tidak diikuti dengan penanganan yang tepat.  

Menurut the national old people’s walfare council di Inggris (Philipson, 

2013) menyatakan depresi merupakan salah satu gangguan psikologis dalam 

urutan atas yang diderita oleh lanjut usia. Banyaknya stressor yang  muncul 

pada lanjut usia serta menurunnya kemampuan beradaptasi dapat menjadi 

penyebab depresi. Depresi pada lanjut usia juga berpotensi kearah perilaku 

bunuh diri jika disertai dengan gejala rasa cemas, rasa putus asa yang besar, 

rasa tidak berharga, gangguan tidur berat, dan gangguan pola makan. 

Gangguan depresi pada lanjut usia tersebut akan memperburuk kualitas hidup 

dan meningkatkan risiko bunuh diri.  

Kualitas hidup dan kondisi psikologis pada lanjut usia akan berbeda 

ketika berada di lingkungan keluarganya dengan lanjut usia yang berada di 
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panti werdha. Lanjut usia yang berada di lingkungan keluarga akan memiliki 

kondisi psikologis yang lebih baik jika dibandingkan dengan lanjut usia yang 

tinggal di panti werdha (Nurcahya, 2012). Lanjut usia yang berada dalam 

lingkungan keluarga memiliki risiko gangguan depresi lebih rendah 

dibandingkan dengan lanjut usia yang berada di panti werdha. Kejadian depresi 

pada lanjut usia yang berada di lingkungan keluarga sebesar 31,4%, sedangkan 

lanjut usia yang tinggal di panti werdha memiliki risiko sebesar 54,3%. 

Penelitian Stanley dan Beare (2007) juga menunjukkan bahwa gangguan 

depresi pada lanjut usia yang tinggal bersama keluarga memiliki skor 10-15%, 

sedangkan lanjut usia yang tinggal di institusi memiliki angka yang sangat 

besar yaitu 50-75%. 

Masa lanjut usia merupakan masa dimana semua orang berharap 

menjalani hidup dengan tenang, damai, serta menikmati masa pensiun bersama 

anak serta cucu dengan mencurahkan kasih sayang  (Sawartuti, 2010). Pada 

kenyataannya, tidak semua lanjut usia mendapatkan kesempatan hidup dan 

mendapatkan kondisi hidup ideal seperti itu. Berbagai persoalan hidup seperti 

kemiskinan, kegagalan-kegagalan, konflik dengan anak atau cucu, tidak 

memiliki pasangan atau tidak memiliki anak dapat memicu timbulnya tekanan 

psikologis.  

Kondisi psikologis yang sering menjadi keluhan pada lanjut usia 

diantaranya adalah gangguan depresif, gangguan kognitif, fobia, dan gangguan 

pemakaian obat serta minum-minuman beralkohol. Selain itu, lanjut usia 

memiliki risiko tinggi untuk bunuh diri dan penyalahgunaan obat-obatan 
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(Kaplan & Sadock, 2007). Gangguan depresi merupakan salah satu gangguan 

yang berada pada tingkatan sering diderita pada lanjut usia. Sedangkan, pada 

seluruh aspek perkembangan, depresi merupakan gangguan yang paling sering 

diderita menduduki peringkat atas setelah gangguan skizofrenia dan paranoia 

(Maurus, 2009). Ciri khas gangguan depresi adalah perasaan sedih yang 

mendalam dan menenggelamkan individu. Kondisi ini sering dipicu oleh 

kondisi yang menyebabkan kegelisahan luar biasa hingga penderita tak dapat 

menanganinya dan menjadi terperosok dalam kesedihan dan kedukaan yang 

luar biasa. 

