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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap orang tentu akan mengalami masa penuaan. Masa penuaan atau yang 

disebut sebagai masa lanjut usia (lansia) merupakan periode akhir dari rentang 

kehidupan seseorang. Pada periode ini, seseorang telah beranjak jauh dari periode 

terdahulu yang lebih menyenangkan, atau beranjak dari waktu yang penuh dengan 

manfaat (Hurlock, 1980). Menurut Darmojo (2004), menjadi tua bukanlah suatu 

penyakit atau sakit, tetapi suatu proses perubahan dimana kepekaan bertambah atau 

batas kemampuan beradaptasi menjadi berkurang (Maryam, Ekasari, Rosidawati, 

Jubaedi, & Batubara, 2008). Namun sebenarnya secara individual, tahapan proses 

menua terjadi pada seseorang dengan usia berbeda dan masing-masing lanjut usia 

mempunyai kebiasaan yang berbeda (Bandiyah, 2009).  

Mengenai batasan usia lanjut seseorang, terdapat beberapa pendapat yang 

dikemukakan. Menurut Hurlock (1980), batasan usia lansia berawal dari usia 60 

tahun hingga meninggal dunia. Sedangkan menurut organisasi kesehatan dunia 

(WHO), lansia dimulai dari usia pertengahan (middle age) untuk kelompok usia 45-

59 tahun, usia lanjut (elderly) untuk usia 60-74 tahun, usia tua (old) antara 75-90 

tahun, dan sangat tua (very old) untuk usia di atas 90 tahun. 

Dari tahun ke tahun, di Indonesia sendiri, jumlah lansia mengalami 

peningkatan. Berdasarkan sensus penduduk Indonesia tahun 1971, 1980, dan 1990, 

jumlah persentase lanjut usia yang berusia 60 tahun ke atas semakin meningkat. 

Tahun 1980, terdapat sebanyak 7,99 juta lanjut usia (5,5% dari jumlah penduduk). 

Kemudian tahun 1985, meningkat menjadi 9,44 juta (5,8% dari jumlah penduduk), 

selanjutnya tahun 1990 berjumlah 11,28 juta (6,3% dari jumlah penduduk), tahun 

2000 meningkat pula menjadi 15,88 juta (7,6% dari jumlah penduduk) (Hardywinoto 

& Setiabudhi, 1999). Dikemukakan dalam Farmacia (2007, Juni), data Badan Pusat 

Statistik (BPS) menyatakan bahwa tahun 2004 jumlah penduduk lansia di Indonesia 

sebanyak 16.522.311 orang dan jumlah yang terus meningkat ini diperkirakan akan 

membuat Indonesia dapat menduduki peringkat keempat dunia setelah negara China, 

India dan Amerika dalam hal jumlah kependudukan lanjut usia. 
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Peningkatan jumlah penduduk usia lanjut merupakan petunjuk perbaikan 

kualitas kehidupan bangsa di Indonesia, yang antara lain diakibatkan oleh penurunan 

angka fertilitas, angka kesakitan, dan angka kematian. Namun, mengingat bahwa 

jumlahnya semakin bertambah, kelompok lansia ini memerlukan perhatian khusus. 

Sebab, secara potensial, jika tidak tertangani dengan tepat, permasalahan yang 

mereka timbulkan akan mempengaruhi kelompok penduduk lainnya (Hardywinoto & 

Setiabudhi, 1999). 

Pada usia lanjut, terdapat beberapa perubahan yang dialami individu tersebut. 

Perubahan yang mereka alami itu sebagian memang datang dari faktor fisik dan 

sebagiannya lagi berasal dari faktor psikologis (Hurlock, 1980). Maryam et al. 

(2008) menjelaskan bahwa proses menua yang dialami oleh lansia menyebabkan 

mereka rentan mengalami  berbagai macam perasaan seperti sedih, cemas, kesepian, 

dan mudah tersinggung. Perasaan negatif yang muncul tersebut merupakan masalah 

psikologis yang terjadi pada lansia dan memberi pengaruh pada sisi emosional 

mereka. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa seiring bertambahnya usia, 

lansia juga dapat  mengalami perubahan perilaku emosional. Mereka cenderung 

apatis, kurang responsif, dan kurang antusias bila dibandingkan dengan masa muda 

mereka. Pada akhirnya, perilaku emosional ini ditampilkan seperti perilaku 

emosional yang terjadi pada anak-anak, yaitu perilaku yang berdasarkan pada 

perasaan negatif, seperti  mudah mengeluh, menutup diri, cemas, dan sifat-sifat yang 

kurang menyenangkan lainnya. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh lingkungan 

di sekitar tempat tinggal mereka, sehingga dapat mengganggu kegiatan sehari-hari 

lansia. 

