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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Proses menua adalah suatu proses alami pada semua mahluk hidup. 

Menjadi tua merupakan bagian kehidupan yang pasti akan dialami oleh seseorang 

jika seseorang panjang umur. Lansia merupakan istilah tahap akhir dari proses 

penuaan. Dikutip dari situs resmi Kementrian Sosial (2011), Badan kesehatan 

dunia (WHO) menetapkan 65 tahun sebagai usia yang menunjukkan proses 

penuaan yang berlangsung secara nyata dan seseorang telah disebut lansia. Lansia 

banyak menghadapi berbagai masalah kesehatan yang perlu penanganan segera 

dan terintegrasi. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menggolongkan lansia 

menjadi 4 yaitu : usia pertengahan (middle age) 45 -59 tahun, Lanjut usia (elderly) 

60 -74 tahun, lanjut usia tua (old) 75 – 90 tahun dan usia sangat tua (very old) 

diatas 90 tahun. Sedangkan Prayitno (2002) mengatakan bahwa setiap orang yang 

berhubungan dengan lanjut usia adalah orang yang berusia 56 tahun ke atas, tidak 

mempunyai penghasilan dan tidak berdaya mencari nafkah untuk keperluan pokok 

bagi kehidupannya sehari-hari. Sadli  (1977) berpendapat bahwa pada usia 55 

sampai 65 tahun merupakan kelompok umur yang mencapai tahap pensiun, pada 

tahap ini akan mengalami berbagai penurunan daya tahan tubuh atau kesehatan 

dan berbagai tekanan psikologis. Dengan demikian akan timbul perubahan-

perubahan dalam hidupnya. 
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Untuk perkembangan penduduk lansia di Indonesia sendiri menarik untuk 

diamati. Dari tahun ke tahun jumlahnya cenderung meningkat. Saat ini penduduk 

Indonesia tengah mengalami perubahan struktur umur dimana penduduk semakin 

mengarah ke penduduk tua. Data Badan Pusat Statistik (2006) menyebutkan 

bahwa jumlah penduduk Indonesia yang berusia 60 tahun ke atas sekitar 7,18%. 

Jumlah penduduk lansia pada tahun 2006 sebesar kurang lebih 19 juta, usia 

harapan hidup 66,2 tahun, pada tahun 2010 diperkirakan sebesar 23,9 juta 

(9,77%), usia harapan hidupnya 67,4 tahun dan pada tahun 2020 diperkirakan 

sebesar 28,8 juta (11,34%), dengan usia harapan hidup 71,1 tahun. Di Surakarta 

pertumbuhan lansia lumayan besar , pada tahun 2014 pemkab Surakarta merilis 

dari  510.077 jiwa penduduk kota Surakarta, 50.747 jiwa diantaranya adalah 

lansia.  

Situs resmi Kementrian Sosial (2007), sebenarnya semakin meningkatnya 

usia harapan hidup akan menyebabkan semakin meningkatnya pula jumlah 

penduduk lansia. Beberapa Provinsi di Indonesia yang sudah memasuki penduduk 

tua yaitu Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Jawa Barat. 

Peningkatan usia harapan hidup adalah salah satu gambaran keberhasilan 

pembangunan manusia, tetapi jika usia harapan hidup ini tidak dibarengi dengan 

kualitas lansia maka lansia akan menjadi beban pada pembangunan. Hal ini dapat 

disebabkan akibat proses penuaan, kondisi fisik maupun non fisik mengalami 

penurunan sehingga menyebabkan lansia tidak produktif lagi. Kondisi tersebut 

dapat menyebabkan permasalahan yang tidak ringan, sementara kebutuhan hidup 

pada lansia tetap perlu dipenuhi. Hal tersebut didukung oleh data dari 
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Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2014), yang melaporkan bahwa 

penduduk lansia di Indonesia yang berstatus Bekerja pada tahun 2012 sebanyak 

8.557.581 jiwa meningkat hingga 1,73 % pada tahun 2013 menjadi 8.704.827 

jiwa.  

