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ABSTRACT 

 

THE CORRELATION BETWEEN SOCIAL INTERACTION AND SELF 

EFFICACY WITH PSYCHOLOGICAL WELL BEING IN ELDERLY 

LIVED IN ELDERLY CARE FACILITIES 

 

By Eva Surya Oktaviana 

 

Introduction: Getting older and lived in elderly care facilities decrease 

psychological well being of elderly, it caused by social interaction and self efficacy. 

The aim of this research is to explain correlation between social interaction and self 

efficacy with psychological well being in elderly lived in elderly care facilities. 

Methodology: This research used cross sectional design. The population was 

elderly that have 0-2 errors in SPMSQ scoring. Sample size were 72 respondents 

with total sampling. Independent variable were social interaction and self efficacy, 

and dependen variable was psychological well being. Instrument for independent 

variable use social interaction and self efficacy questionnaire, and for dependent 

variable use psychological well being questionnaire . Data analyze use spearman α 

≤ 0,05. Result: The results is there is significant correlation between social 

interaction and self efficacy with psychological well being (p = 0,000).  Social 

interaction in high level can make elderly’s psychological well being get higher, 

and high self efficacy can make elderly’s psychological well being higher too, 

because psychological well being is influenced by how the elderly interact and self 

efficacy owned. Discussion: Social interaction and self efficacy had effect to reach 

psychological well being, so elderly must try to have high social interaction by 

improve their relation skill and wants and self efficacy to increase psychological 

well being. 

  

Key word: Social interaction, Self efficacy, Psychological well being, Elderly 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Lansia mengalami  perubahan fisiologis, kemampuan motorik, perubahan 

sosial, serta psikologis. Beberapa masalah yang terjadi pada kehidupan lansia akibat 

ketidakmampuan menerima perubahan pada dirinya, dapat menjadikan lansia 

depresi, stress dan kesepian (Patrisia, 2015). Kondisi seperti itu dapat dialami lansia 

karena tingkat kesejahteraan psikologis yang dimiliki rendah, terlebih saat lansia 

tinggal di panti werdha yang merupakan tempat asing bila dibandingkan dengan 

tinggal dirumahnya sendiri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Patrisia (2015) 

menunjukkan bahwa ada perbedaan antara kesejahteraan psikologis lansia yang 

tinggal di rumah dan di panti werdha. Lansia yang tinggal di panti werdha 

mengungkapkan bahwa lebih nyaman tinggal dirumah sendiri bersama keluarga 

bila dibandingkan di panti karena adanya dukungan dari keluarga yang dapat 

membantu lansia mencapai tujuan dan mengatasi masalahnya. Namun, tidak semua 

lansia mengungkapkan ketidaknyamananya tinggal di panti, terdapat juga lansia 

yang memaknai positif kehidupannya. Dukungan sosial yang rendah dari orang 

terdekat di panti werdha dapat menyebabkan tidak terbentuknya interaksi sosial 

(Azizah, 2011). Dukungan sosial juga merupakan faktor penting dalam 

menyelesaikan masalah dan mengatasi masalah yang ada (Azwan, 2015). Akibat 

dari rendahnya tingkat interaksi sosial yang terjalin lansia cenderung merasa 

kesepian dan tidak memiliki kesejahteraan psikologis (Miller, 2009) . Sehingga 

peneliti perlu untuk meneliti lebih lanjut terkait dengan kesejahteraan psikologis 

lansia di panti werdha.
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Hasil proyeksi Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Timur, jumlah 

penduduk Provinsi Jawa Timur tahun 2019 sebesar 39.698.631 jiwa dengan rincian 

jumlah penduduk laki-laki 19.600.776 jiwa dan penduduk perempuan 20.097.855 

jiwa. Daerah dengan jumlah penduduk terbanyak adalah kota Surabaya (2.896.195 

jiwa). Surabaya memasuki urutan pertama penduduk lansia terbanyak dengan 

persentase lebih dari 7% (BPS Jatim, 2016). Berdasarkan data dari Dinas Sosial 

terdapat sebelas panti werdha yang ada di Surabaya baik yang dibawah naungan 

pemerintah kota maupun swasta. Jumlah lansia yang terdaftar pada tahun 2017 

terdapat 872 lansia meliputi 383 laki-laki dan 489 perempuan (Badan Pusat 

Statistik, 2017) . Penelitian akan berlangsung di salah satu panti werdha milik 

pemerintah dan swasta yaitu UPTD Griya Wreda Jambangan dan panti 

Hargodedali. Jumlah lansia yang terdapat di UPTD Griya Wreda Jambangan yaitu 

sebanyak 126 orang dan 45 lansia di panti Hargodedali. 

Seiring dengan penambahan usia dan penurunan kemampuan, lansia 

cenderung menghindar dan menutup diri dari orang lain terlebih saat tinggal di 

panti. Lansia mengisolasi diri atau menarik diri dari kegiatan kemasyarakatan 

karena beberapa alasan seperti masa pensiun, kehilangan pasangan maupun sebab 

lain.  Hal ini menyebabkan sebagian besar lansia yang tinggal di panti sering berada 

di kamar, duduk-duduk sendiri, jarang berkumpul dan ngobrol dengan teman 

sebaya.  

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan tanggal 27 Maret 2018, 

terdapat 126 lansia yang tinggal di UPTD Griya Wreda Jambangan. Berdasarkan 

wawancara dan pengamatan peneliti dengan lima lansia, terdapat empat dari lima 

lansia cenderung mengungkapkan rasa tidak betahnya tinggal di panti karena 
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awalnya sudah terbiasa dengan kegiatan dirumah, rasa kangen ingin bertemu sanak 

keluarga, cucu dan orang-orang yang disayanginya. Lansia cenderung menyendiri 

dan menutup diri dari kegiatan bermasyarakat, tidak mengikuti kegiatan yang 

disediakan panti seperti senam, permainan dan lainnya di panti. Berdasarkan 

wawancara peneliti dengan perawat di panti, terdapat beberapa kegiatan yang dapat 

memudahkan lansia untuk beradaptasi dan berinteraksi, seperti kegiatan TAK 

(Terapi Aktivitas Kelompok) yang dilakukan tiap bulannya. TAK diharapkan lansia 

dapat mempengaruhi perasaan, interaksi sehingga menjadikan lansia memiliki 

kesejahteraan psikologis yang baik. Selain itu, ajakan-ajakan dari perawat untuk 

jalan keluar kamar dan main juga selalu diberikan untuk menunjang kesejahteraan 

lansia. Meskipun terdapat kegiatan tersebut, tidak menutup kemungkinan masih ada 

lansia yang tetap memiliki kesejahteraan psikologis yang rendah, yang lebih suka 

menyendiri, kehilangan minat untuk beraktifitas dan kepercayaan diri yang kurang.  

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di panti werdha 

Hargodedali tanggal 05 April 2018, terdapat 45 lansia yang tinggal di panti 

Hargodedali. Berdasarkan wawancara dan pengamatan peneliti dengan lima lansia, 

empat diantaranya cenderung menutup diri dan sering menyendiri di kamar. Mereka 

mengungkapkan sulit terbuka dengan orang lain, lebih suka berdiam diri tanpa ada 

keinginan berbaur dengan lansia lain. Aktivitas lansia cenderung monoton, tidak 

ada kegiatan yang disediakan panti yang dapat meningkatkan kesejahteraan 

psikologis. 

Tingkat kesejahteraan psikologis yang dimiliki seseorang, dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, salah satunya dukungan sosial (Aryani, 2014). Ketika lansia 

tinggal di panti werdha, mereka cenderung merasa tersisihkan karena ada bagian 
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kehidupan mereka yang tidak lengkap, seperti menjadi orangtua, kakek dan nenek. 

Selain itu tidak adanya dukungan sosial dari keluarga, menjadikan lansia tidak 

dapat membentuk jaringan sosial yang maksimal dan melakukan aktivitas 

sosialnya, tidak memiliki kualitas dan kuantitas aktivitas yang bermanfaat, dan 

tidak terjalinnya kontak sosial serta peran aktif dalam menjalin interaksi sosial yang 

bagus (Patrisia, 2015). Hal tersebut menjadikan lansia tidak memiliki kesejahteraan 

psikologis. Salah satu indikator dari kesejahteraan psikologis adalah hubungan 

positif dengan orang lain (Ryff, 1989). Hubungan dengan orang lain dan 

komunikasi itu penting dalam kehidupan lansia. Seiring dengan penurunan yang 

terjadi menjadikan lansia tidak mungkin bisa melakukan kebutuhannya sendiri. 

Lansia akan membutuhkan bantuan dan perhatian dari orang lain. Hubungan antar 

sesama lansia, petugas kesehatan maupun masyarakat sekitar akan menciptakan 

sebuah interaksi sosial yang positif yang sangat dibutuhkan lansia. Hal ini 

sependapat dengan pendapat Schulz & Allen (1997) yang menyatakan bahwa 

interaksi sosial sangat berpengaruh bagi kesehatan lansia. Sesuai dengan teori 

Miller pada fungsi psikososial bahwa interaksi sosial merupakan hal penting yang 

dapat meningkatkan kesejahteraan lansia. Semakin positif interaksi sosial yang 

terjalin berpengaruh terhadap kesejahteraan psikologisnya.  

Self efficacy yang dimiliki seseorang turut mempengaruhi kesejahteraan 

seseorang. Bandura (1997) menyatakan bahwa self efficacy adalah kemampuan 

seseorang akan bertindak yang juga berkaitan dengan keyakinan dan optimistis 

dalam mengatasi berbagai penyebab stress. Sesuai dengan teori (Miller, 2009) 

bahwa seseorang akan mengalami depresi ketika mereka telah berpikiran negatif 

terhadap apa yang akan terjadi dan tidak memiliki keyakinan untuk bisa mengatasi 
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masalah yang dihadapi. Self efficacy yang tinggi akan sangat berpengaruh terhadap 

kesejahteraan. Seseorang dengan self efficacy yang tinggi ketika menghadapi situasi 

yang penuh dengan tekanan, mereka memiliki keyakinan akan mampu untuk 

menghadapi situasi demi kepercayaan dirinya. Bandura (1997) menyatakan bahwa 

self efficacy yang tinggi pada diri seseorang erat kaitannya dengan kesejahteraan, 

regulasi stress, harga diri tinggi, kondisi fisik yang lebih baik, adaptasi dan 

pemulihan dari sakit yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan (Lestari & Hartati, 2015) bahwa self efficacy sangat diperlukan untuk 

memperoleh kepuasan hidup, semakin tinggi self efficacy seseorang maka akan 

lebih mampu untuk mencapai kesejahteraan. 

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi kesejahteraan psikologis lansia yang tinggal di panti.  Oleh karena 

itu, peneliti tertarik meneliti terkait dengan hubungan interaksi sosial dan self 

efficacy dengan kesejahteraan psikologis lansia yang tinggal di panti werdha.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Apakah ada hubungan antara interaksi sosial dengan kesejahteraan 

psikologis lansia yang tinggal di panti werdha? 

1.2.2 Apakah ada hubungan antara self efficacy dengan kesejahteraan psikologis 

lansia yang tinggal di panti werdha? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Mengetahui hubungan interaksi sosial dan self efficacy dengan 

kesejahteraan psikologis lansia yang tinggal di panti werdha 

 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Menganalisis hubungan interaksi sosial lansia dengan kesejahteraan 

psikologis lansia yang tinggal di panti werdha 

2. Menganalisis hubungan self efficacy  dengan kesejahteraan psikologis 

lansia yang tinggal di panti werdha 

 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan 

di bidang keperawatan dengan menggali lebih dalam terkait dengan 

hubungan status interaksi sosial dan self efficacy dengan kesejahteraan 

psikologis lansia yang tinggal di panti werdha. 

1.4.2 Manfaat praktis 

1. Bagi panti werdha 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukan 

untuk panti dalam mengembangkan program pelayanan. Dapat 

digunakan pengasuh panti dalam memberikan asuhan keperawatan 

secara menyeluruh kepada lansia. 
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2. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber informasi dan 

referensi bagi peneliti yang akan meneliti tentang penelitian tentang 

indikator lainnya dalam kesejahteraan psikologis. 

3. Bagi responden  

Bagi lanjut usia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

untuk menambah pengetahuan mengenai pentingnya lanjut usia memiliki 

self efficacy yang tinggi dan status interaksi sosial yang baik untuk 

meraih kesejahteraan maupun kepuasan dalam hidupnya. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Lanjut Usia 

2.1.1 Definisi lanjut usia 

Lansia merupakan tahap akhir dari perkembangan pada alur kehidupan. 

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2004, menyebutkan bahwa 

lanjut usia adalah seseorang dengan atau mencapai usia 60 tahun ke atas. 

Menurut Levinson (dalam Monks, 2002) fase perkembangan usia lanjut  

adalah pada usia 60 tahun keatas, dalam arti tumbuh, bertambah besar, mengalami 

diferensiasi yaitu sebagai proses perubahan yang dinamis pada masa dewasa 

berjalan bersama dengan keadaan menjadi tua. 

WHO mengelompokkan lansia menurut umur menjadi empat tingkatan, 

terdiri dari usia pertengahan (45-59 tahun), usia lanjut (60-74 tahun), usia lanjut tua 

(75-90 tahun), usia sangat tua (>90 tahun). Sedangkan klasifikasi lansia menurut 

Depkes RI (2003) dalam (Maryam dkk, 2008) yaitu: 

1. Pralansia, seseorang berusia 45-59  tahun. 

2. Lansia, seseorang yang berusia 60 tahun keatas. 

3. Lansia resiko tinggi, seseorang yang berusia 70 tahun keatas atau 60 tahun 

lebih dengan masalah pada kesehatannya. 

4. Lansia potensial, lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan yang dapat 

menghasilkan barang atau jasa. 

5. Lansia yang tidak potensial, seorang lansia yang tidak berdaya mencari 

nafkah dan tergantung pada bantuan dari orang lain. 
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2.1.2 Karakteristik lanjut usia 

Lansia akan mengalami perubahan-perubahan fisik maupun psikologis 

seiring penambahan usia. Perubahan-perubahan itu memberikan karakteristik 

tersendiri bagi lansia (Dewi, 2014). 

Lansia memiliki tiga karakteristik sebagai berikut: 

1. Berusia lebih dari 60 tahun 

2. Kebutuhan dan masalah lansia dari rentang sehat sakit, dari kebutuhan 

biopsikososial sampai dengan kebutuhan spiritualnya, serta dari kondisi 

adaptif dan maladaptif lansia. 

3. Lingkungan tempat tinggal yang bervariasi tergantung kehidupannya. 

Lansia dapat dikelompokkan juga dalam beberapa tipe yang mana ini 

berkaitan dengan karakter lansia, pengalaman hidup, lingkungan, kondisi fisik, 

mental, sosial dan ekonominya (Dewi, 2014). Tipe-tipe ini yaitu: 

1. Tipe Optimis 

Lansia tipe ini yaitu cenderung santai dan riang, mempunyai penyesuaian diri 

yang cukup baik, merasa bebas dari tanggung jawab sehingga selalu 

menuruti kebutuhan pasifnya. 

2. Tipe Konstruktif 

Lansia cenderung memiliki tingkat integritas yang baik dan lebih dapat 

menikmati hidup, memiliki toleransi yang baik, suka humor, luwes dan juga 

sadar diri. 

3. Tipe Ketergantungan 

Lansia selalu pasif dalam kehidupannya, tidak memiliki insiatif sendiri, tidak 

berambisi, tetapi masih dapat diterima hidup bermasyarakat. 
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4. Tipe Defensif 

Lansia memiliki riwayat pekerjaan yang berpindah dan tidak stabil, biasanya 

cenderung menolak bantuan dari orang lain, memiliki tingkat emosi yang 

buruk dan tidak terkontrol, teguh pendirian dan senang dengan masa 

pensiunnya. 

5. Tipe Militant dan Serius 

Lansia tipe ini cenderung serius, gigih, tidak gampang menyerah dan putus 

asa, berjuang dan juga lansia tipe ini dapat menjadi panutan lansia yang 

lainnya. 

6. Tipe Pemarah Frustasi 

Lansia tipe ini memiliki sifat mudah marah, selalu tidak sabar, cenderung 

mudah merasa tersinggung, menganggap orang lain selalu salah, 

penyesuaian yang buruk, sering mengekspresikan kepahitan hidup yang 

dialami. 

7. Tipe Bermusuhan 

Lansia tipe ini selalu menganggap bahwa penyebab kegagalan yang 

dialaminya adalah bersumber dari orang lain, suka mengeluh, curiga dan 

bertindak agresif sesukanya. Umumnya lansia ini menganggap menjadi tua 

merupakan hal yang tidak baik sehingga takut mati, iri dengan yang masih 

muda. 

8. Tipe putus asa, membenci dan menyalahkan diri sendiri 

Lansia cenderung memiliki sifat kritis akan suatu hal dan sering 

menyalahkan dirinya, tidak berambisi, mengalami penurunan sosio-

ekonomi, sulit menyesuaikan diri, tidak hanya mengalami kemarahan, tetapi 
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juga depresi, menganggap usia yang lanjut sebagai hala atau masa yang tidak 

menarik dan berguna.  

Menurut Hurlock (1980) seseorang yang memasuki tahapan lanjut usia akan 

memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Usia lanjut usia merupakan periode kemunduran 

Lansia akan mengalami kemunduran fisik maupun mental secara perlahan-

lahan dan bertahap. Penyebab kemunduran ini yaitu karena suatu perubahan 

pada sel-sel tubuh bukan karena penyakit khusus tapi karena proses menua. 

Kemunduran dapat juga mempunyai penyebab psikologis. Sikap tidak 

senang terhadap diri sendiri, orang lain, pekerjaan, dan kehidupan pada 

umumnya dapat menyebabkan kemunduran karena terjadi perubahan pada 

lapisan otak. Akibatnya, kemampuan seseorang menurun secara fisik dan 

mental. Seiring dengan kemunduran itu menjadikan lansia. eksentrik, kurang 

perhatian, dan terasing secara sosial, maka penyesuaian dirinya pun buruk. 

2. Usia tua dinilai dengan kriteria yang berbeda 

Dalam hal penampilan, lansia cenderung memiliki perbedaan baik dari segi 

fisik maupun psikologis. Dari segi fisik lansia memiliki perubahan pada 

rambut yaitu yang mulai memutih dan tidak lama lagi akan berhenti dari 

aktivitas hariannya. Bila dibandingkan dengan anak-anak, lansia merasa 

bahwa orang dewasa diharuskan merawat anak-anak karena dianggap bahwa 

orang dewasa sudah dapat merawat dirinya sendiri.  
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3. Lanjut usia mempunyai status minoritas 

Lanjut usia merupakan kelompok minoritas. Ini dibuktikan dengan adanya 

beberapa hal dalam kehidupan sehari-hari yang mengecualikan lansia untuk 

tidak berinteraksi dengan kelompok lain. 

4. Penyesuaian yang buruk 

Lansia cenderung mengembangkan konsep diri yang buruk yang disebabkan 

adanya sikap sosial yang tidak menyenangkan dari orang sekitar 

terhadapnya. Dalam hal ini Butler dalam Hurlock (1980) menyatakan bahwa 

alasan yang mendasari terjadinya hal tersebut adalah karena lanjut usia 

merasa bahwa mereka kehilangan status dikarenakan banyak kegiatan-

kegiatan yang didominasi oleh orang-orang yang lebih muda darinya. Selain 

itu, adanya keinginan untuk melindungi keuangan dalam keluarga, dan 

keinginan untuk menghindari beberapa keadaan yang membuatnya tak 

berdaya. 

5. Keinginan yang sangat kuat untuk menjadi muda kembali 

Adanya status minoritas lanisa dalam masyarakat, menjadikan lansia untuk 

bangkit dan memiliki keinginan untuk selalu tetap menjadi muda apabila 

tampak tanda-tanda penuaan dalam waktu yang selama mungkin. 

2.1.3 Tugas perkembangan lansia 

Menurut tugas perkembangan Ericksson, lansia memiliki tugas 

perkembangan yaitu integrity versus despair. Lansia akan mengerti makna dari 

kehidupan yang dimilikinya, sehingga lansia akan mempunyai ego untuk dapat 

melakukan penyesuaian diri dan menjalankan proses menua yang dialaminya 

(Dewi, 2014). 
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Lansia memiliki beberapa tugas perkembangan yang dipengaruhi proses 

perkembangan sebelumnya (Maryam dkk, 2008). 

Adapun tugas perkembangan lansia yaitu: 

1. Mempersiapkan diri untuk sebuah keadaan dari kondisi tubuh yang menurun 

2. Mempersiapkan diri untuk masa pension dan penurunan penghasilan 

3. Menciptakan interaksi sosial dengan orang yang seusianya 

4. Mempersiapkan kehidupan yang berbeda dari sebelumnya 

5. Menyesuaikan diri akan kehidupan sosial dengan masyarakat yang ada  

6. Mempersiapkan diri untuk kematian dan kehilangan pasangan hidup 

2.1.4 Perubahan yang dialami lansia 

Ada empat perubahan-perubahan yang dialami lansia (Hurlock, 1980) yaitu 

sebagai berikut: 

1. Perubahan fisik 

Pada masa lanjut usia terjadi berbagai perubahan fisik yang bila 

dibandingkan tiap individu memiliki proses maupun kecepatan yang 

berbeda-beda. Perubahan fisik meliputi perubahan penampilan, bagian 

dalam tubuh, fungsi fisiologis, panca indera, dan seksual. Perubahan 

penampilan yang dialami lanjut usia misalnya, bahu membungkuk dan 

tampak mengecil, perut membesar dan membuncit, penglihatan memudar, 

tidak bercahaya, dan sering mengeluarkan cairan, pipi berkerut, longgar, dan 

bergelombang, kulit berkerut dan kering, rambut menipis berubah menjadi 

putih dan kaku. Pada fungsi fisiologis lansia memiliki perubahan dalam hal 

sulit bernafas, tingkat metabolisme kurang dan turunnya kekuatan otot-otot. 

Selain itu, lansia juga mengalami penurunan fungsi organ penglihatan, 
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pendengaran, perasa, penciuman dan juga perabaan. Dalam hal seksual, 

lansia cenderung menahan untuk melakukan hubungan seksual karena ragu 

akan kemampuan seksualnya. 

2. Perubahan kemampuan motorik 

Pada umumnya lansia akan cenderung lebih lambat dan mengalami 

koordinasi gerak yang buruk bila dibandingkan dengan anak muda atau pada 

masa mudanya dulu. Ini disebabkan karena adanya pengaruh dari 

kemunduran fisik dan psikologis. Berbagai penyebab psikologis yang dapat 

menyebabkan terjadinya perubahan kemampuan motorik lansia adalah 

kesadaran yang menurun dan perasaan rendah diri (Jahja, 2011). 

