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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Laju pertumbuhan jumlah penduduk lanjut usia (lansia) di Indonesia 

tercatat paling pesat di dunia dalam kurun waktu 1980-2025. Pada tahun 1980 

penduduk lansia di Indonesia berjumlah 7,7 juta jiwa atau 5,3% dari seluruh jumlah 

penduduk Indonesia. Pada tahun 1990 jumlah penduduk lansia meningkat menjadi 

11,3 juta orang atau 8,9% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia. Dan diperkirakan 

pada tahun 2020 akan menjadi 29 juta orang atau 11,4% dari jumlah seluruh 

penduduk Indonesia. Itu berarti jumlah lansia di Indonesia akan berada di peringkat 

empat dunia di bawah Cina, India dan Amerika Serikat. Kenaikan pesat tersebut 

berkaitan dengan usia harapan hidup penduduk Indonesia yang semakin tinggi 

(Kuntjoro, 2002). 

 Lansia adalah seseorang yang karena usianya mengalami perubahan biologi, 

fisik, kejiwaan dan sosial. Hal ini dapat dilihat dari beberapa perubahan : (1) 

perubahan penampilan pada bagian wajah, tangan, dan kulit, (2) perubahan bagian 

dalam tubuh seperti sistem saraf : otak, organ dalam rongga  perut : limpa, hati, (3) 

perubaan panca indra : penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan (4) 

perubahan motorik antara lain berkurangnya kekuatan, kecepatan dan belajar 

ketrampilan baru. Perubahan-perubahan tersebut pada umumnya mengarah pada 

kemunduran kondisi fisik, psikologis maupun sosial yang ketiganya dapat saling 

berinteraksi satu sama lain. Keadaan ini cenderung berpotensi menimbulkan masalah 

kesehatan secara umum maupun kesehatan jiwa secara khusus seperti depresi 

(Stanley, 2006). 
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 Depresi adalah sindroma klinik yang ditandai dengan suatu jenis perasaan 

atau emosi dengan komponen psikologi rasa susah, murung, sedih, putus asa dan 

tidak bahagia. Salah satu faktor yang dapat menimbulkan depresi adalah penyakit 

fisik-disabilitas menetap atau cacat dan stress kehidupan (Maramis, 2004). Gangguan 

depresi adalah suatu gangguan yang sering, dengan prevalensi sebanyak 25% pada 

pria dan kemungkinan setinggi 42% pada wanita. Sedangkan pada lansia ditemukan 

pada kira-kira 25% dari semua penduduk lanjut usia dengan perbandingan pada lansia 

wanita dan lansia pria adalah 2:1. Suatu teori yang mendukung bahwa wanita lebih 

beresiko menderita depresi dibanding pria adalah adanya perbedaan biologis, 

perbedaan hormonal dan perbedaan peran gender dalam kehidupan (Kaplan, 2007).  

Adapun tanda-tanda orang yang mengalami depresi berdasarkan Pedoman 

Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ-III) yaitu afek depresif, 

kehilangan minat dan kegembiraan, berkurangnya energi yang menuju meningkatnya 

keadaan mudah lelah dan menurunnya aktivitas. 

 Pada lansia pria terjadinya depresi dikaitkan dengan adanya gejala-gejala yang 

khas yaitu: suka mengkritik diri sendiri, sulit menyelesaikan pekerjaan sendiri, menjadi 

cepat marah, sering mengalami kelelahan, hilang harapan, dan tidak pernah puas pada 

diri sendiri. Sedangkan lansia wanita akan mengalami kemunduran fungsi seksual, 

organ seksualnya tidak dapat berfungsi dengan baik, hasrat untuk melakukan 

hubungan seksual sangat rendah bahkan hilang, menganggap dirinya akan kehilangan 

ciri-ciri kewanitaan dan sering kali ini terjadi bersamaan dengan waktu anak-anaknya 

meninggalkan rumah (empty nest syndrome). Pada akhirnya hal-hal tersebut dapat 

menimbulkan depresi dan akibatnya akan menyebabkan ketergantungan kepada 

orang lain bila proses tersebut berlanjut, sehingga diperlukan suatu penanganan yang 

serius (kuntjoro, 2002). 
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Penanganan depresi pada lansia yang dapat menyebabkan ketergantungan 

kepada orang lain tersebut dapat menggunakan dua macam terapi, yaitu terapi fisik 

dan psikologik. (1) terapi fisik : obat (farmakologik) dan Terapi Elektrokonvulsif 

(ECT), (2) terapi psikologik : psikoterapi, terapi kognitif, terapi keluarga dan 

penanganan ansietas (Anton dkk, 2010). 