Menurut Kooij dkk (2008), faktor usia sangatlah penting dalam memahami 

motivasi pekerja yang lebih tua untuk terus bekerja. Dalam penelitian Catsouphes 

dan Smyer (2005) menyebutkan bahwa, lansia di Amerika masih bekerja karena 

mereka beranggapan bahwa bekerja merupakan kegiatan untuk meningkatkan 

jaminan financial, bekerja untuk menjaga kesehatan dan keaktifan, bekerja 

sebagai kegiatan yang menyenangkan, dan bekerja sebagai strategi membantu 

bertanggung jawab pada keluarga. Lebih lanjut Hansson dkk (2001) mengatakan 

bahwa pekerja yang lebih tua dianggap mempunyai penghargaan yang lebih luas 

karena pengalaman, stabilitas, serta motivasi yang mereka miliki, akan tetapi 

mereka lebih rentan terkena stress dengan tantangan beradaptasi atas perubahan 

fisik, kognitif, status kesehatan, ataupun tuntutan dari lingkungan pekerjaan yang 

harus mereka jalani. Dikutip dari Kompasiana (2015), para lansia di Singapura 

biasanya hidup sendiri dengan berbagai alasan seperti pasangan yang sudah 

meninggal, anak-anak yang sudah menikah atau belum menikah tetapi memilih 

mandiri dan hidup dirumah mereka sendiri. Pada kondisi tersebut lansia dihantui 

rasa sepi dan bosan karna tidak ada kegiatan, sehingga para lansia di Singapura 

beranggapan bahwa bekerja merupakan suatu kegiatan untuk menghilangkan rasa 

bosan, dan rasa sepi tinggal seorang diri dirumah. 
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Hal tersebut berbeda dengan lansia yang tinggal di Indonesia, Berdasarkan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Handini (2013), banyak sekali lansia di 

Indonesia (khususnya yang berada di Malang), merasakan ketidakbahagiaan di 

masa tuanya. Masih banyak lansia dari tingkat sosial ekonomi rendah yang harus 

membanting tulang untuk membiayai anak dan cucunya. Selain karena masalah 

kesejahteraaan yang belum merata, dorongan para lansia untuk tetap bekerja juga 

timbul akibat dari proses industrialisasi dan pengaruh globalisasi seperti sekarang 

ini. Hal ini berdampak pada suatu pengikisan budaya masyarakat terhadap 

hubungan antara anggota keluarga, termasuk kelompok lansia. Nilai-nilai 

kekerabatan di dalam keluarga semakin melemah, sehingga anggota keluarga 

yang berusia lanjut semakin kurang mendapatkan perhatian. Berubahnya nilai 

sosial masyarakat yang mengarah pada tatanan masyarakat kolektivistik bergeser 

ke masyarakat individualistik, sehingga integrasi sosial akan berkurang. Selain 

karena hubungan keluarga yang kian menipis, para lansia biasanya beranggapan 

bahwa bekerja merupakan rutinitas yang tidak akan mereka tinggalkan selama 

mereka masih mampu untuk melakukannya, dan beranggapan jika berdiam diri 

dirumah dapat mengakibatkan kesehatan mereka menurun.  

Lebih lanjut dalam penelitian yang dilakukan oleh Louise C. Hawkley and 

John T. Cacioppo (2007) dari pusat Cognitive and Social Neuroscience, 

Universitas Chicago menyebutkan jika lansia yang hidup dalam kesepian biasanya 

akan mengalami kemunduran atau penurunan fisik jauh lebih cepat daripada 

lansia yang tidak mengalami kesepian atau melakukan berbagai kegiatan fisik 

karena jika seseorang kesepian, hal tersebut akan menjadi faktor pemicu 
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ketidakpuasaan tidur pada seseorang. Hal tersebut didukung oleh hasil dari 