Gangguan depresi pada lanjut usia sering terlambat dikenali dan tidak 

diobati secara baik karena sering mengalami penyangkalan. Penyangkalan 

tersebut biasanya berupa keluhan fisik, sehingga seringkali dianggap sebagai 

bagian dari proses penuaan (Dewi, 2012). Persentase keluhan fisik pada lanjut 

usia yang terlantar di Provinsi Jawa Tengah mencapai 69,28% yang 

menunjukkan persentase terbanyak di pulau jawa (Heriawan, 2006). Penderita 

depresi mungkin akan sering mengeluhkan suasana perasaan yang menurun, 

akan tetapi menyangkal suasana perasaan depresif. Oleh karena itu, deteksi 

gangguan depresi pada lanjut usia memerlukan keterampilan, karena gejala 

depresi yang umum digunakan biasanya tidak muncul. Gejala umum yang 

seringkali tidak muncul pada penderita depresi lanjut usia diantaranya adalah 

perasaan sedih, kurang bersemangat, menurunnya aktivitas, dan menurunnya 

keinginan.  
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Faktor muculnya depresi dapat dibedakan menjadi faktor fisik dan non 

fisik. Faktor fisik contohnya adalah gangguan neurofisiologi. Faktor non fisik 

atau masuk dalam kategori faktor psikologis contohnya adalah hilangnya sosok 

yang dicintai, harga diri yang hilang, dan ketakberdayaan diri (Umar, 2011). 

Kurang adanya media bagi lanjut usia dalam mencurahkan perasaan dan 

berbagi kegundahan akan menjadi faktor bertahannya gangguan depresi karena 

perasaan negatif yang ada akan ditekan ke alam bawah sadar (Sawartuti, 2010).  

Gangguan depresi pada lanjut usia (terutama yang tinggal di panti 

werdha) akan lebih berisiko karena kurangnya dukungan dari keluarga dan 

perpisahan dengan pasangan hidup atau teman seusia karena meninggal dunia 

yang akan menjadi pencetus terjadinya depresi pada lanjut usia (Laszkowski, 

2008). Selain itu, depresi pada lanjut usia juga dapat disebabkan oleh faktor 

gangguan fisik yang berhubungan dengan proses penuaan, kehilangan dalam 

bidang sosial-ekonomi, dan sex pada usia lanjut juga mengalami perubahan 

yang dapat menimbulkan masalah terutama jika ada anggapan dari masyarakat 

bahwa hal yang terkait dengan seksualitas pada lanjut usia merupakan hal yang 

tabu (Maramis & Maramis, 2009). Kondisi depresi pada lanjut usia akan 

menyebabkan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari 

dan mengurangi tingkat kemandiriannya. Meskipun depresi pada lanjut usia 

lebih sedikit jumlahnya jika dibandingkan dengan usia dewasa muda, akan 

tetapi pada lanjut usia lebih sering terjadi kasus bunuh diri (Knight& Satre 

dalam Nevid, Rathus, dan Greene, 2003). 
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Secara epidemiologik, di negara barat, depresi mencapai 15-20% dari 

populasi usia lanjut di masyarakat. Depresi pada lanjut usia semakin tinggi 

risikonya bila berada di institusi. Kondisi lainnya yang menjadi pemicu 

timbulnya depresi pada lanjut usia adalah karena ditelantarkan oleh keluarga. 

Hal tersebut dapat dikarenakan kondisi lanjut usia yang tidak memiliki 

keluarga, sanak saudara atau orang lain yang bersedia dan mampu mengurus 

mereka (lanjut usia) dalam memenuhi kebutuhan fisik, rohani, maupun sosial 

(Suryamin, 2015). Secara keseluruhan, jumlah lanjut usia yang terlantar di 

Indonesia mencapai 15,28%. Persentase lanjut usia terlantar yang jumlahnya 

terbesar di pulau jawa adalah Provinsi Jawa Timur (15,13%), Provinsi Banten 

(14,83%), Daerah Istimewa Yogyakarta (11,83%), dan Jawa Tengah (11,32). 

