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Kata Pengantar 

 

 “Manusia selalu mengalami pertumbuhan dan perkembangan 

sepanjang hidupnya. Dari masa konsepsi sampai masa prenatal san 

kelahiran bayi, tumbuh menjadi anak-anak remaja, dewasa dan berakhir 

dengan kematiannya. Siklus kehidupan yang normal tersebut dialami oleh 

setiap individu secara alamiah. Karena itu tidak ada seorang individu yang 

mampu untuk menghindarinya sebab secara genetik manusia sudah 

terprogram untuk mengalami siklus pertumbuhan dan perkembangan.  

Meskipun manusia akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan 

secara alamiah, namun manusia tetap harus berupaya dengan sebaik-

baiknya untuk menjalani masa pertumbuhan dan perkembangannya, 

sehingga mencapai perkembangan seluruh potensinya dengan optimal.  

Tanpa persiapan dan kegiatan-kegiatan khusus (seperti belajar 

melalui pendidikan formal dan informal/non-formal, meningkatkan dan 

menjaga kesehatan, mempererat dan meningkatkan persahabatan, 

menjalankan ibadah dan taat kepada Tuhan, dan sebagainya), maka 

kehidupan manusia menjadi hambar dan tidak memberi arti apa-apa di 

dunia ini.  

Dalam situasi ini manusia perlu menyadari fungsi dan tugas-tugas 

perkembangan yang harus dijalani selama hidup di dunia, agar dapat 

mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat . 

Buku ini merupakan pembahasan dari bagian siklus kehidupan manusia 

yaitu secara khusus membicarakan perkembangan dewasa madya dan 

dewasa akhir, serta kematiannya. 

Dalam buku ini diuraikan secara sistimatis Orientasi Psikologi 

Perkembangan Manusia, Sejarah Singkat Psikologi Perkembangan,  

 

 

 

 



 
 

  

Perkembangan Kognitif Dewasa Menengah, Perkembangan Psikososial 

Dewasa Menengah, Perkembangan Fisik Dewasa Akhir, Perkembangan 

Psikososial Dewasa Akhir dan Kematian dan Belasungkawa.  

Semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih yang berarti bagi 

pengembangan ilmu Psikologi Perkembangan Manusia dan dapat 

bermanfaat bagi para pembaca yang telah membacanya. Penulis 

menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. Dengan senang 

hati pula, penulis bersedia menerima saran, kritik dan masukan yang 

berarti dari siapa pun demi perbaikan di masa yang akan datang. 
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BAB 1   

ORIENTASI UMUM   
PSIKOLOGI PERKEMBANGAN MANUSIA   

 

 

 

Pengantar   
llmu  psikologi  sudah berkembang  pesat  di negara  Indonesia. 

Masyarakat sudah semakin menyadari manfaat positif dari kehadiran ilmu 
psikologi yang penting untuk meningkatkan potensi individual sehingga dapat 
mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Berbagai lembaga pendidikan tinggi  
seperti  universitas negeri  maupun  universitas  swasta sudah membuka 
fakultas atau program studi psikologi untuk mempersiapkan para mahasiswa agar 
menjadi  sarjana  atau  psikolog  yang akan terjun  sebagai tenaga profesional  
di  masyarakat. Seorang  mahasiswa  harus  mempelajari  perkembangan 
manusia (human development psychology) sebagai salah  satu dasar 
keahlian sebagai seorang calon psikologi atau psikolog. Psikologi 
perkembangan merupakan salah satu cabang ilmu psikologi umum yang 
mempelajari proses perubahan kehidupan manusia sejak masa konsepsi, 
pranatal, kelahiran bayi, anak, remaja, dewasa dan kematian.  

1. Batasan Istilah Formal   
Dapat dipastikan bahwa setiap bidang keilmuan memiliki batasan 

istilah formal yang menjadi ciri khusus ilmu tersebut dan membedakan 
dengan bidang ilmu yang lain. Batasan istilah formal suatu bidang keilmuan 
dibutuhkan oleh seorang individu untuk dapat memahami kebatasan konsep 
teoretis. Dengan vatasan istilah formal akan membantu seseorang untuk 
masuk ke dalam penguasaan kompetensi keilmuan tersebut. Demikian pula, 
batasan istilah ilmu psikologi perkembangan akan menghantarkan seseorang 
untuk dapat memahami sistematisasi dan strukturisasi ilmu psikologi 
perkembangan secara jelas. Berikut ini akan dikemukakan beberapa istilah 
psikologi perkembangan. 
Turner & Helms (1995) mendefinisikan development psychology is the 
scientific study of the growth, development, and behavioral changes of 
humans, from conception to death. Development psychology is also referred 
to as lifespan development or human development. Psikologi perkembangan 
suatu studi ilmiah yang mempelajari  pertumbuhan,  perkembangan  maupun 
perubahan-perubahan perilaku manusia dari masa konsepsi hingga 
kematiannya. Psikologi perkembangan juga disebut sebagai perkembangan 
sepanjang rentang  kehidupan atau perkembangan  manusia 
(lifespan development).   

 



 
 

02 
 

Berk (2000), seorang professor psikologi perkembangan dari Illinois 
State University, mengatakan bahwa psikologi perkembangan ialah cabang 
dari psikologi yang bertujuan untuk mempelajari semua perubahan kehidupan 
pengalaman manusia sampai akhir hayatnya. Dariyo (2007) mendefinisikan 
psikologi perkembangan (development psychology) ialah cabang psikologi 
Umum yang secara khusus mempelajari perkembangan manusia dari mass  
prenatal, bayi, anak-anak, remaja, dewasa muda, dewasa madya, dewasa  
akhir dan kematian.   

Papalia, Olds & Feldman (2008) menyatakan human development is 
the scientific study of those process of change and stability throughout the  
human life span. Ini artinya  bahwa perkembangan manusia  ialah studi  
secara ilmiah mengenai proses-proses perubahan dan stabilitas sepanjang 
rentang kehidupan  manusia.  Oleh Karena itu, konsep yang mempelajari  
secara ilmiah proses perkembangan rentang kehidupan manusia dinamakan  
dengan istilah life-span development.  

Dari berbagai pendapat para ahli di atas, maka yang dimaksud dengan  
batasan istilah psikologi perkembangan manusia (Human Development  
Psychology)  ialah  ilmu  psikologi  yang  secara  khusus  mempelajari  
pertumbuhan, perkembangan dan perubahan-perubahan perilaku manusia  
dari mass prenatal, bay, anak-anak, remaja, dewasa dan kematian. Masing-  
masing tahap perkembangan manusia akan digambarkan secara mendetil  
dan mendalam, sehingga dap at membantu semarang individu untuk 
melakukan  suatu pendekatan yang tepat guns mengoptimalisasi 
perkembangan hidupnya  pads mass kini maupun mass yang akan datang.   

 
a. Pembagian  bidang  ilmu  psikologi  perkembangan  manusia   

Secara Umum ada 2 (dua) karakteristik ilmu psikologi perkembangan  
manusia yaitu ilmu psikologi perkembangan manusia yang bersifat teoritis  
(pure theory of human development  psychology) (Miller,  1993) dan ilmu  
psikologi perkembangan yang bersifat terapan (applied human development  
psychology science) (Lerner, Fisher, & Weinberg, 2000).   
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Ilmu psikologi perkembangan manusia yang bersifat teoritis (pure  
theoretic development psychology) artinya bahwa ilmu psikologi 
perkembangan manusia hanya mempelajari berbagai kajian teoretis murni 
yang diperoleh melalui hasil-hasil penelitian empiris. Para ilmuwan mengkaji 
implikasi dari temuan-temuan riset empiris yang bermanfaat bagi 
pengembangan formulasi teori-teori yang baru.  Pemahaman  formula  teori  
yang lama akan dikonfrontasikan, diperdebatkan dan mungkin diintegrasikan 
dengan hasil riset empiris yang baru, sehingga akan menghasilkan konsep 
teori yang  baru (new theory concepts) (Miller, 1993).   

Sampai sekarang, para ahli psikologi perkembangan mash berupaya  
untuk mengembangkan berbagai penelitian ilmiah yang dapat dipergunakan  
sebagai dasar pengembangan konsep teori-teori yang baru. Ada berbagai  
konsep  teori klasik bidang  ilmu psikologi perkembangan, seperti  teori  
perkembangan kognitif (cognitive psychology theory) dari Jean Piaget, teori  
perkembangan psikososial (psychosocial development  theory)  dari Erik  
Erikson, teori perkembangan moral (moral development theory) dari 
Lawrence  Kohlberg dan sebagainya. Teori-teori tersebut  masih perlu dikaji 
secara  empiris secara terns-menerus dan disesuaikan dengan dinamika 
konteks perkembangan kehidupan masyarakat (Lerner, Fisher & Weinberg, 
2000).   

Menurut Lerner, et.al (2000) ilmu psikologi perkembangan yang  
bersifat terapan (applied development  psychology) ialah penerapan  hasil  

temuan dari berbagai penelitian bidang ilmu psikologi perkembangan untuk  
meningkatkan  kesejahteraan  perkembangan  hidup manusia  dari masa  
pranatal, anak-anak, remaja-pemuda, dewasa, dan kehidupan keluarganya.   
Setiap basil peneiitian  empiris  psikologi perkembangan (the empirical  

scientific research in human development) memberikan rekomendasi yang  
perlu diterapkan  guna  pengembangan  strategi, intervensi atau treatment 

(perlakuan-perlakuan) yang sistematis dalam kehidupan manusia. 

 

b. Dinamika perkembangan manusia   
Manusia berkembang secara dinamis. Perkembangan manusia erat  

kaitannya dengan proses pertumbuhan (growth), perkembangan   
(development) maupun pembelajaran (learning). Kombinasi dari 
pertumbuhan, perkembangan dan pembelajaran akan memberi pengaruh 
signifikan terhadap  peningkatan kompetensi perilaku manusia.   

 

 

 



 
 

04 
 

 

(i). Pertumbuhan   

Pertumbuhan berasal dari istilah growth. Pertumbuhan (growth) ialah 
suatu perubahan fisik-biologis yang bersifat objektif, kuantitatif, dapat 
diamati  secara langsung (observable), dan terukur secara past 
(measurable) dalam  sepanjang  rentang kehidupan manusia. Kuantitatif 
berarti bahwa suatu  perubahan fisk dapat dibuktikan dengan pengukuran 
yang bersifat pasif dan  terukur secara matematis. Perubahan fisik manusia 
dapat pula dibuktikan  dengan melihat proses perubahan secara Iangsung 
yaitu membandingkan  perubahan satu tahap dengan tahap berikutnya. 
Misalnya dengan adanya  pertumbuhan fisik, maka seorang individu akan 
dapat membedakan ukuran  tinggi badan atau berat badan antara masa 
bayi, anak, remaja dan dewasa.  Bayi lahir usia 0 tahun memiliki berat badan 
3-4 kg, tinggi badan mencapai  50-55 cm. Ketika sudah berusia 1 tahun, 
anak memiliki berat badan 5-7 kg  dengan tinggi badan 60-75 cm. Menginjak 
masa anak usia pro-sekolah (3-4-5 tahun), seorang individu memiliki berat 
badan 13-15 kg dengan tinggi  badan 80-100 cm. 

(ii). Perkembangan   

Istilah perkembangan berasal dari kata development, artinya proses  
perubahan dalam kehidupan manusia yang bersifat kualitatif, meliputi aspek  
psikososial, dan seringkali tidak dapat diamati secara Iangsung (undirect-  
observable). Perkembangan meliputi perubahan aspek-aspek  psikologis,  
seperti kognitif, afektif, sosio-emosional, moral, bahasa dan sebagainya.  
Perubahan-perubahan  aspek-aspek psikologis  ini dapat diketahui  dalam  
jangka padang. Dalam rentang waktu tertentu  akan nampak  perbedaan  
proses  perubahan  yang  terjadi  antara  sebelum  dan  sesudah  ada  
perkembangan tersebut.   
Para ahli psikologi perkembangan seperti Jean Piaget, Erik Erikson, 
Lawrence  Kohlberg melihat perubahan aspek-aspek perkembangan 
tersebut secara  bertahap. Menurut Piaget (Papalia, Olds & Feldman, 2008), 
tahap  perkembangan aspek kognitif manusia  seperti tahap  sensor-motor, 
pre-  operasional, operasi konkrit, operasi formal dan operasi post-formal. 
Menurut  Erik Erikson perkembangan aspek psikososial jugs terjadi secara 
bertahap  seperti basic-trust >< mistrust, autonomy ><  doubts, inisiative >< 
shame,  industry >< inferiority, identity >< identity diffussion, intimacy  >< 
isolation,  generativity  ><  stagnation,  integrity  ><  despair. Kohlberg 
mengakui perkembangan  aspek  moral jugs  terjadi  secara  bertahap  
seperti  pre- conventional, conventional dan post-conventional. 
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(iii). Pembelajaran (learning)   
Perkembangan kompetensi, keterampilan maupun kemampuan 

manusia  dipengaruhi oleh proses pembelajaran. Belajar ialah suatu 
kegiatan yang  menghasilkan perubahan perilaku yang bersifat permanen 
dalam diri individu  (Santrock, 2007). Dengan dasar kematangan fisik, maka 
proses belajar akan  meningkatkan perkembangan kemampuan perilaku 
individu. Apabila individu  belum  mencapai  kematangan  fisik,  maka  
proses  belajar  tidak  akan  menghasilkan  perubahan peningkatan 
kemampuan individu.  Misalnya:  semarang anak usia 2 tahun sulit untuk 
memiliki kemampuan berhitung angka  matematika sederhana, Karena 
belum memilki kematangan otak. Sebaliknya  anak usia 7 tahun akan cepat 
mempelajari konsep hitungan  matematika  sederhana, Karena sudah 
memiliki kematangan otak.   

2. Aspek-aspek perkembangan manusia   

a .    Karakter ist ik   aspek-aspek  perkembangan  manusia    
Dalam bidang ilmu psikologi perkembangan, perlu dilakukan   

pembedaan istilah yang sangat prinsip untuk menjelaskan karakteristik   
perubahan perilaku manusia. Hal ini diharapkan akan dapat meningkatkan   
ketajaman dalam memahami perubahan-perubahan hakiki perkembangan   
manusia.   

Para ahli (Berk, 2000; Dariyo, 2007; Papalia, Olds & Feldman, 2008;   
Santrock, 1999; Tuner & Helms, 1995) menyatakan ada 5 aspek 
pertumbuhan   
dan perkembangan manusia yang memiliki pengaruh secara signifikan   
terhadap perubahan perilakunya. Ke-lima aspek tersebut antara lain, aspek  
fisik (physical development), aspek kognitif (cognitive development), aspek   
psikososial (psychosocial development), aspek moral (moral development)   
dan aspek spiritual (spiritual development).   

(i). Aspek fisik (physical aspect)   

Yang dimaksud dengan aspek fisik ialah suatu perubahan yang 
bersifat  biologis yang disebabkan oleh faktor genetik pada setiap individu. 
Teori faktor genetik (genetical factor theory) menyatakan bahwa faktor 
genetis yang ada dalam diri setiap manusia akan mempengaruhi perubahan 
fisik.   

 
I   

I   
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(Papalia, Olds & Feldman, 2008). Faktor genetik menyebabkan perubahan  
besaran ukuran-ukuran kuantitatif (ukuran tubuh, tinggi dan berat badan,  
proporsi dan penampilan fisk) (Berk, 2000). Artinya bahwa perubahan fisik  
akan dapat diketahui secara matematis, pasti dan objektif. Dengan 
demikian,  perkembangan manusia akan dapat dilihat secara Iangsung 
dengan adanya  perubahan~perubaha fisik seperti organ-organ tubuh 
eksternal (kepala,  badan, kaki, tangan) dan perubahan fisk internal (seperti 
jantung, paru-paru,  otak dan sebagainya) yang sulit   dilihat  dengan 
Iangsung.   

Menurut Berk (2000), Papalia, Olds & Feldman (2008) dan Turner &  
Helms (1995), semasa pranatal akan terlihat adanya perubahan fisk yang  
sangat signifikan. Sejak masa konsepsi hingga menjelang masa kelahiran  
akan terlihat jelas perubahan organ-organ internal maupun organ eksternal  
janin di dalam kandungan. Perubahan-perubahan fisiologis akan berdampak  
secara langsung terhadap perubahan perkembangan kognitif, bahasa, 
moral,  maupun psikososial individu.   

(ii). Aspek kognitif (cognitive  aspect)   

Yang dinamakan dengan aspek perkembangan kognitif ialah suatu  
perkembangan yang berhubungan dengan oatk, intelektual, bahasa, bakat,  
kreativitas maupun moral dalam diri individu. Perkembangan aspek kognitif 
era  hubungannya dengan kematangan perkembangan fisik, terutama 
bagian organ otak. Menurut Piaget (dalam Papalia, Olds & Feldman, 2008) 
pada anak usia 11 bulan akan mampu memiliki kemampuan permanensi 
objek (object permanence). Permanensi objek yaitu suatu kemampuan untuk 
dapat  memahami, mengingat dan membayangkan suatu letak benda 
tertentu,  meskipun benda tersebut dipindah atau ditutupi oleh benda lain. 
Kemampuan  ini juga dipengaruhi oleh kematangan otak (maturity) maupun 
stimulasi  pembelajaran dari lingkungan eksternal.   

(iii). Aspek psikososiai (psychosocial aspect)   
Perkembangan  aspek  psikososial  ialah  suatu  perubahan  yang   

berhubungan era  dengan kemampuan afektif (control diri, emosi, motivasi),  
keterampilan sosial (social skill), atau kepribadian yang melibatkan 
kehidupan  sosial bersama dengan prang lain (Berk, 2000; Papalia, Olds & 
Feldman,  2008). Dal am pandangan teori sister ekologi (ecological system 
theory) yang dikemukakan ole  Urie Broffenbrenner, bahwa perkembangan 
psikologi 
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individu dipengaruhi oleh interaksi dengan orang lain, terutama orangtua   
dalam keluarga.   

Orangtua menjadi model orang-orang pertama yang memberi 
pengaruh  secara signifikan terhadap perkembangan seorang bayi. Semula 
bayi sebagai  individu tidak berdaya (unpower individual), tetapi dengan 
interaksi pengasuhan  intensif dari orangtua, bayi akan berubah menjadi 
semarang individu yang  semakin berdaya, kompeten dan berpengalaman. 
Dasar-dasar keterampilan- keterampilan sosial bayi berkembang semakin 
baik dengan belajar dari model  orangtua. Bayi belajar memahami perasaan 
dan pikiran orang tua (emphatic), berkomunikasi,  dan bersosialisasi dengan  
orangtua. Hal ini akan terus  berkembang sejalan dengan semakin luasnya 
jaringan pergaulan individu   (anak) dengan teman sebaya di sekolah atau 
berinteraksi dengan orang-   
orang  dari  lembaga  sosial  lain  (misal: puskesmas  (pusat  kesehatan   
masyarakat),  rumah  sakit,  kantor kelurahan dan  sebagainya).   

(iv). Aspek moral   

Perkembangan aspek moral ialah suatu perkembangan yang 
berkaitan  era  dengan kemampuan individu untuk memahami pengertian 
etika, Norma  maupun aturan-aturan salah-benar, baik-buruk, atau pantas-
tidak pantasnya  suatu perilaku dalam konteks relasi sosial dengan orang 
lain (di masyarakat).  Norma-norma sosial mengatur setiap perilaku individu 
untuk mempertahankan  keharmonisan (keseimbangan)dalam kehidupan 
sosial. Norma sosial  berusaha  untuk  mencegah  atau mengurangi  
perilaku-perilaku  yang menyimpang di masyarakat. Oleh  Karena itu,  
dalam memahami aspek perkembangan moral, maka perilaku individu harus 
dikontrol dan diarahkan agar sesuai dengan norma-norma sosial. Menurut 
Jean Piaget (Turner &  Helms, 1995; Berk 2000) bahwa perkembangan 
moral era hubungannya dengan tahap perkembangan kognitif individu (pre-
convestional, convential dan post-convential). Setiap tahap perkembangan 
moral memiliki karakteristik yang berbeda dengan tahap berikutnya.   

(v). Aspek spiritual   

Perkembangan aspek spiritual ialah suatu perkembangan kesadaran  
yang mendorong  seorang individu untuk berperilaku  menjalin  hubungan  
dengan Tuhan. Tuhan sebagai sosok pribadi yang memiliki kuasa terhadap  
alam semester. Setiap individu memiliki perkembangan hati nurani yang 

r   

al   
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menyebabkan dirinya untuk berinteraksi dengan Tuhan. lndividu mulai  
mengembangkan suatu keyakinan (faith), fila-nilai hidup (living values),  
tujuan hidup (life goals) dan perilaku-perilaku taat terhadap ajaran agama. 
Menurut James Fowler (dalam Dacey & Lennon, 1996) tahap perkembangan 
iman (faith development) erat hubungannya dengan perkembangan 
kognitifnya.   

 
 

b. Proses-proses perkembangan manusia   
Yang dimaksud dengan proses perkembangan manusia 

(development  processes) ialah suatu proses yang menyebabkan adanya 
perkembangan  dalam  kehidupan  manusia. Menurut Turner & Helms 
(1995) proses  perkembangan juga disebut sebagai proses penuaan (aging 
prosess) yang  menyebabkan semarang individu mengalami perubahan 
secara fisik maupun  perkembangan psikologis dan sosial. Ada 3 (tiga) 
proses penuaan yaitu  penuaan biologis (biological aging), penuaan 
psikologis (psychological aging)  dan penuaan sosial (social aging).   

(i). Penuaan biologis (biological aging)   
Penuaan biologis ialah suatu proses perkembangan yang ditandai 

dengan perubahan ukuran organ-organ tubuh manusia. Pada masa bayi 
sampai masa remaja, perubahan organ-organ tubuh bersifat progress. 
Ukuran  tubuh mengalami perubahan makin membesar, memanjang atau 
makin tinggi. Volume tubuh makin meningkat. Pada masa dewasa, kondisi 
perubahan tubuh bersifat stabil. Pada masa tua, perubahan organ-organ 
tubuh bersifat regresif artinya makin menurun atau menyusut volume atau 
berat tubuh. Proses penuaan biologis kian terlihat sangat nyata. Kulit makin 
berkeriput. Fungsi  panca indera makin menurun, penglihatan mata makin 
kabur, pendengaran makin berkurang tajam, gerakan organ tubuh makin 
Iambat  dan sebagainya.   

(ii).  Penuaan  psikologis (psychological aging)   

Penuaan psikologis ialah suatu proses penuaan dalam hidup yang 
menyebabkan individu mengalami perkembangan psikologis meliputi 
kognisi,  self-esteem, motivasi, perasaan-perasaan. Penuaan psikologis 
terjadi Karena  berbagai pengalaman individu dalam menghadapi 
permasalahan hidup.  Aspek intelektual semakin terasah menyelesaikan 
masalah. Sikap hidupnya dituntut  untuk  tenang  dan  bijaksana  terhadap  
permasalahan.
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(iii). Penuaan sosial (social aging)   
Suatu proses perkembangan yang dipengaruhi oleh interaksi dengan 

Iingkungan sosial yang menyebabkan perubahan kebiasaan perilaku individu. 
Kelekatan erosional (attachment), golongan status sosial-ekonomi, gaya 
berpakaian, bahasa verbal dan non-verbal.   

 

 

c. Siklus periode perkembangan manusia   
Secara umum perkembangan manusia dapat dikelompokkan ke dalam 

8 (delapan) tahap-seperti masa pranatal, bayi dan atitama, anak awal, anak  
tengah, remaja, dewasa muda, dewasa madya, dewasa akhir dan kematian  
(Helms & Turners, 1995; Santrock, 1999; Papalia, Olds & Feldman, 2008).   

(i). Masa prenatal: dari konsepsi sampai lahir.   
Masa pranatal ialah masa sembilan bulan pertama dalam kandungan 

yang dialami oleh seorang calon bayi manusia sebelum kelahirannya. Masa 
pranatal diawali dengan proses konsepsi yaitu pertemuan antara sel sperma 
dengan ovum yang tumbuh-berkembang menjadi embryo. Selama masa 
pranatal, terjadi proses pertumbuhan dan perkembangan embryo secara cepat 
yaitu dimulai dari satu sel organisme dan berubah menjadi jutaan sel.   
Selain itu, masa pranatal ditandai perkembangan organ-organ internal (otak, 
jantung, paru-paru, tulang-tulang) dan ekstemal (kepala, indera, tangan, kaki) 
untuk melengkapi pertumbuhan fisik agar semakin sempurna. Bila sudah 
mencapai kematangan fisik, maka bayi sudah siap untuk dilahirkan ke dunia.   
 
 
(ii). Bayi dan atitama: dari Iahir sampai 3 tahun pertama.  

Masa ini ditandai dengan perubahan tubuh dan otak yang bermanfaat 
untuk mendukung kemampuan-kemampuan dasar seperti kapasitas intelektual  
dan persepsual, perkembangan bahasa, perkembangan motorik, kelekatan 
emosional dengan orangtua / pengasuhnya.   

(iii). Anak awal: dari 3 sampai 6 tahun.   
Perkembangan psikomotorik pada masa anak awal ini berlangsung  

secara cepat, sehingga anak-anak bergerak aktif melakukan eksplorasi  
terhadap lingkungan hidupnya. Dunia anak adalah dunia bermain. Mereka
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sangat menyenangi kegiatan permainan. Mereka mulai memasuki program  
pendidikan pra-sekolah (kelompok bermain, taman kanak-kanak) untuk  
persiapan sekolah dasar.   

(iv). Anak tengah : dari 6 sampai 12 tahun.   
Anak tengah (middle childhood) ditandai perubahan tubuh yang 

Iambat.  Tinggi tubuh anak wanita Iebih tinggi dibandingkan dengan anak 
laki-Iaki.  Kemampuan motorist halus anak wanita Iebih baik dibandingkan 
dengan  anak Iaki-Iaki. Namun kemampuan motorik kasar anak Iaki-Iaki 
lebih baik  dibandingkan anak wanita. Mereka mengembangkan  
kemampuan  peran  gender dalam kelompok sosial teman sebaya (peer-
group). Anak Iaki-Iaki  akan membuat kelompok  dengan  anak laki-Iaki 
yang lain, demikian pula anak wanita akan mengembangkan pertemanan 
dengan anak wanita yang lain. Masing-masing mulai berbagi peran untuk 
dijalankan, sehingga mereka mengembangkan keterampilan berkomunikasi, 
keterampilan bekerjasama maupun keterampilan organisasi.   

 
 

(v). Remaja : dari 12 sampai 20 tahun   

Kematangan fisik yang terjadi sangat cepat mempengaruhi 
perubahan perilaku terhadap diri-sendiri maupun terhadap orang lain. 
Remaja mulai  mengalami masa pubertas yaitu kematangan hormon-
hormon sexual yang  mendorong individu untuk tertarik terhadap Iawan 
jenisnya. Individu mulai  memperluas pergaulan dengan lawan jenis. 
Remaja mulai berani menjalin  hubungan berpacaran. Masing-masing  
individu mulai saling  mengenal  secara mendalam. Ketidakcocokan di 
antara mereka akan menyebabkan kerenggangan atau  terputusnya  
hubungan  pacaran  ters but.   

(vi). Dewasa muda: dari 20 sampai 40 tahun   

Orang dewasa muda sudah serius memikirkan perkembangan karir  
maupun persiapan perkawinan. Mereka sudah mengetahui minat dan 
bakatnya  sendiri sehingga benar-benar berusaha memasuki program studi 
atau fakultas  di perguruan tinggi. Usai dari perguruan tinggi, mereka 
mengembangkan  dan meniti karir untuk mencapai kemapanan ekonomi. 
Pencapaian karir yang tepat akan membantu individu untuk mulai menikah 
dan membentuk kehidupan keluarga.   
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(vii). Dewasa madya: dari 40 sampai 65 tahun   
Masa dewasa madya ditandai dengan mulai tercapainya kemapanan 

ekonomi sejalan dengan pencapaian puncak prestasi karir. Mereka 
menempati karir yang memberi kestabilan ekonomi keluarga. Dalam 
kehidupan keluarga ditandai dengan perkembangan anak-anak yang sudah 
memasuki masa remaja. Anak-anak mereka sudah lulus sekolah dasar dan 
segera memasuki sekolah menengah. Sebagai orang dewasa madya, 
mereka bertugas  membimbing  anak-anak  untuk  mencapai  kemandirian.   

(viii). Dewasa akhir: dari 65 sampai meninggal dunia   
Perjalanan karir sudah harus berhenti dan mulai memasuki masa 

pensiun. Kondisi fisik secara otomatis mengalami penuaan. Gerakan-
gerakan organ tubuh mulai Iambat. Mungkin mengalami gangguan 
kesehatan. Karena  itu, dewasa akhir sudah berusaha menyadari akhir 
kehidupannya di dunia. Mereka mempersiapkan diri untuk menerima 
kematian. Kematian merupakan peristiwa  alamiah yang bertujuan untuk 
mengakhiri kehidupan  manusia.   

 

 

3. Faktor-faktor yang berpengaruh  terhadap  perkembangan  

manusia  a.  Faktor genetik dan kematangan fisk   

Prinsip epigenetik (epigenetic prinsiple) ialah segala sesuatu 
berkembang karena sudah terprogram secara genetik (Turner & Helms, 
1995).  Perkembangan kondisi fisik maupun psikologis manusia dipengaruhi 
oleh faktor genetik. Faktor genetik yaitu suatu faktor keturunan yang 
dihasilkan atau diturunkan dari orangtua kepada anak-anaknya. Faktor 
genetik terjadi sejak masa pranatal di dalam kandungan.   

