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BAB I 

PENDAHULUAN  
 

 

A. Latar Belakang 

Usia Harapan Hidup dari tahun ke tahun jumlahnya cenderung meningkat. 

Kantor Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (KESRA) melaporkan, jika 

tahun 1980 usia harapan hidup (UHH) 52,2 tahun dan jumlah lansia 7.998.543 orang 

(5,45%) maka pada tahun 2006 menjadi 19 juta orang (8,90%) dan UHH juga 

meningkat (66,2 tahun). Pada tahun 2010 perkiraan penduduk lansia di Indonesia 

akan mencapai 23,9 juta atau 9,77 % dan UHH sekitar 67,4 tahun. Sepuluh tahun 

kemudian atau pada 2020 perkiraan penduduk lansia di Indonesia mencapai 28,8 juta 

atau 11,34 % dengan UHH sekitar 71,1 tahun. 

Untuk mengatasi salah satu dari berbagai persoalan orang lanjut usia, 

pemerintah dalam hal ini Departemen Sosial mengupayakan suatu wadah atau sarana 

untuk menampung orang lanjut usia dalam satu institusi yang disebut panti jompo. 

Panti jompo merupakan tempat berkumpulnya orang-orang lanjut usia yang secara 

sukarela maupun diserahkan oleh pihak keluarga untuk diurus segala keperluannya. 

Tempat seperti ini ada yang dikelola oleh pemerintah maupun pihak swasta. Hal 

tersebut merupakan kewajiban negara untuk menjaga dan memelihara setiap warga 

negaranya. Sebagaimana tercantum dalam UU No.12 Tahun. 1996 (Direktorat 

Jenderal, Departemen Hukum dan HAM). 

Pada awalnya panti jompo dimaksudkan untuk menampung orang lanjut 

usia yang miskin dan terlantar untuk diberikan fasilitas yang layak mulai dari 

kebutuhan makan minum sampai kebutuhan aktualisasi. Namun seiring 

meningkatnya kebutuhan bagi masyarakat modern untuk hidup praktis dan efisien 

membuat panti jompo menjadi tempat yang dikomersilkan.   Panti jompo dilirik oleh 

pengusaha sebagai ladang bisnis mereka, hal tersebut dianggap sebagai peluang 

usaha yang menghasilkan profit sekaligus membuat nyaman para lanjut usia. Salah  

satu panti jompo yang ada di Malang adalah Pondok Lansia Al-Ishlah. Di panti 
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jompo Al-Ishlah ada hal yang membuatnya berbeda diantara panti jompo lainnya 

yaitu seluruh penghuninya berjenis kelamin perempuan. 

Kebanyakan penghuni panti jompo memiliki masalah pendengaran atau 

penglihatan. Sebagian dari penghuni panti jompo Al-Ishlah perlu bantuan untuk 

mandi, makan, berpakaian, ke toilet dan berjalan. Kegiatan positif yang diberikan 

pihak panti, dapat dipastikan bahwa tidak semua lansia ikut dalam kegiatan tersebut. 

Hal tersebut disebabkan oleh beberapa lansia yang tinggal di panti jompo merupakan 

lansia yang sakit.  

Umumnya aktifitas rutin bagi para lanjut usia ini dimulai pada pukul 04.00 

WIB atau waktu subuh. Seperti yang diungkapkan oleh pengurus panti pada 

wawancara tanggal 17 Februari 2012: 

Ya biasanya mbah-mbah disini bangun jam 04.00 pagi kemudian ada yang 
sholat subuh, bersih-bersih diri dibantu oleh pembantu, sarapan, berjemur 
hingga pukul 08:30 WIB terus mereka (mbah-mbah) kembali ke kamar, ada 
yang menonton tv, ngobrol dengan sesama penghuni. Siangnya makan siang 
lagi terus dilanjutkan sholat bagi mereka (lanjut usia) yang ingin beribadah 
maupun istirahat siang. Waktu Ashar pukul 15:00 WIB bersih-bersih diri 
lalu bersiap makan malam. 

Panti jompo Al-Ishlah memiliki sembilan kamar tidur, masing-masing 

ruangan berisi tiga tempat tidur, satu ruang makan yang difungsikan sebagai gudang, 

sebuah dapur, ruang mushola dan ruang periksa kesehatan. Dokter yang bertugas 

merupakan dokter umum yang sewaktu-waktu dipanggil jika ada pasien (lanjut usia) 

yang mengeluh sakit. Pemeriksaan rutin hanya dilakukan seminggu sekali 

diantaranya pemeriksaan tekanan darah dan suntikan vitamin.  

Berdasarkan penjelasan dari pengelola panti jompo diketahui bahwa hampir 

seluruh lansia yang tinggal di panti jompo Al-Ishlah masih memiliki keluarga. 