Persentase lanjut usia yang rawan terlantar di pulau jawa terbanyak adalah 

Provinsi Jawa Timur sebanyak 29,7%; Provinsi Jawa Tengah sebanyak 

26,93%; Daerah Istimewa Yogyakarta 24,77%; serta Provinsi Jawa Barat 

22,82% (Suryamin, 2015).  

Kesepian biasanya dialami oleh lanjut usia karena meninggalnya 

pasangan hidup atau teman dekat, terutama bila mereka mengalami berbagai 

penurunan status kesehatan. Kesepian dengan hidup sendiri adalah suatu hal 

yang berbeda. Ada sebagian lanjut usia yang tinggal sendiri akan tetapi tidak 

mengalami kesepian karena memiliki aktivitas sosial yang masih tinggi, 

sedangkan sebagian lainnya dapat saja mengalami kesepian meskipun berada 

di lingkungan yang banyak orang. Kesepian seringkali dirasakan oleh lanjut 

usia yang ditelantarkan oleh keluarga dan harus beradaptasi kembali di 
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lingkungan panti werdha. Lanjut usia yang mengalami kesepian memerlukan 

peran dari organisasi sosial agar mendapatkan hiburan serta memberikan 

motivasi dalam rangka meningkatkan peran sosial lanjut usia tersebut. 

Kondisi-kondisi yang telah dijelaskan diatas menunjukkan bahwa 

lanjut usia (terutama lanjut usia yang berada di panti werdha) yang telah 

mengalami penurunan fungsi menyeluruh, juga mengalami kondisi yang 

kurang sesuai dengan harapan (dapat berkumpul bersama keluarga menikmati 

sisa hidup). Hal tersebut dapat meningkatkan risiko munculnya gangguan 

depresi pada lanjut usia (Laszkowski, 2008). Penurunan fungsi menyeluruh 

diantaranya mencakup penurunan fungsi fisik (berupa penurunan fungsi 

kognitif, penurunan ingatan, sakit fisik, berkurangnya energi), fungsi sosial 

(peran sosial menurun serta status ekonomi yang juga menurun), serta 

permasalahan dalam fungsi secara psikologis (dapat terjadi karena 

meninggalnya orang terdekat, menurunnya harga diri, serta perasaan tidak 

berdaya). Lanjut usia yang tinggal di panti werdha mengalami kondisi yang 

lebih kurang menyenangkan lagi, diantaranya adalah ditelantarkan keluarga, 

kurang mendapatkan perhatian dari keluarga, perasaan kesepian serta 

kurangnya media untuk katarsis, serta adaptasi di lingkungan baru.  

Kondisi lanjut usia di Panti Werdha Dharma Bhakti Surakarta 

berdasarkan hasil wawancara dan observasi oleh peneliti pada bulan 3 -  4 

November 2015 kepada lanjut usia serta pengurus panti werdha, menunjukkan 

tanda-tanda depresi, salah satunya mayoritas lanjut usia mengalami kondisi 

sulit tidur pada waktu malam hari. Pada waktu malam hari banyak lanjut usia 
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yang masih berjalan-jalan. Selain itu, sesama lanjut usia sering terjadi konflik 

dan marah-marah. Selain itu, mayoritas lanjut usia menunjukkan respon mata 

berkaca-kaca ketika diberikan pertanyaan mengenai keluarga.  

