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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Lanjut usia atau lansia adalah seseorang yang telah berusia 60 tahun atau 

lebih, dengan ditandai umur yang semakin meningkat maka membutuhkan upaya 

peningkatan serta pemeliharaan kesehatan (WHO, 2010 ; Maryam dkk, 2008). 

Lansia memerlukan tindakan keperawatan untuk mencapai masa tua yang sehat, 

bahagia, berdaya guna, dan produktif. Makna hidup lansia dipengaruhi oleh 

hubungan antar manusia, seorang lanjut usia yang kehilangan pasangan hidup 

berarti kehilangan salah satu faktor terpenting yang berpengaruh terhadap makna 

hidup. Perubahan yang dialami lansia karena proses menua akan mengakibatkan 

lansia mengalami kehilangan orientasi eksistensi, kondisi lemah, tidak berdaya, 

merasa tidak berguna sehingga lansia akan mengalami krisis masa tua dan pada 

akhirnya akan menimbulkan krisis makna hidup (Bastaman, 2007 ; Frankl, 2003). 

Meaningfulness of Life atau kebermaknaan hidup adalah suatu hal berarti dalam 

diri individu yang memberikan nilai khusus dan layak dijadikan tujuan dalam 

kehidupan (Aisyah, 2007 ; Bastaman, 2007).  Salah satu pendekatan untuk 

menemukan makna hidup adalah nilai-nilai kreatif yakni melakukan sesuatu 

perbuatan atau bertindak sesuai dengan kemampuan atau potensi positif yang 

dimiliki, dapat ditemukan dengan cara terlibat atau melakukan sesuatu yang 

kegiatan yang bermanfaat dari kompetensi atau kemampuan yang masih dimiliki 

yaitu dengan memberikan intervensi kreasi seni pada lansia, namun belum 

ditemukan penelitian mengenai hal ini. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PENGARUH TERAPI LINGKUNGAN ...SKRIPSI VITA ARDHANI PERWITA SARI



2 

 

 

 

Proporsi penduduk lanjut usia (lansia) yang berusia 60 tahun ke atas 

menjadi dua kali lipat dari 11% sekitar 650 juta di tahun 2006 menjadi 22% 

sekitar 2 miliar pada tahun 2050  (Kementrian Kesehatan RI, 2012). Prevalensi 

depresi pada lansia di dunia berkisar sekitar 8-15%. Adapun prevalensi depresi 

pada lansia yang menjalani perawatan di RS dan Panti Perawatan sebesar 30-45% 

(Chaplin dan Prabova Royanti, 1998, dalam Candra, 2009). Jumlah lansia di 

Indonesia pada tahun 2005 berjumlah 15.814.511 jiwa atau 7,2 % dan 

diproyeksikan akan bertambah menjadi 28.822.879 jiwa pada tahun 2020 atau 

sebesar 11,34% (Data Statistik Indonesia, 2010). Hasil survey United Nation 

Development Program (UNDP) dalam rentang tahun 1980 sampai 2008 

menunjukkan peningkatan angka harapan hidup masyarakat Indonesia dari 54,4 

menjadi 70,4. Data statistika Indonesia mencatat estimasi angka harapan hidup 

dari tahun 2000-2025 pada daerah Jawa Timur pada tahun 2002 tercatat 67,8, 

tahun 2007 tercatat 70,0 tahun 2012 tercatat 71,9, diperkirakan pada tahun 2017 

menjadi 73,2 dan tahun 2022 menjadi 73,9. Di Jawa Timur berdasarkan data BPS 

tahun 2011 dari jumlah penduduk yang mencapai 37,5 juta jiwa, ternyata 11% nya 

merupakan warga lansia atau sekitar 4,1 juta jiwa (Dinas Komunikasi dan 

Informatika Provinsi Jatim, 2011). 

Meningkatnya jumlah lansia maka angka kesepian pun semakin besar. 