Sebagian masyarakat menganggap bahwa lansia lebih baik dirawat di sebuah 

institusi, sebab lanjut usia akan lebih terurus dan tidak kesepian. Akan tetapi 

sebagian masyarakat lainnya masih menganggap bahwa keluarga merupakan tempat 

terbaik untuk lanjut usia, anak memiliki kewajiban untuk merawat, sedangkan lanjut 

usia memiliki hak untuk menentukan di mana dia ingin menghabiskan sisa hidupnya.  

Keluarga merupakan tempat terbaik bagi lansia, perawatan yang dilakukan 

oleh anak sendiri diduga memberikan rasa aman dan nyaman karena mereka lebih 
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toleran terhadap lansia dibandingkan kerabat atau orang lain. Keputusan untuk 

menempatkan orang tua atau sanak saudara yang lanjut usia di panti jompo sering 

kali dilakukan untuk mengatasi meningkatnya kebutuhan-kebutuhan fisik dan 

emosional dan hal tersebut juga memungkinkan untuk menimbulkan stres pada lanjut 

usia (lansia).  

Adanya perubahan tempat tinggal membuat lansia menghadapi lingkungan 

asing yang belum pernah dia tinggali. Oleh karena itu lansia membutuhkan 

penyesuaian diri untuk bisa melalui masa tuanya dengan bahagia di panti jompo. 

Penyesuaian diri penting dilakukan oleh lansia agar memiliki penguasaan diri sendiri 

sehingga semua dorongan, impuls-impuls, emosi-emosi dan kebiasaan hidup bisa 

dikontrol dan diatur dengan baik. Penyesuaian diri ini merupakan bentuk-bentuk 

utama dari hubungan antara individu manusia dengan lingkungan pada umumnya.  

 

1. Lansia 

1.1 Pengertian Lansia 

Usia lanjut adalah suatu kejadian yang pasti akan dialami oleh semua orang 

yang dikaruniai usia panjang, peristiwa ini tidak bisa dihindari oleh siapapun dan 

ditandai oleh terjadinya kemunduran diberbagai organ tubuh. Menurut Depkes RI 

dalam Maryam, Ekasari, Rosidawati dan Jubaedi (2008) mengatakan penuaan adalah 

suatu proses alami yang tidak dapat dihindari berjalan terus menerus, dan 

berkesinambungan. Hal tersebut menyebabkan perubahan anatomis, fisiologis dan 

biokimia pada tubuh sehingga akan berpengaruh terhadap fungsi dan kemampuan 

tubuh secara keseluruhan. Constantinides dalam Maryam et al. (2008) menjelaskan 

bahwa pada periode ini kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri ataupun 

mengganti dan mempertahankan fungsi normalnya akan perlahan-lahan menurun 

sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan yang 

dialami. 

Banyak orang merasa takut memasuki masa lanjut usia, karena mereka 

sering mempunyai kesan negatif atas orang yang lanjut usia. Menurut mereka lansia 

itu adalah tidak berguna, lemah, tidak punya semangat hidup, penyakitan, pelupa, 

tidak diperhatikan oleh keluarga dan masyarakat, menjadi beban orang lain, dan 

sebagainya. Namun tidak sedikit pula dari mereka yang berusia lanjut dapat menjadi 
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lanjut usia yang bahagia, berdaya guna, dan produktif. Hal ini tidak terlepas dari 

adanya dukungan sosial, baik emosional maupun material yang membantu kesehatan 

mental serta adanya kemampuan untuk tetap aktif dan produktif dan tidak 

menganggap diri mereka tua (Papalia, Old, & Fieldman, 2009). Usia lanjut dapat 

dikatakan usia emas, karena tidak semua orang dapat mencapai usia tersebut. Pada 

usia tersebut sebagian besar orang memaknainya sebagai saat-saat untuk beristirahat, 

menghabiskan waktu bersama dengan anak dan cucu, maupun untuk menyenangkan 

diri sendiri. 

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh para ilmuwan sosial, ada tiga 

kelompok older adult yaitu : a; Lansia muda (young old) pada umumya berusia 

antara 65-74 tahun, biasanya masih aktif, vital dan bugar, b; Lansia tua (old-old) 

Pada umumnya berusia 75-84 tahun, c; Lansia tertua (oldest old) berusia 85 tahun ke 

atas, biasanya banyak yang menjadi lemah dan tidak tegas serta mempunyai 

kesulitan untuk mengatur aktivitas sehari-hari. Selain itu, Papalia et al. (2008) juga 

menyebutkan pengklasifikasian usia yang disebut usia fungsional, usia ini 

menjelaskan ukuran kemampuan seseorang untuk berfungsi secara efektif dalam 

lingkungan fisik dan sosialnya dibandingkan dengan orang lain yang usianya sama. 

Menjadi tua ditandai dengan adanya kemunduran biologis yang terlihat 

sebagai gejala-gejala kemunduran fisik, antara lain kulit mulai mengendur, timbul 

keriput, rambut beruban, gigi mulai ompong, pendengaran dan penglihatan 

berkurang, mudah lelah, gerakan menjadi lamban dan kurang lincah, serta terjadi 

penimbunan lemak terutama di pinggul dan perut. Kemunduran lain yang terjadi 

adalah kemampuan-kemampuan kognitif seperti sering lupa, kemunduran orientasi 

terhadap waktu, ruang, tempat serta tidak mudah menerima hal atau ide baru 

(Maryam, et al., 2008). 