Wawancara awal mengenai kondisi psikologis yang dialami lanjut usia 

di panti werdha dilakukan kepada beberapa penghuni panti. Ibu SM memiliki 

keluhan berupa sering bangun ketika tengah malam, merasa sulit memecahkan 

masalah, merasakan kondisi mulut yang kering, tidak memiliki rencana masa 

depan, mudah tersinggung, tak peduli apa yang dilakukan, sulit untuk 

bersantai, serta sering gemetar tanpa alasan. Ibu H memiliki keluhan berupa 

sulit memecahkan masalah, mudah terkejut, tangan gemetar, mudah 

tersinggung, serta merasa kondisi tubuh yang sudah mulai berubah tidak seperti 

pada masa muda. Sama seperti lanjut usia lain di Panti Werdha Dharma Bhakti 

Surakarta ketika diberi pertanyaan mengenai keluarga, dijawab dengan mata 

berkaca-kaca. Ibu SP mengeluhkan sulit memecahkan masalah, kondisi mulut 

kering, tangan gemetar, mudah panik, tidak ada rencana masa depan, deg-

degan tanpa alasan, sulit untuk bersantai, merasakan kesedihan yang 

mendalam, mudah tersinggung, merasa penurunan fungsi tubuh, takut tanpa 

alasan serta merasa hidup tak ada gunanya. Ibu SMN mengeluhkan kondisi 

mulut yang kering, tangan gemetar, gelisah, tidak ada rencana masa depan, 

deg-degan, sedih secara mendalam, serta merasakan kondisi tubuh yang sudah 

mulai menurun. 

Kondisi umum lanjut usia di Panti Werdha Dharma Bhakti Surakarta 

menjawab pertanyaan mengenai keluarga dengan mata berkaca-kaca dan ingin 
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pulang, akan tetapi tak dapat dilakukan. Ingin berkumpul bersama keluarga, 

akan tetapi tidak dapat dilakukan. Kondisi lainnya pada lanjut usia di Panti 

Werdha Dharma Bhakti Surakarta sudah mengalami penurunan fungsi kognitif 

(tidak ingat umur dan sudah disorientasi waktu dan tempat serta jawaban yang 

tidak sesuai dengan pertanyaan wawancara), serta penurunan fungsi fisik 

(berupa tidak mendengar serta kelelahan). 

Kondisi-kondisi seperti yang sudah dideskripsikan kondisi lanjut usia 

diatas menunjukkan bahwa kondisi lanjut usia merasa kurang nyaman berada 

di lingkungan panti werdha. Lanjut usia menginginkan kedekatan hubungan 

dengan keluarga disaat mengalami penurunan banyak fungsi dalam 

kehidupannya.  

 

Gambar 1.  
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Hasil pengambilan data awal yang dilakukan peneliti pada tanggal 23 

November 2015 sampai 26 November 2015 menggunakan skala DASS21 pada 

82 lanjut usia di Panti Werdha Dharma Bhakti Surakarta menunjukkan 18% 

mengalami depresi, 22% mengalami stres, 37% mengalami penurunan fungsi, 

sedangkan 23% mengalami bedrest total.  

Penanganan depresi pada lanjut usia lebih dibutuhkan dalam 

penanganan terhadap perasaan kehilangan orang yang dicintai, kebutuhan 

untuk melakukan peran-peran penting di masa lalu, serta penerimaan kematian 

orang lain (Utomo, 2012). Penanganan depresi pada lanjut usia lebih efektif 

menggunakan terapi yang bersifat psikologis jika dibandingkan dengan terapi 

obat-obatan saja, misalnya antidepresan (Cowen, Harrison, Burns, 2012). 

Salah satu diantara banyak jenis psikoterapi adalah logoterapi. Logoterapi 

merupakan salah satu metode terapi yang menerapkan pendekatan spiritual 

yang bertujuan untuk menyadari keberadaan diri dan memaknai tujuan hidup. 

Hal tersebut dapat membuat manusia bertanggung jawab pada diri dan situasi 

hidup yang dijalani agar mencapai kondisi sehat mental, yakni mature, 

independent, dan happy (Joseph, 2015). 

Tindakan terapi untuk menurunkan tingkat depresi dapat dilakukan 

dengan melakukan pengobatan farmakologi, sedangkan untuk perilaku dan 

kondisi psikologis dapat menggunakan psikoterapi. Tujuan tindakan terapi 

tersebut adalah untuk mengurangi gajala-gejala gangguan depresi, mencegah 

bunuh diri, mencegah kekambuhan, untuk memperbaiki status fungsional dan 

kognitif serta membantu penderita dalam mengembangkan ketrampilannya 
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(Semiun, 2006). Selain itu, ada teknik ECT (Electro Convulsive Therapy) jika 

penderita tidak menunjukkan respon terhadap obat-obatan farmakologi atau 

karena memiliki depresi sangat berat dan ada kecenderungan untuk bunuh diri 

atau menyakiti diri sendiri. 

