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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Lanjut Usia 

1. Pengertian Lanjut Usia 

Lanjut usia merupakan bagian dari proses tumbuh kembang (Azizah, 

2010:1). Laslett (Caselli dan Lopez, 1996) mengutarakan bahwa menjadi tua 

(aging) yaitu proses perubahan biologis secara terus menerus yang dialami 

manusia pada semua tingkatan umur dan waktu, sedangkan usia lanjut (old 

age) merupakan istilah untuk tahap akhir dari proses penuaan tersebut 

(Suardiman: 2011). 

Biren dan Schroots (1984) (dalam Monks, F.J, 2004) membedakan tiga 

proses sentral, yaitu penuaan sebagai proses biologis (senescing), menjadi 

senior dalam masyarakat (elderling) atau penuaan sosial (elderling) dan 

penuaan psikologis subjektif (geronting). 

Terdapat berbagai macam sudut pandang yang dapat mendefinisikan 

secara khusus mengenai arti lanjut usia. Azizah (2010) menuliskan bahwa 

Glascock dan Feinmant (1981); Stanley dan Beare (2007), menganalisis 

kriteria lanjut usia dari 57 negara didunia dan menemukan bahwa kriteria 

lanjut usia yang paling umum adalah gabungan antara usia kronologis, dengan 

perubahan peran dalam peran sosial, dan diikuti status fungsional seseorang. 

Dari beberapa teori diatas, dapat disimpulkan bahwa lanjut usia adalah 

individu yang dapat dilihat perubahannya dalam tiga proses yaitu biologis, 
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sosial dan psikologis, mengalami perubahan peran dalam status sosial dan 

fungsionalnya.  

 

2. Pendekatan-pendekatan Sebagai Batasan Lanjut usia 

a. Pendekatan kronologis 

Masa tua atau masa dewasa akhir, merupakan masa yang usianya 

dimulai dari 60 tahun. Baltes, Smith & Staudinger, Charness dan Bosman, 

1992; Neugarten, 1980, membedakan masa dewasa akhir dalam beberapa 

kelompok, yaitu: 

1) Orang tua muda atau usia tua (usia 65 sampai 74 tahun). 

2) Orang tua yang tua atau usia tua akhir (75 tahun atau lebih), 

(Santrock (2002). 

Lebih khususnya, para ilmuan sosial yang mengkhususkan diri 

mempelajari penuaan merujuk kepada tiga kelompok lanjut usia, yaitu: 

1) Lanjut usia muda (young old), yang memiliki usia 65 sampai 74 

tahun, yang biasanya masih aktif, vital, dan bugar. 

2) Lanjut usia tua (old old), yang memiliki usia 75 sampai 84 tahun 

3) Lanjut usia tertua (oldest old), dengan rentang usia 85 tahun keatas, 

berkecendrungan lebih besar lemah dan tidak bugar serta memiliki 

kesulitan dalam mengelola aktifitas keseharian (Papalia, 2008). 

Prawitasari (1994) berpendapat, lanjut usia dimulai saat individu 

memasuki umur 65 hingga mati. Sedangkan di Indonesia, standar 

permulaan umur seseorang lanjut usia adalah 60 tahun. Hal ini sesuai 
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dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1998 tentang 

Kesejahteraan Lanjut Usia yang dikutip oleh Suardiman (2011), sebagai 

berikut: 

Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 13 Tahun 1998 tersebut 
dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan lanjut usia adalah 
seseorang yang berusia 60 tahun keatas. 
 

Berdasarkan beberapa teori diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

batasan lanjut usia (khususnya secara umum di Indonesia) dapat dimulai 

dari usia kronologis setelah dewasa akhir, yang dimulai dari usia 60 tahun. 

Dalam penelitian ini, peneiti akan menggunakan teori dari Papalia (2008) 

sebagai batasan usia kronologis pada lanjut usia yang akan diteliti. 

b. Pendekatan peran dan fungsi sosial 

Perubahan peran sosial dan status fungsional individu dapat dijelaskan 

dalam salah satu teori penuaan, yaitu teori aktifitas. Teori ini menjelaskan 

bahwa lanjut usia akan merasakan kepuasan dalam melakukan aktifitas 

lebih penting daripada kuantitas dan aktifitas yang dilakukan. Penjabaran 

lebih lanjut bahwa dari satu sisi, aktifitas lanjut usia dapat menurun, 

namun dari sisi lain dapat dikembangkan seperti peran baru lanjut usia 

sebagai relawan, ketua RT atau RW, kakek atau nenek serta janda atau 

duda (Maryam, dkk., 2008). 

