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ABSTRAK

Veronica (P00320014048), “ Identifikasi Successful Aging pada Lansia Yang
Tinggal di Pesisir Pantai Kecamatan Abeli Kota Kendari Tahun 2017”.
Dibimbing Oleh: Dian Yuniar Syanti Rahayu dan Sahmad (xii + 6 Bab VI + 71
halaman + 7 tabel + 6 lampiran). Kantor Kecamatan Abeli (2016), terjadi
peningkatan jumlah penduduk lansia, dimana tahun 2015 terdapat sebanyak 795
orang lansia, meningkat menjadi 843 orang lansia atau sekitar (3,12%) usia 60
tahun ke atas, terdiri dari 13 Desa dari jumlah penduduk sebanyak 27.058 jiwa
pada tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi successful aging
pada lansia yang tinggal di pesisir pantai Kecamatan Abeli Kota Kendari tahun
2017. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh lansia usia pertengahan yakni kelompok usia 45-59 tahun yang tinggal di
wilayah pesisir pantai Desa Nambo Kecamatan Abeli Kota Kendari sebanyak 52
orang lansia, dengan jumlah sampel sebanyak 34 responden yang ditetapkan
secara total sampling. Variabel bebas dalam penelitian ini yakni functional well,
psychological well-being, selection optimatization compensation, dan primary
and secondary control, sedangkan variabel terikat adalah succesful aging. Sumber
data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil
analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan: (1) Sebagian besar
responden memiliki successful aging berdasarkan aspek functional well dalam
kategori cukup, yakni sebanyak 24 orang (70,6%); (2) Sebagian besar responden
memiliki successful aging berdasarkan aspek psychological well-being dalam
kategori cukup, yakni sebanyak 19 orang (55,9%); (3) Sebagian besar responden
memiliki successful aging berdasarkan aspek selection optimatization
compensation dalam kategori cukup, yakni sebanyak 23 orang (67,6%); dan (4)
Sebagian besar responden memiliki successful aging berdasarkan aspek primary
and secondary control dalam kategori cukup, yakni sebanyak 25 orang (73,5%).

Kata Kunci :  Succesful Aging
Daftar Pustaka :  34 literatur (2008 – 2016)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan dunia ilmu pengetahuan telah mengurangi derita dan beban

yang diakibatkan kematian karena penyakit menular pada bayi dan anak,

meningkatnya taraf hidup dan taraf kesehatan menyebabkan turunnya angka

kematian yang diakibatkan oleh penyakit, dengan menurunnya tingkat

kematian dan menurunnya jumlah kelahiran menyebabkan pertumbuhan

penduduk usia lanjut hampir di setiap negara meningkat, pertumbuhan

penduduk usia 60 tahun ke atas tumbuh lebih pesat dari kelompok umur

lainnya (Topatimaseng, 2013).

Data World Population Prospects the 2015 Revision, pada tahun 2015

ada 901.000.000 orang berusia 60 tahun atau lebih yang terdiri atas 12 persen

dari jumlah populasi global. Pada tahun 2015 dan 2030, jumlah orang berusia

30 tahun atau lebih diproyeksikan akan tumbuh sekitar 56 persen, dari 901

juta menjadi 1,4 milyar, dan pada tahun 2050 populasi lansia diproyeksikan

lebih dari 2 kali lipat di tahun 2015, yaitu mencapai 2,1 milyar (United

Nations, 2015).

Mengutip data dari Badan Pusat Statistik (2014), populasi lansia di

Indonesia mencapai 20,24 juta jiwa, setara dengan 8,03 persen dari seluruh

penduduk Indonesia. Secara implisit berarti bahwa total penduduk hanya

tumbuh pada tingkat 0,5% per tahun, sedangkan penduduk 60 tahun ke atas



tumbuh pada tingkat 2.9% per tahun. Inilah ledakan penduduk lansia yang

akan terjadi dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Penduduk dengan usia 60

tahun ke atas mengalami peningkatan, dilihat dari proporsi dari total populasi.

Berdasarkan data Statistik Penduduk Lanjut Usia (2016), jumlah

penduduk lansia di Sulawesi Tenggara pada tahun 2016 sebanyak 14.552 jiwa

(5,83%) dari jumlah penduduk sebanyak 2.494.711 jiwa. Sedangkan untuk

Kota Kendari dengan jumlah penduduk sebanyak 304.862 jiwa, terdapat

penduduk usia lanjut sebanyak 12.015 jiwa (3,94%).

Menua bukanlah suatu penyakit, tetapi merupakan proses yang

berangsur-angsur mengakibatkan perubahan kumulatif, merupakan proses

menurunnya daya tahan tubuh dalam menghadapi rangsangan dari dalam dan

luar tubuh. Ada dua kemungkinan yang akan terjadi pada masa lanjut usia

dalam mempersiapkan lingkungannya, kemungkinan yang pertama

rangsangan-rangsangan yang dipersiapkan akan berada dalam batasan-

batasan optimal sehingga timbulnya kondisi keseimbangan. Kemungkinan

yang kedua adalah rangsangan-rangsangan itu berada di atas batasan optimal

(overtsimulation) atau dibawahnya (understimulation) akibat dari

kemungkinan kedua ini adalah stress dan manusia harus melakukan perilaku

penyesuain diri (coping behavior) (Sarwono, 2010).

Lanjut usia yang meraih successful again adalah tipe lanjut usia yang

berhasil. Banyak kriterianya untuk dikatakan sebagai lanjut usia (lansia) yang

berhasil, dapat dilihat dari sudut pandang misalnya: fungsi jantung, fungsi

kognitif, kesehatan mental dan ada juga yang dilihat dari produktifitas,



kondisi ekonomi, yang memiliki arti penting bagi kondisi kesehatan lanjut

usia. Selain itu, ada yang melihat dari panjangnya umur, sebagai tanda

kesehatan fisik dan mental seseorang (Suardiman, 2011)

Seharusnya lansia menikmati hari tuanya bersama keluarga, tentunya

sesuai adat dan budaya yang ada dimasyarakat. Orang yang umurnya lebih

tua harus dihormati, dihargai dan dibahagiakan oleh orang yang lebih muda.

Bahkan dalam agama dijelaskan bahwa orang yang lebih muda dianjurkan

untuk menghormati dan bertanggung jawab atas kesejahteraan orang yang

lebih tua, khusunya orang tua sendiri. Apabila masih memiliki orang tua

maka hendaklah memperhatikan, mengetahui serta mengamalkan tata

kesopanan dan moral terhadap ayah ibu. Sebab itu merupakan kewajiban bagi

seorang anak terhadap orang tua. Hal ini harus mendapat perhatian secara

khusus oleh setiap insan yang beriman.

Kantor Kecamatan Abeli (2016), terjadi peningkatan jumlah

penduduk lansia, dimana tahun 2015 terdapat sebanyak 795 orang lansia,

meningkat menjadi 843 orang lansia atau sekitar (3,12%) usia 60 tahun ke

atas, terdiri dari 13 Desa dari jumlah penduduk sebanyak 27.058 jiwa pada

tahun 2016.

Penelitian ini difokuskan pada Desa Nambo yang berada di pesisir

pantai Kecamatan Abeli dikarenakan dari hasil observasi awal lansia yang

tinggal di pesisir pantai pada umumnya menekuni profesi sebagai nelayan,

serta sebagian kecil sebagai pedagang, sehingga berbeda pula aktivitas yang

dilakukan sehari-hari. Lansia di desa tersebut sebagian besar masih menekuni



aktivitasnya sebagai nelayan, walaupun hal tersebut sudah di larang oleh

anak-anak mereka, dimana pekerjaan tersebut sudah kewajiban anak untuk

memenuhi kebutuhan orang tua mereka yang sudah lansia. Pada umumnya,

lansia di desa tersebut tidak ingin menjadi beban bagi anak-anak mereka.

Maka tidak salah kalau lansia yang tersebut akan merasa stress dan merasa

tidak terima dengan perlakuan dari anak-anaknya dan ini akan membuat

lansia tidak bisa meraih successful again disaat usia lanjut. Walaupun tidak

dipungkiri ada juga lansia yang hidup di bawah tekanan dan bisa meraih

successful again dari kehidupannya sekarang.

Lansia yang tinggal di pesisir pantai kebanyakan masih beraktivitas

ikut membantu dalam melaut untuk mencari ikan serta ikut serta dalam

menjemur ikan hasil tangkapan. Beberapa dari lansia di daerah tersebut hanya

duduk-duduk depan rumah, dimana tidak ada kegiatan yang mereka lakukan

serta sebagian dari mereka ada pula yang mengurus cucu mereka. Hal ini

banyak dilakukan oleh lansia wanita, dimana pada masa mudanya biasanya

mereka membantu suami untuk ikut melaut. Kegiatan posyandu lansia di

Wilayah Kerja Puskesmas Abeli cukup aktif, namun karena akses yang cukup

jauh dari pesisir pantai maka para lansia tersebut malas untuk melakukan

kunjungan ke posyandu. Selain itu, dari segi pola konsumsi makanan pada

umumnya lansia di daerah tersebut memiliki kebiasaan mengkonsumsi

seafood.



Kantor Desa Nambo (2017) melaporkan bahwa jumlah penduduk usia

pertengahan (middle age) yakni kelompok usia 45-59 tahun sebanyak 52

orang, yang terdiri dari 31 orang laki-laki dan 21 orang perempuan.

Menurut penelitian Yuchi Youngn et al., (2009) dinyatakan bahwa

Successful Aging dapat dicapai apabila seorang lansia bersangkutan dapat

melakukan kompensasi terhadap berbagai bentuk penurunan dan keterbatasan

fisik yang dialaminya. Berdasarkan kondisi fisik, kemunculan beragam

penyakit pada lansia menjadi lebih sering bila dibandingkan pada dewasa

muda. Penyakit pada lansia seringkali disebabkan oleh komplikasi kelainan-

kelainan fungsi fisik yang menyertai proses penuaan, yaitu proses hilangnya

secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri serta

mempertahankan struktur dan fungsi normalnya, juga memperbaiki kerusakan

yang diderita.

Tidak hanya masalah fisik saja yang mengalami penurunan, faktanya

kemampuan kognitif seperti memori atau daya ingat juga akan mengalami

penurunan. Gejala dan masalah yang sering timbul berkaitan dengan

penurunan fungsi memori ini adalah alzheimer atau yang sering dikenal

dengan sebutan pikun. Hal ini dikeluhkan baik oleh lansia itu sendiri ataupun

orang-orang yang berinteraksi dan berada di sekitar lansia tersebut, dan

karenanya akan mempengaruhi perilaku dan komunikasi yang terjalin antara

lansia dengan lingkungannya. Masalah selanjutnya yang sering dihadapi oleh

para lansia ialah persepsi kebanyakan anggota masyarakat tentang fenomena

bahwasanya lansia sering sakit-sakitan, tidak dapat berbuat banyak bagi



dirinya sendiri dan terkadang merepotkan orang disekitarnya dalam

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari. Dukungan dari orang-

orang yang berada disekitar lansia dibutuhkan untuk menumbuhkan

optimisme dan keberhargaan diri lansia dalam memandang dirinya sendiri

(Agoes, 2011).

Di balik banyaknya persepsi negatif mengenai masa tua yang disebut

sebagai masa kemunduran dan tidak produktif itu, tidak sedikit lansia yang

dapat hidup sehat dengan tetap dapat melakukan aktivitas dan juga merasakan

bahwasanya masa tua merupakan masa yang akan dinikmati sebaik-baiknya

tanpa ada perasaan khawatir dan cemas menghadapi masa-masa ini. Indikator

sisi positif dari usia lanjut adalah lebih sehat, lebih kuat, dan masih mampu

beraktivitas dibandingkan dengan yang diyakini sebelumnya.

Berdasarkan hasil survei pada saat observasi terhadap 12 lansia

ditemukan bahwa sebanyak 8 lansia telah mengalami kemunduran fisik yang

cukup signifikan jika dibandingkan dengan masa mudanya sehingga tidak

memaksakan diri untuk melakukan pekerjaan yang terbilang berat untuk

tenaga yang dimiliki. Selain itu, sebanyak 5 orang lansia merasa tidak puas

dengan keadaan lingkungan dan keadaan fisiknya saat ini yang dirasa

semakin lemah dan rentan terkena penyakit fisik seperti pusing, pegal-pegal,

kram, rematik, dan mudah lelah. Sebagai jalan keluarnya, lansia ini

menyempatkan diri berolahraga ringan seperti merenggangkan otot, lari-lari

kecil, walaupun ada diantaranya yang tidak melakukannya secara rutin.



Keberagaman penghayatan akan keadaan kesehatan, kognitif, dan

aktivitas pada lansia tentang keadaannya, mendorong penulis untuk

menelusuri lebih lanjut melalui penelitian. Oleh karena itu, peneliti telah

melakukan penelitian dengan judul: Identifikasi Successful Aging pada Lansia

Yang Tinggal Di Pesisir Pantai Kecamatan Abeli Kota Kendari.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini

sebagai berikut ”Bagaimanakah identifikasi successful aging pada lansia yang

tinggal di pesisir pantai Kecamatan Abeli Kota Kendari Tahun 2017?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengidentifikasi successful aging pada lansia yang tinggal di

pesisir pantai Kecamatan Abeli Kota Kendari tahun 2017.

2. Tujuan Khusus

a. Untuk mengidentifikasi successful aging berdasarkan aspek functional

well pada lansia yang tinggal di pesisir pantai Kecamatan Abeli Kota

Kendari tahun 2017.

b. Untuk mengidentifikasi successful aging berdasarkan aspek

psychological well-being pada lansia yang tinggal di pesisir pantai

Kecamatan Abeli Kota Kendari tahun 2017.

c. Untuk mengidentifikasi successful aging berdasarkan aspek selection

optimatization compensation pada lansia yang tinggal di pesisir pantai

Kecamatan Abeli Kota Kendari tahun 2017.



d. Untuk mengidentifikasi successful aging berdasarkan aspek primary

and secondary control pada lansia yang tinggal di pesisir pantai

Kecamatan Abeli Kota Kendari tahun 2017.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Memberikan informasi kepada bidang ilmu Keperawatan Gerontik

mengenai Successful Aging pada lansia yang tinggal di wilayah pesisir

pantai.

b. Memberikan masukan bagi peneliti lain yang berminat melakukan

penelitian lanjutan mengenai Successful Aging pada lansia.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan informasi kepada keluarga lansia mengenai gambaran

Successful Aging.

b. Memberikan informasi bagi institusi kesehatan, yang berkaitan

langsung dengan orang lanjut usia mengenai Successful Aging pada

lansia.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Lanjut Usia (Lansia)

1. Pengertian

Menua atau menjadi tua adalah suatu keadaan yang terjadi di

dalam kehidupan manusia. Proses menua merupakan proses sepanjang

hidup, tidak hanya di mulai dari suatu waktu tertentu, tetapi dimuali sejak

permulaan kehidupan. Menjadi tua merupakan proses alamiah, yang

berarti seseorang telah melalui tiga tahap kehidupannya, yaitu anak,

dewasa, dan tua (Nugroho, 2012).