Beberapa riset terakhir menunjukkan bahwa kasus depresi dan 

kecemasan cocok menggunakan teknik Cognitive Behavior Therapy (CBT). 

CBT merupakan terapi yang mudah dilakukan dan dianggap cocok untuk 

menangani depresi serta kecemasan (Clark, 2015). Ciri khas CBT adalah 

penanganan kognitif serta perilaku yang dikombinasikan menjadi satu terapi 

dan biasanya ada tugas setelah satu sesi terapi telah diselesaikan. Selain itu, 

CBT memerlukan proses kognitif yang tinggi. Kondisi-kondisi tersebut perlu 

dipertimbangkan jika subjek-nya adalah lanjut usia yang ditelantarkan serta 

dengan pendidikan rendah. Data persentase lanjut usia berdasarkan pendidikan 

tertinggi di Indonesia pada tahun 2014 (Hariawan, 2006) menunjukkan bahwa 

24,34% tidak pernah sekolah; 32,51% tidak tamat SD; 25,68 lulusan SD/ 

sederajat; 6,63% lulusan SMP/ sederajat; dan 10,84 tamat hingga jenjang 

SMA/ sederajat. Oleh karena itu, CBT kurang cocok digunakan untuk lanjut 

usia dengan tingkat pendidikan terakhir yang rendah. 

Alternatif psikoterapi lain yang cocok digunakan untuk lanjut usia di 

panti werdha adalah logoterapi (Umar, 2011). Hal tersebut dikarenakan kondisi 

pendidikan lanjut usia di panti werdha yang rendah serta sudah mengalami 

banyak penurunan fungsi. Logoterapi berasal dari bahasa Yunani dari kata 

“Logos” yang berarti makna dan juga rohani, sedangkan terapi merupakan 
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penyembuhan atau pengobatan (Bastaman, 2007). Logoterapi secara umum 

merupakan penyembuhan yang didasarkan pada keutuhan manusia yang 

memiliki dimensi ragawi, kejiwaan, dan rohani, serta menganggap bahwa 

makna hidup merupakan motivasi utama manusia (Bastaman, 2007).  

Logoterapi memiliki beberapa teknik yang dapat disesuaikan dengan 

kondisi subjek. Teknik-teknik tersebut adalah paradoxical intention 

(kemampuan mengambil jarak dan mengambil sikap), dereflection 

(membebaskan diri dari kondisi tak nyaman), medical ministry 

(mengembangkan sikap yang tepat terhadap musibah), dan existential analysis 

(mengatasi kehampaan hidup) yang memiliki ciri khas masing-masing untuk 

menangani gangguan psikologis tertentu. Misalnya teknik paradoxical 

intention lebih cocok digunakan untuk menangani kasus obsesif-kompulsif, 

serta teknik existential analysis lebih efektif digunakan untuk membantu 

subjek menemukan makna hidupnya.  

Logoterapi akan efektif diberikan sesuai dengan kondisi subjek yang 

merasakan tidak ada harapan dan kehilangan makna hidup (Ukus, Bidjuni, & 

Karundeng, 2015). Kondisi lanjut usia di Panti Werdha Dharma Bhakti 

Surakarta mengalami gejala depresi, tidak memiliki harapan, serta hidup hanya 

untuk menunggu kematian karena telah ditelantarkan oleh keluarga. Logoterapi 

lebih lanjut dikembangkan di Indonesia oleh Bastaman (2007) dan disesuaikan 

dengan kondisi budaya Indonesia. Hal yang disesuaikan antara lain 

mengutamakan bantuan orang lain disekitar tempat tinggal, pendekatan 

keagamaan lebih kuat, serta menggunakan bahasa sehari-hari yang sering 
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diigunakan oleh masyarakat Indonesia. Logoterapi tersebut berupa lima teknik 