Teori ini memberikan kesempatan pada lanjut usia untuk terus terlibat 

dalam berbagai kegiatan, terus bekerja memberikan kontribusi bagi 

kepuasan dan kebahagiaan hidup secara berarti bagi usia lanjut 

(Suardiman, 2011). 
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Jadi, individu yang dapat dikatakan telah memasuki usia lanjut 

berdasarkan fungsi sosial adalah individu yang telah mengalami perubahan 

peran, namun tidak menghentikan kegiatan sosialnya, seperti menjadi 

kakek/nenek, pensiun, dan ketua RW. 

Pada penelitian ini, akan digunakan teori Maryam sebagai batasan 

penelitian dalam pendekatan peran dan fungsi sosial. 

 

3. Tugas Perkembangan Lanjut Usia 

Sebagaimana individu yang memiliki tugas perkembangan yang berbeda-

beda pada setiap tahapan perkembangannya, lanjut usia memiliki tugas 

perkembangan yang berbeda dengan tahapan perkembangan sebelumnya. 

Menurut Erickson, menguraikan tugas perkembangan di lanjut usia adalah 

tercapainya integritas seseorang, yang bermakna bahwa individu tersebut 

berhasil memenuhi komitmen dalam hubungannya sendiri dengan orang lain 

(Prawitasari, 1994). 

Menurut Hurlock (2004), tugas perkembangan usia lanjut adalah 

menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan, 

menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya penghasilan 

(income) keluarga, menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup, 

membentuk hubungan dengan orang-orang seusia, membentuk pengaturan 

kehidupan fisik yang memuaskan dan menyesuaikan diri dengan peran sosial 

secara luwes. 
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Havinghurst (Hurlock, 2004) menyatakan bahwa tugas perkembangan 

pada lanjut usia antara lain: 

a. Menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan 

kesehatan. 

b. Menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya income 

(penghasilan) keluarga. 

c. Menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup. 

d. Membentuk hubungan dengan orang-orang yang seusia. 

e. Membentuk pengaturan kehidupan fisik yang memuaskan. 

f. Menyesuaikan diri dengan peran sosial secara luwes. 

Berdasarkan kedua teori diatas, telah dituliskan secara seirama oleh 

Havinghurst dan Hurlock bahwa tugas perkembangan lanjut usia secara umum 

meliputi penyesuaian terhadap perubahan fisik yaitu fisik yang semakin 

melemah, ekonomi yaitu pensiun dan sosial seperti menjaga hubungan dengan 

teman sebaya dan keluarga. 

 

B. Successful Aging 

1. Pengertian Successful Aging 

Jones dan Rose (2005) dalam bukunya mengenai “Physical Activity 

Instruction For Older Adults” menyatakan bahwa successful aging menurut 

teori psikologi dapat dijelaskan melalui tiga teori besar, yaitu : 

a. Teori Maslow, dengan hierarki kebutuhannya (hierarchy of needs). 

Maslow menjelaskan bahwa hierarki kebutuhan dengan mewajibkan 
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kepuasan bagi kebutuhan level terendah sebelum mencapai 

kebutuhan selanjutnya yang lebih tinggi. Berdasarkan teori tersebut, 

seseorang akan menjadi semakin bijak apabila menjadi lebih 

beraktualisasi diri dan transenden. Aktualisasi diri merupakan finding 

self-fulfillment and realizing one’s potential atau menemukan 

pemenuhan diri dan memahami potensi seseorang. Sedangkan 

transenden merupakan helping others find self-fulfillment and realize 

their potential membantu orang lain menemukan pemenuhan dirinya 

dan memahami potensi yang mereka miliki. Seseorang tidak akan 

dapat mencapai level tertinggi atau “being” ketika sibuk untuk 

memenuhi kebutuhan dasar. Hal itu dikarenakan individu masih 

sibuk dengan makanan, keamanan dan cinta, sehingga susah untuk 

pencarian kebenaran serta keindahan (Friedman & Schustack, 2008) 

b. Teori perkembangan psikososial dari Erikson (psychosocial stages of 

development). Teori tersebut mengungkapkan bahwa proses 

perkembangan kepribadian melewati delapan tingkatan, yang setiap 

tingkatannya memiliki ciri beberapa tipe dari krisis-krisis psikososial 

yang harus diselesaikan agar successful aging dapat terjadi. 