Menua adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan

(graduil) kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti

serta mempertahankan struktur dan fungsi secara normal, ketahanan

terhadap cedera, dan infeksi. Lansia menurut Departemen Sosial RI dan

Undang-Undang RI nomor 13 tahun 1998 adalah seseorang yang berusia

60 tahun atau lebih, baik secara fisik masih berkemampuan (potensial)

maupun karena permasalahannya tidak lagi mampu berperan secara

kontributif dalam pembangunan (non potensial) (Iqbal. M, Chayatin &

Adi. S, 2009).

Lansia adalah bagian dari proses tumbuh kembang. Menurut

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia, yang

dimaksud lansia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas



(Azizah, 2011). Surini dan Utomo dalam Azizah (2011), menyatakan

bahwa lansia bukanlah suatu penyakit, namun merupakan tahap lanjut dari

suatu proses kehidupan yang akan dijalani semua individu, ditandai

dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stres

lingkungan.

2. Pengelompokkan Lansia

Menurut World Health Organization (WHO), lansia dibagi

menjadi empat kriteria sebagai berikut:

a. Usia pertengahan (middle age) yakni kelompok usia 45-59 tahun

b. Lanjut usia (elderly) kelompok usia 60-70 tahun

c. Usia tua (old) antara 71-90 tahun

d. Usia sangat tua (very old) 90 tahun ke atas (Nugroho, 2012).

Menurut Undang-Undang RI nomor 13 tahun 1998 Tentang

Kesejahteraan Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia ≥ 60

tahun. Sedangkan menurut Departemen Kesehatan RI, lansia

dikelompokkan sebagai berikut:

a. Kelompok menjelang usia lanjut (45-54 tahun) sebagai masa vibrilitas

b. Kelompok usia lanjut (55-64 tahun) sebagai prasenium

c. Kelompok usia lanjut (lebih dari 65 tahun) sebagai senium (Iqbal. M,

Chayatin & Adi. S, 2009).

3. Teori Penuaan

Menurut Iqbal. M Chayatin & Adi. S., (2009) yang dikutip dari

berbagai sumber menyatakan bahwa teori-teori yang menjelaskan



bagaimana dan mengapa penuaan terjadi biasanya dikelompokan ke dalam

empat kelompok, yaitu:

a.  Teori Biologis

Penuaan merupakan proses berangsur yang mengakibatkan

perubahan yang kumulatif dan mengakibatkan perubahan yang

berakhir dengan kematian. Penuaan juga menyangkut perubahan

struktur sel, akibat interaksi sel dengan lingkungannya, yang pada

akhirnya menimbulkan perubahan yang generatif. Teori biologis

tentang penuaan dibagi menjadi teori intrinsik dan teori ekstrinsik.

Teori intrinsik berarti perubahan yang timbul akibat penyebab di

dalam sel sendiri, sedangkan teori ekstrinsik menjelaskan bahwa

perubahan yang terjadi diakibatkan oleh perubahan lingkungan.

Penuaan menurut teori biologis diantaranya sebagai berikut:

1) Teori genetik clock

Menurut teori ini menua telah terprogram secara genetik untuk

spesies tertentu. Tiap spesies di dalam inti selnya mempunyai satu

jam genetik yang telah diputar menurut suatu replikasi tertentu.

Jam ini akan menghitung mitosis dan akan menghentikan replikasi

tersebut.

2) Teori mutasi somatik (eror catastrophe theory)

Penuaan disebabkan oleh kesalahan yang beruntun dalam jangka

waktu lama melalui transkripsi dan translasi.



3) Teori autoimun (auto imune theory)

Menyatakan bahwa proses metabolisme tubuh suatu saat akan

memproduksi zat khusus. Ada jaringan tubuh tertentu yang tidak

tahan terhadap suatu zat, sehingga jaringan tubuh menjadi lemah

dan sakit.

4) Teori radikal bebas

Penuaan disebabkan adanya radikal bebas di dalam tubuh. Tidak

stabilnya radikal bebas (kelompok atom) yang masuk ke dalam

tubuh akan mengakibatkan oksidasi aksigen bahan-bahan organik,

seperti karbohidrat dan protein. Radikal ini akan menyebabkan sel-

sel tidak dapat beregenerasi.

5) Teori pemakaian dan rusak

Kelebihan usaha dan stres menyebabkan sel tubuh lelah (rusak).

6) Teori virus

Teori virus yang perlahan-lahan menyerang sistem kekebalan

tubuh (imunology slow virus theory). Penuaan terjadi akibat dari

sistem imun yang kurang efektif seiring dengan bertambahnya

usia.

7) Teori stress

Penuaan terjadi akibat hilangnya sel yang bisa digunakan tubuh.

Regenerasi jaringan tidak dapat mempertahankan kestabilan

lingkungan internal, kelebihan usaha, dan stres menyebabkan sel

tubuh lelah terpakai.



8) Teori rantai silang

Penuaan terjadi sebagai akibat adanya reaksi kimia sel yang tua

atau yang telah usang menghasilkan ikatan yang kuat, khususnya

jaringan kolagen. Ikatan ini menyebabkan jaringan menjadi kurang

elastis, kaku, dan hilangnya fungsi.

9) Teori program

Penuaan terjadi karena atau dipengaruhi kemampuan organisme

untuk menetapkan jumlah sel yang membelah setelah sel-sel

tersebut mati.

b.   Teori Kejiwaan Sosial

1) Teori aktivitas atau kegiatan

Teori aktivitas menyatakan sangat penting bagi lansia untuk tetap

beraktivitas dan mencapai kepuasan hidup. Ketentuan akan

meningkatnya penurunan jumlah kegiatan secara langsung. Teori

ini menyatakan bahwa lansia yang sukses adalah mereka yang aktif

dan ikut dalam banyak kegiatan sosial. Ukuran optimal (pola

hidup) dilanjutkan dengan cara hidup dari lansia. Mempertahankan

hubungan antara sistem sosial dan individu agar tetap stabil dari

usia pertengahan ke usia lanjut.

2) Teori kepribadian berlanjut (continuity theory)

Menyatakan bahwa perubahan yang terjadi pada seseorang yang

berusia lanjut sangat dipengaruhi oleh tipe kepribadian yang

dimiliki.



3) Teori pembebasan (disegagement theory)

Menyatakan bahwa dengan bertambahnya usia, seseorang

berangsur-angsur mulai melepaskan diri dari kehidupan sosialnya.

Keadaan ini mengakibatkan interaksi sosial lansia menurun, baik

secara kuantitas maupun kualitas, sehingga sering terjadi

kehilangan ganda (triple loss).

c.   Teori Psikologi

Teori psikologi dipengaruhi juga oleh biologi dan sosiologi.

Teori tugas perkembangan bahwa setiap individu harus

memperhatikan tugas perkembangan yang spesifik pada tiap tahap

kehidupan yang memberi perasaan bahagia dan sukses. Tugas

perkembangan pada dewasa tua meliputi: penerimaan adanya

penurunan kekuatan fisik dan kesehatan, penerimaan masa pensiun dan

penurunan pendapatan, respon penerimaan adanya kematian pasangan

atau orang-orang yang berarti bagi dirinya, mempertahankan hubungan

dengan kelompok yang seusia, adopsi adaptasi dengan peran sosial

secara fleksibel, serta mempertahankan kehidupan secara memuaskan.

d.   Teori Kesalahan Genetik

Proses menjadi tua ditentukan oleh kesalahan sel genetik DNA

dimana sel genetik memperbanyak diri (ada yang memperbanyak diri

sebelum pembelahan sel), sehingga mengakibatkan kesalahan yang

berakibat pula pada terhambatnya pembentukan sel berikutnya,



sehingga mengakibatkan kematian sel. Pada saat sel mengalami

kematian orang akan tampak menjadi tua.

4. Perubahan yang Terjadi pada Lanjut Usia

Secara umum, perubahan-perubahan yang terjadi pada lanjut usia,

meliputi:

a.   Perubahan Fisik

Perubahan fisik pada lansia mencakup perubahan pada sel, sistem

indra, sistem muskuloskeletal, sistem kardiovaskuler dan respirasi,

pencernaan dan metabolisme, perkemihan, sistem saraf, dan sistem

reproduksi (Azizah, 2011; Nugroho, 2012).

Sel-sel pada tubuh lansia akan mengalami perubahan dari

keadaan  awal. Ukuran sel pada lansia menjadi lebih besar namun

jumlahnya semakin sedikit. Jumlah sel otak juga akan mengalami

penurunan. Mekanisme perbaikan sel juga akan terganggu (Nugroho,

2012).

Perubahan penglihatan yang terjadi pada kelompok lanjut usia

erat  kaitannya dengan adanya kehilangan kemampuan akomodatif

mata.  Kerusakan kemampuan akomodasi terjadi karena otot-otot

siliaris menjadi  lebih lemah dan lensa kristalin mengalami sklerosis

(Stanley & Beare, 2010). Kondisi ini dapat diatasi dengan penggunaan

kacamata dan sistem penerangan yang baik (Azizah, 2011).

Ukuran pupil menurun (miosis pupil) dengan penuaan karena

sfinkter pupil mengalami  sklerosis. Miosis pupil ini dapat



mempersempit lapang pandang dan mempengaruhi penglihatan perifer

pada tingkat tertentu. Peningkatan kekeruhan lensa dengan perubahan

warna menjadi menguning juga terjadi pada sistem penglihatan lansia.

Hal ini berdampak pada penglihatan yang kabur, sensitivitas terhadap

cahaya, penurunan  penglihatan pada malam hari, dan kesukaran

dengan persepsi kedalaman (Stanley & Beare, 2010).

Perubahan pendengaran pada lansia erat kaitannya dengan

presbiakusis (gangguan pendengaran). Hal ini berkaitan dengan

hilangnya  kemampuan pendengaran pada telinga dalam, terutama

terhadap nada-nada tinggi, suara yang tidak jelas, dan kata-kata yang

sulit di mengerti (Azizah, 2011). Otoskop dengan pemeriksaan

histologi, mikrobiologi, biokimia serta radiologi dapat dilakukan untuk

memeriksa adanya gangguan pendengaran pada lansia (Stanley &

Beare, 2010).

Perubahan pada sistem integumen juga terjadi pada lansia. Kulit

lansia mengalami atrofi, kendur, tidak elastis, kering dan berkerut.

Perubahan yang terjadi pada kulit lansia lebih banyak dipengaruhi oleh

faktor lingkungan, yaitu: angin dan sinar ultraviolet (Azizah, 2011).

Perubahan sistem muskuloskeletal pada lansia terjadi pada

jaringan penghubung, kartilago, tulang, otot, maupun sendi. Kolagen

sebagai  pendukung utama pada kulit, tendon, tulang, kartilago, dan

jaringan  pengikat mengalami perubahan menjadi bentangan yang

tidak teratur. Perubahan pada kolagen tersebut menimbulkan dampak



berupa nyeri, penurunan kemampuan untuk meningkatkan kekuatan

otot, dan hambatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Perubahan

yang terjadi pada jaringan kartilago mengakibatkan sendi mengalami

peradangan, kekakuan, nyeri, keterbatasan gerak, dan terganggunya

aktivitas sehari-hari (Azizah, 2011).

Kepadatan tulang pada lansia mengalami pengurangan. Tulang

akan kehilangan cairan dan makin rapuh (Nugroho, 2012). Hal ini

mengakibatkan osteoporosis pada lansia. Nyeri, deformitas, dan fraktur

merupakan komplikasi lanjut dari osteoporosis. Latihan fisik dapat

diberikan sebagai cara untuk mencegah adanya osteoporosis pada

lansia (Azizah, 2011).

Perubahan juga terjadi pada otot dan sendi lansia. Persendian

membesar dan menjadi pendek (Nugroho, 2012). Sendi kehilangan

fleksibilitas sehingga terjadi penurunan luas dan gerak sendi (Azizah,

2011). Aliran darah ke otot berkurang sejalan dengan proses menua

(Nugroho, 2012). Perubahan morfologis pada otot seperti adanya

jaringan lemak pada otot, perubahan struktur, penurunan jumlah dan

ukuran  serabut otot akan mengakibatkan penurunan kemampuan

fungsional otot (Azizah, 2011).

Pada sistem respirasi, terjadi perubahan pada otot, kartilago, dan

sendi  toraks yang mengakibatkan gerakan pernapasan menjadi

terganggu dan mengurangi kemampuan peregangan toraks (Azizah,

2011).  Kekuatan otot  pernapasan akan menurun seiring dengan



bertambahnya usia. Otot pernapasan mengalami kelemahan akibat

atrofi (Nugroho, 2012).

Perubahan yang terjadi pada sistem pencernaan, yaitu sensitivitas

lapar menurun, asam lambung menurun, peristaltik melemah, serta

ukuran  hati yang mengecil. Kehilangan gigi juga seringkali terjadi

pada lansia  (Azizah, 2011). Hal ini disebabkan karena periodontal

disease ataupun kesehatan gigi maupun gizi yang buruk pada lansia

(Nugroho, 2012). Dalam sistem perkemihan, terjadi perubahan yang

signifikan meliputi: kemunduran dalam laju filtrasi, ekskresi, dan

reabsorbsi oleh ginjal. Hal ini akan memberikan efek dalam pemberian

obat pada lansia.

Inkontinensia urin juga meningkat pada lansia (Ebersole and

Hess dalam Azizah, 2011). Aliran darah ke ginjal menurun sampai

50%. Fungsi tubulus berkurang dan berat jenis urin menurun

(Nugroho, 2012).

Surini & Utomo dalam Azizah (2011) mengemukakan bahwa

lansia mengalami penurunan kemampuan dalam beraktivitas. Penuaan

menyebabkan penurunan persepsi sensori dan respon motorik pada

susunan saraf pusat serta penurunan eseptor proprioseptif. Hal ini

terjadi karena susunan saraf pusat pada lansia mengalami perubahan

morfologis dan biokimia.

Perubahan sistem reproduksi lansia ditandai dengan mengecilnya

ovari dan uterus. Payudara pada lansia wanita juga mengalami atrofi.



Selaput lendir vagina menurun, permukaan menjadi halus, sekresi

menjadi berkurang, dan sifat reaksinya menjadi alkali. Testis pada

lansia pria masih dapat memproduksi spermatozoa, meskipun terjadi

penurunan secara berangsur-angsur (Watson dalam Azizah, 2011).

b.   Perubahan Kognitif

Lansia  mengalami penurunan daya ingat, yang merupakan salah

satu fungsi kognitif. Ingatan jangka panjang kurang mengalami

perubahan, sedangkan ingatan jangka pendek memburuk. Lansia akan

kesulitan mengungkapkan kembali cerita atau kejadian yang tidak

begitu menarik perhatiannya (Azizah, 2011).