Masyarakat yang hidup di sekitar mereka seringkali tidak terlalu ramah 

terhadap orang lanjut usia, padahal sangat menentukan bagi kepuasan hidup mereka 

(Monks & Knoers, 2006). Menurut para ahli tersebut, lingkungan dapat merupakan 

sumber ketegangan dan stres yang makin lama makin berat dirasakan. Pandangan 

bahkan perlakuan negatif masyarakat atau lingkungan sekitar lansia sebenarnya turut 

memberi sumbangsih pada kondisi psikologis lansia. Umumnya, lansia menjadi 

orang yang kurang dihargai, tersisih dari kehidupan masyarakat dan tidak jarang 

menjadi orang yang terlantar. Sekitar 15% atau 2.426.190 orang dari jumlah total 
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penduduk lansia di Indonesia dinyatakan telantar dan 28% (4.658.280 orang) rawan 

terlantar (Farmacia, Juni, 2007). 

Di sisi lain, sebagian orang yang lebih muda juga masih beranggapan bahwa 

para lansia tidak perlu aktif dalam urusan kehidupan sehari-hari. Hal tersebut akan 

memperburuk fungsi integrasi sosial dari para lansia dengan lingkungannya, 

sehingga terjadi kesenjangan antara lansia dengan mereka yang lebih muda. 

Akibatnya, lansia hidup dalam keterasingan dan merasa kesepian yang akhirnya 

dapat menyebabkan kecemasan bahkan depresi dalam menjalani kehidupan mereka 

(Nawawi, 2009). Diperkirakan frekuensi terjadinya depresi di antara orang-orang 

dewasa lanjut bervariasi. Namun sekitar tujuh persen dari orang-orang dewasa lanjut 

memiliki gangguan-gangguan kecemasan (Gatz, dalam Santrock, 2002). 

Lansia sering dianggap tidak berdaya, sakit-sakitan, tidak produktif, serta tak 

jarang diperlakukan sebagai beban keluarga (Bandiyah, 2009). Sehingga 

ketidakmampuan pihak keluarga menghadapi permasalahan lansia membuat mereka 

menitipkan lansia di panti werdha (panti jompo). Maka tak heran bahwa salah satu 

alasan lanjut usia menjadi warga panti werdha adalah karena ditelantarkan oleh 

keluarganya, selain juga karena faktor ekonomi keluarga yang kurang mampu, 

bahkan disebabkan tidak memiliki keluarga. Dengan semakin menuanya orang-orang 

dewasa, kemungkinan mereka ada dalam panti werdha atau fasilitas perawatan lain 

pun semakin meningkat (Baines, dalam Santrock, 2002).  

Realitanya saat ini, segelintir orang mengganggap panti werdha atau panti 

jompo sebagai solusi. Menurut pakar psikologi, Soepangat (dalam Maryam, et al., 

2008), bahwa para lansia yang dititipkan di panti pada dasarnya memiliki sisi positif 

dan negatif. Dari sisi positif, lingkungan panti dapat memberikan kesenangan bagi 

lansia. Sosialisasi di lingkungan yang memiliki tingkat usia sebaya akan menjadi 

hiburan tersendiri, sehingga rasa kebersamaan ini akan dapat mengubur rasa kesepian 

yang biasanya mereka alami. Namun, jauh di lubuk hati mereka merasa lebih 

nyaman ketika berada dekat dengan keluarganya. Di Indonesia yang masih 

menjunjung tinggi rasa kekeluargaan, tinggal di panti merupakan suatu hal yang 

tidak alami lagi, apapun alasannya. 

Para lansia yang berada dipanti jompo cenderung akan berkurangnya waktu 

bertemu dan berkumpul dengan keluarganya. Berkurangnya waktu untuk bertemu 
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dengan keluarga menyebabkan para lansia yang berada di PSTW akan merasa tidak 

mendapatkan kebahagiaan dari keluarganya. Pada saat lansia terpisah dari anak serta 

cucunya, maka muncul pula perasaan tidak berguna (useless) dan kesepian, sehingga 

kebahagiaan pun dirasa sulit tergapai (Maryam, et al., 2008). Selain itu beberapa 

masalah lain yang biasa dialami oleh lansia panti, diantaranya keterasingan dari 

lingkungan, ketergantungan, kurang percaya diri, keterlantaran terutama bagi lansia 

yang memiliki tingkat ekonomi rendah serta kurangnya dukungan dari anggota 

keluarga. Hal-hal negatif tersebut dapat mengakibatkan depresi yang berpengaruh 

menghilangkan kebahagiaan, harapan, ketenangan pikiran dan kemampuan untuk 

merasakan ketenangan hidup, hubungan yang bersahabat dan bahkan menghilangkan 

keinginan menikmati kehidupan sehari-hari. Padahal, yang dimaksud dengan 

kebahagiaan itu sendiri bagi para lansia adalah bukan dinilai dengan harta yang 

melimpah, namun kebahagiaan itu terjadi ketika hubungan dengan keluarga dan para 

sahabat dapat terjalin dengan baik (Coalman, 2007). 