 

1.2 Karakteristik Perkembangan Lansia 

Usia lanjut ditandai dengan berbagai macam perubahan yang mempengaruhi 

struktur dan fungsi baik fungsi fisik maupun mental. Hal tersebut tidak jarang 

membawa lansia pada penyesuaian diri yang buruk. Menurut Hurlock (1980) 

terdapat beberapa ciri-ciri orang lanjut usia, yaitu :  
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a. Perubahan fisik 

Sebagian besar perubahan fisik yang pada lansia cenderung terjadi ke arah yang 

buruk, hanya saja proses dan kecepatannya yang berbeda untuk setiap individu 

meskipun usia mereka sama. Berbagai masalah fisik timbul seiring 

bertambahnya usia diantaranya masalah perubahan penampilan, perubahan 

bagian dalam tubuh, perubahan pada fungsi fisiologis, perubahan fungsi panca 

indera, perubahan seksual. 

Perubahan penampilan yang sering jelas terlihat adalah perubahan elastisitas 

kulit yang menjadikan kulit mengendor dan keriput. Hal tersebut tampak pada 

seluruh bagian tubuh terutama pada bagian kulit wajah dan tangan. 

Perubahan bagian dalam tubuh tidak dapat diamati seperti pada bagian luar 

namun perubahan tersebut jelas terjadi dan menyebar keseluruh bagian dalam 

organ dalam juga. Perubahan yang terjadi diantaranya terjadi pada kerangka 

(skelton) diakibatkan dari mengerasnya tulang-tulang, menumpuknya garam 

mineral dan modifikasi pada susunan organ tulang bagian dalam. Akibatnya, 

tulang menjadi mengapur dan mudah retak atau patah dan sembuhnya lambat 

sesuai dengan bertambahnya usia. Selain itu, terjadi perubahan pada sistem 

syaraf, menyebabkan menurunnya kecepatan belajar sesuatu yang diikuti dengan 

penurunan fungsi intelektual. Disamping itu juga terjadi perubahan isi perut 

(viscera) yang ditandai dengan ratio berat jantung dengan berat badan yang 

berkurang secara bertahap, penurunan kualitas elastisitas jaringan, katup jantung 

menjadi kurang halus dan kurang lentur. Sedangkan untuk saluran usus, saluran 

kencing dan organ otot yang lembut merupakan organ tubuh yang paling akhir 

oleh usia yang bertambah lanjut. 

Perubahan pada fungsi fisiologis yang terjadi diantaranya, yaitu memburuknya 

sistem temperatur badan yang disebabkan berkurangnya tingkat metabolisme 

dan menurunnya kekuatan otot-otot sehingga lansia tidak tahan terhadap 

temperatur yang sangat panas atau sangat dingin. Perubahan pada tingkat denyut 

nadi dan konsumsi oksigen, tekanan darah yang meningkat, penurunan produksi 

air seni, penurunan dalam jumlah waktu tidur, perubahan fungsi pengaturan 

pencernaan, dan mengendornya otot-otot dan kelemahan yang bersifat 
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menyeluruh mengakibatkan orang lanjut usia sulit untuk melakukan pekerjaan 

yang mengandalkan otot.  

Perubahan fungsi panca indera pada lanjut usia mengalami penurunan sensivitas 

dan efisiensi kerja. Mata dan telinga merupakan organ tubuh yang paling banyak 

digunakan, oleh karena itu keduanya merupakan organ yang paling banyak 

dipengaruhi oleh bertambahnya usia, walaupun perubahan fungsi seluruh organ 

tubuh juga terjadi. 

Masa berhentinya reproduksi keturunan pada pria terjadi lebih lambat dibanding 

masa menopouse pada wanita. Pada umumnya ada penurunan potensi seksual 

selama usia enam puluhan, kemudian berlanjut susuai dengan bertambahnya 

usia. seperti masa menopouse, masa klimakterik disertai dengan menurunnya 

fungsi gonadal. 

b. Perubahan fungsi motorik 

Perubahan kemampuan motorik pada lansia disebabkan oleh pengaruh fisik dan 

psikologis. Penyebab fisik yang mempengaruhi perubahan-perubahan dalam 

kemampuan motorik diantaranya meliputi menurunnya kekuatan dan tenaga, 

menurunnya kekerasan otot, kekakuan pada persedian, gemetar pada tangan, 

kepala dan rahang bawah. Sedangkan penyebab perubahan psikologis meliputi 

kesadaran akan penurunan perasaan rendah diri, dan tekanan emosional.  