menemukan makna hidup yang diberi nama pancacara temuan makna. Lima 

teknik tersebut dikembangkan berdasarkan teori logoterapi kemudian 

disesuaikan dengan budaya Indonesia. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk 

menguji “Pengaruh Pelatihan Metode Pancacara Temuan Makna Berdasar 

Konsep Logoterapi Terhadap Penurunan Depresi Pada Lanjut Usia Di Panti 

Werdha Dharma Bhakti Surakarta”. Permasalahan pada penelitian ini adalah 

apakah logoterapi berpengaruh terhadap penurunan tingkat depresi pada lanjut 

usia? 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penurunan depresi pada 

lanjut usia sebelum dan setelah Pelatihan Pancacara Temuan Makna pada 

kelompok eksperimen serta mengetahui perbedaan tingkat depresi pada lanjut 

usia setelah Pelatihan Pancacara Temuan Makna pada kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Secara Umum 

1) Memperluas dan memperdalam bidang kajian psikologi 

khususnya tentang logoterapi untuk menurunkan derajat depresi 

pada lanjut usia. 
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2) Memberikan keuntungan dalam hal penatalaksanaan lanjut usia 

yang berhubungan dengan depresi. 

3) Dapat menjadi landasan penelitian lanjutan tentang logoterapi 

dan depresi pada lanjut usia.  

b. Secara Khusus Pada Lanjut Usia 

1) Mengembangkan pertumbuhan yang positif dengan tujuan utama 

agar lanjut usia dapat sehat secara mental (dewasa {mature}, 

bahagia {happy} dan mandiri {independence}). 

2) Memiliki sumber daya rohaniah yang luhur di atas kesadaran 

akal, memiliki kebebasan untuk melakukan hal-hal terbaik bagi 

dirinya dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala 

tindakannya. 

3) Hasrat untuk hidup bermakna, kreativitas, keimanan, religiusitas, 

intuisi dan cinta kasih. 

2. Manfaat Praktis 

a. Secara Umum 

1) Implikasi hasil penelitian dapat digunakan dalam menangani 

lanjut usia secara holistik pada tingkat pelayanan pertama. 

2) Menggunakan logoterapi sebagai terapi tambahan pada 

penatalaksanaan lanjut usia yang berkaitan dengan depresi. 

3) Sebagai alternatif terapi tambahan di bidang psikoterapi dalam 

penanganan lanjut usia yang berkaitan dengan depresi. 
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b. Secara Khusus Pada Lanjut Usia 

1) Mempersiapkan masa selanjutnya secara fisik dan mental, 

sehingga selalu mendapatkan makna dalam kehidupan usia tua 

yang membahagiakan dirinya. 

2) Memberi kesempatan untuk lebih peduli pada kondisi kesehatan 

pribadi, tersedia waktu lebih banyak untuk membina hubungan 

lebih akrab dengan kerabat, sahabat dan keluarga besar. 

3) Bertanggung jawab terhadap keberadaan diri, intuisi hati nurani 

dan pribadi yang lebih tinggi. 

 

D.  Keaslian Penelitian 

Penelitian mengenai logoterapi atau depresi pada lanjut usia 

berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan telah banyak diteliti dan telah 

ada penelitian tentang logoterapi untuk menurunkan depresi pada lanjut usia. 

Penelitian tentang logoterapi untuk menurunkan depresi pada lanjut usia 

menggunakan teknik medical ministry, paradoxical intention, dereflection, dan 

existential analysis secara keseluruhan, padahal masing-masing teknik tersebut 

hendaknya digunakan pada kondisi subjek yang berbeda-beda. Selain itu, 

pemberian logoterapi masih berdasarkan teori dari barat. Beberapa penelitian 

sebelumnya berkaitan dengan logoterapi atau depresi pada lanjut usia :  
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Tabel 1. Tabel penelitian sebelumnya 

No  Tahun Judul Desain  Hasil  

1 2004 Helping Older Adolescents 

Search For Meaning In 

Depression. 