Sejak masa konsepsi, pertemuan spermatozoon dengan ovum yang  
berkembang menjadi embryo dalam rahim, maka karakteristik fisik atau  
psikologis orangtua akan menurun pada anak tersebut. Karakteristik fisik  
antara lain warna  kulit, warna mata, tinggi badan, jenis penyakit bawaan  
(jantung, diabetes), dan sebagainya. Karakteristik psikologis antara lain  
kecerdasan, bakat, kepribadian, gangguan kejiwaan (schizophrenia) dan  
sebagainya. Apabila orangtua memiliki warna kulit sawo matang, maka  
kemungkinan besar warna kulit anaknya juga sawo matang. Dalam 
penelitian  psikologi  klinis yang dilakukan oleh lman Arif Setiadi  (2005), 
ditemukan bahwa bila orangtuanya mengidap gangguan jiwa schizophrenia, 
kemungkinan besar  anak  yang  diturunkan  juga  akan  mengalami  
gangguan  jiwa schizophrenia. 

 .   
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b. Faktor kontekstual   
Faktor kontektual (contextual factor) ialah faktor-faktor yang 

berhubungan dengan sistem ekologis antara lain pola pengasuhan 
orarngtua,  status sosial ekonomi, budaya, sejarah kebangsaan dan 
sebagainya. Menurut  Paul Baltes (dalam Turner & Helms, 1995) 
menyatakan bahwa ada 3 faktor  kontekstual  terhadap proses perubahan 
perkembangan manusia yaitu  pengaruh norma usia (normative age-
normative influences), pengaruh norma  sejarah (normative history grades 
influences) dan pengaruh non-normative  (nonnormative influences).   

(i). Norma usia   
Yang dimaksud dengan pengaruh norma usia ialah perubahan  

pertambahan usia akan berpengaruh terhadap perubahan biologis individu  
dan perubahan perilakunya dalam Iingkungan sosial. Seorang remaja yang 
berusia 13-15 tahun akan mengalami menarche (bagi remaja perempuan) 
atau spermarche (bagi remaja laki-laki). Dengan pertambahan usia, 
seseorang sudah harus memikirkan untuk dapat melakukan tugas-tugas 
perkembangan  dengan baik. Misalnya, seorang remaja bertugas untuk 
menerima perubahan fisik, menjalin relasi dengan Iawan jenis, 
mempersiapkan masa depan dengan  belajar di sekolah dan sebagainya. 
Demikian pula, tugas-tugas perkembangan  juga berlaku  untuk usia  tahap 
perkembangan berikutnya.   

 

(ii). Norma sosio-sejarah   
Pengaruh norma sosio-sejarah ialah suatu kondisi, peristiwa atau  

kejadian penting dalam sejarah sosial, budaya masyarakat tertentu yang  
memiliki pengaruh secara signifikan terhadap perkembangan seorang 
individu.  Catatan peristiwa-peristiwa sejarah di Indonesia yang berpengaruh 
terhadap  perkembangan individu, misalnya kemerdekaan 1945, G30/S-PKI 
1965  (Gerakan 30 September 1965 Partai Komunis Indonesia), Gerakan 
Malari  1974, atau Peristiwa Reformasi 1998. Masa reformasi 1998 ditandai 
dengan  krisis  ekonomi,  kerusuhan  rasial  dan demontransi  mahasiswa  
yang menyebabkan turunnya pimpinan nasional, Presiden Soeharto dan 
digantikan  oleh Prof.Dr. Ing. BJ Habibie. Sebelum reformasi yaitu warga-
negara dikekang  untuk menyampaikan pendapat dan pikirannya secara 
bebas. Ketika berada  dalam masa orda baru, masyarakat mengembangkan 
perasaan takut  berbicara mengemukakan pendapatnya Karena kuatir untuk 
ditangkap dan  dipenjarakan  oleh aparat militer. Sejak peristiwa reformasi 
1998, maka membawa dampak  besar terhadap perubahan perilaku. 
Mereka memiliki kebebasan luas seperti hak berpendapat bagi setiap 
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warga-negara tanpa  ada perasaan takut untuk ditangkap oleh militer.   
 

 

(iii). Non-normatif   
Pengaruh  non-normatif  ialah suatu faktor  kejadian atau peristiwa  

dalam kehidupan lingkungan masyarakat atau berhubungan dengan faktor 
biologis yang kejadiannya tidak dapat diduga sebelumnya, namun memberi 
pengaruh secara signifikan terhadap perkembangan hidup atau perubahan 
perilaku seorang individu. Misalnya kondisi krisis ekonomi yang terjadi pada 
tahun 1997 berdampak besar terhadap kebangkrutan perusahaan-
perusahaan nasional. Perubahan krisis ekonomi tersebut mengakibatkan 
rasionalisasi perusahaan dengan pengurangan karyawan secara besar-
besaran. Akibatnya menimbulkan  pengangguran intelektual. Orangtua yang 
sudah bekerja bertahun-tahun, sejak peristiwa rasionalisasi  perusahaan, 
tiba-tiba harus kehilangan pekerjaan dan berubah menjadi pengangguran. 
Mereka akan hidup miskin, serba kekurangan makanan dan menyebabkan 
anak-anak  mengalami kekurangan gizi (gizi buruk).   

b. Keluarga   
Keluarga inti (nuclear family) ialah suatu keluarga yang terdiri-dari  

seorang suami, seorang istri dan disertai atau tidak disertai dengan 
keturunan  anak-anak. Sebaliknya keluarga Iuas (extended family) ialah 
suatu keluarga  yang terdiri-dari ayah-ibu, anak-anak maupun keturunan 
dari sanak-saudara  yang lain.   

Jumlah anggota dalam keluarga akan mempengaruhi perkembangan  
perilaku, sikap, tindakan maupun kepribadian anak. Jumlah anggota 
keluarga  yang makin besar menyebabkan orangtua tidak dapat membagi 
perhatian  secara adil terhadap anak-anak. Ketidakadilan pembagian kasih 
sayang dan perhatian orangtua akan mengganggu perkembangan  
kepribadian  anak.  Anak yang mendapatkan kasih  sayang  yang 
mencukupi  akan tumbuh  menjadi anak yang mandiri, percaya diri dan 
optimis  masa depannya.  Sebaliknya, anak yang kurang kasih sayang 
orangtua, akan tumbuh menjadi  pribadi  pencemas,  kuatir  dan  pesimis  
terhadap masa depannya.   

Oleh Karena itu, pemerintah negara Republik Indonesia 
menganjurkan  pembentukan keluarga yang terencana (KB) dengan jumlah 
anak 2 orang.  Dengan keluarga kecil, orangtua mampu memberi kasih 
sayang secara adil  terhadap anak-anaknya.   
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(i). Pengasuhan orangtua   

Masing-masing keluarga memiliki gaya pengasuhan sendai-sendiri dan 
membudayakan nila-nilai sosial dalam suatu keluarga. Pola pengasuhan yang 
diterapkan oleh orangtua dalam keluarga mempengaruhi perkembangan 
sikap, perilaku maupun kepribadian individu. Baumrind (dalam Papalia, Olds 
& Feldman, 2008, Santrock, 2008) Ada tips pengasuhan yaitu permisif,  
demokratis, dan otoriter. Masing-masing gaya pengasuhan orangtua akan  
membawa  pengaruh   secara  nyata  terhadap  perilaku   anak.   

(ii). Status sosial-ekonomi orangtua   

Status sosial ekonomi ialah karakteristik Iatar-belakang pendidikan,  
jenis pekerjaan yang dimiliki oleh seorang individu, Kondisi  status sosial  
ekomoni memiliki pengaruh terhadap perkembangan hidup individu.  
Kehidupan  ekonomi akan membawa dampak terhadap taraf kehidupan  
seorang individu. Kehidupan ekonomi tercermin dari penghasilan finansial 
yang dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan ekonomi bagi 
anggota-anggota suatu keluarga. Penghasilan finansial yang memadai akan 
membuat  suatu keluarga dapat mencukupi kebutuhan ekonomi dengan 
bari. Sebaliknya terbatasnya  penghasilan finansial akan berpengaruh  
terhadap upaya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.   

4. lsu-isu aktual dalam perkembangan manusia   
Para ahli psikologi perkembangan (Turner & Helms, 1995, Dariyo, 

2007, Papalia, et al, 2008) menyatakan bahwa setiap individu yang berusaha  
untuk  mempelajari  perkembangan  rentang  kehidupan  manusia  akan  
dihadapkan  pada  isu-isu  konsep  aktual  yang berpengaruh  terhadap  
pertumbuhan dan perkembangan tersebut.   

 

 

|  a. Nature >< Nurture   

(i). Nature   

Istilah nature mengandung pengertian bahwa perkembangan rentang  
kehidupan manusia dipandang sebagai pengaruh unsur alamiah, artinya  
secara garis keturunan (herediter, genetic) setiap manusia akan mengalami  
pertumbuhan dan perkembangan. Meskipun tidak mendapat pengaruh dari  
faktor eksternal pun, dengan adanya konsep nature ini, dipastikan bahwa  
setiap manusia akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti 
masa konsepsi, pranatal, bayi, anak, remaja, dewasa dan kematian. Konsep  
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pandangan nature ini  dikenal juga dengan istilah nativism (nativisme) yaitu  
suatu konsep perkembangan manusia yang dipengaruhi oleh faktor biologis,  
genetis, atau keturunan.   

 

(ii). Nurture   

Sementara itu, para ahli yang menentang terhadap pandangan 
nurture atau nativisme di atas, mencoba mengajukan alternatif pandangan  
lain. Mereka berusaha menjelaskan bahwa pertumbuhan dan perkembangan  
manusia sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor di Iuar kehidupan manusia 
yaitu faktor Iingkungan. Faktor Iingkungan meliputi sistem ekologis 
masyarakat, pola pengasuhan orangtua dalam keiuarga, lembaga 
pendidikan formal di sekolah, akademi atau universitas, norma-norma dan 
nilai-nilai sosial-budaya, adat-istiadat, media komunikasi (radio, televisi, 
internet), sistem politik dan pemerintahan negara, dan sebagainya. 
Pandangan tersebut dikenal dengan istilah nurture bahwa suatu konsep 
pandangan yang menjelaskan interaksi manusia dengan Iingkungan nya 
akan mempengaruhi perkembangan sepanjang kehidupannya.   

b.  Normative >< Non-Normative   

(i). Normative   
Menurut Turner & Helms (1995) perkembangan manusia dipengaruhi  

oleh kondisi kontekstual (contextual influences), artinya perubahan 
Iingkungan  dunia  akan membawa dampak terhadap perilaku manusia. 
Pengaruh kontekstual  antara lain: budaya, sejarah, sosial-ekonomi-politik, 
maupun peristiwa kehidupan individual. Secara Unum ada pengaruh 
kontekstual yaitu pandangan normatif dan pandangan non-normatif. 

Pandangan normatif (normative approach) menyatakan bahwa 
norma-norma sosial-budaya dalam masyarakat akan mempengaruhi 
perkembangan  individu. Seorang individu sudah mendapatkan gambaran 
norma-norma yang jelas yang akan dialami atau harus dilalui untuk dapat 
menjalani tahap-tahap perkembangan hidup di masa depan. Ada 2 (dua) 
pengaruh normatif yaitu  pengaruh  usia  normatif  dan  pengaruh  normatif  
sejarah.   

Pandangan pengaruh normatif-kontekstual mendorong perkembangan  
manusia untuk menjalani aktivitas kehidupan secara normal disesuaikan  
dengan tahap usianya (normative age-graded influences). Seorang individu  
akan menjalani proses kehidupan seperti mengikuti kegiatan pendidikan  
formal (kelompok bermain (KB), taman-kanak-kanak (TK), sekolah dasar  
(SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah Unum (SMU),  
melanjutkan pendidikan tinggi (akademi, institut atau universitas), bekerja,  
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menikah dan berkeluarga, mengasuh dan membesarkan anak-anak, tua,  
pensiun dan meninggal dunia. Pengaruh normatif yang berkaitan dengan  
konteks sejarah juga membawa dampak terhadap kehidupan individu  
(normative history-graded  influences),  seperti gerakan G 30 S/PKI tahun  
1965, Gerakan Reformasi 1998.   
 

(ii). Non-normative   
Sebaliknya pandangan pengaruh non-normatif (non-normative  

approach) mengatakan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk 
menentukan pilihan hidupnya. Setiap individu tidak boleh merasa terbelenggu 
dengan norma-norma yang formal, sehingga harus menjalani tahap-tahap 
perkembangan  yang  sesuai  dengan norma-norma yang terstruktur di 
masyarakat. lndividu boleh mengambil suatu pilihan yang berbeda dengan  
norma-norma formal, Karena setiap individu memiliki motif, tujuan maupun 
Iatar-belakang yang berbeda-beda. Dengan demikian, setiap individu 
bersikap fleksibel,  luwes dan menyesuaikan dengan motif, tujuan maupun 
Iatar-belakang hidupnya untuk dapat menjalani  perkembangan  hidup di 
masa depannya. Misalnya karena keterbatasan  sosial  ekonomi  orangtua, 
menyebabkan seorang individu Iangsung bekerja setelah mengikuti 
pendidikan sekolah menengah umum (SMU). Atau usai lulus SMU, seorang 
wanita memutuskan untuk segera menikah dan membentuk kehidupan 
keluarga yang baru. Sampai akhir hayatnya, orang tersebut tidak Iagi 
melanjutkan  pendidikan yang Iebih tinggi.   

 
Namun demikian, hal ini bukan sebuah keharusan yang wajib 

dilakukan  oleh setiap individu. Adakalanya, seseorang merasa terdorong 
untuk merubah  perjalanan nasib hidupnya agar berjalan Iebih baik, maka ia 
mengambil suatu  keputusan yang signifikan. Meskipun hanya lulus SMP, 
bekerja dengan  penghasilan terbatas serta menikah untuk berkeluarga, 
namun dengan  dorongan internal  yang kuat untuk meningkatkan  karier 
yang Iebih baik,  maka seseorang berusaha melanjutkan jenjang pendidikan 
yang Iebih tinggi  seperti SMU dan universitas. Dengan perubahan yang 
drastis tersebut, maka seorang individu akan mengalami perkembangan 
hidup secara signifikan di masa yang akan datang.   

 
 

c. Continuity >< Discountinuity   
(i). Continuity  .   

lstilah konsep contonuity memandang bahwa pertumbuhan  dan 
perkembangan  manusia  bersifat linear,  garis Iurus dan tidak perlu ada  
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pentahapan yang memilah-milah (membagi-bagi) rentang kehidupan 
manusia.  Perkembangan manusia tidak memerlukan persyaratan 
pencapaian tahap-tahap tertentu. Artinya bahwa setiap tahap perkembangan 
bukan menjadi  syarat untuk memasuki tahap perkembangan selanjutnya. 
Secara otomatis  setiap rentang tahap kehidupan dipastikan akan dilalui  dan 
dialami  oleh  setiap individu manusia.   

(ii). Discountinuity   

Sementara itu, para ahli yang menganut pandangan discountinuity  
menyatakan bahwa perkembangan manusia terjadi melalui pentahapan yang  
akan dapat menjelaskan setiap karakteristik tahap perkembangan. Setiap 
tahap perkembangan memiliki karakteristik khusus yang menggambarkan,  
menguraikan dan menjelaskan tahap tersebut dan membedakan dengan  
karakteristik tahap perkembangan berikutnya. Setiap tahap perkembangan  
akan menentukan  tahap perkembangan  berikutnya.  Oleh  Karena  itu,  
pengalaman keberhasilan atau kegagalan melalui suatu tahap 
perkembangan akan  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  tahap  
perkembangan  selanjutnya. Beberapa ahli penganut pandangan 
discountinuity antara lain: Sigmund Freud (Psikoseksual), Erik-Erikson 
(psikososial), Jean Piaget (Psiko-kognitif), Lawrent Kolberg  (psiko-moral), 
James Fowler (Psiko-religius).   

 

 

d. Change >< stability   
Para ahli perkembangan seringkali membedakan istilah change ><  

stability  yang terkait  dengan  perkembangan  manusia.. Dalam  konteks  
perkembangan, bagian-bagian apa saja yang mengalami perubahan 
(change)  dan bagian-bagian  mana yang bersifat  tetap, stabil  dan tidak  
berubah  (stability). Menurut konsep teori mekanis-genetis bahwa 
perkembangan itu  dapat terjadi secara otomatis bagi setiap individu. 
Perkembangan tidak dapat  dihindari oleh siapa pun, sehingga setiap orang 
dipastikan akan mengalami  suatu perubahan (change). Misalnya dengan 
pertambahan usia akan  berpengaruh terhadap perubahan fisik individu. 
Ketika janin sudah berusia  9 bulan 0 hari, maka idealnya janin tersebut 
harus lahir. Dengan kelahiran bayi, maka ia akan berpotensi untuk tumbuh 
secara fisik menjadi anak-anak,  remaja maupun dewasa. Disisi lain 
perkembangan juga bersifat stabil artinya suatu kemampuan, keterampilan 
atau kompetensi tertentu yang dimiliki oleh  seoarang individu, akan tetap 
terus dibawa sampai menjadi individu  yang  dewasa. Misalnya seorang 
anak usia 14 bulan,  sudah mampu berjalan,  berlari atau memegang benda 
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tumoula-jalan maka kemampuan berjalan  tersebut akan dibawa sampai 
dewasa dan kematiannya.   

e. Model aktif >< reaktif   
Pandangan yang menyatakan apakah manusia itu bersikap aktif atau  

reaktif dalam menghadapi suatu Iingkungan sosial. Pandangan model aktif  
(active model) menyatakan bahwa manusia secara sadar bersikap aktif  
mampu mengatasi masalah hidupnya. Manusia dibekali otak untuk berpikir  
sehingga dapat menimbang-nimbang hal yang penting maupun tidak 
penting  dalam hidupnya. lndividu mampu mengatur dan mengelola arah  
perkembangan  hidupnya. Sebaliknya pandangan model reaktif (reactive  
model) ditandai dengan kemampuan manusia untuk bersikap reaktif 
terhadap  stimulasi (rangsangan) dalam lingkungan. Sikap reaktif artinya 
sikap yang  pasif menerima pengaruh dari lingkungan hidupnya. Teori 
behaviorisme  menekankan   pada  pandangan  pasif  (reaktif)  dari  
manusia.   

 

 

f. Periods kritis dan imprinting   
Masa kritis (critical or sensitive periods) ialah masa yang sangat peka   

untuk menerima  stimulasi eksternal sehingga individu dapat mencapai  
perkembangan potensi secara optimal. Seorang anak yang mendapatkan  
stimulasi secara tepat pada masa kritis, maka ia akan memiliki 
pertumbuhan  dan perkembangan potensinya dengan baik. Sebaliknya bila 
masa kritis  tersebut lewat dan tidak mendapatkan stimulasi dengan baik, 
perkembangan  potensinya tidak optimal  (Pap alia, Olds  &  Feldman, 
2008).   

Masa kritis ditandai derigan adanya fenomena imprinting, yaitu 
sebagai  predisposisi terhadap kegiatan pembelajaran. Artinya seorang 
individu yang  memasuki masa kritis sudah memiliki kesiapan sistem syaraf 
untuk mempelajari sesuatu. Kemampuan otaknya siap untuk menerima dan  
mengelola informasi guna mengembangkan kompetensi di masa yang akan  
datang. Fenomena imprinting bersifat otomatis dan tidak dapat terulang lagi  
(irreversible)   (Crain,  1992,  Pap alia,  Olds  &  Feldman,   2008).   

 

 

5. Manfaat mempelajari psikologi perkembangan   
Mempelajari psikologi perkembangan akan member  3 manfaat yang   

dirasakan  oleh seoramg individu  yaitu manfaat ilmiah, manfaat karier dan  

 manfaat praktis.   
4   
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a. Manfaat pengembangan ilmiah   

Manfaat ilmiah ialah suatu manfaat yang akan dirasakan oleh 
seorang  individu dengan menguasai berbagai konsep teori perkembangan, 
tahap-  tahap perkembangan, proses perkembangan, metode penelitian 
ilmiah  psikologi perkembangan yang akan terus ditindak Ianjuti dalam 
pengembangan  kegiatan penelitian empiris di lapangan. Seseorang dapat 
mengembangkan  diri sebagai ahli yang banyak melakukan penelitian 
bidang psikologi  perkembangan.  Mereka juga dapat terjun sebagai dosen 
yang mengajar  para mahasiswa di perguruan tinggi. Hasil pengajaran 
maupun penelitian dapat disebarluaskan melalui publikasi dijurnal ilmiah, 
buku atau tulisan media masa untuk masyarakat umum.   
 
b. Manfaat pengembangan karier   

Manfaat karier ialah suatu manfaat yang akan dirasakan oleh 
seseorang setelah mempelajari psikologi perkembangan secara 
profesional, dengan tujuan menekuni karier sebagai ahli psikologi atau 
psikolog perkembangan.  Orang tersebut berusaha untuk terjun secara 
praktis menerapkan konsep-konsep psikologi perkembangan guna 
membantu mengoptimalkan potensi  individual atau kelompok. Keahlian 
psikologi perkembangan yang profesional  harus ditempuh  melalui  
pendidikan  tinggi  di universitas  yang  membuka  program studi ilmu 
psikologi.   

AD/ART Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) mensyaratkan 
minimal  kelulusan program magister (S-2) untuk menjadi seorang psikolog, 
dengan  Iatar-belakang pendidikan S-1 Psikologi. Mereka memiliki hak 
untuk berpraktek  sebagai psikolog yang memiliki kewenangan menerapkan 
prinsip psikodiagnostik. Sementara itu, mereka yang bukan berlatar-
beiakang  program S-1 psikologi, tetapi menempuh pendidikan magister 
sains Psikologi  (S-2)  disebut sebagai ahli psikologi, tetapi bukan psikolog. 
Mereka tidak berhak melakukan praktek psikologi yang menerapkan prinsip 
psikodiagnostik.   

 

c. Manfaat penerapan praktis   

Pemahaman prinsip-prinsip teorI tahap perkembangan dapat  
dimanfaatkan  untuk  penerapan  praktis  setiap  harI.  Seseorang  dapat  
menerapkan  teori  pola pengasuhan yang tepat untuk  pendidikan  dan  
pengembangan karakter, perilaku, sikap maupun kepribadian anak-anak  
dalam keluarga. Teknik pendisiplinan perilaku dengan menggunakan 
prinsip  punishment, reward, reinforcement atau extinction. Perilaku anak 
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yang saiah  perlu mendapat punishment (hukuman) agar perilaku tersebut 
tidak muncul  lagi. Perilaku yang benar perlu mendapatkan reward agar 
perilaku tersebut  diulang Iagi dan menjadi kebiasaan (habit).   

 
 

Ringkasan   
1. Psikologi  perkembangan  ialah ilmu psikologiyang  mempelajari 

perkembangan dari masa konsepsi-pranatal, bayi, anak, remaja,  
dewasa dan kematian. Psikologi perkembangan dibagi menjadi 2  
bagian  yaitu  psikologi  perkembangan  teoritis  dan  psikologi  
perkembangan terapan.   

2. Aspek-asperk perkembangan manusia yaitu fisk, kognitif, 
psikososial,  moral dan spiritual. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia yaitu 
faktor  generis, faktor kontekstual (keluarga, pengasuhan orangtua, 
status  sosial ekonomi). 

4. lsu-isu perkembangan manusia yaitu nature >< nurture, change ><  
stability, normative >< non-normatif, continuity >< discountinuity, 
periods  kritis dan imprinting.   
Ada 2 manfaat mempelajari psikologi perkembangan yaitu manfaat  
ilmiah manfaat karier, dan manfaat praktis.   
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BAB 2   

SEJARAH SINGKAT PSIKOLOGI PERKEMBANGAN   
 

 

 

Filsafat   
Perkembangan berbagai disiplin ilmu pengetahuan berkaitan era  

dengan sejarah filsafat yang tumbuh subur di negeri Yunani. Para filsuf 
telah  berjasa melahirkan pemikiran filosofis yang menjadi cikal bakal 
kelahiran  berbagai disiplin ilmu pengetahuan saat ini, termasuk ilmu 
psikologi. Mereka  memiliki rasa ingin tahu yang besar untuk mencari tahu 
dan cara menjalani  kehidupan yang bijaksana dalam sepanjang hayatnya. 
Hasrat untuk  menemukan kehidupan yang bijaksana tersebut, dinamakan 
philosophos.  Berikut ini disebutkan bebarapa tokoh filsuf besar yang 
sangat menonjol  sumbangsih pemikirannya untuk pengembangan ilmu 
pengetahuan psikologi.   

 

 

1. Masa Filsuf Yunani Kuno   
a. Socrates (469-399  BC).   

Socrates ialah seorang filsuf besar yang pertama Kali 
mengembangkan  penalaran kritis dan metode ilmiah untuk dapat 
melahirkan ilmu pengetahuan.  Dia berusaha mengadakan dialog dengan 
berbagai anggota lapisan  masyarakat baik kaum terpelajar maupun kaurm 
awam. Dia mengunjungi dan berkomunikasi dengan setiap orang di 
berbagai tempat, seperti di  jalan,  pasar, desa, kota atau tempat kuliah 
(gymnasium). Dia hanya mengajukan satu  pertanyaan apa  itu  kebenaran 
kepada  semua  orang  tersebut.   

Menurut Socrates bahwa interview (dialog) sebagai metode ilmiah  
yang dapat melahirkan pengetahuan yang baru. Berbagai jawaban yang  
dikemukakan oleh semua orang merupakan data penting yang dapat 
dijadikan  sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan.  Metode dialog 
dikenal  pula dengan istilah interview dalam ilmu psikologi. Diakui bahwa 
metode interview sangat bermanfaat untuk pengembangan ilmu psikologi. 
Sampai sekarang,  metode  interview  menjadi  salah satu metode kualitatif  
untuk  pengumpulan.   
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b. Plato (427-347 BC-Before Christ).   
Plato ialah murid Sokrates yang sukses. Setelah belajar dari 

Sokrates, ia mendirikan Akademi, Iembaga pendidikan tinggi dengan nama 
Academia di Athena, Yunani. Ajaran Plato yang terkenal ialah bahwa jiwa 
itu menyatu dengan tubuh makhluk hidup. Jiwa bersifat kekal karena jiwa 
diciptakan oleh Tuhan. Artinya jiwa tidak dapat binasa, meskipun tubuh itu 
mengalami kematian atau kebinasaan (Hothersal, 1995).   

Plato (dalam Bertens, 1999) menyatakan ada 3 fungsi jiwa yaitu 
fungsi rasional (to logistikon), fungsi kehendak/keinginan (to epithymetikon) 
dan fungsi keberanian (andrea). Fungsi rasional ialah suatu fungsi yang 
berkaitan dengan pengembangan kognitif, intelektual, kecerdasan, 
pemikiran, kreativitas  dan  pemecahan  masalah.  Fungsi  kehendak  ialah  
suatu  fungsi  yang  berhubungan  dengan  emosi, perasaan,  motivasi dan 
days juang dalam menghadapi sesuatu. Fungsi keberanian ialah suatu 
fungsi yang berhubungan dengan kemauan (berani) untuk menanggung 
suatu resiko, meskipun resiko  tersebut Iebih banyak merugikan diri sendiri. 
Jiwa tersebut akan berkembang sejalan dengan interaksi individu dengan 
lingkungan hidupnya. Ketiga jiwa tersebut bersifat dinamis. Karena itu, 
diperlukan keseimbangan (keadilan = dikaiosyne) untuk menyeimbangkan 
ke-3 fungsi jiwa tersebut. Ketiga fungsi jiwa tersebut dikenal dalam 
psikologi, dengan istilah aspek kognitif (untuk  fungsi rasional), aspek afektif 
(untuk fungsi kehendak) dan aspek integritas  moral  (untuk fungsi 
keberanian).   
 

 

c. Aristoteles (385-322 BC).   

Aristoteles (384 SM-323 SM) (dalam Bertens, 1999), seorang filsuf 
Yunani Kuno menulis sebuah buku berjudul De anima yaitu perihal jiwa.  
Yang dimaksud dengan jiwa (psyche) ialah prinsip hidup yang terdapat 
dalam makhluk hidup  seperti  tumbuhan, binatang, maupun  manusia. 
Dalam kehidupan manusia terdapat 2 aspek (yaitu aspek jasmani dan jiwa) 
yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Jiwa bersifat 
dinamis yang mempengaruhi kedinamisan gerak tubuh makhluk hidup. 
Jiwalah yang  menghidupkan bagi  jasmani. Bila jiwa sudah meninggalkan 
jasmani, maka pasti terjadi kematian.  

Menurut  Aristoteles  untuk  mempelajari  segala  sesuatu  yang   
berhubungan dengan ilmu pengetahuan, (termasuk ilmu jiwa), maka perlu

I   
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ada metode ilmiah. Metode ilmiah berusaha untuk mengumpulkan fakta-
fakta yang objektif dan akurat. Metode ilmiah akan menguji dan 
menganalisa suatu fakta atau data untuk memperoleh suatu kesimpulan 
yang akurat. Dalam proses pengolahan data penelitian empiris, 
diperlukan kemampuan berpikir  secara rasional  dan objektif. Karena 
itu, metode ilmiah  harus memenuhi syarat rasional, objektif dan dapat 
dibuktikan secara empiris. Dengan demikian, Aristoteles dikenal sebagai 
bapak empirisisme pertama kali.   

d. Herakleitos   
Herakleitos (dalam Bertens, 1999) Iahir sekitar tahun  500 SM di  

Efesus, Asia Kecil. la hidup dan diasuh dalam Iingkungan keluarga yang  
yang sangat  mencintai  ilmu  pengetahuan.  Kedua  orangtua  tergolong  
kaum  terpelajar,  sehingga  mereka menghendaki Herakleitos  mewarisi  
tradisi  pengembangan  ilmiah di masa depan. Dalam pergaulannya, 
Herakleitos memiliki dua (2) kawan akrab yang sama-sama tertarik 
untuk memajukan ilmu pengetahuan, yaitu Pythagoras dan 
Xenophanes. Mereka juga terkenal sebagai filsuf dan ilmuwan yang 
memiliki sumbangan besar untuk kemajuan ilmu pengetahuan. 
Pythagoras terkenal sebagai filsuf yang mengembangkan  matematika.   

