
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Lanjut usia (lansia) merupakan seseorang yang berumur 60 tahun atau lebih 

(Nugroho, 2008). Populasi lansia meningkat dengan cepat antara tahun 2015 

hingga 2050. Proporsi populasi lansia di dunia selama 60 tahun hampir dua kali 

lipat, dari 12% menjadi 22%. Orang tua menghadapi tantangan kesehatan fisik dan 

mental khusus yang perlu dikenali (WHO, 2016). Peningkatan dalam usia harapan 

hidup pada suatu penduduk merupakan salah satu penilaian yang mencerminkan 

keberhasilan pembangunan. Tiap tahun usia harapan hidup yang semakin 

meningkat berdampak pada jumlah lansia. Dibandingkan kelompok usia lainnya, 

penduduk lansia di dunia tumbuh sangat cepat (Tanaya & Yasa, 2015). 

Negara Indonesia termasuk negara yang memasuki era penduduk berstruktur 

lansia (aging structured population) karena memiliki jumlah penduduk dengan 

usia 60 tahun keatas sekitar 7,18%. Pulau Jawa dan Bali adalah pulau yang 

mempunyai jumlah penduduk lansia terbanyak (7%). Penyebab meningkatnya 

jumlah penduduk lansia ini antara lain karena tingkat sosial ekonomi masyarakat 

yang meningkat, kemajuan dibidang pelayanan kesehatan dan tingkat pengetahuan 

masyarakat yang meningkat. Diperkirakan tahun 2010 jumlah penduduk lansia 

sebesar 23,9 juta jiwa (9,77%) dengan usia harapan hidup 67,4 tahun. Hasil 

prediksi menunjukkan bahwa penduduk lansia akan mencapai 28,8 juta jiwa 
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(11,34%) dengan usia harapan hidup 71,1 tahun pada tahun 2020 (Efendi & 

Makhfudli, 2009). 

Data demografi menunjukkan jumlah penduduk usia lanjut (<60 tahun) 

diseluruh Indonesia sebesar 22.630.882 jiwa dengan jumlah perempuan lebih 

banyak daripada laki-laki. Penduduk perempuan sejumlah 11.908.658 jiwa 

sedangkan penduduk laki-laki berjumlah 10.722.224 jiwa. Jumlah keseluruhan 

penduduk usia non-produktif (≥65 tahun) adalah 14.233.117 jiwa dengan jumlah 

perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Penduduk perempuan sejumlah 

7.758.138 jiwa sedangkan penduduk laki-laki berjumlah 6.474.979 jiwa. 

Sedangkan pada penduduk usia lanjut risiko tinggi (≥70 tahun) berjumlah 

8.490.356 jiwa dengan jumlah perempuan 4.796.136 jiwa dan jumlah laki-laki 

3.694.220 jiwa. Di Jawa Tengah jumlah penduduk usia non-produktif (>65 tahun) 

sebesar 2.729.117 jiwa, antaranya jumlah laki-laki 1.223.520 dan jumlah 

perempuan 1.505.597 jiwa (Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI, Kemendagri, 

2016).   

Support system utama bagi lansia dalam mempertahankan  kesehatannya 

merupakan keluarga. Peran keluarga sebagai perawatan lansia yaitu 

mempertahankan dan meningkatkan status mental, menjaga atau merawat lansia, 

mengantisipasi perubahan sosial ekonomi serta memberikan motivasi dan  

memfasilitasi  kebutuhan  spritual  bagi  lansia (Maryam, dkk,  2008). Dukungan 

keluarga akan memberikan kekuatan dan menciptakan suasana saling memiliki 
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satu sama lain pada anggota keluarga dalam pemenuhan kebutuhan perkembangan 

keluarga (Wulandhani, Nurchayati, Lestari, 2014). 

Keluarga mempunyai beberapa bentuk dukungan yaitu: dukungan 

emosional, dukungan penilaian, dukungan informasi dan dukungan instrumental 

(Prasetyawati, 2011). Bentuk dukungan keluarga merupakan strategi preventif 

yang paling baik untuk meningkatkan dukungan keluarga yang adekuat dalam 

membantu anggota keluarga dalam mempertahankan kesehatan. Keluarga yang 

baik akan memberikan pengaruh positif bagi perkembangan lansia, dan sebaliknya 

(Handayani & Wahyuni, 2012). 