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa sikap dari masyarakat terhadap sosial 

budaya ikut andil dalam menentukan persepsi citra diri usia lanjut ini. Secara budaya 

ada pandangan bahwa usia lanjut sudah tidak dapat didayagunakan, sudah ada 

keterbatasan gerak dan pengambilan keputusan. Budaya sering kali mendudukkan 

mereka pada peran yang dituakan, di sini mengandung dua pengertian, yaitu dituakan 

untuk tempat mencari nasihat hidup bagi generasi yang lebih muda, atau dituakan 

dalam arti tidak lagi diajak berdiskusi atau berkomunikasi. Untuk selanjutnya terjadi 

lingkaran setan antara sikap lingkungan dan perilaku yang diperlihatkan oleh usia 

lanjut dengan memasuki dan menjalani usia lanjut, seseorang akan dituntut untuk 

mengadakan penyesuaian diri. 

Lansia yang berada di panti werdha pun tak lepas dari proses penyesuaian. 

Penyesuaian yang mereka alami tak hanya mencakup penyesuaian dalam memasuki 

usia lanjut, tetapi juga penyesuaian dalam menjalani hari-hari di panti werdha yang 

terpisah dari pihak keluarga inti. Terlebih lagi bagi lansia yang datang ke panti bukan 

atas kemauannya sendiri, biasanya akan memiliki sikap yang lebih buruk terhadap 

diri sendiri, seperti membenci diri sendiri, jenuh, memiliki perasaan tidak aman, 

tertutup, atau terlalu bergantung, yang jika berlanjut akan membuat lansia tersebut 

merasa terlupakan dan kesepian, sehingga terindikasi mengalami kondisi yang tidak 
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bahagia (unhappy). Yang dikhawatirkan adalah jika pada lansia tersebut sudah tidak 

menemukan jalan keluar dari semua masalahnya, tak jarang bunuh diri menjadi jalan 

pintas para lansia yang tidak bahagia tersebut (Nawawi, 2009). 

Sejalan dengan penelitian mengenai lansia di Amerika, berdasarkan pendapat 

Dadang Hawari (dalam Nawawi, 2009), salah satu faktor penting yang dapat 

menunjang kebahagiaan lansia yaitu adanya dukungan dari orang-orang yang 

melindungi dirinya dari isolasi sosial. Sebab, hal ini dapat membuat lansia tetap 

memiliki kontak atau interaksi secara sosial, sehingga mereka merasa masih 

dibutuhkan dan memiliki kesempatan untuk berkarya dan produktif di dalam 

masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Menjaga interaksi sosial yang positif dengan 

lingkungan dan menemukan makna hidup menjadi salah satu tugas perkembangan 

lansia yang memiliki pengaruh dalam memberi kebahagiaan pada lansia tersebut. 

Beberapa kondisi lain yang menunjang kebahagiaan pada masa usia lanjut, menurut 

Hurlock (1980) antara lain yaitu sikap realistis terhadap kenyataan dan mau 

menerima kenyataan tentang perubahan fisik dan psikologis sebagai akibat dari usia 

lanjut yang tidak dapat dihindari. Selain itu, lansia juga perlu menerima kenyataan 

diri dan kondisi hidup yang ada sekarang, walaupun kenyataan tersebut berada di 

bawah kondisi yang diharapkan.  

Salah satu cara menghindari lansia dari isolasi sosial, memberi kesempatan 

pada lansia untuk berbagi cerita dan pengalaman, serta menjadi sarana untuk 

menginspirasi dalam melakukan perubahan adalah melalui storytelling (Serrat, 

2008). Menurutnya, storytelling merupakan suatu proses menjelaskan gambaran 

hidup mengenai sebuah ide, keyakinan, pengalaman pribadi, dan pelajaran hidup 

melalui cerita yang dapat membangkitkan emosi dan memberi wawasan atau 

kesadaran terhadap suatu nilai (insight) (Serrat, 2008). Menurut Norbu Chophel 

(dalam Burns, 2004), melalui sebuah cerita, seseorang dapat membangkitkan emosi 

orang lain (si pendengar cerita). Melalui cerita, seorang pencerita (story teller) dan 

pendengarnya mampu menemukan kebahagiaan dan kesejahteraan, sekaligus sebagai 

sarana untuk menciptakan dan mempertahankan situasi emosional yang positif 

(Burns, 2004). 