Herakleitos mengembangkan sebuah mashab filsafat proses. 
Tidak ada sesuatu yang tetap. Segala sesuatu mengalami perubahan. 
Perubahan itu bersifat abad. Sebuah ungkapan yang terkenal dari 
Herakleitos ialah panta rhei kai uden menei. Artinya segala sesuatu 
bersifat mengalir bagaikan sebuah sungai. Ketika seseorang 
menginjakkan kaki ke dalam aliran sungai, maka air yang diinjak 
tersebut sudah berubah dan mengalir, Karena sudah diganti dengan 
aliran air yang baru. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak  ada sesuatu 
pun yang tinggal tetap. Segala sesuatu mengalami perubahan dan 
perkembangan untuk proses menjadi.   

 

 

2. Para filsuf modern   
a. Para filsuf Perancis.   

Ada 2 filsuf terkenal yang sangat berpengaruh terhadap psikologi   
perkembangan  yaitu  Rene  Descartes  dan  Jean  J.  Rousseau.   
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Descartes ini menyatakan bahwa proses perkembangan manusia  
didasari oleh kesadaran berpikir. Co gito ergo sum, sebuah istilah terrenal  
yang berarti bahwa aku berpikir karena itu, aku ada. Kesadaran diri seorang  
individu mengarahkan pada pilihan bertindak secara bebas. Tidak ada  
seorang pun yang mampu menghalangi, menghambat atau merintangi 
kebebasan  berpikir  individu.  Deng an  berpikir  semarang  individu  
mengaktualisasikan kehendak, keinginan maupun tujuan hidupnya. 
Gagasan Descartes  dikembangkan  oleh  Jean  Piaget  sehingga  muncul  
teori  perkembangan kognitif Ada 4 tahap perkembangan kognitif yaitu 
sensori-motorik, pre-operasional, operacional konkrit, operasi formal. Setiap 
tahap perkembangan usia mencerminkan kemampuan kognitif yang 
berbeda-beda.   

Berbeda dengan Descartes, JJ Rousseau berpendapat bahwa  
perkembangan manusia dipengaruhi oleh faktor keturunan. Kakek-nenek  
moyang atau orangtua memberi andil besar terhadap perkembangan 
potensi  anak. Apabila secara genetis orangtua memiliki karakteristik 
fisiologis maupun  sifat-sifat psikologis yang normal maka anak yang 
mereka lahirkan dalam  keadaan normal juga. Sebaliknya apabila secara 
genetis orangtua sudah  memiliki karakteristik yang abnormal, maka mereka 
akan melahirkan anak yang abnormal juga.   

Menurut Mendel (dalam Suryo, 1990) yang telah melakukan 
penelitian  genetika ditemukan  bahwa warna rambut, golongan darah, 
warna kulit,  warna mata pada anak diturunkan secara langsung dari 
orangtuanya. Bila warna kulit orangtua putih maka anaknya pun berkulit 
putih. Bila orangtua  memiliki warna mata biru, maka anaknya pun berwarna 
biru. lman Arif Setiadi (2006) menemukan bahwa orangtua yang memiliki 
ganngguan szisophrenia maka  ketununan  anaknya  pun  mengalami  
gangguan  szishophrenia.   

b. Filsuf lnggris.   

John Locke seorang filsuf kelahiran lnggris. Locke meyakini bahwa 
perkembangan individu sangat dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya.  
Lingkungan fisik (alam, geografis, iklim) maupun Iingkungan social-budaya  
masyarakat membentuk kebiasaan berpikir, berperilaku, bersikap, maupun  
bertindak terhadap diri-sendiri maupun terhadap prang lain. Seorang bayi 
yang baru Iahir dapat diibaratkan sebagai tabula rasa artinya lembar kertas  
putih yang mash kosong. Tergantung bagaimana lingkungan  sosial akan  
membentuk, menuliskan atau mewarnai kertas putih kosong itu. Apabila  
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lingkungan sosial terdiri dari orang-orang yang sangat memahami dan  
menerapkan dasar-dasar pendidikan kepada anak dengan baik, maka anak  
tersebut akan tumbuh kembang menjadi seorang pribadi  yang dewasa.  
Sebaliknya, bile anak hidup dalam lingkungan social keluarga yang 
berperilaku  buruk,  jahat  atau curang,  maka  ia akan tumbuh  menjadi 
individu  yang  berperilaku buruk, jahat atau curang juga.   

Filsuf Spanyol/Portugis menyatakan Manusia adalah makhluk wicara.  
la memiliki dasar kemampuan berbahasa. lndividu Sejak Iahir sudah 
mengembangkan kemampuan berkomunikasi dengan orangtuanya. 
Orangtua  menjadi somber pembelajaran pertama bagi anak dalam 
Iingkungan keluarga.   

3. Masa perintisan ilmu psikologi   
a. Negara-negara Eropa   

(i). Negara Jerman. Awal mulanya, ilmu psikologi masih menjadi  
bagian dari filsafat. Psikologi belum dianggap sebagai sebuah disiplin ilmu  
yang mandiri. Masalah-masalah kejiwaan dianggap sebagai bagian dari  
kajian filsafat manusia. Metode pengembangan pengetahuan kejiwaan 
masih  berdasarkan dari metode-metode filosofls yaitu suatu metode yang 
bersifat  reflektif hasil perenungan para filsuf. Karena itu, pengembangan 
ilmu kejiwaan  masih didominasi oleh hasil pemikiran-pemikiran para tokoh 
fiisuf, terutama  filsuf benua Eropa. Mereka berasal dari kalangan akademisi 
di universitas-  universitas terkemuka, negeri benua Eropa.   

Awal mula, Wilhelm Wundt (dalam Hothersall, 1995) diangkat 
sebagai  seorang guru besar bidang filsafat di Universitas Lepzig, Jermain. 
Baru banyak  pemikiran-pemikiran tentang kejiwaan di dasarkan atas 
metode-metode  filosofis. Hal ini tidak memuaskan bagi dirinya yang haus 
akan kebenaran  ilmiah. Terpengaruh oleh metode ilmiah bidang ilmu pasti  
seperti matematika,  fisika atau kedokteran yang pole pengembangan 
ilmiahnya ditempuh melalui  penelitian eksrimen di laboraturium. Wilhelm 
Wundt segera merintis dan  mendirikan laboraturim psikologi eksperimen 
pertama di durnia pada tahun  1879. Dengan demikian, hasil pemikiran dan 
konsep kejiwaan didasarkan  pads basil eksperimen di laboraturium. Hal ini 
mendorong Wundt untuk  mencetuskan gagasan yang sangat maju yaitu 
psikologi sudah harus menjadi  disiplin ilmu yang mandiri dan harus 
memisahkan diri dari filsafat. Karena  syarat utama pengakuan ilmiah 
terhadap kemandirian suatu disiplin ilmu  pengetahuan adalah bahwa ilmu 
tersebut harus memiliki metode ilmiah yang   
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bermanfaat untuk pengembangan disiplin ilmu sendiri seperti bidang 
ilmu-ilmu yang lain. Sejak saat itulah, perkembangan ilmu psikologi 
sangat pesat, Karena para ahli sudah mendapatkan langkah metodologis  
ilmiah yang  terukur secara kuantitatif atau pasti.   

 

(ii). Negara Swiss.  Sigmund Freud, Jean Piaget  
Sebenarnya  Sigmund  Freud  (dalam Crain, 1992, Hall, 

Lindzay  &  Campbell, 1998) adalah seorang dokter yang mendalami 
masalah-masalah kejiwaan (psikiater), namun hasil-hasil karya penelitian 
ilmiahnya  sangat  berpengaruh  terhadap perkembangan ilmu psikologi,  
termasuk psikologi  perkembangan.   

la dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga  yang  
menjunjung tinggi perkembangan ilmu pengetahuan. Sejak masa kecil 
Freud mendapat perhatian istimewa dari kedua orangtuanya. Freud 
diberi dukungan dan kebebasan penuh dalam memilih minat 
pendalaman ilmu pengetahuan untuk persiapan karier di masa depan. 
Dengan pengasuhan yang positif  tersebut, Freud menemukan minat 
pengembangan karir di bidang kedokteran  jiwa.   

Menurut Freud bahwa proses perkembangan psikologis 
manusia  dipengaruhi oleh dorongan libido, alam bawah kesadaran dan 
mekanisme pertahanan diri. Kehidupan jiwa manusia bersifat dinamis 
dan berpengaruh  terhadap perilaku setiap harinya. 

Dalam pandangannya mengenai perkembangan psikosexual, 
Freud membuat pentahapan psikosexual yaitu masa oral, masa anal, 
masa phallic,  masa Iatensi, dan masa genital. Masa oral ditandai 
dengan kecenderungan perilaku yang didasarkan pada pemuasan 
sekitar mulut. Masa anal ditandai dengan perilaku individu yang ingin 
menonjolkan pemuasan sekitar dubur (anus). Pada masa phalic ditandai 
dengan perilaku ketertarikan seorang anak terhadap orangtua lawan 
jenisnya. Seorang anak laki-Iaki akan merasa dekat dan tertarik terhadap 
ibunya (oidipus complex); sedangkan seorang anak wanita akan merasa 
dekat dan tertarik terhadap ayahnya (electro complex). Menginjak masa 
Iaten, dorongan libido sexual cenderung dalam keadaan tenang dan 
ditekan dalam alam bawah sadar, sehingga gejolak libido sexual seorang 
anak nampak mereda. Namun ketika sudah memasuki masa genital, 
gejolak libido sexual  muncul kembali sehingga individu benar-benar 
merasa tertarik terhadap lawan jenisnya. 
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b. Masa perkembangan di Amerika   
Granville Stanley Hall (1844-1924), dikenal sebagai bapak psikologi  

perkembangan anak dan remaja (father of children and adolescence  
development psychology). la  banyak melakukan penelitian yang 
berhubungan  dengan kehidupan anak-anak maupun remaja. Selain itu, ia 
juga menerbitkan  pertama Kali buku yang secara khusus membahas 
perkembangan anak dan  remaja pada tahun 1879. Para ahli  psikologi 
memanfaatkan karya Stanley Hall sebagai pijakan dasar untuk penelitian 
bidang psikologi perkembangan  anak dan remaja.   

Hall dilahirkan pada tahun 1844 di dalam lingkungan keluarga petani  
di New England, USA. Kedua orangtuanya merupakan pekerja keras yang  
sangat memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya. 
lbunya mencatat secara teliti terhadap perkembangan anak-anaknya, 
sehingga  hal  in  mempengaruhi minat karier Hall untuk  mempelajari 
psikologi perkembangan. Ayahnya adalah seorang guru sekolah yang 
kreatif dalam  mengajarkan  suatu bidang keilmuan kepada murid-muridnya. 
Sifat kreatif ayahnya akan mempengaruhi Hall untuk mengembangkan 
pemikiran-pemikiran kreatif di bidang psikologi.   

Lulus S-1 dari Union Theological Seminary di New York dan 
menyelesaikan program doktoral (Ph.D) dari Harvard University tahun 1878.  
Usai memperoleh gelar Ph.D, ia segera pergi ke Leipzig University, Jerman  
untuk belajar secara langsung kepada Wilhelm Wundt yang membangun  
Iaboratorium psikologi eksperimen. Tahun 1898, Hall diminta langsung oleh  
pemilik dan sekaligus pendirinya, Jonas Giiman Clark, untuk menjadi rektor  
di Clark University. Clark University ialah sebuah universitas baru yang  
membuka 5 program studi yaitu biologi, matematika, Kimia, fisika dan 
psikologi.   

Hall dikenal sebagai seorang pendiri fakultas psikologi, laboraturium  
psikologi, menerbitkan diurnal “American Journal of Psychology” dan 
menjadi  tokoh pendiri dan pemimpin di organisasi psikologi, APA-American 
Psychology  Assosiation. Di bawah kepemimpinan Hall, APA berkembang 
sangat pesat.  Pengaruh Hall sangat luar biasa terhadap kemajuan ilmu 
psikologi  perkembangan di Amerika, bahkan di dunia. Namanya selalu 
disebut oleh  para ilmuwan sebagai tokoh utama dalam kajian psikologi 
perkembangan. Dialah yang pertama Kali mengungkapkan bahwa 
kehidupan perkembangan anak-anak di warnai dengan kegiatan bermain. 
Selain itu, Hall menyebutkan  bahwa remaja berada dalam kondisi "storm 
and stress" yaitu remaja senantiasa  mengalami masa badai dan stress 
dalam kehidupannya (Hothersal, 1995).   
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b. Masa perkembangan di Asia 
China. Negara China memiliki sejarh sosial-budaya yang sangat  

panjang. Berbagai kebiasaan, sifat, perilaku maupun karakteristik individu  
sudah berkembang dalam sistem adat-kebiasaan kakek nenek moyangnya.  
Ajaran Yin-Yang berkembang dalam kehidupan tradisi masyarakat. Yin 
Yang  artinya suatu ajaran yang menekankan pada keseimbangan jiwa 
manusia.  Ajaran Yin Yang benar-benar diterapkan untuk kepentingan 
kesehatan  manusia. Gangguan kesehatan baik fisik maupun psikis 
dipengaruhi oleh  ketidak-seimbangan yin - yang. Selain itu, ada ajaran shio, 
feng shui,  pengobatan tradisional atau shin sheyang  berkembang pesat di 
tengah  masyarakat. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa hidup 
perkembangan  jiwa  manusia  sangat  dipengaruhi  oleh  konteks  sosial-
budaya.   

Untuk mendapatkan perkembangan ilmu pengetahuan yang rasional,  
objektif dan sistematis, rnaka para ahli mulai membangun perguruan tinggi.  
Universitas Beijing adalah salah satu perguruan tinggi yang memiliki budaya  
akademik tinggi. Universitas ini sudah dikenal sejak tahun 1879. Universitas  
ini juga sudah mengembangkan budaya ilmiah bidang ilmu psikologi.  
Banyak  ahli psikologi yang sudah menghasilkan berbagai riset bertaraf 
internasional.  Hasil  risetnya dimuat dalam dijurnal internasional, seperti 
Development  Psychology  Jurnal. Selain itu, ilmu psikologi  benar-benar  
dimanfaatkan  untuk kepentingan pemecahan masalah perilaku masyarakat 
dan bangsa.   

 

 
4. Masa perkembangan di Indonesia   

 a.  Masa perintisan awal psikologi di dalam lingkungan militer  
Psikologi ialah ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental 

manusia. llmu psikologi sudah berkembang sejak masa kemerdekaan di  
negara Republik Indonesia, namun tanya terbatas dalam kalangan tertentu  
terutama di Iingkungan dinas ketentaraan Angkatan Darat di Bandung Jawa  
Barat.  Para ahli kedokteran memandang psikologi masih sebagai bagian  
dari ilmu kedokteran. Karena itu mereka yang ingin belajar ilmu psikologi  
harus menjadi mahasiswa kedokteran yaitu mempelajari ilmu-ilmu 
kedokteran. 

Prof. Dr. dr. Imam Santosa, semarang guru besar ilmu kedokteran 
mempelopori untuk pengembangan ilmu psikologi di Iingkungan Universitas  
Indonesia Jakarta.  la dipercaya untuk mengembangkan ilmu psikologi yang  
harus terpisah dari ilmu-ilmu kedokteran. Maka didirikanlah Fakultas 
Psikologi  di UI dengan dekan pertama yaitu Prof. lman Santosa. Atas jasa-
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jasanya  yang sangat luau biasa, maker  beliau diangkat  sebagai Bapak  
Psikologi  Indonesia (The Psychology Father of Indonesia).   

 

 (i). Yogyakarta. Kemudian psikologi semakin berkembang dengan  
adanya pendirian 2 fakultas psikologi dalam lingkungan universitas negeri  
seperti Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Universitas Padjajaran 
Bandung.  Masing-masing lembaga memiliki  keunikan  sejarah  sendiri-
sendiri.  Awal  mula pendirian Fakultas Psikologi UGM berawal dari program 
studi psikologi  bagian  dari  Fakultas  Pedagogy  (FKIP - Fakultas  llmu  
Keguruan  dan  Pendidikan). Kemudian program studi psikologi 
dikembangkan Iebih lanjut  dan dijadikan fakultas psikologi yang mandiri, 
terpisah dari fakultas pedagogik.  Sementara itu, fakultas pedagogik 
diserahkan oleh UGM kepada pemerintah  dan pemerintah memberi mandat 
pengelolaan fakultas pedagogik kepada  IKIP  (Institut Keguruan dan  Ilmu   
Pendidikan) Yogyakarta.   

 
(iii). Bandung. Pendirian Fakultas Psikologi Universitas Padjajaran  

Bandung dimulai dari penerapan balai psikologi dinas ketentaraan Angkatan  
Darat.  Para ahli  psikologi  yang  menangani  bidang  psikologi  di dinas  
ketentaraan tersebut berasal dari Iulusan universitas-universitas di Jerman.  
Semakin lama kebutuhan tenaga psikologi semakin bertambah karena 
proses rekruitmen calon tentara  harus memenuhi kualifikasi yang sehat 
secara jasmani dan psikologis. Karena itu, untuk dapat menghasilkan 
tenaga-tenaga  ahli bidang psikologi dari hasil pendidikan dalam negeri, 
maka segera dibentuk  fakultas tersendiri di Iingkungan Unpad.   

Selanjutnya perkembangan ilmu psikologi  semakin  tidak  dapat 
dibendung lagi. Sejalan dengan tuntutan masyarakat yang membutuhkan 
tenaga-tenaga ahli psikologi untuk menangani masalah-masalah psikologis 
dalam Iingkungan pendidikan, kesehatan (rumah sakit), Iembaga social- 
kemasyarakatan (dinas social), industri dan organisasi, dan sebagainya,  
para ahli psikologi sangat diminati Iapisan masyarakat. Perkembangan ini 
juga dipengaruhi oleh pemuatan artikel psikologi di berbagai media masa  
baik elektronik (radio, televisi, internet) maupun media cetak (majalah, 
Koran,  tabloid). Media masa menyediakan ruang khusus yang membahas 
masalah-masalah psikologis dan diasuh langsung oleh ahli psikologi yang 
menguasai spesialisasi bidang keilmuan. 
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Kondisi tersebut nampaknya perlu mendapat respon secara cepat 
dari lembaga pendidikan. Berbagai perguruan tinggi negeri (selain 
ketiga  universitas tersebut di atas) maupun perguruan tinggi swasta 
yang tersebar di seluruh Indonesia, sudah banyak yang membuka 
fakultas, jurusan atau  program studi psikologi. Para siswa Iulusan 
SMU/SMK berbondong-bondong  untuk mengambil fakultas,  jurusan 
atau program studi psikologi sebagai  persiapan  karier  guna   
memasuki  masa depan  hidup  mereka.   

 

 c .  Masa pengembangan organisasi profesi  psikologi   

  Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) adalah nama 
organisasi psikologi di Indonesia, berdiri sejak tahun 1951. AwaI 
mulanya, organisasi ini berdiri dengan nama Ikatan Sarjana Psikologi 
Indonesia (ISPsI), kemudian diganti namanya dengan Himpsi. 
Pendirian organisasi Himpsi bermaksud untuk mewadahi para 
psikolog maupun para sarena  ilmu psikologi  agar  dapat mengatur 
kehidupan anggaran rumah-tangga sendiri dan mewujudkan  
keesejahteraan bagi para anggotanya.   
  Sebagai organisasi tunggal yang mewadahi para psikolog dan 
ahli  psikologi yang profesional, Himpsi semakin berkembang pesat. 
Organisasi ini sudah mulai mengembangkan  spesialisasi keilmuan 
dan terbentuklah asosiasi-asosiasi peminatan keilmuan khusus. 
Sampai kini Himpsi sudah memiliki 11 asosiasi yaitu: (1)Asosiasi  
Psikologi Pendidikan Indonesia (APPI), (2)Ikatan Psikologi 
Perkembangan Indonesia (IPPI), (3)Ikatan Psikoterapi  Indonesia 
(API), (4)Ikatan Psikologi Klinis (IPK), (5)Ikatan Psikologi Sosial  (IPS), 
(6)Asosiasi Psikologi Industri  dan Organisasi  (APIO), (7) Ikatan 
Pencinta Psikologi Olah-raga (IPPO), (8)Ikatan Psikologi Islam  
Indonesia (IPII), (9)Asosiasi Psikologi Sekolah Indonesia (APSI), 
(10)Asosiasi Psikologi  Kristen  Indonesia,   (11) Asosiasi  Psikologi  
Katolik   Indonesia.   

5. Para tokoh Psikologi Perkembangan Indonesia   

Yang dimasud dengan tokoh psikologi perkembangan ialah 
mereka yang sudah menempuh dan lulus dari program pendidikan 
tingkat master (S-2) atau doktoral (S-3) di bidang psikologi baik yang 
berasal dari Iulusan universitas di dalam negeri maupun Iulusan Iuar 
negeri. Setelah mereka  menempuh  program  pendidikan  doktoral 
bidang psikolog (bisa bidang  psikologi perkembangan, klinis, sosial, 
industri dan segalanya), tetapi 

\   
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mereka memiliki komitmen bekerja untuk mengembangkan dan 
menghasilkan karya ilmiah yang berhubungan erat dengan ilmu psikologi 
perkembangan.  Karya ilmiah berupa penelitian-penelitian yang diterbitkan 
dalam jurnal ilmiah  standar nasional dan internasional, atau karya ilmiah 
berupa buku-buku psikologi perkembangan.   

 Standar internasional menentukan bahwa mereka yang 
dianggap ahli di bidangnya adalah mereka yang harus sudah 
menyelesaikan program  pendidikan  strata tiga (S-3 atau doctoral 
program atau Ph.D - Phylosophy of Doctor) dan secara  konsisten 
mengembangkan ilmu melalui kegiatan  penelitian ilmiah yang di 
publikasikan dalam jurnal ilmiah maupun buku-buku ilmiah bidang 
psikologi perkembangan. Kelahiran tokoh-tokoh yang merintis dan 
mengembangkan ilmu psikologi perkembangan di Indonesia sangat 
era  dipengaruhi oleh perkembangan dan kemajuan fakultas-fakultas 
psikologi  di  lingkungan universitas   negeri, seperti  UI, UGM  dan 
UNPAD.   

Di kalangan Universitas Indonesia dikenal tokoh-tokoh senior 
bidang  psikologi  perkembangan  yaitu Prof. Dr. Singgih  
Dirgagunarsa, Prof.  Dr.  Fawziah Hadis, Prof. Dr. Ediasri, Prof. Dr. 
Herawati, Prof. Dr. Sri Hartati dan Dr. Soemiarti Patmonodewo. Di 
kalangan Universitas Padjajaran Bandung dikenal Prof. Dr. 
Kusdwiratri, Prof. Dr. Samsunuwiyati Marat. Sementara itu, tokoh 
psikologi  perkembangan di Universitas  Gadjah Mada  Yogyakarta  
dikenal Prof. Dr. Siti Rahayu Haditono, Prof. Dr. Sri Rahayu 
Partosuwido,  Prof. Dr. Endang Ekowarni, Dr. Wisjnu Martani dan Dr. 
Maria Gorreti Adiyanti. Dalam Iingkungan  universitas  Swasta 
terutama di Universitas  Surabaya,  Surabaya dikenal Prof.Dr. Yati 
Pudjibudojo.   

 
 

5. Beberapa  profit  tokoh  psikologi  perkembangan  Indonesia 
Para tokoh pelopor yang membesarkan disiplin psikologi 

perkembangan  di Indonesia.  Mereka mendedikasikan  seluruh 
hidupnya untuk kemajuan  ilmu psikologi  perkembangan.  
Keberadaan  mereka benar-benar  mampu  melahirkan optimisme  
psikologi perkembangan  untuk diterapkan  dalam  kehidupan 
masyarakat Indonesia.   
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a.  Prof. Dr. Singgih Dirgagunarsa   
Singgih Dirgagunarsa dilahirkan pads tanggal 21 Agustus 1931 

di Sokaraja, Kebumen, Jawa Tengah. Singgih Dirgagunarsa 
menyelesaikan  program sarena psikologi (S-1) maupun program doktoral 
di Fakultas  Psikologi Universitas Indonesia. Disertasi doktoralnya memuat 
hasil penelitian  mengenai  pengembangan alat ukur CAT-AI (Children 
Aperseption Test-Adaptasi Indonesia). la menikah dengan Yulia 
Suryanggana, yang  juga seorang psikolog. Yulia yaitu seorang adik kelas 
di Fakultas Psikologi  Universitas Indonesia.   

Di Iingkungan  Fakultas  Psikoiogi UI, ia pernah menjabat 
sebagai ketua program pascasarjana kekhususan psikologi 
perkembangan. Semasa  pensiun dari UI, Singgih Dirgagurnasa diangkat 
sebagai guru besar tetap  di Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara 
Jakarta. la aktif mengikuti  berbagai kegiatan ilmiah nasional maupun 
intemasional. Selain aktif sebagai dewan  penasihat Himpunan Psikologi 
Indonesia, Singgih Dirgagunarsa aktif  sebagai anggota organisasi 
Internacional  bidang psikologi  perkembangan  yaitu ISSBD - International 
Study of Science Behavioral Development. Selain itu, ia dipercaya 
menjadi salah satu board of director untuk ICP -  Internacional  Congres of 
Psychologist wilayah Asia. 

Banyak karya ilmiah yang berupa hasil penelitian dan 
dipresentasikan  di Iingkungan  pertemuan ilmiah tingkat internacional  
seperti ICP - Tokyo,  Jepang, -Beijing China dan sebagainya. Selain itu, 
banyak tulisan ilmiah  berupa kuku-buku psikologi perkembangan yang 
sudah diterbitkan antara  lain: Psikologi Anak dan Remaja, Psikologi 
Muda-Mudi,  Psikologi untuk  Remaja, dan sebagainya. Karya-karyanya  
banyak dimanfaatkan  sebagai  refrensi ilmiah di kalangan ilmuwan 
psikologi maupun ilmuwan non psikologi  di Indonesia.   
 
b. Prof. Dr. Samsunuwiyati Marat   

Prof. Dr. Samsunuwiyati Marat adalah semarang guru besar  
bidang psikologi perkembangan, dengan minat kekhususan psikolinguistik 
(Mar'at,  2005). la mempunyai seorang suami yang juga seorang guru 
besar bidang  psikologi  (psikologi sosial), Prof.Dr. Marat di Fakutas 
Psikologi Universitas Padjajaran Bandung. Samsunuwiyati Marat 
menyelesaikan program pendidikan S-1 dan S-3 bidang Psikologi di 
Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Sejak tahun 1963 sampai 
sekarang (2008, saat buku ini di tulis), ia menjadi dosen Fakultas  
Psikologi Universitas  Padjajaran Bandung.  Selain aktif sebagai  anggota  
Him psi, ia jugs aktif mengikuti pertemuan ilmiah internacional antara lain,  
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The Fourth Asia-Pacific Conference on Giftedness, Jakarta (1997),  ICP 
Bali,  Indonesia (1998), Cross-Culture Psychology, Polandia (2000), ICP 
Singapura  (2002), ICP Beijing (2004). Adapun salah satu karya ilmiah 
yang diterbitkan dalam bentuk buku yaitu Psikolinguistik: Suatu 
Pengantar, sebuah buku terkenal yang membahas mengenai 
perkembangan psikolinguistik  pada  anak sampai dewasa.   

 
 

c. Prof. Dr. Siti Rahayu Haditono   

Nama aslinya adalah Siti Rahayu. Nama Haditono adalah nama 
suami  yang  juga  menjadi  seorang  guru  besar di IKIP  Yogyakarta  
(sekarang  Universitas Negeri Yogyakarta). Selain berbagai hasil 
penelitian ilmiah yang  diterbitkan dalam jurnal ilmiah, karya terkenal yang 
ditulis oleh Prof. Dr. Siti  Rahayu Haditono berupa buku berjudul Psikologi 
Perkembangan: Dengan  berbagai pengantar pada bagian-bagiannya. 
Karya in ditulis bersama dengan  2 tokoh psikologi perkembangan dari 
Belanda yaitu Prof. Dr. Monk &  Prof.  Dr. Knoers.   