Nugroho (2012) mengungkapkan bahwa faktor yang

mempengaruhi perubahan kognitif pada lansia, yaitu: perubahan fisik,

kesehatan umum, tingkat pendidikan, keturunan, dan lingkungan.

c.   Perubahan Spritual

Agama atau kepercayaan makin berintegrasi dalam kehidupan

lansia  (Maslow dalam Azizah, 2011). Nugroho (2012) menyatakan

bahwa  lansia makin teratur dalam menjalankan rutinitas kegiatan

keagamaannya sehari-hari. Lansia juga cenderung tidak terlalu takut

terhadap konsep dan realitas kematian (Azizah, 2011).

d.   Perubahan Psikososial

Perubahan psikososial yang dialami oleh lansia, yaitu masa

pensiun,  perubahan aspek kepribadian, dan perubahan dalam peran

sosial di masyarakat. Pensiun adalah tahap kehidupan yang dicirikan



oleh adanya transisi dan perubahan peran yang menyebabkan stres

psikososial. Hilangnya kontak sosial dari area pekerjaan membuat

lansia pensiunan merasakan kekosongan. Menurut Budi Darmojo dan

Martono dalam Azizah (2011), lansia yang memasuki masa pensiun

akan mengalami berbagai kehilangan, yaitu: kehilangan finansial,

kehilangan status, kehilangan teman, dan kehilangan kegiatan.

Lansia mengalami penurunan fungsi kognitif dan psikomotor.

Fungsi  kognitif meliputi proses belajar, persepsi, pemahaman,

pengertian, perhatian yang menyebabkan reaksi dan perilaku lansia

menjadi semakin lambat. Fungsi psikomotor meliputi hal-hal yang

berhubungan dengan dorongan kehendak, yang mengakibatkan lansia

menjadi kurang cekatan. Adanya penurunan kedua fungsi tersebut

membuat lansia mengalami perubahan kepribadian (Azizah, 2011).

Perubahan dalam peran sosial di masyarakat dapat terjadi akibat

adanya gangguan fungsional maupun kecacatan pada lansia. Hal ini

dapat menimbulkan perasaan keterasingan pada lansia. Respon yang

ditunjukkan oleh lansia, yaitu: perilaku regresi (Stanley & Beare,

2010).

e.   Penurunan Fungsi dan Potensi Seksual

Penurunan fungsi dan potensi seksual pada lansia seringkali

berhubungan dengan berbagai gangguan fisik. Menurut Kuntjoro

bahwa faktor psikologis yang menyertai lansia berkaitan dengan

seksualitas, yaitu: rasa tabu atau malu bila mempertahankan kehidupan



seksual pada lansia. Sikap keluarga dan masyarakat juga kurang

menunjang serta diperkuat oleh tradisi dan budaya (Azizah, 2011).

f.   Perubahan Pola Tidur dan Istirahat

Perubahan otak akibat proses penuaan menghasilkan eksitasi dan

inhibisi  dalam sistem saraf. Bagian korteks otak dapat berperan

sebagai  inhibitor pada sistem terjaga dan fungsi inhibisi ini menurun

seiring dengan pertambahan usia. Korteks frontal juga mempengaruhi

alat regulasi tidur (Bliwise dalam Maas, 2011).

Penurunan aliran darah dan perubahan dalam mekanisme

neurotransmiter dan sinapsis memainkan peran penting dalam

perubahan tidur dan terjaga yang dikaitkan dengan faktor pertambahan

usia. Faktor ekstrinsik, seperti pensiun, juga dapat menyebabkan

perubahan yang tiba-tiba pada kebutuhan untuk beraktivitas dan

kebutuhan energi sehari-hari serta mengarah pada perubahan pada

kebutuhan tidur.

Gallo dalam Azizah (2011) menyatakan bahwa pensiun adalah

tahap kehidupan yang dicirikan oleh adanya transisi dan perubahan

peran yang menyebabkan stres psikososial. Kozier (2008) menyatakan

bahwa faktor stres psikologis dapat mempengaruhi tidur individu.

Keadaan sosial dan psikologis yang terkait dengan faktor

kehilangan dapat menjadi faktor predisposisi terjadinya depresi pada

lansia, yang kemudian dapat mempengaruhi pola tidur-terjaga lansia.



Pola tidur dapat  dipengaruhi oleh lingkungan, bukan seluruhnya

akibat proses penuaan (Garcia & Drucker-Colin dalam Maas, 2011).

B. Tinjauan Tentang Successful Aging

1. Pengertian

Konsep successful aging diperkenalkan pada tahun 1986, yang

kemudianpada tahun 1987 oleh Rowe dan Khan menjelaskan succesful

aging sebagai kemampuan mengelola tiga kunci karakteristik atau

perilaku. Pertama yaitu meminimalisir resiko munculnya berbagai

penyakit dan akibat yang berhubungan dengan penyakit tersebut, kedua

yaitu mengelola secara baik fungsi–fungsi fisik maupun psikis, dan ketiga

yaitu keterlibatan aktif dengan kehidupan. Ketiga faktor tersebut saling

berhubungan antara satu dengan lainnya sehingga membentuk kombinasi.

Kombinasi tersebut tersusun secara hierarkis dalam membentuk succesful

aging (Purnama, 2013).

Menurut Wahyu (2010), succesful aging adalah suatu istilah bagi

mereka yang sedikit sekali menunjukan karakteristik penuaan, dimana

kehilangan fungsi amat minimal. Sementara Havigurst dalam Agus (2013)

menyebutkan successful aging sebagai seseorang yang memiliki perasaan

kebahagiaan dan kepuasaan hidup baik pada masa sekarang maupun masa

lalu.

Menurut Suardiman (2011), successful aging adalah suatu kondisi

dimana seorang lansia tidak hanya berumur panjang tetapi juga umur

panjang dalam kondisi sehat, sehingga memungkinkan untuk melakukan



kegiatan secara mandiri, tetap berguna dan memberikan manfaat bagi

keluarga dan kehidupan sosial. Kondisi demikian sering disebut sebagai

harapan hidup untuk tetap aktif. Sebaliknya orang tidak menghendaki

umur panjang, apabila umur panjang ini dilalui dalam keadaan sakit.

Sedangkan Havigurst dalam Ouwehand et al (2007) mendefinisikan

successful aging sebagai seseorang yang memiliki perasaan kebahagiaan

dan kepuasaan hidup baik pada masa sekarang maupun masa lalu.

Successful aging bisa diartikan sebagai kondisi fungsional lansia

berada pada kondisi maksimum atau optimal, sehingga memungkinkan

mereka bisa menikmati masa tuanya dengan penuh makna,

membahagiakan, berguna dan berkualitas. Setidaknya ada beberapa faktor

yang menyebabkan seorang lansia untuk tetap bisa berguna dimasa tuanya,

yakni; kemampuan menyesuaikan diri dan menerima segala perubahan dan

kemunduran yang dialami, adanya penghargaan dan perlakuan yang wajar

dari lingkungan lansia tersebut, lingkungan yang menghargai hak-hak

lansia serta memahami kebutuhan dan kondisi psikologis lansia dan

tersedianya media atau sarana bagi lansia untuk mengaktualisasikan

potensi dan kemampuan yang dimiliki. Kesempatan yang diberikan akan

memiliki fungsi memelihara dan mengembangkan fungsi-fungsi yang

dimiliki oleh lansia. Penelitan terhadap usia lanjut mengungkapkan bahwa

rangsangan dapat membantu mencegah kemunduran fisik dan mental.

Mereka secara fisik dan mental tetap aktif dimasa tua tidak terlampau

menunjukkan kemunduran fisik dan mental dibanding dengan mereka



yang menganut filsafat “kursi goyang” terhadap masalah usia tua dan

menjadi tidak aktif karena kemampuan-kemampuan fisik dan mental

mereka sedikit sekali memperoleh rangsangan (Hurlock, 2009).

Winn dalam Hamidah (2012) mendefinisikan successful aging

adalah menggambarkan seseorang merasakan kondisinya terbebas dari

penurunan kesehatan fisik, kognitif dan sosial namun mereka tetap

memperhatikan faktor-faktor penentu successful aging yang tidak

terkontrol yang dapat mempengaruhi successful aging secara signifikan.

Sementara ahli lain Shu dalam Hamidah (2012) mengatakan bahwa

successful aging didefinisikan sebagai suatu kondisi lengkap atau

sempurna secara fisik, mental dan social well-being. Lebih spesifik

dikatakan bahwa successful aging meliputi empat bidang kesehatan dan

indikator sosial, yaitu fungsi fisik, fungsi kognitif, fungsi kepribadian dan

adanya dukungan sosial dari keluarga dan lingkungan.

Dorris dalam Hamidah (2012) mengatakan bahwa successful aging

adalah kondisi yang tidak ada penyakit, artinya secara fisik sehat, aman

secara finansial, hidupnya masih produktif, mandiri dalam hidupnya,

mampu berpikir optimis dan positif dan masih aktif dengan orang lain

yang dapat memberikan makna dan dukungan secara sosial dan psikologis

dalam hidupnya. Secara lebih mendasar dapat dikatakan bahwa successful

aging adalah kondisi yang seimbang antara aspek lingkungan, emosi,

spiritual, sosial, fisik, psikologis dan budaya.



Successful aging yaitu keadaan lansia yang tercegah dari berbagai

penyakit serta tetap berperan aktif dalam kehidupan dan memelihara

fungsi fisik dan kognitif yang tinggi. Artinya, para lansia masih dapat

bekerja aktif terutama pada sektor informal (productive aging), berbagai

pengalaman dalam kebijaksanaan pendalaman spiritual dan kehidupan

(consious aging) serta mengoptimalkan kesempatan dalam keikutsertaan

program kesehatan dan kesejahteraan yang bertujuan untuk meningkatkan

kualitas hidup lansia (active aging).

Mac Arthur Foundation Research Network on USA telah

mengidentifikasi tiga komponen utama dalam successful aging, yaitu:

terhindar dari penyakit ataupun penyakit-penyakit yang menghalangi

kemampuan ataupun kemandirian, terpeliharanya fungsi fisik dan

psikologis yang tinggi, dan aktif dalam kehidupan sosial dan aktivitas

yang produktif (yang dibayar ataupun tidak) yang dapat menciptakan nilai-

nilai sosial (Papalia, 2008).

Lansia yang sukses (successful agers) cenderung memiliki

dukungan sosial baik emosional maupun material yang dapat membantu

kesehatan mental, dan sepanjang mereka merasa aktif dan produktif maka

mereka tidak akan merasa sebagai orang yang sudah tua (Papalia, 2008).

Menurut pengertian yang telah dijelaskan oleh para ahli dapat

disimpulkan bahwa pengertian successful aging bisa diartikan sebagai

kondisi fungsional lansia berada pada kondisi maksimum atau optimal,

yang tercegah dari berbagai penyakit serta memiliki fungsi kognitif yang



tinggi, sehingga memungkinkan lansia bisa menikmati masa tua dengan

penuh makna, membahagiakan, berguna dan berkualitas serta tetap

berperan aktif dalam kegiatan sosial. Successful aging merupakan

kemampuan lansia untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi biologis dan

fungsi-fungsi psikologis serta kemampuan mempertahankan berbagai

aspek positifnya sebagai manusia.

2. Aspek Successful Aging

Lawton dalam Weiner (2009) memaparkan successful aging dalam

4 (empat) aspek yaitu meliputi:

a. Functional well

Functional well disini didefinisikan sebagai keadaan lansia yang

masih memiliki fungsi baik fungsi fisik, psikis maupun kognitif yang

masih tetap terjaga dan mampu bekerja dengan optimal di dalamnya

termasuk juga kemungkinan tercegah dari berbagai penyakit, kapasitas

fungsional fisik dan kognitif yang tinggi dan terlibat aktif dalam

kehidupan.

Para lansia pria tidak semuanya mengalami andropause hal ini

membuktikan bahwa dalam aspek ini lansia pria relatif lebih baik.

Dibandingkan dengan lansia pria yang tidak semuanya mengalami

andropause, pada masa ini hampir semua lansia wanita mengalami

menopause hal ini menyebabkan pencapaian lansia wanita dalam aspek

ini lebih rendah dibandingkan dengan lansia pria.



Perubahan fisik dan psikologis yang dialami lansia menentukan,

sampai taraf tertentu, apakah lansia akan melakukan penyesuaian

sosial yang baik atau buruk. Ciri-ciri usia lanjut cenderung menuju dan

membawa penyesuaian diri yang buruk daripada yang baik dan kepada

kesengsaraan daripada kebahagiaan. Karena itu masa usia lanjut lebih

ditakuti daripada usia madya.

b. Psychological well-being.

Kondisi individu yang ditandai dengan adanya perasaan bahagia,

mempunyai kepuasaan hidup dan tidak ada gejala-gejala depresi.

Psychological well-being merujuk pada perasaan seseorang mengenai

aktivitas hidup sehari-hari. Segala aktivitas yang dilakukan oleh

individu yang berlangsung setiap hari dimana dalam proses tersebut

kemungkinan mengalami fluktuasi pikiran dan perasaan yang dimulai

dari kondisi mental negatif sampai pada kondisi mental positif,

misalnya dari trauma sampai penerimaan hidup tersebut.

Lansia pria relatif lebih sejahtera dikarenakan dalam kehidupan

sehari-hari di masyarakat masih tetap ikut berperan aktif seperti masih

tetap dipercaya untuk menjadi anggota dari sebuah organisasi.

Sedangkan lansia wanita relatif tidak aktif terhadap kegiatan sosial

sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Sesuai dengan konsep teori kepuasaan hidup yang dikemukakan

oleh Suardiman (2010) bahwa kesejahteraan psikologis lansia

dipengaruhi oleh gaya hidup aktif, di masyarakat pada umumnya lansia



pria lebih banyak mempunyai peran di masyarakat daripada lansia

wanita yang peranannya di masyarakat lebih terbatas.

Kondisi tersebut dipengaruhi adanya 6 (enam) fungsi psikologis

yang positif yaitu:

1) Self acceptance

Self acceptance atau penerimaan diri yang dimaksud adalah

kemampuan seseorang menerima dirinya secara keseluruhan, baik

pada masa kini dan masa lalunya. Dimensi ini merupakan ciri

utama kesehatan mental dan juga sebagai karakteristik utama

dalam aktualisasi diri, berfungsi optimal, dan kematangan.

Penerimaan diri yang baik ditandai dengan kemampuan menerima

diri apa adanya. Kemampuan tersebut memungkinkan seseorang

untuk bersikap positif terhadap diri sendiri dan kehidupan yang

dijalani. Individu yang mempunyai tingkat penerimaan diri yang

baik ditandai dengan bersikap positif terhadap diri sendiri,

mengetahui serta menerima aspek-aspek yang terdapat dalam

dirinya, baik positif maupun negatif dan memiliki pandangan

positif terhadap masa lalu.

2) Positive relationship with other

Hubungan positif yang dimaksud adalah kemampuan

individu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain

disekitarnya. Individu yang tinggi atau baik dalam dimensi ini

ditandai dengan adanya hubungan hangat, memuaskan dan saling



percaya dengan orang lain. Ia juga memiliki rasa afeksi dan empati

yang kuat. Sebaliknya, individu yang hanya mempunyai sedikit

hubungan dengan orang lain, sulit untuk bersikap hangat, tidak

berkeinginan untuk berkompromi dalam mempertahankan

hubungan dengan orang lain dan enggan untuk mempunyai ikatan

dengan orang lain, menandakan bahwa ia kurang baik dalam

dimensi ini.

