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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab ini berisi penjabaran dasar-dasar dalam penelitian yang meliputi latar belakang 

penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat dari penelitian yang 

dilakukan, serta struktur organisasi skripsi. 

A. Latar Belakang Penelitian 

Lansia merupakan fase kehidupan yang dimulai ketika individu memasuki usia 

60 tahun (Santrock, 2002). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2019), 

piramida penduduk Indonesia selama lima dekade terakhir mengalami pergeseran 

menuju usia lanjut. Persentase penduduk lansia Indonesia meningkat sekitar dua 

kali lipat hingga pada 2019 jumlahnya mencapai 9,6% dari keseluruhan penduduk 

Indonesia atau terdapat sekitar 25,7 juta orang penduduk Indonesia yang termasuk 

ke dalam kelompok lansia (SMERU Research Institute, 2020). Populasi penduduk 

lansia ini diperkirakan akan mengalami perkembangan yang pesat, bahkan 

angkanya diduga dapat mencapai lebih dari 23% dari total penduduk Indonesia 

pada tahun 2050 dan peningkatan jumlah lansia ini cenderung diikuti dengan 

permasalahan terkait kondisi kesehatan dan sosial yang perlu diperhatikan (Badan 

Pusat Statistik, 2015; Trihandini, 2007). 

Menurut Erikson (dalam Papalia & Feldman, 2014), bentuk capaian tertinggi 

pada masa lansia adalah pemaknaan terhadap kehidupan yang dapat menghasilkan 

integritas ego dalam diri. Pemaknaan ini dapat ditunjukkan melalui penerimaan 

perjalanan hidup yang sudah mereka lalui. Rendahnya integritas ego dengan 

kondisi fisik maupun psikis yang bermasalah pada lansia memiliki hubungan 

dengan kecemasan akan kematian yang mereka rasakan (Fortner et al. dalam 

Harapan, Sabrian, & Utomo, 2014). Kecemasan kematian dapat ditemukan pada 

usia dewasa muda (Lyke, 2013) dan dewasa tengah (Yukay Yüksel, Güneş, & 

Akdağ, 2017), namun kecemasan kematian lebih banyak dialami oleh lansia karena 

mereka lebih rentan untuk menghadapi kematian akibat banyaknya permasalahan 
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fisik yang mereka alami mulai dari gangguan dalam bergerak hingga cacat fisik, 

kecenderungan mengalami penyakit kronis, dan ketergantungan mereka pada orang 

lain (Khademi et al., 2020). 

Kecemasan kematian merupakan sikap individu terhadap kematian yang dapat 

berupa perasaan negatif dan kegelisahan ketika memikirkan tentang kematian 

(Richardson et al. dalam Sridevi & Swathi, 2014). Kecemasan kematian dianggap 

sebagai fear atau ketakutan yang mendasari berbagai kondisi psikologis manusia 

dan dinilai sebagai jenis kecemasan yang paling utama di antara berbagai jenis 

kecemasan lainnya (F. Heidari, Amiri, & Amiri, 2016; Iverach, Menzies, & 

Menzies, 2014). Menurut Kesebir (2014), manusia akan menjalani hidupnya 

dengan kesadaran akan realita tentang kematian dan kecemasan tentang kematian 

akan muncul sebagai beban dari kondisi kesadaran ini. Ketakutan akan kematian 

sudah berada berdampingan dengan keinginan manusia untuk hidup sejak awal 

kehidupan ini dimulai dan manusia didorong untuk bertahan hidup meskipun 

mereka sadar bahwa akhirnya akan mati (Momtaz et al., 2015). Mohammadpour et 

al. (2018) melihat kecemasan kematian ini sebagai pengalaman yang normal untuk 

dialami individu dan dapat mendorong pada aktivitas positif ketika kondisi ini 

muncul pada tingkat yang rendah namun kecemasan kematian ini akan 

menyebabkan terjadinya maladaptasi ketika dialami dalam tingkat yang tinggi.  