Penatalaksanaan yang adekuat menggunakan kombinasi terapi psikologis dan 

farmakologis disertai pendekatan multidisiplin yang menyeluruh. Terapi diberikan 

dengan memperhatikan aspek individual harapan–harapan pasien, martabat (dignity) 

dan otonomi atau kemandirian pasien. Salah satu dari terapi psikologis yang dapat 

menurunkan tingkat depresi lansia yaitu emosional support. Emosional suport 

merupakan salah satu cara yang dapat digunakan dalam penanganan depresi pada 

lansia. Perawat memberikan emosional suport kepada klien bertujuan untuk 

meringankan beban psikis yang dimiliki olah klien, klien dapat menceritakan masalah 

yang telah dialaminya dan membantu klien dalam mengenali perasaan seperti 

kecemasan, kemarahan, atau kesedihan (Dochterman, 2004). Selain emosional suport, 

peningkatan coping juga sangat berpengaruh terhadap depresi pada lansia. 

Mekanisme coping ini dapat membantu pasien dalam identifikasi nilai-nilai hidup 

tertentu dan mengeksplorasi metode sebelumnya untuk mengatasi masalah 

kehidupan yang dihadapi (Dochterman, 2004). 

Emotional support dan mekanisme coping dapat berpengaruh terhadap tingkat 

depresi lansia. Dukungan emosi adalah dukungan yang berhubungan dengan hal yang 

bersifat emosional atau menjaga keadaan emosi, afeksi/ekspresi. Menurut Tolsdorf & 

Wills (dalam Orford, 1992), tipe dukungan ini lebih mengacu kepada pemberian 

semangat, kehangatan, cinta, kasih, dan emosi. Leavy (dalam Orford, 1992) 

menyatakan dukungan sosial sebagai perilaku yang memberi perasaan nyaman dan 
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membuat individu percaya bahwa dia dikagumi, dihargai, dan dicintai dan bahwa 

orang lain bersedia memberi perhatian dan rasa aman. Selama depresi berlangsung, 

individu sering menderita secara emosional, sedih, cemas, dan kehilangan harga diri. 

Jika depresi mengurangi perasaan seseorang akan hal dimiliki dan dicintai. Dukungan 

emosional memberikan individu perasaan nyaman, merasa dicintai saat mengalami 

depresi, bantuan dalam bentuk semangat, empati, rasa percaya, perhatian sehingga 

individu yang menerimanya merasa berharga. Sama halnya seperti emotional suport, 

mekanisme coping yang adptif juga dinilai berpengaruh terhadap depresi pada lansia. 

Melalui coping adaptif maka pertahanan diri terhadap perubahan yang terjadi baik 

dari dalam maupun luar diri akan semakin baik. Individu dapat menyesuaikan diri dan 

perilaku dengan konstruktif. Selain itu, lebih mampu bertahan dan mengantisipasi 

masalah yang dihadapi. 

Studi pendahuluan di Panti Tresna Werdha Pangesti Kecamatan Lawang 

Kabupaten Malang, diketahui jumlah anggota  adalah sebanyak 74 orang terdiri dari 

30 lansia pria dan 44 lansia wanita. Beragam pelayanan dan fasilitas bagi lansia 

tersedia di Panti Tresna Werdha Pangesti Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. 

Sebagai contoh pelayanan dan fasilitas yang ada di Panti Tresna Werdha Pangesti 

Kecamatan Lawang Kabupaten Malang adalah perawatan dan pelayanan para lanjut 

usia disediakan 36 kamar untuk 74 penghuni, serta pelayanan kerohanian dan 

psikologis. Meskipun demikian pada keadaan ini masih terdapat potensi dalam 

menimbulkan masalah kesehatan secara umum maupun masalah kesehatan jiwa 

secara khusus yaitu depresi. Para lansia yang tinggal di Panti Tresna Werdha Pangesti 