Penurunan kekuatan motorik akibat dari kemunduran fisik yaitu otot-otot 

tangan dan otot-otot penyangga tubuh mengalami penurunan kelenturan. 

Lansia akan cepat kelelahan bila dibandingkan dengan anak muda dan untuk 

pemulihan dari kelelahan tersebut membutuhkan waktu yang relatif lama 

(Maryam dkk, 2008). 

3. Perubahan kemampuan mental 

Lansia akan mengalami perubahan kemampuan mental yang disebabkan 

karena adanya penurunan fungsi dan kemampuan panca indra. Perubahan-

perubahan tersebut diantaranya: 

1) Kemampuan mengingat yang turun  

Hal ini dapat terjadi akibat tidak adanya motivasi yang kuat untuk 

mengingat sesuatu, perhatian yang kurang dan juga dapat disebabkan 

karena fungsi pendengaran yang dimiliki lansia mengalami penurunan 

sehingga menjadi kurang jelas apa yang didengar (Jahja, 2011). 
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2) Kemampuan menyimpulkan yang turun 

Lansia cenderung mengalami penurunan kecepatan dalam membuat 

kesimpulan. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan sikap lansia 

yang terlalu hati-hati akan mengungkapkan alasan (Jahja, 2011). 

3) Kecenderungan untuk mengenang sesuatu  

Lansia cenderung mengalami peningkatan akan mengenang sesuatu yang 

terjadi di masa lalu seiring dengan bertambahnya usia. Hal ini tergantung 

pada kondisi hidup yang dijalani (Jahja, 2011). 

4) Penurunan rasa humor 

Lansia cenderung kehilangan rasa dan keingintahuan akan hal-hal yang 

lucu, yang disebabkan karena kemampuan untuk membaca komik yang 

berkurang seiring dengan bertambahnya usia lansia (Jahja, 2011). 

5) Perbendaharaan kata 

Perbendaharaan kata yang digunakan lansia menurun walaupun relatif 

sangat kecil. Hal ini disebabkan karena lansia cenderung konstan dalam 

menggunakan kata yang pernah dipelajarinya pada masa anak-anak dulu 

(Jahja, 2011). 

4. Perubahan minat 

Kesuksesan penyesuaian diri lansia yang menghasilkan kesejahteraan 

baginya dipengaruhi erat oleh jumlah keinginan dan minat. Lansia pada 

umumnya mengalami penurunan kuantitas dan kualitas minat. Penurunan 

minat dalam melakukan aktivitas yang disebabkan karena menurunnya 

kemampuan fisik dan faktor sosial (Sunaryo, 2015). 
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2.1.5 Masalah yang dialami lansia 

Menurut Suadirman (2011) terdapat beberapa masalah yang dialami lansia, 

diantaranya: 

1. Masalah psikologis 

Beberapa masalah psikologis yang dapat terjadi pada kehidupan lansia 

adalah kesepian, merasa terasingkan, perasaan tidak berguna, kurangnya 

percaya diri, ketergantungan, keterlantaran dan sebagainya. 

Faktor psikologis yang ada dalam diri lansia yang dapat mempengaruhi 

kondisinya (Kartinah & Sudaryanto, 2008), antara lain: 

1) Rasa malu akan kehidupan seksualnya 

2) Tidak adanya dukungan keluarga dan masayarakat 

3) Rasa bosan akan kehidupan yang dijalani 

4) Tidak memiliki pasangan hidup 

Adanya stressor psikososial yang berat seperti kematian pasangan, kematian 

sanak keluarga, berurusan dengan hukum atau trauma psikis dapat membawa 

lansia kearah kerusakan aspek psikologis yang mendadak, seperti bingung, 

panik, depresif dan sebagainya (Kartinah & Sudaryanto, 2008). 

2. Masalah ekonomi 

Lansia mengalami penurunan pendapatan lansia yang sejatinya akan 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.  Beberapa faktor yang banyak 

mempengaruhi kehidupan lansia yang ada didalamnya yang menyebabkan 

terjadi masalah tersebut yaitu produktivitas mulai turun, istirahat malam atau 

dan kegiatan-kegiatan sosial. 
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3. Masalah sosial budaya 

Berkurangnya kontak sosial maupun interaksi sosial baik dengan keluarga, 

sesama teman maupun masyarakat sekitar merupakan pertanda seseorang 

tersebut telah memasuki usia tua. Perubahan ini berpengaruh bagi lansia, 

karena mereka akan merasa kurang mendapat perhatian, tersisih dari 

masyarakat serta akan menyebabkan rasa kesepian. 

4. Masalah kesehatan 

Akibat dari proses penuaan terjadi perubahan bahkan kemunduran dari sel-

sel organ tubuh lansia. Hal ini mengakibatkan terjadinya kelemahan pada 

organ-organ, kemunduran fisik sehingga rentan terhadap terjadinya penyakit. 

Dukungan maupun biaya sangat diperlukan untuk menunjang masalah 

kesehatan pada lansia, sehingga dapat membebani perekonomian lansia 

sendiri maupun dari pemerintah.  

 

2.2 Konsep Panti Werdha 

2.2.1 Definisi panti werdha 

Panti werdha adalah tempat tinggal yang disediakan untuk lansia disertai 

dengan fasilitas lengkap (Hurlock, 1996). Menurut Departemen Sosial RI 

(2003) panti werdha adalah sebuah tempat penampungan lansia yang 

terlantar diikuti dengan melayani dan memberikan layanan untuk mereka 

agar dapat merasa aman, dan menghilangkan rasa cemas dan gelisah dalam 

menjalani kehidupan masa tuanya. Layanan yang terdapat di panti werdha 

adalah layanan yang dibutuhkan lansia, seperti salah satunya fasilitas 

kesehatan. 
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Fungsi panti werdha menurut Kurniawati (2017) terdapat tiga fungsi yaitu 

sebagai berikut: 

1. Panti werdha berfungsi sebagai pusat untuk melayani atau pelayanan 

untuk menunjang kesejahteraan lansia 

2. Panti werdha merupakan sebuah tempat yang dapat menjadikan lansia 

mempunyai kesempatan untuk beraktivitas 

3. Panti werdha membantu lansia dengan memberikan fasilitas-fasilitas 

sehingga lansia dapat menikmati proses menuanya. 

2.2.2 Tujuan panti werdha 

Tujuan panti werdha adalah untuk menampung lansia yang tidak memiliki 

tempat untuk tinggal dan terdapat masalah dalam keluarga dalam situasi dan 

kondisi yang sehat dan mandiri (Kurniawati, 2017). 

2.2.3 Jenis-jenis panti werdha 

1. Panti werdha milik swasta 

Panti werdha ini tidak terdapat di dalam lingkungan direktorat pelayanan 

sosial lanjut usia. Panti ini dibawahi langsung oleh sebuah yayasan sosial 

yang bertugas mengatur panti secara langsung. Terdapat beberapa 

fasilitas, sandang, pangan dan kebutuhan papan lansia sesuai dengan apa 

yang dibutuhkan lansia. 

2. Panti werdha milik pemerintah 

Panti werdha ini merupakan sebuah panti yang berada pada lingkungan 

direktorat pelayanan sosial lansia departemen sosial republik Indonesia. 

Sama halnya dengan panti yang dibawahi sebuah yayasan sosial, panti 
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werdha ini menyediakan berbagai fasilitas- fasilitas yang dapat 

menunjang kesejahteraan psikologis lansia. 

2.2.4 Kehidupan lansia di panti werdha 

Lansia yang tinggal di panti werdha seringkali dikarenakan adanya 

permasalahan ekonomi keluarga yang minim, adanya konflik dan kesalahpahaman 

antara anak dan menantu, dan terdapat juga lansia yang memilih sendiri tinggal di 

panti werdha karena tidak ingin menjadi beban bagi keluarganya (Aisyah & Hidir, 

2013) .Umumnya lansia tidak ingin tinggal di panti werdha karena merasa bahwa 

tinggal di panti werdha adalah tanda keluarga menolak untuk merawatnya (Papalia, 

Olds, & Feldman, 2007). Lansia akan merasa tidak dihargai dan tidak mendapatkan 

kebahagiaan selama tinggal di panti werdha. Namun, tidak semua lansia memiliki 

pandangan negatif terkait dengan tinggal di panti werdha. 

Berbagai suka dan duka dirasakan lansia yang tinggal di panti werdha. 

Tersedianya fasilitas di panti menjadikan lansia tidak harus memikirkan cara untuk 

menjalani kehidupan, lansia hanya memikirkan untuk beribadah saja. Dibalik dari 

rasa suka lansia yang tinggal di panti, terdapat kesedihan yang dirasakan. Rasa 

kangen yang melanda akibat jauh dari keluarga, rasa kangen kepada sanak keluarga 

lainnya dan rindu ingin berkumpul seperti dulu. 

 

2.3 Konsep Interaksi Sosial 

2.3.1 Definisi interaksi sosial 

Interaksi adalah ikatan sosial antar individu yang dapat saling mempengaruhi 

satu dengan yang lain. Interaksi sosial adalah hubungan yang terdiri dari tindakan-

tindakan yang berdasar norma dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Interaksi 
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sosial dapat disebut sebagai proses sosial dan sebagai syarat terjadinya sebuah 

aktivitas sosial (Sunaryo, 2004). Interaksi sosial dihasilkan ketika dua orang saling 

berinteraksi yaitu saling menegur, berjabat tangan, berbincang-bincang satu sama 

lain atau bahkan mungkin dapat berkelahi. 

Interaksi sosial adalah sebuah proses dinamik, yaitu proses yang dapat 

mengubah urutan tindakan sosial antara individu atau kelompok. Mereka akan 

cenderung mengubah tindakan dan reaksi mereka yang sesuai dengan pasangan 

interaksi mereka. Dengan kata lain, mereka saling mempengaruhi satu sama lain, 

saling memaknai situasi, menginterpretasikan apa yang orang lain maknai dan 

menanggapinya (Heatherton & Walcott, 2009). 

Interaksi merupakan sebuah hasil dari hubungan timbal baik antara suatu 

kelompok yang ditentukan oleh tingkah laku reaktif pihak lain yang mempengaruhi 

tingkah laku orang lain melalui sebuah kontak. Kontak dapat berupa fisik langsung 

maupun tidak langsung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial adalah 

sebuah hubungan sosial yang terjadi antara individu satu dengan yang lain maupun 

dengan suatu kelompok yang dimulai dengan komunikasi maupun kontak sosial. 

2.3.2 Syarat-syarat interaksi sosial 

Sebuah interaksi sosial akan dapat berlangsung bila memenuhi dua syarat 

(Anwar et al., 2008), diantaranya: 

1. Adanya kontak sosial 

Kontak sosial merupakan sebuah hubungan yang terjalin antara satu orang 

atau bahkan lebih dengan orang lain akibat suatu proses komunikasi, baik 

tentang maksud yang ingin disampaikan dan tujuan masing-masing dalam 

kehidupan masyarakat. Sifat dari kontak sosial dapat positif ataupun negatif, 
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tergantung pada arah kerja sama atau bahkan pertentangan yang berakhir 

pemutusan interaksi sosial. 

Bentuk interaksi sosial yaitu sebagai berikut: 

1) Antar individu. Proses ini terjadi akibat suatu bentuk sosialisasi yang 

didalamnya terdapat sebuah proses belajar dan mempelajari norma-

norma dan nilai yang berlaku di masyarakat melalui sebuah proses 

komunikasi. 

2) Antar individu dan kelompok manusia atau sebaliknya. Proses ini 

berlangsung akibat tindakan-tindakan yang berlwanan dengan aturan 

yang ada di masyarakat. 

3) Antara suatu kelompok manusia dan kelompok manusia lainya. Bentuk 

ini seperti sebuah proses kerja dama dalam perusahaan yang mana 

didalamnya terdapat sebuah perjanjian. 

Selain itu, kontak sosial juga dibedakan menjadi beberapa sifat, yaitu kontak 

sosial positif dan kontak sosial negated serta  kontak sosial primer dan 

sekunder. Kontak sosial positif yaitu sebuah kontak sosial yang terjadi dalam 

sebuah kesepakatan kerja atau kerja sama, sedangkan kontak sosial negatif 

yaitu sebuah pertentangan yang terjadi. Kontak sosial primer adalah kontak 

sosial yang secara langsung melakukan tatap muka, bertemu, jabat tangan, 

bercakap-cakap antar yang melakukan kontak sosial. Sedangkan kontak 

sosial sekunder adalah kontak yang tidak secara langsung, ini seperti dari 

surat, telepon, radio, internet dan sebagainya. 
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2. Adanya komunikasi 

Komunikasi adalah suatu proses menyampaikan pesan antar satu sama lain. 

Komunikasi memungkinkan dapat terjadinya kerja sama antar individu 

maupun kelompok serta dapat juga menghasilkan sebuah pertikaian akibat 

dari kesalahpahaman. Komunikasi dapat terjadi apabila memenuhi beberapa 

syarat yaitu adanya orang yang diajak komunikasi dan pesan yang 

disampaikan.  

Syarat-syarat terjadinya komunikasi sebagai berikut: 

1) Adanya pengirim 

2) Adanya pihak penerima 

3) Adanya pesan yang berisi maksud yang ingin disampaikan 

4) Adanya tanggapan (umpan balik) 

2.3.3 Bentuk-bentuk interaksi sosial 

Menurut Soerjono Soekanto dalam (Sunaryo, 2004) terdapat empat bentuk 

interaksi sosial diantaranya, yaitu: 

1. Kerja sama (cooperation) 

Kerja sama adalah salah satu bentuk interaksi sosial yang utama yaitu usaha 

yang dilakukan bersama antara orang per orang atau dalam suatu kelompok. 

Ada empat bentuk kerjasama, yaitu: 

1) Kerja sama spontan, yaitu timbul secara spontan. 

2) Kerja sama langsung, yaitu atas dasar perintah atasan. 

3) Kerja sama kontrak, yaitu dikarenakan adanya kepentingan tertentu. 

4) Kerja sama tradisional, misalnya gotong royong, dan tolong menolong. 
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2. Persaingan (competition) 

Persaingan merupakan proses sosial yang terjadi antara individu atau 

kelompok yang bersaing dalam mencari keuntungan. Bentuk persaingan, 

antara lain persaingan ekonomi, kebudayaan, kedudukan dan juga antar ras. 

3. Pertentangan atauu pertikaian (conflict) 

Pertentangan adalah sebuah proses sosial yang terjadi pada individu atau 

kelompok yang berusaha memenuhi tujuan dengan cara mengancam atau 

tindak kekerasan. Bentuk-bentuk pertentangan yaitu pertentangan pribadi, 

rasial, antarkelas sosial, politik maupun pertentangan internasional. 

4. Akomodasi atau penyesuaian diri (accommodation) 

Akomodasi merupakan cara penyelesaian pertentangan yang terjadi tanpa 

menghancurkan pihak lawan. Tujuan akomodasi yaitu untuk mengurangi 

pertentangan, mencegah pertentangan yang semakin meledak yang 

memungkinkan terjadinya kerja sama.  Bentuk akomodasi, yaitu: 

1) Coercion, yaitu akomodasi yang dilaksanakan karena terpaksa. 

2) Compromise, yaitu akomodasi yang dilaksanakan dengan saling 

mengurangi tuntutan. 

3) Arbitration, yaitu cara mencapai compromise apabila pihak yang terkait 

tidak dapat mecapainya. 

4) Conciliation, yaitu usaha saling bertukar keinginan untuk tujuan 

bersama. 

2.3.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial 

Menurut (Anwar et al., 2008) ada enam faktor yang mempengaruhi 

terjadinya interaksi sosial, seperti yang dijelaskan diantaranya yaitu: 
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1. Faktor imitasi 

Imitasi adalah kegiatan meniru sikap, tindakan, tingkah laku atau penampilan 

fisik. Imitasi pertama terjadi dalam lingkungan keluarga, seperti dengan 

kebiasaan mengulangi bunyi kata saat mereka belajar bahasa dan sebagainya. 

Imitasi merupakan suatu bagian dari proses interaksi sosial, dimana didalam 

imitasi menerangkan mengapa dan bagaimana keseragaman pandangan dan 

tingkah laku orang-orang dapat terjadi. 

2. Faktor sugesti 

Sugesti adalah pengaruh psikis, baik yang datang dari dirinya sendiri maupun 

dari orang lain yang pada umumnya diterima tanpa adanya daya kritik. 

Sugesti biasanya dilakukan oleh orang-orang yang dianggap mempunyai 

wibawa dan juga mempunyai pengaruh yang besar dalam lingkungannya.  

Menurut Ahmadi sugesti dapat dibedakan menjadi dua yaitu auto sugesti dan 

heterosugesti. Autosugesti adalah sugesti terhadap diri sendiri yang dating 

dari dalam individu. Sedangkan heterosugesti adalah sugesti yang dating dari 

orang lain. Dalam kehidupan terutama kehidupan sosial, peranan 

heterosugesti lebih dominan bila dibandingkan dengan peranan autosugesti. 

3. Faktor identifikasi 

Proses identifikasi dimulai dengan dirinya sendiri secara tidak sadar. 

Identifikasi adalah perasaan-perasaan atau kecenderungan atau keinginan 

yang ada dalam diri seseorang untuk menjadi identik dengan orang yang 

ditirunya. Proses ini merupakan kelanjutan dari tahap sugesti dan imitasi 

yang dilakukan seseorang. Identifikasi berguna untuk melengkapi system 

norma-norma, cita-cita dan pedoman-pedoman tingkah laku orang yang 
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mengidentifikasi itu. Sehingga seorang individu akan melakukan 

indentifikasi terhadap orang-orang yang dianggap sebagai tokoh panutan 

ketika masih memiliki kekurangan pegangan. 

4. Simpati  

Simpati adalah dimana perasaan seseorang tertarik dengan orang lain dengan 

sendirinya dan membuatnya seakan-akan berada dalam kondisi dan keadaan 

orang lain, yang disebabkan karena tertarik dengan keseluruhan cara tingkah 

lakunya. Simpati muncul berdasarkan penilaian perasaan sebagaimana 

proses identifikasi, timbulnya simpati merupakan sebuah proses pada alam 

sadar seseorang yang merasa simpati akan keadaan yang dialami orang lain. 

5. Motivasi 

Motivasi adalah dorongan atau rangsangan yang berasal dari dalam diri 

seseorang untuk bertindak dan melakukan sesuatu.  

6. Empati  

Empati adalah perasaan iba yang dimiliki seseorang sehingga mendorong 

untuk ikut merasakan kondisi atau keadaan yang dialami dan dirasakan orang 

lain. 

2.3.5 Interaksi sosial lansia 

Interaksi sosial adalah suatu hubungan yang saling mempengaruhi dengan 

melakukan komunikasi dan saling mempengaruhi dalam tindakan maupun cara 

berpikir. Lansia mengalami penurunan kemampuan fisik dan derajat kesehatan 

yang dimiliki menyebabkan lansia cenderung menghindar dari hubungan dengan 

orang lain. Hal ini dapat menyebabkan interaksi sosial lansia yang menurun  

(Hardywinoto, 2005). 
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Sesuai dengan teori pembebasan (disengagement theory) bahwa seseorang 

dengan bertambahnya umur akan mulai menarik diri dari kehidupan sosialnya, yang 

berarti lansia mempunyai tingkat interaksi sosial yang menurun. Interaksi sosial 

yang menurun dapat disebabkan karena kerusakan kognitif yang dialami lansia, 

kehilangan keluarga maupun teman dekat, fasilitas hidup yang didapat (Estelle dkk, 

2006). Lansia cenderung akan kehilangan kesempatan dalam partisipasi dan 

hubungan sosial, kehilangan peran, kontak sosial yang terhambat yang disebabkan 

karena menurunnya interaksi sosial yang terjalin baik secara kualitas maupun 

kuantitas (Yuli, 2014). 

Lansia yang tinggal di panti werdha cenderung mempunyai tingkat interaksi 

sosial yang rendah. Sebagian besar lansia sering berada di kamar, duduk-duduk 

sendiri, jarang berkumpul dan ngobrol dengan teman sebaya. Tidak adanya 

interaksi sosial yang terjalin dapat membuat lansia merasa kesepian dan tidak 

memiliki kesejahteraan 

 

2.4 Konsep Self efficacy 

2.4.1 Definisi self efficacy 

Self efficacy adalah keyakinan seseorang akan kemampuan mereka untuk 

mengasilkan tingkat kemampuan atau kinerja yang dapat mempengaruhi kehidupan 

mereka. Self efficacy menentukan bagaimana seorang individu merasakan, berpikir, 

memotivasi diri mereka dan bertindak. penilaian terhadap diri sendiri (Bandura, 

1998). Penilaian akan kemampuan melakukan tindakan yang baik atau buruk, tepat 

atau salah, bisa atau tidak bisa mengerjakan. 
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Self efficacy adalah keyakinan akan kemampuan seseorang untuk 

menyelesaikan tugas tertentu, memotivasi individu untuk bertahan meskipun 

terdapat kemunduran, menjadi lebih aktif dalam tugas dan bekerja lebih keras serta 

lebih lama terhadap suatu pencapaian (Hendricks, 2016). 

Berdasarkan studi literature yang dilakukan (Hornik & Johnson, 2014) 

menyatakan bahwa self efficacy adalah refleksi dari kemampuan seseorang dalam 

melengkapi tugas dan telah terbukti mempengaruhi hasil pembelajaran dan kinerja 

dalam berbagai ranah seperti pendidikan, pelatihan organisasi, pelatihan computer 

dan pembelajaran. Self efficacy bukan hanya mempengaruhi performa seseorang 

tetapi juga proses kognitif, motivasi dan perasaan.   

Gist (1987) dengan mengacu pada pendapat Bandura, Adam, Hardy dan 

Howells, menyatakan bahwa self efficacy didapat dari perubahan pada kognitif, 

sosial, linguistic dan atau kemampuan fisik melalui pengalaman. Seseorang 

individu akan memperhitungkan, mengintegrasikan, dan mengevaluasi informasi 

yan berkaitan dengan kemampuan mereka yang kemudian akan memilih yang 

sesuai. 

