
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menjadi tua merupakan proses yang akan dialami setiap manusia dan tidak 

dapat dihindarkan. Pada tahap ini tubuh akan mengalami kemunduran secara 

perlahan-lahan dan terus menerus. Ciri fisik yang terlihat pada lanjut usia 

diantaranya kulit yang keriput, berkurangnya fungsi telinga dan mata, rambut 

menipis atau memutih, serta berkurangnya daya tahan tubuh sehingga lanjut usia 

(lansia) merasa cepat lelah walaupun mengerjakan aktivitas yang tidak begitu 

berat (Mustari, 2015). Hasil penelitian menunjukan selain perubahan fisik juga 

terjadi perubahan psikologis seperti kematangan emosi, sehingga lansia dapat 

menerima kekurangan dan kelebihan yang ada pada dirinya serta dapat mengelola 

emosinya dengan strategi pemecahan masalah yang tepat (Sari & Nuryoto, 2002). 

Indonesia termasuk dalam lima besar negara dengan jumlah lanjut usia 

terbanyak di dunia. Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2010, jumlah lanjut 

usia di Indonesia yaitu 18,1 juta jiwa, tahun 2014 mencapai 18,781 juta jiwa dan 

diperkirakan pada tahun 2025 jumlahnya akan mancapai 36 juta jiwa (Mustari, 

2015). Secara khusus, jumlah lansia di Klaten Jawa Tengah tahun 2012 sekitar 

179,21jiwa, tahun 2013 mengalami penurun sekitar 163,966  jiwa, dan kembali 

meningkat sekitar 169,255 jiwa pada tahun 2014 (BPS [Badan Pusat Statistik], 

2015). 
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Peningkatan jumlah penduduk lansia seperti yang dipaparkan data diatas, 

disebabkan karena meningkatnya usia harapan hidup [UHH].  Pada tahun 1997, 

UHH di indonesia mencapai 65 tahun dan ditahun 2025 diprediksi mencapai 73 

tahun. Terkait dengan UHH, dimana usia harapan hidup wanita rata-rata lebih 

panjang 4-7 tahun dari pada pria. Menurut Santrock (1997) (dalam Suardiman, 

2011) panjangnya umur wanita dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti: sikap 

terhadap kesehatan, kebiasaan,gaya hidup, dan pekerjaan. 

Bertambahnya UHH pada wanita mengindikasikan bahwa lebih banyak 

wanita lansia yang terlebih dahulu ditinggal mati oleh pasangannya sehingga 

menjanda (BPS, 2015). Keadaan tersebut mempengaruhi kerentanan terhadap 

ketidakbahagiaan yang menimbulkan gejala psikologis yang meliputi perasaan 

kesepian, takut kehilangan, takut menghadapi kematian, penurunan daya ingat, 

berkurangnya konsentrasi dan perhatian, kurang percaya diri, kecemasan, 

terasingkan dari lingkungan, ketidakberdayaan, perasaan tidak berguna dan 

keterlantaran (Suardiman, 2011). Dampak yang lainnya adalah meningkatnya 

ketergantungan lansia, membuat lansia memerlukan keluarga yang tinggal 

bersama sebagai penunjang kesehatan lansia secara fisik dan psikologis. Lansia 

yang tinggal bersama keluarga secara umum lebih sehat dan terhidar dari keluhan 

penyakit (Mokorowu, 2016). Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Indriani (2012) yang membuktikan bahwa kelompok responden 

lansia yang tinggal dirumah dengan anak memiliki kebahagiaan dan tingkat 

kesehatan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan lansia yang tinggal sendiri. 
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Hal tersebut didukung oleh Wreksoatmodjo (2013) lansia yang tinggal 

bersama keluarga memiliki hubungan sosial (Social engagement) yang lebih baik 

serta lebih dapat mempertahankan kemampuan kognitif dan mengurangi risiko 

demensia di kemudian hari. Hubungan sosial juga memberikan kepuasan hidup 

dan meningkatkan komunikasi pada lansia (Mishra, 2014). Namun, kenyataannya 

masih banyak lansia yang tinggal sendiri. Hal ini disebabkan karena beberapa 

alasan seperti ditinggalkan pasangan hingga terjadinya pergeseran sistem keluarga 

yang semula extended family (keluarga besar) yang merupakan gabungan dari 

keluarga inti seperti kakek, nenek, cucu, dan keponakan telah bergeser menjadi 

nuclear family(keluarga inti) seperti ayah, ibu, dan anak-anak (Kusumiati, 2009).  

Wanita lansia, terutama yang tinggal sendiri, lebih rentan terhadap 

masalah kesehatan mental, salah satunya depresi. Seperti penelitian sebelumnya 

yang pernah dilakukan oleh Donelson & King (dalam Patnani, 2012) didapatkan 

hasil bahwa wanita lebih sering mengalami gangguan kesehatan mental dan 

memiliki resiko dua kali lipat mengalami depresi. Kondisi depresi dan gangguan 

kesehatan mental ini tentunya akan menghalangi seorang wanita untuk mencapai 

kebahagiaan. Menurut Crossley dan Langdridge (2005) bahwa ada perbedaan 

sumber kebahagiaan antara kaum pria dan wanita. Hal tersebut dibenarkan oleh 

studi yang dilakukan di Inggris bahwa sumber kebahagiaan wanita yaitu lebih 

mengarah ke penampilan fisik dan untuk pria lansia yaitu pendapatan (pekerjaan). 