Dijelaskan juga bahwa the last three stages (between young and late 

adulthood) describe positive personality development leading to 

successful aging as the ability to (1) form close relationship with 

friends and lovers, (2) be productive by raising a family or through 

some form of work, and (3) look back on one’s life with pride and 
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satisfaction. Kalimat tersebut berarti tiga tahap terakhir (antara 

dewasa muda dan akhir) menjelaskan pengembangan kepribadian 

positif yang mengarah kepada successful aging sebagai kemampuan 

untuk (1) membentuk hubungan dekat dengan teman atau kekasih (2) 

menjadi produktif dengan membangun keluarga atau melalui 

beberapa bentuk pekerjaan dan (3) melihat kembali kepada 

kehidupan seseorang dengan kebanggan dan kepuasan. Ditambahkan 

lagi, salah satunya yaitu dengan pendekatan kematian dengan 

martabat dan penerimaan. 

c. Teori Baltes dan Baltes mengenai strategi optimisasi secara selektif 

dengan kompensasi (theory of selective optimization with 

compensation). Dijelaskan lebih lanjut bahwa, this theory focuses on 

three behavioral life-management strategies for maintaining 

functional independence in later life: (1) focusing on high-priority 

areas of life, areas that result in feelings of satisfaction and personal 

control, (2) optimizing remaining personal skills and talents that 

enrich and enhance life, and (3) compensating for losses of physical 

and mental function by using various personal strategies and 

technological resources, either one’s own or others’, to achieve 

objectives. Dalam arti lain, teori ini berfokus kepada tiga strategi 

manajemen perilaku hidup untuk mempertahankan kemerdekaan 

fungsional di kemudian hari (1) memfokuskan kepada bidang 

prioritas hidup yang tinggi, bidang yang menghasilkan perasaan 

Penelitian Tentang Successful…, Maulia Nur Adrianisah, Fakultas Psikologi UMP, 2012



17 
 

kepuasan dan kontrol pribadi, (2) mengoptimalkanketerampilan 

pribadi yang tersisa dan bakat yang memperkaya dan meningkatkan 

kehidupan serta (3) kompensasi kehilangan fungsi fisik dan mental 

dengan menggunakan berbagai macam strategi pribadi dan sumber 

daya teknologi, baik milik salah seorang atau orang lain, untuk 

mencapai tujuan. 

Berdasarkan ketiga teori diatas, dapat disimpulkan bahwa successful aging 

dapat diartikan sebagai seorang lanjut usia yang berada di puncak dan telah 

mengalami tahapan-tahapan dalam perkembangan psikososial, serta mampu 

memenuhi beberapa tahapan dalam hierarki Maslow,  dan menghadapi 

tantangan dalam usianya dengan strategi optimisasi secara selektif dengan 

kompensasi. 

 

2. Indikator Successful Aging 

Successful aging menurut Jones dan Rose (2005) dapat dilihat dari 

beberapa indikator 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. 

a. Autonomy (independence) atau kemandirian 

Autonomi (independence) dapat diartikan sebagai otonomi atau 

kebebasan (Echols & Shadily, 2007). Otonomi dapat berarti hak atau 

wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai 
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dengan peraturan yang berlaku (Depdikbud, 1996). Jadi dapat disimpulkan 

bahwa autonomy (independence) dapat berarti kebebasan untuk mengatur 

sendiri daerah/wilayah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau dapat 

disebut sebagai kemandirian. 

Menurut Suardiman (2011) yang membahas tentang kemandirian para 

lanjut usia, mandiri mengandung artian bahwa dalam menjalani hajat 

hidup keseharian, lanjut usia tidak bergantung kepada orang lain. 

Mandiri dapat dilihat dari berbagai macam sudut, antara lain: 

1) Mandiri dalam arti ekonomik, merupakan kemadirian dari segi 

ekonomi, dimana lanjut usia tidak memiliki ketergantungan 

keuangan pada orang lain, sekaligus memiliki pendapatan yang 

dapat menjamin kehidupannya. Misalnya, pensiun, tabungan hari 

tua, dan lain sebagainya. 