SRH menyelesaikan pendidikan S-1 di UGM dan S-3 bidang 
Psikologi  Perkembangan di Belanda. SRH adalah guru besar pertama 
bidang psikologi  perkembangan di UGM. Beberapa Kali dipercaya untuk 
menjabat sebagai  Dekan Fakultas Psikologi UGM. la aktif dalam 
keanggotaan dan dewan  penasihat untuk  Himpsi Yogyakarta. Banyak 
dipercaya  untuk  menjadi  promotor untuk mahasiswa  program doktoral  
yang akan menyelesaikan  disertasi di UGM.   

d. Prof. Dr. Jatie Pudjibudoyo   

Jatie Pudjibudoyo  adalah Iulusan  S-1 Psikolog  (Dra, Psikolog) 
dan S-3  program doktoral bidang Psikologi Perkembangan Fakultas 
Psikologi UGM.  Kini ia menjadi guru besar pertama sejak dikukuhkan 
pada tanggal 19 April  2008 di Universitas Surabaya, Surabaya, Jawa 
Timur. la dipercaya menjadi  ketua Unum lkatan Psikologi Perkembangan 
Indonesia (IPPI), periode 2005-  2009. Selain itu, berbagai karya ilmiah 
dipresentasikan dalam pertemuan  nasional  maupun  internasional,  
antara  lain  ICP  Singapura  (2002).   
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Ringkasan   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   Perkembangan sejarah psikologi perkembangan diawali dengan  
kehadiran para pemikir Yunani Kuno. Nama-nama filsuf terkenal  
antara lain: Socrates, Plato, Aristételes dan Hierakletos.  Mereka 
berjasa merintis ilmu psikologi (termasuk psikologi perkembangan).   

2   Para filsuf modern  menegaskan bahwa pandangan  nativism (JJ  
Rouseau) maupun environmentalisme (John Locke) mempengaruhi  

perkembangan perilaku individu.   

3   Para tokoh Psikologi perkembangan semakin menyadari bahwa  
peran psikologi untuk peningkatan kualitas sumber days manusia  
Indonesia. Para tokoh psikologi perkembangan yaitu: Prof. Dr. 
Singgih  Dirgagunarsa, Prof. Dr. Siti Rahayu Haditono, Prof. Dr. 
Samsunuwiyati  Marat, Prof. Dr. Jatie Pudjibudoyo   

I   

in   
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BAB 3 
PERKEMBANGAN DEWASA MENENGAH 

 

 

Pendahuluan   
Kemampuan pemikiran individu yang memasuki masa dewasa 

tengah makin matang sejalan dengan makin banyaknya pengalaman yang 
diperoleh selama bekerja meniti karir. Namun demikian, tidak semua 
individu dapat  mencapai taraf kematangan,  Karena faktor jenis pekerjaan 
yang mungkin  tak banyak menurut pemikiran intelektual.   

Golongan usia dewasa menengah dan usia lanjut, masih 
melanjutkan  kemampuan  terdahulu  yakni  mampu  mempelajari  hal-hal,  
fakta  dan  kemampuan baru. Mereka mampu menyimpan dan mengingat 
informasi  pengetahuan yang telah diperoleh melalui jenjang pendidikan, 
pengalaman  sendiri maupun dari orang Iain nampaknya tak ada bukti 
adanya kemunduran fungsi intelektual. Malah justru dengan banyak 
pengalaman yang memerlukan kemampuan analisa, evaluasi, 
sintesakognitif dalam masalah-masalah  hidupnya, akan mempertajam 
kecendikiawanan dan keintelektualannya. la makin bijak dalam mengambil  
Iangkah kebijakan, profesional dan ahli di  dibidangnya.   

Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki latar belakang  
pendidikan tinggi dan yang bekerja di lingkungan yang tidak memerlukan  
keterampilan dan profesionalisme ? Golongan mereka ini cenderung 
kurang  mampu mengembangkan kemampuan intelektualnya, sebab 
walaupun juga  harus  memecahkan  masalah  hidupnya,  namun mereka 
tidak  memiliki  kesempatan guna melatih menghadapi  masalah tersebut  
dengan daya analisa, evaluasi atau sintesa tingkat tinggi. Artinya yang 
harus memerlukan pelatihan, keterampilan dan pengetahuan yang 
profesional, sistematis, dan  ilmiah,  yang  hanya diperoleh  melalui  jalur  
pendidikan  formal.   

 

 

1. Inteligensi dan Usia   
Apakah taraf intelegensi  itu  dapat  berubah sejalan dengan  

pertambahan usia seseorang ? Dalam studi longitudinal, dimana diadakan  
pemeriksaan  psikologis terhadap orange-orang yang same dalam ref tang  
waktu yang berbeda. Pertama kali, mereka diberi tes pada usia remaja 
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usia 17 tahun Ialu dites kembali pada usia 40 tahun. Dalam studi itu 
ditemukan  bahwa ternyata tidak ada perubahan skor yang berati dalam 
tingkat intelegensi  pada golongan orang dewasa menengah. Jadi dari 
hasil penelitian ini, membuktikan relative kecil perubahan skor inteligensi 
seseorang, walaupun memperoleh stimulus yang merangsang  
ketajaman  dalam  berpikir.   

Yang berubah kemungkinan bukan tingkat inteligensinya, akan 
tetapi  lebih tingkat ketajaman dalam melihat dan menyelesaikan suatu 
masalah.  Karena itu, lebih mengacu pada tingkat keterampilan dalam 
memecahkan masalah (Problem solving skilss). Walau tingkat 
inteligensinya relative stabil,  akan tetapi kemampuan memecahkan 
masalah tersebut  makin kuat dan  tajam, sehingga orang itu dianggap 
ahli dibidangnya. Misalnya : seorang  mahasiswa  berusia  19 tahun,  
ketika dites inteligensi  (versi  Wechsler),  memperoleh skoal IQ = 112 
(high average). Kemudian 24 tahun berikutnya,  dites ulang dengan slat 
tes yang same, ternyata  memiliki  skoal 113 (high  average). Namun 
setelah lulus kuliah, ia banyak mengerjakan tugas-tugas  yang  sama  
dibidang  sesuai dengan  Iatar belakang  kuliahnya  (misal  manajemen 
pemasaran). Disini ia tetap memiliki taraf  inteligensi yang relative  sama,  
namun ia  akan  ahli di bidang manajemen pemasaran.  
 

2. Berpikir   
Berpikir yaitu proses mental yang melibatkan aspek kognitif guna  

menghadapi suatu masalah. Dalam proses kognitif ini, memerlukan 
unsur  memori (penyerapan dan pengulangan suatu informasi), analisa 
(menguraikan masalah),sintesa (memadukan suatu ide, gagasan, 
informasi yang bersifat  pro dan kontra) sehingga diketahui bagaimana 
Iangkah praktis untuk perbaikan  suatu kondisi masalah tersebut.   

a.Memory   
Setiap individu setiap seat melakukan proses kognisi guna 

menghadapi masalah dalam hidupnya. Dalam hal menyerap dan 
memberdayakan informasi  dari lingkungan sekitar, tak bisa dilepaskan 
dengan kemampuan daya ingat  (memory). Kemampuan mengingat ini, 
sebenarnya erat kaitannya dengan kemampuan  mempergunakan   
aspek-aspek  kecerdasannya.   

Secara formal, Ashcratf (1994) mendefinisikan memory sebagai 
proses mental untuk dapat memperoleh dan mempertahankan 
keberadaan informasi dalam sistem penyimpanan di otak, sehingga 
dapat dipergunakan Iagi untuk waktu kemudian. Informasi tersebut dapat  

\   
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berasal dari luar atau dalam diri  individu  itu sendiri.  Dalam kehidupan  
konkrit,  memory itu berpengaruh  terhadap  perilaku  dan  prestasi  
(belajar,  kerja)  seseorang.   

Secara umum, Morgan et.al (1986) mengemukakan  bahwa proses  
kerja memory meliputi beberapa tahapan yakni a). enconding process, b).  
storage process, c). retrieval process. Enconding process yaitu suatu 
tahapan  dimana otak bekerja untuk memberi sinyal, tanda atau simbol dari 
informasi  yang masuk dan yang diserapnya. Storage process merupakan 
tahap penyimpanan dari berbagai informasi yang masuk dan diserap oleh 
otak.  Kemudian tahap ketiga yakni tahap pemanggilan kembali dari 
informasi yang  tersimpan dalam otak itu, ketika Kita menggunakan 
informasi tersebut guna menyelesaikan masalah hidupnya, yang kemudian 
dikenal sebagai retrieval process.   

 
 

b.Jenis-jenis Memori   
Menurut teori proses informasi ada 2 jenis memory yakni a). memori   

jangka pendek (STM/short term memory) dan b). memori jangka panjang  
(LTM/Long term memory) (Malign & Brion, 1988, Morgan et al, 1986, Elliot,  
et al, 1999). Memori jangka pendek yakni memori yang berasal dari 
informasi  Iingkungan individu  dan kemudian dalam jangka waktu singkat 
antara 30  detik, informasi tersebut  digunakan (dipanggil)  lagi  untuk 
menyelesaikan  masalahnya. Sedangkan memori jangka panjang biasanya  
dipergunakan  dalam jangka waktu beberapa hari, minggu, bulan, tahun 
bahkan sepanjang  hidup individu yang bersangkutan. 

Individu  yang cerdas akan memiliki memory  jangka  pendek  dan  
memory jangka panjang.  Berbagai informasi  yang tersimpan  dalam otak  
dapat dipanggil kembali untuk digunakan dalam berpikir memecahkan 
suatu  masalah. Orang yang cerdas, bunyan fanya  menyimpan  informasi  
dalam  otak, tetapi  juga  bagaimana  memanfaatkan  informasi  tersebut  
untuk  memecahkan masalah. Sebab yang dinamakan orang yang cerdas 
adalah mereka yang mampu memfungsikan berbagai informasi untuk 
memecahkan  suatu masalah. Mereka yang tanya  menyimpan  informasi 
pengetahuan,  namun belum dapat dipergunakan untuk memecahkan 
masalah, maka orang  tersebut belum dianggap cerdas. Mereka perlu 
berlatih untuk mengembangkan informasi pengetahuan guna memecahkan 
suatu masalah, sehingga ia  dianggap sebagai orang yang cerdas.   
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3. Teori-teori tentang Memory   
Para ahli (Ashcraft, 1994, Elliot, et.al, 1999, Hayer, Rybash & 

Roodin,   
1999, Morgan et.al, 1986, Malign  & Birch, 1998) menyebutkan ada 2 teori  
yang  cukup  menonjol  untuk  menjelaskan  mengenai  memory  yakni  a).  
Information-processing theories dan b). The Levels of  processing theory. 

 
a.Information-Processing Theories   

Atkinson & Shiffin (dalam Ashcraft, 1994, Morgan et.al 1986, Elliot,   
et.al, 1999; Malign & Birch 1998) bahwa otak menerima input (sensory 
input)  dari lingkungan sekitar, kemudian diproses dalam waktu yang relatif 
singkat  (sensory register) melalui organ-organ tubuh kita yakni dengan 
penglihatan (vision), pendengaran (hearing), sentuhan (touch) sebagai 
sensory chanels.  Dalam kenyataanya, tahapan pemrosesan daya ingat ini  
meliputi jangka waktu tertentu yakni jangka waktu pendek (short term 
memory) dan jangka  panjang  (long term memory).  .   

Dalam jangka pendek, apa yang telah diserap, diingat atau disimpan 
di  otak, sekitar 20-30 detik dapat dipanggil kembali (reharseal),  ketika 
akan  difungsikan. Akan tetapi bila dalam jangka waktu yang relatif lama, 
apa yang  telah  disimpan  tersebut  kemudian  digunakan,  maka  dalam 
hal  ini  kita  memfungsikan kemampuan daya ingat jangka waktu lama 
(long term memory),  misalnya dalam hitungan hari, minggu, bulan, bahkan 
tahun. Kemampuan  tersebut akan dipergunakan kalau kita menemukan 
kembali informasi yang  sama seperti kita menyimpannya dahulu. Hal ini 
diistilahkan dengan retrieved.   
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b.The Levels of Processing Theory   
Dalam teori taraf proses memori ini  (Morgan dank, 1986) dikemukakan  
bahwa ada beberapa tahap proses kerja memory yakni : a). Perception. b).  
Structure fatures, dan c). Meaning / level of semantic.  Persepsi 
(Perception)  yakni individu menyadari  terhadap stimulus yang datang dari 
Iingkungan  sekitarnya.  Structure  feature yakni input informasi  yang 
masuk melalui  pancaindra  akan membentuk  suatu struktur  tersendiri  
dalam otak. Arti  semantic (Meaning  atau  level of semantic) yaitu:  
informasi yang telah  terstruktur tersebut  akan dipersepsikan oleh otak 
sehingga disadari dan  memiliki  arti atau makna bagi  individu yang 
bersangkutan. Makna yang  dipahami dan disadari inilah yang membuat 
individu dapat  mengingatnya. 
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4. Jenis-jenis berpikir   
Para ahli bidang psikologi kognitif, menyatakan bahwa salah satu   

fungsi otak ialah berpikir. Berpikir merupakan proses pengolahan otak untuk  
meningkatkan  daya intelektual  seseorang,  dengan  cara  memecahkan  
permasalahan yang dihadapi setiap hari. Ada jenis-jenis berpikir diantaranya: 
a). Berpikir integrative, b). Berpikir konvergen, dan c). Berpikir divergen  atau 
berpikir kreatif.   
 
a.Berpikir integrative   
Berpikir integration yakni kemampuan berpikir dengan Cara 
menginterpretasikan  (analisa,  evaluasi, sintesa)  terhadap  apa yang telah 
dipelajari  (dibaca,  didengar,  dilihat/observasi)  sebelumnnya.  la tak akan 
menerima  secara  mentah-mentah begitu saja terhadap informasi yag diterima 
dari lingkingan  external,  tetapi ia akan mempertimbangkan  segi  benar-salah 
(truth of  scientific), untung-ruginya (efek pragmatis), Iogis-tidaknya, bahkan 
sesuai  dengan  keinginan,  perasaan,  pendapat  dirinya  atau  tidak.  Jadi  
dalam  pemikiran integrative, pads prinsipnya,  mereka akan melibatkan  emosi,  
afeksi, kognisi, moralitas, konasi terhadap suatu masalah yang dihadapinya.  
Karena dalam proses berpikir integrative ini  bersifat menyeluruh dari berbagai  
aspek,  maka  proses  ini  disebut  juga  dengan  berpikir  komprehensif  
(comprehensive thingking).   
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 b.Berpikir Konvergen   
Cara berpikir untuk mencari satu jawaban terhadap satu masalah. Dan 

biasanya jawaban tersebut bersifat pasti/exact dan definitif. Jawabannya  hanya  
satu, maka selain jawaban / alternatif itu, hal itu dianggap salah.  Dengan 
demikian, orang  yang berpikir konvergen akan merasa terbatasi  oleh ruang 
gerak pola pemikiran altematif pemecahan masalah, ia tak akan  mampu 
mengembangkan jawaban lain. Dalam soal-soal multiple choice  (pilihan ganda), 
orang diminta/dipaksa untuk mencari jawaban yang paling  tepat dan benar, bila 
tidak dap at memilih dengan tepat, maka pasti  jawaban  tersebut dianggap 
salah. Tidak ada argumentasi lain yang dapat mendukung  jawaban itu. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c.Berpikir Divergen   
Berpikir  divergen ialah  kemampuan memecahkan suatu  masalah,   

dengan cara memiliki kebebasan dalam mencari alternatif jawaban.  la tak  akan 
terpaku pada suatu jawaban saja, akan tetapi masih banyak kesempatan  
membuat  alternatif lain asalkan mampu menunjukkan  argumentasi  yang  Iogis 
atau dap at  bermanfaat  secara praktis.  Dalam berpikir ini, orang  memperoleh  
kesempatan Iuas  mengembangkan  potensi,  inisiatif  dan  kreativitasnya. 
Seringkali, berpikir divergen ini disebut juga dengan istilah  berpikir kreatif 
(creative thingking).   
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5. Kecerdasan   

Secara umum, Papalia dkk (1998, 2001, 2008) mengemukakan ada 
2  jenis kecerdasan yaitu : kecerdasan Kristal dan  kecerdasan  lancar.  

Kecerdasan kristal (Crystal lntellegence) yakni suatu kemampuan   
intelektual yang merupakan akumulasi dari proses belajar sepanjang 
waktu  hidup seseorang. Kemampuan tersebut sangat dipengaruhi oleh 
bagaimana  interaksi antara dirinya dengan Iingkungan hidupnya, baik 
melaui Iembaga formal maupun nonformal. Namun umumnya fungsi 
utama dari kecerdasan ini lebih terarah untuk pemecahan masalah-
masalah akademis di Iembaga  pendidikan.  

Kecerdasan  fluids (Fluids intelligence) yakni suatu kemampuan  
kognitif  yang  fungsinya  untuk  pemecahan  masalah  yang  sifatnya  tak  
berstruktur. Maka orang yang mampu menggunakan kemampuan ini 
biasanya  menggunakan cara berpikir divergen (kreatif). Ia tidak akan 
menekankan  pada  suatu jawaban yang benar, namur  Iebih mengarah 
pada berbagai  alternative.   

Pada  masa dewasa  menengah,  perkembangan  kemampuan  
intelektualnya cemderung mengarah pada kecerdasan fluida. Tak 
mungkin  ia akan menghadapi suatu masalah dengan memperoleh hanya 
satu jawaban.  Kemungkinan  masalah yang dihadapi  sangat kompleks,  
maka  jawaban- jawaban yang munculpun cukup bervariasi/beragam.   

Dengan demikian, umumnya pada masa dewasa menengah 
individu  dalam menyerap informasi tak langsung diterima secara mentah-
mentah,  tetapi melaui proses pengolahan yang matang, sehingga apa 
yang dihasilkan  melalui pemikirannyapun cenderung memiliki unsur-unsur 
yang baru. Namun apabila individu amat terpengaruh kecerdasan Kristal, 
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maka pemikirannya cenderung bersifat kaku, Karena ia hanya memikirkan 
satu alternative sebagai  jawaban utama. Dengan demikian, pemikiran ini 
tentu mempengaruhi sikap  hidupnya, yakni memiliki sikap yang kaku.   

 

 

6. Kreativitas   
Prestasi kreativitas, menurut Howard Gardner (dalam Colangole &  

Darvis, 1999) merupakan basil perpaduan antara faktor biologis, pribadi,  
sosial dan  budaya, yang  dapat  mempengaruhi  motivasi individu  untuk  
memproduksi  karyanya  sepanjang perkembangan hidupnya.  Kreativitas  
bukan merupakan hasil jadi begitu saja, akan tetapi merupakan proses 
kerja  keras dari seorang pribadi yang selalu mewujudkan segenap  de-
gagasan,  potensi, bakat, kemampuan yang berkelanjutan terus-menerus, 
sampai pada  suatu tahap puncak. Yakni bahwa hasil tersebut dapat 
memberi kepuasan  batin pribadi  dan dapat  diakui oleh  khalayak  
masyarakat  umum.   

\  
a. Karaktersitik Kreatifitas   

Untuk dapat memperjelas pengertian tenting kreatifitas, perlu kiranya   
dibedakan istilah-istilah tentang konsep berpikir kreatif, sikap dan tindakan  
kreatif, karya kreatif.   

Berpikir kreatif ialah kemampuan untuk mengekpresikan pemikiran-  
pemikiran baru guna memperoleh jawaban terbaik diantara berbagai 
jawaban  yang ada. Pemikiran kreatif biasanya masih bersifat konsepsual 
dan abstraksi  kalau pemikiran  itu belum  diterapkan  untuk pemecahan 
masalah secara  konkrit. Ketika seseorang telah menemukan pemikiran 
kreatif, belum tentu pemikiran tersebut dapat diterapkan dalam 
memecahkan masalah secara tepat, sehingga masalah itu dapat 
terselesaikan dengan baik. Individu dapat  menghasilkan pemikiran kreatif 
secara efisien kalau dalam melakukan proses berpikir itu tak banyak 
membutuhkan waktu, tenaga atau dana. Demikian  pula pemikiran kreatif 
dianggap efektif kalau pemikiran tersebut benar-benar  dapat diterapkan 
untuk memcahkan masalah dengan baik, tanpa menimbulkan  efek 
samping yang bersifat negatif.   
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b. Manajemen Kreatif   
Sikap dan tindakan kreatif ialah kemampuan  individu  untuk dapat   
menerapkan hasil pemikiran kreatif (hal-hal yang baru) yang terfokus pada 
pemecahan masalah. lndividu dianggap memiliki sikap dan tindakan kreatif, 
kalau ia mampu memanajemen seluruh potensi-kemampuan yang dimilikinya 
sehingga dapat mencapai sasaran secara tepat. Beberapa  ciri kemampuan 
untuk manajemen diri  (self-management)  kreatif  diantaranya:   

 
(i). Aspek perencanaan (planning)   

Perencanaan ialah kemampuan individu membuat ide-ide, gagasan, 
pemikiran yang terencana secara teratur, sistematis dan terjadwal dalam 
pelaksanaannya. Untuk dapat merencanakan dengan baik, tentu individu dapat 
menggali, mengetahui dan menganalisa suatu masalah yang penting  (urgent) 
bagi hidupnya. Dengan mengetahui masalah yang menyangkut bagi  
kepentingan dan kebutuhan hidupnya, maka ia akan dapat membuat langkah-  
Iangkah strategis untuk pemecahannya yang disesuaikan  dengan jadwal  
pelaksanaan.   

Hani Handoko (1995), seorang ahli manajemen  dari Universitas  Gadjah 
Mada Yogyakarta, mengemukakan suatu rencana dianggap efektif, bile 
memenuhi persyaratan seperti : kegunaan, ketetapan waktu, efektifitas  biaya, 
objektifitas, ruang lingkup dan akuntabilitas. Hal ini dapat digambarkan  dalam 
bentuk  skema berikut. Suatu rencana yang baik apabila isi dari  perencanaan 
itu mengandung  kegunaan/manfaat bagi  diri sendiri maupun  orang lain. Bila 
tidak ada manfaatnya, maka rencana tersebut bersifat sia-sia, mubazir dan tak 
berguna, Karena hanya membuang tenaga, pikiran atau  biaya.  
Suatu rencana dikatakan efektif, kalau pelaksanaan rencana tersebut sesuai 
dengan waktu dan tak mengalami kemunduran.  Selain itu, memerlukan  biaya 
dan tenaga  seefisien mungkin. Suatu rencana yang baik, tentu memerlukan  
proses  pemikiran  yang matang, sehingga  dapat diketahui  kelebihan  dan 
kelemahan  dari  isi perencanaan itu. Dengan demikian kelemahan-kelemahan 
tersebut, dapat diantisipasi dan diatasi sedini mungkin.   
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(ii).Aspek perencanaan (actuating)   
Ketika individu telah membuat perencanaan secara matang, namun  

kalau perencanaan  itu  tak  dapat  diterapkan  secara  bak,  maka  basil  
perencanaan  itu  sia-sia  belaka.  Karena itu perencanaan  seharusnya  
seharusnya bersifat realitas artinya dapat diterapkan dengan baik. 
Mungkin  perencanaan itu masih bersifat konsepsual dan abstraks, tetapi 
kemudian  individu  seharusnya  da at menjabarkan  operasionalisasi  
dalam Iangka-  Iangkah strategis yang konkrit.  .   

(iii). Aspek pengorganisasian (organizing)   

Aspek ini mengandung pengertian sebagai kemampuan untuk dapat   
mengoranisasi, mengatur, menggerakkan, mendorong dan mengolah 
segenap  potensi (bakat, minat, intelektual) individu, sehingga ia dapat 
mencapai tujuan  dengan baik. Orang yang kreatif umumnya dapat 
mengolah seluruh minat, bakat dan kapasitas intelektualnya, guna 
mewujudkan keinginannya sampai berhasil/tercapai dengan baik. 
Kemampuan mengorganisasi tersebut mungkin  memerlukan waktu, 
tenaga, dan biaya. Namun yang terpenting ialah  bagaimana ia 
memperjuangkan semua rencananya secara tekun, tabah,   
dan tak kenal putus asa.   
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(iv). Aspek kemampuan mengontrol (controlling)   
Kemampuan untuk  mengontrol, mengarahkan, dan memusatkan  

seluruh  kegiatan  agar benar-benar  tepat  sesuai dengan  tujuan-sasaran   
semula. Kemampuan ini digunakan agar dapat menghindari penyimpanan,   
kesalahan, atau salah sasaran. Apabila terjadi ketidak-beresan, maka 
segera  individu berupaya untuk memperbaikinya. Sebaliknya, bila sudah 
tepat, maka individu tetap mengontrol kualitas aktivitas kerja, agar dapat 
mencapai hasil yang berkualitas pula. Dalam aspek pengontrolan ini, orang 
kreatif memiliki  orientasi pada proses kerja yang  berkualitas.  Sebab  
dengan kerja yang  berkualitas akan menghasilkan produk atau karya 
kreatif yang benar-benar  berkualitas.   
 
(v). Aspek kemampuan mengevaluasi (evaluation)   

Setelah individu dapat menerapkan  4 aspek (planning,  actuacting,   
organizing, controlling), maka langkah berikutnya ialah bagaimana seorang  
yang kreatif  tetap mengupayakan  penilaian  atau evaluasi terhadap  hasil  
kerja dan product kreatifitasnya. Penilaian ini seharusnya bersifat objektif, 
jujur, dan akurat. Dengan kemampuan untuk memisahkan antara sikap 
subjektifitas  dengan seluruh rangkaian aktifitas kreatif tersebut, penilaian 
yang demikian dapat dicapai. Apakah yang telah dikerjakan  selama ini  
telah benar atau salah, apakah produk kreatifitasnya minimal telah 
memenuhi standar mutu  (quality atau belum. Ketika didapat adanya 
kekurangan-kekurangan, orang  kreatif,  tidak  segan-segan   untuk segera 
memperbaikinya.   

Yang dimaksud dengan akuntabilitas dalam suatu perencanaan, 
ialah bahwa perencanaan  aktivitas itu  ada yang bertanggung  jawab. 
Artinya  individu  benar-benar  memiliki  komitmen dan bertanggung  jawab  
agar  semuanya dapat dilaksanakan dengan baik.   

 
 

c. Karya kreatif   
Karya kreatif  atau disebut  sebagai produk kreativitas (product   

creativity). Karya kreatif ini mengandung pengertian sebagai hasil pemikiran  
kreatif yang telah diwujud-nyatakan  secara konkrit  dan berguna  untuk  
meningkatkan harkat-martabat hidup manusia. Hasil karya kreatif ini bisa  
berupa dalam bentuk materi maupun non-materi. Meningkatkan harkat-  
martabat berarti karya yang kreatif itu dapat dirasakan manfaatnya secara   
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Iangsung maupun tidak langsung sehingga dapat meningkatkan 
kesejahteraan  maupun  kemakmuran  bagi diri  sendiri  dan bagi orang  
lain.   

Dalam pandangan Antropologis (dalam Koetjaraningrat, 1986, 1997)  
karya kreatif dipandang sebagai hasil wujud kebudayaan. Karena 
kebudayaan  merupakan keseluruhan gagasan, tindakan, dan hasil  karya 
manusia dalam  rangka untuk memajukan  kesejahteraan hidupnya. Karya  
kreatif yang  bersifat fisik.  Hasil pemikiran, ide, gagasan intelektual yang 
diwujudnyatakan dalam bentuk benda-benda konkrit. Misalnya : hasil 
teknologi, hasil  seni, bangunan arsitektur, jembatan dan sebagainya. Karya 
kreatif yang  bersifat non-fisik,  yakni yang berupa basil pemikiran, gagasan,  
ide-ide  intelektual dan bersifat abstaks-konseptual. Misalnya : karya ilmu 
pengetahuan  secara  teori,  nilai-nilai,  norma-sosial,  system  sosial dan  
sebagainya.   

 

 

 

d. Karakteristis Orang Kreatif   
Tidak setiap individu yang memiliki kecerdasan tinggi menjadi orang  

yang kreatif. Namun kemungkinan orang yang kreatif termasuk orang yang  
cerdas. Dengan pendekatan karakteristik kepribadian, Gruber seorang tokoh  
psikolog  (dalam Papalia dkk, 1998,  2008), mengemukakan  beberapa  
pribadi prang kreatif, yaitu:   
(i). Bela jar menguasai bidang tertentu   

Seorang yang kreatif ialah seorang yang giat belajar dan berjuang  
terus secara bertahap  untuk menguasai  suatu bidang keahlian  tertentu.  
Guna mendukung pembelajaran tersebut, orang yang kreatif selalu gemar  
untuk mengolah pikiran, kecerdasan, intelektualnya sebagai upaya belajar  
meningkatkan kapabilitas dan keprofesionalannya, sehingga selalu 
mengikuti  perekembangan zaman misalnya dengan melakukan diskusi, 
baca buku,  mengikuti seminar atau Iokakarya.   
(ii). Ekspresionis   

Individu yang kreatif ialah individu yang mampu memvisualisasikan   
(menjabarkan) idenya baik secara ekspresif lisan (verbal), tertulis atau 
dalam  bentuk  gambar. Kemampuan  mengekspresikan  ide-idenya  
merupakan  perwujudan kreativitas yang sebenamya. Bila orang hanya 
memiliki pemikiran  kreatif,  tetapi  tidak mampu mewujudkan  dengan 
nyata, maka  ia  hanya  dianggap sebagai pemimpi pas if. Orang kreatif 
ialah pemimpi aktif, yaitu  berani  bermimpi  dan berani  pula untuk 
mewujudkannya  dengan  nyata.   



 
 

49 
 

(iii). Komitmen   
Orang yang kreatif akan memperlihatkan komitmen dan teguh dalam   

melakukan sesuatu proyek kegiatan sesuai dengan tujuan yang hendak  
diraihnya (obsesinya). Seringkali ia juga mempunyai kegiatan sampingan,  
misal : hobby, selain proyek kegiatan utamanya.  Komitmen orang kreatif  
tidak setengah-setengah, tetapi benar-benar melaksanakan dengan 
sungguh-  sungguh, sehingga   menjadi  kenyataan  (dream  come   true).   