Menurut Bandura (1986) teori self efficacy merupakan komponen dari teori 

kognitif sosial umum. Teori kognitif sosial menjelaskan bahwa psikososial 

berfungsi dalam hal triadic reciprocal causation, dimana mempunyai arti saling 

keterkaitan antara beberapa hal. Dalam teori ini, faktor-faktor internal dalam diri 

seseorang dalam aspek kognitif, afektif, dan biologis, pola tingkah laku, dan 

lingkungan saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain (Raoofi, Tan, & 

Chan, 2012). 
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2.4.2 Dimensi self efficacy 

1. Dimensi magnitude  

Magnitude yaitu mengacu pada tingkat kesulitan tugas yang diberikan yang 

diyakini individu bahwa dia mampu untuk mengatasinya. Tingkatan efikasi 

berbeda-beda antar individu, yang mungkin tergantung pada tugas yang lebih 

sederhana, meluas ke yang cukup sulit bahkan yang paling berat (Bandura, 

1977). 

2. Dimensi generality 

Dimensi ini menunjukkan sejauh mana harapan atau ekspektasi dapat 

diterapkan dalam setiap situasi dan kondisi. Beberapa pengalaman dari 

aktivitas-aktivitas dapat membentuk sebuah harapan atau ekspektasi. 

Semakin banyak self efficacy yang diterapkan pada berbagai situasi dan juga 

kondisi maka akan semakin tinggi self efficacy yang dimiliki seseorang. 

3. Dimensi strength 

Strength mengacu pada keyakinan akan kemampuan magnitude yang 

dimiliki kuat atau lemah. Ekspektasi atau harapan lemah yang dimiliki 

seseorang sangat mudah untuk dihilangkan dengan memperbanyak 

pengalaman, dimana ketika individu dengan ekspektasi yang kuat akan 

memiliki keteguhan dalam usaha kopingnya. 

2.4.3 Sumber-sumber self efficacy 

Bandura (1994) menyatakan bahwa self efficacy didapatkan dari empat 

sumber utama yaitu  performance accomplishments (mastery experiences), 

vicarious experience, verbal peruasion dan physiological states. 
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1. Performance accomplishments (mastery experiences) 

Sumber ini sangat berpengaruh karena didasarkan pada pengalaman pribadi. 

Sumber ini sangat efektif dalam pembentukan self efficacy yang kuat. 

Keberhasilan membangun keyakinan yang kuat dalam kemampuan pribadi 

seseorang. Kegagalan melemahkannya, terutama jika kegagalan terjadi 

sebelum self efficacy terbentuk. 

Jika pengalaman seseorang dengan mudah dapat berhasil, mereka 

mengharapkan hasil yang cepat dan mudah putus asa karena kegagalan. 

Sebuah keyakinan yang kuat membutuhkan pengalaman dalam mengatasi 

rintangan melalui upaya yang gigih. Beberapa kemunduran dan kesulitan 

dalam usaha seseorang bertujuan untuk mengajarkan bahwa kesuksesan 

biasanya membutuhkan usaha yang berkelanjutan. 

2. Vicarious experiences 

Cara kedua untuk menciptakan dan menguatkan self efficacy seseorang yaitu 

melalui vicarious experiences yang disediakan oleh tokoh-tokoh sosial. 

Melihat orang-orang yang mirip dengan dirinya berhasil dengan usaha yang 

terus-menerus menghasilkan keyakinan bahwa mereka juga dapat memiliki 

kemampuan dan keberhasilan menguasai kegiatan yang sebanding. Dampak 

dari pemodelan pada self efficacy sangat dipengaruhi oleh kesamaan dengan 

model. Pemodelan mempengaruhi lebih dari sekedar menyediakan sebuah 

standar sosial untuk menilai kemampuan diri sendiri. Seseorang mencari 

model yang mahir yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan mereka 

inginkan. 
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3. Social persuasion 

Seorang individu yang telah diyakinkan secara verbal bahwa mereka 

memiliki kemampuan untuk dapat menguasai kegiatan tertentu, akan 

cenderung mengupayakan sekuat tenaga dan mempertahankannya daripada 

jika mereka memendam keraguan diri sendiri dan memikirkan kekurangan 

yang ada pada dirinya ketika sebuah masalah muncul. Sejauh peningkatan 

self efficacy dalam diri seseorang yang tengah dirasakan, menyebabkan 

seseorang tersebut akan berusaha cukup keras untuk berhasil, mereka akan 

mengembangkan ketrampilan dan keyakinan pribadi. 

4. Physiological states 

Seorang individu juga mengandalkan bagian dari status emosional dan 

somatic dalam menilai kemampuan mereka. Mereka menginterpretasikan 

reaksi stress dan tekanan sebagai tanda ketidakmampuan atau dalam 

performa yang buruk. Pada aktivitas yang melibatkan kekuatan dan stamina, 

seorang individu akan merasakan kelelahan, rasa sakit dan nyeri sebagai 

tanda dari kelemahan fisik. Suasana hati juga mempengaruhi penilaian self 

efficacy seseorang. Suasana hati yang positif akan meningkatkan self efficacy 

seseorang, begitu sebaliknya suasana hati yang buruk akan merusaknya. 

2.4.4 Proses self efficacy 

Bandura (1994) menyatakan bahwa ada empat proses utama self efficacy 

yang dapat mempengaruhi fungsi seseorang yaitu melalui proses kognitif, proses 

motivasi, proses afektif, dan proses seleksi.  
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1. Proses kognitif 

Dampak keyakinan self efficacy pada proses kognitif terdapat beberapa 

bentuk. Tingkah laku seseorang dalam mencapai tujuan dipengaruhi oleh 

proses kognitif pada pemikiran sebelumnya yang akan mewujudkan sebuah 

tujuan. Pola pengaturan tujuan seseorang dipengaruhi oleh kemampuan 

penilaian diri. Self efficacy yang kuat, tujuan yang tinggi menantang 

seseorang dengan mendorong diri mereka untuk memiliki komitmen yang 

lebih kokoh. 

Fungsi utama berpikir adalah untuk memampukan seseorang dalam 

memperkirakan kejadian dan mengembangkan solusi untuk mengatur hal-hal 

yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Seperti halnya dengan 

kemampuan yang membutuhkan  proses kognitif yang efektif dalam 

mengolah informasi yang mengandung banyak ambiguitas dan 

ketidakpastian. 

2. Proses motivasi 

Self efficacy memiliki peran dalam pengaturan motivasi seseorang. 

Kebanyakan motivasi pada diri seseorang terbentuk secara kognitif. 

Seseorang akan memotivasi diri mereka dan mengatur tindakan antisipasi 

mereka dengan cara berpikir sebelumnya. Mereka membentuk keyakinan 

tentang apa yang dapat mereka lakukan. Mereka mengantisipasi hasil 

kedepan dari tindakan yang mereka lakukan serta mengatur tujuan dan 

rencana yang akan direalisasikan di masa yang akan datang. 

Berdasarkan teori expectancy-value, motivasi dihasilkan dari harapan yang 

diberikan pada suatu tindakan yang dilakukan akan menciptakan hasil, nilai 
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dan manfaat tertentu. Seseorang akan melakukan tindakan tersebut sesuai 

dengan keyakinan mereka bahwa mereka mampu melakukannya sesuai 

dengan keyakinan akan hasil yang didapatkan. Motivasi mempengaruhi hasil 

yang diharapkan yang mana sebagian diatur oleh self efficacy. Terdapat 

beberapa pilihan menarik yang tidak dilakukan seorang individu karena 

mereka menilai bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk 

melakukannya. 

Motivasi didasarkan pada tujuan atau standar seseorang yang diatur oleh tiga 

jenis pengaruh diri yaitu kepuasan dan ketidakpuasan diri akan performa 

seseorang, pencapaian tujuan dan penyesuaian kembali akan tujuan 

berdasarkan kemajuan seseorang. Self efficacy berkontribusi pada motivasi 

dalam beberapa cara seperti dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai, 

besarnya usaha yang harus dilakukan, berapa lama harus bertahan dalam 

menghadapi kesulitan dan ketahanan mereka terhadap kegagalan.  

3. Proses afektif 

Kepercayaan orang – orang terhadap kemampuan koping  mereka 

mempengaruhi seberapa banyak stress dan depresi yang mereka alami dalam 

situasi sulit, serta tingkat motivasi mereka. Self efficacy yang dirasakan untuk 

melatih dan mengendalikan permainan stres yang berlebihan dengan sebuah 

peran sentral dalam kegelisahan. Orang yang percaya bahwa mereka dapat 

mengendalikan lebih dari ancaman yang tidak menyebabkan pola pikir 

terganggu. Tetapi mereka yang percaya bahwa mereka tidak dapat mengelola 

ancaman dalam mengalami kegelisahan yang tinggi. Mereka meninggalkan 

kekurangan dengan mengatasinya. Mereka melihat banyak aspek dari 
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lingkungan mereka yang penuh bahaya. Mereka memperbesar keparahan 

ancaman yang mungkin dan khawatir tentang hal – hal yang jarang terjadi. 

Melalui pemikiran yang berkhasiat seperti itu membuat mereka menekan diri 

sendiri dan merusak tingkat fungsi mereka. Self efficacy diharapkan dapat 

mengatasi perilaku penghindaran kecemasan dan kegelisahan. Semakin kuat 

kuat Self efficacy yang dimiliki orang – orang yang lebih berani berbicara 

tentang aktivitas yang memberatkan dan mengancam. 

4. Proses seleksi 

Pembahasan sejauh ini berpusat pada proses-proses yang diaktifkan oleh 

efikasi yang memungkinkan seseorang untuk menciptakan lingkungan yang 

bermanfaat dan melakukan latihan dengan orang-orang yang mereka temui 

sehari-hari. Seseorang merupakan bagian dari hasil lingkungan mereka. Oleh 

karena itu, keyakinan kemampuan diri dapat membentuk kehidupan dengan 

mempengaruhi jenis kegiatan dan lingkungan yang dipilih orang. Seseorang 

akan menghindari kegiatan dan situasi yang mereka yakini melebihi 

kemampuan mereka. Seseorang siap melakukan kegiatan yang menantang 

dan memilih situasi yang mereka anggap mampu mereka tangani. Dengan 

pilihannya, mereka memupuk kompetensi, minat dan jaringan sosial yang 

berbeda yang akan menentukan kehidupan. Setiap faktor yang memengaruhi 

perilaku dapat sangat mempengaruhi arah pengembangan diri. Hal ini karena 

pengaruh sosial yang ada di lingkungan akan mengembangkan kompetensi, 

nilai, dan minat tertentu jauh setelah determinan efikasi memberikan 

manfaatnya. 
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2.4.5 Self efficacy lansia 

Semakin lanjut usia seseorang, maka seseorang akan mengalami serangkaian 

perubahan fisik dan psikologis. Lansia akan mengalami kemunduran atau 

penurunan fisik dan psikologis. Kemunduran psikologis yang dialami lansia salah 

satunya adalah self efficacy yaitu keyakinan terhadap kemampuannya (Rahmawati 

dkk, 2014). Lansia akan memiliki tingkat self efficacy yang rendah bila 

dibandingkan dengan orang dewasa. Rendahnya self efficacy yang dimiliki lansia 

akan berpengaruh terhadap kemampuan untuk bertindak. Lansia akan cenderung 

berpikiran negatif terhadap apa yang akan terjadi dan tidak memiliki keyakinan 

untuk bisa mengatasi masalah yang dihadapi terutama bila tinggal di panti werdha.  

Self efficacy pada lanjut usia berpusat pada penilaian kembali dan kesalahan 

dalam menafsirkan kemampuan yang mereka miliki. Terdapat banyak kemampuan 

aktivitas yang menurun seiring dengan bertambahnya usia seseorang. Hal ini 

membutuhkan penilaian kembali self efficacy yang dimiliki terkait dengan aktivitas 

yang fungsi biologis telah terpengaruh secara signifikan. Lanjut usia memerlukan 

usaha agar dapat berfungsi pada tingkat tinggi dan periode lama dan pada umumnya 

self efficacy dapat mempertahankan sosial, fisik dan fungsi intektual selama rentang 

kehidupan lansia (Berg et al, 2006). 

Lingkungan panti memiliki pengaruh terhadap self efficacy yang dimiliki. 

Lingkungan dapat memberikan tantangan yang mempengaruhi kemampuan lansia 

yang dimiliki untuk mengatasi masalah yang ada. Lansia dengan self efficacy yang 

tinggi ketika tinggal di panti werdha tidak akan merasa kecil hati, lansia akan 

memiliki cara untuk mengatasi dalam dirinya. Lansia akan memiliki proses 
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penerimaan diri dan adaptasi yang baik walaupun jauh dari keluarga (Kusfitadewi, 

2016). 

 

2.5 Konsep Kesejahteraan Psikologis 

2.5.1 Definisi kesejahteraan psikologis 

Menurut Ryff dan Singer (1996) kesejahteraan adalah suatu konsep yang 

terbentuk dari berbagai pengalaman dan fungsi-fungsi individu sebagai manusia 

yang utuh. Kesejahteraan psikologis tidak hanya merujuk pada kesehatan mental 

yang bersifat negatif saja, akan tetapi juga merujuk kepada bagaimana seseorang 

itu mampu mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimilikinya secara 

optimal, sebagaimana individu yang berfungsi baik secara fisik, emosional maupun 

psikologis. 

Teori kesejahteraan psikologis dikembangkan oleh Ryff pada tahun 1989. 

Kesejahteraan ini mengacu pada perasaan seseorang akan aktivitas yang dilakukan 

dalam kehidupan sehari-hari. Setiap aktifitas yang berlangsung dimana terdapat 

proses fluktuasi pikiran, perasaan yang dimulai dari keadaan mental, baik negatif 

maupun positif (Ryff, 1989). 

Kesejahteraan psikologis adalah keadaan dimana individu mampu menerima 

dirinya apa adanya, mampu membentuk hubungan yang hangat dengan orang lain, 

memiliki kemandirian terhadap tekanan sosial, mampu mengontrol lingkungan 

eksternal, memiliki arti hidup, serta mampu merealisasikan potensi dirinya secara 

kontinyu (Ryff, 1989). 

Menurut Ryff (1989) gambaran orang yang memiliki kesejahteraan 

psikologis merujuk pada pendapat Maslow (1968) tentang aktualisasi dirinya, 
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pandangan Roger (1961) tentang seseorang yang berfungsi penuh (fully-functioning 

person), pandangan Jung (1933) tentang individualisasi, dan Allport (1961) tentang 

kematangan. Hal ini juga sesuai dengan konsep Neugarten (1968) tentang kepuasan 

hidup dan konsep Jahoda (1958) yaitu kriteria positif  orang yang memiliki mental 

yang sehat. 

Menurut Siddiqui (2015) kesejahteraan psikologis adalah perasaan subjektif 

yang terdiri dari rasa kebahagiaan, kepuasan akan peran pada setiapp pengalaman 

hidupnya baik dalam dunia kerja, prestasi, manfaat, dan tidak adanya distress 

ataupun rasa kekhawatiran.  

2.5.2 Dimensi kesejahteraan psikologis 

Dimensi kesejahteraan psikologis mengacu pada teori positive functioning, 

teori perkembangan dan teori kesehatan mental. Ada enam dimensi kesejahteraan 

psikologis diantaranya yaitu penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, 

otonomi, penguasaan lingkungan, tujuan hidup dan pertumbuhan pribadi (Ryff, 

1989). 

1. Penerimaan diri (self acceptance) 

Seseorang dengan penerimaan diri yang baik akan memiliki sikap yang 

positif terhadap dirinya sendiri, menerima semua hal yang ada pada dirinya 

yang baik maupun buruk dan perasaan serta pandangan positif akan 

kehidupan masa lalunya. 

2. Hubungan positif dengan orang lain 

Tipe seseorang dengan penuh kehangatan, kepuasan, saling percaya dengan 

orang lain yaitu dengan memperhatikan kesejahteraan satu sama lain, 
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mempunyai rasa empati yang kuat, afeksi dan keintiman, memahami cara 

berhubungan baik dengan orang lain.  

3. Otonomi  

Seseorang yang memiliki otonomi yang kuat akan mampu untuk membuat 

keputusannya sendiri dan dapat mandiri, mampu untuk mengatasi tekanan 

sosial yang ada dengan berpikir dan bertindak dengan cara tertentu, mampu 

untuk mengatur tingkah laku serta mengevalusi dirinya. 

4. Penguasaan lingkungan 

Penguasaan lingkungan yang baik akan menjadikan seseorang memiliki 

kompetensi dalam mengatur lingkungan, mengatur dan membuat beberapa 

aktivitas eksternal, mampu membuat kesempatan yang ada pada sekitarnya 

menjadi lebih efektif, dan juga mampu untuk memilih serta mengubah situasi 

atau kondisi sehingga sesuai dengan kebutuhan pribadinya 

5. Tujuan hidup 

Seseorang yang memiliki tujuan hidup akan semangat dalam menggapainya, 

akan memiliki perasaan bahwa hidup yang sekarang dan masa lalu itu sangat 

berarti, memiliki keyakinan yang memberinya tujuan hidup serta memiliki 

tujuan dan sasaran untuk hidup. 

6. Perkembangan pribadi 

Perkembangan yang baik pada diri seseorang akan memberikan semangat 

untuk terus berkembang. Seseorang akan melihat dirinya sebagai individu 

yang tumbuh dan terus berkembang, menjadi lebih terbuka akan pengalaman 

baru, menyadari akan kemampuan yang dimiliki, serta melihat perubahan 

yang ada dalam dirinya. 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN INTERAKSI SOSIAL ... EVA SURYA O



38 

 

 

2.5.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis 

Faktor-faktor yang mempengaruhi psychological seseorang yaitu meliputi 

status sosial ekonomi, jaringan sosial, kompetensi pribadi, religiusitas, kepribadian, 

dan jenis kelamin (Patrisia, 2015). 

1. Status sosial ekonomi 

Hal ini meliputi besarnya pendapatan yan diperoleh keluarga, tingkat 

pendidikan yang ditempuh, keberhasilan pekerjaan, kepemilikan materi dan 

status di masyarakat (Pinquart & Sorenson, 2000). 

2. Jaringan sosial 

Faktor ini berkaitan dengan aktivitas sosial yang dimiliki dan dijalani 

seorang individu, kualitas dan kuantitas aktivitas yang dilakukan dan kontak 

sosial yang dilakukan (Pinquart & Sorenson, 2000). 

3. Kompetensi pribadi 

Kemampuan yang dimiliki yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-

hari yang terdiri dari kompetensi kognitif 

4. Religiusitas  

Hal ini berkaitan dengan setiap persoalan hidup kepada Tuhan. Seorang 

individu yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi akan dapat 

memahami kejadian yang menimpanya dan menerimanya secara positif 

(Bastaman, 2000). 

5. Kepribadian 

Seseorang yang memiliki kemampuan atau kompetensi sosial seperti 

penerimaan diri, akan menjadikan individu tersebut lebih mampu 
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berhubungan baik dengan lingkungan sekitarnya, mempunyai koping yang 

efektif (Ryff, 1995). 

6. Jenis kelamin 

Kesejahteraan psikologis lebih banyak dimiliki oleh perempuan 

dibandingkan dengan laki-laki. Pola pikir seseorang akan mempengaruhi 

strategi koping yang akan dilakukan dan aktivitas sosialnya. Perempuan akan 

dengan mudah mengekspresikan emosi dan menjalin hubungan sosial bila 

dibandingkan dengan laki-laki. 

2.5.4 Kesejahteraan psikologis lansia 

Lansia mengalami perubahan baik dari aspek biologis, kognitif dan 

psikososial. Terdapat beberapa permasalahan apabila lansia tidak mampu 

mengatasi perubahan yang ada. Kesejahteraan psikologis dapat dicapai ketika 

lansia mampu mengatasi permasalahan yang terjadi akibat dari perubahan-

perubahan yang dialaminya (Wini, 2011). Kesejahteraan psikologis adalah kondisi 

psikologis dimana akan dapat dicapai ketika seseorang memasuki usia lanjut dalam 

kehidupannya (Haditono, 1992). Kesejahteraan psikologis yang dimiliki tercermin 

dari enam dimensi yang dimiliki lansia, apabila dimensi tersebut terpenuhi dapat 

menjadikan lansia mencapai keutuhannya. Kesejahteraan psikologis lansia dapat 

diukur dengan kepuasan hidup.  

Keluarga merupakan sumber kepuasan dan kebahagiaan untuk lansia 

(Patrisia, 2014). Lansia yang tinggal di panti werdha cenderung tidak memiliki 

dukungan sosial dari keluarganya. Hal tersebut dapat mempengaruhi kesejahteraan 

psikologis yang dimiliki. Lansia yang tinggal di panti werdha memiliki tingkat 
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kesejahteraan psikologis yang rendah bila dibandingkan dengan lansia yang tinggal 

di rumah. 

2.6 Konsep Functional Consequences (Psychososial function) 

Perubahan psikososial dan penyakit kronis pada lansia turut mempengaruhi 

kemampuan fungsionalnya, perubahan tersebut sering menjadi tantangan tersendiri 

untuk mempunyai strategi koping. Berbagai perubahan psikososial timbul dari 

perubahan fisik, tetapi banyak yang diakibatkan oleh perubahan peran, hubungan 

dan lingkungan hidupnya (Miller, 2012). 

  

Age-related

changes:

- retirement

- relocation

- functional

impairment.

- widowhood

- death of friends

Risk factors:

- poor physical

health.

- social support.

- coping 

- social interaction

- self efficacy

Negative functional 

consequences: 

- anxiety  

- loneliness 

- decreased 

psychological 

well being 

 

Nursing assessment: 

- Age-related change. 

- Risk factors. 

- Negative functional consequences. 

Nursing interventions: 

- Enhancing self esteem. 

- Promoting sense of control. 

- Fostering social support. 

Wellness outcomes (positive 

functional consequence): 

- Well being and quality of life 

Gambar 2.1 framework functional consequences  
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1. Perubahan sesuai dengan usia (age-related changes) 

Peristiwa hidup merupakan perubahan utama yang terjadi pada siklus 

kehidupan seseorang, yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari dengan 

periode berbeda setiap orang. Peristiwa kehidupan yang utama pada remaja 

adalah melalui pengalaman pribadi atau berbagi pengalaman dengan sesama 

teman. Sebaliknya, peristiwa hidup masa lansia cenderung tidak diketahui, 

tidak diharapkan, tidak diinginkan bahkan ditakuti. Kehidupan lansia 

cenderung menjadi beban yang merugikan bagi orang-orang sekitar  yang 

menjadi bagian dari kehidupan mereka selama beberapa decade. Perisitiwa 

atau kejadian hidup yang sering dialami lansia adalah relokasi 

(penampungan), pengunduran diri, penurunan fungsional dan penyakit 

kronis, status janda atau duda, kematian keluarga atau teman (Miller, 2012). 