2) Mandiri ditinjau dari kemampuannya untuk melakukan kegiatan 

sehari-hari (Actifities of Daily Life-ADL), meliputi; lanjut usia 

mandiri sepenuhnya, mandiri dengan bantuan langsung 

keluarganya, dengan bantuan tidak langsung, lanjut usia dengan 

bantuan badan sosial, lanjut usia di panti wredha, lanjut usia yang 

di rawat di rumah sakit, dan lanjut usia dengan gangguan mental 

(Depkes. RI II) 

3) Mandiri berdasarkan aspek kepribadian, yaitu kemampuan 

mengatasi masalah, penuh ketekunan, memperoleh kepuasan dari 

usahanya serta berkeinginan mengerjakan sesuatu tanpa bantuan 
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orang lain (Hutherington). Lindgren (1974) melanjutkan bahwa 

individu mandiri adalah individu yang memiliki keteguhan hati 

tentang dirinya dan siapa yang bertanggung jawab atas perilakunya 

sendiri. Dalam hal ini, keinginan lanjut usia untuk bebas mandiri 

untuk tetap bertempat tinggal di rumah sendiri daripada mengikuti 

anaknya, dapat menjadi suatu gambaran dari makna mandiri yang 

disebutkan oleh Lindgren. 

4) Mandiri menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 

Tahun 1998 pasal 1 dan 3. Kemampuan untuk mandiri hanya 

dilakukan oleh lanjut usia yang potensial, yaitu lanjut usia yang 

masih mampu melakukan pekerjaan dan menghasilkan barang atau 

jasa. 

Berdasarkan keempat kriteria tersebut, lanjut usia dapat dikatakan 

mandiri ketika dapat memenuhi minimal satu dari keempat macam sudut 

tersebut, yaitu mengikuti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 

Tahun 1998 pasal 1 dan 3. Hal itu dikarenakan Negara Indonesia memiliki 

program pemberdayaan lanjut usia dalam bidang ketenagakerjaan, sebagai 

penunjang kemandirian lanjut usia, baik dari aspek ekonomis, pemenuhan 

kebutuhan psikologi, sosial, budaya dan kesehatan (Komisi Nasional 

Lanjut Usia, 2010) 

b. Financial and social status atau finansial dan status sosial 

Financial bagi lanjut usia bukanlah salah satu kewajiban di dalam 

masanya. Namun, ideal dari masa usia lanjut terhadap keuangan adalah 
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suatu masa dimana masa tersebut tidak direpotkan oleh urusan mencari 

uang, tetapi masa menikmati jerih payahnya bekerja pada waktu muda, 

sehingga hidup tenang, sejahtera dan bahagia (Suardiman, 2011). 

Keuangan hanya sebagai penjaga agar mereka tetap mandiri (Hurlock, 

2004). 

Status sosial bagi lanjut usia terutama lanjut usia pada masyarakat 

Jawa adalah lanjut usia yang menjadi pepundhen dan sesepuh. Pepundhen 

merupakan julukan untuk lanjut usia sebagai seseorang yang dipundhi-

pundhi, ditempatkan pada tempat yang tinggi, dihormati. Budaya jawa 

juga memberi status yang tinggi pada orang tua atau usia lanjut yang 

berperan aktif dan biasa disebut dengan sesepuh. Diharapkan lanjut usia 

dapat berperan sebagai penasihat yang arif bijaksana, pemandu kegiatan 

keagamaan, pemelihara tradisi serta menjadi teladan bagi generasi muda 

(Suardiman, 2011). 

c. Sense of meaningful purpose in life atau kebermaknaan hidup 

Meaningful purpose in life dapat berarti kebermaknaan hidup. Teori 

mengenai kebermaknaan hidup dibahas oleh Viktor Frankl yang dikenal 

sebagai logoterapi. Makna hidup adalah hal-hal yang dianggap sangat 

penting dan berharga serta memberikan nilai khusus bagi seseorang, 

sehingga layak dijadikan tujuan dalam kehidupan (the purpose in life). 

Bila hal itu berhasil dipenuhi akan menyebabkan seseorang merasakan 

kehidupan yang berarti dan pada akhirnya akan menimbulkan perasaan 

bahagia (happiness) (Bastaman, 2007) 
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Lanjut usia yang hidupnya bermakna dapat dideskripsikan sebagai 

orang-orang yang menerima dan bersikap positif terhadap ketuaannya 

serta menjalaninya dengan tenang. Dia selalu berusaha meningkatkan iman 

dan takwanya kepada Tuhan. Ia mampu hidup mandiri dan tidak terlalu 

tergantung pada keluarga, apalagi membebaninya. Hubungan dengan 

pasangan tetap rukun, demikan juga terhadap anak-anak dan kerabat 

dekatnya. Ia juga memiliki teman dan sahabat serta lingkungan di luar 

keluarga tempat berkomunikasi dan bergaul. Kondisi kesehatan terjaga 

dengan baik, sama halnya dengan kesejahteraannya. Lanjut usia bermakna 

juga dihormati dan menjadi panutan dalam keluarga dan lingkungannya, ia 

berusaha membagi pengalamannya yang bermanfaat. Lanjut usia juga 

memiliki harapan dirinya akan menjadi lebih baik dan bersedia 

memperbaiki diri. Hasratnya adalah menjadi orang yang berguna dan 

memberikan manfaat sebanyak-banyaknya pada lingkungan sekitarnya 

(Bastaman, 2007). 