(iv). Percaya diri  
Orang yang kreatif memiliki kemampuan berasumsi terhadap suatu   

masalah itu pasti  ada jawabannya walaupun mungkin saat ini belum jelas  
apa jawaban itu. Percaya diri (self-confident) menunjukkan keteguhan 
dalam  mengemukakan gagasan kreatif dan teguh pula untuk mencari 
pemecahan  masalah yang tepat. la tidak akan berhenti atau putus asa, 
tetapi dengan  segenap  tenaga  dan  pikiran  berupaya  mencari  solusi  
yang  tepat.   

(v). Tegas dalam Mengambil Keputusan   
Orang yang kreatif akan menunjukkan keberanian dan teguh (keras  

hati) dalam mengambil suatu keputusan. Apa yang telah diputuskan, ia akan 
berusaha  untuk  melaksanakan  dan berusaha mencapainya.  Bagi orang  
kreatif, keputusan merupakan awal komitmen yang harus dijalani dengan  
sungguh-sungguh dan yakin bahwa hal itu akan tercapai dengan baik. la tak  
akan takut gagal  terhadap apa yang telah dilakukannya.  Kalau toh tetap  
menemukan suatu kegagalan, biasanya orang yang kreatif akan terus 
segera  bangkit dan kembali menjalankan tugas utamanya Iagi.   

e. Cara mencapai Prestasi Kreatif   
(i). Faktor-Faktor  Pencapaian Prestasi Kreatif   

Kreativitas tidak hanya dimulai dengan bakat/talenta, tetapi 
merupakan  perjuangan keras terhadap tujuan yang hendak dicapai secara 
pasti, tanpa  merasa putus asa, sebelum tercapai.   

Dalam kenyataan, kreatifitas merupakan hasil dari interaksi berbagai   
faktor generis-biologis,  pribadi,  sosial, dan budaya. Faktor  generis ialah   
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faktor biologis yang dibawa sejak kelahiran dari orang tua. Adakalanya,  
orang tua yang memiliki bakat-kreatifitas tertentu, kemudian menurun 
kepada  anaknya. Tentu, dalam hal ini, orang tua pun cukup berperan 
memberi  pengaruh kepada anaknya, selain faktor generis mungkin juga 
melalui cara  pengasuhnya. Faktor karakteristik individual ialah aspek 
fisik maupun psikologis yang mendorong individu untuk menekan dan 
mengaktualisasikan  seluruh potensinya sampai mencapai perkembangan 
yang optimal. Faktor  ini dapat berupa : postur fisik, intelektual, konsentrasi, 
minat, bakat, sikap,  motivasi dan sebagainya.   

Faktor sosial-budaya ialah faktor-faktor yang berasal dari Iuar  
individu,  yakni Iingkungan fisik, geografis maupun non-fisik. Lingkungan 
fisik dapat  berupa fasilitas, sarans-pra-sarana penunjang yang memberi  
ruang gerak  bagi  individu  untuk  membantu  keberhasilan dalam 
mencapai  prestasi.  Seringkali, individu mengalami kalau faktor-faktor 
tersebut tak mendukung.  Selain itu, faktor kondisi sosial-politik  yang aman, 
nyaman, dan makmur,  akan cukup membantu kreatifitas seseorang. Tak 
Iupa pula, ialah bagaimana  nilai-nilai,  norma maupun  aturan-aturan 
hukum suatu negara pun cukup  berperan apakah menberi ruang gerak 
yang Iuas atau penuh batasan-batasan  yang membelenggu kreatifitas 
seseorang.   
Dahulu, semasa pemerintahan Orde-Baru dibawah kepemimpinan Presiden  
Soeharto (1966-1998), rakyat Indonesia sangat menderita karena rakyat tak  
diperbolehkan  untuk  membuat  karya-karya  yang  bersentuhan  masalah-  
masalah kondisi-sosial-budaya-politik  negara.  Kini masa pemerintahan  
Presiden Susilo Bambang Yudoyono, rakyat Indonesia merasakan 
kebebasan  untuk mengepresikan seluruh potensinya, sehingga  kondisi 
ini memberi  harapan  besar untuk  pengembangan  dan kemajuan 
kreatifitas  rakyat.   
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f. Langkah-Iangkah Pencapaian Kreatifitas   
Secara sederhana, Papalia dakk (1998, 2008) memberikan langkah   

yang dapat ditempuh oleh seseorang untuk mencapai prestasi yang kreatif  
sepanjang kehidupannya. Mereka hanya mengemukakan 3 Iangkah secara  
umum yakni :   
(i). Mulai dari awaI (star early)   

Seseorang  yang kreatif akan memulai suatu tugas proyeknya dari   
awal. Sebab ia percaya diri bahwa keberhasilan terhadap suatu tugas itu  
dimulai dan dibangun dari pondasi paling dasar yakni dari nol. Kalau 
semarang  kreatif sudah memulai menetapkan suatu gagasan, maka ia 
akan berusaha  untuk mewujudkan gagasan  itu  dengan sungguh-
sungguh.   
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(ii).Tetap berkarya tanpa merasa putus asa, walau ada rintangan/hambatan 

Ketika ia berusaha mewujudkan gagasannya tersebut, meskipun   
menemui rintangan atau hambatan, namun ia tak akan pantang mundur 
atau  menyerah. Justru suatu rintangan atau hambatan itu akan mendorong 
dirinya  untuk berpikir positif bagaimana Cara untuk mengatasinya. Bahkan 
dengan  adanya rintangan itu, akan memacu dirinya lebih keras Iagi untuk 
segera  mewujudkan gagasan itu, sehingga orang atau pihak yang telah 
menjadi  penghalang itu akan dapat mengetahui dan mengakui karyanya. 
Dengan demikian ia akan merasa bangga dan bahagia atas prestasi 
perjuangan tersebut.   

 
(iii). Tetap berpendirian mencapai goalltujuan yang jelas, terarah dan  pasti 

Sekali orang kreatif telah menetapkan  ide-gagasan yang jelas, maka  
ia akan menyusun langkah  strategi  cara  untuk mewujudkannya  sampai  
selesai. Bila belum selesai, ia kan tetap berusaha mencapai hal itu.  Suatu  
tujuan harus dicapai dengan sungguh-sungguh dan diperjuangkan. Karena  
orang kreatif meyakini tujuan yang diperjuangkan pasti akan tercapai 
dengan  baik.   

 
g. Kreatifitas dan inteligensi   

Untuk mengungkapkan kreatifitas yang ditinjau dari segi kecerdasan   
(inteligensi), maka perlu kiranya menjelaskan beberapa konsep definisinya.  
Dibawah ini  akan dikemukakan konsep kecerdasan tunggal dan dua faktor,  
serta konsep kecerdasan ganda.   
 
(i). Konsep kecerdasan tunggal dan dua faktor   

Konsep kecerdasan tunggal menyatakan bahwa kecerdasan sebagai   
faktor  tunggal  (general  factor). Kecerdasan ialah  kemampuan  untuk  
memecahkan suatu masalah dan kemampuan untuk dapat menyesuaikan  
diri dalam lingkungan hidupnya. Mungkin muncul sebuah pertanyaan 
apakah  orang yang kreatif itu pasti  orang yang cerdas. Kalau konsep 
kecerdasan yang dipergunakan untuk menilai seseorang apakah ia 
tergolong kreatif atau  tidak berasal dari konsep tunggal (general-factor) 
maupun konsep 2 faktor  (Binet, Wechsler), maker konsep tersebut kurang 
tepat. Tetapi kalau yang diterapkan itu berasal dari konsep kecerdasan 
ganda (multiple intelligence),  seperti yang dikemukakan oleh Howard 
Gadner (1993) maka kemungkinan konsep tersebut tergolong benar. 
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Sebab orang yang kretif Iebih dapat disamakan dengan mereka yang  
memiliki  bakat menonjol  sesuai  dengan  bidangnya.  Orang yang kreatif,  
mungkin akan mencapai prestasi gemilang, pada usia tertentu. Dan bakat  
yang dikembangkan benar-benar merupakan bidang yang diminati secara  
serius. Gadner mengemukakan ada 7 kecerdasan yakni : kecerdasan 
musik,  kecerdasan bahasa, kecerdasan kinestesi, kecerdasan Iogika-
matematika,  kecerdasan spasial, kecerdasan interpersonal, kecerdasan 
intra-personal.  Dengan demikian, prestasi seseorang kemungkinan salah 
satu dari bidang  kecerdasan yang dikatakan oleh Gadner.   

 
(ii). Konsep inteligensi 3 Komponen dari Sternberg   

Sementara  itu, konsep  kecerdasan  lain  yang dapat dipergunakan   
untuk menganalisa kreatifitas seseorang ialah teori inteligensi dari 
Sternberg.  Sternberg (Colangelo & DavisI. 1991) mengemukakan  bahwa 
inteligensi  terdiri dari 3 komponen yakni : komponen insightful, analisis, dan 
praktis. Karena itu, teori ini disebut teori triarchic inteigensi (triachic 
intelligence theory). Lebih Ianjut, Sternberg  menjelaskan ketiga komponen  
tersebut,  seperti  yang dibawah ini  :   

(i).Komponen insightful yaitu suatu kemampuan untuk dapat 
memahami suatu permasalahan dengan sudut pandang yang baru. 
Kemampuan ini  tak  akan cukup untuk menjadikan seseorang yang cerdas 
atau kreatif. Untuk dapat membuat individu sebagai orang yang cerdas dan 
kreatif, menurut  Sternberg, memerlukan 2 aspek yang lain.   

(ii).Komponen analiticial berarti merupakan kemampuan untuk 
membuat  analisa atau melihat suatu masalah secara objektif, akurat dan 
sistematis.  Kemapuan ini  akan nampak ditandai dengan kemampuan untuk 
mengetahui  awal-mula terjadinya suatu masalah (case history), proses 
terjadinya suatu  masalah (processing of problem) dan kemampuan untuk 
dap at memecahkan / menyelesaikan masalah itu. (problem-solving).   

(iii).Komponen praktis yakni kemampuan individu  untuk   
mengejewantahkan, mengaktualisasikan, atau menerapkan seluruh 
gagasan,  ide maupun pemikiran konsepsual secara nyata. Setelah 
menganalisis suatu  masalah dan menemukan cara pemecahan masalah, 
maka komponen ini  berperan bagi  individu untuk dapat menerapkannya 
dengan baik, sehingga  masalah itu dapat diselesaikan secara tunas. Bila 
individu telah melahirkan suatu konsep perencanaan, maka komponen ini 
berfungsi untuk menuangkan konsep itu sehingga benar-benar dapat 
terwujud dengan baik. 
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h. Kreatifitas dan Usia   
Karya kreativitas banyak dicapai oleh orang yang telah mencapai usia   

40 tahun keatas (dewasa menengah), Soekarno, Soeharto (Presiden RI),  
Galileo. Namun tak selamanya orang yang telah menghasilkan karya kreatif  
yang Iayak diakui secara umum (masyarakat), tentu berada pada golongan  
usia dewasa menengah. Mungkin usia 40 tahun pun, orang sudah mampu  
menunjukkan karya kreatif.   

Diantaranya Singgih Dirga Gunarsa, tokoh psikologi perkembangan  
diangap tokoh kreatif yang mendapat penghargaan sebagai ahli psikologi  
(klinia,  olah-raga, dan perkembangan). Sebagai psikolog olah-raga yang  
mempelopori  peran psikologi untuk membantu  prestasi atlet bulutangkis  
sampai meraih prestasi dunia. Dengan peran yang besar ini, ia mendapat  
penghargaan nasional dari pemerintah  Indonesia.  Himpunan  Psikologi  
Indonesia  menganugerahi  sebutan psikolog  perkembangan  dan psikolog  
kline yang banyak menyumbangkan pemikiran ilmiah di bidang ilmu-ilmu  
tersebut.   
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7. Perkembangan Karir   
Ginzberg (Papalia, dkk 1998; Santrock, 1999; Turner & Helms, 1995) 

beranggapan bahwa karier merupakan hasil pilihan yang telah ditemukan  
sejak masa kanak-kanak. Namun dengan pertambahan usia dan 
pengalaman  seorang individu, pilihan tersebut dapat beralih. Tetapi 
pilihan karier seseorang tak lepas dari tipe pribadinya. Maka kalau dewasa 
menengah telah memiliki  karier yang tetap, itu Karena ia telah merasa 
mantap dengan pilihannya,  Serta didorong pula untuk 
bertangggungjawab  memenuhi kewajibannya  sebagai  orang tua guna 
memenuhi kebutuhan keluarga.   

 
a. Karier dan Kepuasan kerja   

Karier adalah pilihan kegiatan yang dijalankan oleh seorang individu 
sesuai dengan bakat, kemampuan maupun latar-belakang pendidikannya.  
Seorang individu yang mengerjakan  suatu tugas dan tanggung-jawabnya  
dengan baik, serta memperoleh  hak-haknya secara proporsional, maka ia  
akan mendapatkan kepuasan dalam bekerja. Kepuasan kerja akan 
berdampak  positif terhadap  kebahagiaan hidup pribadi  maupun  keluarga, 
hasil gaji  pekerjaanya digunakan  untuk  pemenuhan  hidup diri  sendiri  
maupun  keluarganya.  Sebaliknya,  semarang individu yang tidak 
mendapatkan  hak - haknya secara proporsional, meskipun sudah 
mengerjakan tugas pekerjaannya  dengan  baik,  maka  ia  merasakan  
ketidakpuasan  dalam  bekerja.   

Karier merupakan sebuah pilihan hidup yang memiliki dampak serius  
bagi setiap orang. Karena itu, pilihan karier merupakan pilihan yang sesuai  
dengan kepribadian, kecerdasan,  bakat dan kreativitas hidup seseorang.  
Mereka yang mampu mengambil pilihan karier dengan tepat, maka mereka  
akan mengembangkan komitmen yang tinggi untuk mengerjakan tugas dan  
tanggung-jawabnya  dengan baik. Pilihan  karier  yang tepat  merupakan  
keputusan secara tepat bagi seseorang.  Ketika mereka mampu memilih  
karier dengan tepat, maka pilihan ini  akan berpengaruh terhadap kepuasan  
dalam bekerja. Bila mereka tidak tepat dalam memilih karier, maka akan  
merasa kurang puas dalam bekerja.   

 
b. Karier Wanita Setengah Baya   

Seorang psikolog yang menekuni bidang perkembangan dewasa,  
Golan (dalam  Santrock, 1999) mengungkapkan  ada 4 tipe wanita dalam  
mengembangkan kehidupan kariernya.   
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Reguler  (reguler  carrier) ialah mereka  yang  setelah lulus  dari   
pendidikan formal maupun non-formal, kemudian langsung meniti tugas   
kariemya sampai memasuki masa dewasa tengah ini. Dalam 
mengembangkan karier, mereka mungkin belum pernah berhenti kerja. 
Kalau toh mereka pemah  berhenti,  itupun  tidak  berlangsung  lama (paling  
satu-dua tahun).   

Karier sela (in terupdet carrier) ialah mereka yang mengembangkan  
diri menjadi seorang professional, tetapi kemudian mereka pernah berhenti  
selama beberapa tahun, kemudian baik Iagi untuk bekerja secara penuh  
(full-time). Berhenti kerjanya ini, dikarenakan faktor untuk mengurus dan  
memelihara anak.   

Karier kedua (sampling/second carrier). Mereka  yang bekerja,  
tetapi pekerjaan tersebut bukanlah hal yang utama. Mereka bekerja karena  
faktor anak-anak yang telah dewasa dan kemudian mandiri, menikah dan  
berkeluarga. Tetapi bias juga mereka yang karena bercerai dengan 
pasangan  hidupnya,  akhirnya  mereka  terpaksa  bekerja  untuk  
menghidupi  diri  sendiri maupun anak-anaknya.   

Karier kedua yang termodifikasi (modified second carrier). Para  
wanita yang bekerja secara paruh waktu, karena masih harus memelihara,  
mendidik atau membesarkan anak-anaknya. Namun kalau anak-anaknya  
sudah mandiri secara emosional  maupun ekonomis, wanita in akan 
menjalani  pekerjaannya secara paruh waktu.   
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BAB 4 
PERKEMBANGAN PSIKOSOSIAL DEWASA MENENGAH 

 
 
 

Pendahuluan   
Pada masa dewasa tengah ini, menurut masyarakat awam, 

kehidupan sosialisasi seseorang mengalami  stabilitas  baik di lingkungan  
keluarga  maupun masyarakat pada umumnya. Karena secara ekonomi-
keuangan  keluarga telah mencapai kemapanan, sehingga pengembangan 
sosial orang  dewasa tengah justru semakin bertambah baik.   

 
1. Tugas-tugas Perkembangan   

Setiap individu yang dilahirkan tentu memiliki tugas yang harus 
dijalani  sepanjang  usianya. Sejak  itulah  individu  dihadapkan tugas agar 
dapat menyesuaikan diri dengan Iingkungan hidupnya, bukan proses 
penyusaian  diri dimulai  sejak terjadinya  konsepsi di dalam  kandungan.  
Havighurst  menyebut tugas-tugas yang harus dijalani oleh setiap individu 
disepanjang  kehidupannya sebagai tugas perkembangan (development  
tasks), seperti  masa konsepsi, masa pra-natal, masa bayi, anak-anak, 
remaja, dan mata  tua. Keberhasilan .dan kegagalan dalam menjalankan 
tugas-tugas itu amat menentukan bahagia-tidaknya hidup seseorang. 
Mereka yang berhasil adalah mereka yang mampu menjalankan tugas-
tugas itu dengan baik (Gunarsa, 1990; Suardiman, 1987). Karena itu, 
betapa pentingnya seseorang harus  benar-benar menjalankan tugas itu 
dengan baik.   

Tugas perkembangan yang dilalui oleh golongan dewasa menengah,  
menurut Havighurst (dalam Craig, 1992), diantaranya:   

 
a.Mencapai menjadi warga negara yang memiliki rasa tanggung jawab  
sosial   

Sebagai warga negara suatu bangsa, maka individu beruapaya untuk  
dapat menyumbangkan  pemikiran,  tenaga maupun  keahliannya guna  
mengembangkan dan memajukan kehidupan bangsa-bangsa. Caranya 
ialah  dengan memanfaatkan  keahlian dan keterampilan untuk membantu 
dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat 
umum.   
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b.Memantapkan standar kehidupan ekonomi   
Sejalan dengan upaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

seluruh anggota keluarga yang dibinanya, maka seorang individu dewasa 
tengah  berusaha/bekerja keras agar memperoleh penghasilan yang Iayak. 
Apa Iagi  pada masa ini, anak-anak umumnya mulai menanjak masa remaja 
(dan atau  ada  yang sudah dawasa muda), tentu  hal ini memerlukan biaya 
cukup banyak. Karena itu, usaha kerja keras yang dilakukan saat ini, 
bertujuan untuk memantapkan kehidupan ekonomi keluarga. Dengan 
demikian ia tak akan mengalami kekurangan.   

 
c.Mengembangkan aktivitas  di  sela-sela  waktu  kosongnya   

Sering Kali masa dewasa tengah, seorang individu memiliki 
kesibukan  yang Iuar  biasa, Karena kewajiban di tempat pekerjaan yang 
main menuntut perhatian dan tanggung jawabnya. Apalagi masa ini, 
menurut Schaie (dalam  Hoffman, Paris & Hall, 1994; Santrock, 1999) dalam 
perkembangan karier, individu telah mencapai posisi puncak eksekutif. 
Namun demikian, adakalanya  individu memiliki waktu-waktu yang kosong, 
dimana individu tak melakukan aktivitas ape-apa. Maka untuk 
memanfaatkan waktu luang tersebut, individu  perlu secara kreatif 
menggunakan bagi  kesejahteraan hidupnya. Misalnya:  menulis buku, novel 
dan sebagainya.  

  
d.Membina, mendidik dan mengarahkan anak remajanya agar menjadi  
orang dewasa yang bertanggung jawab dan berbahagia dalam 
hidupnya  nanti  ,   

Hal ini termasuk salah satu tugas individu yang telah berkeluarga.  
Ketika walaupun anaknya telah memperoleh pendidikan formal dari sekolah,  
namun anak tetap dibimbing, dibina dan diarahkan sedemikian rupa, agar  
anak merasa siap untuk menghadapi masalah-masalah hidupnya. Dengan  
kesiapan  sejak awal, maka  ia akan benar-benar  menjadi  seorang yang  
berhasil, bertanggung  jawab dan  bahagia  dalam  kehidupannya.   

 
e.Menjalin hubungan yang makin intim dengan pasangan hidupnya  

Kehidupan pernikahan yang telah dijalani semenjak dewasa muda,   
mau tak mau harus tetap dipertahankan dengan sebaik-baiknya, agar tidak  
kandas di tengah jalan. Pernikahan yang baik, seharusnya memang 
semakin  hari semakin akrab antara pasangan yang satu dengan pasangan 
yang lain, karena semakin bertambahnya usia masing-masing individu  

 
 

l   



 
 

59 
 

saling mengetahui,  mengenal  dan memahami kelemahan dan kekurangan  
pasangannya. Pengenalan yang intensif akan menumbuhkan penerimaan 
dan kepercayaan, sehingga mereka semakin dapat  mempererat  hubungan  
pernikahan.   
 
f.Mencapai penyesuaian diri dengan perubahan fisik selama masa usia  
baya 

,   Pertambahan usia seseorang membawa pengaruh  yang signifikan  
terhadap perubahan fisk, apalagi pada masa tengah baya. Mau tak mau  
seseorang melihat kedalam diri (internal oriented) untuk mengevaluasi 
sejauh  mane taraf kesehatan dan kemampuan fisiknya dapat dimanfaatkan 
secara  maksimal. Untuk  seorang wanita, menurut Yulia Singgih Dirga  
Gunarsa  (2000), harus sadar diri untuk mempersiapkan diri secara mental 
agar dapat  menerima kondisi menopause.  Konsekuensi  menopause ini, 
membuat  seseorang tak mungkin akan memperoleh keturunan dan 
kemungkinan akan  mengalami  rasa sakit ketika  melakukan hubungan  
senggama  dengan  pasangan hidupnya.  Karena itu, betapa pentingnya  
sejak awal pasangan suami istri harus dapat memupuk rasa cinta kasih agar 
tidak pudar ditengah perjalanan kehidupan rumah-tangga. 

 
 

g.Menyesuaikan diri dengan golongan orang yang lebih  tua  
Yulia Singgi Dirge Gunarsa (2000) menyatakan seseorang harus pula   

melakukan persiapan mental agar dapat menyesuaikan diri guna memasuki  
masa tua, dimana ia harus mulai mengundurkan diri dari berbagai aktivitas  
sosial.  Banyak orang merasa tidak siap memasuki  masa tua, akibatnya  
untuk membuat  lmej (persepsi) bahwa dirinya tergolong masih cukup muda. 
Misalnya, dengan mengecat rambut yang putih agar menjadi hitam, 
menggunakan kosmetik  bahkan melakukan operasi plastik agar kulit wajah 
kelihatan kencang oleh  orang lain.   

 
2. Kepribadian Dewasa Tengah   

Kepribadian (personality) ialah organisasi yang dinamis antara aspek  
fisiologis maupun spikologi yang dipergunakan untuk melakukan 
penyesuaian diri dengan lingkungan  hidupnya (Hall & Lindzay, 1987). 
Kepribadian  ini  terbentuk melalui proses yang panjang yang dipengaruhi 
oleh faktor internal  maupun eksternal. la selalu berkembang, tergantung  
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bagaimana individu merespon perubahan-perubahan dalam dirinya maupun 
stimulus lingkungan  fisik/sosialnya. Demikian pula, ada kemungkinan 
kepribadian yang dimiliki oleh orang golongan  dewasa menengah  itu 
merupakan  bentukan  dari  perjalanan hidupnya. Berbagai pengalaman 
pahit-getir manis maupun hal yang  paling  menyakitkan pun, akan 
membekas  dalam  dirinya.   

Papalia, Olds & Feldman (1998;2008) menyatakan ada 2 (dua) model  
teori kepribadian dalam menganalisa kehidupan psikososial dewasa tengah,  
yakni:  a.) model krisis normatif dan, b.) model krisis non normatif.   
 
a. Model krisis normatif (normative-crisis-models)   

Yang tergolong dalam model teori ini yaitu teori klasik yang diwakili   
oleh para tokoh oleh aliran psikoanalisis seperti Carl Gustav Jung, Erik-  
Erikson, Robert Peek, George Vaillant, Daniel Levinson.  
  
(i). Carl Gustav Jung: masa transisi   

Jung psikologi kelahiran Swiss, mengemukakan bahwa setiap 
individu  itu berubah dan  berkembang  sepanjang hidupnya.  Pertumbuhan  
dan  perkembangan  kepribadian  yang saat itu  tercapai  melalui  
perjuangan  individu dalam menghadapi berbagai konfiik dengan baik 
sehingga individu  mampu mencapai keseimbangan dalam dirinya. Berbagai 
masalah maupun  tantangan dalam hidup tidak harus dihindari, melainkan 
harus membuat individu  terdorong untuk  mempertahankan  eksistensi 
dirinya.  Dengan  menghadapi masalah tersebut, apapun hasilnya yakni 
apakah berhasil atau  gagal, berarti kekuatan mentalnya teruji dengan baik.   

Hingga usia 40 tahun, orang dewasa mengonsentrasikan diri ke 
dalam  kehidupan keluarga, pekerjaan dan masyarakat, guna membangun 
aspek- aspek kepribadiannya.  Wanita cenderung  memiliki  gaya yang 
alamiah, spontanitas dan ungkapan  langsung  dari  pihak  lain 
(expressivense & nuturance), sedangkan kaum pria Iebih memiliki pada  
prestasi  kerjaannya (axhievement). Maka sering pria menekan unsur 
kewanitaannya  (feminine aspect), sebaliknya  wanita juga merepress unsur 
kelakiannya (masculinity). Usia pertengahan, ketidak kehidupan ekonomi 
keluarga sudah  mapan karena sudah mencapai jabatan yang cukup baik, 
serta anak-anak beranjak dewasa, baik kaum Iaki-Iaki maupun wanita 
berusaha mencari  keseimbangan dan keharmonisan dalam hidupnya.   
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Dua tugas penting dalam dewasa menengah, menurut Jung adalah 
individu  berusaha  untuk  meninggalkan  image (kesan/gambaran) masa  
mudanya,  dan  mengakui  adanya  kematian  yang  setiap  saat  datang  
menjemputnya (acknowledgeing mortality). Kondisi ini sering kali 
menimbulkan  tekanan dalam kehidupan (stress of life). Individu yang tak 
mampu menerima  kondisi yang demikian, maka cenderung menolak masa  
itu, maka biasanya ia tak akan mampu melakukan penyesuaian psikologis 
dengan baik. Lebih lanjut, bahwa kesadaran terhadap kematian itu dap at 
terjadi setelah individu  mengubah  orientasi  kehidupannya.  Semula 

kehidupannya mengarah keluar yaitu cenderung berkonsentrasi untuk 
mencari  tempat di hati masyarakat, kemudian beralih kepada dirinya 
sendiri, yakni  mencoba untuk mencari arti dan makna hidupnya. Mereka 
berusaha untuk  memahami diri sendai guna menjadi orang yang bijak. 
Menjunjung aspek moralitas kebenaran (kebenaran moralitas) dan 
memperbesar kapasitas   

 
 

(ii). Erik Erikson: generavity >< stagnation   
Sebagai penganut  neo-freudian,  Erikson (Hall & Lindzay,  1978)   

mengemukakan  teori  psikosiscalnya  sebagai  ungkapan  pengalaman  
sepanjang perjalanan hidupnya. Pada masa dewasa menengah,  seorang  
individu mencapai tahap generativity >< stagnation.   

Generativity,   yaitu  tahap  dimana  seseorang  individu  berusaha  
membimbing,  membina,  mengarahkan dan mendidik  individu  yang Iebih  
muda agar menjadi generasi yang Iebih profesional/ahli, mandiri atau 
dewasa.  la berusaha untuk menyalurkan  dana membagi  ide-gagasan,  
pemikiran,  pengalaman secara maksimal. la akan merasa puas, bangga 
dan bahagia,  seandainya  orang  yang  didiknya  itu  menjadi  berhasil  
seperti  yang  diharapkannya. Sebaliknya, tentu ia akan merasa sedih dan 
malu, kalau  anak didiknya mengalami kegagalan. Namun demikian, ia akan 
mencoba  berbuat  Iebih baik Iagi, agar hal itu tidak terulang kembali kepada 
anak  asuhan berikutnya. Menurut Erikson, generativitas ini dap at dilakukan 
melalui  kegiatan pengajaran (teaching-mentorship), produktivitas dilembaga 
industri  (perusahan), pengembangan diri (self development) bahkan untuk 
generasi  yang  sederajat  dengan  dirinya  (self generation).  Ciri  khas 
orang yang  mengalami generativitas ialah bahwa ia memiliki rasa yang 
optimis untuk  mewujudkan obsesinya pada diri orang lain.   
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Sementara  itu, individu  yang  tak  mampu  mencapai  tahapan  
generativitas, oleh Erikson dianggap mengalami stagnasi. Kondisi stagnasi  
inI  ditandai dengan keinginan untuk menarik diri (self-absorbtion), pasif, 
sabar  terhadap diri sendiri (self  indulgent), dan biasanya tidak terlibat aktif 
dalam berbagai  kegiatan. Bahkan kadang-kadang, ada perasaan 
penyesalan  terhadap diri sendiri kenapa ia tak bisa mewujudkan 
apirasi/cita-citanya. Hal  ini cenderung memberi tekanan dalam hidupnya, 
depressi, pasif dan pesimis  dalam menjalani kehidupan selanjutnya.   

Tercapai atau tidaknya tahap tersebut,amat dipengaruhi sejauh mana 
individu mencapai  tahap sebelumnya  yakni masa intimacy >< isolation.   