1) Relokasi atau penampungan 

Penyesuaian psikososial yang terjadi pada lansia yaitu keputusan untuk 

pindah dari rumah karena faktor personal maupun keluarga. Faktor 

tersebut yaitu tidak adanya suami, tidak dilayani, keluarga kurang peduli, 

kondisi sakit kronis dan penurunan kemampuan dan gangguan kognitif 

atau gangguan mental. 

Relokasi dapat menyebabkan trauma transfer (pemindahan) dan syok 

tranplantasi yang dapat mengakibatkan tingginya angka mortalitas lansia. 

Mortalitas tersebut berhubungan dengan banyak faktor yang 

mempengarui seperti kondisi kesehatan dan interaksi sosial, seperti 

ketidakmauan untuk pindah dan keterlibatan dalam pembuatan 

keputusan. 
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2) Retirement (pengunduran diri) 

Pengunduran diri atau berhentinya karir utama adalah tanda memasuki 

tahapan lansia. seseorang yang mengundurkan diri akan membutuhkan 

koping untuk mengatsi perubahan status sosial, dan psikososial yang 

mempengaruhi konsep dirinya. Beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi keputusan untuk mengundurkan diri adalah kesehatan, 

kondisi pekerjaan, pension, dan keadaan keluarga.  

3) Penurunan kondisi fisik dan sakit kronis 

Lansia membutuhkan koping untuk mengatasi keterbatasan fisik dan 

sakit kronis yang dialaminya. Keterbatasan fungsional membutuhkan 

penyesuaian yang sedikit dalam kehidupan sehari-hari tetapi konsekuensi 

fungsional seperti gangguan kognitif, mobilitas atau gangguan 

penglihatan meningkatkan ketergantungan kepada orang lain.  

4) Status janda atau duda 

Status janda atau duda tidak dapat dielakkan dari kehidupan lansia dan 

kesempatan wanita menjadi janda lebih besar dibandingkan laki-laki. 

Konsekuensi utama yang dapat dialami lansia akibat dari kehilangan 

pasangan adalah kehilang intimasi, kehilang pasangan seksual, 

merasakan kesepian, meningkatkan tanggung jawab, meningkatkan 

ketergantungan dengan orang lain, kehilangan pendapatan dan perubahan 

hubungan dengan anak. 

5) Kematian teman dan keluarga 

Kehilangan teman dan keluarga tidak dapat dielakkan dari kehidupan 

manusia setiap tahunnya. Seseorang dengan kematian teman yang lebih 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN INTERAKSI SOSIAL ... EVA SURYA O



43 

 

 

muda atau sama dengan usianya, mereka menjadi lebih sadar akan 

kematiannya sendiri. Lansia membaca berita kematian dan 

pemberitahuan kematian di surat kabar sebagai kegiatan sehari-hari. Bagi 

lansia, hubungan sosial yang berarti adalah prediktor kesejahteraannya, 

sehingga kehilangan keluarga dan teman memberikan dampak negatif 

terhadap kesejahteraan psikologisnya. 

2. Teori tentang fungsi psikososial lansia 

Menurut Miller (2012) terdapat beberapa teori yang dapat menjelasakan 

peristiwa kehidupan lansia yan penuh tekanan sesuai dengan pertambahan 

usianya menyebabkan konsekuensi fungsional yang positif atau negatif, 

diantaranya sebagai berikut: 

1) Teori perkembangan emosi lansia 

Lansia memiliki emosi yang tumpul dan peningkatan afek negatif. Lansia 

memiliki kapasitas tinggi akan kompleksitas emosinya seperti 

kemampuan untuk mengekspresikan dan merefleksikan emosi 

menyenangkan dan tidak menyenangkan. 

2) Teori stress 

Stress merupakan mediator antara peristiwa hidup dan cara adaptasi 

untuk mengatasinya. Peritiwa hidup mempunyai ciri-ciri tersendiri dan 

perubahan yang dapat diidentifikasi dalam pola kehidupan yang dapat 

mengakibatkan stress dan memberikan pengaruh negatif terhadap 

kesehatan. 
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3) Teori koping 

Teori ini menjelaskan bahwa koping merupakan mekanisme yang 

digunakan seseorang untuk mengatasi situasi yang penuh dengan tekanan 

yang dapat menyebabkan stress. Koping terdiri dari mencari informasi, 

mempertahankan harapan positif yang dimiliki, menggunakan teknik 

reduksi stress, menolak  atau meminimalkan ancaman dan menemukan 

dukungan emosional. 

3. Faktor risiko  

Teori stress dan koping memberikan informasi adanya faktor risiko yang 

dapat mempengaruhi fungsi psikosial lansia. beberapa faktor yang dapat 

menyebabkan tingginya tingkat stress dan rendahnya kemampuan kopin 

lansia (Miller, 2012), diantaranya: 

1) Kesehatan fisik yang menurun 

2) Gangguan fungsional 

3) Rendahnya dukungan sosial 

4) Status ekonomi 

5) Kemampuan koping 

6) Self efficacy lansia 

4. Konsekuensi fungsional lansia 

Menurut Miller (2012) peristiwa hidup yang dialami lansia mempengaruhi 

konsekuensi fungsional positif dan negatif yang akan dimiliki. Konsekuensi 

fungsional negatif yang dimiliki lansia adalah ansietas, kesepian, depresi dan 

gangguan kognitif. Ansietas cenderung sering dialami oleh lansia dengan 

stress, cemas akan kondisi kesehatannya. Lansia dengan penyakit kronis 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN INTERAKSI SOSIAL ... EVA SURYA O



45 

 

 

akan memiliki tingkat khawatir yang tinggi. Lansia dengan status duda atau 

janda, lansia yang memiliki sedikit interaksi sosial akan merasakan kesepian 

yang dapat berdampak pada kualitas hidupnya.  

Banyak penelitian yang berfokus pada fungsi psikososial lansia yaitu 

mengindentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi emosi lansia dan dapat 

meningkatkan kesehatan dan kuaitas hidup lansia. sejumlah karasteristik 

lansia terkait dengan vitalitas emosional dan peningkatan kesehatan dapat 

dilihat dari dimensi-dimensi kesejahteraan psikologis yang terdiri dari 

otonomi, tujuan hidup, perkembangan pribadi, hubungan positif dengan 

orang lain, penerimaan diri dan penguasaan lingkungan (Miller, 2012). 

5. Intervensi keperawatan 

Perawat memiliki banyak kesempatan untuk dapat meningkatkan fungsi 

psikososial lansia dengan sikap caring yang diberikan. Beberapa intervensi 

yang dapat diberikan untuk meningkatkan kemampuan fungsional untuk 

mengembangkan kesejahteraan psikologis lansia diantaranya, yaitu: 

1) Peningkatan harga diri 

Peningkatan harga diri adalah komponen terpenting, karena harga diri 

merupakan sumber koping yang dapat mempengaruhi kesejahteraan 

lansia. lansia dengan harga diri yang tinggi cenderung merasa lebih 

bahagia, sehat, lebih percaya diri disbanding dengan memiliki harga diri 

rendah. 

2) Memiliki rasa kontrol 

Terdapat banyak penelitian yang membuktikan bahwa control diri (sense 

of control) memberikan efek positif dan dapat meningkatkan 
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kesejahteraan lansia. Intervensi keperawatan dapat mengatasi faktor-

faktor yang mengancam kontrol yang dimiliki seperti kurangnya privasi 

dan kehilangan individual yang biasanya dapat terjadi di lingkungan 

institusi. Perawat dapat menunjukkan rasa peduli mereka dengan 

mengetuk pintu dan meminta izin sebelum masuk. 

3) Mengembangkan dukungan sosial 

Intervensi keperawatan yang diberikan yaitu bertujuan untuk 

meningkatkan konsekuensi positif yang dimiliki lansia yaitu 

meningkatkan dukungan sosial. Pada lingkungan panti, perawat dapat 

membuat program yang dapat mengembangkan kontak dan interaksi. 

 

2.7 Keaslian Penelitian 

Pencarian database yaitu menggunakan beberapa kata kunci seperti  social 

interaction, elderly, self efficacy, psychological well being. Pencarian jurnal pada 

google scholar dan scopus dengan batas tahun 2008 sampai 2018 untuk menemukan 

jurnal yang mendukung  dan berhubungan dengan penelitian.  

Tabel 2.1 Keaslian penelitian 

No Judul Karya Ilmiah 

dan Penulis 

Metode 

(Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, 

Analisis) 

Hasil 

1. Influence of Social 

Interaction in 

Personal Well Being 

of Older Adults  

(Carmona & Ribeiro, 

2008) 

D: Pendekatan cross-

sectional 

S: 1056 orang rentang 

usia 65-100 

V: Personal well being 

lansia 

I: Pertanyaan terbuka  

A: Analisa korelasi 

bivariate 

Penelitian ini menguji 

pengaruh interaksi 

sosial, diasumsikan 

dengan beberapa 

variabel 

sosiodemografis. 
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No Judul Karya Ilmiah 

dan Penulis 

Metode 

(Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, 

Analisis) 

Hasil 

   Hasil dari penelitian ini 

mengindikasikan 

hubungan positif 

interaksi sosial dan 

pendidikan dengan 

kesejahteraan personal. 

Stratum sosio ekonomi, 

hidup dengan pasangan, 

jenis kelamin dan usia 

tidak memberikan 

kontribusi yang 

signifikan. 

2. What matters for life 

satisfaction among 

the 

oldest-old? Evidence 

from China (Ng, Tey, 

& Asadullah, 2017) 

D: kuantitatif 

S: lansia usia 80 atau 

lebih di Cina 

V: analisis faktor yang 

mempengaruhi kepuasan 

hidup lansia 

I: instrument kuesioner 

tervalidasi internasional,  

A: model regresi ordinal 

Faktor yang 

mempengaruhi 

kepuasan hidup lansia di 

Cina yaitu seperti 

pasangan hidup, 

pendidikan, tempat 

tinggal, status 

kesehatan. Ini 

membuktikan kesehatan 

adalah determinan 

primer dari 

kesejahteraan. 

3. The correlation of 

aging perceptions 

and life satisfaction 

in Iranian 

older adults 

(Kiarsipour, Borhani, 

Esmaeili, & Zayeri, 

2017) 

D: penelitian deskriptif 

korelasi 

S: 320 lansia usia 60 atau 

lebih 

V: persepsi penuaan dan 

kepuasan hidup 

I: kuesioner penelitian   

A: analisa tematik 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

dalam dimensi persepsi 

penuaan mempunyai 

hubungan positif 

dengan konsekuensi 

positif, dimensi timeline 

kronis, kontrol positif, 

kontrol negatif. Korelasi 

ini berada pada tingkat 

lebih tinggi daripada 

dimensi lain.  
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No Judul Karya Ilmiah 

dan Penulis 

Metode 

(Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, 

Analisis) 

Hasil 

4. Low supply of social 

support as risk factor 

for mortality in the 

older adults (Renata 

et al., 2017) 

D : kuantitatif 

S : 2143 lansia 60 tahun 

atau lebih 

V : dukungan sosial yang 

rendah sebagai faktor 

risiko mortalitas lansia 

I : kuesioner dari 

penelitian SABE 

A : analisis univariat 

Terdapat perbedaan 

yang signifikan antara 

kurva kelangsungan 

hidup. 

Risiko kematian lebih 

rendah pada siapapun 

yang memiliki 

dukungan dan yang 

memiliki jaringan . 

5. Hubungan Interaksi 

Sosial dengan 

Kesepian pada 

Lansia 

(Sanjaya & Rusdi, 

2012) 

D : deskriptif korelasi 

S : lansia usia 60 tahun 

keatas 

V : interaksi sosial dan 

kesepian pada lansia 

I : kuesioner 

A : analisis statistic 

bivariate 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

interaksi sosial berperan 

penting dalam 

kehidupan lansia.  

6. Hubungan Antara 

Tingkat Depresi 

Lansia dengan 

Interaksi Sosial 

Lansia di Desa 

Sobokerto 

Kecamatan 

Ngemplak Boyolali 

(Kusumowardani & 

Puspitosari, 2014) 

D : kuantitatif 

korelasional 

S : 60 lansia 

V : tingkat depresi dan 

interaksi sosial lansia 

I : kuesioner 

A : - 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

ada hubungan yang 

signifikan dengan 

tingkat korelasi sedang 

antara tingkat depresi 

lansia dengan interaksi 

sosial di Desa 

Sobokerto.  

 

7. Hubungan Interaksi 

Sosial dengan  

Kualitas Hidup 

Lansia di BPLU 

Senja Cerah Provinsi 

Sulawesi Utara 

(Trisnawati dkk, 

2017) 

D : deskriptif analitik 

cross sectional 

S : lansia 60 tahun keatas 

sebanyak 32 orang 

V : interaksi sosial dan 

kualitas hidup lansia 

I : kuesioner 

A : analisa data univariat 

Hasil penelitian  

menunjukkan bahwa 

ada hubungan yang 

signifikan antara 

interaksi sosial lansia 

dengan kualitas 

hidupnya. 
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No Judul Karya Ilmiah 

dan Penulis 

Metode 

(Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, 

Analisis) 

Hasil 

8. Peran Interaksi 

Sosial terhadap 

Kepuasan Hidup 

Lanjut Usia 

(Luh Putu Wiwin & 

Made, 2016) 

D : kuantitatif 

S : lansia yang tinggal di 

Denpasar usia 60-80 

tahun 

V : interaksi sosial dan 

kepuasan hidup 

I : kuesioner 

A : analisis regresi 

sederhana 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

interaksi sosial memiliki 

hubungan yang 

signifikan terhadap 

kepuasan hidup. 

 

9. Hubungan Pola 

Makan, Status Gizi, 

dan Interaksi Sosial 

dengan Kualitas 

Hidup Lansia Suku 

Bugis di Kelurahan 

Sapanang Kabupaten 

Rangkep 

(Rahmianti dkk, 

2014) 

D : kuantitatif cross 

sectional 

S : 75 lansia 

V : pola makan, status 

gizi, interaksi sosial dan 

kualitas hidup lansia suku 

Bugis 

I : kuesioner 

A : analisis univariat dan 

bivariate 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

ada hubungan yang 

signifikan antara asupan 

energy, protein, lemak 

dengan status gizi. 

Ada hubungan antara 

interaksi sosial dengan 

kualitas hidup lansia, 

tidak ada hubungan 

status gizi dengan 

kualitas hidup. 

 

10.  Hubungan Antara 

Dukungan Keluarga 

dan Efikasi Diri 

dengan Perawatan 

Diri Lansia 

Hipertensi di 

Wilayah Kerja 

Puskesmas Ujung 

Berung Indah Kota 

Bandung 

(Permatasari, 

Lukman, & Supriadi, 

2014) 

D: kuantitatif penelitian 

cross sectional 

S: lansia usia 60-74 yang 

memiliki hipertensi 

V: dukungan keluarga 

dan efikasi diri dengan 

perawatan lansia 

hipertensi 

I: kuesioner 

A: analisis korelasi, skala 

likert 

Hasil penelitian 

menunjukkan efikasi 

diri memiliki hubungan 

yang kuat dengan 

perawatan diri, akan 

tetapi dukungan 

keluarga tetap memiliki 

pengaruhnya dalam 

meningkatkan 

keyakinan dan 

perawatan diri lansia. 
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No Judul Karya Ilmiah 

dan Penulis 

Metode 

(Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, 

Analisis) 

Hasil 

11.  Hubungan Antara 

Hardiness dengan 

Self efficacy pada 

Lansia yang Masih 

Bekerja di 

Banguntapan Bantul 

(Indriati & Muti’ah, 

2015) 

D : Kuantitatif 

korelasional 

S : Lansia usia 60-75 

yang masih aktif bekerja 

sejumlah 70 orang 

V : Hardiness dan Self 

efficacy pada lansia yang 

masih bekerja di 

Banguntapan Bantul 

I : kuesioner dengan skala 

psikologi 

A : analisis korelasi 

product moment 

Hasil penelitian 

menunjukkan ada 

hubungan positif yang 

signifikan antara self 

hardiness dengan self 

efficacy. 

 

12. Hubungan 

Psychological Well 

Being dengan 

Kecemasan dalam 

Menghadapi 

Kematian pada 

Lansia di Panti 

Werdha Budi 

Sejahtera 

(Sukma Noor, 2012) 

D : penelitian deskriptif 

dan korelasional 

S : Lansia penghuni panti 

Budi Sejahtera sejumlah 

110 orang 

V : psychological well 

being dan kecemasan 

dalam menghadapi 

kematian pada lansia 

I : kuesioner dan skala 

A :  

Penelitian ini 

memberikan gambaran 

bahwa psychological 

well being merupakan 

faktor berpengaruh 

terhadap kecemasan 

dalam menghadapi 

kematian yang dialami 

lansia tersebut. 

13. Hubungan Antara 

Religiusitas dengan 

Psychological Well 

Being pada Lansia 

(Septpy Indah, 2012) 

D : kuantitatif 

korelasional 

S : lansia berusia 60 tahun 

keatas sebanyak 60 orang 

V : religiusitas dan 

psychological well being 

pada lansia 

I : kuesioner yang terdiri 

dari skala religiusitas dan 

psychological well being 

A : analisis deskriptif 

Hasil penelitian 

menunjukkan ada 

hubungan yang positif 

yang sangat signifikan 

antara religiusitas 

dengan psychological 

well being pada lansia.  
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No Judul Karya Ilmiah 

dan Penulis 

Metode 

(Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, 

Analisis) 

Hasil 

14. Gambaran 

Psychological Well 

Being pada Individu 

Lanjut Usia yang 

Tinggal di Panti 

Werdha 

(Novalia Desty, 

2011) 

D : kualitatif studi kasus 

S : wanita usia 80 tahun 

sejumlah satu orang 

V : psychological well 

being pada lansia 

I : observasi dan 

wawancara mendalam 

A : analisis intra kasus 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

psychological well 

being lansia yang 

tinggal di panti werdha 

positif.  

15.  Emotional 

Intelegence dan 

Psychological Well 

Being pada Manusia 

Lanjut Usia Anggota 

Organisasi berbasis 

Keagamaan di 

Jakarta 

(Bonar, 2011) 

D : Kuantitatif 

S : lansia anggota 

perkumpulan manula usia 

60 tahun keatas 

V : emotional intelegence 

dan psychological well 

being pada manusia lanjut 

usia 

I : kuesioner dengan skala 

emotional intelegence 

dan psychological well 

being 

A : pearson product 

moment 

Hasil penelitian 

menunjukkan ada 

hubungan positif antara 

emotional intelegence 

dengan psychological 

well being pada manusia 

lanjut usia.  

 

16. Hubungan Antara 

Dukungan Sosial dari 

Anak dengan 

Psychological Well 

Being pada Lansia 

yang Tinggal 

Bersama Anak  

(Dhenisya, 2012) 

D : kuantitatif 

korelasional 

S : lansia usia 60 tahun 

keatas sebanyak 35 orang 

V : dukungan sosial dari 

anak dan psychological 

well beling lansia 

I : kuesioner 

A : - 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

lansia yang tinggal 

bersama anak dalam 

penelitian ini merasakan 

dukungan sosial dari 

anak yang tinggi, begitu 

pula psychological well 

being yang dimiliki 

berada pada skor tinggi. 

 

17. Perbedaan 

Psychological Well 

Being Lansia yang 

Tinggal di Panti 

Werda dan di Rumah 

(Veronika, 2015) 

 

D : kuantitatif komparatif 

S : 60 lansia (30 lansia 

tinggal di rumah dan 30 

lansia tinggal di panti 

werda) 

V : psychological well 

being lansia 

I : kuesioner 

A : analisis statistic Uji t 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

adanya perbedaan yang 

signifikan antara tingkat 

psychological well 

being lansia yang 

tinggal di panti werda 

dan lansia yang tinggal 

di rumah sendiri.  
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:    Diukur        Tidak Diukur 

Gambar 3.1 Kerangka konseptual hubungan interaksi sosial dan self efficacy dengan 

kesejahteraan psikologis lansia yang tinggal di panti werdha 

 

Age-related changes 

 

Risk factor 

Negative 

functional 

consequences 

 

Kesejahteraa

n psikologis 

 

1. Kondisi fisik  

2. Stressor  

3. Koping 
 

1. Relokasi 

2. Penyakit    

kronis 

3. Status 

janda atau 

duda 

4. Kematian     

teman atau 

keluarga 

5. Sikap 

penuaan 
 

4. Interaksi 

sosial  

5. Self efficacy 
 

Intervensi Keperawatan 

Wellness outcomes (positive 

consequences) 

Kesejahteraan dan kualitas 

hidup yang baik 
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Berdasarkan framework Miller The Functional Consequences Theory, dapat 

dijelaskan bahwa perubahan yang berhubungan dengan usia dan juga faktor risiko 

yang saling berkaitan dapat menyebabkan negative functional consequences. 

Sesuai dengan teori Miller bahwa adanya perubahan yang dapat mempengaruhi 

kesejahteraan lansia meliputi relokasi, menderita penyakit kronis, status janda atau 

duda, dan kehilangan teman maupun keluarga. Relokasi lansia ke panti werdha 

dipengaruhi oleh beberapa faktor personal dan faktor keluarga yang dapat 

mempengaruhi kesejahteraan psikologisnya. Selain relokasi, penyakit kronis dan 

penurunan kemampuan fisik juga dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis 

lansia karena membutuhkan beberapa penyesuaian untuk menjalani kehidupannya. 

Status janda atau duda yang dimiliki lansia, kematian teman atau keluarga turut 

mempengaruhi kesejahteraan psikologisnya. Perubahan - perubahan tersebut 

berkaitan dengan faktor risiko yang ada seperti kondisi fisik, adanya stressor, 

dukungan sosial yang kurang, interaksi sosial lansia serta self efficacy yang dimiliki 

dapat menyebabkan penurunan kesejahteraan psikologis. Sehingga semakin tinggi 

atau rendah tingkat interaksi sosial dan self efficacy yang dimiliki lansia, akan 

mempengaruhi tinggi rendahnya kesejahteraan psikologis.  

3.2 Hipotesis 

H1a: Ada hubungan antara interaksi sosial dengan kesejahteraan psikologis 

lansia yang tinggal di panti werdha. 

H1b: Ada hubungan antara self efficacy dengan kesejahteraan psikologis 

lansia yang tinggal di panti werdha. 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

4.1 Rancangan Penelitian yang Digunakan 

Penelitian ini merupakan penelitian cross sectional untuk menentukan 

hubungan antara interaksi sosial dan self efficacy dengan kesejahteraan psikologis 

lansia yang tinggal di panti werdha.  