d. Self Actualization atau aktualisasi diri 

Pencetus dari teori aktualisasi diri ini adalah Maslow. Menurutnya, 

aktualisasi diri hanyalah terdapat pada orang-orang dengan usia lanjut dan 

cenderung dipandang sebagai suatu keadaan puncak atau keadaan akhir. 

Aktualisasi diri merupakan suatu tujuan jangka panjang, bukan sebagai 

suatu proses dinamis yang terus aktif sepanjang hidup, serta lebih sebagai 

Ada daripada Menjadi. Hal itu dikarenakan proses aktualisasi merupakan 
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perkembangan atau penemuan jati diri dan mekarnya potensi yang ada 

atau yang terpendam (Goble, 2010). 

Ciri-ciri umum individu dengan manusia yang mengaktualisasikan 

dirinya antara lain : 

1) Kemampuan untuk melihat hidup secara jernih, yaitu melihat hidup 

apa adanya bukan menurutkan keinginan mereka. Tidak bersikap 

emosional, lebih objektif terhadap hasil pengamatan. 

2) Memiliki ketegasan mengenai yang benar dan yang salah di dalam 

berbagai macam aspek kehidupan, sehingga mampu menembus 

dan melihat realitas yang tersembunyi. 

3) Memiliki sifat rendah hati, mampu mendengarkan orang lain 

dengan sabar, mau mengakui bahwa mereka tidak tahu segalanya 

dan bahwa orang lain akan mengajari mereka sesuatu. 

4) Memiliki persepsi yang jauh dari hasrat-hasrat, kecemasan, 

ketakutan, harapan, optimisme palsu atau pesimisme/B-cognition 

(Being-cognition), yang diiringi dengan penuh keyakinan. 

5) Membaktikan diri pada tugas atau kewajiban tertentu. 

6) Memiliki kreatifitas yaitu fleksibilitas, spontanitas, keberanian, 

berani berbuat kesalahan, keterbukaan dan kerendahan hati 

(terbuka terhadap gagasan baru). 

7) Kadar konflik dalam diri yang rendah, tidak berperang melawan 

dirinya sendiri, pribadi menyatu. Artinya memiliki lebih banyak 
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energi untuk hal-hal yang lebih produktif. Ia melakukan kesalahan, 

namun kesalahan itu diterimanya dengan lapang hati 

8) Mandiri: tidak terlalu merisaukan kehormatan, prestise, maupun 

hadiah penghargaan (kemerdekaan psikologis), tegas dalam 

menegakkan prinsip dasar (Goble, 2010). 

Selanjutnya, the more self-actualized and transendenct an individual 

becomes, the wisher he or she also becomes. Self-actualization is defined 

as finding self-fulfillment and realizing one’s potential. Transendence is 

defined as helping others find self-fulfillment and realize the potential. 

Dalam arti lain, seseorang akan menjadi semakin bijak apabila menjadi 

lebih beraktualisasi diri dan transenden. Aktualisasi diri dapat diartikan 

sebagai menemukan pemenuhan diri dan memahami potensi seseorang. 

Transenden dapat didefinisikan sebagai membantu orang lain menemukan 

pemenuhan dirinya dan memahami potensi yang mereka miliki (Jones & 

Rose, 2005). 

Berdasarkan beberapa macam indikator diatas, dapat disimpulkan 

bahwa lanjut usia dengan successful aging dilihat dari empat indikator 

yaitu autonomy (independence), financial and social status, sense of 

meaningful purpose in life, dan self actualization. Dalam arti lain dapat 

bermakna otonomi (kebebasan), financial dan status social, kebermaknaan 

hidup dan aktualisasi diri. 
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C. Kehidupan Lanjut Usia 

Lanjut usia di Indonesia, biasanya dikaitkan dengan kearifan. Makin tua 

seseorang, makin dianggap arif dan bijaksana. Meskipun lanjut usia tersebut 

sudah mengalami kepikunan, keluarganya akan merawatnya dengan penuh 

hormat. Lanjut usia di Indonesia memiliki kelebihan dibandingkan dengan 

lanjut usia di negara maju seperti Amerika Serikat. Di Indonesia, lanjut usia 

biasanya masih dihargai oleh anak cucunya maupun masyarakat sekitar dan 

masih aktif dalam merawat cucu (Prawitasari, 1994), serta dianggap sebagai 

pepundhen dan sesepuh agar dapat menjadi contoh yang baik bagi generasi 

muda yang hidup bersamanya (Suardiman, 2011). 

