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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap individu pasti akan melalui tahapan perkembangan mulai dari masa 

bayi hingga dewasa akhir atau tua. Setiap tahapan perkembangan sangat 

mempengaruhi perkembangan individu di masa mendatang. Oleh karena itu, 

penting bagi setiap individu untuk dapat  memahami dan menyelesaikan setiap 

tugas perkembangannya dengan sebaik mungkin, apabila ingin mendapatkan 

masa-masa perkembangan yang baik dan tidak sia-sia. 

Hurlock (2004), memaparkan tahapan perkembangan yaitu tahap prenatal 

(sebelum lahir), masa natal yang pada tahap tersebut meliputi Infancy atau 

neonates (dari lahir sampai 14 hari), masa bayi (antara 2 minggu sampai dengan 2 

tahun), masa anak (2-10 atau 11 tahun), masa remaja (11 atau 12 hingga 20 

sampai 21 tahun). Pada masa ini meliputi praremaja (11 sampai 12 tahun sampai 

13 atau 14 tahun), remaja awal (13 atau 14 tahun hingga 17 tahun) dan juga 

remaja lanjut (17 sampai 20 hingga 21 tahun). Setelah itu, individu memasuki 

masa dewasa yang didalamnya terdapat beberapa tahap yaitu tahap dewasa awal 

(21 sampai 40 tahun) dan dewasa menengah (40 sampai 60 tahun).  

Lanjut usia dapat dimulai dari batasan umur setelah dewasa akhir. Kisaran 

usia dimulainya usia lanjut adalah sekitar 60 sampai dengan 65 tahun. WHO 

menggolongkan lanjut usia berdasarkan usia kronologis atau biologis menjadi 4 

kelompok yaitu usia pertengahan (middle age) antara usia 45 sampai 59 tahun, 
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lanjut usia (elderly) berusia antara 60 dan 74 tahun, lanjut usia tua (old) usia 75 – 

90 tahun, dan usia sangat tua (very old). Sedangkan Nugroho menyimpulkan 

pembagian umur berdasarkan pendapat para ahli, bahwa yang disebut lanjut usia 

adalah orang yang telah berumur 65 tahun ke atas (Azizah, 2010). 

Apabila manusia berusia lanjut dianalisis dari sudut kriterianya, manusia 

dengan usia lanjut memiliki ciri yang khas seperti fungsi fisik dan biologis yang 

mengalami degenerasi, dengan penjabaran yaitu menurunnya efektifitas dari 

fungsi panca indra, fisik yang menjadi lebih lemah, kulit yang keriput, rambut 

yang beruban, tulang yang rapuh dan lain sebagainya. Azizah (2010) mengutip 

pendapat Reimer (1999); Stanley and Beare (2007), mendefinisikan lanjut usia 

berdasarkan karakteristik sosial masyarakat yang menganggap bahwa orang telah 

tua jika menunjukkan ciri fisik seperti rambut beruban, kerutan kulit dan 

hilangnya gigi. Dilanjutkan dengan mengutip pendapat Glascock dan Feinman 

(1981); Stanley and Beare (2007) yang menganalisis kriteria lanjut usia dari 57 

negara di dunia dan menemukan bahwa kriteria lanjut usia yang paling umum 

adalah gabungan antara usia kronologis dengan perubahan peran sosial dan diikuti 

oleh perubahan status fungsional seseorang. 

Perubahan peran sosial dan status fungsional individu dapat dijelaskan dalam 

salah satu teori penuaan, yaitu teori aktifitas, yang menjelaskan bahwa 

“bagaimana seorang lanjut usia merasakan kepuasan dalam melakukan aktifitas 

lebih penting daripada kuantitas dan aktifitas yang dilakukan, yang menjabarkan 

bahwa dari satu sisi, aktifitas lanjut usia dapat menurun, namun dari sisi lain dapat 
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dikembangkan seperti peran baru lanjut usia sebagai relawan, ketua RT atau RW, 

kakek atau nenek serta janda atau duda” (Maryam, dkk., 2008). 