Treacy (2004) menyatakan bahwa sebanyak 62% lansia di Amerika merasakan 

kesepian. Survey Kesehatan RI tahun 2001 menyatakan bahwa gangguan mental 

pada usia 55-64 tahun mencapai 7,9% sedangkan yang berusia diatas 65 tahun 

mencapai 12,3% (Dianingtyas & Sarah, 2008). Berdasarkan data Riset Kesehatan 

Dasar (Riskesdas) tahun 2007, diketahui bahwa prevalensi gangguan mental 
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emosional pada penduduk Indonesia adalah 11,6%. Selain itu, hasil Riskesdas 

tahun 2007 juga menunjukkan bahwa prevalensi gangguan mental emosional 

meningkat sejalan dengan pertambahan usia. Pada kelompok usia 55-64 tahun 

gangguan prevalensi gangguan mental emosional adalah 15,9%. Angka ini 

meningkat pada kelompok usia 65-74 tahun yaitu sebesar 23,2% (Depkes RI, 

2008). Berdasarkan hasil survey awal peneliti pada tanggal 25 Maret 2016 dengan 

menggunakan lembar kuesioner Meaning in Life Quesioner pada lansia di UPTD 

Griya Wredha Surabaya sebanyak 35 lansia didapatkan sebanyak 50,2% lansia 

tidak memiliki tujuan hidupnya yang jelas. Sebanyak 45,5% lansia tidak mengerti 

akan arti hidupnya saat ini. Sebanyak 4,3% lansia tidak puas dengan hidupnya 

saat ini. 

 Menjadi tua merupakan proses alamiah yang berarti seseorang telah melalui 

tahap-tahap kehidupannya, yaitu neonatus, toodler, pra school, school, remaja, 

dewasa dan lansia. Tahap berbeda ini dimulai baik secara biologis maupun 

psikologis (Padila, 2013). Menua bukanlah suatu penyakit, akan tetapi merupakan 

proses yang berangsur-angsur mengakibatkan perubahan yang kumulatif, 

merupakan proses menurunnya daya tahan tubuh dalam menghadapi rangsangan 

dari dalam dan luar tubuh yang berakhir dengan kematian (Padila, 2013). Makna 

hidup lansia dipengaruhi oleh hubungan antar manusia, seorang lanjut usia yang 

kehilangan pasangan hidup berarti kehilangan salah satu faktor terpenting yang 

berpengaruh terhadap makna hidup. Tanpa ada usaha untuk mencari makna dalam 

setiap episode hidup, manusia akan kehilangan potensi-potensi terbaiknya 

(Bauimester & Vohs, 2002). Bauimeister dan Vohs (2002) menghubungkan 

pencarian makna hidup dengan empat kebutuhan dasar, yaitu tujuan, dari tujuan 
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objektif dan pemenuhan subjektif, nilai-nilai, yang dapat menjustifikasi aspek 

tertentu dalam sebuah tindakan, efikasi, kepercayaan untuk mengubah keadaan, 

dan harga diri, alasan seseorang untuk merasa sebagai orang yang baik dan 

berharga. 

Beberapa penelitian sudah dilakukan untuk meningkatkan makna hidup 

lansia salah satunya penggunaan logoterapi. Tindakan keperawatan yang 

dilakukan pada lansia dengan makna hidup rendah adalah logoterapi. Penelitian 

ini dilakukan oleh Vera, 2015, melakukan penelitian tentang pengaruh penerapan 

logoterapi terhadap kebermaknaan hidup pada lansia di penyantun lanjut usia 

Senja Cerah Paniki Bawah Manado dengan responden terdiri dari 15 orang 

kelompok intervensi. Penelitian ini lebih bersifat konseling pada lansia dan hasil 

dari penelitian ini terdapat peningkatan kemampuan kognitif dan kemampuan 

perilaku pada kelompok yang mendapatkan intervensi logoterapi. Selain 

logoterapi, bentuk intervensi yang lain juga dapat digunakan yaitu terapi 

lingkungan. 