c. Perubahan Kemampuan Mental 

Hasil studi para psikologi telah memperkuat kepercayaan yang populer dalam 

masyarakat, bahwa dengan kecenderungan tentang menurunnya berbagai hal, 

secara otomatis akan timbul kemunduruan kemampuan mental. Menurunnya 

kondisi fisik yang menunjang terjadinya kerusakan mental telah ditunjukkan 

dengan fakta bahwa perlakuan terhadap hormon seks pada wanita berusia lanjut 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir, mempelajari bahan baru, mengahapal, 

mengingat, dan meningkatkan kemampuan untuk mengeluarkan energi 

intelektual.  

d. Perubahan Minat 

Terdapat hubungan yang erat antara jumlah keinginan dan minat orang pada 

seluruh tingkatan usia dan keberhasilan penyesuaian mereka. Hal tersebut 

menentukan kebahagiaan atau ketidakbahagiaan yang diperoleh. Demikian 
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halnya, penyesuaian pada lanjut usia sangat dipengaruhi oleh perubahan minat 

dan keinginan yang dilakukan secara sukarela atau terpaksa. Apabila lanjut usia 

ingin mengubah minat dan keinginannya karena alasan kesehatan, situasi 

keuangan atau alasan lainnya, mereka akan memperoleh kepuasan yang lebih 

baik dibanding mereka yang menghentikan kegiatannya karena sikap yang tidak 

menyenangkan dari sebagian kelompok masyarakat. 

Masih menurut Hurlock, (1980) menjelaskan bahwa minat yang berkembang 

pada lanjut usia terdiri atas minat pribadi, minat rekreasi, minat sosial, minat 

keagamaan, dan minat untuk mati. 

(1) Minat Pribadi  

Minat pribadi meliputi minat dalam diri sendiri, minat pada penampilan, 

minat pada pakaian, dan minat pada uang. Minat dalam diri sendiri pada 

lansia ditunjukan oleh perilaku yang sangat berorientasi pada egonya 

(egosentris) dan pada dirinya (self-centered) di mana mereka lebih banyak 

berpikir tentang diri mereka dari pada orang lain dan kurang memperhatikan 

keinginan atau kehendak orang lain yang menyebabkan timbulnya sikap 

sosial yang tidak menyenangkan terhadap lanjut usia. 

Minat pada penampilan dan pakaian pada umumnya berhubungan dengan 

aktivitas sosial lanjut usia. Bagi lanjut usia yang tidak terlibat aktivitas sosial, 

penampilan bukan merupakan prioritas perhatiannya, sehingga kurang dalam 

melakukan perawatan diri. Hal tersebut berbeda dengan lanjut usia yang 

terlibat aktivitas sosial. Mereka akan memperhatikan penampilannya dengan 

cara merawat diri agar penampilannya lebih menarik. Selain faktor aktivitas 

sosial, minat pada penampilan dan pakaian ini juga dipengaruhi oleh faktor 

ekonomi dan kesadaran untuk menerima ketuaan sehingga harus 

menyesuaikan diri terhadap penampilan yang seharusnya pada lanjut usia. 

(2) Minat Rekreasi 

Pria dan wanita lanjut usia cenderung untuk tetap tertarik pada kegiatan 

rekreasi yang biasa dinikmati pada masa mudanya, dan hanya berubah jika 

benar-benar diperlukan. Sebagian besar perubahan dilakukan bukan karena 

minatnya, tetapi karena alasan kondisi yang tidak memungkinkan. 
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Kegiatan rekreasi yang biasa dilakukan oleh lanjut usia meliputi membaca, 

menulis surat, mendengarkan radio, menonton televisi, berkunjung ke rumah 

teman atau saudara, menjahit, menyulam, berkebun, piknik, jalan-jalan, 

bermain kartu, pergi ke gedung film, serta turut serta dalam kegiatan 

kewarganegaraan, organisasi politik, atau keagamaan. 

(3) Minat Sosial 

Semakin bertambah usia, kegiatan sosial yang dijalani lanjut usia semakin 

berkurang. Hal ini disebut juga lepas dari kegiatan kemasyarakatan (Sosial 

Disengagement), yaitu proses pengunduran diri secara timbal balik pada masa 

lanjut usia dari lingkungan sosial. Sosial Disengagement menurut Birren 

(Hurlock, 1980: 398) meliputi empat elemen pelepasan beban, yaitu 

berkurangnya keterlibatan dengan orang lain, pengurangan variasi peran 

sosial yang dimainkan, pertambahan penggunaan kemampuan mental, dan 

berkurangnya partisipasi dalam kegiatan fisik. Social Disengengement  pada 

lanjut usia juga dimanifestasikan dalam bentuk penyusutan sumber-sumber 

kontak sosial dan penurunan partisipasi sosial. 

Berhentinya seseorang dari kegiatan sosial bisa terjadi secara sukarela atau 

terpaksa. Semakin terisolir dari kegiatan sosial, semakin tidak berkembang 

dan kecil kesempatan lanjut usia untuk tetap mempertahankan aktualisasinya. 