Erikson menguraikan tugas perkembangan di lanjut usia adalah tercapainya 

integritas seseorang, yang berarti bahwa individu tersebut berhasil memenuhi 

komitmen dalam hubungannya sendiri dengan orang lain (Prawitasari, 1994).  

Jadi, seseorang dapat dikatakan telah mengalami lanjut usia apabila telah 

mencapai usia yang dimulai sekitar usia 60 tahun, diiringi dengan perubahan 

fungsi peran dalam kehidupan bersosial (seperti menjadi kakek atau nenek bagi 

cucu dan menjadi tetua dalam organisasi kemasyarakatan yang dapat 

dipertimbangkan saran-sarannya), sehingga dapat mencapai tugas 

perkembangannya yaitu tercapainya integritas dan berhasil memenuhi komitmen 

dalam hubungannya sendiri dengan orang lain. 

Salah satu pokok bahasan yang selalu berkaitan dalam membahas lanjut usia 

adalah pembahasan mengenai successful aging. Aging didefinisikan oleh WHO 

sebagai sebuah proses dari perubahan yang progresif dalam hal biologis, 

psikologis, dan struktur sosial pada individu (Blackburn dan Dulmus, 2007). 

Sedangkan successful sendiri berarti berhasil (Echols dan Shadily, 2007). Dengan 

kata lain, successful aging dapat dimaknai sebagai sebuah proses progresif yang 

berhasil dalam hal psikologis, biologis dan struktur sosial pada individu. 

Menurut Budiarti (2010), salah satu faktor yang dapat menjadikan seorang 

lanjut usia menjadi sukses adalah faktor sosial yaitu dengan adanya dukungan, 

salah satunya adalah dukungan keluarga. Hal itu membuat lanjut usia merasa 

diakui dan dihargai. Hasil penelitian tersebut diperkuat oleh Papalia et al (2008) 
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yang mengutip pendapat Antoucchi dan Akiyama (1995) serta Kahn dan 

Antoucchi (1980) bahwa, “setelah pensiun, ketika teman bekerja dan teman 

biasanya menjauh, sebagian besar lanjut usia mempertahankan lingkar dalam 

konvoi sosial yang stabil: teman dekat dan anggota keluarga, yang dapat mereka 

andalkan kesinambungan dukungan sosialnya dan yang amat mempengaruhi 

kesejahteraan mereka untuk menjadi lebih baik atau lebih buruk”. Namun begitu, 

walaupun pertemanan memiliki efek positif bagi lanjut usia, saat hubungan 

keluarga memburuk atau tidak ada hubungan sama sekali, maka efek negatif akan 

muncul (Papalia et al, 2008). 

Suardiman (2011) menuliskan bahwa keluarga merupakan tempat dimana 

orang dapat menjadi diri sendiri, merasa bebas, aman dan nyaman. Oleh karena 

itu, keluarga merupakan suatu kondisi nyata yang mempunyai arti istimewa bagi 

setiap orang. Salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan lanjut usia 

dalam menjalani sisa kehidupannya adalah sikap orang di sekitarnya, salah 

satunya adalah keluarga. Hal itu dikarenakan keluarga merupakan lembaga 

masyarakat yang paling dekat serta sumber kesejahteraan sosial bagi lanjut usia. 

Berkenaan dengan preferensi tempat tinggal bagi lanjut usia, secara khusus 

lanjut usia memilih untuk tinggal bersama keluarganya yaitu tinggal bersama 

anaknya. Suardiman (2011) mengutip penelitian yang telah dilakukan oleh 

Haditono (1988) mengenai preferensi tempat tinggal para lanjut usia. Ditemukan 

bahwa preferensi untuk hidup bersama anak masih menonjol karena merasa 

adanya kehangatan. Selain itu, Suardiman mengutip pendapat Greetz (1988) yang 

menyatakan bahwa dalam keluarga Jawa, bukanlah suatu hal yang baik untuk 
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mengatakan bahwa orang tua ikut yang muda, karena hal itu menunjukkan 

ketergantungannya. Hendaknya dikatakan bahwa orang muda itulah yang hidup 

mengikuti orang tua dan diurus oleh orang tua. Dengan begitu, maka akan terlihat 

bahwa keluarga merupakan salah satu bagian terpenting bagi lanjut usia, salah 

satunya yaitu anak-anaknya. 