3) Autonomy

Otonomi digambarkan sebagai kemampuan individu untuk

bebas namun tetap mampu mengatur hidup dan tingkah lakunya.

Dimensi outonomi menjelaskan mengenai kemampuan untuk

menentukan diri sendiri, kemandirian dan kemampuan untuk

mengatur tingkah laku. Individu yang baik dalam dimensi ini

mampu menolak tekanan sosial untuk berfikir dan bertingkah laku

dengan cara tertentu serta dapat mengevaluasi dirinya sendiri

dengan standar personal. Sebaliknya individu yang kurang baik

dalam dimensi outonomy akan memperhatikan harapan dan

evaluasi orang lain, membuat keputusan penting berdasarkan

penilaian orang lain, bertingkah laku dengan cara-cara tertentu dan

cenderung berharap konformis.

4) Control over one’s environment

Penguasaan lingkungan digambarkan dengan kemampuan

individu untuk mengatur lingkungannya, memanfaatkan



kesempatan yang ada di lingkungan, menciptakan dan mengontrol

lingkungan sesuai dengan kebutuhan. Individu yang baik dalam

dimensi ini mampu untuk memanipulasi keadaan sehingga sesuai

dengan kebutuhan dan nilai-nilai pribadi yang dianutnya dan

mampu untuk mengembangkan diri secara kreatif melalui aktivitas

fisik maupun mental. Ia dapat mengendalikan aktivitas eksternal

yang berada di lingkungannya termasuk mengatur dan

mengendalikan situasi kehidupan sehari-hari, memanfaatkan

kesempatan yang ada di lingkungan, serta mampu memilih dan

menciptakan llingkungan yang sesuai dengan kebutuhan

pribadinya.

Sebaliknya individu yang kurang baik dalam dimensi ini akan

mengalami kesulitan dalam mengatur situasi sehari-hari, merasa

tidak mampu untuk mengubah atau meningkatkan kualitas

lingkungan sekitarnya, dan kurang memiliki kontrol terhadap

lingkungan luar, serta tidak mampu memanfaatkan peluang dan

kesempatan diri lingkungan sekitarnya.

5) Purpose in live

Tujuan hidup memiliki pengertian individu memiliki

pemahaman yang jelas akan tujuan dan arah hidupnya, memegang

keyakinan bahwa individu mampu dalam hidupnya, dan merasa

bahwa pengalaman hidup dimasa lampau dan masa sekarang

memiliki makna. Individu yang baik dalam dimensi ini mempunyai



peraaan bahwa kehidupan saat ini dan masa lalunya memiliki

keberartian, memegang kepercayaan yang memberikan tujuan

hidup, dan mempunyai targer yang ingin dicapai dalam kehidupan,

maka ia dapat dikatakan mempunyai tujuan hidup yang baik.

Sebaliknya individu yang kurang baik dalam dimensi ini

mempunyai perasaan bahwa tidak ada tujuan yang ingin dicapai

dalam hidup, tidak melihat adanya manfaat dalam masa lalu

kehidupannya, dan tidak mempunyai kepercayaan yang membuat

hidup lebih berarti.

6) Personal growth

Dimensi pertumbuhan pribadi menjelaskan mengenai

kemampuan individu untuk mengembangkan potensi dalam diri

dan berkembang sebagai seorang manusia. Dimensi ini dibutuhkan

oleh individu agar dapat optimal dalam berfungsi secara

psikologis. Salah satu hal penting dalam dimensi ini adalah adanya

kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri, misalnya dengan

keterbukaan terhadap pengalaman. Individu yang baik dalam

dimensi ini mempunyai perasaan untuk terus berkembang, melihat

diri sendiri sebagi sesuatu yang bertumbuh, menyadari potensi

yang terdapat di dalam dirinya dan mampu melihat peningkatan

dalam diri dan tingkah laku dari waktu ke waktu. Sebaliknya,

individu yang kurang baik dalam dimensi ini akan menampilkan

ketidakmampuan untuk mengembangkan sikap dan tingkah laku



baru, mempunyai perasaan bahwa ia adalah seorang pribadi yang

stagnan, tidak tertarik dengan kehidupan yang dijalani.

c. Selection optimatization compensation.

Model SOC merupakan model pengembangan yang

mendefinisikan proses universal regulasi perkembangan. Proses ini

bervariasi fenotipe biasanya, tergantung pada konteks sosio-historis

dan budaya, domain fungsi (misalnya, hubungan sosial fungsi

kognitif), serta pada tingkat analisis (misalnya, masyarakat, kelompok,

atau tingkat individu).

Selection optimatization compensation yang dideskripsikan

sebagai kunci untuk menuju usia lanjut berhasil adalah dengan

menggunakan waktu sebanyak mungkin untuk melakukan hal yang

bermakna. Kegiatan yang dilakukan sekedar untuk mengisi waktu

luang cenderung mengurngi rasa tidak bahagia pada usia lanjut.

Akhirnya seseorang dikatakan memiliki successful aging yang baik

apabila mereka tetap mampu untuk memelihara kemampuan

mengontrol dalam setiap sendi kehidupannya. (Suardiman, 2010).

Ditemukan bahwa lansia masih melakukan hal-hal yang

bermakna seperti yang ditemukan dalam penelitian ini rata-rata lansia

pria yang masih mengerjakan sawah dalam mengisi kehidupan sehari-

hari. Sedangkan lansia wanita pada umumnya kurang mengisi

waktunya dengan kegiatan yang produktif sehingga pada aspek ini

lansia pria lebih tinggi pencapaiannya.



Mengambil perspektif aksi-teoretis, seleksi, optimasi, dan

kompensasi mengacu pada proses pengaturan, mengejar, dan

memelihara tujuan pribadi.

1) Seleksi

Seleksi mengacu pada pengembangan, menguraikan, dan

berkomitmen untuk tujuan pribadi. Sepanjang masa hidup, peluang

biologi, sosial, dan individu dan kendala menentukan berbagai

domain alternatif berfungsi. Jumlah pilihan, biasanya melebihi

jumlah sumber daya internal dan eksternal yang tersedia untuk

individu, perlu dikurangi dengan memilih subset dari domain

tersebut yang untuk memfokuskan sumber daya seseorang. Hal ini

sangat penting di usia tua, waktu dalam hidup ketika sumber daya

menurun.

2) Optimasi

Untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam domain yang

dipilih, berarti tujuan yang relevan perlu diperoleh, diterapkan, dan

halus. Cara yang paling cocok untuk mencapai tujuan seseorang

bervariasi sesuai dengan domain tujuan tertentu (misalnya,

keluarga, olahraga), karakteristik pribadi (misalnya, umur, jenis

kelamin), dan konteks sosial budaya (misalnya, sistem dukungan

kelembagaan). Contoh prototipikal optimasi adalah investasi waktu

dan energi ke dalam akuisisi berarti tujuan yang relevan,



pemodelan sukses orang lain, dan praktek keterampilan tujuan

yang relevan.

3) Kompensasi

Pemeliharaan fungsi positif dalam menghadapi kerugian mungkin

sama pentingnya bagi penuaan sukses sebagai fokus pertumbuhan

yang berkelanjutan.

d. Primary and Secondary Control

Aspek primary and secondary control yang dapat diartikan

sebagai keinginan seseorang untuk tetap memiliki motivasi yang kuat

serta tetap berusaha untuk bisa mengendalikan lingkungan, atau dalam

istilah yang lebih spesifik, untuk menghasilkan konsistensi antara

perilaku dan peristiwa di lingkungan.

Dalam semua kegiatan yang relevan untuk kelangsungan hidup

dan prokreasi, seperti mencari makan, bersaing dengan saingan, atau

menarik pasangan, organisme berjuang untuk kontrol dalam hal

mewujudkan hasil yang diinginkan dan mencegah yang tidak

diinginkan. Kecenderungan motivasi paling mendasar dan universal

berhubungan dengan dasar ini berusaha untuk mengendalikan

lingkungan. Hal ini disebut sebagai primary control. Sedangkan

secondary control merujuk kepada kemampuan seseorang untuk

mengatur keadaan mental, emosi dan motivasi.



3. Faktor yang Mempengaruhi Successful Aging

Berk dalam Suardiman (2011) mendeskripsikan faktor-faktor yang

mempengaruhi pencapaian successful aging, antara lain:

a. Optimis serta perasaan efikasi diri dalam meningkatkan kesehatan dan

fungsi baik.

b. Optimisasi secara selektif dengan kompensasi untuk membangun

keterbatasan energi fisik dan sumber kogntif sebesar besarnya.

c. Penguatan konsep diri yang meningkatkan penerimaan diri dan

pencapaian harapan.

d. Memperkuat pengertian emosianal dan pengaturan emosianal diri,

yang mendukung makna, menghadirkan ikatan sosial.

e. Menerima perubahan, yang membantu perkembangan kepuasaan

hidup.

f. Perasaan spiritual dan keyakinan yang matang harapan akan kematian

dengan ketenangan dan kesabaran.

g. Kontrol pribadi dalam hal ketergantungan dan kemandirian.

h. Kualitas hubungan yang tinggi, memberikan dukungan sosial dan

persahabatan yang menyenangkan.

Masa lansia merupakan masa mempertahankan kehidupan

(defensive strategy) dalam arti secara fisik berusaha menjaga kesehatan

agar tidak sakit-sakitan dan menyulitkan atau membebani orang lain. Pada

saat itu memang terjadi berbagai penurunan status yang disebabkan oleh

penurunan aspek seperti fisiologis, psikis dan fungsi-fungsi sensorik



motorik yang diikuti oleh penurunan fungsi fisik, kognitif, emosi, minat,

sosial, ekonomi dan keagamaan.

Usia lanjut berhasil difasilitasi oleh konteks sosial yang memberi

peluang para usia lanjut untuk mengelola perubahan hidupnya secara

efektif. Lansia memerlukan perencanaan jaminan sosial yang baik, layanan

kesehatan baik, perumahan yang aman, dan layanan sosial yang

bermacam-macam.

4. Lanjut Usia dengan Successful Aging

Lanjut usia merupakan tahap perkembangan terakhir pada

manusia. Proses menua adalah suatu proses alami pada semua makhluk

hidup (Suardiman, 2011). Di Indonesia, batasan mengenai lanjut usia

adalah 60 tahun ke atas, ini terdapat dalam UU No. 13 tahun 1998 Pasal 1

Ayat 2 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Lanjut usia (lansia) dalam UU

tersebut diartikan sebagai seseorang yang karena usianya mengalami

perubahan biologis, fisik, kejiwaan dan sosial (UU No.23 Tahun 1992

tentang kesehatan). Para ahli sosial yang mengkhususkan pada studi aging

dalam Papalia (2008) menunjuk ada tiga kelompok dewasa akhir, yaitu

young (berusia 65-74 tahun), old old (usia 75-84 tahun), dan oldest old

(usia 85 tahun ke atas).

Santrock (2009) menyebutkan bahwa beberapa ahli perkembangan

membedakan antara orang tua muda atau usia tua (usia 65-74 tahun) dan

orang tua yang tua atau usia tua akhir (75 tahun atau lebih). Organisasi

Kesehatan Dunia (WHO) juga menggolongkan lansia menjadi 4 golongan



menjadi usia pertengahan atau middle age (45 – 59 tahun), lanjut usia atau

elderly (60 -74 tahun), lanjut usia tua atau old (75 – 90 tahun) dan usia

sangat tua atau very old (diatas 90 tahun). Selain itu, Departemen

Kesehatan RI (2014) mengelompokan lansia yaitu pra usia lanjut (45 – 59

tahun), usia lanjut (60 – 69 tahun) dan usia lanjut dengan resiko tinggi (di

atas 70 tahun dan di atas 60 tahun dengan masalah kesehatan).

Beberapa penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa lansia

adalah orang yang telah berusia 60 tahun ke atas. Hal ini sesuai dengan

penggolongan lanjut usia (elderly) dari Organisasi Kesehatan Dunia

(WHO), Departemen Kesehatan RI serta juga sesuai dengan batasan usia

lansia pada undang-undang RI tentang kesejahteraan lanjut usia.

Secara umum individu yang memasuki usia lanjut akan mengalami

perubahan fisik dari kondisi tubuh yang semula kuat menjadi sangat lemah

karena termakan oleh usia, individu juga akan mengalami perubahan

kekecangan kulit, dimana kulit berubah menjadi lebih berkerut dan tidak

lagi kencang, rambut telah seluruhnya berubah menjadi uban bewarna

putih, mata mulai kabur, dan juga gigi mulai rontok dan terlihat ompong

(Yulianti, 2013).

Pada tahap lanjut usia ini tugas perkembangan dan adaptasi bagi

lansia meliputi keadaan kehilangan teman atau keluarga melalui kematian

atau perpindahan lokasi, penyesuaian terhadap masa pensiun, mengatasi

keadaan dengan pendapatan yang menurun, bergelut dengan perubahan-

perubahan peran sosial, memanfaatkan waktu senggang yang ada dengan



baik, penyesuaian terhadap fungsi seksualitas dan fisik, dan menerima

kenyataan akan kematian yang tidak terelakkan (Suardiman, 2011).

Individu yang memasuki masa usia lanjut tidak dapat mengelak

dari proses penuaan, yang bisa dilakukan hanyalah menghambat proses

menua agar tidak terlalu cepat, karena pada hakikatnya dalam proses

menua terjadi suatu kemunduran atau penurunan (Suardiman, 2011).

Penurunan kondisi yang dialami oleh lansia cenderung berpotensi

menimbulkan masalah kesehatan fisik dan kesehatan psikis pada lansia

serta menimbulkan ketidakpuasan dalam hidup (Fauzi, 2013). Seniati

(2011) menyebutkan kesehatan sangat penting bagi lansia dalam menjalani

masa-masa tuanya, dan untuk mempertahankan kesehatan tersebut lansia

akan mengerjakan pekerjaan rumah yang mampu dikerjakannya,

dikarenakan lansia ingin tetap berguna di usia yang sudah lanjut.

Keinginan untuk tetap mandiri, berguna, dihargai dan tetap aktif

berkarya merupakan harapan yang diinginkan oleh para lansia. Hal

tersebut bertujuan untuk terhindar dari perasaan kesepian, ketergantungan

dan perasaan tidak berdaya. Kondisi lansia yang terjaga kesehatannya,

tetap aktif dan mandiri akan menimbulkan rasa percaya diri, harga diri dan

perasaan puas (Suardiman, 2011). Harapan-harapan positif yang dimiliki

lansia akan mengarahkan lansia untuk menjadi senior yang berhasil atau

sering disebut dengan successful aging.