Kecamatan Lawang Kabupaten Malang pada umumnya kurang mendapat perawatan 

yang baik karena keterbatasan perawatan dan perhatian petugas panti maupun dari 

komunitas lansianya. Mereka sering merasa kesepian, kurang dicintai, kurang diterima 
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di lingkungan panti, kurang dapat melaksanakan peran yang diinginkannya, kemudian 

adanya tuntutan dari lingkungan panti untuk berperan sebagai orang yang mandiri 

tanpa bantuan keluarga seiring dengan menurunnya kemampuan jasmani, dan sering 

pula terjadi pertengkaran antara lansia yang tinggal di panti . Dan berdasarkan 

peryataan dari suster Leli di nyatakan bahwa angka kejadian depresi pada lansia di 

Panti Tresna Werdha Pangesti Kecamatan Lawang Kabupaten Malang mencapai 

80%. 

Penelitian Probosuseno (2007), tentang hubungan mekanisme coping dengan 

terjadinya depresi pada lansia di Panti Wredha Tresna Wherda Wening Wardoyo 

Ungaran Kabupaten Semarang, didapatkan gambaran mekanisme coping adaptif 

(69,6%) lebih besar dari pada mekanisme coping maladaptif (30,4 %) gambaran 

terjadinya depresi (56,5 %) lebih besar dibandingkan non depresi (43,5 %). 

Didapatkan bahwa ada hubungan antara mekanisme coping terhadap depresi lansia. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang efektivitas 

support emosional dan mekanisme coping terhadap tingkat depresi pada lansia di Panti 

Tresna Werda Pangesti Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan uruaian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : Bagaimana efektifitas 

support emosional dan mekanisme coping terhadap tingkat depresi pada lansia di Panti 

Tresna Werda Pangesti Kecamatan Lawang Kabupaten Malang ? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan penelitian secara umum adalah untuk mengetahui efektifitas 

dukungan emosional dan mekanisme coping terhadap tingkat depresi pada lansia di 

Panti Tresna Werdha Pangesti Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

a. Tingkat depresi sebelum dilakukan intervensi support emosional dan mekanisme 

coping. 

b. Tingkat depresi sesudah dilakukan intervensi support emotional dan mekanisme 

coping. 

c. Efektifitas support emotional  dan mekanisme coping terhadap tingkat depresi 

pada lansia di Panti Tresna Werdha Pangesti Kecamatan Lawang Kabupaten 

Malang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Panti Tresna Werdha Pangesti Kecamatan Lawang Kabupaten Malang 

1. Dapat digunakan sebagai acuan atau bahan pertimbangan dalam program 

penanganan kasus depresi khususnya pada lansia. 

2. Sebagai data masukan untuk pengembangan pelayanan kesehatan jiwa-

gerontik dalam upaya pembinaan serta peningkatan kesehatan lansia. 

3. Memberikan masukan intervensi dalam meningkatkan mutu pelayanan 

kesehatan jiwa-gerontik ditingkat pelayanan kesehatanjiwa-gerontik dan 

masyarakat. 
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1.4.2 Bagi Institusi Pendidikan Keperawatan 

1. Sebagai dokumentasi serta informasi dalam rangka pengembangan 

pengetahuan mahasiswa mengenai efektifitas support emosianal dan 

mekanisme coping khususnya pada lansia. 

2. Mengembangkan asuhan keperawatan jiwa dan gerontik dengan 

menggunakan metode baru. 

3. Memberikan masukan untuk meneingkatkan peran dan fungsi perawat 

jiwa gerontik khususnya dalam upaya intervensi keperawatan jiwa 

geriatric ditingkat pelayanan kesehatan jiwa-geriatric dan masyarakat. 

4. Mampu memberikan asuhan keperawatan secara komprehensif baik 

disarana kesehatan dan masyarakat. 

5. Dapat mengembangkan sistem pelayanan untuk kemandirian penderita 

dengan memberdayakan lansia sehingga diharapkan lansia tersebut 

menjadi lansia yang produktif dengan memanfaatkan lahan yang ada 

disekitar. 

6. Dapat menambah refrensi akademik dan pengembangan penelitian 

dibidang keperawatan khisusnya di keperawatan jiwa-gerontik dalam 

penanganan depresi. 

1.4.3 Bagi Peneliti 

1. Sebagai pengalaman proses belajar mengajar khusunya dalam bidang 

penelitian dan untuk mengamplikasikan ilmu keperawatan atau mata kuliah 

tentang keperawatan gerontik. 