Oleh : Robert G. Blair. 

Literature 

review 

Logoterapi dapat menjadi 

terapi dalam menurunkan 

depresi pada lanjut usia 

2 2006 Quality Of Life Indicators In 

Long Term Care Of Elderly 

Residents. 

Oleh : Line Robichaud, Perre 

J Durand, Rene Bedard, 

Jean-Paul Oullet. 

Literature 

review 

Kualitas hidup yang paling 

dibutuhkan lanjut usia adalah 

diperlakukan dengan tanggung 

jawab, hubungan sosial dengan 

simpatik, serta mendapatkan 

perlakuan dari tenaga medis 

dengan perlakuan yang baik.  

3 2006 Depression Outcomes And 

Quality Of Postdischarge 

Care Of Elders Hospitalized 

For Major Depression. 

Oleh : Mi Jin Lee, Enola 

Proctor, Nancy Morrow-

Howell. 

Komparatif  Kualitas perawatan pada lanjut 

usia dalam proses pasca 

perawatan rumah sakit setelah 

6 minggu  tidak memiliki 

kaitan dengan depresi, 

sedangkan setelah enam bulan 

terdapat kaitan dengan depresi. 

4 2010 Pengaruh Konseling 

Terhadap Kecerdasan Emosi 

Dan Depresi Lansia Di 

Posyandu Lansia Kemuning 

Kecamatan Ngargoyoso 

Kabupaten Karanganyar. 

Oleh : Retno Sawartuti. 

Eksperimen  Ada pengaruh konseling 

terhadap kecerdasan emosi 

lansia, akan tetapi tidak 

berpengaruh terhadap 

penurunan skor depresi. 

5 2011 Keefektifan Logoterapi 

Untuk Menurunkan Derajat 

Depresi Dan Meningkatkan 

Kualitas Hidup Pasien Di 

Poliklinik Geriatri Rumah 

Sakit Umum Daerah DR. 

Moewardi Surakarta. 

Oleh : Muh. Danial Umar. 

Eksperimen  Logoterapi efektif menurunkan 

derajat depresi dan 

meningkatkan kualitas hidup. 

Derajat depresi berkorelasi 

negatif dengan kualitas hidup 

pasien geriatri. 

6 2011 Tingkat Depresi Pada Lansia 

Ditinjau Dari Tipe 

Kepribadian Dan Dukungan 

Sosial. 

Oleh : Anik Supriani. 

Komparatif  Tipe kepribadian introvert 

lebih rentan terhadap 

gangguan depresi pada lanjut 

usia. 

7 2012 Perbedaan Tingkat Depresi 

Antara Lansia Yang Tinggal 

Bersama Keluarga Di Dusun 

Biro Dengan Lansia Di Panti 

Sosial Tresna Werdha 

Yogyakarta Unit Budi 

Luhur. 

Oleh : Dicky Budi Nurcahya. 

Komparatif  Terdapat perbedaan yang 

bermakna antara tingkat 

depresi lansia yang tinggal 

bersama keluarga dengan 

landia di panti wedha. 
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8 2012 Kefektifan Terapi Relaksasi 

Untuk Menurunkan Skordepresi 

Dan Meningkatkan Kualitas 

Hidup Lansia Di Rw 27 

Guwosari Jebres Surakarta. 

Oleh : Budi Susilo Utomo. 

Eksperimen  Terapi relaksasi efektif 

menurunkan skordepresi 

dan meningkatkan kualitas 

hidup lanjut usia. 

9 2013 Exercise For Depression In 

Elderly Residents Of Care 

Homes. 