Pada lansia, kecemasan kematian menjadi perhatian yang utama karena 

kematian menjadi fenomena yang lebih mungkin dihadapi dan diharapkan seiring 

dengan pertambahan usia mereka (Keskin et al., 2018). Kecemasan kematian dapat 

menggambarkan kesadaran yang rendah hingga ketakutan neurotik parah terkait 

fenomena kehilangan diri yang disertai juga dengan munculnya kondisi lain, salah 

satunya adalah persepsi akan ketidakberdayaan (Singh dalam Soleimani et al., 

2016). Persepsi ketidakberdayaan yang dimiliki individu diasosiasikan dengan 

rendahnya keyakinan terhadap kemampuannya untuk dapat menangani kesulitan 

yang dia hadapi sehingga  individu tersebut juga memiliki self-esteem yang rendah 

(Ahmad & Safaria, 2013). Rosenberg (dalam Abdel-Khalek, 2016) 

menggambarkan self-esteem sebagai sebuah evaluasi positif yang dimiliki individu 
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terhadap dirinya secara keseluruhan. Perkembangan self-esteem ini mengalami 

peningkatan pada usia remaja sampai usia dewasa tengah, namun terus berkurang 

seiring dengan pertambahan usia, sehingga tingkat self-esteem pada masa lansia 

cenderung menurun padahal self-esteem ini dianggap sebagai aspek yang paling 

menentukan perkembangan psikologis lansia (Franak, Alireza, & Malek, 2015; 

Orth & Robins, 2014; Shaw, Liang, & Krause, 2010). Selain berperan sebagai 

faktor prediktor untuk mencapai penuaan yang sukses (successful aging), self-

esteem juga dapat menahan kemunculan kecemasan kematian (Amaheka & 

Christiana, 2019; Ralampi & Soetjiningsih, 2019; Zaleskiewicz, Gasiorowska, & 

Kesebir, 2013). Pemberian dukungan terhadap self-esteem dapat mengurangi gejala 

depresi akibat kecemasan kematian pada lansia (Lim et al., 2017). Penelitian Chung, 

Cha, dan Cho (2015) yang dilakukan terhadap mahasiswa menemukan bahwa self-

esteem memiliki hubungan yang negatif dengan kecemasan kematian dan 

penelitiannya menekankan bahwa perbedaan sikap individu terhadap kematian 

akan bergantung pada agama dan budaya dimana mereka tinggal. Özdemir, 

Kahraman, dan Ertufan (2019) membandingkan kondisi self-esteem dan kecemasan 

kematian pada individu yang berasal dari dua negara berbeda dan hasil 

penelitiannya menunjukkan hubungan negatif yang lemah antara skor self-esteem 

dan kecemasan kematian. Di sisi lain, hasil yang ditemukan pada penelitian 

Soleimani et al. (2019) yang secara spesifik melibatkan lansia dengan kondisi 

menderita penyakit jantung dalam penelitiannya justru menunjukkan adanya 

hubungan positif antara self-esteem dan kecemasan kematian.  

Di Indonesia, usia harapan hidup populasinya terus mengalami peningkatan dan 

usia harapan hidup ini lebih tinggi pada wanita sehingga jumlah penduduk lansia 

wanita di Indonesia lebih banyak dibandingkan dengan lansia pria (Badan Pusat 

Statistik, 2020c; Kemenkes RI, 2016). Usia harapan hidup di Kota Bandung sendiri 

pada tahun 2020 sudah mencapai angka 74,28 tahun dan persentase penduduk 

lansianya sebesar 9,16% dengan lebih banyak jumlah lansia wanita daripada lansia 

pria berdasarkan data BPS Kota Bandung (2020a). Penelitian yang dilakukan oleh 

Saini et al. (2016) dan Sharma et al. (2019) menemukan adanya perbedaan tingkat 
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kecemasan kematian pada lansia berdasarkan jenis kelamin mereka dimana lansia 

wanita memiliki tingkat kecemasan kematian yang lebih tinggi daripada lansia pria. 

Beberapa penelitian lain juga menyampaikan hasil yang sejalan terkait peran 

perbedaan jenis kelamin terhadap kondisi kecemasan kematian ini (Azaiza et al., 

2010; Khoshi, Sharifnia, & Torkmandi, 2017). Menurut Assari dan Lankarani 

(2016), intervensi yang dilakukan sebagai usaha untuk mengurangi kecemasan 

kematian pada lansia perlu disesuaikan dengan faktor jenis kelamin sebagai salah 

satu aspek yang berperan dalam kondisi kecemasan kematian tersebut. Adelirad et 

al. (2021) juga menyampaikan bahwa pemahaman tentang perbedaan jenis kelamin 

pada kondisi kecemasan kematian ini dapat berguna untuk menurunkan kecemasan 

kematian yang tinggi pada kelompok usia lanjut, terutama bagi penyedia layanan 

kesehatan.  

Konsekuensi dari pertumbuhan jumlah populasi lansia dapat menjadi suatu 

tantangan yang harus dihadapi. Akan tetapi, jika lansia berhasil membangun 

kehidupan yang sehat, produktif, dan berkualitas maka kondisi ini juga berpeluang 

menjadi kekuatan dan kontribusi bagi negara (Badan Pusat Statistik, 2020b). 