Dengan keberadaan keluarga, lanjut usia merasa mendapatkan dukungan dan 

diperhatikan, sehingga dapat melanjutkan proses hidupnya (Purnama, 2009). 

Selain itu, keberadaan anak dapat menjadi salah satu perwujudan atas rasa bakti 

anak kepada orang tuanya. 

Berdasarkan data yang telah diperoleh pada bulan Juli 2012, didapatkan 

keterangan mengenai kehidupan keluarga ibu Lu dan keluarga anaknya. Beliau 

adalah lanjut usia yang berumur 61 tahun. Beliau merupakan pensiunan dari 

BUMN PT. POS Indonesia, Purwokerto. Secara fisik, beliau sering sakit-sakitan. 

Walaupun begitu, beliau tetap mengikuti aktifitas di sekitar lingkungan 

masyarakat tempat beliau tinggal seperti arisan, pertemuan ibu-ibu PKK dan 

pengajian. 

Ibu Lu tidak merasa keberatan dengan keberadaan keluarga anak yang tinggal 

bersamanya saat ini. Hal tersebut dikarenakan terdapat pembagian yang jelas 

antara ibu Lu, suami dan keluarga anaknya dalam memenuhi kebutuhan sehari-

hari. Seperti membayar biaya penggunaan listrik, air dan telepon.  

Selain itu, ibu Lu merasa enak hidup bersama-sama dengan anaknya. Hal itu 

dikarenakan keluarga anaknya ikut serta dalam merawat dan menjaga 

kesehatannya meskipun anak dan suaminya jarang di rumah. Anaknya ikut 
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membelikan madu dan beberapa makanan kesehatan lainnya untuk menjaga 

kesehatan ibu Lu. 

Kehidupan berkeluarga yang dijalani dengan keluarga anaknya pun dijalankan 

dengan mandiri. Hal tersebut telihat dari keadaan saat keluarga ibu Lu ketika 

mendapatkan masalah. Keluarga ibu Lu tidak memberitahukannya kepada 

anaknya, begitu pula sebaliknya, kecuali jika masalah tersebut berkenaan dengan 

tingkah dari cucu ibu Lu yang juga merupakan anak dari anak beliau. 

Dari informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan anak bagi 

keluarga ibu Lu dapat membantu dirinya, salah satunya adalah dalam menjaga 

kesehatan. Walaupun tinggal bersama anaknya, beliau tetap dapat mengurus 

rumah tangganya secara mandiri, dan dapat memainkan peran ganda, yaitu 

sebagai ibu dan nenek bagi cucu-cucunya. 

Data lain didapatkan dari lanjut usia bernama ibu Sm. Saat ini beliau berusia 

sekitar 69 tahun. Beliau tinggal dengan suami, anak-anak dan cucunya. 

Keseharian beliau diisi dengan menjaga warung kecil miliknya, mengasuh cucu 

dan menghadiri beberapa kegiatan kemasyarakatan yang diadakan di 

lingkungannya. Beliau juga termasuk lanjut usia yang aktif dilihat dari banyaknya 

kegiatan yang beliau ikuti, seperti pengajian dan dasawisma. 