Perpaduan antara fungsi-fungsi biologis, psikologis dan aspek-

aspek positif manusia merupakan pengertian successful aging. Teori



successful aging bahwa setiap individu selalu berada dalam proses

adaptasi secara kognitif yang terjadi secara terus menerus sepanjang

hidupnya, dan bahwa dalam kehidupan seseorang akan selalu terdapat

perubahan baik dalam makna maupun tujuan hidup. Individu yang

successful aging adalah individu yang mampu mempertahankan

kemerdekaan fungsional yang dimilikinya dengan melakukan strategi

manajemen perilaku berupa selection (mampu menyeleksi kegiatan sesuai

dengan kapasitas dirinya), optimization (mampu mengoptimalkan

perencanaan/keterampilan yang masih dimilikinya) dan compensation

(mampu mengganti/ mengolah sumber yang ada sehingga memberikan

kompensasi untuk menemukan tujuan hidupnya).



BAB III

KERANGKA PIKIR PENELITIAN

A.  Dasar Pemikiran

Tuntutan dan perubahan yang dialami lansia menyebabkan munculnya

berbagai masalah. Munandar (2008) menyebutkan kondisi khas yang

menyebabkan perubahan pada lansia, diantaranya adalah tumbuh uban, kulit

mulai keriput, penurunan berat badan, tanggalnya gigi sehingga mengalami

kesulitan makan. Selain itu juga muncul perubahan yang menyangkut

kehidupan psikologis lansia, seperti perasaan tersisih, tidak dibutuhkan lagi,

ketidakikhlasan menerima kenyataan baru, misalnya penyakit yang tidak

kunjung sembuh atau kematian pada pasangan. Secara alami proses menjadi

tua mengakibatkan para lansia mengalami perubahan fisik dan mental, yang

mempengaruhi kondisi ekonomi dan sosialnya (Jumita, 2011). Hal ini sejalan

dengan Hurlock (2009) yang juga menyatakan bahwa dua perubahan lain yang

harus dihadapi lansia, yaitu perubahan ekonomi dan perubahan sosial.

Adanya anggapan bahwa lansia sebagai masa menjadi sakit-sakitan,

menjadi jelek, mengalami penurunan status mental, penurunan status sosial,

tidak berguna, tidak berdaya dan bahkan mengalami depresi. Sementara

menjalani masa tua dengan bahagia dan sejahtera, merupakan dambaan semua

orang. Keadaan seperti ini hanya dapat dicapai oleh seseorang apabila orang

tersebut merasa sehat secara fisik, mental dan sosial, merasa dibutuhkan,

merasa dicintai, mempunyai harga diri serta dapat berpartisipasi dalam



kehidupan (Indriana, dkk. 2010). Dengan kata lain, walaupun seseorang telah

mengalami penuaan, namun dia sedikit sekali mengalami karakteristik

penuaan secara fisik dan juga mengalami kehilangan yang minimal dari fungsi

psikis, sehingga lansia tetap merasa sehat baik fisik maupun psikis. Kondisi

lansia seperti ini oleh Wahyu (2010) disebut sebagai successful aging.

Di dalam successful aging terdapat empat aspek yaitu functional well,

psychological well-being, selection optimatization compensation, dan primary

and secondary control. Perbedaan perubahan yang terjadi per aspek pada

lansia menyebabkan terjadinya perbedaan di dalam pencapaian successful

aging.

B.  Kerangka Konsep Penelitian

Kerangka konsep penelitian adalah kerangka hubungan antara konsep-

konsep/ variabel-variabel yang ingin diamati, melalui penelitian penelitian

yang akan dilakukan (Notoatmodjo, 2010). Variabel yang di teliti adalah

successful aging pada lansia yang meliputi functional well, psychological

well-being, selection optimatization compensation, dan primary and

secondary control. Maka peneliti membuat kerangka konsep sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian

C.  Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

1. Lanjut Usia (Lansia)

Lanjut usia atau Lansia dalam penelitian ini didasarkan pada salah

satu kriteria lansia menurut Depkes RI, yakni seseorang yang telah

mencapai usia pertengahan (middle age) pada kelompok usia 45-59 tahun.

2. Successful Aging

Sebagai kondisi fungsional lansia berada pada kondisi maksimum

atau optimal, sehingga memungkinkan lansia bisa menikmati masa tuanya

dengan penuh makna, membahagiakan, berguna dan berkualitas.

Setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang lansia untuk

tetap bisa berguna dimasa tuanya, yakni; kemampuan menyesuaikan diri

dan menerima segala perubahan  dan kemunduran yang dialami, adanya

penghargaan dan perlakuan yang wajar dari lingkungan lansia tersebut,

lingkungan yang menghargai hak-hak lansia serta memahami kebutuhan

dan kondisi psikologis lansia dan tersedianya media atau sarana bagi lansia

untuk mengaktualisasikan potensi dan kemampuan yang dimiliki.

Perubahan yang terjadi:
1. Functional well
2. Psychological well-being
3. Selection optimatization

compensation
4. Primary and secondary

control

Successful Aging
Lansia



Secara garis besar, pernyataan successful aging berjumlah 14 butir

soal yang dikembangkan oleh Gary T Reker dengan menggunakan skala

Likert. Kriteria/cara pengukuran dalam penelitian ini, jika menjawab

“Setuju (S)” diberi skor 3 (tiga), jika menjawab “Ragu-ragu (R)” diberi

skor 2 (dua), dan jika menjawab “Tidak Setuju (TS)” diberi skor 1 (satu).

Untuk mendapatkan persentase jawaban menggunakan rumus (Sugiyono,

2010):

K

R
I 

Keterangan

I  =  Interval Kelas

R = Range/kisaran

K = Jumlah kategori

Dimana:

Skor tertinggi  = 3 x 14 = 42 (100%)

Skor terendah = 1 x 14 = 14  (33,3%)

R = 100-33,3 = 66,7%

K = 2

Interval Kelas : 66,7 / 2 = 33,35

Standar Skor   : 100 – 33,35 = 66,65%

Kriteria objektif:

Cukup :  Jika jawaban responden > 66,65%

Kurang : Jika jawaban responden ≤ 66,65%.



3. Functional well

Functional well adalah keadaan lansia yang masih memiliki fungsi

baik fungsi fisik, psikis maupun kognitif yang masih tetap terjaga dan

mampu bekerja dengan optimal di dalamnya temasuk juga kemungkinan

tercegah dari berbagai penyakit, kapasitas fungsional fisik dan kognitif

yang tinggi dan terlibat aktif dalam kehidupan.

Pernyataan successful aging berdasarkan aspek functional well

berjumlah 5 butir soal yang dikembangkan oleh Gary T Reker dengan

menggunakan skala Likert. Kriteria/cara pengukuran dalam penelitian ini,

jika menjawab “Setuju (S)” diberi skor 3 (tiga), jika menjawab “Ragu-ragu

(R)” diberi skor 2 (dua), dan jika menjawab “Tidak Setuju (TS)” diberi

skor 1 (satu). Untuk mendapatkan persentase jawaban menggunakan

rumus (Sugiyono, 2010):

K

R
I 

Keterangan

I  =  Interval Kelas

R = Range/kisaran

K = Jumlah kategori

Dimana:

Skor tertinggi  = 3 x 5 = 15 (100%)

Skor terendah = 1 x 5 = 5  (33,3%)

R = 100-33,3 = 66,7%

K = 2



Interval Kelas : 66,7 / 2 = 33,35

Standar Skor   : 100 – 33,35 = 66,65%

Kriteria objektif:

Cukup :  Jika jawaban responden > 66,65%

Kurang : Jika jawaban responden ≤ 66,65%.

4. Psychological well-being

Psychological well-being.adalah kondisi lansia yang ditandai

dengan adanya perasaan bahagia, mempunyai kepuasaan hidup dan tidak

ada gejala-gejala depresi.

Pernyataan successful aging berdasarkan aspek psychological well-

being berjumlah 3 butir soal yang dikembangkan oleh Gary T Reker

dengan menggunakan skala Likert. Kriteria/cara pengukuran dalam

penelitian ini, jika menjawab “Setuju (S)” diberi skor 3 (tiga), jika

menjawab “Ragu-ragu (R)” diberi skor 2 (dua), dan jika menjawab “Tidak

Setuju (TS)” diberi skor 1 (satu). Untuk mendapatkan persentase jawaban

menggunakan rumus (Sugiyono, 2010):

K

R
I 

Keterangan

I  =  Interval Kelas

R = Range/kisaran

K = Jumlah kategori

Dimana:

Skor tertinggi  = 3 x 9 = 9 (100%)



Skor terendah = 1 x 3 = 3  (33,3%)

R = 100-33,3 = 66,7%

K = 2

Interval Kelas : 66,7 / 2 = 33,35

Standar Skor   : 100 – 33,35 = 66,65%

Kriteria objektif:

Cukup :  Jika jawaban responden > 66,65%

Kurang : Jika jawaban responden ≤ 66,65%.

5. Selection optimatization compensation

Selection optimatization compensation adalah perilaku hidup lansia

untuk mempertahankan kemerdekaan fungsional dikemudian hari.

Pernyataan successful aging berdasarkan aspek selection

optimatization compensation berjumlah 3 butir soal yang dikembangkan

oleh Gary T Reker dengan menggunakan skala Likert. Kriteria/cara

pengukuran dalam penelitian ini, jika menjawab “Setuju (S)” diberi skor 3

(tiga), jika menjawab “Ragu-ragu (R)” diberi skor 2 (dua), dan jika

menjawab “Tidak Setuju (TS)” diberi skor 1 (satu). Untuk mendapatkan

persentase jawaban menggunakan rumus (Sugiyono, 2010):

K

R
I 

Keterangan

I  =  Interval Kelas

R = Range/kisaran

K = Jumlah kategori



Dimana:

Skor tertinggi  = 3 x 9 = 9 (100%)

Skor terendah = 1 x 3 = 3  (33,3%)

R = 100-33,3 = 66,7%

K = 2

Interval Kelas : 66,7 / 2 = 33,35

Standar Skor   : 100 – 33,35 = 66,65%

Kriteria objektif:

Cukup :  Jika jawaban responden > 66,65%

Kurang : Jika jawaban responden ≤ 66,65%.

6. Primary and Secondary Control

Primary and secondary control adalah kemampuan seseorang

lansia untuk mengatur keadaan mental, emosi dan motivasi.

Pernyataan successful aging berdasarkan aspek primary and

secondary control berjumlah 3 butir soal yang dikembangkan oleh Gary T

Reker dengan menggunakan skala Likert. Kriteria/cara pengukuran dalam

penelitian ini, jika menjawab “Setuju (S)” diberi skor 3 (tiga), jika

menjawab “Ragu-ragu (R)” diberi skor 2 (dua), dan jika menjawab “Tidak

Setuju (TS)” diberi skor 1 (satu). Untuk mendapatkan persentase jawaban

menggunakan rumus (Sugiyono, 2010):

K

R
I 

Keterangan

I  =  Interval Kelas



R = Range/kisaran

K = Jumlah kategori

Dimana:

Skor tertinggi  = 3 x 9 = 9 (100%)

Skor terendah = 1 x 3 = 3  (33,3%)

R = 100-33,3 = 66,7%

K = 2

Interval Kelas : 66,7 / 2 = 33,35

Standar Skor   : 100 – 33,35 = 66,65%

Kriteria objektif:

Cukup :  Jika jawaban responden > 66,65%

Kurang : Jika jawaban responden ≤ 66,65%.



BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis dan rancangan penelitian yang digunakan adalah deskriptif

dengan menggunakan kuisioner yang dikembangkan oleh Gary T Reker yakni

model successful aging scale untuk memperoleh suatu gambaran atau

informasi secara objektif mengenai successful aging pada lansia.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1.  Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Abeli Kota Kendari tahun

2017.

2.  Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Juni 2017.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan sumber data yang diperlukan

dalam suatu penelitian, penentuan sumber data dalam suatu penelitian

sangat penting dan menentukan keakuratan hasil penelitian (Saryono,

2011). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh lansia usia

pertengahan yakni kelompok usia 45-59 tahun yang tinggal di wilayah

pesisir pantai Desa Nambo Kecamatan Abeli Kota Kendari sebanyak 52

orang lansia.



2. Sampel

Sampel adalah populasi yang akan diteliti terkadang jumlahnya

dapat melimpah, tempatnya sangat luas dan berasal dari strata/tingkatan

yang berbeda, jadi sampel adalah sebagian dari populasi yang mewakili

suatu populasi tersebut (Saryono, 2011). Sampel penelitian ini adalah

lansia yang tinggal di wilayah pesisir pantai Desa Nambo Kecamatan

Abeli Kota Kendari pada tahun 2017 berjumlah 52 orang lansia. Teknik

pengambilan sampel penelitian ini secara non-probability dengan

menggunakan teknik consecutive sampling yaitu semua subjek atau lansia

usia 45-59 tahun yang ditemui dan memenuhi kriteria pemilihan

dimasukkan dalam penelitian sampai jumlah sampel yang diperlukan

terpenuhi (Nursalam, 2009). Besarnya sampel dapat dihitung dengan

rumus:

2)(1 dN

N
n




Keterangan :

n   : Besar sampel

N  : Besar populasi

d   : Tingkat signifikasi (0,1)

342,34
52,1

52

)1,0(521

52
2




n orang lansia

Jadi total sampel yang digunakan adalah sebanyak 34 orang responden.

Selanjutnya jumlah sampel yang masuk kriteria penelitian akan dipilih



menjadi sampel penelitian. Adapun kriteria yang ditentukan untuk subjek

penelitian adalah sebagai berikut:

a. Dapat membaca, menulis, dan dapat berkomunikasi dengan baik.

b. Memiliki kesadaran penuh atau tidak mengalami disorientasi waktu,

tempat, dan orang.

c. Mendampingi lansia yang bersedia menjadi responden dalam

penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Salah satu kegiatan paling penting dalam sebuah penelitian adalah

pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam kegiatan penelitian

mempunyai tujuan mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti (Azwar,

2010). Dalam penelitian ini menggunakan skala sebagai alat ukur, menurut

Azwar (2010) menyebutkan karkteristik skala sebagai alat ukur psikologi,

yaitu:

1. Stimulus berupa pertanyaan atau pernyataan yang tidak langsung

mengungkap atribut yang hendak diukur melainkan mengungkap indikator

perilaku dari atribut yang bersangkutan. Meskipun subjek yang diukur

memahami pertanyaan atau pernyataan namun tidak mengetahui arah

jawabannya yang dikehendaki oleh pertanyaan yang diajukan sehingga

jawaban yang diberikan akan tergantung pada interpretasi subjek terhadap

pertanyaan tersebut dan jawabannya lebih bersifat proyektif, yaitu berupa

proyeksi diri perasaan atau kepribadiannya.



2. Dikarenakan atribut psikologi diungkap secara tidak langsung lewat

indikator-indikator perilaku sedangkan indikator perilaku diterjemahkan

dalam bentuk item-item, maka skala psikologi selalu berisi banyak item.

Jawaban subyek terhadap suatu item baru merupakan sebagian dari banyak

indikasi mengenai atribut yang diukur, sedangkan kesimpulan akhir

sebagai suatu diagnosis baru dapat dicapai bila semua item telah

direspons.