 

4.2 Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel 

4.2.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian adalah subjek yang sesuai dengan karakteristik 

atau kriteria yang ditentukan peneliti (Nursalam, 2014). Populasi dalam penelitian 

ini yaitu lansia yang tinggal di panti werdha sebanyak 72 lansia di UPTD Griya 

Wreda Jambangan dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Hargo Dedali. 

Populasi terjangkau sudah sesuai dengan kriteria dapat diajak kerjasama, dapat 

berkomunikasi secara verbal, tidak ketergantungan total (indeks barthel >60), tidak 

memiliki gangguan kejiwaan dan skor SPMSQ tidak lebih dari 2 tingkat kesalahan. 

4.2.2 Sampel 

Lansia yang tinggal di UPTD Griya Werdha Jambangan dan Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Hargo Dedali yang dapat diajak kerjasama, dapat 

berkomunikasi secara verbal, tidak ketergantungan total (indeks barthel >60), tidak 

memiliki gangguan kejiwaan dan skor SPMSQ tidak lebih dari 2 tingkat kesalahan. 
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4.2.3 Besar sampel 

Besar sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sama dengan besar 

populasi yang ada. Sampel pada penelitian ini yaitu 72 lansia yang tinggal di panti 

werdha. 

4.2.4 Teknik pengambilan sampel (sampling) 

Sampling adalah proses menyeleksi porsi dan populasi untuk dapat mewakili 

populasi (Nursalam, 2014). Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini 

menggunakan Nonprobability sampling total sampling. Total sampling adalah 

teknik penentuan sampel apabila jumlah sampel sama dengan jumlah populasi yang 

ada (Sugiyono, 2007).  

 

4.3 Variabel penelitian dan definisi operasional 

4.3.1 Variabel 

Variabel adalah karakteristik yang diamati dan digunakan untuk pengukuran 

dalam suatu penelitian (Nursalam, 2014).  

1. Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel mempengaruhi variabel lain dengan 

cara dimanipulasi untuk menciptakan dampaknya (Nursalam, 2014). 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah  interaksi sosial dan self 

efficacy. 

2. Variabel Dependen  

Variabel dependen adalah variabel respon yang muncul sebagai akibat dari 

variabel lain (Nursalam, 2014). Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah kesejahteraan psikologis. 
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4.3.2 Definisi operasional 

Tabel 4.1 Definisi operasional hubungan interaksi sosial dan self efficacy dengan kesejahteraan psikologis lansia yang tinggal 

di panti werdha 

Variabel Definisi 

operasional 

Parameter Alat ukur Skala  Skor 

Variabel independen 

1. Interaksi 

sosial 

Hubungan timbal 

balik antar 

individu dengan 

orang lain 

1. Kerjasama  

2. Persaingan  

3. Pertentangan  

4. Persesuaian  

 

Kuesioner interaksi 

sosial 

(Muthmainnah, 

2017) 

Ordinal  Skoring terdiri 

dari 5 yakni : 

1. Selalu  

2. Sering 

3. Kadang 

4. Jarang 

5. Tidak pernah 

 

Kategori: 

61 – 100 = tinggi 

20 – 60 = rendah  

 

2. Self efficacy Keyakinan lansia 

akan kemampuan 

dalam bertindak 

dan 

menyelesaikan 

masalah yang ada   

1. Magnitude 

(keyakinan 

akan 

kemampuan 

menyelesaikan 

masalah) 

Kuesioner self 

efficacy 

(Scwharzer, 1995)  

Ordinal  Skoring terdiri 

dari 4 yakni  

1. Tidak setuju 

2. Ragu - ragu 

3. Setuju 

4. Sangat setuju 
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Variabel Definisi 

Operasioal 

Parameter Alat ukur Skala Skor 

  2. Generality 

(sejauh mana 

harapan yang  

dimiliki) 

3. Strength 

(kekuatan yang 

dimiliki) 

  Kategori: 

26 – 40 = tinggi 

10 - 25 = rendah 

 

Variabel  dependen 

Kesejahteraan 

psikologis 

Lansia mampu 

menerima dirinya 

apa adanya, 

berhubungan 

positif dengan 

orang lain, 

memiliki 

otonomi dan 

tujuan hidup, 

penguasaan 

lingkungan dan 

perkembangan 

pribadi yang baik 

1. Penerimaan 

diri 

2. Hubungan 

positif dengan 

orang lain 

3. Otonomi  

4. Tujuan hidup 

5. Penguasaan 

lingkungan 

6. Perkembangan 

pribadi 

 

Kuesioner 

kesejahteraan 

psikologis 

(Putra, 2017) 

Ordinal Skoring terdiri 

dari 4 yakni  

1. Tidak setuju 

2. Ragu-ragu 

3. Setuju  

4. Sangat setuju 

 

Kategori: 

46 – 72 = tinggi 

18 – 45 = rendah 
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4.4 Alat & Bahan penelitian 

Pada penelitian ini dengan memberikan kuisioner kepada responden untuk 

memperoleh data tentang interaksi sosial, self efficacy dan kesejahteraan psikologis 

lansia. 

 

4.5 Instrumen Penelitian 

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuisioner pada responden 

yang diteliti. Instrumen yang digunakan terdapat 3 kuesioner meliputi interaksi sosial, 

self efficacy dan kesejahteraan psikologis lansia, yang masing-masing kuesioner telah 

diujicobakan pada penelitian sebelumnya yang terkait.   

4.5.1 Instrumen Interaksi Sosial 

Instrumen 1 berisi tentang pertanyaan interaksi sosial berisi tentang pengalaman 

seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Instrumen ini diadopsi dari 

penelitian Muthmainnah (2016) terkait dengan kualitas hidup lansia. Terdapat 20 

pertanyaan meliputi bentuk kerjasama, persaingan, pertentangan, dan 

persesuaian. Pengukuran menggunakan skala Likert, yang dinyatakan dengan 

jawaban tidak pernah diberi skor 1,  jarang diberi skor skor 2, kadang-kadang 

diberi skor 3, sering diberi skor 4 dan selalu diberi skor 5. 

Tabel 4.2 Blue Print Kuesioner Interaksi Sosial 

No. Aspek Pernyataan     No Soal Jumlah 

UF F 

1. Kerjasama   Usaha yang 

dilakukan 

bersama antar 

orang atau 

dalam satu 

kelompok 

 

 

 

 

 

- 1,2,3,4,5 5 
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No. Aspek Pernyataan                      No Soal  Jumlah 

UF F 

2. Persaingan   Proses bersaing 

untuk mencari 

keuntungan 

9,10 6,7,8 5 

3. Pertentangan   Proses sosial 

dengan cara 

mengancam 

atau tindak 

kekerasan 

untuk 

memenuhi 

tujuan 

11,12,13,14,15 - 5 

4.  Persesuaian  Cara 

penyelesaian 

tanpa 

menghancurkan 

pihak lawan 

16 17, 18, 

19,20 

5 

      

4.5.2 Instrumen self efficacy  

Instrumen 2 berisi tentang pertanyaan self efficacy berisi tentang keyakinan 

seseorang akan bertindak dan menyelesaikan masalah yang ada. Instrumen ini 

merupakan instrumen General Self efficacy yang dikembangkan oleh Schwarzer 

(1995). Instrument sudah diuji validitas dan didapatkan skor rentang 0.484 – 

0.686. Terdapat 10 pertanyaan meliputi keyakinan dalam menghadapi dan 

menyelesaikan masalah yang ada pada hidupnya. Pengukuran skala Likert, yang 

dinyatakan dengan jawaban tidak setuju diberi skor 1, ragu – ragu diberi skor 2, 

setuju diberi skor 3, dan setuju diberi skor 4. 

Tabel 4.3 Blue Print Kuesioner Self efficacy 

No. Aspek Pernyataan     No Soal Jumlah 

UF F 

1. Magnitude Keyakinan 

lansia mampu 

mengatasi 

masalah yang 

ada 

 

 

 

- 1,2,3 3 
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No. Aspek Pernyataan                  No Soal  Jumlah 

UF F 

2. Generality  Harapan atau 

ekspektasi yang 

diterapkan 

dalam setiap 

kondisi 

- 4,5,6 3 

3. Strength Keyakinan 

akan magnitude 

yang dimiliki 

- 7,8,9,10 4 

      

4.5.3 Instrumen kesejahteraan psikologis 

Instrumen 3 berisi tentang pertanyaan kesejahteraan psikologis berisi tentang 

kepuasan dalam menjalani hidupnya. Instrumen ini diadopsi dari penelitian Putra 

(2016). Instrumen sudah diuji validitas dengan hasil rentang 0.420 – 0.795. 

Terdapat 18 pertanyaan meliputi rasa puas dan kebahagiaan dalam menjalani 

kehidupannya. Pengukuran skala Likert, yang dinyatakan dengan jawaban tidak 

setuju diberi skor 1, ragu-ragu diberi skor 2, hampir setuju diberi skor 3 dan sangat 

setuju diberi skor 4. 

Tabel 4.4 Blue Print Kuesioner Kesejahteraan Psikologis 

No. Aspek Pernyataan     No Soal Jumlah 

UF F 

1. Penerimaan 

diri  

Sikap menerima 

semua hal yang 

ada pada dirinya 

2,6 1 3 

2. Hubungan 

positif dengan 

orang lain 

Tinggi 

rendahnya 

kemampuan 

seseorang dalam 

membina 

hubungan 

7 14,18 3 

3. Otonomi  Kemampuan 

mengatur diri 

sendiri 

 

 

12 8,10,15 4 
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No. Aspek Pernyataan                  No Soal  Jumlah 

UF F 

4. Penguasaan 

lingkungan 

Kemampuan 

seseorang 

mengendalikan 

lingkungan 

- 3,16,17 3 

5. Tujuan hidup Keyakinan akan 

memiliki tujuan 

dalam hidupnya 

- 4,11 2 

6. Perkembangan 

pribadi 

Kemampuan 

mengembangkan 

potensi yang 

dimiliki 

5 9,13 3 

     

 

4.6 Lokasi dan waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan di UPTD Griya Wreda Jambangan dan panti 

Hargodedali Kota Surabaya. Penelitian dilakukan pada bulan Juni – Juli 2018. 

 

4.7 Prosedur pengambilan atau pengumpulan data 

Prosedur pengambilan atau pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian 

dibagi menjadi 2 tahap yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan, diantaranya: 

1. Tahap Persiapan 

1) Peneliti melakukan permohonan survey data awal dan penelitian ke pihak 

akademik Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga yang selanjutnya 

akan diproses menuju tempat penelitian UPTD Griya Wreda Jambangan dan 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Hargo Dedali Kota Surabaya 

2) Peneliti melakukan wawancara kepada perawat yang ada di setiap panti 

untuk mendapatkan data tentang kesejahteraan psikologis dan interaksi 

sosialnya. Peneliti juga menanyakan jumlah lansia yang tinggal di panti 

werdha 
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3) Peneliti melakukan wawancara kepada 10 lansia di panti dan mengukur 

fungsi kognitif  (MMSE) lansia. Peneliti menentukan jumlah populasi yang 

kemudian ditentukan sebagai responden. Peneliti menggunakan total 

sampling untuk menentukan besar sampel. Sehingga besar sampel yang 

digunakan sama dengan besar populasi yang ada, yaitu 72 lansia yang tinggal 

di UPTD Griya Wreda Jambangan dan di Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Lanjut Usia Hargo Dedali. 

4) Peneliti mengajukan permohonan etik kepada Komisi Etik Penelitian 

Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga setelah proposal diujikan dan 

disetujui dosen penguji serta dosen pembimbing. 

5) Peneliti mempersiapkan kuesioner interaksi sosial, self efficacy dan 

kesejahteraan psikologis serta mempersiapkan lembar data demografi 

responden. 

6) Peneliti membuat permohonan ijin penelitian kepada Dekan Fakultas 

Keperawatan Universitas Airlangga yang dirujukan kepada Kepala 

Bakesbangpol dan linmas, dengan tembusan ke kepala Dinas Sosial kota 

Surabaya, kepala UPTD Griya Werdha Jambangan dan kepala Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Hargo Dedali. 

2. Tahap Pelaksanaan 

1) Penelitian dilaksanakan selama 2 minggu pada bulan Juni sampai Juli 2018. 

2) Peneliti meminta bantuan kepada asisten peneliti yang berjumlah 1 orang. 

Sebelum penelitian berlangsung, peneliti memberikan penjelasan terlebih 

dahulu kepada asisten peneliti agar memiliki pemahaman yang sama akan 

penelitian. Selama penelitian, peneliti juga didampingi oleh perawat yang 

ada di panti werdha. 
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3) Peneliti memberikan penjelasan kepada calon responden sebelum dilakukan 

penelitian dengan memberikan informed consent untuk bersedia atau tidak 

berpartisipasi menjadi responden. Pengisian informed consent dibantu oleh 

peneliti, dan ditandatangani oleh responden sendiri. 

4) Pengumpulan data dilakukan setelah responden bersedia yaitu dengan 

menggunakan  kuisioner kepada responden di UPTD Griya Wreda 

Jambangan dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Hargo Dedali 

Hargodedali Kota Surabaya.  

5) Pengambilan data membutuhkan waktu 15-20 menit setiap responden. 

Peneliti memberikan kuesioner kepada responden di panti. Apabila 

responden tidak dapat membaca dan menulis, peneliti membacakan 

kuesioner untuk responden secara berhadapan dikamar responden masing-

masing atau di tempat atas permintaan responden. 

6) Selanjutnya yaitu, setelah data sudah terkumpul akan dilakukan rekap dan 

scoring pada kuesioner yang telah diberikan. Data akan dianalisis dengan 

SPSS software komputer untuk mengetahi hubungan interaksi sosial dan self 

efficacy dengan kesejahtreraan psikologis lansia yang tinggal di panti 

werdha. 

4.8 Cara Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data melalui program computer 

SPSS dan juga dilakukan melalui beberapa tahapan: 1) Editing, 2) Coding, 3) 

Tabulating, 4) Entry data, dan 5) Uji statistika (Notoatmodjo, 2010). 

Langkah-langkah pengolahan data: 
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1. Editing 

Editing adalah sebuah proses penilaian data meliputi kelengkapan jawaban atau 

apabila terdapat jawaban yang tidak jelas. 

2. Coding 

Coding adalah tahap mengubah data yang diperoleh yang berupa bentuk kalimat 

menjadi data angka. 

3. Tabulating 

Tahap ini, peneliti mengelompokkan data ke dalam tabel sesuai dengan 

karakteristik yang bertujuan untuk memudahkan dalam mengidentifikasi data. 

4. Entry data 

Peneliti mengolah data melalui program komputer SPSS yang selanjutnya data 

tersebut akan diproses. 

5. Uji stastistika 

Uji statistika pada penelitian ini menggunakan uji korelasi spearman. Apabila 

dalam hasil penelitian didapatkan nilai α ≤ 0,05, H1 diterima yang berarti 

terdapat hubungan. 
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4.9 Kerangka Operasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Kerangka operasional hubungan interaksi sosial dan self efficacy dengan 

kesejahteraan psikologis lansia yang tinggal di panti werdha 

 

4.10 Etika Penelitian 

Etika penelitian harus dijunjung tinggi kepada responden, dalam hal ini, sudah 

dilakukan uji etik dan telah memperoleh sertifikat kelayakan etik no. 991-KEPK 

Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Etika penelitian meliputi: 

4.10.1 Sikap menghormati orang lain (respect to human) 

Sikap menghormati orang lain yaitu peneliti harus memenuhi hak reponden, hak 

reponden terpenuhi dengan adanya: 

 

 

Penyajian hasil data 

Populasi terjangkau sebanyak 72 lansia 

Total sampling 

Sampel sebanyak 72 lansia  

Pengumpulan data 

Menganalisis hubungan interaksi sosial lansia dan self efficacy yang 

dimiliki yang dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologisnya 

Analisis Data: 

Analisis dengan menggunakan uji korelasi spearman 

Variabel independen: 

1. Interaksi sosial 

2. Self efficacy 

Variabel Dependen: 

Kesejahteraan psikologis 
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1. Lembar persetujuan (informed consent) 

Setiap responden lembar persetujuan sebelum dilakukan penelitian dengan 

memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan dari diadakannya penelitian. 

Sifat dari keikutsertaan dalam penelitian ini adalah sukarela dan tanpa ada 

paksaan, apabila responden tidak bersedia menjadi responden maka peneliti akan 

tetap menghargai hak-hak responden.  

2. Tanpa nama (anonimity) 

Pada penelitian ini, peneliti tidak mencantumkan nama responden pada lembar 

pengumpulan data. Nama akan diganti dengan gabungan nomor yang hanya 

diketahui oleh peneliti dengan tujuan untuk menjaga kerahasiaan identitas 

responden. 

3. Kerahasiaan (confidentiallity) 

Informasi yang telah diperoleh peneliti dari responden, akan dijaga 

kerahasiaanya oleh peneliti. Semua data yang diperoleh, hanya diketahui oleh 

peneliti dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Data akan disimpan 

dalam tempat yang aman yang hanya diketahui oleh peniliti untuk menjaga 

kerahasiaan data. 

4. Asas menepati janji (fidelity) 

Peneliti menepati janji yang telah disepakati dengan responden penelitian untuk 

pelaksanaan penelitian. 

5. Otonomi (autonomy) 

Peneliti tidak membatasi responden saat penelitian sedang berlangsung, 

responden memiliki kebebasan untuk menentukan keputusan menurut pilihannya 

sendiri.  
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4.10.2 Berbuat baik dan tidak merugikan (beneficiency and non maleficience) 

Peneliti memberikan informasi kepada responden tentang pentingnya 

berinteraksi dengan sesama lansia, perawat maupun tenaga kesehatan yang lain, 

serta harus memiliki self efficacy yang tinggi. Peneliti memberitahu reponden 

bahwa penelitian ini tidak akan memberikan dampak buruk untuk responden. 

4.10.3 Keadilan (justice) 

Peneliti tidak membeda-bedakan responden, peneliti memberlakukan semua 

responden dengan sama. Peneliti memberikan kuesioner data demografi kepada 

responden, dan dilanjutkan dengan kuesioner interaksi sosial, self efficacy dan 

kesejahteraan psikologis. Peneliti memperhatikan lansia yang tidak menjadi 

responden, peneliti memberikan edukasi bahwa berinteraksi sosial dan memiliki 

self efficacy yang tinggi dapat memberikan manfaat bagi lansia. Sehingga 

peneliti dapat memberikan keadilan bagi responden maupun bukan responden. 

 

4.11 Keterbatasan Penelitian 

Instrumen penelitian yang menggunakan bahasa inggris. Selain itu, terdapat 

beberapa lansia yang tidak berada di panti selama penelitian berlangsung. 
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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian tentang hubungan interaksi 

sosial dan self efficacy dengan kesejahteraan psikologis lansia yang tinggal di panti 

werdha pada tanggal 25 Juni – 07 Juli 2018. Data disajikan dalam bentuk tabel 

frekuensi, gambar, penjelasan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, data 

demografi responden dan variabel yang diukur beserta hubungannya. 

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran lokasi umum penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada dua panti yang ada di Surabaya yaitu UPTD Griya 

Wreda Jambangan dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Hargo Dedali. Pemilihan pada 

kedua panti tersebut didasarkan pada latar belakang panti yang cenderung memiliki 

aktivitas yang monoton setiap hari yang dapat memberikan rasa bosan lansia yang 

tinggal disana. Jumlah responden pada penelitian ini yaitu sebanyak 72 lansia diatas 

usia 64 tahun. Berikut adalah gambaran lokasi penelitian: 

1. UPTD Griya Wreda Jambangan 

UPTD Griya Wreda Jambangan merupakan salah satu panti werdha yang berada 

dibawah naungan Dinas Sosial kota Surabaya. UPTD Griya Wreda Jambangan 

atau Panti Jambangan bertanggungjawab untuk memberikan layanan kepada 

lanjut usia. Panti ini terletak di Jalan Jambangan Baru I nomor 15A, Surabaya. 

Terdapat 8 kamar untuk lansia yang tinggal disana, 4 untuk lansia laki – laki dan 

4 untuk lansia perempuan. Masing – masing kamar terdapat 17 lansia yang 

berbagi ruangan. Interaksi sosial yang terjalin yaitu terbatas pada sesama laki- 

laki maupun sesama perempuan, hal ini dikarenakan kamar lansia perempuan 

dan laki- laki dipisahkan dengan halaman taman yang luas yang biasa digunakan
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untuk jalan – jalan lansia dan berjemur. Lansia perempuan saling berinteraksi 

dengan teman sekamarnya dan tidak diperkenankan untuk mendekat ke kamar 

lansia laki – laki, begitu sebaliknya. Selain kamar, fasilitas yang tersedia yaitu 

terdapat 1 mushola yang biasa digunakan untuk aktivitas ibadah, mulai dari 

sholat sunnah malam dan dhuha serta sholat 5 waktu.  Terdapat 1 ruang makan 

cukup besar untuk lansia makan bersama yang bersebelahan dengan ruang dapur, 

1 ruang kesehatan atau ruang perawat yang digunakan untuk merawat lansia 

yang membutuhkan perawatan, ruang TU dan aula untuk diadakannya kegiatan 

bersama seperti permainan maupun aktivitas bersama lainnya. Layanan yang 

diberikan di panti werdha ini adalah kebutuhan tempat tinggal, makan, dan 

kesehatan bagi lansia yang memiliki kondisi ekonomi yang sangat rendah, 

terlantar dan bahkan tidak memiliki keluarga untuk ditinggali. Saat ini, jumlah 

lansia yang tinggal di panti werdha ini adalah 126 lansia, yang terdiri dari 68 

lansia perempuan dan 58 lansia laki – laki. Lansia yang tinggal di panti werdha 

Jambangan memiliki sejumlah aktivitas yang sudah diatur setiap harinya 

meliputi, makan bersama, senam, jalan – jalan, sholat berjamaah, mengaji serta 

aktivitas – aktivitas harian lansia seperti mandi mencuci, membersihkan kamar 

masing – masing dan sebagainya. Lansia yang membutuhkan perawatan luka, 

setiap pagi akan dilakukan perawatan, begitu juga lansia yang membutuhkan 

ROM, petugas kesehatan akan memberikan latihan ROM untuk masing – masing 

lansia yang membutuhkan. Selain itu, terdapat program dari panti yang bertujuan 

untuk meningkatkan interaksi sosial maupun self efficacy yang dimiliki lansia, 

yaitu adanya senam setiap minggu pagi, jalan – jalan setiap hari sabtu dan adanya 

rekreasi yang diberikan dari panti untuk lansia yang diadakan 1 tahun sekali. 
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Program – program ini turut menunjang interaksi sosial lansia, sehingga lansia 

dapat memiliki interaksi sosial yang tinggi dan self efficacy. 

2. Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Hargo Dedali 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Hargo Dedali merupakan panti 

werdha yang berada dibawah kepemilikan yayasan Hargo Dedali. Panti ini 

terletak di Jalan Manyar Kartika IX nomor 22-24 Surabaya. Jumlah ruangan pada 

panti yaitu terdiri dari 3 wisma. Setiap wisma masing – masing memiliki 5 

kamar, yang setiap kamar terdapat 5 sampai 6 lansia. Interaksi lansia yang 

terjalin yaitu hanya terbatas pada sekitar kamar pada masing – masing wisma. 

Diantara wisma satu dengan yang lain terdapat taman yang menjadi pemisah, hal 

ini mengakibatkan interaksi lansia terbatas pada satu wisma yang ditinggalinya. 

Selain kamar, terdapat fasilitas lain seperti sebuah aula yang cukup luas untuk 

tempat berkumpul dan kegiatan bersama lainnya. Selain itu terdapat dapur untuk 

menyiapkan keperluan makan lansia yang tinggal di panti werdha dan sebuah 

ruang tata usaha dan ruang kesehatan untuk merawat lansia yng membutuhkan 

perawatan. Layanan yang disediakan Panti Hargo Dedali yaitu kebutuhan tempat 

tinggal, kebutuhan makan dan minum, pakaian dan kesehatan dengan donasi dari 

donator sebagai sumber dana. Jumlah lansia yang tinggal di panti Hargo Dedali 

yaitu sebanyak 45 lansia yang semuanya berjenis kelamin perempuan dan diatas 

usia 60 tahun. Aktivitas sehari - hari yang dijalani lansia yang tinggal di panti ini 

meliputi kegiatan sehari – hari seperti makan, tidur, mandi, beribadah, menonton 

tv  dan mengobrol dengan sesama lansia maupun perawat. Selain kegiatan sehari 

– hari, panti menyediakan program kegiatan rutinan untuk menunjang interaksi 

sosial lansia dan self efficacy dengan senam dan jalan – jalan yang diadakan tiap 
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minggu sekali serta pemeriksaan kesehatan yang dilakukan dua kali dalam satu 

bulan.  

5.1.2 Karakteristik demografi responden 

Karakteristik demografi responden penelitian saat pengambilan data, meliputi: 

Tabel 5.1 Karakteristik demografi responden berdasarkan jenis kelamin, umur, 

agama, suku, riwayat pendidikan, lama tinggal dan alasan masuk 

panti werdha pada lansia yang tinggal di panti werdha tanggal 25 Juni 

– 07 Juli 2018. 

Karakteristik 

Demografi 

Frekuensi 

N % 

Jenis Kelamin 

1. Laki – laki 

2. perempuan 

 

27 

45 

 

37.5 % 

62.5 % 

Umur 

1. 60 – 69 thn 

2. 70 – 79 thn 

3. 80 thn keatas 

 

27 

30 

15 

 

37.5 % 

41.7 % 

20.8 % 

Agama 

1. Islam 

2. Kristen 

3. Budha 

 

64 

7 

1 

 

88.9 % 

9.7 % 

1.4 % 

Suku 

1. Jawa 

2. Melayu  

3. Tionghoa  

 

68 

3 

3 

 

94.4 % 

1.4 % 

4.2 % 

Riwayat pendidikan 

1. Tidak sekolah 

2. SD 

3. SMP 

4. SMA 

5. Perguruan tinggi 

 

6 

29 

12 

15 

10 

 

8.3 % 

40.3 % 

16.7 % 

20.8 % 

13.9 % 

Lama tinggal di panti 

werdha 

1. 0 – 6 bulan 

2. 6 – 12 bulan 

3. > 1 tahun 

 

 

16 

25 

31 

 

 

22.2 % 

34.7 % 

43.1 % 

Alasan masuk panti 

1. Sukarela 

2. Program relokasi 

 

23 

49 

 

31.9 % 

68.1 % 

 

Tabel 5.1 menunjukkan bahwa jumlah responden lebih banyak lansia 

perempuan bila dibandingkan dengan lansia laki - laki, yaitu sebanyak 45 (62.5 
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%) lansia perempuan dan 27 (37.5 %) lansia laki – laki. Lansia yang tinggal di 

panti sebagian besar berusia kisaran 70 – 79 tahun, yaitu sebanyak 30 (41.7 %). 

Agama yang paling banyak dianut sebagian besar lansia yang tinggal di panti 

adalah agama islam, yaitu sebanyak 64 (88.9 %). Selain itu, suku yang paling 

banyak dimiliki lansia adalah suku jawa, yaitu sebanyak 68 (94.4 %) serta 

sebagian besar lansia yang tinggal di panti werdha memiliki pendidikan tamat 

SD, yaitu sebanyak 29 (40.3 %). Berdasarkan lama tinggal di panti werdha 

responden sebagian besar merupakan lansia sudah lama tinggal di panti yaitu 

lebih dari 1 tahun sebanyak 31 (43.1 %) dengan sedikit lansia yang dengan 

sukarela ingin masuk dan tinggal di panti werdha, yaitu sebanyak 23 (31.9 %). 

5.1.3 Data variabel yang diukur 

1. Interaksi Sosial 

Tabel 5.2 Tingkat interaksi sosial yang dimiliki lansia yang tinggal di panti 

werdha tanggal 25 Juni – 07 Juli 2018. 

 

Tingkat Interaksi 

Sosial 

Frekuensi Presentase (%) 

Tinggi 66 91.7 % 

Rendah 6 8.3 % 

Total 72 100 % 

 

Pengukuran interaksi sosial menggunakan kuesioner interaksi sosial  

dengan interpretasi hasil tinggi ( skor ≥ 60) dan rendah ( skor ≤ 60). Tabel 5.2 

menunjukkan bahwa lansia yang tinggal di panti memiliki tingkat interaksi sosial 

yang tinggi yaitu sebanyak 66 orang (91.7 %) dan interaksi sosial yang rendah 

sebanyak 6 orang (8.3 %). 
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2. Self efficacy 

Tabel 5.3 Tingkat self efficacy yang dimiliki lansia yang tinggal di panti werdha 

tanggal 25 Juni – 07 Juli 2018. 

 

Tingkat Self efficacy Frekuensi Presentase (%) 

Tinggi 46 63.9 % 

Rendah 26 36.1 % 

Total 72 100 % 

 

Penilaian tingkat self efficacy yang dimiliki lansia dilakukan dengan 

menggunakan kuesioner self efficacy dengan interpretasi hasil tinggi (skor ≥ 25) 

dan rendah (skor ≤ 25). Tabel 5.3 menunjukkan bahwa lansia yang tinggal di 

panti yang memiliki tingkat self efficacy tinggi yaitu sebanyak 46 orang (63.9 %) 

dan self efficacy yang rendah sebanyak 26 orang (36.1 %). 

3. Kesejahteraan psikologis 

Tabel 5.4 Tingkat kesejahteraan psikologis yang dimiliki lansia yang tinggal di 

panti werdha tanggal 25 Juni – 07 Juli 2018. 

 

Tingkat 

Kesejahteraan 

Psikologis 

Frekuensi Presentase (%) 

Tinggi 55 76.4 % 

Rendah 17 23.6 % 

Total 72 100 % 

 

Pengukuran tingkat kesejahteraan psikologis yang dimiliki lansia 

dilakukan dengan menggunakan kuesioner kesejahteraan psikologis dengan 

interpretasi hasil tinggi (skor ≥ 45) dan rendah (skor ≤ 45). Tabel 5.4 

menunjukkan bahwa lansia yang tinggal di panti yang memiliki tingkat 

kesejahteraan psikologis tinggi yaitu sebanyak 55 orang (76.4 %) dan 

kesejahteraan psikologis yang rendah sebanyak 17 orang (23.6 %). 
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4. Analisis Hubungan Interaksi Sosial dengan Kesejahteraan Psikologis Lansia 

Tabel 5.5 Distribusi responden berdasarkan interaksi sosial dan kesejahteraan 

psikologis pada lansia yang tinggal di panti werdha tanggal 25 Juni 

– 07 Juli 2018. 

 

 

Interaksi 

Sosial 

Kesejahteraan 

Psikologis 

Total Spearman 

ρ value 

Corr. 

coeff 

Tinggi Rendah 

Tinggi 55 

76.4 % 

11 

15.3 % 

66 

91.7 % 
.000 .542 

Rendah 0 

0 % 

6 

8.3 % 

6 

8.3 % 

Total 55 

76.4 % 

17 

23.6 % 

72 

100 % 

  

 

Tabel 5.5 menunjukkan bahwa lansia yang memiliki interaksi sosial tinggi 

memiliki kesejahteraan psikologis yang tinggi, yaitu sebanyak 55 orang (76.4 

%), dan lansia yang memiliki kesejahteraan rendah sebanyak 11 orang (15.3 %). 

Hal yang sama akan didapatkan ketika lansia memiliki tingkat interaksi sosial 

yang rendah maka akan memiliki kesejahteraan psikologis yang rendah pula, 

yaitu sebanyak 6 orang (8.3 %), tidak terdapat lansia yang memiliki 

kesejahteraan tinggi. 

Hasil yang diperoleh dari analisis data dengan menggunakan uji korelasi 

spearman menunjukkan ρ = 0.000  yang berarti H1 diterima dan H0 ditolak. Hal 

ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara interaksi sosial dengan 

kesejahteraan psikologis lansia dengan correlation coefficient sebesar 0,542.  
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5. Analisis Hubungan Self efficacy dengan Kesejahteraan Psikologis Lansia 

Tabel 5.6 Distribusi responden berdasarkan self efficacy dan kesejahteraan 

psikologis pada lansia yang tinggal di panti werdha tanggal 25 Juni – 

07 Juli 2018. 

 

Self 

efficacy 

Kesejahteraan 

Psikologis 

Total Spearman 

ρ value 

Corr. 

coeff 

Tinggi Rendah 

Tinggi 42 

58.3 % 

4 

5.6 % 

46 

63.9 % 
.000 .467 

Rendah 13 

18.1 % 

13 

18.1 % 

26 

36.1 % 

Total 17 

23.6 % 

55 

76.4 % 

72 

100 % 

  

 

Tabel 5.6 menunjukkan bahwa lansia yang memiliki self efficacy tinggi 

memiliki kesejahteraan psikologis yang tinggi, yaitu sebanyak 42 orang (58.3 %) 

dan lansia yang memiliki kesejahteraan psikologis rendah hanya 4 orang (5.6 %). 

Begitu sebaliknya, ketika lansia memiliki tingkat self efficacy yang rendah maka 

akan memiliki kesejahteraan psikologis yang rendah pula, yaitu sebanyak  13 

orang (18.1 %).  

Hasil yang diperoleh dari analisis data dengan menggunakan uji korelasi 

spearman menunjukkan yaitu ρ = 0.000  yang berarti H1 diterima dan H0 ditolak. 

Hal ini membuktikan bahwa terdapat hubungan yang cukup kuat antara self 

efficacy dengan kesejahteraan psikologis lansia dengan correlation coefficient 

sebesar 0,467.  

5.1.4 Data variabel yang diukur dengan karakteristik demografi responden 

1. Interaksi sosial 

Tabel 5.7 Karakteristik demografi jenis kelamin, umur, lama tinggal di panti 

werdha dengan interaksi sosial pada lansia yang tinggal di panti 

werdha tanggal 25 Juni – 07 Juli 2018. 
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Interaksi 

Sosial 

Jenis Kelamin Umur Lama Tinggal 

Laki- 

laki 

Perem

puan 

60-69 

thn 

70-79 

thn 

>80 

thn 

0-6 

bln 

6-12 

bln 

>1thn 

Tinggi 
25 

36.1% 

40 

 

55.6% 

24 

33.3% 

28 

38.9% 
14 

19.4% 

13 

18.1% 

25 

34.7% 

28 

38.9% 

Rendah 
1 

1.4% 

5 

6.9% 

3 

4.2% 

2 

2.8% 

1 

1.4% 

3 

4.2% 

0 

0.0% 

3 

4.2% 

Total 
27 

37.5% 

45 

62.5% 

27 

37.5% 

30 

41.7% 

15 

20.8% 

16 

22.2% 

25 

34.7% 

31 

43.1% 

Tabel 5.7 menunjukkan bahwa lansia perempuan memiliki tingkat 

tingkat interaksi sosial yang tinggi bila dibandingkan dengan lansia laki – laki. 

Hal ini dibuktikan dengan terdapat 40 lansia perempuan yang memiliki interaksi 

sosial yang tinggi. Berdasarkan umur lansia, lansia yang berusia lebih dari 80 

tahun yang memiliki tingkat interaksi sosial tinggi sebesar 19.4%. Semakin 

tinggi umur lansia maka tingkat interaksi sosial cenderung menurun.  

Tingkat interaksi sosial bila didasarkan pada lamanya tinggal di panti 

werdha menunjukkan hasil bahwa lansia yang sudah lama tinggal di panti 

werdha atau lebih dari satu tahun memiliki tingkat interaksi sosial yang tinggi 

bila dibandingkan dengan lansia yang baru tinggal di panti. Hal ini dibuktikan 

dengan lansia yang sudah lama tinggal di panti werdha sebanyak 28 yang 

memiliki interkasi sosial yang tinggi.  

2. Self efficacy 

Tabel 5.8 Karakteristik demografi jenis kelamin, umur, lama tinggal di panti 

werdha dengan self efficacy pada lansia yang tinggal di panti werdha 

tanggal 25 Juni – 07 Juli 2018. 

 

Self 

efficacy 

Jenis Kelamin Umur Lama Tinggal 

Laki- 

laki 

Perem

puan 

60-69 

thn 

70-79 

thn 

>80 

thn 

0-6 

bln 

6-12 

bln 

>1thn 

Tinggi 
14 

19.4% 

32 

44.4% 

17 

23.6% 

18 

25.0% 

11 

15.3% 

8 

11.1% 

14 

19.4% 

24 

33.3% 

Rendah 
13 

18.1% 

13 

18.1% 

10 

13.9% 

12 

16.7% 

4 

5.6% 

8 

11.1% 

11 

15.3% 

7 

9.7% 

Total 
27 

37.5% 

45 

62.5% 

27 

37.5% 

30 

41.7% 

15 

20.8% 

16 

22.2% 

25 

34.7% 

31 

43.1% 
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Tabel 5.8 menunjukkan bahwa lansia perempuan memiliki tingkat self 

efficacy yang tinggi bila dibandingkan dengan lansia laki – laki. Hal ini 

dibuktikan dengan terdapat 32 lansia perempuan yang memiliki self efficacy 

yang tinggi. Berdasarkan umur lansia, lansia yang memiliki tingkat self efficacy 

yang tinggi berada pada rentang umur 70 – 79 tahun (middle age).  

Tingkat self efficacy bila didasarkan pada lamanya tinggal di panti werdha 

menunjukkan hasil bahwa lansia yang sudah lama tinggal di panti werdha atau 

lebih dari satu tahun memiliki tingkat self efficacy yang tinggi bila dibandingkan 

dengan lansia yang baru tinggal di panti. Hal ini dibuktikan dengan terdapat 24 

lansia yang sudah lama tinggal di panti werdha tingkat interaksi sosial yang 

tinggi. Semakin lama dan banyak pengalaman tinggal di panti, maka self efficacy 

yang dimiliki juga cenderung tinggi.  

3. Kesejahteraan Psikologis 

Tabel 5.9 Karakteristik demografi jenis kelamin, umur, lama tinggal di panti 

werdha dengan kesejahteraan psikologis pada lansia yang tinggal di 

panti werdha tanggal 25 Juni – 07 Juli 2018. 

 

Kesejahtera

an psikologis 

Jenis Kelamin Umur Lama Tinggal 

Laki- 

laki 

Perem

puan 

60-69 

thn 

70-79 

thn 

>80 

thn 

0-6 

bln 

6-12 

bln 

>1thn 

Tinggi 
20 

27.8% 

35 

48.6% 

20 

27.8% 

24 

33.3% 

11 

15.3% 

9 

12.5% 

20 

27.8% 

26 

36.1% 

Rendah 
7 

9.7% 

10 

13.9% 

7 

9.7% 

6 

8.3% 

4 

5.6% 

7 

9.7% 

5 

6.9% 

5 

6.9% 

Total 
27 

37.5% 

45 

62.5% 

27 

37.5% 

30 

41.7% 

15 

20.8% 

16 

22.2% 

25 

34.7% 

31 

43.1% 

 

Tabel 5.9 menunjukkan bahwa lansia perempuan memiliki tingkat 

kesejahteraan psikologis yang tinggi bila dibandingkan dengan lansia laki – laki. 

Hal ini dibuktikan dengan terdapat 35 lansia perempuan yang memiliki 

kesejahteraan psikologis yang tinggi. Berdasarkan umur lansia, lansia yang 
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memiliki tingkat kesejahteraan psikologis yang tinggi berada pada rentang umur 

70 – 79 tahun (middle age).  

Tingkat kesejahteraan psikologis bila didasarkan pada lamanya tinggal di 

panti werdha menunjukkan hasil bahwa lansia yang sudah lama tinggal di panti 

werdha atau lebih dari satu tahun memiliki tingkat kesejahteraan psikologis yang 

tinggi bila dibandingkan dengan lansia yang baru tinggal di panti. Hal ini 

dibuktikan dengan terdapat 26 lansia yang sudah lama tinggal di panti werdha 

memiliki kesejahteraan yang psikologis. Semakin lama tinggal di panti, maka 

kesejahteraan psikologis yang dimiliki juga cenderung tinggi.  

 

5.2 Pembahasan 

5.2.1 Hubungan interaksi sosial dengan kesejahteraan psikologis lansia yang tinggal 

di panti werdha 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas lansia yang tinggal di panti 

memiliki interaksi sosial tinggi sebesar 91.8 %. Interaksi sosial lansia yang dilakukan 

selama tinggal di panti werdha sebagian besar antara lain saling menyapa sesama lansia, 

mengobrol, saling meminjami barang bila membutuhkan. Interaksi sosial yang terjalin 

terbatas pada interaksi sesama teman sekamar. Interaksi lansia antar lawan jenis tidak 

begitu terjalin dikarenakan tempat yang terpisah dan dibatasi untuk berkunjung ke 

kamar lawan jenis. Selain interaksi dengan teman sekamar, lansia yang tinggal di panti 

juga melakukan aktivitas bersama – sama seperti senam dan jalan – jalan yang diadakan 

satu kali dalam seminggu. Adanya senam dan jalan – jalan diharapkan dapat 

meningkatkan interaksi sosial antar sesama lansia.  

Interaksi sosial adalah sebuah proses kejadian yang dapat mengubah tingkah laku 

dan sikap dari orang yang saling berinteraksi. Ini merupakan hubungan sosial antara 
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dua orang atau lebih yang dalam hal ini selalu memiliki hubungan timbal balik secara 

alami, yang dapat disebut sebagai kondisi respon-stimulus dari seseorang (Umar, 

2014). 

Menurut Soerjono Soekanto dalam (Sunaryo, 2004) bentuk interaksi sosial 

antara lain kerjasama, pertentangan, persaingan dan persesuaian. Berdasarkan hasil 

penelitian, bentuk interaksi sosial yang paling banyak dilakukan lansia yang tinggal di 

panti werdha adalah bentuk kerjasama. Bentuk kerjasama yang dilakukan lansia di panti 

werdha seperti melakukan aktivitas di panti bersama-sama, mengikuti senam pagi dan 

jalan – jalan, membersihkan kamar bersama, mampu melakukan kegiatan bersama 

teman dan menolong lansia lain yang memerlukan bantuan. Selain bentuk kerjasama, 

bentuk interaksi sosial lain yang paling banyak terjalin antar lansia di panti werdha 

adalah bentuk persesuaian. Bentuk persesuaian yang dilakukan lansia antara lain tidak 

pernah merasa terganggu jika bergabung dengan teman, merasa nyaman dengan 

lingkungan sekitar, dan mudah bergaul dengan lansia yang berbeda suku dan agama. 

Hal ini dapat terjadi, ketika lansia sudah lama tinggal di panti dan merasa sudah nyaman 

dengan lingkungan panti. Begitu sebaliknya, bentuk interaksi sosial yang paling sedikit 

dimiliki lansia yang tinggal di panti werdha adalah bentuk persaingan dan pertentangan. 

Lansia yang tinggal di panti werdha cenderung tidak ingin bersaing dan bermusuhan 

antar sesama lansia. Mereka tidak pernah bersaing untuk menolong lansia yang 

memerlukan bantuan, tidak pernah iri dengan apa yang dimiliki lansia, tidak pernah 

bertengkar, memarahi bahkan mengambil barang milik lansia lain.   

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 65 lansia yang memiliki tingkat interaksi 

sosial yang tinggi. Mereka yang memiliki tingkat interaksi sosial yang tinggi cenderung 

mampu memiliki hubungan positif dengan orang lain. Mereka sering melakukan 

aktivitas bersama seperti senam maupun jalan – jalan, tidak pernah merasa iri dan ingin 
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merasa lebih dari lansia lainnya serta lebih senang bila bergabung dengan teman – 

teman untuk saling mengobrol dan bercerita. Dengan interaksi sosial yang tinggi, lansia 

dapat terhindar dari pikiran – pikiran yang negatif dan selalu optimis dalam menjalani 

kehidupannya (Nandini, 2015). 

Terdapat beberapa faktor yang erat menentukan tingkat interaksi sosial yang 

dimiliki lansia di panti werdha. Beberapa karakteristik demografi turut menentukan 

bagaimana interaksi lansia dalam kehidupan sehari – harinya, yaitu seperti jenis 

kelamin, umur dan lama tingal di panti werdha. Sesuai dengan hasil penelitian bahwa 

lansia dengan jenis kelamin perempuan memiliki tingkat interaksi sosial yang lebih 

tinggi bila dibandingkan lansia laki – laki. Hasil penelitian menunjukkan interaksi 

sosial yang tinggi pada lansia perempuan 55.6 % dan laki – laki sebesar 36.1 %, hal ini 

membuktikan bahwa lansia perempuan lebih mudah untuk memiliki sifat terbuka dan 

hubungan positif dengan orang lain, dibuktikan dengan lebih banyak lansia perempuan 

yang memiliki tingkat interaksi sosial tinggi. Hal ini sesuai dengan teori yang 

dikemukakan Karp dan Yoels (dalam Sunarto, 1993) bahwa jenis kelamin 

mempengaruhi interaksi sosial seseorang. 