 
Perkembangan Generativitas. Yang dimaksud dengan generativitas  

ialah kemampuan individu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan  
kepada generasi yang Iebih muda, agar dap at mencapai tingkat kehidupan  
yang Iebih baik dari hidupnya sendiri.   

Ada 4 (empat) Iangkah perkembangan generativitas yakni 
generativitas  biologis,  generativitas  parental,  generativitas  kerja dan  
generativitas  kultural/budaya.  .   

a. Generativitas  biologis, yakni usaha orang  dewasa  untuk  
memiliki/melahirkan keturunan anak dan membimbingnya hingga  
tumbuh besar menjadi soarang individu yang dewasa. Misalnya:  
mengasuh anak.   

b. Generativitas pribadi, yakni orang dewasa berusaha rnembina dan  
membimbing  anak-anak  agar  mencapai keberhasilan dalam 
hidupnya kelak. Misalnya: memberi kesempatan belajar di sekolah. 

c. Generativitas kerja, ialah  orang  dewasa  mengembangkan  
keterampilan dirinya kemudian membagikan dan mengajarkan 
kepada  orang  lain  dalam satu lembaga  atau tidak  yang Iebih  
junior.  

d. Generativitas kultural, ialah upaya orang dewasa untuk 
menciptakan  atau membaharui unsur-unsur budaya agar dapat 
berkembang  mengikuti  perubahan  jaman.  Misalnya, bagaimana  
individu  menciptakan karya seni yang baru dan kreatif.   

 
Dalam  melakukan generativitas, tergantung  pada individu  yang  

bersangkutan. Apakah individu tertarik pada jenis mana genaritivitas yang  
akan dilakukannya. Masing-masing memiliki minat yang berbeda, maka 
generativitas  yang  oleh  satu  dengan individu  lain  tentu  berbeda.   
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(iii). Robert  Peck:  4  Penyesuaian  diri  pada  masa  dewasa  tengah  
Dalam mengajukan teorinya, Robert Peck sangat dipengaruhi oleh   

pemikiran Erikson. Menurut Peck, seorang individu selalu dihadapkan suatu  
masalah dalam hidupnya. Karena itu, setiap individu memiliki  tugas untuk  
menyesuaikan diri sepanjang  hidupnya.  Lebih Ianjut  Peck  membagi  4  
penyesuaian diri yang dilakukan oleh dewasa tengah, yakni: 1) 
Kebijaksanaan><kekuatan fisk (valuing wisdom versus valuing  phisical  
powers), 2) Sosialisasi >< sexualisasi dalam hubungan sosial, 3) Keluwesan 
emosi><kemiskinan emosional, 4) Keluwesan mental><kekakuan  mental.   

 
Kebijaksanaan >< kekuatan  fisik. Orang menyadari  bahwa  

pengetahuan,  pengalaman  dan  wawasan  yang  diperoleh  dari  masa  
sebelumnya akan diintegrasikan dalam dirinya, sehingga membuat dirinya  
semakin mampu dan bijaksana dalam memecahkan masalah hidupnya.  
Kebijaksanaan diartikan sebagai kemampuan untuk membuat suatu pilihan  
atau keputusan terbaik dalam hidupnya. Sementara itu, individu juga 
menyadari bahwa kondisi fisiknya semkain menurun. Hal ini ditanda dengan 
adanya menopause bagi wanita dan male-climateric atau andopause bagi 
laki-laki ltu berarti bahwa individu mulai beranjak untuk menjadi tua,seiring 
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dengan pertambahan usianya. Jadi dengan mengembangkan nilai-nilai  
etika sosial,  religius,  maupun moralitas,  mungkin merupakan Iangkah 
"kompensasi"  terhadap kondisi fisiknya yang makin melemah.   

Sosialisasi >< Sexualisasi dalam hubungan sosial. Dalam kehidupan  
sosialisasi, soerang individu yang telah memasuki dewasa menengah, 
akan  menghargai keberadaan diri orang lain sebagai seorang pribadi 
yang utuh,  unik, sebagai sahabat atau mitra kerja yang memiliki 
kedudukan  sejajar  dengan dirinya. la akan memandang orang lain 
sebagai "objek" yang lebih  rendah derajatnya. Sebaliknya, jika seseorang 
tak mampu mencapai tahap  ini, disinyalir ia akan cenderung bersikap 
tidak baik terhadap orang  lain.  Orang lain akan dijadikan "objek" 
pemerasan guna memenuhi keinginan  pribadinya.   

Keluwesan  emosi  ><  Kemiskinan  emosianal.  lndividu akan  
berusaha menyesuaikan  diri dalam kondisi  apapun.  Kemampuan  untuk  
dapat menyesuaikan  diri dengan lingkungan sosial merupakan refleksi 
dari  kondisi emosi pribadi yang luwes (fleksibel). la tidak akan merasa 
terpaksa  tetapi tetap merasa bergairah, bersemangat dan optimis bila 
harus bekerja  sama dengan orang yang memiliki  Iatar belakang  
keyakinan, pendapat,  paham yang berbeda, ia akan tetap bersikap 
hangat, ramah, tulus, tidak  pura-pura, apa adanya, sabar dan ramah 
dengan orang tersebut. Justru  kondisi ini merupakan tantangan untuk 
menguji kemampuannya. Sebaliknya  yang tak mampu melakukan 
penyesuaian diri, ia akan cenderung memiliki  sikap yang kaku tak 
menerima perbedaan  pendapat dengan orang  lain,  egois dan hanya  
mempertimbangkan  segala  sesuatu menurut ukuran  "kacamata" diri 
sendiri.   

Keluwesan mental >< Kekakuan mental. lndividu yang sehat secara  
psikologis, ditandai dengan kemampuan menghadapi berbagai perubahan  
jaman. la akan mampu menyesuaikan diri yakni orang lain. Masalah-
masalah yang  belum  mampu dijawab dengan  baik, akan ia  pecahkan 
dengan menggunakan gagasan, pengetahuan dan wawasan baru dari 

pihak lain.   
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Sebaliknya, individu yang tak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan  
jaman, cenderung bersikap kolot, tradisional  dan konservatif.  la akan  
melakukan sesuatu kegiatan yang bersifat rutinitas, monoton dan 
cenderung  membosankan.  la akan merasa sulit  untuk  menerima  
perubahan  untuk  memperbaharui kebiasaan-kebiasaan yang telah terpola 
sebelumnya.  Kondisi  seperti  inilah  dianggap  sebagai  kelakuan  mental  
(mental  rigidity).   

 
 

(iv).  George  Vaillant:  transisi  usia  pertangahan  dan  instropeksi 

Setelah merintis karir yang cukup lama, pada tahap ini individu 
sudah mampu mencapai kemapanan dalam kehidupan karir. Bahkan 
bukan tidak mungkin, individu  mencapai  puncak prestasi hingga  
menduduki  jabatan  eksklusif.  Jabatan yang tinggi membawa dampak 
penghasilannya  makin  baik. Itu berarti berpengaruh pada kehidupan 
ekonomi keluarganya yakni  semakin mapan (economic established). 
Namun demikian, ia masih tetap mempertahankan bagaimana kehidupan 
keluarga dan perubahan peran dirinya. la makin banyak memperoleh 
peran dan tanggung jawab dalam hidupnya. Bukan hanya dalam 
lingkungan kerja, tetapi juga dalam keluarga,   

 

 



 
 

66 
 

perlu perhatian dan kepedulian dirinya. Dalam kehidupan keluarga, anak-  
anak mulai beranjak remaja-dewasa muda, istri mulai menopause dan 
dirinya pun akan mulai turun dari jabatannya. Kondisi ini, seringkali akan 
membuat individu merasa makin stress (tertekan) dalam menghadapinya.   

Tekanan bertubi-tubi datang dan tak terselesaikan dengan baik,  
mempengaruhi pole penyesuaian diri makin buruk. Akibatnya akan 
dirasakan,  misalnya ketidak matangan kepribadian, emosional, mudah 
tersinggung,  amarah, cemas, depresi, terjadinya perceraian dengan istri, 
atau diputuskan  hubungan dengan tugas pekerjaan. Sebaliknya, 
keberhasilan individu dalam  menyesuaikan diri main membuat 
kepribadiannya makin dewasa. Individu  semakin mampu memkasimalkan 
potensinya untuk  mencapai prestasi, mendidik dan membimbing generasi 
yang lebih muda (generative), suka  menolong (altruism), memiliki rasa 
humor, asertif dan bersikap spontan  dalam pergaulan sosial.   

(v). Daniel Levinson: perubahan struktur kehidupan   

Konsep krisis tengah baya, awal mulanya dikemukakan oleh Daniel   
Levinson, yang terjadi sekitar usia 40-45 tahun. Krisis karena dipengaruhi  
oleh berbagai perubahan yang saling berinteraksi,  misalnya  perubahan  
kcndisi fisik yang makin tua, perubahan peran sosial (pekerjaan, keluarga)  
maupun kondisi sosial-politik suatu negara. Ketidak mampuan menghadapi  
krisis tersebut menimbulkan masalah dalam hidupnya baik dalam kehidupan  
pribadi,  keluarga maupun  pekerjaan. Individu yang mampu melakukan  
mengevaluasi ulang terhadap perjalanan hidup yang selama ini telah 
ditempuh,  akan membuat individu bersikap realistik dan optimis, sehingga 
ia mampu membangun kekuatan baru guna melanjutkan atau mewujudkan 
mimpi-mimpi di masa mudanya.  

  
c. Model  krisis  - non  normative (Non-normatifve -  crisis  models) 

Dalam model teori krisis non normative, Iebih tepat diwaliki oleh 
pandangan Costa & Microbe (teori faktor sifat-sifat), maupun teori peristiea 
kehidupan  (timing of event) dari Neugarten. 

 (i). Teori Faktor Sifat (The big five)   
Kepribadian itu terdiri dari beberapa aspek, diantaranya neurotisme,  

extravertion, introversion, keterbukaan terhadap pengalaman baru, ketelitian   
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dan kesungguhan (conscientiousness), keramahan (agreeableness). Costa  & 
McCrae mengungkapkan adanya perubahan aspek kepribadian itu setelah 
seorang individu menginjak usia 30 tahun.   

Tipe kepribadian menurut Iembaga Berkley Guidance Study and  
Oakland Growth Study, diantaranya (a) self confidence (percaya diri), (b)  
cognitive commitment (komitmen kognitif: tekat melaksanakan  suatu ujian  
secara  sungguh-sungguh), (c) dependability (dapat  dipercaya), (d)  
outgoingness, (e) warmth (kehangatan), (f) assertiveness (mampu  
mengungkapkan perasaan tanpa rasa bersalah).   

Usia 18-30 tahun, orang Iebih memiliki sifat cognitive  commitment  dan 
dependability, Karena berkaitan dengan usaha untuk memantapkan karir  
pekerjaan dan keluarga.   

Outgoingness cenderung semakin kuat pada usia 30-40 tahun. Untuk  
kaum Iaki-Iaki karena makin bertambah kuatnya rasa tanggung jawab dan  
tugas dalam pekerjaan, sedangkan kaum wanita makin menyadari akan  
kekuatan fisiknya. Sifat assertiveness cenderung stabil sampai masa 
dewasa. Dependability cenderung tetap stabil pada usia 5 tahun, kemungkinan 
untuk mengantisipasi terhadap masa pensuin.   

Dalam berbagai penelitian cross secional & longitudinal, bahwa pada   
tingkatan  usia, ternyata laki-Iaki cendeung  lebih  assertiveness  daripada   
wanita,  sedangkan  wanita Iebih  extraverstion.  Pada  usia  dewasa   
menengah(middle  age), laki-Iaki lebih terbuka pada perasaan, Iebih tertarik   
pada hubungan  yang bersifat intim, akrab lebih  menyukai hal-hal bersifat   
pengasuhan,  perawatan,  pemeliharaan,  Iebih mempunyai  prestasi kerja 
daripada usia sebelumnya.   

Helson menemukan pada usia 20an, wanita Iebih mengaitkan dirinya  
dengan kefeminiman, simpati dan belas kasihan yang percaya diri. Namun  hal 
itu akan berkurang ketika wanita sudah meninjak usia dewasa menengah.   

3. Karakteristik Kepribadian yang Matang (dewasa)   

Shapiro (dalam Turner& Helms, 1995) menyebitkan ada jenis penuaan 
yakni kematangan biologis, sosial dan psikologis. Mengenai penuaan biologis 
sudah dikupas secara mendalam pada bagian perkembangan fisik dewasa  

menengah. Namun untuk megingatnya, perlu disinggung secara sekilas saja.   
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a. Kematangan Biologis ialah taraf kematangan yang dicapai secara  fisik 
pada individu. Kematangan biologis ini, pada dewasa menengah  ditandai 
dengan adaanya perubahan organ-organ fisik yang bersifat internal maupun 
eksternal. Perubahan organ fisik internal, misalkan system pemapasan,  
jantung  maupun  system saraf. Sedangkan  perubahan organ fisik eksternal 
antara lain rambut mulai memutih, kulit keriput. Pola perilaku pun tidak 
secepat dewasa muda sebelumnya. 

b. Kematangan Psikologis ialah bagaimana individu merasakan, memikirkan  
dan  mengambil  suatu  keputusan  dalam  menjalani  kehidupannya. Hal ini 
ditandai dengan munculnya konflik-konflik yang  harus  dihadapi  dalam 
dirinya. Bagaimana ia harus  berkewajiban  memelihara dan merawat 
orangtua yang main tua, semantara dirinya harus tetap menekuni dunia 
karir, serta membimbing anak-anaknya makin bertambah dewasa.   

c. Kematangan Sosial. Seiring dengan makin bertambahnya umur, maka  
dirinya sadar akan kejadian-kejadian  yang dialami oleh teman-teman  
maupun orangtua. Mungkin sebagian dari mereka sudah ada yang  
meninggal dunia. Demikian pula, lambat Iaun kematian akan datang  juga. 
lstilah ini dikenal dengan kedewasaan sosial. Ada beberapa penuaan  
Iainnya. lndividu memasuki dewasa menengah seharusnya juga memiliki  
kedewasaan spiritual dan kedewasaan moralitas.   

d. Kematangan Spiritual ialah  sejauh mana  individu  memiliki  taraf  
kematangan dalam menjalankan ajaran agamanya dengan sungguh-  
sungguh. Orang yang memiliki kematangan spiritual ditandai dengan  
adanya dorongan internal untuk secara serius mentaati seluruh ajaran  
agamanya  dan mampu melaksanakan secara aktual. Pandai atau  tidaknya 
ajaran agama itu apabila tidak disertai perilaku yang baik.  Bukan hanya  
untuk meramalkan kedalam lingkungan  satu  ajaran  agama,  tetapi  sudah  
Iintas  agama,  suku,  jenis  kelamin.  

e. Kematangan moral atau kedewasaan moral ialah kemampuan individu  
menjalankan tugas yang dipegangnya dengan nilai-nilai  kebenaran  yang 
hakiki. Orang yang memiliki kedewasaan itu ditandai keberanian  
mengambil suatu keputusan yang independen, tanpa dipengaruhi oleh  
pihak siapapun juga, Karena itu ia berani menangung resiko itu, berarti  ia 
memiliki kekuatan moral, bertanggung jawab moral dan menjadikan  dirinya 
sebagai individu yang memiliki kepibadian yang matang. Misalkan seorang  
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dosen yang memberi nilai E Karena tahu bahwa mahasiaswa  yang 
bersangkutan benar-benar mencontek basil penelitian. Sementara itu, 
atasan yang tidak tahu duduk persoalan,  Karena menganggap  bahwa 
mahasiswa tersebut tergolong aktivitas kampus yang berjasa  
mengangkat mama baik Iembaga pendidikan, sehingga itu ia berusaha  
membela supaya meluluskannya. Kalau tak terpenuhi maka dosen yang  
bersangkutan  akan dipecat. Karena tetap didesak, dosen tersebut  
mengambil  keputusan  untuk mundur/keluar saja, daripada harus 
mengikuti orang lain. ltulah  sebagai konsekuensi dari kedewasaan 
moralnya, yakni berani mengambil resiko.  

Kalau dirangkum dari pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 
prinsip aspek penuaan biologis, sosial, psikologis, moral dan spiritual akan  
membentuk  kepribadian  yang terintergrasi.  Tipe kepribadian  ini ditandai  
perilaku yang dilandasi dengan nilai-nilai  etika,  jujur, menjungjung  tinggi  
kebenaran,  keadlian,  ketulusan,  kebaikan,  kemurnian,  tidak  diskriminatif.   
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4. Interaksi Sosial dalam Keluarga   
Sebenamya secara hakiki kehidupan perkawinan merupakan kehidupan 

yang diwarnai dengan dialog yang tanpa henti sepanjang hidup. Jadi tanpa 
mengenal batas usia. Walaupun usia telah lanjut, tetapi idealnya cinta dibina  
agar makin lama makin rendah. Namun kenyataan, kadang tak terjadi seperti 
yang diidamkan oleh semua pasangan. Adalakanya menyebabkan perceraian  
dan kandas ditengah jalan.   

a. Cinta dan Perkawinan   
Kehidupan untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis telah   

dimulai sejak masa anak-anak. Sigmund freud (dalam Hall& Lindzay, 1998;   
Wallace, 1995) mengemukakan bahwa pada masa phallic muncul romantisme  
cinta  dalam  keluarga.  Seorang  anak akan  mencintai  dan  ingin  
menguasai/memiliki  orangtuanya. Anak Iaki-Iaki dan mengalami Oedipus  
complete, yakni ia akan mencintai  ibunya dan membenci ayahnya., karena  
tidak sanggup sebagai musuh dalam memperebutkan  dari  ibunya.  
Sebaliknya, seorang anak perempuan akan mengalami Elektra complex  yakni 
berusaha mencintai ayah dan membenci  ibunya.   

Kehidupan cinta rupanya  berlanjut  hingga  masa .dewasa, 
Santrock(1999) menyebutkan bahwa sebagian besar dewasa muda biasanya  
cenderung memiliki jenis romantis, yakni lebih didasari oleh ketertarikan  secara 
fisik, romantis dan nafsu biologis. Sedangkan pada masa dewasa  menengah, 
persahabatan. Mereka  tidak lagi  menonjolkan unsur ketertarikan fisik, sebab 
kondisi fisik mereka  mulai menurun seiring dengan terjadinya menopause dan 
andropose. Mereka berusaha makin erat hubungannya pernikahannya dengan 
seiring mambagi  perasaan, pikiran dalam mencapai kebahagiaan.   

b. Perkembangan hubungan cinta persahabatan  
Untuk menjelaskan bagaiman perkembangan cinta dan persahabatan   

yang dirasakan oleh masa dewasa menengah  Reedy, Biren &n Schaice   
(dalam Santrock, 1999) mengemukakan tahap perkembangan itu. Menurut   
mereka tahap perkembangan cinta persahabatan yakni dapat digambarkan 
dalam diagram dibawah ini. 
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(i). Dua orang tak ada hubungan sama sekali (zero contact). Dua individu  

yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dan tidak saling mengenal antara  

satu dan yang lainnya.   
 

 

 

 
 
 
 
 
 
(ii). Kesadaran bahwa individu memiliki hasrat internal untuk menjalin  
interaksi dengan orang lain. Seseorang yang terdorong  untuk menjalin  
relasi  dengan orang  lain, Karena terdorong beberapa factor kepentingan.  
Misalkan, ingin dapat menolong atau memperoleh pertolongan, ingin 
menjalian  hubungan  secara serius, dalam arti memperoleh jodoh dan 
sebagainya.   

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
(iii).  Kontak  permukaan  (surfer contact):  ialah bilateral  yakni terjadi  
beberapa interaksi. Kedua individu telah memberi respon untuk 
mengadakan suatu pendekatan, namun belum mencapai kedekatan 
emosional masing- masing masih mengungkapkan indentitas pribadi bukan 
pengalaman pribadi. Masing masing masih menjaga jarak dan menceritakan 
seperlunya, sesuai  konteks pembicaraan.  
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(iv). Hubungan saling menguntungkan(mutuality): suatu kelanjutan dari  
interaksi. Ketika masing-masing makin merasa tertarik, maka keduannya  
saling mecoba untuk mengungkapkan pengalaman pribadi guna 
memperoleh  titik temu. Keduanya saling kerjasama dan menyesuaikan 
diri agar diperoleh keseimbangan. Seringkali dalam proses penyesuaian 
itu, masing-masing  menemukan perbedaan yang menyebabkan konflik, 
namun mereka tetap  berupaya mencari  jalan terbaik.  .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(v). lnteraksi yang moderat ( moderate intersection). Dengan demikian  

makin mengenal pasangan antar individu, maka seseorang mulai makin  
merasa percaya pada pasangannya. Kadang konflik masih terjadi, tetapi  
mampu diselesaikan dengan baik, Karena masing-masing makin mampu  
bersikap dewasa dalam menghadapi masalah/konfiik, makin dengan cara  
mengalah/menghindar, agar mudah terselesaikan dengan baik dan tidak  
ada perpecahan.   
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(vi). Interaksi Besar( mayor intersection ).  Masing masing sudah bersikap  
makin cocok dan berkembang untuk mencapai seia-sekata. Sikap dewasa 
yang ditandai saling mengerti percaya, menerima secara tulus dan menjaga  
kepribadian pasangannya, maka menyebabkan individu makin merasa 
mantap menjalani kehidupan bersama.  .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Individu yang telah memasuki dewasa menengah memiliki cinta 
persahabatan dan hal ltu menurut Reedy, Biron dan Schaie (dalam 
Santrock,1999), berarti  sama dengan hubungan interaksi  mayor.   

 
 

C. Perceraian   
Perceraian ialah perpisahan antara suami  dan istri  untuk  tidak  

memutuskan ikatan perkawinan yang syah, dan kemudian antara satu 
dengan  yang lain berusaha untuk  mengambil jalan hidup sendiri-sendiri.  
Suatu perceraian dapat terjadi pada berbagai tahap perkembangan  
seseorang,  termasuk masa tengah baya. Salah satu penyebab 
kemungkinan terjadinya perceraian ialah krisis tengah baya yang tak 
terselesaikan dengan baik oleh pasangan. 
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Middle crisis (masyarakat umum mengatakan sebagai puber kedua)  
yakni kaum laki-Iaki ada kecendrungan mencari daun muda, pasangan 
baru, sebagai usaha pelarian terhadap rasa bosan dan tanggung jawab 
sebagai  suami dalam keluarga.   
Konflik yang terjadi antara suami dan istri yang tak terselesaikan dengan  
baik akan menyebabkan pencarian penyelesaian menurut keinginan 
masing- masing.   

Keinginan  yang  bersifat iseng kaum lai-Iaki untuk  menunjukan  
kejantanannya sebagai pria sejati atau bagi perempuan bahwa dirinya 
masih disukai bagi pria lain, Karena masih segar, cantik atau menarik. 
Keduanya  biasanya masih memiliki kondisi yang sudah mapan, 
sehingga seolah-olah tak ada yang menjadi masalah dalam puaya 
memenuhi kebutuhan ekonomi  keluarga.   
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B A B 5   
PERKEMBANGAN FISIK DEWASA AKHIR   

 

 

Pendahuluan   
Masyarakat, pada umumnya,  mempunyai  pandangan  yang 

sudah  menetap dalam dirinya (stereotipe umum) bahwa orang 
dewasa akhir  biasanya memiliki karakteristik yang khas, diantaranya: 
nampak Ietih, capai, koordinasi fungsi motorist Iamban, mudah cidera 
fisik, banyak istirahat di tempat tidur, mudah Iupa, tidak mempunyai 
ketertarikan terhadap hubungan sexual, terisolasi  dari Iingkungan  
sosial, nampak kesepian, tak mampu  menggunakan waktu secara 
produktif, nampak bodoh (self-pitying), kurang  pendengaran atau 
penglihatan, pikun, mudah marah (cranky), seperti kanak- kanak 
perilakunya, kemungkinan meninggal dur\nia di Iembaga kesehatan  
(rumah sakit) (Papalia  et  al,  1998,  2008;  Turner  &  Helms,  1995).   

Stereotipe ini cenderung bersifat negatif, sehingga 
mempengaruhi  pandangan dan sikap individu terhadap orang dewasa 
akhir. Maka kini ada  reaksi untuk mengangkat harkat mereka dengan 
memberi ungkapan bahwa  usia dewasa akhir, sebagai warga negara 
senior (senior citizen) atau sebagai golongan usia emas (golden ages).   

1. Klasifikasi atau Penggolongan  Usia Dewasa Akhir   
Bidang ilmu yang mempelajari proses penuaan yang terjadi pada 

golongan orang tua Ianjut usia, disebut gerontology. Nampaknya, para 
ahli gerontology (dalam Craig, 1995) sepakat bahwa dewasa akhir 
secara kronologis dapat dibagi menjadi 3 golongan yakn i  a). 
Golongan tua awal  (young old), b). Golongan tua-tua(old-old),  dan c). 
Golongan (oldest-old).   

Golongan tua awal (65-74 tahun), ditandai  dengan perilaku  
yang  nampak aktif, penting dan giat (active, vital & vigorius). 
Sedangkan golongan tua-tua/menengah (75-84 tahun) dan tua tertua 
(85 keatas) nampak Iemah, makin lemah dan sulit untuk dapat 
mengatur aktivitas sehari-hari. Salah satu  cabang dari gerontology, 
ialah gerontology sosial (social gerontology), yakni bidang ilmu yang 
mempelajari aspek-aspek kehidupan orang tua Ianjut usia, dengan 
tujuan untuk mencari cara  dan strategi bagaimana memperlakukan 
mereka dengan melalui pelayanan khusus, program-program dan 
kebijakan  yang dapat memberi keuntungan besar bagi mereka.   
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Pendapat tersebut, rupanya tidak disetujui oleh golongan ahli yang  
menganut pandangan usia fungsional (functional ages). Usia fungsional  
(functional ages) ialah seberapa jauh fungsi seseorang dalam Iingkungan  
fisik dan sosial, dibandingkan dengan sekelompok orang yang sama usia.  
Orang tua yang berusia 90 tahun, namun masih memiliki kondisi 
kesehatan  yang prima sehingga masih nampak berfungsi aktif, misalnya 
merawat rumah, menjadi penasihat presiden dsb, adalah Iebih baik bila 
dibandingkan dengan mereka yang berusia 65 tahun tetapi sakit-sakitan 
dan tak berfungsi apa-apa bagi masyarakat. Jadi dalam penggolongan 
usia fungsional tidak melihat berapa banyyak usia seseorang, namun 
melihat dari segi fungsinya dalam kehidupan seseharinya. Besarnya usia 
tak menentukan penggolongan itu,  fungsilah yang sangat penting.   

Yang dimaksud dengan fungsi disini ialah bagaimana peran 
seseorang  yang dapat memberi manfaat bagi dirinya maupun orang lain. 
Artinya apakah  keberadaan diri orang tersebut telah memberi nilai tambah 
dan manfaat untuk dirinya atau orang lain. Untuk dirinya, berarti bahwa 
orang itu dengan sikap, tindakan dan perilakunya mampu memberi  
pengaruh yang bermanfaat  bagi orang lain. Penerimaan dan penghargaan 
inilah yang menyebabkan orang tersebut merasa berharga, puas, bahagia. 
Sebab dirinya berarti bagi orang lain.   

Berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh golongan  orangtua  
tersebut, maka ada ilmu yang disebut geriantic, yakni salah satu bidang  
kedokteran yang mencoba untuk  mempelajari orang tua dan bagaimana  
menangani orangtua agar mampu mengatur, merawat diri sendiri secara  
sehat dan bermanfaat bagi dirinya, dalam rangka mempertahankan usia  
hidupnya.   

2.  Usia Harapan hidup dan Usia Hidup yang Sebenarnya  

Usia harapan hidup (life expectancy) yakni secara perhitungan 
statistik seberapa lama hidup seseorang itu sejak dilahirkan  sampai  pada 
saat  kematiannya. Hal ini biasanya dikaitkan dengan status kesehatan 
dalam  suatu negara pada masa periode tertentu. Perhitungan usia 
harapan hidup,  berdasarkan rata-rata usia penduduk dalam suatu negara, 
yang dikaitkan  dengan faktor-faktor tingkat kesehatan, pendidikan dan 
mungkin pendapatan  negara. Sebab faktor-faktor tersebut, secara teoritis, 
cukup mempengaruhi  hidup penduduk negara tersebut. Sementara itu, 
usia kenyataan yang  sebenarnya(longetiw) ialah seberapa lama hidup 
seseorang yang sebenarnya.   

I   
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Jadi perhitungan usia harapan hidup lebih mengarah pada kelompok  
penduduk negara, sedang usia yang sebenarnya, pada per-individu yang  
bersangkutan. Mungkin perhitungan sensus suatu negara disebutkan 
bahwa penduduk negara itu mempunyai usia harapan hidup berkisar antara 
71-78  tahun tersebut. Bisa jadi, ternyata dalam perjalanan hidupnya orang 
itu ketika mencapai usia 52 tahun tiba-tiba meninggal. Maka usia yang 
sebenarnya  dari orang itu adalah 52 tahun.   