3. Respons subjek tidak diklasifikasikan sebagai jawaban ”benar” atau

“salah”. Semua jawaban dapat diterima sepanjang diberikan secara jujur

dan sungguh-sungguh. Hanya saja, jawaban yang berbeda akan

diinterpretasikan berbeda pula.

E. Rencana Pengumpulan Data

Persiapan awal mulai dilakukan dengan mengajukan permohonan izin

pelaksanaan penelitian pada Institusi Pendidikan (Jurusan Keperawatan).

Rekomendasi dari Poltekkes Kendari kemudian dikirimkan ke Balitbang

Provinsi Sulawesi Tenggara, melanjutkan surat rekomendasi ke Kantor

Kecamatan Abeli Kota Kendari sebagai tempat penelitian. Setelah mendapat

izin dari lokasi penelitian, peneliti melaksanakan pengumpulan data.

Sebelum pengisian kuesioner peneliti menjelaskan kepada responden

tujuan penelitian, ketentuan apabila bersedia maka responden dapat

mengetahui successful aging lansia tetapi jika tidak bersedia menjadi

responden tidak akan mempengaruhi apapun. Responden yang bersedia akan

dimintai untuk menandatangani Informed Consent atau memberi pernyataan



persetujuan secara lisan. Responden dimintai untuk menjawab pertanyaan

penelitian atau mengisi sendiri kuesioner yang telah diberikan oleh peneliti.

Apabila telah didapatkan jumlah sampel sebanyak yang dibutuhkan dalam

penelitian, maka pengumpulan data telah selesai dilakukan.

F. Pengolahan Data

Data yang diperoleh akan diolah dengan langkah-langkah sebagai

berikut:

1. Edit (Editing)

Meneliti data-data dari responden yang telah diperoleh melalui kuesioner,

dengan maksud untuk diperoleh lebih lanjut.

2. Koding (Coding)

Mengklasifikasi jawaban dari responden sesuai dengan jenisnya dengan

membutuhkan kode atau tanda tertentu pada jawaban yang ada.

3. Skoring (Skoring)

Perhitungan pada jawaban responden yang telah diisi pada penjelasan

kuesioner dari berbagai variabel yang diteliti.

4. Tabulasi (Tabulating)

Menyusun data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi setelah dilakukan

perhitungan data secara manual.

G. Analisis Data

Analisa data dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS,

kemudian hasilnya disajikan dalam bentuk tabel frekuensi disertai penjelasan-

penjelasan. Sedangkan dalam pengolahan data maka digunakan rumus:



%100
N

f
P

Keterangan:

f   : Frekuensi yang sedang dicari persentasenya

N : Number Of Cases (jumlah frekuensi atau banyaknya individu)

P : Angka persentase (Sugiyono, 2008).

H. Penyajian Data

Data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel distribusi

frekuensi berdasarkan variabel yang diteliti disertai dengan narasi secukupnya.

I. Etika Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti mendapatkan rekomendasi izin

penelitian dari Institusi Pendidikan Poltekkes Kendari. Setelah mendapatkan

persetujuan/rekomendasi kemudian melakukan penelitian dengan menekankan

masalah etika yang meliputi:

1. Informed concent

Lembar persetujuan diberikan kepada responden yang akan diteliti

dan disertai judul penelitian dan manfaat penelitian, bila subyek menolak

maka peneliti tidak akan memaksakan kehendak dan tetap menghormati

hak-hak subyek.

2. Anonimity

Untuk menjaga kerahasiaan, peneliti tidak akan mencantumkan

nama responden pada kuesioner, tetapi pada kuesioner tersebut diberikan

kode responden.



3. Confidentiality

Kerahasiaan informasi responden dijamin oleh peneliti dan hanya

kelompok data tertentu saja yang dilaporkan sebagai hasil penelitian.

4. Beneficence

Peneliti melindungi subjek agar terhindar dari bahaya dan

ketidaknyamanan fisik.

5. Full disclosure

Peneliti memberikan hak kepada responden untuk membuat

keputusan secara sukarela tentang partisipasinya dalam penelitian ini dan

keputusan tersebut tidak dapat dibuat tanpa memberikan penjelasan

selengkap-lengkapnya (Nursalam, 2009).



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.  Hasil Penelitian

1.  Gambaran Umum Kecamatan Abeli

a.  Letak Geografis

Kecamatan Abeli  terbentuk dari pemekaran Kecamatan Poasia,

dengan Surat Keputusan Walikota nomor 2 Tahun 2003 yang disahkan

pada tanggal 18 Maret Tahun 2003 dengan status Kecamatan Definitif.

Kecamatan Abeli terletak secara administratif memiliki batas-

batas sebagai berikut:

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kendari

2) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Poasia

3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Konawe Selatan

4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Konawe Selatan

Kecamatan Abeli, sebagian besar wilayahnya berada di pesisir

Pantai dengan luas 43,85 km2, sekitar 70 persen luas wilayahnya

berada di pinggir pantai, dan terdapat satu buah pulau, yaitu Pulau

Bungkutoko yang mempunyai luas 1,58  km2 atau 4 persen dari luas

keseluruhan wilayah Kecamatan Abeli. Luas wilayah menurut

kelurahan sangat beragam, Kelurahan Benuanirae merupakan wilayah

yang paling luas, kemudian menyusul Kelurahan Tobimeita,

Kelurahan Nambo, Kelurahan Sambuli, Kelurahan Todonggeu,



Kelurahan  Anggalomelai,  Kelurahan  Petoaha, Kelurahan Abeli,

Kelurahan, Pudai, Kelurahan Talia, Kelurahan Lapulu, kemudian

Kelurahan Poasia.

b.  Kependudukan

Jumlah Penduduk Kecamatan Abeli berdasarkan proyeksi

penduduk pada tahun 2016 mencapai 24.307 jiwa, dimana sejumlah

10.687 jiwa penduduk anak-anak yang terdiri atas 5.491 jiwa laki-laki

dan 5.196 jiwa perempuan, 12.525 jiwa penduduk dewasa yang terdiri

atas 6.447 jiwa laki-laki dan 6.078 jiwa perempuan, dan 1.097 jiwa

penduduk lansia yang terdiri atas 495 jiwa laki-laki dan 600 jiwa

perempuan.

Jika dilihat dari persebaran dan kepadatan penduduk, Kelurahan

Lapulu memiliki penduduk terbanyak diantara 13 kelurahan yang ada

di Kecamatan Abeli yakni Kecamatan Lapulu sebesar 4.270 jiwa,

kemudian menyusul Kelurahan Tobimeita  2.180  Jiwa, Kelurahan

Abeli 1.993 jiwa, Kelurahan Puday 1.784 jiwa, Kelurahan Benuanirae

dan Kelurahan Petoaha masing-masing 1.741 jiwa, Kelurahan

Anggalomelai 1.737 Jiwa, Kelurahan Poasia 1.675 Jiwa, Kelurahan

Talia 1.649 Jiwa, Kelurahan Bungkutoko 1.647 Jiwa, Kelurahan

Sambuli 1.601 Jiwa,Kelurahan Nambo 1.412  Jiwa dan Kelurahan

Todonggeu 876 Jiwa.



c.  Sarana dan Prasarana Kesehatan

Untuk mencapai sasaran pembangunan bidang kesehatan di

Kecamatan Abeli, tetap digiatkan pelaksanaan pembangunan sarana

dan prasarana pelayanan kesehatan. Adapun keberadaan sarana

kesehatan yaitu 1 Poliklinik, 1 Puskesmas dan 7 Puskesmas Pembantu.

Untuk tenaga dokter sebanyak 3 orang, bidan sebanyak 10 orang,

perawat sebanyak 18 orang, tenaga gizi sebanyak 3 orang, apoteker 2

orang dan analis sebanyak 3 orang.

2.  Karakteristik Responden

a.  Umur Responden

Umur lansia di Pesisir Pantai Kecamatan Abeli Kota Kendari

disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Distribusi Umur Lansia di Pesisir Pantai Kecamatan Abeli

Kota Kendari

Umur Lansia Frekuensi (f) Persentase (%)

50 – 55 23 67,6

> 55 11 32,4

Total 34 100

Sumber: Data Primer, 2017.

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 34 responden sebagian

besar responden berumur 50 – 55 tahun, yakni sebanyak 23 orang

(67,6%), dan yang paling sedikit berumur > 55 tahun sebanyak 11

orang (32,4%).



b.  Pendidikan Responden

Umur lansia di Pesisir Pantai Kecamatan Abeli Kota Kendari

disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Distribusi Pendidikan Lansia di Pesisir Pantai Kecamatan

Abeli Kota Kendari

Pendidikan Frekuensi (f) Persentase (%)

SD 11 32,3

SMP 8 23,5

SMA 12 35,3

PT 3 8,8

Total 34 100

Sumber: Data Primer, 2017.

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 34 responden sebagian

besar responden berpendidikan SMA, yakni sebanyak 12 orang

(35,3%), dan yang paling sedikit berpendidikan Perguruan Tinggi

sebanyak 3 orang (8,8%).

c.  Status Perkawinan

Status perkawinan lansia di Pesisir Pantai Kecamatan Abeli Kota

Kendari disajikan pada tabel berikut:



Tabel 3. Distribusi Status Perkawinan Lansia di Pesisir Pantai

Kecamatan Abeli Kota Kendari

Status Perkawinan Frekuensi (f) Persentase (%)

Belum Menikah 3 8,8

Menikah 19 55,9

Janda/Duda 12 35,3

Total 34 100

Sumber: Data Primer, 2017.

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 34 responden sebagian

besar responden memiliki status perkawinan menikah, yakni sebanyak

19 orang (55,9%), dan yang paling sedikit belum menikah sebanyak 3

orang (8,8%).

3.  Analisis Variabel Penelitian

a. Successful Aging Berdasarkan Aspek Functional Well

Successful aging berdasarkan aspek functional well lansia di

Pesisir Pantai Kecamatan Abeli Kota Kendari disajikan pada tabel

berikut:



Tabel 4. Distribusi Successful Aging Berdasarkan Aspek Functional

Well Lansia di Pesisir Pantai Kecamatan Abeli Kota Kendari

Functional Well Frekuensi (f) Persentase (%)

Cukup 24 70,6

Kurang 10 29,4

Total 34 100

Sumber: Data Primer, 2017.

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 34 responden sebagian

besar responden memiliki successful aging berdasarkan aspek

functional well dalam kategori cukup, yakni sebanyak 24 orang

(70,6%), dan yang paling sedikit dalam kategori kurang sebanyak 10

orang (29,4%).

b. Successful Aging Berdasarkan Aspek Psychological Well-Being

Successful aging berdasarkan aspek psychological well-being

lansia di Pesisir Pantai Kecamatan Abeli Kota Kendari disajikan pada

tabel berikut:



Tabel 5. Distribusi Successful Aging Berdasarkan Aspek

Psychological Well-Being Lansia di Pesisir Pantai Kecamatan

Abeli Kota Kendari

Psychological Well-Being Frekuensi (f) Persentase (%)

Cukup 19 55,9

Kurang 15 44,1

Total 34 100

Sumber: Data Primer, 2017.

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 34 responden sebagian

besar responden memiliki successful aging berdasarkan aspek

psychological well-being dalam kategori cukup, yakni sebanyak 19

orang (55,9%), dan yang paling sedikit dalam kategori kurang

sebanyak 15 orang (44,1%).

c. Successful     Aging Berdasarkan     Aspek Selection

Optimatization

Compensation

Successful aging berdasarkan aspek selection optimatization

compensation lansia di Pesisir Pantai Kecamatan Abeli Kota Kendari

disajikan pada tabel berikut:



Tabel 6. Distribusi Successful Aging Berdasarkan Aspek Selection

Optimatization Compensation Lansia di Pesisir Pantai

Kecamatan Abeli Kota Kendari

Selection Optimatization

Compensation
Frekuensi (f) Persentase (%)

Cukup 23 67,6

Kurang 11 32,4

Total 34 100

Sumber: Data Primer, 2017.

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 34 responden sebagian

besar responden memiliki successful aging berdasarkan aspek

selection optimatization compensation dalam kategori cukup, yakni

sebanyak 23 orang (67,6%), dan yang paling sedikit dalam kategori

kurang sebanyak 11 orang (32,4%).

d. Successful Aging Berdasarkan Aspek Primary and Secondary Control

Successful aging berdasarkan aspek primary and secondary

control lansia di Pesisir Pantai Kecamatan Abeli Kota Kendari

disajikan pada tabel berikut:



Tabel 7. Distribusi Successful Aging Berdasarkan Aspek Primary and

Secondary Control Lansia di Pesisir Pantai Kecamatan

Abeli Kota Kendari

Primary and Secondary

Control
Frekuensi (f) Persentase (%)

Cukup 25 73,5

Kurang 9 26,5

Total 34 100

Sumber: Data Primer, 2017.

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 34 responden sebagian

besar responden memiliki successful aging berdasarkan aspek primary

and secondary control dalam kategori cukup, yakni sebanyak 25 orang

(73,5%), dan yang paling sedikit dalam kategori kurang sebanyak 9

orang (26,5%).

B.  Pembahasan

1. Successful Aging Berdasarkan Aspek Functional Well

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden memiliki

successful aging berdasarkan aspek functional well dalam kategori cukup,

yakni sebanyak 24 orang (70,6%), dan yang paling sedikit dalam kategori

kurang sebanyak 10 orang (29,4%).

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar dari

responden cukup aktif terlibat dimasyarakat dalam kegiatan

kemasyarakatan. Hal ini tampak dari beberapa hasil wawancara terhadap



beberapa responden mengatakan bahwa mereka sangat aktif di kegiatan

kemasyarakatan, seperti kegiatan pengajian, kegiatan dasa wisma PKK,

arisan serta kelompok pemberdayaan nelayan. Kegiatan tersebut rutin

dilaksanakan setiap bulannya, bahkan ada dari beberapa responden

dipercayakan menjadi ketua dari kegiatan-kegiatan tersebut. Selain itu

pula, responden selalu berupaya untuk selalu sehat dengan melakukan

aktivitas fisik yang ringan seperti berolah raga di pagi hari atau hanya

sekedar jalan kaki melintasi pesisir pantai. Hal ini dimaksudkan agar

kondisi kesehatan mereka tetap stabil serta mempertahankan fungsi fisik

dan mental responden menjadi lebih baik.

Hal itu menunjukkan bahwa lanjut usia yang merasa sukses dengan

proses penuaan yang dialami maka lanjut usia masih tetap melakukan

aktivitas. Karena dengan beraktivitas maka lanjut usia akan banyak

memperoleh manfaat diantaranya lanjut usia akan merasa berguna, merasa

masih dibutuhkan atau tidak dibuang sehingga hal tersebut dapat

menumbuhkan sikap positif yang ada dalam diri lanjut usia. Sikap positif

itulah yang akan membawa lanjut usia mampu menemukan makna hidup

yang telah dijalani.