Selain itu, storytelling merupakan salah satu cara menggunakan sebuah cerita 

sebagai media komunikasi untuk menanamkan suatu nilai, sarana berbagi 
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pengalaman, dan penggambaran dari pengetahuan setiap individu. Melalui 

storytelling, seseorang dapat mengungkapkan perasaan yang mereka rasakan yang 

selama ini sulit untuk diungkapkan secara langsung (Serrat, 2008). Maka, storytelling 

ini menjadi cara yang efektif bagi seorang storyteller (pencerita) untuk memulai 

komunikasi secara alami dalam menganalisa potensi yang ada, walaupun bukan hal 

yang mudah untuk mengarahkannya, sehingga dapat memberi motivasi untuk 

melakukan perubahan bagi orang lain yang mendengarnya (Serrat, 2008).  

Cerita yang disampaikan biasanya mengandung sebuah makna, menunjukkan 

sebuah proses, pandangan hidup, dan sangat bernilai bagi si pencerita itu sendiri. 

Ditambahkan lagi, menurut William Randall (dalam Trentham, t.t), storytelling juga 

membantu seseorang yang memasuki usia lanjut untuk menyadari secara lebih luas 

mengenai bagaimana mereka menyerap norma sosial, harapan, dan tuntutan 

lingkungan dalam kehidupan di sekitar mereka. Berdasarkan literatur sosial, nilai 

keefektifan storytelling untuk menyampaikan pesan moral dalam menjalani hidup 

pada masa ini maupun untuk generasi masa depan serta untuk memenuhi tahap 

perkembangan generativity (Erickson, 1963, dalam Trentham) atau fungsi kontribusi 

sosial sangat berkaitan dengan individu usia lanjut (Trentham, t.t). Dalam kelompok 

usia lanjut yang lebih kecil, kelompok yang menerapkan storytelling melaporkan 

bahwa storytelling berhasil membantu mereka dalam mengembangkan rasa memiliki 

dan membangun hubungan secara potensial antar individu yang merasa terisolasi dari 

lingkungannya (Pohlman, 2003; Birren & Cockran, 2001, dalam Trentham). 

Maka, storytelling pada seseorang dengan usia lanjut ini diharapkan dapat 

menjadi sarana diskusi ataupun berbagi cerita dengan mereka. Terdapat proses 

belajar dalam kegiatan ini. Melalui kegiatan ini, lansia dapat merefleksikan kekuatan 

atau potensi positif yang ada dalam diri mereka  sehingga dimungkinkan lansia dapat 

menyadari kondisi mereka saat ini dengan lebih baik. Selain itu diharapkan dari 

proses ini mereka dapat merasa terhibur secara psikologis serta mengisi kesepian 

yang mereka rasakan ketika menghabiskan hari-hari di panti werdha.  Melalui proses 

bercerita yang dilakukan, diharapkan dapat memberi insight (wawasan mendalam) 

bahwa mereka masih dibutuhkan dan interaksi sosial dengan mereka dapat terjaga. 

Jadi, secara tidak langsung, kondisi happiness mereka pun kemungkinan akan 

meningkat. Diharapkan dengan proses penyampaian cerita seperti itu dapat 
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membawa mereka pada kondisi yang menunjang kebahagiaan, sehingga mereka akan 

dapat menjadi pribadi yang menyenangkan ketika bergaul dengan lingkungan sekitar. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai storytelling untuk 

meningkatkan happiness (kebahagiaan) pada lansia yang tinggal di panti werdha. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah storytelling dapat digunakan untuk meningkatkan happiness pada 

lansia yang tinggal di panti werdha? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan happiness pada lansia yang 

tinggal di panti werdha melalui storytelling. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat teoritis. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran atau 

masukan positif bagi perkembangan ilmu psikologi, khususnya mengenai 

pemberian storytelling untuk meningkatkan happiness pada lansia di panti 

werdha. 

2. Manfaat praktis. 

Melalui penelitian ini diharapkan storytelling dapat dijadikan salah satu 

alternatif intervensi yang berguna untuk meningkatkan kebahagiaan (happiness) 

pada lansia. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat memberi gambaran 

mengenai kondisi psikologis yang tekait dengan happiness pada lansia maupun 

pihak yang terkait, seperti keluarga, perawat panti, ataupun pengurus panti 

werdha, jika penelitian ini terbukti dapat meningkatkan happiness pada lansia di 

panti werdha tersebut. 

 

 