3. Teori Proses Penuaan   
Dari pendapat para a l i  (Papalia, Olds & Feldman, 1998 dan Turner   

& Helms, 1995) secara garis besar dapat disimpulkan ada 2 teori  yang  
mengemukakan mengenai proses penuaan, yakni a). Teori-teori  
pemprograman genetik (genetic programming theories), b). Teori-teori 
dengan  berbagai varanasi (variable-rate theories).   

 
a.Teori  pemrograman genetik  (genetic  programming theories)  

Proses penuaan merupakan  hasil dari faktor generis  yang sudah 
dibawa sejak lahir. Secara otomatis-mekanis, faktor keturunan (gen) akan  
mempengaruhi seberapa banyak usia yang dicapai oleh seseorang. Sel-sel  
organ tubuh manusia akan mengalami penuaan Karena tubuh itu 
diibaratkan sebagai resin biologis yang telah terprogram sejak masa 
konsepsi yakni tubuh akan mengalami keausan, kerusakan dan kelemahan. 
Sehingga mau tak mau itu akan menua melalui proses tersebut. Penuaan 
ditandai dengan adanya penurunan fungsi pendengaran,  penglihatan  dan 
fungsi  kontrol  motorik.   

Kelemahan dari teori ini, ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa  
pengaturan sistem dalam tubuh itu, bukan hanya faktor genetis, namun juga 
Karena faktor perubahan hormonal (hormonal changes) dan sistem 
kekebalan  tubuh (immune system). Perubahan hormonal, misalnya hormon 
pertumbuhan  (growth hormones) yang berkurang menyebabkan kekerdilan 
individu. Selain  itu juga akan mempengaruhi proses penurunan produksi 
zat antibodi yang menyebabkan seseorang tak mampu  untuk  melawan  
suatu  penyakit.   

b. Teori-teori  Taraf Variabel   
Teori ini sering disebut sebagai teori kesalahan (error theory), Karena   

teori ini mengemukan bahwa proses penuaan itu bervariasi  antara  satu orang   
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dengan orang lain pasti  berbeda. Proses penuaan tersebut sangat  
dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal 
berkaitan  dengan sistem metabolisme dalam tubuh yang bersifat biologis, 
sedangkan faktor eksternal yakni lingkungan fisik maupun sosial. 

Yang termasuk teori ini, diantaranya:  a). Teori keusangan (wears  
&tears theory), b). Teori radikal bebas (free radical theory), c). Teori taraf  
kehidupan (rate of living theory), d). Teori kesalahan alamiah  
(errorcathastrophe theory), dan e).Teori kekebalan otomatis (autoimmune  
theory).   

(i) Teori Keusangan   
Teori keusangan mengemukakan bahwa usia tubuh itu merupakan  

akumulasi dari kerusakan sistem, yang dapat diibaratkan sebagai kain yang  
cepat aus dan mudah sobek, atau air mata yang bila keluar terus akan 
cepat kering. Tubuh bukan diibaratkan sebagai sebuah mobil, yang ketika 
rusak dapat diperbaiki. Bagaimanapun set-sel jantung, otak, paru-paru atau 
organ lainnya tak akan dapat memperbaiki (menyembuhkan sendiri), ketika 
sel-sel itu mengalami kerusakan Karena terserang penyakit/ sakit, sehingga  
harus berakhir dengan kematian.   

Stressor internal dan eksternal, akan dapat memperburuk kondisi fisik  
sehingga akan mempercepat proses penuaan dan kematian. Stressor 
internal, misalnya berupa bagaimana kondisi emosi-psikologis stabil atau 
tidak, bahan bio-kimia yang diproduksi selama metabolisms apakah 
membawa zat racun  yang menimbulkan gangguan penyakit atau tidak, dan 
seterusnya. Sedangkan stressor sosial, misalnya bagaimana kondisi alam 
apakah terjadi bencana alam(gunung meletus, gempa bumi, banjir), kondisi 
sosial-politik negara yang kacau-balau, rusuh, perang, kondisi lingkungan 
kerja yang menuntut  tugas dan kewajiban yang banyak memakan waktu.   

 
(ii). Teori radikal be bas   

Efek samping dari ketidakstabilan pembentukan atom atau molekul  
selama metabolisms tubuh akan dapat mempercepat kerusakan organ-
organ  tubuh itu sendiri secara radikal. Metabolisme tubuh diantaranya, 
ketidakstabilan selama proses pembentukan set protein, lemak, zat asam, 
karbohidrat. Akibat ketidakstabilan tersebut nampak dengan timbulnya 
penyakit encok (arthritis), banker, penyakit jantung, diabetes mellitus, 
gangguan  saraf  (parkinson diseas). Antioksidan  seperti vitamin C dan E, 
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beta-carotene diyakini dapat menghentikan aktivitas  f isik secara  ekstrim  
mendadak. 

 

 (iii). Teori Taraf Kehidupan   
Tubuh manusia dapat banyak melakukan banyak pekerjaan namun 

makin banyak melakukan suatu pekerjaan, tubuh makin dapat mengalami 
keausan, sehingga dapat mempercepat proses metabolisme dalam tubuh. 
Hal ini  tentu  juga  akan mempengaruhi  lama atau panjangnya  usia 
kehidupan  seseorang. Dalam penelitian terhadap ikan yang diletakan 
dalam air yang  lebih dingin ternyata mampu membuatnya dapat bertahan 
dalam jangka  waktu yang Iebih lama, dibandingkan ikan yang ditaruh 
dalam air hangat.   

(iv). Teori kesalahan alanah   
Teori ini seringkali digabung dengan teori mutant tubuh (somatic-  

mutant theory). Secara. prinsip teori-teori  ini mengemukakan  bahwa tubuh  
itu terdiri dari berbagai set. Adanya perubahan struktur set dalam tubuh 
akan menyebabkan kerusakan, hal ini ditandai dengan adanya gangguan 
sakit-penyakit. Stressor internal maupun eksternal akan menyebabkan 
mengganggu komposisi set dan jaringan otot jantung, hati, paru-paru dan 
sebagainya. Akumulasi atau pemupukan dari berbagai banyak kerusakan 
dan kesalahan set, dapat  mengakibatkan  kerusakan,  malfungsi  organ  
tubuh, bahkan menimbulkan kematian.   

(v). Teori kekebalan otomatis   
Sistem kekebalan  dalam tubuh akan berfungsi  dengan baik kalau  

individu yang bersangkutan dalam keadaan sehat-walafiat. Misalnya, ketika  
jari-jari teriris pisau, maka tanpa diobati dengan obat Iuar, sel-sel darah 
putih  akan berfungsi untuk merekatkan jaringan otot yang robek sehingga 
dapat pulih kembali seperti sedia kala. Namun Karena individu telah 
mencapai usia dewasa akhir, banyak set yang mengalami penurunan 
fungsi, yang diakibatkan dengan adanya kerusakan set tersebut. Dan darah 
putih atau zat penyembuh dalam dirinya tak berfungsi dengan sempurna. 
Oleh Karena itu, zat tersebut tak mampu menanggulangi gangguan 
kerusakan sel. Hal in nampak ditandai dengan penyakit encode (arthiris)   
pada orang-orang tua (dewasa akhir).   
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4. Perubahan-perubahan Fisik   
Perubahan fisik golongan dewasa akhir, dalam penelitian William  

(Papalia,1998; 2008) bersifat variasi antara satu orang dengan orang lain.  
Sebab perubahan, terutama kesehatan dan penyakit sangat dipengaruhi  
oleh faktor nutrisi, kegiatan-kegiatan fisik, kesehatan lingkungan (sanitasi) 
dan polusi lingkungan. 

a. Kondisi otak pada golongan orang tua akhir   
Perubahan dalam otak antara individu  satu dengan  individu  lain  

berbeda-beda. Perubahan dalam otak memang berbeda, namun tak 
dapat  disamaratakan orang perorang.   

Setelah berusia 30 tahun, kapasitas berat otak mulai berkurang 
secara  lambat, namun makin bertambah usia seseorang kapasitas itu 
akan makin cepat berkuranganya. Sampai usia 90 tahun, diperkirakan 
kapasitas otak berkurang sampai 10 persen, hal ini terutama terjadi pada 
pengurangan set syaraf atau neuron otak bagian Iuar (cerebral cortex). 
Berkurangnya neuron otak akan mengakibatkan penurunan berat otak. 
Cerebellum, adalah bagian otak yang berfungsi untuk menjaga 
keseimbangan dan koordinasi  fungsi  motorik,  pun  akan  mengalami  
penurunan  sel sebanyak  25  persen.   

Penurunan kapasitas otak berlangsung secara lambat ketika 
seorang individu menginjak masa dewasa menengah (middle age) orang 
dewasa usia diatas 70 tahun, reflek injakan kaki sudah menghilang, 
bahkan usia 90 tahun semua refleks sudah tak ada sama sekali, jadi ia 
kehilangan refleks, akibatnya koordinasi tubuh tak berlangsung dengan 
baik dan tak normal. Selain itu, ditemukan pula mereka memiliki daya 
ingat yang berkurang sekali.   

Namun demikian, tak semua perubahan dalam otak menyebabkan  
kerusakan. Dendrids, yakni cabang neuron yang membawa pesan-pesan  
dalam oak, rupanya tak mengalami kerusakan. la masih berfungsi secara  
normal, walaupun penerimaan pesan nampak lambat.   

 

b. Fungsi Psiko-sensorimotor   

Walaupun ada perubahan secara tajam terhadap fungsi sensory 
dan psikomotor, namun kehidupan setiap hari orang tua tak berubah. 
Mereka tetap melakukan aktivitas sehari-hari dalam Iingkungan sosial 
dan bersikap mandiri. Dengan alat bantu khusus hasil teknologi yang 
mutakhir,  maka  dapat membantu orang tua untuk dapat memperkuat 
pendengaran maupun  penglihatan.   
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(i). Penglihatan (vision)   
Biasanya dengan menggunakan alat bantu (misal kacamata/ contact 

lense), banyak orang Ianjut umur  dapat melihat sesuatu benda dengan 
jelas. Kira-kira golongan orang usia 60-an tahun banyak mengalami  
kesulitan dalam mengamati penglihatan. Mungkin mereka  mengalami  
gangguan  penglihatan  dalam  jarak  dekat,  tetapi  bisa  dapat  melihat  
jarak  jauh (hipermetropy/farsighdness). Sebaliknya ada yang tak bisa 
melihat jarak jauh, dan dapat melihat jarak dekat (myopy). Kadang mereka 
pun tak dapat membedakan warna, tak dapat melakukan  aktivitas  seperti,  
membaca, menjahit, memasak, belanja. Kalau toh dapat membaca, itu pun 
harus dengan huruf yang besar-besar.   

Kesulitan dalam penglihatan bukan hanya dialami di dalam rumah,  
tetapi juga ketika berada di luar rumah. Karena penglihatan kurang ajar,  ia 
kurang dapat melihat dengan jelas tanda-tanda  rambu lalu-lintas, tak  
mampu dalam melakukan koordinasi motorik, sehingga ketika mengendarai  
mobil  mereka  banyak   mengalami  kecelakaan  dijalan raya.   

Banyak diantara golongan usia diatas  65 tahun,  individu  terkena  
penyakit  katarak (cataract), yang disebabkan  bagian retina  mata tertutup  
semacam kabut kelabu, sehingga penglihatan menjadi kabur atau abu-abu.  
Untuk mengatasinya  perlu operasi pengangkatan selaput  itu, agar dapat  
melihat dengan baik. Bahkan kalau terjadi kerusakan pada pusat retina,  
akan mengakibatkan kebutaan. Sebab satu contoh, diantaranya John  
Sebastian Bach, seorang komponis musik klasik terkenal  dari  negara  
Jerman, yang pada masa tuanya mengalami kebutaan.   

(ii). Pendengaran   
Kira-kira satu dari 3 orang usia 65-74 tahun dan setengah dari usia  

85 tahun keatas, banyak yang mengalami penurunan fungsi pendengaran.  
la tak dapat mendengar dengan baik terhadap suatu suara. Khusus kaum 
Iaki-Iaki, banyak menemui kesulitan untuk mendengar suara orang 
berbicara,suara radio/TV. Untuk itu alat bantu pendengaran (hearing  aids)   
dapat dipergunakan agar membantu proses pendengaran dengan baik. 
Atau bisa juga, dengan kemajuan teknologi, kini banyak dipasang microchip 
di telinga, agar pendengaran orang tua pulih kembali.   
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(iii). Pengecapan dan Penciuman   
Orang tua ternyata mengalami kerusakan pada olfactory bulb  yakni   

bagian otak yang mengatur proses pengecapan rasa dan penciuman bau.  
Kerusakan bagian tersebut menyebabkan individu mengalami kesulitan 
untuk merasakan makanan Iezat, tak mampu mencium bau-bauan  yang 
wangi dengan baik. Mungkin makanan itu, rasanya Iezat, tetapi ketika 
dirasa temyata terasa pahit atau hambar. Dan sebaliknya, mungkin bau 
yang dicium oleh orang normal, bau itu wangi, tetapi ketika dicium oleh 
individu yang tua tadi,  maka terasa bau  busuk atau bacin tak sedap.   

(iv). Kekuatan, Koordinasi dan Waktu Reaksi   

Sebenamya  orangtua  dapat  melakukan lebih  banyak pekerjaan  
sebanyak yang dilakukan oleh orang yang Iebih muda,  namun nampak  
Iambat gerakannya. Mereka kehilangan kekuatan fisik, sehingga tak 
mampu  mengangkat barang-barang yang berat. Umumnya  kekuatan  
mereka  berkurang sekitar 10-20 persen pada usia 70 tahun, sedang pada 
usia antara 70-80 tahun, kekuatan sebanyak 50 persen ketika ia masih 
berusia 30 tahun.   

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa latihan beban yang sering  
dilakukan berulang-ulang akan dapat meningkatkan kekuatan otot-otot 
tubuh  dan mobilitas fungsional motorik bagi individu yang berusia sekitar 
90 tahun. Setelah melakukan kegiatan Iatihan selama 8 minggu, kekuatan 
otot mencapai 174 persen. Hal ini karena adanya pertumbuhan otot-otot  
tak diduga sebelumnya. Penemuan plastisitas dan peningkatan performasi 
ini sangat  penting, guna membantu individu untuk dapat menyesuaikan diri 
dengan  menjalankan aktivitas kehidupan setiap hari.   

Lambatnya waktu reaksi dan berkurangnya efisiensi koordinasi 
motorik, yang dikaitkan dengan penurunan penglihatan, maka beresiko 
besar pada faktor kecelakaan di jalanraya,saat mereka mengendarai  mobil.   
 
5. Kehidupan Fungsi Sexual   

Apakah  kehidupan  sexual  bagi orang  Ianjut  umur  mengalami 
penurunan? Pertanyaan ini seringkali diajukan oleh sebastian mahasiswa  
yang masih berusia muda. Dalam banyak penelitian yang dilakukan para  
ahli, ditemukan bahwa walau sudah lanjut umurnya ternyata mereka masih  
tetap memiliki gairah sexual yang membara dan aktif, artinya mereka tetap  
melakukan hubungan sex dengan pasangan hidupnya. Tentu saja, aktivitas  
hubungan  sex  tersebut,  berbeda  ketika  mereka  masih  muda.   
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Perbedaan ini nampak pada frekuensi (seberapa sering melakukan  
hubungan sex, tensi (perasaan yang dialami ketika berhubungan sexual),  
atau  intensitas  fisik (kemampuan  ereksi,  ejakulasi,  orgasme).  Mereka  
mempunyai kadar horror sex, testoteron  rendah, maka menyebabkan  
lamanya mereka mencapai ereksi dan ejakulasi. Untuk itu, perlu rangsangan  
dari pasangan hidupnya, agar tercapai kehidupan sexual yang wajar. 
Kadang-kadang. Mereka dapat ereksi,namun tak mampu mencapai ejakulasi 
atau  terjadi ejakulasi diri.   

Laki-Iaki yang mengalami gangguan penyakit jantung, maupun 
diabetes mellitus, menurut Brammer dkk (dalam Papalia, et al, 1998; 2001; 
2008), cenderung memiliki gangguan fungsi ereksi (erectible disfunction). 
Sedangkan wanita akan mengalami penurunan gairah sexual ditandai 
dengan sulitnya mencapai ereksi putting susu/payudara, clitoral, bibir vagina. 
Selain itu, vagina wanita cenderung  kaku dan tidak fleksibel  lagi. Karena itu, 
untuk mencapai kefleksibelan diperlukan  cream / minyak  untuk  pelumasan.   

Namun dari semua hal tersebut di atas, baik laki-laki maupun wanita  
dapat menikmati gairah hubungan sexual dengan pasangannya yang 
ditandai dengan tercapainya orgasme. Hasil penelitian Wiley & Bartz (dalam 
Papalia  dkk, 1998) membuktikan bahwa lebih dari 2/3 diantara subject 118 
orang tua baik laki-laki maupun wanita telah mengikuti  pelatihan  pendidikan  
sexual dan merasa puas. Sebaliknya, 1/3 diantaranya tak mampu mencapai 
ereksi, apalagi mencapai orgasme. Hal ini disebabkan oleh Karena buruknya  
hubungan dengan pasangan hidupnya, konflik, gangguan kesehatan jantung,  
diabetes mellitus dan sebagainya.   

Laki-laki maupun wanita yang sejak mudanya mempunyai kondisi  
kesehatan yang prima, masa tuanya pun akan memiliki hubungan  sexual  
yang cukup baik dan memuaskan, dibandingkan dengan mereka yang sakit-  
sakitan sejak masa mudanya.   

6. Gangguan Mental dan Perilaku   

Karena mengalami proses penurunan jumlah neuron dalam jaringan  
otak, sementara diri orang dewasa akhir sudah tidak aktif lagi dalam 
Iingkungan masyarakat, maka ia akan rentan terhadap gangguan kesehatan 
baik secara fisik maupun psikis. Para ahli (Papalia, Olds & Feldman, 1998; 
Turner &  Helms, 1993; Craig, 1993) menyatakan beberapa gangguan 
mental pada diri orang dewasa akhir yakni : demensia, parkinson.   
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a. Dementia   
Gangguan psikologis yang disebabkan oleh penurunan fungsi kognitif 

dan perilaku, sehingga individu mengalami perubahan kepribadian, sering  
bingung, mudah lupa, linglung. Hampir 80 persen, menurut seorang ahli  
psikopatologi, Selkoe, kasus dementia, dialami oleh orang Ianjut usia. Hal ini  
disebabkan Karena adanya gangguan jantung (cardiovaskuler problem)  
hipertensi,  stroke  ringan (small stroke),  penyakit  parkinson (parkinson  
diseases), gangguan syaraf progress (yang ditandai dengan tremor, gerakan  
Iambat, ketidakstabilan postur tubuh dan kejang) atau penyakit Alzheimer.  
Stroke ringan dapat dicegah dengan melakukan diet dengan mengurangi  
makanan yang mengandung garam, mengontrol hipertensi agar tetap normal  
tekanan darahnya,  Serta menghindari  obat-obatan (drugs) . 

 
b. Penyakit Alzheimer   

Penyakit yang ditandai dengan penurunan fungsi otak secara cepat 
dan teratur sehingga orang mengalami kehilangan kesadaran, kemampuan  
berpikir, kehilangan kemampuan kontrol tubuh dan tak jarang berakhir 
dengan  kematian. Penyakit ini  jarang menimpa pada mereka yang berusia 
di bawah 54 tahun, tetapi mereka yang berusia Ianjut kemungkinan akan 
mengalami penyakit ini.   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa golongan usia di atas 65 tahun,  
terkena penyakit ini mencapai 2-10 persen, sedang usia di atas   
85 tahun,  kemungkinan  terkena sebanyak  13-50 persen. Tahun 2040.   
diperkirakan  sebanyak  14 juta  jiwa  dari seluruh  penduduk  dunia  akan   
mengalami penyakit alzheimer.   

Selama ini belum diketahui apa yang menjadi penyebab terjadinya   
penyakit tersebut. Perkiraan sementara dari studi fisiologis, ditemukan 
bahwa faktor gen mutan dalam kromosom 1, 14, atau 21 adalah menjadi 
penyebab timbulnya penyakit tersebut. Dari penelitian lain menambahi 
bahwa pasangan gen kromosom 19, yang disebut apoE-4, diyakini menjadi 
penentu timbulnya penyakit  ini yang dialami  oleh mereka  yang berusia  
diatas 65 tahun.   

Tanda-tanda yang nampak pada mereka yang mengalami penyakit   
alzheimer yakni mereka cenderung memutarbalikkan fakta nomor atau pesan  
dari telepon (bohong, lupa), kesulitan dalam menggunakan Kata-kata, tak  
mampu melakukan permainan kartu atau tenis, tiba-tiba mengalami 
kehilangan  kesadaran, pingsan, hilang ingatan dalam waktu relatif cepat,  
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mudah marah, bingung, Ietih, gelisah dan mengigau seperti orang gila 
(confusion, irritability,  restlessness, agitation, delirium). Selain itu, mereka 
tak mampu berkonsentrasi, tak mampu bicara dan tak mampu melakukan 
oriental. 

 
Dengan demikian individu tak mampu memahami bahasa dan menggunakan  
bahasa, tidak ingat nama-nama saudara, dan tak dapat makan sendiri,  
kecuali ada yang membantu supaya makan. Diagnosis untuk mengetahui  
penyebab penyakit ini, hanya dapat dilakukan dengan pengoperasian bedah  
otak, setelah kematian dari orang yang bersangkutan. Orang yang 
mengalami penyakit ini ternyata  ditandai  dengan  ketidaknormalan  otaknya  
yakni  berkurangnya jumlah sel syaraf, terutama pada bagian amyloid-plag, 
akibat dari kematian dendrids.   

Tabel perbedaan perilaku prang yang terkena penyakit   
alzheimer dan perilaku normal.   
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7.  Faktor-faktor  Resiko  Terkena  Demensia  dan Alzheimer  
Lumbantobing (1995), seorang profesor di bidang kedokteran dari   

Universitas Indonesia, mengemukakan ada beberapa karakteristik individu  
yang  mudah terkena  gangguan dimensia maupun penyakit alzheimer.  
Karakteristik tersebut berkaitan dengan faktor usia, jenis kelamin, 
pendidikan  dan faktor keturunan.   
 
a). Usia   

Seseorang yang mencapai usia tua akan mempunyai  resiko yang  
besar terkena gangguan dimensi maupun alzheimer. Artinya makin 
bertambah  usia seseorang makin besar kemungkinan resiko itu menyerang 
pada orang itu.   
 
b). Jenis kelamin   

Dari banyak penelitian maupun kasus yang ditandai oleh 
Lumbantobing, ditemukan bahwa jenis kelamin perempuan cenderung 
mempunyai resiko tinggi terkena penyakit alzheimer. Namun untuk 
gangguan dimensia, jenis keiamin Iaki-Iaki Iebih besar terkena dimensia 
vaskular.   

 
c). Pendidikan   

Lumbantobing, meyakini  bahwa  faktor pendidikan  juga membawa  
resiko yang cukup besar bagi seseorang untuk terserang dimensia maupun  
penyakit alzheimer. Menurut dia, bahwa mereka  yang berusia  di atas 75  
tahun dan tak pernah mengenyam pendidikan di bangku sekolah, 
kemungkinan  terkena dimensia dua kali Iebih besar dibandingkan dengan 
mereka yang berpendidikan sekolah dasar.  .   

 
d). Keturunan   

Keluarga, terutama dari orang tua yang pernah mengalami dimensia  
maupun penyakit parkinson, kemungkinan besar akan menurunkan 
gangguan  tersebut pada anak-anaknya.   

 
8. Terapi terhadap Demensia   

Penderita demensia biasanya ditandai dengan depresi, kecemasan,  
agitasi, delusi, halusinasi dan insomnia. Maka untuk dapat menangani 
supaya sembuh, perlu dilakukan penanganan yang profesional. 
Lumbantobing (1995) . 

 

mengemukakan ada beberapa terapi untuk menangani demensia, yakni a).  
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Terapi  medis-farmakologis, dan  b).  Terapi  psikologi-behavioral.   

a. Terapi Medis-Farmakologis   
Terapi yang digunakan untuk mengatasi dan menghilangkan gejala-  

gejala yang menyertai demensia, dengan memberikan obat-obatan yang  
sesuai dan tepat. Untuk pemberian obat ini, tentu yang berhak dan 
berwenang  untuk  memberikannya  ialah  dokter  ahli  spesialis,  bukan  
psikolog. Dalam pemberian obat tersebut, perlu dipertimbangkan bagaimana 
kondisi masing-masing pasien penderita. Mungkin ada pasien yang cocok 
dengan obat tertentu tetapi tidak cocok dengan obat lain. Namun demikian, 
biasanya dokter akan memiliki pertimbangan dan kebijakan tertentu  
sebelum memberikan obat pada pasien. Sebab mereka sudah cukup 
terampil dan  profesional  dalam menangani gejala-gejala demensia, yakni:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Terapi Psikologi-behavioral   
Terapi ini biasanya dengan melihat bagaimana keadaan dan  

karakteristik klien yang sebenarnya. Lalu diusahakan membuat tujuan untuk  
melakukan  terapi  pada  klien.  Tujuan  yang  dimaksud  ialah  :   

1. Mempertahankan kualitas hidup.   
2. Memanfaatkan  kemampuan yang masih ada seoptimal mungkin. 
3. Berupaya memperlambat perburukan kondisi klien. 
4. Membantu keluarga yang merawat, memberikan informasi yang tepat. 
5. Menghindari tindakan-tindakan, baik yang bersifat farmakologis  

maupun non-farmakologis, yang tidak perlu, tak bermanfaat dan  
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banyak memakan biaya, misalnya dengan membeli obat 
sembarangan yang diragukan kegunaannya (tindakan farmakologis), 
pergi ke orang yang Iatar belakang keprofesionalannya diragukan  
secara ilmiah,  seperti dukun (non-farmakologis).  

6. Menghadapi keadaan penyakit secara realists, yakni menerima dan  
menjalani keadaan apa adanya, tak usah "neko-neko" (macam-   
macam). 

 
Dengan tujuan yang tekah diketahui tersebut, tenaga profesional 

akan dapat menindaklanjuti dengan program-program praktis yang terarah, 
terjadwal  untuk mencapai tujuan yang dimaksud.   

 

 
Skema resiko dan penanganan terhadap dementia dan parkinson   

Sela ma  ini,  stereotipe  yang  muncul  dalam  pikiran  masyarakat   
cenderung memandang  terhadap  orang  dewasa  akhir. Namun tidak  
selamanya pandangan tersebut benar, sebab tidak semua orang tua 
demikian. Masih banyak orang tua yang tetap mampu mempertahankan 
keberadaan dirinya  agar berfungsi  secara  optimal di  lingkurgan  
masyarakat. 

Memang diakui bahwa orangtua, karena faktor usia, sehingga mereka  
cenderung mudah mengalami gangguan kesehatan fisik maupun mental  
(psikis). Namun itu, para ahli berupaya mengatasinya agar mereka dapat  
mempertahankan kehidupannya dengan baik.   
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BAB 6   
PERKEMBANGAN PSIKOSOSIAL DEWASA AKHIR   

 

 

Pendahuluan   
Manusia dalam menjalani kehidupannya, diwarnai dengan berbagai  

masalah dan bagaimana ia menyelesaikannya dengan baik. Kegagalan dan  
keberhasilan merupakan dua sisi yang silih berganti dalam diri manusia,  
sampai pada akhirnya, manusia akan dapat mengambil hikmah dan belajar  
agar menjadi seorang individu yang bijak. Dengan demikian, individu akan  
menjalani kehidupan dengan hati-hati dan dapat mewujudkan kebahagiaan  
dalam hidup.   

Masa dewasa akhir, umumnya, memiliki karakteristik-karakteristik  
tersebut di atas. Sisa-sisa usia dalam menjalani kehidupannya cenderung  
dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau pada dewasa muda maupun dewasa  
menengah, individu memusatkan diri kepada dunia luar yakni: belajar 
meniti karir dan membangun kehidupan ekonomi keluarga, maka masa 
dewasa akhir, individu berusaha menggunakan waktunya untuk 
membangun diri pribadi, terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah 
rohani keagamaan. Hal ini ditandai dengan makin giatnya untuk mendalami 
kehidupan agama, makin aktif beribadah, agar dapat diterima di sisi Tuhan 
Yang Maha Esa masuk Surga.   

1. Perkembangan Kepribadian Dewasa Akhir   
Kepribadian  itu bukan merupakan sesuatu  yang sudah jadi, tetapi  

senantiasa berproses terus-menerus  sepanjang  kehidupan  individu.  
Kepribadian akan berubah terus berjaian dengan pertambahan usia 
seseorang. Perubahan itu terjadi Karena individu  selalu bergerak untuk  
melakukan aktivitas kehidupannya maupun mengadakan interaksi dengan 
lingkungannya, guna mencari makna kehidupan sehingga dapat 
mewujudkan kebahagiaannya.  Karena itu, hampir  setiap  individu tak akan 
pernah merasa puas dalam kehidupannya,  termasuk  mereka  yang  telah 
menginjak  dewasa akhir.   

Teori-teori kepribadian. Para ahli psikologi perkembangan, seperti  

Papalia dkk (1998) dan Martani dkk (1993) menyebutkan beberapa teori  
kepribadian guna  menjelaskan perkembangan psikososial  dewasa akhir,   
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yakni: a). Model konsep diri, b). Model krisis normatif, c). Model hoping, 
d).  Model Neugarten.   

 

1.a.ModeI Konsep Diri   
Konsep ini merupakan bagaimana persepsi seseorang dalam 

melihat seluruh aspek kehidupan pribadinya. Persepsi tersebut akan 
mempengaruhi bagaimana individu berpikir, bersikap dan bertindak  
terhaap diri sendiri  maupun terhadap lingkungannya (baik lingkungan fisik 
maupun lingkungan sosial). Jadi konsep diri ini merupakan skema yang 
menjadi predisposisi (penentu arah) setiap perilaku seseorang. Dengan 
demikian, dapat dikatakan konsep diri akan mempengaruhi perkembangan 
gaya identitas (identity style)  seseorang.   

