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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab pembuka dari skripsi yang meliputi latar belakang 

yang mendasari penelitian, fokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi. 

A. Latar Belakang Penelitian 

Usia tua (selanjutnya akan disebut dengan lansia) merupakan periode 

penutup dalam rentang kehidupan seseorang (Hurlock, 1980). Lansia mengalami 

perubahan fisik dan psikologis tertentu yang menimbulkan efek psikologis negatif 

karena beranjak jauh dari periode terdahulu yang lebih menyenangkan dan penuh 

manfaat (Jahja, 2011). Efek psikologis negatif dapat ditengahi oleh kepuasan 

pernikahan di akhir kehidupan karena sangat besar peranannya dalam bantuan 

ketidakmampuan fungsional, mengurangi kecemasan dan depresi, dan menjadi 

alasan meningkatnya harga diri saat menjadi lansia (Papalia & Feldman, 2014). 

Kepuasan pernikahan yang di dalamnya terdapat kebahagiaan yang 

didapatkan melalui anak-anak yang telah berhasil, keluarga yang harmonis, 

melakukan aktivitas sosial, dan lainnya menjadi suatu kebutuhan psikologis bagi 

lansia yang sangat penting. Menurut Santrock (2002), salah satu kebutuhan 

psikologis lansia adalah tinggal dekat dengan kerabat keluarga dan teman-teman 

agar mampu menjalin komunikasi yang dampaknya menjadi katalisator untuk 

introspeksi diri menemukan aspek-aspek yang hilang setelah menjadi lansia dan 

belajar untuk berdiri di atas kaki sendiri saat mereka menjadi lansia, namun dari 

setengah penduduk lansia dunia, lima persen ke bawah lansia laki-laki dan 10 

persen ke atas lansia perempuan kenyataannya tidak pernah menikah (selanjutnya 

akan disebut lajang). 

Meski kebutuhan psikologis lansia adalah tinggal dekat dengan kerabat 

keluarga, namun Papalia & Feldman (2014) menjelaskan bahwa lansia lajang 

lebih mampu hidup sendiri dan tidak merasa kesepian karena mereka paling 

mungkin untuk mengalami “beban tunggal” terkait ketiadaan pasangan intim. 

Hasil penelitian Hunggara (2010) menjelaskan bahwa lansia lajang umumnya 

tidak memiliki penyesalan di masa lalu, sangat menikmati aktivitasnya sehari-hari, 
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besar kontribusinya bagi orang di sekitar, tetap selalu merasa diterima dan 

diperhatikan, serta tetap memiliki perasaan sejahtera dan terpelihara. Penelitian 

tersebut didukung oleh penelitian Jaya (2011), yang menjelaskan bahwa lansia 

yang berpandangan positif terhadap status lajangnya yang mengandung arti bahwa 

dirinya tahu kepada siapa dan untuk apa mereka tetap berbahagia meski lajang, 

tidak menyesali masa lalu dan tetap memiliki keingingan untuk membentuk 

hubungan akrab dengan orang lain guna kualitas hidup yang tetap baik. 

Pola hidup bagi lansia lebih beragam jika dibandingkan dengan dewasa 

madya, salah satunya adalah tinggal dalam penampungan lansia/panti werdha 

(Hurlock, 1980). Menurut hasil penelitian Tjhaij (2014), tidak memiliki keluarga 

inti menjadi alasan mengapa lansia lajang memilih untuk tinggal di panti werdha. 

Lansia lajang yang tinggal di panti werdha memungkinkan mereka untuk dapat 

berhubungan dengan teman seusianya dan menjalin komunikasi yang baik (Jahja, 

2011). Komunikasi yang tetap dijalin pada umumnya membuat lansia jauh dari 

suatu ketiadaan makna, tujuan, arah dan ketiadaan kerlibatan. Komunikasi  yang  

lancar dan efektif dengan sesama lansia bisa membuat suasana menjadi 

menyenangkan dan hal tersebut menjadi faktor pendukung  lansia dalam mencari 

makna hidupnya di panti (Tjhaij, 2014). Dengan mengetahui makna hidup, lansia 

tetap mengetahui untuk siapa dan alasan apa yang membuat mereka tetap harus 

bertahan hidup dan menemukan bahwa hidupnya untuk suatu tujuan tertentu 

(Abidin, 2007). 