Bagi ibu Sm, hidup bersama anaknya memiliki dua kesan. Kesan pertama, 

beliau senang karena dapat dekat dengan cucu-cucunya. Kesan kedua, beliau 

merasa agak terbebani dengan keberadaan anak yang tinggal bersamanya. Hal itu 

dikarenakan anak-anak yang ikut tinggal di rumahnya masih mengandalkan 

dirinya dari sisi keuangan, mengingat anak-anaknya tidak memiliki penghasilan 
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(menganggur). Sehingga, warung kecil yang seharusnya hanyalah sebagai pengisi 

waktu luang, difokuskan menjadi sumber penghasilan pokok bagi kehidupan 

sehari-hari. 

Berdasarkan dua informasi di atas, terdapat beberapa unsur yang muncul 

dikarenakan keberadaan antara keluarga lanjut usia dan keluarga anaknya. Unsur-

unsur yang terlihat antara lain unsur ekonomi, kemandirian dan aktualisasi diri. 

Unsur-unsur tersebut merupakan tiga dari empat indikator successful aging yang 

dikatakan oleh Jones dan Rose (2005) yaitu “autonomy (independence), financial 

and social status, sense of meaningful purpose in life, and self actualization” atau 

otonomi (kemandirian), keuangan dan status sosial, kebermaknaan hidup dan 

aktualisasi diri. Akan tetapi, terdapat perbedaan pandangan pada masing-masing 

lanjut usia, salah satunya dari sisi perekonomian. 

Pada ibu Lu, beliau tidak merasa keberatan dengan keberadaan keluarga anak 

bersamanya. Hal tersebut dikarenakan keluarga anak tidak membebankan 

keuangannya kepada beliau. Berbeda dengan keadaan yang dirasakan oleh ibu 

Sm. Keadaan keluarga anak yang juga ikut menumpang perekonomian lanjut usia, 

membuat ibu Sm merasa agak terbebani. Apabila keadaan tersebut disesuaikan 

dengan teori dari Papalia et al (2008), orang tua lanjut usia cenderung menjadi 

tertekan apabila anak mereka memiliki masalah yang serius, salah satunya dengan 

ketergantungan keuangan, yang dianggap sebagai sinyal kegagalan mereka. 

Keberadaan keluarga dalam kehidupan lanjut usia memberikan dampak 

tersendiri bagi lanjut usia. Terlebih ketika anak masih bergantung pada lanjut usia. 

Sehingga tanpa di sengaja, keadaan tersebut akan berpengaruh bagi pencapaian 
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kesejahteraannya di hari tua, seperti dampak pada kesejahteraan psikologis pada 

umumnya atau kesejahteraan hidup pada umumnya. Hal ini dikarenakan menurut 

Suardiman (2011) bahwasannya kepuasan hidup menunjuk kepada kesejahteraan 

psikologis pada umumnya dikarenakan kepuasan hidup secara luas digunakan 

sebagai indeks kesejahteraan bagi usia lanjut. Untuk itu, berlandaskan fenomena 

tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai pencapaian 

successful aging pada lanjut usia, khususnya pada lanjut usia yang anak dan 

keluarganya tinggal bersama. 

  

B. Perumusan Masalah 

Dari permasalahan tersebut diatas maka dapat dirumuskan masalah yaitu 

“Bagaimanakah pencapaian successful aging pada lanjut usia yang anak dan 

keluarganya tinggal bersama?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan kilas masalah yang telah diapaparkan, penelitian ini bertujuan 

menggambarkan “bagaimana pencapaian successful aging pada lanjut usia yang 

anak dan keluarganya tinggal bersama?” 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain : 

1. Manfaat teoritis 
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Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai kajian dalam bidang 

Psikologi Perkembangan, khususnya pada tahapan lanjut usia. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi keluarga anaknya yang hidup bersama lanjut usia, agar dapat 

lebih memahami bagaimana sikap dan perlakuan yang seharusnya 

diberikan dengan tepat untuk mendukung pencapaian successful aging. 

b. Bagi subjek yang diteliti, hendaknya dapat mencapai successful aging, 

khususnya keadaannya bersama dengan keluarga anaknya di dalam 

kehidupannya. 
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