Lanjut usia di Indonesia cenderung tinggal di rumah sendiri atau rumah 

anak cucunya dan bukan di panti wredha. Haditono (1991) mengemukakan 

bahwa lanjut usia di Yogyakarta, Manado, Padang dan Surabaya mempunyai 

prefrensi tempat tinggal yang berbeda. Secara umum, penelitian ini 

menunjukkan bahwa prefrensi untuk hidup bersama anak masih menonjol 

(Prawitasari, 1994). 

Dalam kebijakan pemerintah Indonesia, pengembangan dan pembangunan 

kualitas lanjut usia, dikembangkan beberapa pendekatan untuk 

mensejahterakan kehidupan para lanjut usia. Salah satunya adalah melalui 

pendekatan lingkungan keluarga dan masyarakat (family center development 

and community based). Hal itu dikarenakan keluarga merupakan tempat 

penanganan lanjut usia yang paling layak, dikarenakan beberapa hal. Hal-hal 

tersebut yaitu dukungan yang diberikan baik secara financial ataupun non-
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finansial dapat mendukung permasalahan penanganan lanjut usia. Selain itu, 

lanjut usia dapat mengalihkan kemampuannya dan pengalamannya kepada 

seluruh anggota keluarga, terutama kaum muda. Hal lain yang menjadikan 

keluarga layak untuk dijadikan tempat penanganan  masalah lanjut usia adalah 

karena interaksi lintas generasi lebih mudah diwujudkan dalam rangka 

mencegah kesenjangan antar generasi tersebut. 

 

D. Konsep Keluarga 

1. Pengertian Keluarga 

Keluarga merupakan suatu kesatuan yang diikat oleh adanya saling 

berhubungan atau interaksi dan saling mempengaruhi antara satu dan yang 

lainnya, walaupun diantara mereka tidak terdapat hubungan darah (Djamarah, 

2004). 

Keluarga juga merupakan kelompok primer yang terpenting dalam 

masyarakat. Dengan kata lain, keluarga tetap merupakan bagian dari 

masyarakat total yang lahir dan berada di dalamnya (Khairuddin, 2008) 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan kelompok primer yang 

juga merupakan lembaga sosial terkecil yang saling mempengaruhi satu dan 

yang lainnya, walaupun tidak terdapat hubungan darah didalamnya. 

 

2. Teori Sistem Keluarga 

Wong et. al (2008) Teori sistem keluarga diturunkan dari teori sistem 

umum suatu ilmu pengetahuan tentang “keutuhan” yang dikaraktristikkan oleh 

Penelitian Tentang Successful…, Maulia Nur Adrianisah, Fakultas Psikologi UMP, 2012



26 
 

interaksi di antara sistem dan lingkungan. Teori tersebut memiliki beberapa 

komponen, antara lain: 

a. Asumsi 

Perubahan dalam satu bagian sistem keluarga dapat mempengaruhi 

semua bagian lain dalam sistem keluarga (circular causality). Sistem 

keluarga ditandai oleh periode pertumbuhan yang cepat serta periode 

stabilitas relatif. Baik perubahan yang sangat kecil maupun besar, dapat 

menimbulkan disfungsi dalam sistem keluarga. Oleh karenanya, 

diperlukan keseimbangan antara morfogenesis (perubahan) dan 

morfostatis (tidak ada perubahan) 

Sistem keluarga dapat menimbulkan perubahan dan bereaksi terhadap 

perubahan tersebut. 

b. Kekuatan 

Dapat diterapkan ke keluarga dalam kehidupan sehari-hari, dan pada 

keluarga yang memiliki disfungsi patologi. Berguna untuk berbagai 

struktur keluarga dan berbagai tahap siklus kehidupan. 

c. Keterbatasan 

Lebih sulit untuk menentukan hubungan sebab akibat karena adanya 

circular causality. 

d. Aplikasi 

Seleksi pasangan, proses penjagaan, komunikasi keluarga, 

pemeliharaan ikatan, kekuasaan dan kontrol dalam keluarga, hubungan 

orang tua-anak, kehamilan remaja dan masa menjadi orang tua. 
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3. Struktur Keluarga 

Struktur keluarga atau komposisi keluarga, terdiri atas individu, masing-

masing dengan status dan kedudukan sosial serta posisi yang diketahui, yang 

saling berinteraksi dengan cara regular, dan berulang berdasarkan sanksi 

sosial. Berikut beberapa macam keluarga yaitu : 

a. Keluarga inti tradisional (extended family) 

Keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri dan anak kandungnya. 