Berdasarkan penelitian Takkinen & Ruoppila (2001), pencarian makna 

hidup akan selalu penting di sepanjang rentang kehidupan, lebih khususnya bagi 

para lansia karena pada masa ini seseorang umumnya kehilangan kemampuan 

fungsi tubuh, kehilangan kemampuan berrelasi sosial, dan kekhawatiran kematian 

dirinya yang akibatnya mengancam kesejahteraan hidup. Hasil temuan penelitian 

tersebut didukung oleh penelitian Steger, Oishi, & Kashdan (2009) yang 

membuktikan bahwa makna hidup berkembang sepanjang masa hidup. 

Berkembangnya makna hidup dipengaruhi oleh pengalaman seorang individu di 

mana semakin bertambahnya usia maka semakin besar kebutuhan akan 

kebermaknaan hidupnya. 
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Makna hidup merupakan sesuatu yang unik dan khas yang hanya bisa 

dipenuhi oleh orang bersangkutan (Frankl, 2004). Menurut Frankl ada tiga cara 

yang dapat ditempuh manusia untuk menemukan makna hidup, yaitu: (1) melalui 

pekerjaan  atau perbuatan yang menyangkut pemberian dari diri melalui kegiatan 

bekerja, berkarya, ataupun mencipta kepada lingkungannya, (2) dengan 

mengalami sesuatu atau melalui seseorang yang menyangkut penghayatan akan 

alam, budaya, ataupun dengan mengenal manusia lain dengan segala keunikannya 

dan melibatkan cinta kasih menyangkut ada yang didapatkan untuk diri dari 

lingkungannya, dan (3) melalui cara seseorang menyikapi penderitaan yang tidak 

dapat dihindari yang menyangkut sikap tabah, sabar dan berani menghadapi 

segala bentuk penderitaan hidup. Dengan demikian makna hidup sangat mungkin 

ditemukan bahkan saat seseorang dihadapkan pada situasi yang tidak membawa 

harapan dan saat seseorang dihadapkan pada nasib yang tidak bisa diubah. Makna 

hidup akan selalu berubah dengan menyesuaikan kondisi yang ada, namun suatu 

makna hidup tidak pernah hilang dalam kondisi apapun. 

Mardhika (2013), dalam penelitiannya membuat simpulan bahwa bagi 

seseorang sebaiknya tidak hanya memiliki satu nilai tunggal makna hidup 

mengingat makna hidup bersifat unik dan khas yang hanya dapat dipenuhi oleh 

yang bersangkutan. Ketika makna hidup itu hilang akan menimbulkan suatu 

kehampaan bagi orang tersebut. Jumlah sumber makna hidup yang dimiliki 

seseorang berpengaruh dalam proses penemuan makna hidup kembali. Seseorang 

yang memiliki makna hidup tidak hanya satu yang bisa ditemukan melalui upaya 

pencarian makna hidup tetap akan membuat hidupnya bermakna meski 

menghadapi penderitaan dalam bentuk apapun termasuk kondisi lajang hingga 

lansia kemudian tinggal di panti werdha karena tidak memiliki keluarga inti. 

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik melakukan sebuah 

penelitian dengan judul “Proses Pencarian Makna Hidup Lansia Lajang yang 

Tinggal di Panti Werdha Karitas”. 

B. Fokus Penelitian 

Fokus dalam penelitian ini adalah proses pencarian makna hidup lansia 

lajang yang tinggal di Panti Werdha Karitas. Proses pencarian makna hidup dalam 
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penelitian ini merujuk pada bagaimana proses pencarian makna hidup lansia yang 

tinggal di Panti Werdha Karitas meliputi kemauannya untuk menemukan arti di 

dalam hidup melalui aspek-aspek sumber menemukan makna hidup (Frankl, 

2004), yang oleh Bastaman (2007) disebut sebagai nilai kehidupan untuk 

memperoleh hidup yang bermakna. Sedangkan lansia lajang dalam penelitian 

merujuk pada lansia di Panti Werdha Karitas dengan karakteristik tidak pernah 

menikah. 