Hal tersebut juga dapat disebabkan oleh sikap sosial terhadap lanjut usia yang 

tidak menyenangkan, mendorong lanjut usia untuk mengundurkan diri dari 

kegiatan sosial. 

Dengan bertambahnya usia seseorang, maka partisipasi sosialnya semakin 

berkurang dan cakupannya semakin menyempit. Hal tersebut dikarenakan 

oleh faktor penurunan kesehatan, tingkat keterlibatan dalam kegiatan sosial 

pada usia muda, kemampuan ekonomi yang kurang baik, atau karena 

mempunyai tanggung jawab keluarga yang tidak memungkinkan lanjut usia 

untuk berpartisipasi. 

Perubahan status individual yang disebabkan oleh hilangnya pasangan hidup 

(suami-istri) atau karena pensiun, juga turut mempengaruhi tingkat dan 

aktivitas sosial serta persahabatan yang biasa dilakukan. 
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(4) Minat Keagamaan 

Analisis dari studi penelitian yang berhubungan dengan sikap terhadap 

kegiatan keagamaan pada usia tua membuktikan bahwa ada fakta-fakta 

tentang meningkatnya minat terhadap agama sejalan dengan bertambahnya 

usia dan ada pula fakta-fakta yang menunjukkan menurunnya minat terhadap 

agama. Dalam hal melibatkan diri atau menjalankan keagamaan, pada 

umumnya orang meneruskan agama atau kepercayaan dan kebiasaan yang 

dilakukan pada awal kehidupannya. 

(5) Minat untuk Mati  

Semakin lanjut usia seseorang membuat mereka menjadi semakin kurang 

tertarik terhadap kehidupan akherat dan lebih mementingkan tentang 

kematian itu sendiri serta kematian dirinya. 

 

1.3 Tugas Perkembangan Lansia 

Tugas perkembangan masa tua dikemukakan oleh Harvighurst (dalam 

Hurlock, 1980) diantaranya terdiri atas: 

a. Menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan 

b. Menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya income 

(penghasilan) keluarga 

c. Menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup 

d. Membentuk hubungan dengan orang-orang yang seusia  

e. Membentuk pengaturan kehidupan fisik yang memuaskan 

f. Menyesuaikan diri dengan peran sosial secara luwes 

Harvighurst (dalam Hurlock, 1980) mengatakan, tugas perkembangan 

merupakan tugas yang muncul pada saat atau sekitar suatu periode tertentu dari 

kehidupan individu, yang jika berhasil akan menimbulkan rasa bahagia dan 

membawa kearah keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas berikutnya. 

Penyesuaian diri kepada situasi baru selalu sulit dan selalu disertai dengan 

bermacam-macam tingkat ketegangan. Hurlock juga menyebutkan bahwa tugas 

dalam perkembangan kehidupan membantu individu diantaranya sebagai petunjuk 

bagi individu untuk mengetahui apa yang diharapkan masyarakat dari mereka pada 

usia-usia tertentu, memberi motivasi kepada setiap individu untuk melakukan apa 
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yang diharapkan dari mereka oleh kelompok sosial pada usia tertentu sepanjang 

kehidupan mereka dan menunjukkan kepada setiap individu tentang apa yang akan 

mereka hadapi dan tindakan apa yang diharapkan dari mereka pada tingkat 

perkembangan selanjutnya.  

 

2. Penyesuaian Diri 

2.1 Pengertian Penyesuaian Diri 

Schneiders (1964) mengungkan definisi penyesuaian diri yaitu: 

As a process involving both mental and behavioral responses by which an 
individual strive to cope succesfully with inner needs, tensions, frustrasions, 
and conflicts, and to effect a degree of harmony between these inner 
demands and those imposed on him by the objective world in which he lives. 

Dari segi pandangan psikologi, penyesuaian diri memiliki banyak arti, 

seperti pemuasan kebutuhan, keterampilan dalam menangani frustrasi dan konflik, 

ketenangan pikiran atau jiwa, atau bahkan pembentukan simptom-simptom (Semiun, 

2006). Juga dijelaskan bahwa penyesuaian diri tidak bisa dikatakan baik atau buruk, 

sehingga penyesuaian diri didefinisikan dengan sangat sederhana, yaitu suatu proses 

yang melibatkan respon-respon mental dan tingkah laku yang menyebabkan individu 

berusaha menanggulangi kebutuhan-kebutuhan, tegangan-tegangan, frustrasi-

frustrasi, dan konflik-konflik batin serta menyelaraskan tuntutan-tuntutan batin 

dengan tuntutan-tuntutan yang dikenakan kepada individu oleh dunia dimana 

individu hidup. Sundari (2005) menjelaskan penyesuaian diri merupakan 

kemampuan individu untuk bereaksi karena tuntutan dalam memenuhi dorongan atau 

kebutuhan dan mencapai ketenteraman batin dalam hubungannya dengan sekitar. 

Penyesuaian diri bersifat relatif, yang berarti harus dinilai dan dievaluasi 

sesuai dengan kapasitas individu untuk memenuhi tuntutan terhadap dirinya. 