Umur turut mempengaruhi tingkat interaksi sosial lansia. Sesuai dengan hasi 

penelitian menunjukkan tingkat interaksi sosial yang tinggi pada lansia yang berusia 

rentang 60 – 69 tahun sebesar 33.3 %, lansia yang berusia rentang 70 – 79 yang 

memiliki interaksi sosial yang tinggi yaitu sebesar 38.9 %, sedangkan lansia yang 

berusia lebih dari 80 tahun yang memiliki interaksi sosial tinggi sebesar 19.4 %. Hal ini 

sesuai dengan teori disengagement (pembebasan), bahwa semakin bertambah umur 

lansia cenderung lebih menutup diri dan sulit untuk bertinteraksi (Estelle dkk, 2006). 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi interaksi sosial adalah lama tinggal di 

panti werdha. Hasil penelitian menunjukkan lansia yang memiliki interaksi sosial tinggi 
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pada lansia yang baru tinggal di panti sekitar 0 – 6 bulan sebesar 18.1 %, 6 – 12 bulan 

sebesar 34.7 %, sedangkan lansia yang sudah lebih dari 1 tahun tinggal di panti sebesar 

38.9 %, hal ini membuktikan interaksi sosial yang tinggi dipengaruhi oleh seberapa 

lama dan seberapa banyak pengalaman yang didapat selama tinggal di panti werdha. 

Interaksi sosial pada lansia sesuai dengan teori pembebasan (disengagement 

theory) akan menurun seiring bertambahnya umur. Interaksi sosial yang menurun dapat 

disebabkan karena kerusakan kognitif yang dialami, kehilangan teman dan sebagainya 

(Estelle, 2016). Sesuai dengan teori Miller bahwa perubahan – perubahan akibat proses 

menua berkaitan dengan faktor risiko yang dapat mempengaruhi kesejahteraan 

(positive functional consequences). Hal ini sejalan dengan penelitian bahwa perubahan 

akibat penuaan turut mempengaruhi faktor risiko seperti interaksi sosial yang dimiliki 

lansia, sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan lansia. Lansia yang tidak dapat 

menerima perubahan pada dirinya, akan cenderung menutup diri dan memiliki interaksi 

sosial yang rendah. Sehingga keadaan demikian yang membuat lansia memiliki 

kesejahteraan psikologis yang rendah. Kesejahteraan psikologis merupakan hal yang 

sangat dibutuhkan para lansia, terlebih lansia yang tinggal di panti werdha. Lansia 

dengan kesejahteraan psikologis yang tinggi akan dapat mampu menerima dirinya apa 

adanya seiring dengan penurunan fungsi yang terjadi, lansia akan mampu 

menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitar dan memiliki keinginan untuk terus 

tumbuh dan berproses (Ryff, 1989). Oleh karena itu terdapat beberapa program yang 

telah disediakan panti untuk menunjang kesejahteraan psikologis yaitu dengan 

mengadakan program – program yang meningkatkan interaksi sosial lansia. Kegiatan 

yang disediakan panti seperti senam, jalan – jalan dan rekreasi untuk lansia diharapakan 

dapat menjadikan lansia memiliki interaksi yang tinggi antar lansia. Lansia yang 

memiliki interaksi yang tinggi dapat menciptakan sebuah hubungan yang positif yang 
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tentunya dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis lansia (Ryff, 1989). Selain itu, 

interaksi sosial lansia yang baik dapat berpengaruh terhadap kesehatannya yang 

semakin baik pula (Schulz & Allen, 1997).  

Interaksi sosial dan kesejahteraan psikologis pada lansia yang tinggal di panti 

werdha memiliki hubungan yang signifikan, sesuai dengan hasil penelitian yang 

menunjukkan bahwa interaksi sosial lansia yang tinggi membuat 55 orang lansia (76.4 

%) memiliki kesejahteraan psikologis yang tinggi pula, sedangkan lansia yang memiliki 

kesejahteraan psikologis yang rendah 11 orang (15.3 %). Hal ini membuktikan bahwa 

semakin tinggi interaksi sosial yang terjalin maka akan semakin tinggi kesejahteraan 

psikologis yang dimiliki lansia. Sesuai dengan dimensi dari kesejahteraan psikologis 

bahwa kesejahteraan psikologis tinggi bila memiliki hubungan positif dengan orang 

lain. Hubungan ini akan diperoleh dari sebuah interaksi sosial yang tinggi. Interaksi 

sosial yang tinggi sangat penting untuk dapat dimilki lansia, mengingat kondisi mereka 

yang tinggal di panti tanpa adanya keluarga dekat.  

Interaksi sosial merupakan proses hubungan timbal balik antara dua orang atau 

lebih yang mana dengan adanya hubungan timbal balik akan tercipta sebuah hubungan 

yang positif. Hubungan positif dengan orang lain merupakan salah satu dimensi dari 

kesejahteraan psikologis seseorang. Oleh karena itu, semakin baik interaksi sosial 

seseorang, semakin positif hubungan yang terjalin akan semakin tinggi kesejahteraan 

psikologis yang dimiliki. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Gumay (2011) 

bahwa dengan interaksi sosial yang tinggi, lansia tidak akan merasa asing untuk saling 

bergaul dan terbuka baik dengan teman sesama lansia maupun pengasuh yang ada di 

panti werdha, yang nantinya lansia dapat  merasa betah tinggal di panti werdha dan 

merasa sudah seperti tinggal di rumahnya sendiri. Hal ini dapat menjadi salah satu 

indikator bahwa lansia sudah memiliki kesejahteraan psikologis yang tinggi.  

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN INTERAKSI SOSIAL ... EVA SURYA O



83 

 

 

 

Salah satu contohnya yaitu pada responden no. 38 yang memiliki tingkat 

interaksi sosial yang tinggi dan memiliki tingkat kesejahteraan psikologis yang tinggi. 

Responden no.38 adalah responden yang aktif melakukan banyak aktivitas sehari – hari 

maupun sejumlah kegiatan yang disediakan panti. Kegiatan panti selalu diikutinya 

seperti mengikuti senam pagi maupun jalan – jalan, beribadah, mengaji, membersihkan 

wisma bersama – sama dan suka membantu. Lansia yang aktif akan meningkatkan 

kualitas hidupnya, berpartisipasi aktif dan sejahtera, serta mampu mengoptimalkan 

kesehatan tubuhnya (Darmojo, 2004). Responden no. 38 merupakan lansia yang 

tergolong aktif oleh sebab itu, responden no.38 sangat merasa puas dalam menjalani 

kehidupannya dan tidak pernah iri terhadap kehidupan orang lain. Hal ini menunjukkan 

bahwa responden memiliki kesejahteraan psikologis yang tinggi. 

Interaksi sosial memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan psikologis yang 

dimiliki seseorang yang dibuktikan dengan terdapat hubungan yang signifikan. Hal ini 

sesuai dengan teori kesejahteraan psikologis, yang mana salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi tinggi rendahnya kesejahteraan psikologis seseorang adalah interaksi 

sosial. Oleh karena itu, menurut peneliti untuk menjadikan masa tua dapat berkualitas 

dan sejahtera terdapat beberapa faktor yang masing – masing faktor harus dipenuhi. 

Interaksi sosial lansia yang menjadi salah satu faktor tersebut sangat berperan dalam 

menjadikan lansia aktif berhubungan positif dengan orang lain.  

 

5.2.2 Hubungan self efficacy dan kesejahteraan psikologis lansia yang tinggal di panti 

werdha 

Hasil penelitian menunjukkan mayoritas lansia yang tinggal di panti werdha 

memiliki self efficacy cenderung tinggi sebesar 63.9 %. Sesuai dengan hasil penelitian 

sebagian besar lansia memiliki tingkat self efficacy yang tinggi. Lansia yang tinggal di 
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panti cenderung memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah yang dialami. Hal itu 

dapat terjadi karena mereka sudah terbiasa hidup mandiri dan sudah lama tinggal di 

panti werdha. Self efficacy yang dimiliki juga dipengaruhi oleh lingkungan panti. 

Adanya tantangan untuk hidup mandiri di panti dapat menjadikan lansia memiliki 

kemampuan untuk mengatasi masalah yang ada. Lansia dengan self efficacy yang tinggi 

ketika tinggal di panti werdha tidak akan merasa kecil hati, lansia akan memiliki cara 

untuk mengatasi masalah dalam dirinya. Lansia akan memiliki proses penerimaan diri 

dan adaptasi yang baik walaupun jauh dari keluarga (Kusfitadewi, 2016). 

Self efficacy lansia merupakan keyakinan yang dimiliki lansia dan kemampuan 

dalam melakukan sesuatu. Seseorang yang memiliki self efficacy tinggi akan 

mempunyai keyakinan dan kemampuan dalam melakukan dan mengatasi sesuatu sesuai 

dengan tujuan yang diinginkan (Okatiranti, 2017) . Self efficacy akan mempengaruhi 

bagaimana seseorang tersebut dapat berpikir, berpikir positif dengan memotivasi 

dirinya dan memutuskan untuk melakukan sesuatu (Bandura, 2006). 

Menurut Bandura (1977) terdapat tiga aspek self efficacy antara lain magnitude, 

generality dan strength. Salah satu aspek self efficacy yang paling banyak dimiliki 

lansia yang tinggal di panti werdha adalah keyakinan akan kemampuannya mengatasi 

berbagai tingkat kesulitan masalah yang ada (magnitude). Sebagian besar lansia 

memiliki magnitude tinggi akan memiliki keyakinan tinggi akan kemampuannya 

menyelesaikan tugas dan tidak mudah menyerah. Magnitude ini berbeda tiap orang, 

tergantung tingkat kesulitan pribadi masing – masing. Lansia yang memiliki magnitude 

tinggi yaitu lansia yang selalu berhasil mengatasi masalah jika dia berusaha, selalu 

punya cara untuk hambatan yang dia miliki dan siap menangani apapun yang akan 

terjadi. Aspek selanjutnya yaitu yang paling banyak dimiliki lansia di panti werdha 

adalah strength. Aspek ini berada pada kategori cenderung tinggi. Strength mengacu 
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pada ketepatan dari keyakinan seseorang bahwa ia dapat melakukan tugas dengan baik 

(J. E, 1995). Lansia yang memiliki aspek strength yang tinggi cenderung bisa tenang 

saat menghadapi masalah. Lansia dapat tenang karena merasa mampu mengandalkan 

kemampuannya dalam menghadapi masalah tersebut. Selain itu, aspek generality 

berada pada kategori sedang. Menurut (J. E, 1995) generality adalah aspek yang 

mengarah pada seberapa banyak pengalaman keberhasilan maupun kegagalan yang 

dapat berpengaruh terhadap self efficacy yang dimiliki seseorang terkait tugas tertentu. 

Lansia yang memiliki generality tinggi mampu melaksanakan tugasnya.  Hal ini 

dibuktikan dengan lansia mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana 

menempatkan diri ketika menghadapi situasi yang tidak terduga, serta dapat 

menemukan beberapa solusi. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di panti werdha, terdapat 46 

lansia yang memiliki self efficacy tinggi. Mereka cenderung memiliki keyakinan yang 

kuat dan lebih dapat berpikir positif dengan kemampuan yang dimiliki untuk mengatasi 

segala kejadian yang ada, baik kejadian terduga maupun yang tidak terduga. Terlebih, 

keyakinan yang dimiliki lansia dapat mempengaruhi bagaimana kesejahteraan positif 

dirinya, regulasi stress, harga diri yang lebih tinggi, kondisi fisik yang lebih baik dan 

dapat segera pulih dari sebuah bencana atau kejadian yang tidak menyenangkan. Begitu 

sebaliknya, sesuai dengan penelitian yang dilakukan Siddiqui (2015) bahwa lansia 

dengan self efficacy yang rendah berhubungan dengan gejala – gejala kecemasan dan 

depresi. 

Menurut Bandura (1997) terdapat beberapa faktor demografi yang erat 

mempengaruhi tingkat self efficacy yang dimiliki seseorang. Beberapa karakteristik 

demografi yang mempengaruhi self efficacy seseorang yaitu jenis kelamin, umur dan 

pengalaman atau lama tingal di panti werdha. Sesuai dengan hasil penelitian bahwa 
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lansia dengan jenis kelamin perempuan mempunyai self efficacy yang lebih tinggi bila 

dibandingkan lansia laki – laki. Hasil penelitian menunjukkan self efficacy yang tinggi 

pada lansia perempuan 44.4 % dan laki – laki sebesar 19.4 %, hal ini membuktikan 

bahwa lansia perempuan lebih mudah untuk memiliki pikiran positif terhadap dirinya 

dan kemampuan yang dimiliki, dibuktikan dengan lebih banyak lansia perempuan yang 

memiliki tingkat self efficacy yang tinggi.  

Faktor lain yang turut mempengaruhi tingkat self efficacy lansia adalah umur. 

Sesuai dengan hasi penelitian menunjukkan bahwa tingkat self efficacy yang tinggi pada 

lansia yang berusia rentang 60 – 69 tahun sebesar 23.6 %, lansia yang berusia rentang 

70 – 79  tahun yang memiliki self efficacy yang tinggi yaitu sebesar 25 %, sedangkan 

lansia yang berusia lebih dari 80 tahun yang memiliki self efficacy tinggi sebesar 15.3 

%, hal ini membuktikan bahwa umur mempengaruhi tingkat self efficacy yang dimiliki 

lansia, dibuktikan dengan lansia yang berusia rentang 70 - 79 tahun banyak yang 

memiliki self efficacy tinggi 

Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi self efficacy yang dimiliki lansia 

adalah pengalaman yaitu lama tinggal di panti werdha. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa self efficacy tinggi pada lansia yang baru tinggal di panti sekitar 0 – 6 bulan 

sebesar 11.1 %, 6 – 12 bulan sebesar 19.4 %, sedangkan lansia yang sudah lebih dari 1 

tahun tinggal di panti sebesar 33.3 %, hal ini membuktikan self efficacy yang tinggi 

dipengaruhi oleh pengalaman yang didapat lansia selama tinggal di panti werdha, 

semakin banyak pengalaman yang diperoleh, semakin tinggi self efficacy yang dimiliki 

lansia. 

Lansia yang memiliki self efficacy tinggi, mereka akan selalu dapat 

menyelesaikan masalah – masalah yang terjadi di panti werdha, baik masalah dengan 

teman sesama lansia maupun dengan fasilitas yang ada. Selain itu, dengan memiliki self 
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efficacy tinggi, lansia dapat menghadapi kesulitan yang ada dengan perasaan tenang 

karena yakin dengan kemampuan yang dimiliki. Namun, seiring dengan bertambahnya 

usia, lansia cenderung memiliki self efficacy yang rendah akibat dari penurunan fungsi 

fisik maupun psikologis (Rahmawati dkk, 2014). Lansia membutuhkan koping untuk 

mengatasi keterbatasan fisik dan sakit kronis yang dialaminya. Rendahnya self efficacy 

yang dimiliki lansia secara tidak langsung akan mempengaruhi koping dan kemampuan 

lansia dalam memutuskan sesuatu. Sesuai dengan teori Miller bahwa seiring 

bertambahnya usia akan terjadi perubahan – perubahan dalam dirinya yang dapat saling 

mempengaruhi self efficacy yang akan berdampak pada kesejahteraan yang dimilikinya.  

Hal ini dapat mempengaruhi cara berpikir lansia. Lansia akan cenderung berpikiran 

negatif terhadap apa yang akan terjadi dan tidak memiliki keyakinan untuk bisa 

mengatasi masalah yang dihadapi terutama bila tinggal di panti werdha.  Pikiran negatif 

dalam dirinya turut berdampak pada kesejahteraan yang dimiliki. Lansia akan memiliki 

kesejahteraan psikologis yang rendah, merasa tidak bahagia menjalani kehidupannya, 

dan cenderung memilih koping yang salah dalam menghadapi masalah. Untuk 

mengatasi hal tersebut, panti memiliki program untuk meningkatkan kesejahteraan 

psikologis lansia dengan meningkatkan self efficacy yang dimiliki lansia yaitu dengan 

mengadakan program penyuluhan. Penyuluhan ini bertujuan untuk menambah 

keyakinan lansia akan kemampuan yang dimiliki, panti juga membiarkan lansia untuk 

mandiri melakukan semua kebutuhan yang dibutuhkan. Hal ini dapat membuat lansia 

memiliki self efficacy tinggi sehingga akan terbiasa untuk siap menangani apapun yan 

terjadi pada dirinya. Sehingga lansia akan dapat meningkatkan kualitas hidup dan 

kesejahteraan psikologis yang dimilikinya. 

Self efficacy dan kesejahteraan psikologis pada lansia yang tinggal di panti 

werdha memiliki hubungan yang signifikan, sesuai dengan hasil penelitian yang 
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menunjukkan bahwa lansia yang memiliki self efficacy tinggi sebanyak 42 orang lansia 

(58.3 %) memiliki kesejahteraan psikologis yang tinggi pula, sedangkan lansia yang 

memiliki kesejahteraan psikologis yang rendah hanya 4 orang (5.6%). Hal ini 

membuktikan bahwa semakin tinggi self efficacy yang dimiliki lansia maka akan 

semakin tinggi pula kesejahteraan psikologis yang dimiliki lansia.  

Lansia dengan self efficacy yang tinggi akan dapat menjalani kehidupan dengan 

sikap yang memungkinkan mereka dapat melihat tantangan sebagai suatu masalah yang 

harus dipecahkan. Mereka juga akan menetapkan tujuan yang tepat dan 

mempertahankan komitmen untuk mencapai tujuannya. Sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan Siddiqui (2015), seseorang dengan self efficacy yang tinggi akan dapat 

menikmati kehidupannya karena mereka terlibat sendiri. Ketika menemui situasi yang 

membuat pikiran kacau dan stress, mereka akan percaya dan yakin akan 

kemampuannya untuk mengatasi situasi tersebut. 

Self efficacy yang tinggi berhubungan dengan kesejahteraan yang positif, hal ini 

akan berkontribusi pada kepuasan hidup seseorang dengan tingkat yang tinggi. Salah 

satu contohnya yaitu pada responden no.9, responden memiliki tingkat self efficacy 

yang tinggi, memliki tingkat kesejahteraan yang tinggi pula. Responden no.9 

merupakan responden yang merasa positif akan dirinya, responden yakin akan 

kemampuan yang dimiliki. Sehingga, ketika terdapat masalah, responden akan dapat 

menghadapi dengan tenang karena yakin akan kemampuannya yang dimiliki. 

Responden no. 9 merasa sangat puas dengan kehidupan yang dijalani sekarang, tidak 

pernah khawatir terhadap apa penilaian orang akan dirinya dan kehidupannya serta 

belum menyerah untuk mengembangkan hidupnya.  

Self efficacy memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan psikologis yang 

dimiliki seseorang yang dibuktikan dengan terdapat hubungan yang signifikan. Sesuai 
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dengan teori Miller, bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan 

psikologis yang dimiliki selain dari kondisi fisik, tingkat interaksi sosial adalah self 

efficacy atau keyakinan dan kepercayaan diri seseorang tersebut. Semakin tinggi self 

efficacy yang dimiliki seseorang maka akan semakin tinggi kesejahteraan psikologis 

yang dimiliki. 
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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini akan dibahas kesimpulan dari hasil penelitian mengenai hubungan 

interaksi sosial dan self efficacy dengan kesejahteraan psikologis lansia yang tinggal di 

panti werdha yang telah dilakukan pada tanggal 25 Juni – 07 Juli 2018. 

6.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada lansia 

yang tinggal di panti werdha yaitu, sebagai berikut: 

1. Interaksi sosial dan kesejahteraan psikologis lansia yang tinggal di panti werdha 

memiliki hubungan yang signifikan, jika interaksi sosial yang terjalin rendah, 

lansia akan memiliki kesejahteraan psikologis yang rendah. Lansia yang 

memiliki interaksi sosial yang tinggi, juga akan memiliki kesejahteraan 

psikologis yang tinggi. 

2. Self efficacy dan kesejahteraan psikologis pada lansia yang tinggal di panti 

werdha memiliki hubungan yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan lansia 

yang memiliki self efficacy tinggi akan memiliki kesejahteraan psikologis yang 

tinggi. Jika self efficacy yang dimiliki lansia rendah, maka kesejahteraan 

psikologis yang dimiliki akan rendah. 

 

6.2 Saran 

1. Bagi panti werdha, dapat memberikan gambaran dan masukan untuk dalam 

mengembangkan program pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan 

psikologis dan memberikan asuhan keperawatan dengan mempertahankan 

interaksi sosial antar lansia dan self efficacy.  
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2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan peneliti selanjutnya 

dapat meneliti tentang penelitian tentang indikator lainnya dalam kesejahteraan 

psikologis maupun intervensi keperawatan untuk mempertahankan 

kesejahteraan psikologis lansia yang tinggal di panti werdha. 
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Lampiran 1 

Surat Dekan Ijin Pengambilan Data Awal 
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Lampiran 2 

Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran 3 

Surat Keterangan Sudah Penelitian 
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Lampiran 4 

 

Etik sertifikat 
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Lampiran 5 

 

PENJELASAN PENELITIAN 

BAGI RESPONDEN PENELITIAN 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama   : Eva Surya Oktaviana 

Alamat   : Jl.Mulyorejo Tengah 

Pekerjaan  : Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga 

Nomor kontak  : 081555416673 

Email   : evaoktaviana200@gmail.com 

Judul Penelitian : Hubungan Interaksi Sosial dan Self efficacy dengan 

Kesejahteraan Psikologis Lansia yang Tinggal di Panti Werdha 

Tujuan 

Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan interaksi sosial dan self efficacy dengan kesejahteraan psikologis 

lansia yang tinggal di panti werdha. 

Tujuan Khusus 

1. Menganalisis hubungan interaksi sosial lansia dengan kesejahteraan psikologis 

lansia yang tinggal di panti werdha 

2. Menganalisis hubungan self efficacy  dengan kesejahteraan psikologis lansia yang 

tinggal di panti werdha 

Perlakuan pada Responden 

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang hanya dilakukan satu kali waktu, tidak 

ada perlakuan atau tindakan khusus kepada responden. Responden akan diminta untuk 

mengisi kuesioner interaksi sosial, self efficacy dan kesejahteraan psikologis. 

Waktu dan Tempat Dilakukan Pengisian Kuesioner 
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Pengisian kuesioner dilakukan di UPTD Griya Werda Jambangan dan panti werda 

Hargodedali Surabaya. 

Manfaat Penelitian Bagi Responden  

Manfaat penelitian ini bagi responden diharapkan dapat memberikan manfaat dengan 

menambah pengetahuan mengenai pentingnya memiliki self efficacy yang tinggi dan 

interaksi sosial yang baik untuk meraih kesejahteraan maupun kepuasan dalam hidup. 