Seorang anak yang berada dalam keluarga inti tradisional tinggal dengan 

orang tua biologis, jika memiliki saudara kandung, hanyalah saudara yang 

sedarah. 

b. Keluarga Inti 

Keluarga inti terdiri dari dua orang tua dan anak-anaknya yang tidak 

harus memiliki ikatan secara biologis. Ikatan keluarga yang biologis 

dimungkinkan hanya satu jalur saja seperti ayah atau ibu tiri dan tidak 

kerabat atau bukan kerabat dalam keluarga tersebut. 

c. Keluarga campuran 

Merupakan campuran dari keluarga inti tradisional dan keluarga inti. 

d. Keluarga besar/keluarga batih (nucleus family) 

Sebuah keluarga yang terdiri atas satu orang tua, satu anak atau lebih 

dan satu atau lebih anggota keluarga (berasal dari kerabat dekat atau bukan 

kerabat), bukan hanya terdiri atas orang tua atau anak saja. Hubungan 
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orang tua-anak dan saudara kandung bersifat biologis, tiri, adopsi atau 

asuh (Wong, et.al, 2008). 

Karsidi, mengungkapkan bahwa, pada pola hubungan orang tua-anak 

dalam keluarga memiliki suatu faktor yang menguntungkan secara 

psikologis, ekonomis dan sosial (Horowirz, 1985; Suparlan, 1989; Zinn 

dan Eitzen, 1990).  

Suardiman (2011) menuliskan, struktur keluarga pada kehidupan lanjut 

usia memiliki perubahan dari extended family (keluarga inti tradisional) 

menuju ke keluarga besar/batih (nucleus family). 

Oleh karena itu, berdasarkan beberapa pemaparan teori di atas, teori 

keluarga yang akan dipakai yaitu keluarga besar batih / nucleus family. 

 

4. Fungsi Keberadaan Keluarga 

Fungsi keluarga mengacu pada interaksi anggota keluarga, terutama 

kepada kualitas hubungan dan interaksi didalamnya (Wong, et.al, 2008). 

Dunst, Trivette, dan Deal (1988) menyatakan bahwa terdapat sekitar 12 

kualitas eksklusif utama yang bersifat non mutual pada keluarga yang kuat. 

Mereka mengingatkan bahwa tidak semua keluarga yang kuat ditandai dengan 

keberadaan 12 ciri tetapi gabungan dari ciri tersebut dapat menunjukkan suatu 

keluarga yang kuat. Kualitas tersebut yaitu : 

a. Memiliki komitmen yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan 

keluarga 
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b. Menghargai segala hal dalam keluarga dan mendorong agar dapat 

melakukan yang lebih baik 

c. Dapat menggunakan waktu bersama-sama tanpa memperdulikan 

apakah kejadian tersebut formal atau tidak 

d. Memiliki tujuan untuk terus berjalan 

e. Mempunyai kesamaan nilai dan pentingnya menyediakan waktu untuk 

keluarga 

f. Memiliki komunikasi yang menekankan pada komunikasi positif 

g. Memiliki pandangan tentang aturan keluarga, nilai dan keyakinan yang 

membentuk harapan yang diinginkan dan diterima 

h. Mempunyai berbagai strategi koping untuk meningkatkan fungsi 

positif dalam kehidupan, baik secara normative ataupun tidak 

i. Memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah 

j. Mampu bersikap positif 

k. Mempunyai fleksibilitas dan adaptabilitas dalam peran yang 

dibutuhkan 

l. Mempunyai keseimbangan antara penggunaan sumber internal dan 

eksternal 

Gabungan tertentu dari ciri-ciri tersebut menentukan gaya fungsi keluarga 

(cara untuk menghadapi suatu kejadian dalam hidup dan meningkatkan 

pertumbuhan dan perkembangan). Tidak ada gaya fungsi keluarga yang salah 

atau benar, tetapi cenderung pada perbedaan gaya yang efektif yang cenderung 
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digunakan keluarga sebagai respons terhadap berbagai peristiwa dan situasi 

dalam kehidupan (Wong, et.al, 2008). 