Menurut Gerungan (2004) ada dua bentuk penyesuaian diri, yaitu : 

a. Penyesuaian diri aktif  

Yaitu mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan, atau mempengarugi 

lingkungan sesuai dengan keinginannya, penyesuaian diri secara aktif disebut 

juga dengan penyesuaian diri yang autoplastis (auto = sendiri, plastis = bentuk). 
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b. Penyesuaian diri pasif  

Yaitu ketika kegiatan individu dipengaruhi oleh lingkungan, penyesuaian diri 

pasif dapat disebut juga dengan aloplastis (alo = yang lain) dimana kegiatan 

individu ditentukan oleh lingkungannya. 

Bagi individu yang berhasil mencapai penyesuaian diri maka individu 

tersebut akan mampu memecahkan masalahnya dengan cara yang realistik, mengerti 

dan menerima kekurangan yang ada pada dirinya dan kekurangan pada orang lain 

yang bekerjasama dengan dirinya. Semakin baik penyesuaian diri yang dilakukan 

individu maka semakin baik juga individu berhubungan dengan dunia luar. Individu 

akan menyelaraskan keadaan diri serta kebutuhannya dengan norma yang berlaku 

sehingga tidak menimbulkan penyimpangan.  

Agustiani (2006) mengemukakan bahwa terdapat lima faktor yang 

mempengaruhi penyesuaian diri individu yaitu: 

a. Faktor kondisi fisik, yang meliputi faktor keturunan, kesehatan, bentuk tubuh 

dan hal-hal yang berkaitan dengan fisik. 

b. Faktor perkembangan dan kematangan, yang meliputi perkembangan intelektual, 

sosial, moral, dan kematangan emosional. 

c. Faktor psikologis, yaitu faktor-faktor pengalaman individu, yang meliputi 

frustrasi dan konflik yang dialami, dan kondisi psikologis seseorang dalam 

penyesuaian diri. 

d. Faktor lingkungan, yaitu kondisi yang ada pada lingkungan, seperti kondisi 

keluarga, kondisi tempat tinggal dan sebagainya. 

e. Faktor budaya, termasuk adat istiadat dan agama yang turut mempengaruhi 

penyesuaian diri seseorang. 

Karakteristik penyesuaian diri yang efektif, menurut Haber dan Runyon 

(1984), penyesuaian diri yang efektif adalah menerima keterbatasan yang tidak bisa 

berubah dan secara aktif memodifikasi keterbatasan-keterbatasan yang masih bisa 

diubah. Penyesuaian diri yang efektif terukur dari seberapa baik seseorang mengatasi 

perubahan dalam hidupnya. Haber dan Runyon (1984) menjelaskan karakteristik 

penyesuaian diri yang efektif yakni: 
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a. Persepsi akurat terhadap realita  

Persepsi terkait dengan keinginan dan motivasi pribadi, sehingga terkadang 

persepsi tersebut tidak murni sama dengan realita dan lebih merupakan 

keinginan individu. Penyesuaian diri individu dianggap baik apabila dia mampu 

mempersepsikan dirinya sesuai dengan realita. Selain itu, dia juga mempunyai 

tujuan yang realistis, mampu memodifikasi tujuan tersebut apabila situasi dan 

kondisi lingkungan menuntutnya untuk itu, serta menyadari konsekuensi 

tindakan yang diambil dan mengarahkan tingkah laku sesuai dengan 

konsekuensi tersebut. 

b. Kemampuan mengatasi stres dan kecemasan  

Halangan yang dialami individu setiap proses pemenuhan kebutuhan atau 

pencapaian tujuan, dapat menimbulkan kegelisahan dan stres. Penyesuaian diri 

dikatakan baik apabila mampu mengatasi halangan, masalah, dan konflik yang 

timbul dengan baik. 

c. Citra diri yang positif  

Individu harus mempunyai citra diri yang positif dengan tetap menyadari sisi 

negatif dari dirinya, dimana individu menyeimbangkan persepsinya dengan 

persepsi orang lain. 

d. Kemampuan mengekspresikan perasaan  

Individu yang sehat secara emosional mampu untuk merasakan dan 

mengekspresikan seluruh emosinya. Pengekspresian emosi dilakukan secara 

relistis, terkendali dan konstruktif, serta tetap menjaga keseimbangan antara 

kontrol ekspresi yang berlebihan dengan kontrol ekspresi yang kurang. 

e. Mempunyai hubungan interpersonal yang baik 

Individu yang penyesuaian dirinya baik, mampu untuk saling berbagi perasaan 

dan emosi. Mereka mempunyai kompetensi menjalin hubungan dengan orang 

lain, mampu untuk mencapai kadar keintiman yang layak dalam hubungan 

sosial, dan menyadari bahwa hubungan tidaklah selalu mulus.  