Proses alamiah yang akan dialami sebagian orang yang mencapai umur 

panjang adalah proses menua dengan disertai konsekuensi perubahan pada 

tubuhnya. Saat mulai memasuki usia lanjut banyak orang khawatir dengan 

penurunan baik fungsi fisik maupun mental yang akan terjadi. Mereka biasanya 

bukan hanya mengkhawatirkan tentang fisik, tetapi juga memikirkan tentang 

kelangsungan hidup, keluarga dan masa depan, bahkan kematian. Apabila mereka 

tidak siap dengan perubahan tersebut, maka kemungkinan besar akan merasakan 

ketidakbahagiaan dalam masa tuanya. Terpenuhinya kebutuhan kesejahteraan 

psikologis (psychological well-being) merupakan wujud kebahagiaan dan 

kesuksesan lansia. Menurut Ryff dalam jurnal Desiningrum (2014), manusia yang 

memiliki sikap positif terhadap diri dan orang lain adalah manusia yang mengakui 

dan menerima berbagai aspek yang ada dalam dirinya, baik yang bersifat baik 

maupun buruk serta merasa positif dengan kehidupan masa lalunya, memiliki 



4 
 

relasi positif dengan orang lain, mampu melakukan dan mengarahkan perilaku 

secara mandiri, penuh keyakinan diri (otonomi), dapat melakukan sesuatu bagi 

orang lain (memiliki tujuan hidup), dapat mengembangkan potensi diri sesuai 

dengan kapasitas yang dimiliki, mampu mengambil peran aktif dalam memenuhi 

kebutuhannya melalui lingkungan. Perubahan fisik dan psikologis yang dialami 

lansia sangat menentukan, sesuai kemampuan, apakah lansia akan melakukan 

penyesuaian sosial yang baik atau buruk  (Hutapea, 2011).  

Dukungan keluarga menurut Desiningrum (2014) merupakan faktor dominan 

yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis lansia. Dengan adanya dukungan 

keluarga, lansia merasa diperhatikan, bernilai, dan dicintai, sehingga mendukung 

kesejahteraan lansia tersebut. Dukungan keluarga merupakan hubungan 

interpersonal yang di dalamnya berisi pemberian bantuan yang melibatkan aspek 

aspek informasi, perhatian emosi, penilaian dan bantuan instrumental yang 

diperoleh lansia melalui interaksi dengan keluarga dan teman sebayanya, yang 

membantu mereka mengatasi masalahnya. Konstribusi persepsi dukungan keluarga 

terhadap kesejahteraan psikologis menunjukkan bahwa lansia di Paguyuban Lansia 

Sehat Kota Semarang merasakan ketersediaan sumber dukungan keluarga yang 

dapat diandalkan, baik dari keluarga maupun teman se-paguyuban, sehingga 

mereka memiliki kesejahteraan psikologis yang baik, seperti timbulnya perasaan 

memiliki, meningkatkan harga diri, dan kejelasan identitas diri serta memiliki 

perasaan positif mengenai diri sendiri. 
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Kesejahteraan pada lansia merupakan isu penting yang perlu dipertahankan. 

Studi mengenai lansia menunjukkan bahwa kesejahteraan dipengaruhi oleh 

kesehatan, tetapi penelitian lain menunjukkan bahwa rata-rata kesejahteraan 

psikologis pada lansia dipengaruhi oleh banyak faktor selain kesehatan. Faktor 

tersebut antara lain  kondisi ekonomi, hubungan sosial dan keluarga, peran sosial 

dan aktifitas. Beberapa dari literatur penelitian yang berkembang menunjukkan 

bahwa kesejahteraan psikologis dapat menjadi salah satu faktor dalam kesehatan 

lansia, mengurangi resiko penyakit kronis dan memberikan angka harapan hidup 

yang lebih panjang. Kesejahteraan psikologis dapat dinilai dari status kesehatan, 

harus ditangani melalui beberapa langkah yang diawali dengan penilaian 

kesehatan (Steptoe, Deaton, & Stone, 2015). 

Berdasarkan penelitian studi pendahuluan di daerah PWRI Kecamatan 

Sambungmacan bagian Barat Sragen pada tanggal 5 November 2017, terdapat 47 

anggota. Hasil wawancara dari 7 responden adalah bahwa lansia didukung oleh 

keluarganya, keluarga mengingatkan jadwal rutin kegiatan di PWRI, lansia saat 

perkumpulan berangkat sendiri. Lansia merasa senang bersosialisasi dengan 

sesama anggota, suka berinteraksi dengan sesama anggota, berbagi pengalaman, 

mempererat tali silaturrahmi dan mendukung program pemerintah. Lansia yang 

tidak hadir dikarenakan beberapa alasan, antara lain malas, ada halangan acara 

keluarga, sakit, tetangga ada yang meninggal, tidak ada yang mengingatkan jadwal 

rutin ke rumah yang dijadikan sebagai tempat berkumpul meskipun satu rumah, 

sehingga untuk mengetahui perbedaan apakah kesejahteraan psikolgis lansia yang 
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baik atau tidak dilihat dari kehadiran lansia. Peneliti melakukan penelitian di 