Pada intinya, keluarga merupakan sumber utama terpenuhinya kebutuhan 

emosional, semakin besar dukungan emosional dalam keluarga, semakin 

menimbulkan rasa senang dan bahagia dalam keluarga. Namun sebaliknya, 

semakin miskin dukungan emosional, semakin menimbulkan perasaan yang 

tidak senang (Suardiman, 2011). Keluarga akan memiliki fungsi yang lebih 

efektif apabila dalam interaksi anggota keluarga, memiliki kualitas dalam 

hubungan dan interaksi didalamnya, sehingga fungsi-fungsi dalam keluarga 

dapat terealisasikan menurut gaya fungsi keluarga masing-masing. 

Pada penelitian ini, akan menggunakan teori mengenai fungsi keberadaan 

keluarga yang mengacu kepada pendapat dari Suardiman. 

 

E. Kerangka Berfikir 

Lanjut usia merupakan individu yang telah memasuki tahap perkembangan 

terakhir dalam hidupnya setelah dewasa madya, dengan batasan usia 

kronologis dimulai dari usia 60 tahun. Selain itu, individu dapat dikatakan 

lanjut usia ketika terjadi perubahan pada fungsi peran dalam kehidupan 

bersosial (seperti menjadi kakek atau nenek bagi cucu dan menjadi tetua 

dalam organisasi kemasyarakatan (ketua RT atau RW) yang dapat 

dipertimbangkan saran-sarannya), sehingga dapat mencapai tugas 

perkembangannya yaitu tercapainya integritas dan berhasil memenuhi 

komitmen dalam hubungannya sendiri dengan orang lain. 
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Idealnya, lanjut usia dalam kelangsungan hidupnya tinggal dengan 

mengikut kepada anak-anaknya maupun keluarga anaknya. Hal itu dilakukan 

karena lanjut usia merasa diperhatikan (Purnama, 2009) dan tidak segan 

apabila memerlukan bantuan, karena berada dalam lingkungan sendiri. 

Namun, ketika terdapat anak, terutama keluarga anak dari lanjut usia yang 

mengikuti lanjut usia, hal itu dapat menjadi beban tersendiri bagi lanjut usia. 

Beban tersebut dapat berupa ketergantungan keuangan kepada para lanjut usia. 

Keadaan tersebut akan memberatkan para lanjut usia, baik secara langsung 

maupun tidak langsung dan dimungkinkan akan membawa pengaruh bagi 

pencapaian successful aging-nya. 

Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut mengenai kehidupan lanjut usia 

yang anaknya tinggal bersamanya, berkenaan dengan pencapaian successful 

aging. Hal ini penting agar keluarga yang ikut hidup bersama lanjut usia, 

dapat lebih memaksimalkan perannya sebagai anak. Harapannya, keluarga 

(terutama anak) dapat membantu lanjut usia dalam mencapai successful aging 

yang maksimal di usia senjanya dan bukan menjadi beban bagi lanjut usia. 

Successful aging yang difasilitasi oleh konteks sosial akan memberikan 

peluang para lanjut usia untuk mengelola perubahan hidupnya secara efektif 

(Suardiman, 2011). 

Gejala lanjut usia yang mencapai successful aging yaitu terpenuhinya; 

“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. Sedangkan pada 
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lanjut usia yang tidak memenuhi keempat indikator tersebut, maka successful 

aging-nya tidak akan tercapai.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berdasarkan kerangka berfikir diatas, dapat digariskan pokok 

pikiran dari successful aging yang akan dijadikan sebagai pokok-pokok 

pertanyaan penelitian, yaitu : 

a. Autonomy (independence) : otonomi (kemandirian) 

b. Financial and social status : keuangan dan status social 

c. Sense of meaningful purpose in life : kebermaknaan hidup 

d. Self actualization : aktualisasi diri 

Lanjut usia yang keluarga 
anaknya tinggal bersamanya 

Successful Aging: 
Indikator : “autonomy (independence), financial and social status, sense 
of meaningful purpose in life, and self actualization” atau otonomi 
(kemandirian), keuangan dan status social, kebermaknaan hidup dan 
aktualisasi diri. 

Terpenuhi Tidak Terpenuhi 

Tercapai Successful 
aging 

Tidak Successful Aging 
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