 

2.2 Penyesuaian Diri Lansia 

Terdapat beberapa kondisi penting yang menunjukkan penyesuaian diri 

yang baik pada usia lanjut (Hurlock, 1980) diantaranya yaitu:  
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a. Sikap yang realistis terhadap kenyataan dan mau menerima kenyataan tentang 

perubahan fisik dan psikis sebagai akibat dari usia lanjut yang tidak dapat 

dihindari. 

b. Menerima kenyataan diri dan kondisi hidup yang ada sekarang, walaupun 

kenyataan tersebut berada di bawah kondisi yang diharapkan. 

c. Mempunyai kesempatan untuk memantapkan kepuasan dan pola hidup yang 

diterima oleh kelompok sosial di mana dia sebagai anggotanya. 

d. Terus berpartisipasi dengan kegiatan yang berarti dan menarik. 

e. Diterima oleh dan menerima respek dari kelompok sosial. 

f. Perasaan yang puas terhadap status yang ada sekarang dan prestasi masa lalu. 

g. Menikmati kegiatan sosial yang dilakukan dengan kerabat keluarga dan teman-

teman. 

h. Melakukan kegiatan produktif, baik kegiatan di rumah maupun kegiatan yang 

secara sukarela dilakukan. 

 

3. Panti Jompo 

3.1 Pengertian panti jompo  

Panti jompo merupakan tempat berkumpulnya orang-orang lanjut usia yang 

secara sukarela maupun diserahkan oleh pihak keluarga untuk diurus segala 

keperluannya. Panti Jompo merupakan unit pelaksanaan teknis yang memberikan 

pelayanan sosial bagi lanjut usia, yaitu berupa pemberian penampungan, jaminan 

hidup seperti makanan dan pakaian, pemeliharaan kesehatan, pengisian waktu luang 

termasuk rekreasi, bimbingan sosial, mental serta agama, sehingga mereka dapat 

menikmati hari tuanya dengan diliputi ketentraman lahir batin (DepSos RI, 2003). 

 

3.2 Keuntungan dan kerugian tinggal di panti jompo  

Keputusan lansia untuk tinggal di panti jompo bisa karena keinginan lansia 

itu sendiri atau karena keluarga yang menginginkannya. Tidak selamanya alasan 

lansia tinggal di panti jompo membawa kerugian tetapi juga membawa keuntungan. 

Berikut ini akan dijelaskan keuntungan dan kerugian tinggal di panti jompo sebagai 

berikut : 
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a. Keuntungan  

Menurut Erlangga (2012) mengatakan ada beberapa keuntungan yang akan 

didapat para lansia bila tinggal di panti jompo adalah sebagai berikut :  

(1) Perawatan dan perbaikan wisma dan perlengkapannya dikerjakan oleh lembaga;  

(2) Semua makanan mudah didapat dengan biaya yang memadai;  

(3)  Perabotan dibuat untuk rekreasi dan hiburan;  

(4)  Terdapat kemungkinan untuk berhubungan dengan teman seusia yang 

mempunyai minat dan kemampuan yang sama;  

(5)  Kesempatan yang besar untuk dapat diterima secara temporer oleh teman seusia 

daripada dengan orang yang lebih muda;  

(6)  Menghilangkan kesepian karena orang-orang di situ dapat dijadikan teman;  

(7)  Perayaan hari libur bagi mereka yang tidak mempunyai keluarga tersedia di sini;  

(8)  Ada kesempatan untuk berprestasi berdasarkan prestasi di masa lalu kesempatan 

semacam ini tidak mungkin terjadi dalam kelompok orang-orang muda.  

b.  Kerugian  

Selain mendapat beberapa keuntungan terdapat pula beberapa kerugian bila 

tinggal di Panti Jompo, diantaranya adalah :  

(1)  Biaya hidup yang lebih mahal dari pada tinggal di rumah sendiri; 

(2)  Seperti halnya makanan di semua lembaga, biasanya kurang menarik daripada 

masakan rumah sendiri; 

(3)  Pilihan makanan terbatas dan seringkali diulang-ulang; 

(4)  Berhubungan dekat dan menetap dengan beberapa orang yang mungkin tidak 

menyenangkan; 

(5)  Letaknya seringkali jauh dari tempat pertokoan, hiburan dan organisasi 

masyarakat; 

(6)  Tempat tinggalnya cenderung lebih kecil dari pada rumah yang dahulu.  

 

3.3 Lansia di Panti Jompo 

Lansia yang tinggal di panti jompo akan dihadapkan pada situasi yang 

berbeda dengan sebelum mereka tinggal di panti. Peralihan tempat tinggal dalam 

sebuah panti jompo membuat lansia mengalami perubahan atau transisi sosial dalam 

kehidupan sehari-hari sebagai bentuk peralihan dari satu kondisi ke kondisi lain. Hal 
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tersebut akan mendorong mereka untuk melakukan penyesuaian diri agar mereka 

dapat melalui masa tuanya dengan bahagia dan selaras. Setiap orang memiliki tingkat 

penyesuaian diri yang berbeda-beda yang ditentukan oleh kapasitas-kapasitas 

bawaan, kecenderungan-kecenderungan yang diperoleh, dan pengalaman (Semiun, 

2006). Penyesuaian diri yang tepat akan membuat lanjut usia merasa nyaman tinggal 

di panti.  