Hasil penelitian ditinjau dari jenis kelamin bahwa para lansia pria

tidak semuanya mengalami andropause hal ini membuktikan bahwa dalam

aspek ini lansia pria relatif lebih baik. Sedangkan wanita jika

dibandingkan dengan lansia pria yang tidak semuanya mengalami

andropause, pada masa ini hampir semua lansia wanita mengalami



menopause, hal ini menyebabkan pencapaian lansia wanita dalam aspek

ini lebih rendah dibandingkan dengan lansia pria.

Para lansia memiliki keinginan yang cukup kuat dalam mencapai

tingkat kesehatan yang optimal. Semakin sedikit jarak antara keinginan

dan pencapaian maka semakin tinggi tingkat kebahagiaan. Meskipun jelas

bahwa seseorang menjadi lebih bahagia ketika mereka dapat mencapai

tujuan yang mereka anggap penting, hubungan antara tujuan dan

kebahagiaan mencakup area yang lebih luas daripada sekedar

mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika seseorang menerima dirinya

sendiri dengan cara yang lebih positif, mereka akan tampil di hadapan

orang lain dengan tingkat kepercayaan diri dan optimisme tertentu, yang

nantinya akan membantu terciptanya reaksi positif dari orang lain dan hal

itu akan meningkatkan kembali harga diri mereka. Penerimaan diri secara

positif membentuk harga diri yang tinggi sehingga membangun relasi

interpersonal yang baik individu dengan lingkungannya, kesejahteraan

dipengaruhi oleh persepsi yang positif terhadap dukungan sosial yang

diterima (Desiningrum, 2016).

Sebagai makhluk sosial, individu membutuhkan orang lain untuk

berinteraksi, berbagi, dan saling menolong, termasuk para dewasa akhir.

Dikaitkan dengan kesuksesan di usia dewasa akhir yaitu melalui subjective

well being, maka relasi dengan orang lain dapat mempengaruhi pula.

Relasi merupakan sebuah konteks ketika proses sosialisasi terjadi.

Individu menggunakan ketrampilan meregulasi emosi dan kompetensi



emosional melalui relasinya dengan orang-orang yang signifikan atau

orang-orang yang penting baginya (Hartup, 2010).

Lansia yang mengikuti perkumpulan dengan berbagai aktivitasnya

cenderung mendapatkan kedua tujuan sosial, yaitu selain tujuan yang

berkaitan dengan ilmu pengetahuan (knowledge related goal) seperti untuk

memperoleh informasi, ilmu pengetahuan dan wawasan baru serta

menambah pengalaman-pengalaman baru, juga memperoleh tujuan terkait

regulasi emosi,  untuk menjalin interaksi emosional yang menyenangkan

dengan mitra  sosial (emotional-related goal).

Dilakukan penelitian longitudinal yang diperoleh dari Journal of

Psychology and Aging (Carstensen dalam Desinungrum, 2016) melalui

wawancara terhadap 28 perempuan dan 22 laki-laki dari Child Guidance

Study, dilakukan selama 34 tahun, kepada mereka diperiksa dan diberi

nilai untuk frekuensi interaksi, kepuasan terhadap hubungan, dan derajat

kedekatan emosional dalam 6 jenis hubungan. Hasilnya, frekuensi

interaksi dengan kenalan dan teman dekat menurun sejak masa dewasa

awal. Frekuensi interaksi dengan pasangan, keluarga dan saudara kandung

meningkat pada masa dewasa akhir, dan kedekatan emosional meningkat

sepanjang masa dewasa akhir ini dalam hubungan dengan kerabat dan

teman dekat. Hasil  temuan lainnya menunjukkan bahwa individu semakin

dekat dengan mitra sosial sejalan dengan pertambahan usia.

Dari seluruh keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu

hal yang mempengaruhi functional well seseorang adalah bagaimana ia



memaknakan situasi dalam jaringan sosialnya, yaitu berkaitan dengan

aktivitas individu dalam pertemuan-pertemuan atau kegiatan organisasi,

kualitas dan kuantitas aktivitas yang dilakukan dan dengan siapa kontak

sosial dilakukan, dan keseluruhannya dapat memenuhi kebutuhan

psikologis individu (Pinquart & Sorenson dalam Desiningrum, 2016).

Bagaimana individu memaknakan suatu relasi sosioemosional untuk

memenuhi kebutuhan psikologisnya dikenal dengan selektivitas

sosioemosional. Selektivitas sosioemosional berakar dari teori motivasi

Maslow yang merupakan suatu dorongan dalam diri individu untuk secara

selektif membentuk ukuran dan komposisi jaringan sosial, lalu

memperoleh tujuan (Goal Orientation) dari jaringan sosial tersebut

(Fredrickson & Carstensen, dalam Desiningrum, 2016).

2. Successful Aging Berdasarkan Aspek Psychological Well-Being

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 43 responden sebagian

besar responden memiliki successful aging berdasarkan aspek

psychological well-being dalam kategori cukup, yakni sebanyak 19 orang

(55,9%), dan yang paling sedikit dalam kategori kurang sebanyak 15

orang (44,1%).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya responden

memiliki dan membangun jaringan sosial yang lebih maksimal dan

melakukan aktivitas sosialnya, memiliki kualitas dan kuantitas aktivitas

yang bermanfaat dan adanya dukungan melakukan kontak sosial serta

berperan aktif membangun dan memiliki interaksi sosial yang baik. Hal ini



memungkinkan responden untuk lebih mengembangkan kompetensi

pribadi dalam kehidupan kesehariannya. Selain itu, responden merasa

bebas dan selalu ingin mandiri tanpa merepotkan anggota keluarganya.

Mereka melakukan banyak aktivitas seperti pergi ke pasar, mencari ikan,

mencuci pakaian dan mencuci piring.

Pada umumnya responden merasa telah menerima keadaan dirinta

dengan cukup baik, namun kekhawatiran para lansia yang cukup tinggi

akan kondisi buruk yang akan menimpa mereka dikemudian hari. Mereka

merasa senang dan bebas berada di lingkungan masyarakat, khususnya

dilingkungan keluarga mereka. Kemandirian lansia tampak dari masih

adanya beberapa langsi yang menekuni aktivitas sebagai nelayan untuk

ikut serta membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga

dengan mencari ikan. Meskipun pihak keluarga telah melarang, namun

keinginan besar dan kebiasaan yang telah ada membuat mereka selalu

bersemangat untuk berusaha mandiri. Terlebih lagi harapan lansia yang

sangat kuat dapat meringankan beban kebutuhan ekonomi keluarganya.

Hasil penelitian ditinjau dari jenis kelamin bahwa lansia pria relatif

lebih sejahtera dikarenakan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat

masih tetap ikut berperan aktif seperti masih tetap dipercaya untuk

menjadi anggota dari sebuah organisasi. Sedangkan lansia wanita relatif

tidak aktif terhadap kegiatan sosial sehari-hari dalam kehidupn

masyarakat.



Keinginan untuk tetap mandiri, berguna, dihargai dan tetap aktif

berkarya merupakan harapan yang diinginkan oleh para lansia. Hal

tersebut bertujuan untuk terhindar dari perasaan kesepian, ketergantungan

dan perasaan tidak berdaya. Kondisi lansia yang terjaga kesehatannya,

tetap aktif dan mandiri akan menimbulkan rasa percaya diri, harga diri dan

perasaan puas (Suardiman, 201).

Masalah selanjutnya yang sering dihadapi oleh para lansia ialah

persepsi kebanyakan anggota masyarakat tentang fenomena bahwasanya

lansia sering sakit-sakitan, tidak dapat berbuat banyak bagi dirinya sendiri

dan terkadang merepotkan orang disekitarnya dalam pemenuhan

kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari. Dukungan dari orang-orang yang

berada disekitar lansia dibutuhkan untuk menumbuhkan optimisme dan

keberhargaan diri lansia dalam memandang dirinya sendiri.

Penilaian masyarakat terhadap lanjut usia masih sangat beragam.

Ada yang positif dan ada yang negatif. Tanggapan positif diungkapkan

dengan “makin tua makin berisi“. Ungkapan ini berarti bahwa lanjut usia

adalah  seseorang yang telah banyak makan asam garam kehidupan atau

banyak pengalaman sehingga lanjut usia pantas untuk dijadikan teladan,

panutan bagi orang-orang yang lebih muda. Sebaliknya tanggapan negatif

tentang lanjut usia juga ada. Adanya stereotype bahwa lanjut usia mundur

dalam segala aspek diri, termasuk kecerdasan dan inteligensinya,

anggapan bahwa menjadi lanjut usia berarti menjadi jompo, orang lanjut

usia tidak membutuhkan apa– apa lagi kecuali kebutuhan fisik, istirahat



dan mempersiapkan diri untuk mati serta adanya anggapan bahwa semua

orang lanjut usia mempunyai citra diri dan kepribadian yang sama yaitu

kaku, sulit dan depresif (Haditono, 2009).

Timbulnya rasa putus asa dalam diri individu lanjut usia akan

menyebabkan lanjut usia kehilangan makna hidup yang telah dijalani

sepanjang masa kehidupannya. Makna hidup bisa ditemukan bahkan saat

seseorang dihadapkan pada situasi yang tidak membawa harapan, saat kita

dihadapkan pada nasib yang tidak bisa diubah. Pada saat-saat itu, seorang

individu menjadi saksi adanya potensi manusia yang unik, yang bisa

mengubah tragedi menjadi menjadi kemenangan, mengubah kemalangan

menjadi keberhasilan. Beberapa bentuk gangguan mental dan emosional

dipicu oleh kegagalan penderita dalam menemukan makna dan rasa

tanggung jawab dalam kehidupan mereka.

3. Successful Aging Berdasarkan Aspek Selection Optimatization

Compensation

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden

memiliki successful aging berdasarkan aspek selection optimatization

compensation dalam kategori cukup, yakni sebanyak 23 orang (67,6%),

dan yang paling sedikit dalam kategori kurang sebanyak 11 orang

(32,4%).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden

berupaya untuk mencapai tujuan yang penting bagi mereka. Selain itu,

mereka selalu menangani masalah yang dihadapinya dengan cara sendiri.



Mereka selalu berusaha mencapai apa yang mereka inginkan, meskipun

hasil akhir yang yang mereka lakukan tidak sesuai dengan keinginan yang

diharapkan.

Individu lanjut usia akan memilih dalam mereka beraktivitas karena

hilangnya fungsi-fungsi tertentu dalam diri individu lanjut usia dan

berusaha untuk mempertahankan kemampuan yang ada dalam diri

individu dengan cara masing-masing yang sesuai. Lanjut usia juga akan

membutuhkan kompensasi bila lanjut usia berada dalam situasi yang

menuntut kemampuan fisik dan mental yang tinggi.

Hasil penelitian ditinjau dari jenis kelamin bahwa lansia pria masih

melakukan hal-hal yang bermakna seperti yang ditemukan dalam

penelitian ini rata-rata lansia pria yang masih mengerjakan pekerjaannya

sebagai nelayan dalam mengisi kehidupan sehari-hari. Sedangkan lansia

wanita pada umumnya kurang mengisi waktunya dengan kegiatan yang

produktifi sehingga pada aspek ini lansia pria lebih tinggi pencapaiannya.

Keberadaan cucu, adanya pengalaman dalam berorganisasi, ada

tidaknya penyakit yang diderita, status perkawinan, riwayat pekerjaan,

aktivitas yang dapat diungkap dari subyek membawa suatu pemahaman

tersendiri bahwa successful aging dapat terjadi karena beberapa hal yang

akan membawa lanjut usia menemukan makna dalam hidupnya yang akan

menyebabkan lanjut usia mencapai penuaan yang sukses seperti yang

banyak diharapkan oleh individu pada umumnya.



Lansia menggunakan waktu sebanyak mungkin untuk melakukan

hal yang bermakna. Kegiatan yang dilakukan sekedar untuk mengisi

waktu luang cenderung mengurngi rasa tidak bahagia pada usia lanjut.

Akhirnya seseorang dikatakan memiliki successful aging yang baik

apabila mereka tetap mampu untuk memelihara kemampuan mengontrol

dalam setiap sendi kehidupannya (Suardiman, 2010).

4. Successful Aging Berdasarkan Aspek Primary and Secondary Control

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden

memiliki successful aging berdasarkan aspek primary and secondary

control dalam kategori cukup, yakni sebanyak 25 orang (73,5%), dan yang

paling sedikit dalam kategori kurang sebanyak 9 orang (26,5%).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden

kurang memperhatikan tentang masalah pola makan serta pola hidup sehat

yang baik, dimana masih banyak lansia yang melakukan kebiasaan

merokok. Faktor kesehatan merupakan salah satu hal penting bagi orang

lanjut usia dalam menjalani kehidupan dimasa tua. Tubuh yang sehat,

tidak rentan terhadap penyakit merupakan hal yang diinginkan oleh para

lansia. Untuk itu, menjaga pola hidup sehat, olahraga teratur dan

mengonsumsi makanan yang sehat perlu untuk diperhatikan.

Hasil penelitian ditinjau dari jenis kelamin bahwa lansia pria

memiliki keberanian dan motivasi yang lebih baik dari lansia wanita.

Keberanian yang besar dari responden untuk selalu menghadapi masa-

masa yang sulit cenderung lebih besar. Hal ini didasarkan oleh



pengalaman masa lalu mereka yang membuat mereka untuk selalu kuat

menghadapi setiap permasalahan hidup yang dialaminya. Namun

terkadang mereka tidak mampu mengendalikan lingkungan yang ada

disekitarnya akibat keterbatasan fisik yang mereka miliki.

Dengan memperluas wawasan serta mendapatkan kenyamanan

emosional, sehingga di usianya yang sudah sampai pada dewasa akhir atau

lansia, mampu terus sehat baik fisik maupun psikologis, tetap merasakan

bermanfaat dan puas terhadap hidupnya, merasa diterima oleh lingkungan

sosialnya, bahkan mampu mengaktualisasikan dirinya.

Sebagai individu yang menua, penurunan fungsi fisik dan kognitif

hampir dapat dipastikan akan dialami. Perubahan sosial juga tidak dapat

dihindari seiring dengan pertambahan usia pada individu. Penyesuaian

terhadap kegiatan yang dilakukan sehari-hari, hubungan dengan

lingkungan yang dimodifikasi atau diakhiri merupakan hal umum yang

dialami saat seseorang memasuki masa lanjut usia. Sikap individu lanjut

usia dalam menghadapi tantangan dan perubahan ini sangat menentukan

bagaimana  para lanjut usia dapat menghayati kebahagiaan hidupnya

dimasa tua, oleh karena itu penting untuk diperhatikan mengenai proses

yang terjadi pada individu terkait dengan keunikan dan perbedaan

individual memahami keterbatasan dan perubahan yang terjadi.