Kementerian Kesehatan, mengacu pada konsep active aging WHO, 

menggambarkan lanjut usia yang sehat berkualitas sebagai proses penuaan yang 

tetap sehat, baik itu secara fisik, sosial, maupun mental, sehingga lansia dapat tetap 

hidup sejahtera dan berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas hidupnya sebagai 

bagian dari masyarakat (Kemenkes RI, 2016). Sebagai salah satu permasalahan 

yang rentan dialami oleh lansia, kecemasan kematian pada lansia perlu dikurangi 

agar dampak negatif dari kondisi yang dapat mengganggu proses penuaan lansia 

tersebut bisa dihindari, salah satunya melalui pengembangan self-esteem dalam diri 

mereka dengan mempertimbangkan faktor jenis kelamin dalam prosesnya.  

Dari data hasil penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya, peneliti memiliki 

dugaan terkait peran moderasi jenis kelamin terhadap hubungan antara self-esteem 

dan kecemasan kematian pada lansia bahwa ketika kecemasan kematian lansia 

wanita lebih tinggi daripada lansia pria, maka peran self-esteem untuk menurunkan 

kecemasan kematian pada lansia wanita dapat menjadi lebih kuat dibandingkan 
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pada lansia pria. Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji peran jenis kelamin 

terhadap hubungan antara self-esteem dan kecemasan kematian dengan menjadikan 

jenis kelamin sebagai variabel moderator serta mengkaji pola hubungan yang ada 

secara lebih lanjut dengan melihat kemampuan self-esteem untuk memprediksi 

kondisi kecemasan kematian pada lansia di Kota Bandung. Kemampuan prediksi 

ini diharapkan dapat mendukung penyediaan pola perawatan yang sesuai dengan 

kebutuhan kondisi lansia di Kota Bandung khususnya dalam mengembangkan 

tingkat self-esteem pada diri mereka untuk mengatasi kecemasan kematian yang 

mereka alami.  

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah apakah jenis kelamin memoderasi hubungan 

antara self-esteem dengan kecemasan kematian pada lansia di Kota Bandung? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui peran jenis kelamin dalam memoderasi 

hubungan antara self-esteem dengan kecemasan kematian pada lansia di Kota 

Bandung. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis 

maupun praktis. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain: 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian 

yang sudah ada sebelumnya dengan fokus pada pengembangan kajian teoretis 

di bidang gerontologi. Terlebih lagi penelitian yang terkait dengan peran 

variabel demografis khususnya jenis kelamin terhadap hubungan antara self-

esteem dan kecemasan kematian pada lansia. 

2. Manfaat Praktis 
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Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

informasi bagi pembaca mengenai kajian terkait perkembangan lansia dan 

mendukung pentingnya pembentukan program yang dikhususkan bagi lansia 

agar dapat membantu mereka untuk tetap berkembang secara sehat. Lansia 

diharapkan dapat belajar untuk beradaptasi secara positif di periode kehidupan 

yang sedang mereka jalani saat ini, khususnya dalam menangani kecemasan 

kematian yang mungkin mereka hadapi dan menghindari dampak negatif yang 

dapat memperburuk fungsi fisik maupun psikologisnya. 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Penelitian ini terdiri atas lima bab dengan rincian struktur organisasi sebagai 

berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan hal-hal yang menjadi dasar penelitian ini meliputi 

latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan struktur organisasi penelitian skripsi. 

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini terdiri dari teori dan hasil penelitian sebelumnya yang 

menjelaskan tentang perkembangan lansia, kecemasan kematian, self-esteem, 

dan perbedaan jenis kelamin pada keduanya serta kerangka berpikir dan 

hipotesis penelitian. 

3. BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini mencakup pemaparan terkait desain penelitian, populasi dan 

sampel penelitian, variabel penelitian dan definisinya, instrumen penelitian dan 

pengembangannya, analisis data, serta teknik pengambilan data penelitian. 

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi pemaparan hasil analisis data penelitian sekaligus 

pembahasannya terkait ketiga variabel penelitian yang meliputi variabel self-

esteem (X), kecemasan kematian (Y), dan jenis kelamin (Z) yang disertai 

penyampaian keterbatasan penelitian di bagian akhir. 
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5. BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

Bab ini terdiri dari simpulan dan implikasi penelitian serta rekomendasi 

yang ditujukan bagi lansia, pihak yang terkait dengan lansia, dan peneliti 

selanjutnya. 

 