Bahaya yang Dapat Muncul 

Tidak ada bahaya yang diakibatkan oleh keterlibatan responden dalam penelitian ini, 

karena responden hanya diberikan kuesioner yang harus diisi. 

Hak untuk Undur Diri 

Keikutsertaan responden dalam penelitian ini bersifat sukarela. Responden berhak 

untuk mengundurkan diri kapanpun. 

Jaminan Kerahasiaan Data 

Semua data dan informasi identitas responden akan dijaga kerahasiaannya. Peneliti 

akan mencantumkan kode untuk identitas responden. 

Informasi Tambahan 

Hasil penelitian ini akan diberikan kepada institusi pendidikan dimana peneliti sedang 

belajar yakni di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. 

Pernyataan Kesediaan 

Apabila responden telah memahami penjelasan dan setuju menjadi responden dalam 

penelitian ini, mohon menandatangani surat pernyataan bersedia berpartisipasi sebagai 

responden penelitian. 
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Lampiran 6 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 

(INFORMED CONSENT) 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan (*bersedia / tidak bersedia) 

menjadi responden penelitian yang dilakukan oleh Eva Surya Oktaviana Mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Ners Fakultas Universitas Airlangga Surabaya yang 

berjudul: 

“HUBUNGAN INTERAKSI SOSIAL DAN SELF EFFICACY DENGAN 

KESEJAHTERAAN PSIKOLOGIS LANSIA YANG TINGGAL DI PANTI 

WERDHA” 

 Nama  :  

 Umur  : 

 Jenis Kelamin : 

Persetujuan ini saya buat dengan sadar dan tanpa adanya paksaan dari manapun. 

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.  

Ket : * Coret yang tidak diperlukan 

Surabaya,    Juni 2018 

                

  

Peneliti, 

 

 

(Eva Surya Oktaviana) 

131411131092 

Responden, 

 

 

 

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

 
Saksi, 

 

 

(..................................) 
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Lampiran 7 

DATA DEMOGRAFI 

Petunjuk Pengisian : 

1. Semua pertanyaan harus dijawab 

2. Beri tanda (√) pada kotak yang telah disediakan 

3. Setiap pertanyaan dijawab hanya dengan 1 jawaban yang sesuai menurut 

responden 

No. responden: 

1. Jenis kelamin 

 

 

 

2. Umur 

 

 

 

 

 

 

3. Agama 

 

 

 

 

 

4. Suku 

 

 

 

5. Pendidikan terakhir 

 

  

 

 

 

 

5 

 

6. Lama tinggal di panti werdha 

 

 

Laki-laki  Perempuan  

 

 

 60-69 tahun 70-79 tahun 

80 tahun keatas 

 

 

 

 

Islam 

Kristen 

Budha 

Hindu 

 

 

Jawa 

Melayu 

 

 

 

 

Batak 

Minang 

Sunda 

Aceh 

 

 

 

 

 

Tidak sekolah 

SD 

SMP 

SMA 

Perguruan tinggi 

 

 

0-6 bulan 

6-12 bulan 

 Lebih dari 1 tahun 
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7. Alasan masuk panti werdha 

  
 Sukarela 

 Program relokasi 
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Lampiran 8 

KUESIONER INTERAKSI SOSIAL 

Kerjasama (Cooperation) 

No. Pernyataan SL SR K J TP 

1 Saya suka melakukan aktivitas 

bersama-sama 

     

2 Saya mengikuti senam pagi 

bersama lainnya  

     

3 Saya dan lansia lain 

membersihkan wisma bersama-

sama 

     

4 Saya merasa mampu jika saya 

melakukan kegiatan bersama 

teman-teman 

     

5 Saya suka membantu lansia 

lainnya 

     

 

Persaingan (Competition) 

No. Pernyataan SL SR K J TP 

6 Saya berlomba mengajak teman 

saya untuk membantu 

menyelesaikan masalah dengan 

lansia lain 

     

7 Saya bersaing menggunakan 

Bahasa Indonesia untuk 

berkomunikasi dengan setiap 

orang  

     

8 Saya berlomba menolong lansia 

lain yang memerlukan bantuan 

     

9 Saya iri dengan apa yang dimiliki 

lansia lain 

     

10 Saya ingin selalu lebih dari lansia 

lainnya 
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Pertentangan (Conflict) 

No. Pernyataan SL SR K J TP 

11 Saya bertengkar dengan lansia 

lain di panti 

     

12 Saya memarahi lansia lain       

13 Saya mengambil barang milik 

lansia lain 

     

14 Saya suka memaksa lansia lain 

untuk melakukan yang saya mau 

     

15 Jika saya ada masalah dengan 

orang lain maka saya akan 

mengatakan langsung pada orang 

tersebut 

     

 

Persesuaian (Accomodation) 

No. Pernyataan SL SR K J TP 

16 Saya merasa terganggu jika saya 

bergabung dengan teman-teman 

saya 

     

17 Saya merasa nyaman dengan 

lingkungan saya  

     

18 Saya menolong lansia lain yang 

memerlukan bantuan saya 

     

19 Saya bergaul dengan orang-orang 

yang berbeda suku dan agama 

dengan saya 

     

20 Saya ikut berpartisipasi dalam 

kegiatan lansia yang berlainan 

agama dengan saya 

     

 

Keterangan : 

SL = Selalu  

SR = Sering 

K = Kadang 

J = jarang  

TP = Tidak Pernah 
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Lampiran 9 

KUESIONER SELF EFFICACY 

No. Pernyataan Tidak 

setuju 

Ragu - 

ragu 

Setuju Sangat 

setuju 

1 Pemecahan masalah yang sulit 

selalu berhasil bagi saya, kalau 

saya berusaha 

    

2 Jika seseorang menghambat tujuan 

saya, saya akan mencari cara dan 

jalan untuk meneruskannya. 

    

3 Saya tidak mempunyai kesulitan 

untuk melaksanakan niat dan 

tujuan saya. 

    

4 Dalam situasi yang tidak terduga 

saya selalu tahu bagaimana saya 

harus bertingkah laku. 

    

5 Kalau saya akan berhadapan 

dengan sesuatu yang baru, saya 

tahu bagaimana saya dapat 

menanggu-langinya. 

    

6 Untuk setiap masalah saya 

mempunyai pemecahan. 

    

7 Saya dapat menghadapi kesulitan 

dengan tenang, karena saya selalu 

dapat mengandalkan kemampuan 

saya. 

    

8 Kalau saya menghadapi kesulitan, 

biasanya saya mempunyai banyak 

ide untuk mengatasinya. 

    

9 kejadian yang tidak terduga saya 

kira, bahwa saya akan dapat 

menanganinya dengan baik. 

    

10 Apapun yang terjadi, saya akan 

siap menanganinya 
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Lampiran 10 

KUESIONER KESEJAHTERAAN PSIKOLOGIS 

No. Pernyataan Tidak 

setuju 

Ragu-

ragu 

Setuju Sangat 

setuju 

1 Saya merasa puas karena mampu 

menangani kehidupan sehari-hari 

saya yang sibuk 

    

2 Saya iri terhadap kehidupan orang 

lain 

    

3 Saya merasa aktivitas yang selama 

ini saya jalani berarti bagi kehidupan 

saya 

    

4 Saya merasa rencana yang saya buat 

cukup membantu dalam usaha 

pencapaian target 

    

5 Saya sudah menyerah untuk 

mengembangkan hidup saya 

    

6 Saya banyak merasa kecil hati akan 

hidup yang saya jalani 

    

7 Saya mengalami kesulitan untuk 

benar-benar bicara secara terbuka 

dengan orang lain 

    

8 Saya adalah orang yang aktif 

melakukan rencana yang saya buat 

untuk diri sendiri 

    

9 Saya ingin terlibat dalam kegiatan 

yang dapat mengembangkan diri 

saya 

    

10 Saya merasa positif tentang diri saya     

11 Saya mengetahui apa tujuan akhir 

dari semua hal yang saya lakukan di 

dunia ini 

    

12 Saya khawatir dengan penilaian 

orang akan hidup saya 

    

13 Saya merasakan adanya kemajuan 

dalam tingkah laku saya  

    

14 Saya mampu membina hubungan 

yanghangat dengan orang lain 

    

15 Jika saya melihat hal negatif pada 

diri saya, saya akan mengubahnya 
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16 Saya memperoleh banyak wawasan 

mengenai hidup yang membuat saya 

menjadi lebih baik 

    

17 Saya mempunyai kemampuan untuk 

mengubah keadaan di sekitar saya 

menjadi lebih baik 

    

18 Saya merasa telah melakukan banyak 

hal positif bagi diri saya maupun 

orang lain 
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Lampiran 11 

Short Portable Mental Status Questionnaire (SPMSQ) 

 

Skor  

No 

 

Pertanyaan 

 

Jawaban Benar Salah 

  1 Tanggal, bulan dan tahun 

berapa hari ini? 

 

  2 Hari apa sekarang ini?  

  3 Apa nama tempat ini?  

  4 Dimana alamat anda?  

  5 Berapa umur anda?  

  6 Kapan anda lahir?  

  7 Siapa presiden Indonesia 

sekarang? 

 

  8 Siapa presiden sebelumnya?  

  9 Siapa nama ibu anda?  

  10 Dapatkah anda menghitung 

mundur dari angka 20? 

 

 Jumlah Kesalahan Total  

 

Interpretasi (Pfeiffer, 1975): 

1. Kesalahan 0 -2 : Fungsi intelektual utuh 

2. Kesalahan 3-4 : Kerusakan intelektual ringan 

3. Kesalahan 5-7 : Kerusakan intelektual sedang 

4. Kesalahan 8-10 : Kerusakan intelektual berat 
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Lampiran 12 

PENGUKURAN TINGKAT KEMANDIRIAN LANSIA 

DENGAN INDEKS BARTHEL 

 

No Kriteria Skor Skor 

yang 

didapat 

1 Makan 0 = tidak mampu 

5 = dengan bantuan (memaotong makanan, 

mengoleskan selai , dll atau membutuhkan 

menu makanan tertentu, misal makana cair, 

bubur) 

10 = mandiri 

 

2 Mandi 0 = dependen 

5 = mandiri 
 

3 Berpakaian 0 = dependen 

5 = butuh bantuan  

10 = mandiri (mengancingkan, memakai 

resleting, menalikan renda/tali) 

 

4 Berhias 0 = butuh bantuan dalam perawatan pribadi 

5 = mandiri (mencuci wajah. Keramas, 

gosok gigi, bercukur) 

 

5 Kontrol Bowel 

(BAB) 

0 = inkontiensia/ membutuhkan bantuan 

enema untuk BAB 

5 = sesekali BAB tidak sadar (occasional 

accident) 

10 = Kontrol BAB baik 

 

6 Kotrol Bladder 

(BAK) 

0 = inkontiensia atau memakia kateter dan 

tidak mampu merawat kateter dan baik 

5 = sesekali BAK tidak sadar (occasional 

accident) 
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10 = Kontrol BAK baik 

7 Penggunaan toilet 

(mencuci, menyeka, 

menyiram) 

0 = Tidak mampu 

5 = butuh bantuan, tetapi bisa melakukan 

sesuatu dengan mandiri 

10 = mandiri 

 

8 Naik turun tangga 0 = Tidak mampu 

5 = dengan bantuan 

10 = mandiri 

 

9 Mobilisasi di 

permukaan datar 

0 = tidak mampu mobilisasi atau 

berjalan/kursi roda < 45,72 m (50 yard) 

5 = mandiri dengan kursi roda > 45,72 m 

(50 yard), mampu memosisikan kursi roda 

di pojok ruangan 

10 = berjalan dengan bantuan 1 orang > 

45,72 m (50 yard) 

15 = berjalan mandiri (mungkin dengan 

bantuan alat, pegangan) sejauh > 45,72 m 

(50 yard) 

 

10 Berpindah ( dari 

kursi ke tempat tidur 

dan sebaliknya 

0 = tidak mampu berpindah, tidak dapat 

duduk dengan seimbang 

5 = dengan bantuan lebih banyak (1 aau 2 

orang yang membantu) 

10 = dengan bantuan lebih sedikit  

15 = mandiri 

 

  TOTAL SKOR 

 
 

 

 

Interpretasi: 

0-20 = ketergantungan total 

21-60   = Ketergantungan berat 

61-90 = ketergantungan sedang 

91-99   = ketergantungan ringan 

100      = mandiri 
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Lampiran 13 

Hasil Analisis Korelasi Spearman Interaksi Sosial Kesejahteraan Psikologis 

 

 

Correlations 

 Interaksi Sosial Kesejahteraan 

Psikologis 

Spearman's rho 

Interaksi Sosial 

Correlation Coefficient 1.000 .542** 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 72 72 

Kesejahteraan Psikologis 

Correlation Coefficient .542** 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 72 72 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Interaksi Sosial * 

Kesejahteraan Psikologis 

72 100.0% 0 0.0% 72 100.0% 

Interaksi Sosial * Kesejahteraan Psikologis Crosstabulation 

 Kesejahteraan Psikologis Total 

Rendah Tinggi 

Interaksi Sosial 

Rendah 

Count 6 0 6 

% within Interaksi Sosial 100.0% 0.0% 100.0% 

% within Kesejahteraan 

Psikologis 

35.3% 0.0% 8.3% 

% of Total 8.3% 0.0% 8.3% 

Tinggi 

Count 11 55 66 

% within Interaksi Sosial 16.7% 83.3% 100.0% 

% within Kesejahteraan 

Psikologis 

64.7% 100.0% 91.7% 

% of Total 15.3% 76.4% 91.7% 

Total 

Count 17 55 72 

% within Interaksi Sosial 23.6% 76.4% 100.0% 

% within Kesejahteraan 

Psikologis 

100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 23.6% 76.4% 100.0% 
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Hasil Analisis Spearman Self Efficacy dengan Kesejahteraan Psikologis 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Self Efficacy * Kesejahteraan 

Psikologis 

72 100.0% 0 0.0% 72 100.0% 

 

Self Efficacy * Kesejahteraan Psikologis Crosstabulation 

 Kesejahteraan Psikologis Total 

Rendah Tinggi 

Self Efficacy 

Rendah 

Count 13 13 26 

% within Self Efficacy 50.0% 50.0% 100.0% 

% within Kesejahteraan 

Psikologis 

76.5% 23.6% 36.1% 

% of Total 18.1% 18.1% 36.1% 

Tinggi 

Count 4 42 46 

% within Self Efficacy 8.7% 91.3% 100.0% 

% within Kesejahteraan 

Psikologis 

23.5% 76.4% 63.9% 

% of Total 5.6% 58.3% 63.9% 

Total 

Count 17 55 72 

% within Self Efficacy 23.6% 76.4% 100.0% 

% within Kesejahteraan 

Psikologis 

100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 23.6% 76.4% 100.0% 

 

Correlations 

 Self Efficacy Kesejahteraan 

Psikologis 

Spearman's rho 

Self Efficacy 

Correlation Coefficient 1.000 .467** 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 72 72 

Kesejahteraan Psikologis 

Correlation Coefficient .467** 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 72 72 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran 14 

Hasil Reliabilitas Kuesioner Self Efficacy 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Hasil Reliabilitas Kuesioner Kesejahteraan Psikologis 

 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 25 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 25 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

  

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.804 10 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.888 13 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.791 5 
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Lampiran 15 

Hasil Validitas Kuesioner Self Efficacy 

 

Correlations 

 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 TOTAL 

p1 

Pearson Correlation 1 .604** .097 .217 .274 .314 -.027 .275 .070 .202 .484** 

Sig. (2-tailed)  .000 .608 .250 .143 .091 .889 .141 .712 .285 .007 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

p2 

Pearson Correlation .604** 1 .334 .229 .060 .137 .238 .354 .169 .099 .524** 

Sig. (2-tailed) .000  .071 .223 .754 .471 .205 .055 .373 .601 .003 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

p3 

Pearson Correlation .097 .334 1 .262 .220 .137 .392* .118 .540** .183 .565** 

Sig. (2-tailed) .608 .071  .162 .243 .469 .032 .533 .002 .334 .001 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

p4 

Pearson Correlation .217 .229 .262 1 .537** .615** .303 .279 .285 .315 .674** 

Sig. (2-tailed) .250 .223 .162  .002 .000 .103 .136 .127 .090 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

p5 

Pearson Correlation .274 .060 .220 .537** 1 .532** .186 .391* .447* .436* .664** 

Sig. (2-tailed) .143 .754 .243 .002  .002 .325 .033 .013 .016 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

p6 Pearson Correlation .314 .137 .137 .615** .532** 1 .276 .448* .512** .215 .660** 
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Sig. (2-tailed) .091 .471 .469 .000 .002  .140 .013 .004 .253 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

p7 

Pearson Correlation -.027 .238 .392* .303 .186 .276 1 .305 .481** .564** .631** 

Sig. (2-tailed) .889 .205 .032 .103 .325 .140  .102 .007 .001 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

p8 

Pearson Correlation .275 .354 .118 .279 .391* .448* .305 1 .480** .224 .589** 

Sig. (2-tailed) .141 .055 .533 .136 .033 .013 .102  .007 .235 .001 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

p9 

Pearson Correlation .070 .169 .540** .285 .447* .512** .481** .480** 1 .312 .686** 

Sig. (2-tailed) .712 .373 .002 .127 .013 .004 .007 .007  .094 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

p10 

Pearson Correlation .202 .099 .183 .315 .436* .215 .564** .224 .312 1 .613** 

Sig. (2-tailed) .285 .601 .334 .090 .016 .253 .001 .235 .094  .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

TOTAL 

Pearson Correlation .484** .524** .565** .674** .664** .660** .631** .589** .686** .613** 1 

Sig. (2-tailed) .007 .003 .001 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000  

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Hasil Validitas Kuesioner Kesejahteraan Psikologis (Favorable) 

Correlations 

 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 TOTAL 

p

1 

Pearson Correlation 1 .733** .479* .285 .480* .623** .352 .475* .266 .237 .466* .588** .362 .726** 

Sig. (2-tailed)  .000 .016 .167 .015 .001 .085 .016 .199 .253 .019 .002 .075 .000 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

p

2 

Pearson Correlation .733** 1 .550** .243 .353 .563** .558** .355 .281 .529** .376 .549** .292 .764** 

Sig. (2-tailed) .000  .004 .242 .084 .003 .004 .082 .173 .007 .064 .005 .157 .000 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

p

3 

Pearson Correlation .479* .550** 1 .197 .280 .604** .610** .494* .442* .672** .338 .504* .531** .777** 

Sig. (2-tailed) .016 .004  .346 .175 .001 .001 .012 .027 .000 .098 .010 .006 .000 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

p

4 

Pearson Correlation .285 .243 .197 1 .510** .294 -.059 .391 -.019 .140 .328 .424* .164 .420* 

Sig. (2-tailed) .167 .242 .346  .009 .154 .780 .053 .928 .505 .110 .034 .434 .036 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

p

5 

Pearson Correlation .480* .353 .280 .510** 1 .474* .093 .510** .336 .240 .361 .305 .253 .578** 

Sig. (2-tailed) .015 .084 .175 .009  .017 .658 .009 .100 .247 .077 .139 .222 .002 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

p

6 

Pearson Correlation .623** .563** .604** .294 .474* 1 .441* .429* .386 .361 .626** .608** .353 .795** 

Sig. (2-tailed) .001 .003 .001 .154 .017  .027 .032 .057 .076 .001 .001 .084 .000 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

p

7 

Pearson Correlation .352 .558** .610** -.059 .093 .441* 1 .165 .385 .465* .229 .336 .418* .640** 

Sig. (2-tailed) .085 .004 .001 .780 .658 .027  .431 .057 .019 .271 .100 .038 .001 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Pearson Correlation .475* .355 .494* .391 .510** .429* .165 1 .360 .416* .431* .452* .390 .673** 
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p

8 

Sig. (2-tailed) .016 .082 .012 .053 .009 .032 .431  .077 .039 .032 .023 .054 .000 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

p

9 

Pearson Correlation .266 .281 .442* -.019 .336 .386 .385 .360 1 .572** .224 .378 .096 .581** 

Sig. (2-tailed) .199 .173 .027 .928 .100 .057 .057 .077  .003 .282 .062 .648 .002 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

p

1

0 

Pearson Correlation .237 .529** .672** .140 .240 .361 .465* .416* .572** 1 .253 .370 .220 .656** 

Sig. (2-tailed) .253 .007 .000 .505 .247 .076 .019 .039 .003  .223 .069 .290 .000 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

p

1

1 

Pearson Correlation .466* .376 .338 .328 .361 .626** .229 .431* .224 .253 1 .530** .330 .621** 

Sig. (2-tailed) .019 .064 .098 .110 .077 .001 .271 .032 .282 .223  .006 .108 .001 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

p

1

2 

Pearson Correlation .588** .549** .504* .424* .305 .608** .336 .452* .378 .370 .530** 1 .625** .742** 

Sig. (2-tailed) .002 .005 .010 .034 .139 .001 .100 .023 .062 .069 .006  .001 .000 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

p

1

3 

Pearson Correlation .362 .292 .531** .164 .253 .353 .418* .390 .096 .220 .330 .625** 1 .528** 

Sig. (2-tailed) .075 .157 .006 .434 .222 .084 .038 .054 .648 .290 .108 .001  .007 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

T

O

T

A

L 

Pearson Correlation .726** .764** .777** .420* .578** .795** .640** .673** .581** .656** .621** .742** .528** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .036 .002 .000 .001 .000 .002 .000 .001 .000 .007  

N 

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Hasil Validitas Kuesioner Kesejahteraan  Psikologis (Unfavorable) 

 

Correlations 

 p1 p2 p3 p4 p5 TOTAL 

p1 

Pearson Correlation 1 .973** .561** .435* .062 .720** 

Sig. (2-tailed)  .000 .001 .016 .743 .000 

N 30 30 30 30 30 30 

p2 

Pearson Correlation .973** 1 .584** .457* .093 .758** 

Sig. (2-tailed) .000  .001 .011 .626 .000 

N 30 30 30 30 30 30 

p3 

Pearson Correlation .561** .584** 1 .549** .084 .722** 

Sig. (2-tailed) .001 .001  .002 .660 .000 

N 30 30 30 30 30 30 

p4 

Pearson Correlation .435* .457* .549** 1 .370* .776** 

Sig. (2-tailed) .016 .011 .002  .044 .000 

N 30 30 30 30 30 30 

p5 

Pearson Correlation .062 .093 .084 .370* 1 .573** 

Sig. (2-tailed) .743 .626 .660 .044  .001 

N 30 30 30 30 30 30 

TOTAL 

Pearson Correlation .720** .758** .722** .776** .573** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .001  

N 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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