Dengan kondisi lansia yang terbatas ini, banyak kegiatan sehari-hari

yang akan berubah, dimodifikasi, berakhir ataupun dimulai pada usia senja

ini berkaitan dengan perubahan yang dihadapi lansia tersebut. Hubungan-



hubungan kekeluargaan seperti hubungan sebagai pasangan (pasutri),

orangtua, saudara kandung, dan kakek/nenek tidaklah terbebas dari

perubahan-perubahan yang dialami pada masa usia lanjut. Usaha lansia

untuk menyeimbangkan antara perubahan yang dialami dengan

penyesuaian yang dilakukan akan memengaruhi penilaian lansia terhadap

keberhasilan hidupnya, yaitu dengan menyatukan pengalaman dan kondisi

yang telah dialami selama ini.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A.  Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan

di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagian besar responden memiliki successful aging berdasarkan aspek

functional well dalam kategori cukup, yakni sebanyak 24 orang (70,6%).

2. Sebagian besar responden memiliki successful aging berdasarkan aspek

psychological well-being dalam kategori cukup, yakni sebanyak 19 orang

(55,9%).

3. Sebagian besar responden memiliki successful aging berdasarkan aspek

selection optimatization compensation dalam kategori cukup, yakni

sebanyak 23 orang (67,6%).

4. Sebagian besar responden memiliki successful aging berdasarkan aspek

primary and secondary control dalam kategori cukup, yakni sebanyak 25

orang (73,5%).

B.  Saran

1. Bagi Lansia, diharapkan agar tetap mandiri yang akan menjadikan lansia

banyak kegiatan dan menikmati hidupnya karena banyak aktivitas yang

dilakukan sendiri serta lansia harus meningkatkan keaktifannya dalam

mengikuti kegiatan kemasyarakatan yang akan membuat lansia bahagia,

bersosialisasi dengan teman sebayanya dan bisa menikmati hidup.



2. Bagi Wilayah Kerja Puskesmas Abeli untuk menyediakan ruangan

konsultasi bagi para lansia sebagai sarana untuk meningkatkan

kebermaknaan hidup lansia. Selain itu, perlu meningkatkan kembali

Posyandu lansia yang ada di wilayah kerjanya agar lansia merasa

diperhatikan oleh masyarakat.

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengadakan penelitian lebih

lanjut dengan menyesuaikan instrumen penelitian yang digunakan sesuai

dengan budaya dari subjek penelitian sehingga data yang diambil lebih

akurat.
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Lampiran 1.

SURAT PERMOHONAN PENGISIAN KUESIONER

Lampiran :  1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner

Kepada Yth.

Bapak/Ibu ............................

Di –
Kecamatan Abeli Kota Kendari

Dengan Hormat,

Dalam rangka penulisan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul: ”Identifikasi

Successful Aging pada Lansia Yang Tinggal di Pesisir Pantai Kecamatan

Abeli Kota Kendari Tahun 2017”, maka saya mohon dengan hormat kepada

saudara untuk menjawab beberapa pertanyaan kuesioner (angket penelitian) yang

telah disediakan. Jawaban saudara diharapkan objektif (diisi apa adanya).

Kuesioner ini bukan tes psikologi, maka dari itu saudara tidak perlu takut

atau ragu-ragu dalam memberikan jawaban yang sejujur-jujurnya. Artinya, semua

jawaban yang saudara berikan adalah benar dan jawaban yang diminta adalah

sesuai dengan kondisi yang terjadi. Oleh karena itu, data dan identitas saudara

akan dijamin kerahasiaannya.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.

Kendari,    Maret 2017
Ttd

...................................



Lampiran 2.

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN RESPONDEN

Dalam rangka memenuhi salah satu syarat penulisan Karya Tulis Ilmiah

yang berjudul “Identifikasi Successful Aging pada Lansia Yang Tinggal di

Pesisir Pantai Kecamatan Abeli Kota Kendari Tahun 2017”, maka saya yang

bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  ...........................................................

Alamat:  ...........................................................

Menyatakan Bersedia/Tidak Bersedia*) menjadi responden dalam penelitian ini.

Kendari, 2017

Hormat Saya,

(.............................................)

Responden



Lampiran 3.

LEMBAR KUISIONER

Identifikasi Successful Aging pada Lansia Yang Tinggal di Pesisir Pantai

Kecamatan Abeli Kota Kendari Tahun 2017

Kode :

......................

Tanggal:

......................

Petunjuk Pengisian:

Kuisioner ini terdiri dari 14 (empat belas) pernyataan yang menggambarkan diri

bapak/ibu. Peneliti mengharapkan kesediaan bapak/ibu untuk mengisi pernyataan-

pernyataan tersebut dengan sebenar-benarnya sesuai dengan keadaan bapak/ibu.

Berikut ini adalah petunjuk cara pengisiannya:

1. Bacalah pernyataan-pernyataan berikut ini..

2. Berilah tanda centang (√) pada jawaban yang bapak/ibu anggap paling sesuai

dengan keadaan bapak/ibu.

S : Jika pernyataan tersebut sesuai dengan diri Bapak/ibu.

R : Jika Bapak/ibu belum menentukan secara pasti.

TS : Jika Pernyataan tersebut Kurang sesuai dengan diri bapak/ibu..

3. Bacalah setiap pernyataan dengan teliti, jangan sampai ada yang terlewat.



4. Pernyataan-pernyataan ini tidak ada jawaban yang benar atau salah. Semua

jawaban adalah benar, tetapi jawaban yang paling benar adalah yang paling

sesuai dengan perasaan Bapak/ibu. Untuk itu saya meminta  Bapak/Ibu untuk

menjawab dengan jujur pilihan jawaban yang ada sesuai dengan apa yang

Bapak/Ibu rasakan



A.  Data Demografi

Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan gambaran situasi/ keadaan

Bapak/ Ibu selama di rumah.

Umur :  ........ tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Perempuan

Pendidikan : SD

SMP

SMA

Perguruan Tinggi

Agama : Islam

Kristen/Katolok

Hindu

Budha

Status Perkawinan: Belum Menikah

Menikah

Janda/Duda



B.  Successful Aging pada Lansia

No Pernyataan S R TS

Aspek Functional Well
1 Saya aktif terlibat di masyarakat melalui kegiatan

kemasyarakatan.
2 Saya berupaya untuk selalu sehat, tidak berpenyakit

dan tidak mengalami cacat fisik.
3 Saya mencoba untuk mempertahankan fungsi fisik

dan mental yang baik dalam usia saya
4 Saya aktif berhubungan dengan teman-teman saya

5 Saya membuat upaya untuk terlibat dalam kebiasaan
gaya hidup sehat.

Aspek Psychological Well-Being
6 Saya menjaga hubungan yang baik dan saling percaya

dengan orang terdekat
7 Saya berusaha untuk selalu mandiri selama mungkin

8 Saya nyaman dalam menerima keadaan diri saya,
baik itu dalam kondisi baik maupun kondisi buruk

Aspek Selection Optimatization Compensation
9 Ketika segala sesuatu tidak berjalan baik seperti

biasa, saya tetap mencoba cara yang lain sampai saya
mencapai hasil yang sama

10 Saya melakukan segala upaya untuk mencapai tujuan
yang penting bagi saya

11 Saya dapat menangani masalah apa pun yang datang
sesuai dengan cara saya

Aspek Primary and Secondary Control
12 Saya tidak bisa memilih hal-hal yang mempengaruhi

usia saya seperti diet, olahraga, merokok, dll
13 Dalam situasi sulit, saya selalu berani menghadapi

situasi tersebut
14 Saya merasa bahwa saya tidak bisa mengendalikan

lingkungan yang ada di sekitar saya
Sumber: Dimodivikasi dari Gary T Reker, 2009.



1 2 3 4 5 Jmlh Skor C K 6 7 8 Jmlh Skor C K 9 10 11 Jmlh Skor C K 12 13 14 Jmlh Skor C K

01 Ny. Sy 58 P SD Janda 3 2 2 2 2 11 73,33 ? 2 3 2 7 77,78 ? 2 2 3 7 77,78 ? 3 1 3 7 77,78 ?

02 Ny. Tr 51 P SMA Menikah 2 2 2 1 2 9 60 ? 2 2 3 7 77,78 ? 2 1 2 5 55,56 ? 3 2 2 7 77,78 ?

03 Tn. Ml 52 L SMP Duda 3 2 2 3 2 12 80 ? 2 1 2 5 55,56 ? 3 2 3 8 88,89 ? 2 1 2 5 55,56 ?

04 Tn. Lu 54 L SMP Duda 2 3 2 3 2 12 80 ? 2 2 1 5 55,56 ? 2 1 2 5 55,56 ? 3 2 2 7 77,78 ?

05 Tn. Sr 50 L PT Menikah 3 2 3 1 2 11 73,33 ? 2 3 2 7 77,78 ? 2 2 3 7 77,78 ? 2 2 3 7 77,78 ?

06 Tn. Lp 56 L SD Duda 2 2 3 2 2 11 73,33 ? 2 2 1 5 55,56 ? 3 2 3 8 88,89 ? 2 1 2 5 55,56 ?

07 Ny. Nd 54 P SMA Menikah 2 2 2 3 3 12 80 ? 3 2 2 7 77,78 ? 2 3 2 7 77,78 ? 3 2 2 7 77,78 ?

08 Tn. Kr 58 L SD Duda 2 3 2 2 2 11 73,33 ? 2 2 1 5 55,56 ? 2 3 2 7 77,78 ? 2 2 3 7 77,78 ?

09 Ny. Ym 56 P SD Menikah 1 2 2 2 2 9 60 ? 2 1 2 5 55,56 ? 2 3 3 8 88,89 ? 3 2 2 7 77,78 ?

10 Ny. Si 50 P SMA Janda 2 3 2 2 2 11 73,33 ? 3 2 2 7 77,78 ? 2 3 2 7 77,78 ? 3 2 2 7 77,78 ?

11 Ny. Bd 50 P SMA Menikah 2 2 2 3 2 11 73,33 ? 2 3 2 7 77,78 ? 3 2 2 7 77,78 ? 2 2 1 5 55,56 ?

12 Ny. Wo 54 P SMA Menikah 3 2 3 1 2 11 73,33 ? 2 2 3 7 77,78 ? 3 2 3 8 88,89 ? 3 2 2 7 77,78 ?

13 Tn. Mh 56 L PT Menikah 3 3 2 3 2 13 86,67 ? 3 2 2 7 77,78 ? 3 2 2 7 77,78 ? 3 2 2 7 77,78 ?

14 Tn. Sn 57 L SMP Menikah 2 3 2 3 3 13 86,67 ? 1 2 2 5 55,56 ? 2 2 3 7 77,78 ? 2 2 2 6 66,67 ?

15 Tn. Aj 52 L SMA Menikah 2 3 2 2 2 11 73,33 ? 3 2 2 7 77,78 ? 1 2 2 5 55,56 ? 3 2 2 7 77,78 ?

16 Ny. Dn 50 P SD Menikah 2 2 1 2 1 8 53,33 ? 2 1 2 5 55,56 ? 1 1 2 4 44,44 ? 3 2 3 8 88,89 ?

17 Ny. Eh 58 P SD Belum Menikah 2 2 3 2 2 11 73,33 ? 2 2 1 5 55,56 ? 3 2 2 7 77,78 ? 3 2 2 7 77,78 ?

18 Ny. Id 54 P SMP Janda 2 3 3 2 2 12 80 ? 2 3 2 7 77,78 ? 2 3 2 7 77,78 ? 3 1 3 7 77,78 ?

19 Ny. Mi 52 P PT Menikah 3 2 2 3 2 12 80 ? 2 1 2 5 55,56 ? 2 1 1 4 44,44 ? 3 2 2 7 77,78 ?

20 Ny. Wb 58 P SD Menikah 1 2 2 2 2 9 60 ? 3 3 3 9 100 ? 2 2 3 7 77,78 ? 2 2 3 7 77,78 ?

21 Ny. Mm 55 P SMP Menikah 2 1 2 2 2 9 60 ? 1 2 1 4 44,44 ? 3 2 2 7 77,78 ? 3 2 2 7 77,78 ?

22 Ny. Kt 54 P SD Menikah 2 2 2 1 1 8 53,33 ? 3 2 2 7 77,78 ? 1 2 2 5 55,56 ? 3 2 3 8 88,89 ?

23 Ny. Mh 54 P SD Janda 2 2 3 2 2 11 73,33 ? 2 3 2 7 77,78 ? 3 1 3 7 77,78 ? 3 2 2 7 77,78 ?

24 Ny. Me 59 P SMP Belum Menikah 1 2 2 1 2 8 53,33 ? 2 1 2 5 55,56 ? 3 2 2 7 77,78 ? 3 2 2 7 77,78 ?

25 Ny. Nr 56 P SMP Janda 2 2 1 2 2 9 60 ? 3 2 2 7 77,78 ? 2 3 2 7 77,78 ? 3 2 2 7 77,78 ?

26 Ny. Pr 51 P SMA Janda 3 2 3 2 3 13 86,67 ? 3 3 3 9 100 ? 3 2 2 7 77,78 ? 2 3 2 7 77,78 ?

27 Tn. Hs 50 L SMA Duda 2 3 3 2 1 11 73,33 ? 1 2 1 4 44,44 ? 2 1 2 5 55,56 ? 2 1 2 5 55,56 ?

28 Ny. Nd 55 P SMP Menikah 2 2 1 2 2 9 60 ? 3 1 3 7 77,78 ? 2 2 3 7 77,78 ? 3 2 2 7 77,78 ?

29 Tn. Lh 54 L SMA Menikah 3 2 2 2 2 11 73,33 ? 2 2 1 5 55,56 ? 1 2 2 5 55,56 ? 3 3 2 8 88,89 ?

30 Tn. Kd 54 L SD Belum Menikah 1 2 2 2 2 9 60 ? 1 2 2 5 55,56 ? 2 1 2 5 55,56 ? 3 2 2 7 77,78 ?

31 Ny. Sk 52 P SMA Janda 2 3 2 2 3 12 80 ? 3 2 2 7 77,78 ? 2 2 3 7 77,78 ? 3 2 2 7 77,78 ?

32 Tn. Ht 53 L SMA Menikah 3 2 2 2 2 11 73,33 ? 1 3 1 5 55,56 ? 3 2 2 7 77,78 ? 2 1 1 4 44,44 ?

33 Tn. Sk 58 L SD Menikah 3 3 3 2 2 13 86,67 ? 2 2 3 7 77,78 ? 2 2 1 5 55,56 ? 2 1 2 5 55,56 ?

34 Ny. Te 54 P SMA Menikah 2 2 2 3 2 11 73,33 ? 3 2 2 7 77,78 ? 2 1 2 5 55,56 ? 3 1 3 7 77,78 ?

24 10 19 15 23 11 25 9

70,6 29,4 55,9 44,1 67,6 32,4 73,5 26,5

Jumlah

Persentase

NIP. 19670815 200604 1 018

Peneliti

Veronica Akhsyan, S.Si.

Kendari,      Juni 2017
Mengetahui
An. Lurah Abeli

Lampiran 4. Master Tabel Penelitian
MASTER TABEL PENELITIAN

Pendidikan
Status

Perkawinan KriteriaKriteriaKriteria
Inisial
Resp.

Kode
Resp Functional Well

Succesfull Aging
Jenis

Kelamin
Umur Kriteria Primary SecondarySOCPsychologicall Being