C. Pertanyaan Penelitian 

Dengan dilatarbelakangi masalah yang telah dijelaskan di atas, maka 

pertanyaan dalam penelitian ini adalah “bagaimana proses pencarian makna hidup 

lansia lajang yang tinggal di Panti Werdha Karitas” 

D. Tujuan Penelitian 

Merujuk pada pertanyaan penelitian yang dipaparkan di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana proses pencarian 

makna hidup lansia lajang yang tinggal di Panti Werdha Karitas. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi 

perkembangan ilmu psikologi, khususnya Psikologi Perkembangan yang berkaitan 

dengan proses pencarian makna hidup lansia lajang dan tinggal di panti werdha. 

Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan 

sumbangan pengetahuan bagi mereka yang berada di lingkungan lansia yang 

berada di panti werdha agar dapat membantu, memberikan dukungan, dan 

pelayanan terbaik sebagai sistem pendukung di luar dukungan keluarga dan 

sebagai pendukung bagi relevansi terciptanya suatu proses pencarian makna hidup 

bagi lansia di panti werdha guna kualitas hidup yang lebih baik lagi. 

F. Struktur Organisasi Skripsi 

Untuk memberikan gambaran keseluruhan secara singkat dari isi skripsi, 

peneliti menyajikan uraian dari sistematika skripsi sebagai berikut: 
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Cover, Lembar Pengesahan, Pernyataan Bebas Plagiarisme, Abstrak, Abstract, 

Kata Pengantar, Ucapan Terima Kasih, dan Dartar isi sebagai bagian pembuka 

sebelum memasuki bagian per Bab di dalam skripsi. 

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang yang mendasari penelitian, fokus 

penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

struktur organisasi skripsi. 

Bab II Kajian Pustaka, menyajikan kajian teori dan konsep tentang pencarian 

makna hidup (searching for meaning) yang meliputi definisi makna hidup dan 

karakteristiknya, definisi pencarian makna hidup, sumber menemukan makna 

hidup, faktor-faktor yang memengaruhi menemukan makna hidup, hidup 

bermakna dan hidup tanpa makna. Serta kajian teori dan konsep mengenai 

perkembangan lansia yang meliputi definisi lansia, ciri-ciri lansia, tugas 

perkembangan lansia, perubahan minat lansia, serta kesendirian pada lansia. 

Disamping kajian teori, disajikan pula penelitian terdahulu yang relevan dengan 

penelitian yang dilakukan 

Bab III Metode Penelitian, berisi penjabaran secara rinci mengenai metode 

penelitian yang terdiri dari desain penelitian, responden dan tempat penelitian 

berlangsung, instrumen berisi kerangka wawancara yang digunakan sebagai 

panduan dalam pengambilan data, teknik yang digunakan saat pengumpulan data, 

analisis yang dilakukan setelah data didapatkan, serta keabsahan data. 

Bab IV Hasil dan Pembahasan, berisi pembahasan dari hasil penelitian yang 

diuraikan ke dalam pemaparan individual yang bertujuan untuk menjawab 

pertanyaan penelitian pada Bab I meliputi, data profil responden, riwayat hidup 

responden dan hasil dan pembahasan dari proses pencarian makna hidup 

responden yang akan disajikan dalam bentuk narasi dan gambar ilustrasi. Sebagai 

penutup pada Bab IV akan disajikan pula sebuah tabel proses pencarian makna 

hidup responden meliputi persamaan dan perbedaan dari masing-masing 

responden dan juga keterbatasan dalam penelitian ini. 
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Bab V Kesimpulan dan Saran, berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan 

dalam bentuk kesimpulan individual dan rekomendasi yang ditujukan kepada 

pihak-pihak yang terkait serta saran bagi peneliti selanjutnya. 

Daftar Pustaka, berisi daftar sumber yang digunakan dalam penelitian ini baik 

berupa buku, jurnal ataupun media online, yang telah dikutip dengan cara yang 

sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. 

Lampiran, berisi dokumen-dokumen tambahan sebagai penyempurna dokumen 

utama skripsi. 