penelitian Kaasa (1998), yang menyatakan bahwa terdapat korelasi antara 

kesehatan dengan kesepian, yakni semakin baik tingkat kesehatan seseorang 

merupakan implikasi dari rendahnya kesepian yang dirasakan seseorang. Hal 

tersebut dikarenakan karena saat seseorang merasakan kesepian, maka perasaan 

sepi dapat mengarahkan seseorang ke gaya hidup tidak sehat, atau bahkan 

penyakit psikosomatik. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan Andriyanti (2013), terdapat dua 

anggapan utama, tentang makna kerja bagi lansia yang pertama adalah para lansia 

mempunyai dorongan kerja karena faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor 

keturunan. Adanya faktor ini dipengaruhi oleh latar belakang dan kondisi dari 

keluarga mereka masing-masing, yang memutuskan mereka untuk tetap bekerja. 

Dengan beraktifitas lansia mempunyai harapan sekaligus, yaitu untuk membantu 

perekonomian keluarga, eksistensi diri, dan kemampuan untuk mandiri. Yang 

kedua adalah lansia mempunyai makna-makna tertentu dalam bekerja yaitu kerja 

dianggap sebagai simbol dari wujud yang nyata dan nantinya akan menghasilkan 

materi untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan kerja merupakan kegiatan yang 

dapat mendatangkan pengalaman yang baru dan suatu bentuk panggilan dari 

Tuhan agar tidak berpangku tangan.  

Menurut paparan dari Santrock (2000), mayoritas orang lanjut usia berusia 

80 tahun atau lebih masih terus hidup di dalam komunitas. Lebih dari sepertiga, 

dari orang lanjut usia berusia 80 tahun atau lebih yang tinggal di dalam komunitas 

melaporkan bahwa kesehatan mereka baik sekali, 40% mengatakan bahwa mereka 
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tidak memiliki pembatasan aktivitas, seperti berinteraksi sosial dengan orang-

orang disekitar rumahnya atau melakukan rutinitas atau kegiatan tertentu. Selain 

itu tingkat harga diri yang dimiliki lansia, terkadang juga mendorong para lansia 

untuk menghidupi dirinya dengan hasil jerih payahnya tanpa harus meminta belas 

kasihan dari orang lain, bahkan dari orang-orang terdekatnya, seperti anak-anak 

mereka. Hal tersebut selaras dengan pendapat Thomae (dalam Monks 2002), 

mengenai teori aktivitas tentang masa usia lanjut yaitu lansia akan mencapai 

kepuasan hidup, dengan memilih tetap aktif dan memelihara hubungan sosial. 

Mengacu pada fenomena diatas, walaupun lansia merupakan kelompok sumber 

daya manusia yang sebenarnya tidak produktif, namun kenyataannya masih 

banyak lansia yang produktif dan masih aktif bekerja. Maka peneliti tertarik untuk 

mengetahui “ Apa dan bagaimanakah faktor-faktor yang memengaruhi motivasi 

kerja pada lansia ?”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami, faktor-

faktor apa saja yang memengaruhi motivasi kerja pada lansia serta 

menggambarkan bagaimanakah faktor-faktor tersebut memengaruhi motivasi 

lansia untuk tetap bekerja. 
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C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan referensi 

dan memperkaya teori di bidang Psikologi Perkembangan Lansia terutama 

dalam hal motivasi, serta dapat menambah wawasan bagi para mahasiswa 

psikologi khususnya yang berminat pada bahasan yang berkaitan dengan 

perkembangan Lansia.  

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai bahan masukan bagi para lansia untuk bisa mengisi masa tua 

mereka dengan hal-hal yang bisa membuat mereka merasa bahagia dengan 

lebih maksimal dan memahami perkembangan hidupnya.  

b. Memberikan pengetahuan bagi anak-anak yang memiliki orang tua lansia 

untuk bisa memberikan dukungan terhadap hal-hal yang dapat membuat 

mereka merasa diperhatikan.  

 