Beberapa faktor yang dianggap penting sebagai sumber kebahagiaan pada kaum 

wanita yaitu: perasaan dicintai oleh orang yang dicintai, persahabatan, rasa 

percaya diri, kondisi fisik yang sehat, hubungan yang dekat dengan keluarga, dan 
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membantu orang lain. Faktor tersebut tidak jauh berbeda dengan sumber 

kebahagian pria, tetapi yang lebih menonjol dari sumber kebahagian pria adalah 

kebutuhan sexs dan pendapatan (pekerjaan) (Felicia, 2010).  

Perbedaan sumber kebahagian juga mempengaruhi tingkat kebahagiaan 

lansia dimana pria cendurung lebih tinggi tingkat kebahagianya karena secara 

finansial pria merasa puas dengan penghasilan yang cukup di masa lalu untuk 

hidup sendiri di masa depan dan menikmati hasilnya di masa sekarang. 

Keterbatasan dalam merawat diri mendorong pria lansia untuk mencari kehidupan 

yang baru, salah satunya dengan cara menikah kembali untuk memenuhi hasrat 

seksualnya, membuat keluarga baru dan sibuk dalam kegiatan sosial sehingga pria 

tidak merasa kesepian diharituanya (Oshio,2012; Desiningrum, 2014). 

Terlepas dari kosekuensi negatif yang dirasakan terdapat keuntungan yang 

diperoleh wanita lansia yang tinggal sendiri antara lain; kemandirian dan 

terjalinnya kontak sosial yang lebih luas (Kusumiati, 2009; Wong & Verbrugge, 

2009). Mempertahankan kehidupan sosial yang aktif seperti mengikuti kegiatan 

dimasyarakat, menjadi salah satu cara memperoleh kebahagiaan pada lansia(Suri, 

2016). Selanjutnya, sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam American 

Psychological Association [APA] (2016) membuktikanbahwa melakukan aktivitas 

di usia lanjut dapat meningkatkan kesehatan baik fisik maupun psikis pada lansia. 

Menurut Seligman (2005) kebahagiaan sejati dapat dicapai dengan melakukan 

aktivitas yang bersifat gratifikasi daripada pleasure. Gratifikasi adalah kegiatan 

yang senang dilakukan seseorang dan kegiatan tersebut dapat menarik seseorang 

beraktivitas seakan waktu serasa terhenti, sedangkan pleasure adalah kesenangan 
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yang bersifat sementara. Kebahagiaan akan masa depan ditandai dengan emosi 

positif seperti yakin, percaya, confidance, hope, dan optimisme.  

Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara awal yang telah dilakukan 

kepada mbah T di Klaten, mengungkapkan bahwa beliau terkadang merasa 

kesepian sekaligus sedih karena keluarga besarnya tidak dapat merawat beliau, hal 

ini membuat beliau merasa kecewa dan merasa terasingkan. Mbah T juga 

mengatakan  tinggal di kampung halaman terasa lebih nyaman dan lebih bahagia 

bagi beliau dari pada harus ikut kekota untuk tinggal bersama anak, karena 

dikampung halaman beliau dapat menua bersama teman-temanya. Beliau juga 

tidak putus asa dan selalu berfikir positif untuk mempergunakan waktu sebaik-

baiknya supaya tetap produktif serta tidak menjadi beban keluarganya. Aktivitas 

yang dilakukan beliau yaitu berjualan sembako kecil-kecilan dirumah. Hal ini 

memberikan kepuasan pada mbah T karena selain memiliki penghasilan sepndiri 

diusia lanjut, beliau juga dapat berkomunikasi secara personal dengan pembeli 

sehingga merasa tidak sendiri dan merasa kesepian. Berdasarkan data yang 

diperoleh dan dipaparkan oleh peneliti maka peneliti tertarik untuk meneliti 

bagaimana kebahagiaan wanita lanjut usia yang tinggal sendiri? 
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B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan bagaimana kebahagiaan wanita 

lansia yang tinggal sendiri. 

C. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis : 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kashanah keilmuan 

khususnya dalam bidang psikologi lanjut usia dan psikologi sosial.  

2. Manfaat praktis  

a. Bagi para lansia, diharapkan selalu hidup bahagia dan selalu memandang 

positif akan keadaan yang tinggal sendiri, sehingga mencegah adanya 

keluhan penyakit. 

b. Bagi keluarga, diharapkan dapat lebih memberikan kesejahteraan secara 

psikologis pada lansia, sehingga lansia mampu menjalani masa tua 

dengan tenang dan bahagia 

c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan berupa referensi dan acuan dalam pengembangan penelitian 

yang sejenis agar dapat melakukan yang lebih baik lagi. 

 