2. Menerapkan pengetahuan tentang mata kuliah yang sudah ditempa untuk 

memperoleh informasi dan memberikan pengetahuan bagi lansia. 
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3. Sebagai pengalaman awal dalam melakukan riset keperawatan yang dapat 

memberikan manfaat di masa yang akan datang.  

4. Untuk mengetahui tingkat efektifitas support emosional dan mekanisme 

koping terhadap tingkat depresi lansia pada pasien Panti Tresna Werdha 

Pangesti Lawang sehingga dapat digunakan sebagai bahan penyuluhan untuk 

menumbuhkan atau meningkatkan mekanisme coping yang positif bagi lansia 

yang mengalami depresi.  

1.4.4 Bagi Peneliti Lain 

Sebagai alat untuk melanjutkan penelitian yang lain secara berkesinambungan 

terhadap permasalahan yang terjadi pada lansia. 

 

1.5 Keaslian Penelitian 

1. Lazarus (2005) Hubungan antara perilaku coping dengan depresi pada lanjut 

usia di Panti Wredha di Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui 

adanya hubungan antara perilaku coping dan depresi pada lansia. Manfaat yang 

diharapkan dengan diketahuinya hubungan antara perilaku coping dengan 

depresi pada lansia ini ialah dapat dilakukannya prevensi depresi secara tepat 

dengan meningkatkan perilaku coping pada orang-orang yang akan memasuki 

masa lansia. Metodanya: sampel adalah 38 lansia yang tinggal di Panti Wreda 

"Abiyoso" Yogyakarta. Analisis data menggunakan Korelasi Product Moment dari 

Pearson. Hasil dari penelitian ini adalah ada hubungan negatif antara perilaku 

coping dengan depresi, makin tinggi tingkat perilaku coping makin rendah 

tingkat depresi. Makin baik perilaku coping makin kecil kemungkinan 

mengalami depresi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang yaitu 

pada obyek atau lokasi penelitian yang dilakukan serta pada penelitian ini 
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ditekankan pada efektifitas pemberian suport emosional dan mekanisme 

coping terhadap tingkat depresi. 

2. Marwiati (2010), Hubungan mekanisme coping dengan terjadinya depresi  pada 

lansia di Panti Wredha Tresna Wherda Wening Wardoyo ungaran kabupaten 

Semarang, menggunakan penelitian deskriptif korelasi dengan pendekatan 

cross sectional dan responden sebayak 46 orang. Hasil uji univariat didapatkan 

gambaran mekanisme koping adaptif (69,6%) lebih besar dari pada 

mekanisme coping maladaptif (30,4 %) gambaran terjadinya depresi (56,5 %) 

lebih besar dibandingkan non depresi (43,5 %). Uji bivariat menggunakan chi 

square didapatkan bahwa ada hubungan antara mekanisme koping terhadap 

depresi lansia. Perbedaan dengan penelitian sekarang yaitu obyek atau lokasi 

penelitian dan penelitian sekarang lebih ditekankan pada tingkat efektifitas 

pemberian suport emosional dan mekanisme coping. 

3. Mala (2005), penelitian ini mencoba membuktikan apakah Terapi Lingkungan 

Plant Therapy Efektif terhadap depresi pada lansia. Desain yang digunakan 

adalah Pre Experiment dengan metode pengambilan data pre dan pos test one 

group, dilakukan dua kali yaitu pengamatan dan wawancara sebelum terapi dan 

wawancara dilakukan lagi setelah terapi, tanmpa kelompok kontrol. Variable 

bebasnya adalah Terapi Lingkungan Plant Therapy sedangkan variable 

terikatnya adalah Depresi. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive 

sampling, dengan jumlah sampel subyek 20 orang pada sampel berpasangan. 

Analisis data dilakukan dengan uji statistic chi aquare tanpa ada perlakuan pada 

control. Hasil penelitian analisis menunjukkan bahwa Terapi Lingkungan 

Plant Therapy secara bermakna tidak efektif terhadap tingkat depresi. Pada 

Test Terapi didapatkan nilai X2 hitung = 0,8 X2 tabel = 3,841 nilai yang 
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didapat X2 hitung < X2 tabel (0,05) maka H0 diterima. Perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian sekarang yaitu pada obyek atau lokasi penelitian dan 

variabel yang digunakan terkait dengan depresi lansia. 

 