Oleh : Martin Underwood, Sarah 

E. Lamb, Sandra Eldridge, 

Anne-Marie Slowther, Anne 

Spencer, Margaret Thorogood, 

Nicky Atherton, Stephen A 

Bremmer, Angela Devine, Karla 

Diaz-Ordaz, David R Ellard, 

Rachel Potter, Kathleen 

Spanjers, Stephanie J C Taylor. 

Eksperimen  Olahraga secara rutin tidak 

menurunkan skor depresi 

pada lanjut usia jika 

dibandingkan dengan 

kelompok kontrol 

10 2014 Pengaruh Terapi Kognitif 

Perilaku Terhadap Perubahan 

Tingkat Depresi Pada Lansia Di 

Panti Werdha Karitas Cimahi. 

Oleh : Elizabeth Ari Setyarini, 

Albertus Budi Arianto. 

Eksperimen  Terdapat pengaruh terapi 

kognitif perilaku terhadap 

penurunan tingkat depresi 

lansia 

11 2015 Pengaruh Penerapan Logoterapi 

Terhadap Kebermaknaan Hidup 

Pada Lansia Di Badan 

Penyantunan Lanjut Usia Senjah 

Cerah Paniki Bawah Manado. 

Oleh : Vera Ukus, Hendro 

Bidjuni, Maikel Karundeng 

Eksperimen  Logoterapi dapat 

memberikan pengaruh 

terhdap kebermaknaan 

hidup lanjut usia. 

 

Penelitian mengenai logoterapi atau depresi pada lanjut usia yang 

ditemukan oleh peneliti banyak terjadi pada tahun 2006, 2011, dan 2012. 

Penelitian terkait dengan logoterapi untuk lanjut usia dilakukan oleh Blair 

(2004), Umar (2011), dan Ukus, Bidjumi, dan Karundeng (2015). Penelitian 

yang dilakukan oleh Blair (2004) menggunakan teknik existential analysis 

dengan langkah-langkah sebagai berikut menjalin hubungan terapeutik dengan 

subjek, meningkatkan kesadaran diri tentang identitias nilai dan tujuan, 

membingkai ulang depresi (reframing), mencari arti hidup dalam tekanan 

mental, dan menemukan teknik untuk mencari makna hidup. Penelitian Umar 
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(2011) mengunakan logoterapi dengan empat teknik sekaligus, yaitu medical 

ministry, paradoxical intention, dereflection, dan existential analysis. 

Penelitian Ukus, Bidjuni, dan Karundeng (2015) menggunakan logoterapi 

hanya dengan menggunakan teknik medical ministry.  

Penelitian ini akan menggunakan logoterapi menggunakan desain yang 

telah disesuaikan dengan kebudayaan Indonesia yaitu pancacara temuan makna 

yang didalamnya terdapat internalisasi catur nilai karya Bastaman (2007). Hal 

yang disesuaikan antara lain mengutamakan bantuan orang lain disekitar 

tempat tinggal, pendekatan keagamaan lebih kuat, serta menggunakan bahasa 

sehari-hari yang sering diigunakan oleh masyarakat Indonesia.  

Modul pelatihan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

rancangan dari Bastaman (2007) yang dimodifikasi agar sesuai dengan 

kemampuan lanjut usia di Panti Werdha Dharma Bhakti Surakarta yang telah 

mengalami kemunduran terkait kondisi fisik, sosial, dan spiritual serta kondisi 

lanjut usia yang mayoritas memiliki  tingkat pendidikan dasar. Modifikasi 

antara lain lembar kerja dan evaluasi dilakukan dengan wawancara, tugas yang 

dilakukan adalah hal yang ringan bagi lanjut usia, tugas berupa membaca cerita 

atau kalimat diganti dengan pemutaran video. Penelitian ini diharapkan akan 

memberikan kontribusi terhadap pengembangan Pelatihan Pancacara Temuan 

Makna berdasarkan konsep logoterapi dalam menurunkan depresi terutama 

pada lanjut usia, terutama lanjut usia dengan tingkat pendidikan dasar. 

 