PWRI Kecamatan Sambungmacan bagian Barat Sragen karena ditempat tersebut 

belum pernah ada yang meneliti antara hubungan dukungan keluarga dengan 

kesejahteraan psikologis lansia.  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, alasan peneliti melakukan 

penelitian mengenai hubungan tingkat dukungan keluarga  dengan kesejahteraan 

psikologis lanjut usia anggota PWRI Kecamatan Sambungmacan bagian Barat 

Sragen. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut 

tentang “apakah ada hubungan tingkat dukungan keluarga dengan kesejahteraan 

psikologis lanjut usia anggota PWRI Kecamatan Sambungmacan bagian Barat 

Sragen?”. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan tingkat dukungan keluarga dengan kesejahteraan 

psikologis lanjut usia anggota PWRI Kecamatan Sambungmacan bagian Barat 

Sragen. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui karakteristik demografi lanjut usia anggota PWRI Kecamatan 

Sambungmacan bagian Barat. 

b. Mendiskripsikan tingkat dukungan keluarga lanjut usia. 
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c. Mendiskripsikan tingkat kesejahteraan psikologis lanjut usia. 

d. Menganalisis hubungan tingkat dukungan keluarga dengan kesejahteraan 

psikologis lanjut usia. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Lanjut Usia dan Keluarga, memberikan pengetahuan kepada keluarga maupun 

lansia mengenai pentingnya dukungan keluarga dalam meningkatkan 

kesejahteraan psikologis. 

2. Petugas Kesehatan/ perawat, memberikan kontribusi dan meningkatkan 

pengetahuan perawat sehingga dapat dijadikan acuan dalam memberikan 

asuhan keperawatan gerontik.  

3. Institusi Pendidikan Keperawatan, memberikan saran terhadap pengembangan 

ilmu pengetahuan dalam bidang keperawatan khususnya keperawatan gerontik. 

4. Peneliti, menambah pengetahuan serta wawasan peneliti mengenai keperawatan 

gerontik khususnya mengenai persepsi  dukungan keluarga dan kesejahteraan 

psikologis lansia. 

E. Keaslian Penelitian 

1. Khairani (2014) dengan judul “Hubungan Dukungan Keluarga dengan 

Kesepian pada Lansia di Desa Cucum Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar”. 

Hasil penelitian ini didapatkan hasil bahwa tidak ada hubungan dukungan 

emosional keluarga dengan kesepian pada lansia di Desa Cucum Kecamatan 

Kuta Baro Aceh Besar dengan p-value (0,109) > α (0,05). Perbedaan penelitian 

ini adalah variabel terikat yaitu kesepian, populasi berjumlah 91 lansia, metode 
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pengambilan sampel dengan purposive sampling yang berjumlah 49 lansia. 

Persamaan penelitian ini adalah pada variabel bebas yaitu dukungan keluarga. 

2. Dewi, Prapti & Saputra (2016) dengan judul “Hubungan Dukungan Keluarga 

dengan Tingkat Kepatuhan Penatalaksanaan Diet Lansia dengan Hipertensi di 

Lingkungan Kelurahan Tonja”. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa ada 

hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat kepatuhan penatalaksanaan 

diet lansia dengan hipertensi di lingkungan Kelurahan Tonja pada tahun 2015 

yang menunjukkan hasil yaitu nilai p = 0,000 dengan nilai koefisien korelasi (r) 

dalam analisis data dengan  nilai 0,849. Perbedaan penelitian ini adalah pada 

variabel terikat yaitu tingkat kepatuhan penatalaksanaan diet lansia dengan 

hipertensi dan jumlah populasi 40 lansia. Persamaan pada penelitian ini adalah 

variabel bebas yaitu dukungan keluarga dan menggunakan rancangan analitik 

observasional pendekatan cross sectional. 

3. Hutapea (2011) dengan judul “Emotional Intelegence dan Psychological Well-

Being pada Manusia Lanjut Usia Anggota Organisasi Berbasis Keagamaan di 

Jakarta”. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan dengan arah positif antara emotional intelligence dengan 

psychological well-being pada lansia. Perbedaan penelitian ini adalah sampel 

yang digunakan adalah incidental sampling, analisis data penelitian 

menggunakan uji t (t-test), dan analisis varians. Persamaan dalam penelitian ini 

adalah pada varibel terikat yaitu kesejahteraan psikologis, analisis data 
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penelitian menggunakan Pearson Product Moment dan instrument penelitian 

menggunakan model Likert. 

4. Desiningrum (2014) dengan judul “Kesejahteraan Psikologis Lansia 

Janda/Dudaa di Tinjau dari Persepsi terhadap Dukungan Sosial dan Gender”. 

Hasil ini didapatkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara 

persepsi terhadap dukungan sosial dan kesejahteraan psikologis pada lansia (r = 

0,739; p < 0,001). Perbedaan penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis 

regresi sederhana untuk menguji korelasi dan Uji-t. Persamaan pada penelitian 

ini adalah variabel terikat yaitu kesejahteraan psikologis. 

 