Terdapat empat kondisi yang menentukan keberhasilan penyesuaian diri 

lanjut usia (Hurlock, 1980), yaitu alasan masuk panti jompo, kebiasaan hidup 

bersama orang lain dan ikut serta dalam kegiatan bersama, jarak panti dan tempat 

tinggal semula, dan kontak keluarga. 

Lanjut usia yang masuk ke suatu lembaga dengan sukarela akan merasa 

bahagia dan mempunyai motivasi yang kuat untuk menyesuaikan diri terhadap 

berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan barunya.  

Kebiasaan hidup dengan orang lain dan mengambil bagian dalam kegiatan 

bersama, maka mereka akan semakin dapat menikmati kontak sosial dan berbagai 

kesempatan berekreasi yang diadakan di panti. 

Jarak lembaga dan tempat tinggal juga ikut berpengaruh dalam usaha 

penyesuaian diri lansia, jika jarak lembaga dengan tempat tinggal mereka dulu cukup 

dekat, sehingga mereka tetap dapat berhubungan dengan anggota keluarga dan 

kerabat. 

Di mana pun lanjut usia tinggal, mereka masih merasa menjadi bagian dari 

keluarga dan tidak terputus kontak dengan anak-anak serta kerabat kerja. Setelah 

teman-teman mereka meninggal, mereka tidak dapat berteman lagi. Dalam keadaaan 

demikian lanjut usia sangat tergantung kepada peran keluarga.  

Berdasarkan wawancara pada tanggal 20 Maret 2012 yang dilakukan dengan 

beberapa penghuni panti jompo sebagian dari mereka mengatakan alasan tinggal di 

panti ini bukan atas keinginan sendiri. Mbah JM mengatakan dalam sebuah 

percakapan bahwa alasan dia berada di panti jompo karena kecelakaan yang 

dialaminya, menurut JM “saya sebenarnya lebih suka di rumah, biar bagaimana pun 

kondisinya tetapi mau gimana lagi di rumah tidak ada yang merawat saya.” Dalam 

aktivitas sehari-hari, mbah JM tidak banyak berinteraksi dengan lanjut usia yang lain, 
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beliau lebih suka berada di dalam kamar dan berbincang-bincang dengan salah satu 

teman sekamar. 

Berangkat dari permasalahan diatas, peneliti ingin mengetahui bagaimana 

‘’penyesuaian diri pada lansia yang tinggal di panti jompo Al-Ishlah Malang.’’ 

 

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyesuaian diri pada lansia 

yang tinggal di panti jompo. 

 

2. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai 

berikut : 

 

a. Manfaat Teoritis 

Menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan penyesuaian diri lansia khususnya lansia yang tinggal di Panti 

Jompo. Untuk menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan khususnya di 

bidang ilmu Psikologi Pendidikan dan Perkembangan. 

b. Manfaat Praktis 

Bagi pihak panti jompo dapat dijadikan bahan acuan dan masukan serta kritik 

konstruktif terutama dalam merawat dan berinteraksi dengan lansia yang tinggal 

di panti jompo.  

 

C. Rencana Penelitian 

Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif 

karena lebih dipusatkan kepada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-

cara berfikir formal dan argumentatif. Moleong (2010) mengatakan penelitian 

dengan menggunakan analisis deskriptif adalah penelitian yang semata-mata 

berusaha untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan keadaan objek atau 

permasalahan tanpa ada maksud untuk membuat kesimpulan dan generalisasi, karena 

penelitian jenis ini sering tidak menggunakan hipotesis.   
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1. Metode Pengumpulan Data 

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu (Moleong, 2010). Dalam penelitian ini digunakan metode 

pengumpulan data yaitu wawancara. Adapun wawancara yang digunakan adalah 

wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur  atau wawancara yang 

bersifat percakapan, tidak menggunakan kuesioner melainkan panduan wawancara 

yang fleksibel untuk membantu pewawancara fokus pada topik yang diteliti. 

Wawancara Semi Terstruktur dilaksanakan lebih bebas dibandingkan dengan 

wawancara terstruktur. Bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih 

terbuka (Sugiyono, 2010). 

 

2. Metode Analisa Data 

Analisis data menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2010) 

merupakan upaya yang diulakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan 

apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2008) membagi proses analisa data menjadi 

3 bagian yaitu: 

a. Reduksi data (data reduction) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka 

perlu diteliti dan dirinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan 

polanya. 

b. Penyajian data (data display) 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagian hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. 

Dimana yang paling sering digunakan adalah penyajian data dengan teks 

yang bersifat naratif. 
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c. Verification (conclusion drawing) 

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan 

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila 

tidak ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke 

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel. 

 