Terapi lingkungan adalah lingkungan fisik dan sosial yang ditata agar dapat 

membantu penyembuhan dan pemulihan pasien, dengan tujuan mengembangkan 

keterampilan emosional dan sosial yang akan menguntungkan kehidupan setiap 

hari, dengan cara memanipulasi lingkungan atau suasana lingkungan sebagai 

tempat pasien untuk mendapatkan perawatan seperti di rumah sakit (Yusuf, 2015). 

Terapi lingkungan dapat meningkatkan pengalaman positif pada pasien dengan 

cara membantu individu dalam mengembangkan harga diri, menumbuhkan sikap 

percaya pada orang lain, mempersiapkan diri kembali ke masyarakat, dan 

mencapai perubahan yang positif (Yusuf, 2015). Jenis-jenis kegiatan terapi 
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lingkungan yaitu terapi rekreasi, terapi kreasi seni, terapi dengan menggambar dan 

melukis, literatur atau biblio therapy, pet therapy, dan plant therapy. Peneliti 

memilih jenis terapi kreasi seni dengan membuat bross karena pasien dapat 

melakukan kegiatan secara konstruktif dan menyenangkan serta mengembangkan 

kemampuan hubungan sosial. Terapi lingkungan metode kreasi seni mampu 

mengisi waktu luang pasien dengan memotivasi pasien ikut serta dalam aktivitas 

lingkungan yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan tingkat perkembangannya 

(Yusuf, 2015). Kreasi seni membuat bros dapat melatih kesabaran, ketelitian, 

kreativitas, kerjasama dengan yang lain, dan keuletan pada lansia. Berdasarkan 

uraian diatas dan melihat fenomena yang terjadi, maka peneliti tertarik untuk 

meneliti pengaruh terapi lingkungan dengan intervensi kreasi seni membuat bross 

terhadap makna hidup lansia.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Identifikasi Masalah Pengaruh Terapi Lingkungan Metode Kreasi 

Seni Terhadap Makna Hidup Lansia. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh terapi lingkungan metode kreasi seni membuat bros 

terhadap makna hidup lansia di UPTD Griya Wredha Surabaya? 

 

1.4 Tujuan  

1.4.1 Tujuan umum 

Menganalisis pengaruh terapi lingkungan metode kreasi seni membuat bros 

terhadap makna hidup lansia di UPTD Griya Wredha Surabaya. 

1.4.2 Tujuan khusus 

1. Mengidentifikasi makna hidup lansia sebelum dilakukan terapi lingkungan 

metode kreasi seni membuat bros di UPTD Griya Wredha Surabaya. 

2. Mengidentifikasi makna hidup lansia sesudah dilakukan terapi lingkungan 

metode kreasi seni membuat bros di UPTD Griya Wredha Surabaya. 

3. Menganalisis pengaruh terapi lingkungan metode kreasi seni membuat bros 

di UPTD Griya Wredha Surabaya. 

 

1.5 Manfaat 

1.5.1 Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan salah satu dasar pengembangan 

ilmu psikososial khususnya Ilmu Keperawatan Jiwa. 

1.5.2 Manfaat praktis 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat dijadikan sebuah dasar atau pijakan awal untuk 

mengadakan penelitian selanjutnya dan memberikan pengalaman yang menambah 
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wawasan dan pengetahuan terkait masalah yang dialami lansia khusunya masalah 

makna hidup. 

2. Bagi Lansia 

Memberikan tambahan informasi dan kreativitas kepada lansia mengenai 

pengaruh intervensi kreasi seni terhadap makna hidup pada lansia. 

3. Bagi Profesi Keperawatan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu intervensi 

keperawatan dalam meningkatkan makna hidup lansia. 

4. Bagi Panti 

Sebagai salah satu intervensi yang dapat diberikan kepada lansia agar lansia 

menjadi sehat dan berdaya guna.  
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