Sebab dengan terwujudnya identitas seseorang, akan nampak dalam  
tindakan/perilaku yakni bagaimana ia akan menghadapi sesuatu masalah,  
menginterpretasikan  sesuatu  hal, atau memberi respon  terhadap  suatu  
stimuli dalam hidupnya. Masih terpengaruh oleh pandangan psikoanalisa  
Freud, menurut Krauss Whitboume (dalam papalia dkk, 1998) gaya 
identitas  itu  cenderung  amat  dipengaruhi  oleh aspek kesadaran 
maupun ketidaksadarannya. Akibatnya, perubahan perilaku seseorang 
yang muncul dalam  permukaan, seringkali sulit  untuk  diprediksi  oleh  
orang  lain.   

 

1.b. Model Krisis Normatif   

Para ahli yang mengembangkan teori ini, seperti Erikson, Robert 
Peck maupun Vaillant (dalam  Papalia dkk, 1998) secara prinsip setuju 
bahwa setiap tahap perkembangan akan melahirkan suatu krisis yang 
harus dihadapi oleh individu. Siapapun tak akan dapat mengelak atau 
menghindarinya. Havighurst menyebut krisis itu sebagai tugas 
perkembangan (development  tasks).   

   (i). Erik Erikson : integritas ego >< keputusan   
Erik Erikson (dalam Hall dan Lindzay, 1998; Wallace, 1991; Pervin,  

1997; Papalia dkk, 1998)  menyebutkan bahwa walaupun individu  telah  
menginjak dewasa akhir, ia akan tetap menghadapi suatu krisis dalam  
hidupnya. Adanya krisis pada masa ini, akan mendorong  individu untuk  
bertindak  guna  mencapai  integritas  kepribadiannya  (ego in tergrity).   
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Namun demikian, tidak selamanya suatu krisis dapat dihadapi 
dengan  baik oleh individu.  lndividu  yang tak mampu menghadapi  krisis 
tersebut, menurut Erikson, cenderung menurunkan harga diri. la akan 
merasa gagal, merasa tak mampu, kecewa, cemas, pesimis dan akibatnya 
kadang merasa putus asa (despair). Lebih Ianjut, sebaliknya, keberhasilan 
dalam menghadapi krisis dalam tahap kehidupannya, akan meningkatkan 
rasa percaya diri, merasa dirinya mampu, senang, bahagia, tenang, 
akibatnya ia akan merasa optimis dalam menghadapi kehidupan 
berikutnya.   

(ii). Robert Peck : Penyesuaian Diri Dewasa Akhir   
Karena menghadapi suatu krisis, maka menurut Peck, setiap 

individu yang telah menghadapi dewasa akhir, dituntut untuk menyesuaikan 
dengan kondisi dirinya yang makin tua. Peck menyebutkan 3 penyesuaian 
diri yang  harus dilakukan oleh individu dewasa akhir yakni:   

 
Memperluas  definisi  diri >< tetap  tekun  dengan  peran  kerja.  

Upaya untuk dapat mempertahankan  eksistensi (keberadaan)  diri   
sehingga diakui dan diperhitungkan dalam Iingkungan sosial, adalah 
dengan  tetap berkarya sebagai sumbangan yang dapat dilakukan individu. 
Kegiatan kerja memberi makna dan arti dalam hidup individu, Karena 
kompensinya  dapat diaktualisasikan secara optimal. Sementara tanpa 
kegiatan, yakni bila tidak bekerja, berarti ia tak memiliki peran yang berarti 
dalam Iingkungan sosial.   

Dengan demikian, eksistensi dirinya akan diakui dengan baik, 
bahkan  dirinya dianggap ada dan berperan di masyarakat. Pada masa 
dewasa akhir  ini, (walau makin  tua) individu  ingin mendapat  pengakuan 
itu, sehingga dengan segenap kemampuan ia tetap melakukan suatu 
aktivitas tertentu yang dapat dilakukannya. Misalnya: menyiram tanaman, 
membuat makanan dan sebagainya.   

 
Transendensi kejasmanian >< memberi perhatian pada aspek jasmani.  

Walaupun kekuatan dan kondisi fisik pada masa dewasa akhir ini  
main  rapuh dan Iemah, namun masih ada semangat dan visi-misi yang  
berasal dari dalam diri untuk dapat diwujudnyatakan sehingga dapat selalu  
mencapai kebahagian dalam kehidupannya. Jadi kemampuan memahami  
dan menerima kondisi fisik yang lemah itulah, yang titik tolak bagi individu  
agar keinginan dirinya untuk berkarya, dapat melampaui keterbatasan 
fisiknya.   
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Transendensi ego  ><  memberi perhatian terhadap ego.   
Pada masa akhir ini, individu segera akan menghadapi suatu 

kematian dan itu tak dapat ditolak/dihindarinya. Maka tak ada cara lain, 
kecuali dengan mempersiapkan diri sehingga akan menerima kematian 
tersebut secara  tenang  dan  wajar. Kematian  merupakan  akhir  dari 
seluruh  perjalan  kehidupannya.   

 
(iii). George Vaillant: Faktor kesehatan emosional.   

Yang dimaksud dengan kesehatan emosional (emotional health) 
ialah kemampuan untuk dapat melakukan aktivitas bermain, bekerja 
maupun  mengasihi terhadap prang lain, dengan berhasil baik.   

Dalam kehidupan, adakalanya individu melakukan aktivitas bermain  
guna memperoleh kesenangan. Misalnya rekreasi, bermain layang-Iayang  
(seperti anak kecil).  Aktivitas kerja ialah  upaya mengekspresikan/ 
mengaktualisasikan segenap kemampuannya, untuk memperoleh 
penghargaan baik secara materi maupun nonmateri. Sedangkan  
mengasihi merupakan upaya untuk mempertahankan relasi dengan orang  
lain, seperti: keluarga, pasangan hidup, anak-anak, saudara, teman-teman  
atau orang lain yang tak dikenal.   

Walaupun usia makin tua, sebenarnya individu masih berharap 
dapat melakukan aktivitas itu dengan baik. Kemampuan untuk melakukan 
tiga hal itu, menurut Vaillant (dalam Papaya dkk, 1998), akan memberikan 
kebahagiaan dalam hidupnya. Namun demikian, seringkaii hambatan untuk 
dapat mencapai tujuan itu, berasal dari masalah-masalah yang  berskala 
besar, seperti: kesehatan fisk yang cenderung buruk, Karena penyakit yang 
dihadapinya cukup berat, depresi berat, alkoholisme.  .   

 
1. c. Model Coping   

Yang dimaksud  dengan  kepribadian  tipe  koping (coping model)  
menggambarkan  seberapa  jauh  kemampuan  seseorang  untuk  dapat   
mengahadapi suatu permasalahan dalam kehidupannya. Misalnya 
masalah-masalah kesehatan, sakit-penyakit,  pendidikan anak-anak, 
sosialisasi dalam keluarga  maupun dalam masyarakat, pemenuhan  
kebutuhan ekonomi-keuangan, dan sebagainya. Kemampuan ini 
melibatkan aspek kognitif (entelektual, pemikiran, gagasan), afeksi (daya 
tahan terhadap stress, tekanan  masalah) agar masalahnya dapat 
diselesaikan dengan bark (dalam Papalia dkk, 1998).   

 



 
 

93 
 

(i).Model Koping lnteraksi Lingkungan. Jenis kepribadian ini menekankan  
bagaimana interaksi antara individu dengan Iingkungan hidupnya. Hal ini,  
Iebih tepat dikatakan sebagai model interaksionalisme (interactionisme  

model). Menurut Papalia (1998) model interaksionalisme ini dapat 
dibedakan  menjadi 2 yakni: a). Model kongruen (congruence model) dan b). 
Model  tekanan lingkungan (environmental model).   

Model Kongruen (congruence model). Jenis model kongruen melukiskan  
perbedaan antara keinginan, aspirasi, dan atau kehendak individu dengan  
kenyataan yang terjadi atau tuntutan yang dikehendaki dalam Iingkungan  

sosial. Dalam bahasa Jerman, lebih tepat diistilahkan dengan das sein (apa  
yang seharusnya) dan das sullen (apa yang terjadi secara nyata). Keduanya  
tentu  berbeda.  Seorang individu  yang mampu menyeimbangkan antara  
keinginan dengan kenyataan,maka ini merupakan modal dasar keberhasilan  
dalam  menyesuaikan  diri atau  mengatasi  masalah  dalam  hidupnya.   

 

 

Das sein ≠  das sollen   

Atau   

Keinginan individu ≠ kenyataan dalam lingkungan   

 

 

 

Model  tekanan  ling kurgan  (environmental-press  model)  Jenis 
model ini mengemukakan bahwa besar-kecilnya tuntutan yang berasal  
dari lingkungan  akan mempengaruhi  seberapa besar kemampuan yang  
dipergunakan oleh seorang individu agar dirinya dapat mengatasi masalah  
atau dalam menyesuaikan diri dalam hidupnya. Setiap lingkungan 
mempunyai tuntutan yang sesuai dengan nilai-nilai  sosial-budaya itu. 
Individu  yang  hidup  dalam  masyarakat itu,  mau tak  mau, terpengaruh 
untuk dapat beradaptasi agar dirinya tetap bertahan dengan 
menyesuaikan diri dengan  Lingkungannya.   

Individu akan merasa pusa apabila dirinya berhasil dalam mengatasi  
besarnya-besarnya tuntutan masalah-masalah hidup dengan modal   
kemampuannya yang minimal atau sesuai dengan standar kemampuan.   
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Sebaliknya individu cenderung merasa tak pas, dengan 2 kemungkinan   
yakni: a).Ternyata kemampuan yang dikeluarkan tak dapat mengatasi   
masalah hidupnya. Misalnya: kemampuannya Iebih tinggi tetapi tetap tak   
berhasil masalah itu terselesaikan dengan baik. b). Kemampuannya rendah  
tetapi masalah yang diatasi terlampau berat, sehingga masalah itu tak   
terselesaikan dengan baik.   

 

 
 

 l  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Keterangan : 

  A : marginal 

  B : taraf adaptasi 

C : performansi potensi yang maksimum 

D : marginal 

T : tinggi 

K : Kemampuan 

R : rendah 

 Level A dan level D : Individu memiliki kemampuan yang terbatas, sementara 

tekanan lingkungan demikian besar, sehingga ia cenderung tak mampu 

menyesuaikan diri. 

 Level B : individu yang berhasil untuk dapat menyesuaikan diri dengan 

lingkungan hisup. 

 Level C : kemampuan individu tinggi, sedangkan tekanan lingkungan rendah, 

sehingga individu dapat menyesuaikan diri dan cenderung kelebihan 

kemampuan. 
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(ii).  Model  Pemecahan  Masalah  dengan  Penilaian  Kognitif 
Yang dimaksud dengan model pemecahan masalah dengan kognitif   

(cognitive-appraisal model) ialah upaya pemilihan strategi pemecahan 
suatu  masalah yang menekankan pada kemampuan kognitif dalam menilai 
suatu  situasi. Coping meliputi:  kemampuan  individu yang memikirkan dan 
atau mencoba untuk menyesuaikan dengan stress. Menurut Lazarus 
(dalam Papalia ddk, 1998; Sarafino, 1995) ada 2 jenis yakni:   

 
Strategi pemecahan masalah yang terpusat pada objek masalah 
(problem-focused coping). Menurut Lazarus dkk (dalam Supeli, 2000)  
strategi ini terbagi lagi menjadi sub-sub bagian yaitu:   
 

 Pemecahan masalah secara terencana (planful problem solving)  
ialah upaya untuk mengatasi  suatu masalah dengan perencanaan  
secara  matang.  Individu  secara  hati-hati,  objektif,  dan  penuh  
pertimbangan untuk dapat menyelesaikan masalah itu dengan 
sebaik-baiknya.  la akan melihat  segi-segi  positif  maupun  negatif  
akibat pemecahan masalah itu. Orang yang bersikap ini, biasanya 
mempunyai  kepribdian yang matang (intergrative personality) yakni 
yang mampu  mengontrol  emosi dengan baik, tenang, objektif, dan 
bijak dalam melihat suatu masalah. Hal itu bisa dicapai Karena 
perpaduan antara factor intelektual, pendidikan maupun 
pengalaman hidup. 

 Pemecahan masalah secara emosional-konfrontatif 
(confrontative  coping).  Cara individu untuk menghadapi  suatu 
masalah, dengan  penuh  emosional,  sikap  kebencian,  dan  
biasanya  kurang  memperhitungkan akibat-akibat dari tindakannya. 
Orang yang rendah  pendidikan  dan kurang pengalaman  dalam 
kehidupan,  cenderung  bersikap demikian dalam memandang suatu 
permasalahan. Namun  dengan kerendahan hati untuk mau belajar  
memperbaiki sikap-sikapnya, tentu dengan bimbingan dari orang 
yang berpengalaman,  maka iapun dapat memecahkan masalah 
kehidupan dengan baik. 
   

 Strategi pemecahan masalah terpusat pada emosi subject 
(emotionfocused coping). Yang dimaksud dengan  strategi ini ialah  
upaya pemecahan suatu masalah dengan cara  mengubah  
pemikiran,  perasaan, sikap atau perilaku sendai agar dap at 
menyesuaikan dengan  situasi kondisi yang dihadapinya. Dalam hal 
ini, yang diubah ialah karakteristik , sifat-sifat pribadi individu sendiri.  
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Dengan mengutip pendapat Lazarus dkk (dalam Supeli, 2000) 
mengemukakan 6 cara strategi ini, antara lain:   

 

 

 Menjaga  Jarak (Distancing). Upaya  individu  untuk  menjaga  jarak  

secara objektif terhadap suatu masalah, agar dirinya tidak terlibat 
dalam pemecahan masalah itu, misalnya: seorang ayah, 
mengetahui  kalau anaknya yang masih kuliah, ternyata terlibat 
aksi pencurian kendaraan bermotor (sepeda motor atau mobil). 
Dalam hal ini, ia tak akan melindungi atau menutup-nutupi perilaku 
anaknya. akan ketika polisi mencari dan menangkapnya, justru 
ayahnya itu berusaha untuk tidak ikut campur, karena itu 
urusannya antara anak dengan pihak  kepolisian.   

 

 

 Mengontrol  diri (self-control). Upaya  untuk  memecahkan  suatu  
masalah dengan cara mengatur pemikiran, perasaan maupun 
tindakan sendiri sedemikian rupa, sehingga masalah tersebut 
dapat diselesaikan dengan baik. misalnya ketika seorang individu 
diberi tugas untuk mengajar anak-anak, padahal sebelumnya ia 
bisa mengajar orang dewasa,  maka ia berpikir  bahwa itu 
merupakan tantangan  baru  baginya. Tugas itu merupakan suatu 
kepercayaan dan penghormatan baginya. Dengan demikian, ia 
mu!ai mempersiapkan diri dan melakukan tugas itu sebagai 
pengajar anak-anak. Dalam hal ini, tidak berpikir sebagai suatu 
pelecehan atau penghinaan  atas dirinya, tetapi  ia  merasa justru 
bersyukur  dan berterimakasih  atas penghargaan  itu.   
 
 

 Mencari  dukungan sosial  (seeking social support). Upaya untuk  
mencari bantuan, pertolongan maupun dukungan dari orang lain,  
yang dianggap dapat memberi  sumbangan dalam menyelesaikan  
suatu masalah. Bentuk bantuan dapat berupa: pemikiran, 
informasi,  materi dukungan  erosional (rasa simpati,  empati,  
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perhatian dan penerimaan diri), maupun jaringan kerja sama. 
Misalnya : seorang  ibu yang mempunyai anak sedang terserang 
penyakit demam berdarah, tetapi ia tergolong orang miskin.  Maka ia 
pun berusaha meminta bantuan para tetangga, agar menolong untuk 
mengantar anaknya ke  puskesmas  atau  rumah  sakit. Ternyata,  
banyak  tetangga  yang  bersimpati dan kemudian mereka: a). Ada 
yang mengulurkan bantuan keuangan, b). Ada yang memberi 
informasi tentang rumah sakit yang memberi pelayanan dengan 
biaya ringan, Serta c). Ada yang mengantar  anak itu ke rumah sakit 
dengan mobilnya.   

 

 

 Menerima tanggungjawab (accepting responsibility). Ketika 
menghadapi suatu masalah, individu justru merasa takut 
tanggungjawab  dan berperan aktif agar masalah itu dapat 
terselesaikan dengan baik. la tak akan melemparkan tanggungjawab, 
atau mencari kesalahan pada orang lain, tetapi ia berupaya mencari 
jalan keluar (solusi)nya.  Misalnya: seorang ayah, mengetahui  anak 
gadisnya,  ternyata telah hamil di Iuar nikah dengan pacarnya yang 
kini sama-sama duduk di bangku perguruan tinggi. Maka ayah itu, 
tidak berusaha untuk saling menyalahkan tetapi berupaya untuk 
mempertemukan antara anak  gadis dengan pacarnya, agar segera 
menikah, sambil menyelesaikan  kuliahnya.   
 
 

 Melarikan dirt dari masalah (escape-avoidance). Dalam menghadapi  
suatu masalah, seseorang tidak berusaha untuk menyelesaikannya,  
tetapi cenderung untuk berkhayal, berandai-andai, membayangkan  
sehingga masalah itu tak terselesaikan dengan baik. Misalnya :  
seorang ibu melihat kaki anaknya yang patah akibat jatuh dari 
memanjat  pohon, sang ibu tidak segera membawa anak itu ke rumah 
sakit, tetapi membiarkan begitu saja. la hanya berpikir seandainya 
anaknya  tak memanjat potion itu, maka ia tak akan terkena musibah 
itu. Jadi  ia cenderung tak peduli terhadap masalah itu.   
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 Penilaian ulang secara positif (positive reappraisal). Usaha untuk  
dapat menyelesaikan  suatu masalah,  dengan  cara  berpikir  atau  
memandang secara positif terhadap masalah itu. Bahwa dibalik  
masalah itu ternyata mengandung  nilai-nilai  didaktis,  makna  yang  
memberi pengajaran kepada dirinya. Dengan adanya masalah itu,  
menyebabkan seorang individu menjadi sermakin mengerti tentang  
arti sikap dan perilaku yang hati-hati, waspada dan penuh 
pertimbangan sebelum bertindak/mengambil keputusan. Kadang 
dalam menilai suatu masalah, seseorang melibatkan norma-norma 
ajaran agama. Misalnya : seorang gadis cantik tertarik dan mudah 
jatuh cinta  pada  seorang pemuda tampan. Hal in  Karena ia selalu  
berpenampilan rapi, parlente. Kemana-mana ia selalu membawa  
uang  banyak, membawa handphone dan mengendarai mobil BMW. 
Ayahnya, pernah mengingatkan agar jangan mudah percaya dan 
terpesona dengan penampilan luar dari siapa pun, termasuk kepada 
pemuda itu. Temyata, setelah merenggut keperawanan dari gadis 
itu, pemuda itu kabur dan tak pernah kembali Iagi. Akhirnya, si anak 
gadis baru menyadari  makna dari peristiwa yang dialaminya, bahwa 
hal itu membuatnya agar berhati-hati dan tidak mudah jatuh kepada 
ketampanan seseorang. 
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1.d. Teori Model Kepribadian Neugarten   

Neugarten (dalam  Martani, Adiyanti  dan  Indiyanti, 1993) 
mengemukakan beberapa tipe kepribadian yang terdapat pada masa 
dewasa akhir, yakni: kepribadian yang terintegrasi (integrated personality), 
pertahanan kuat  (armored defenced), ketergantungan pasif (pasive 
dependent), tidak  terintergrasi (unintegrated).   

(i).Kepribadian  yang Terintegrasi   

Orang yang berkepribadian terintegrasi artinya orang yang 
mampu menyatukan berbagai aspek  kognisi,  efeksi,  spiritual  maupun  
psikomotoriknya dengan baik, sehingga mampu mencapai kepuasan   
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atau kebahagiaan hidup. Tipe orang ini memiliki kehidupan batin yang  
kaya, kemampuan kognisinya baik, kontrol emosinya cukup, fleksibel,  
terbuka terhadap situasi baru, mempunyai kepuasan hidup sesuai 
dengan aktivitas sosialnya. Tipe kelompok individu yang berkepribadian 
ini dapat terbagi Iagi menjadi 3 yakni: a). Tipe pengatur kembali 
(reorganizer), yakni: orang yang mampu beraktivitas sosial banyak. 
Walau usia sudah Ianjut, namun individu masih tetap aktif melibatkan 
diri dalam kegiatan sosial, seperti kegiatan kegamaan, kegiatan sosial 
masyarakat, kegiatan yayasan sosial, menulis melakukan ceramah dan 
sebagainya. Dengan banyak kegiatan itu, individu dapat menikmati dan 
memperoleh kepuasan hidup. b). Tipe terpusat (fokused) yaitu individu  
yang memiliki taraf kepuasan hidup yang tinggi, ketika dirinya hanya  
memusatkan pada kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan bakat/talenta  
maupun yang disenanginya saja. Misalnya: individu yang hanya  
rnemfokuskan pada  kegiatan sosial-keagamaan, kegiatan sosial-
kemasyarakatan. Dengan demikian, kegiatan sosialnya cederung 
tergolong sedang (average). c). Tipe orang melepaskan (disengage 
personality) yakni individu  yang  sudah memiliki integritas kepribadian, 
namun ia rela atau berusaha untuk melepaskan keterlibatannya dalam 
aktivitas sosial itu, misalnya dengan mengundurkan diri dari berbagai 
jabatan dalam organisasi sosial yang diikutinya. Walaupun, ketika tidak 
menjabat peran sosial itu, individu tetap memberi perhatian terhadap 
kegiatan itu. Jadi ia hanya sebagai penasehat,  konsultan atau "bekerja 
di belakang layar".   

 

 

(ii). Tipe Pertahanan Kuat (armored defenced)   
 

Individu yang memiliki tipe kepribadian pertahanan  kuat yaitu  
ditandai dengan ambisi yang besar untuk  mempertahankan  puncak  
prestasi yang telah diraihnya, agar tidak munurun atau beralih pada 
pihak lain. Tipe orang ini, cenderung dibayang-bayangi dengan perasaan 
takut, cemas atau kuatir, kalau-kalau apa yang diraih selama ini, dapat 
memudar. Hal itu dapat mendorong individu untuk tetap aktif memegang  
peran  sosial yang dicapai, atau bisa jadi dengan berusaha mencari ganti 
orang yang diangap cocok, sepaham dan mampu meneruskan usahanya 
dengan  baik.   

 

 

L   
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Tipe kepribadian pertahanan kuat dapat dibedakan atas : a).  
Bertahan (holding on) yakni yang menganggap usia Ianjut sebagai  
ancaman terhadap peran sosial atau prestasi yang dicapainya, 
sehingga ia akan menggunakan pola hidup yang sama seperti ketika 
sebelum meraih prestasi itu. la akan tetap  tekun bekerja "mati-matian"  
atau  sungguh-sungguh.  Hanya dengan keyakinan tersebut, prestasi  
yang diraihnya tetap dipegangnya/dipertahankan dengan baik. b).  
Tipe hambatan (constricted) yaitu orang yang telah menginjak masa 
dewasa  akhir, tetapi secara sadar menolak ketuaan, caranya dengan 
menghindari  atau memutuskan hubungan  sosial  dengan  orang lain 
dan berusaha  membentuk kehidupan dunianya sendiri. Tipe orang ini, 
dalam pandangan psikoanalisa, cenderung tak mempedulikan orang 
lain dan mencintai diri  sendiri atau diistilahkan egois-narsistis.   

 

 

(iii). Ketergantungan Pas if   

Tipe orang yang berkepribadian tergantung  secara pasif, yaitu  
ditandai dengan bahwa hidupnya  sangat tergantung  pada orang  lain,  
yang dianggap memberi perlindungan maupun rasa aman pada 
dirinya. Tipe ketergantungan pasif ini, menurut Martani dkk (1993) 
terbagi 2 yakni: a). Mencari  perlindungan (succorance seeking) 
yakni orang yang menginginkan atau mencari perlindungan dan 
tergantung dari orang lain.  la memiliki  aktivitas yang cukup dan 
memiliki taraf kepuasan dalam hidupnya. Keadaan ini akan 
dipertahankan kalau ada orang yang memperhatikan atau 
memeliharanya. b). Tidak berkemauan (aphathetic)  yaitu orang yang 
sangat pasif, sehingga cenderung tidak memiliki semangat  maupun 
kegiatan dalam hidupnya. la tak merasakan kebahagiaan dalam  
hidupnya.   

(iv). Tidak Terintegrasi   

Orang yang kepribadiannya tak terintegrasi ditandai dengan 
ketidakmampuan individu dalam mengatur fungsi kognisi, tak mampu 
mengontrol emosi maupun tak mampu mengendalikancperilaku-
perilaku  dalam  hidupnya.  Akhirnya, hidupnya  terkesan tak mampu 
menyadari usia, cenderung egois, suka mengeluh atau banyak 
menuntut, tak mampu berpikir untuk memahami pemikiran, 
perasaan, pengalaman atau perilaku orang lain. Sehingga ia 
dianggap kurang bijaksana.   
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Lebih lanjut, menurut Martani dkk (1993) bahwa pembagian 

tipe-tipe kepribadian dewasa akhir tersebut didasarkan 4 aspek 
yakni: 1). Aktivitas, 2). Kontrol emosi, 3). Keterlibatan dalam 
kelompok sosial, 4). Daya pikir. Aktivitas yaitu suatu kegiatan yang 
positif baik fisik maupun  psikis. Kontrol emosi yaitu kemampuan 
untuk mengendalikan perasaan, keinginan, kehendak, sikap, perilaku 
atau nafsu agar dapat diterima dalam lingkurgan. Ketertibatan dalam 
kelompok ialah keikutsertaan secara aktif dalam usaha atau kegiatan 
yang mempunyai tujuan positif, seperti untuk pengembangan diri 
maupun orang Iain. Daya pikir ialah  kemampuan seseorang untuk 
menerima, mengolah dan menyelesaikan masalah yang dihadapi 
secara adekuat. Sejauhmana, individu memiliki  4  aspek  tersebut  
dalam hidupnya  apakah  berfungsi  atau  tidak.   

 
 

 2. Hubungan  Sosial  Orang Dewasa Akhir   

Masa  tua bukan berarti merupakan  batas terakhir  dari  berbagai  
aktivitas,  sehingga individu tak melakukan suatu kegiatan sepanjang  usia  
kehidupan seseorang akan memberi arti, kalau sepanjang usia selalu diisi  
dengan berbagai aktivitas yang dapat meningkatkan makna kehidupan 
seseorang. Salah satu kegiatan yang mengandung arti penting bagi 
seseorang ialah menjalin hubungan sosial dengan orang lain.   

 

 

a.Kehidupan Keluarga Masa Tua.   
 

Masa ini, seorang individu telah menjadi seorang kakek-nenek 
dengan anak-anak yang telah dewasa, menikah dan mempunyai anak-
anak. Anak-anak yang telah menikah, tentu hidup berpisah dan memikirkan 
kehidupan keluarganya sendiri. Sehingga mau tidak mau, mereka harus 
dapat mengatasi  rasa kesepian Karena ditinggal oleh anak -anaknya 
(Papalia, dkk, 1998; Santock, 1999). Namun sebagai ganti, mereka seolah 
Olah dapat berperan lagi sebagai orang tua (ayah-ibu) ketika bertemu 
dengan cucu-cucunya.Mereka mengasuh, membimbing dan mendidik cucu-
cucu, seperti ketika membesarkan anak-anaknya dahulu. Bahkan mereka 
cenderung memberikan perlindungan berlebihan. 

 
nr   
I   

J   



 
 

103 
 

b.Jenis-jenis pernikahan.   
 

Melihat usia perjalanan  kehidupan  individu  menikah,  maka  tipe 
pernikahan terbagi 3 jenis yakni:   

 
Pernikahan Perak. Pada tipe pernikahan ini, suami-istri telah 

menjalani kehidupan keluarga minimal selama 25 (dua puluh lima) tahun, 
tetapi kurang dari 25 tahun. Pernikahan ini ditandai dengan adanya anak-
anak yang telah menanjak dewasa muda, kemungkinan telah 
menyelesaikan kuliah di  perguruan tinggi, mandiri secara ekonomi Karena 
bekerja, serta baru saja  melakukan pernikahan.   

 
Pernikahan Emas. Pernikahan yang minimal telah berlangsung  

selama 50 tahun, tetapi kurang dari 60 tahun. Pernikahan ini ditandai 
dengan anak-anak yang telah dewasa, menikah dan mempunyai anak, 
mempunyai puncak karier. Dengan demikian, pasangan suami-istri dalam 
pernikahan  ini, berperan sebagai kakek-nenek, opa-oma (grandmother or 
grandfather).   

 
Pernikahan Intan.  Yang dimaksud dengan pernikahan  intan yakni 

jika pemikahan itu minimal telah berlangsung 60 tahun atau Iebih. Tentu 
hal ini merupakan kelanjutan dari pernikahan emas. Masa ini, 
kemungkinan mereka bukan hanya telah memiliki cucu-cucu, tetapi juga 
memiliki cicit-cicit. Karena anaknya sendiri pun, kemungkinan besar telah 
berperan  sebagai kakek-nenek.   
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c.Perceraian   
Adakalanya pemikahan yang telah dibangun lebih dari puluhan 

tahun, ternyata mengalami kegagalan  ditengah  jalan  hidupnya,  akibat  
terjadi perceraian. Hampir tak ada seorang pun yang menghendaki adanya 
perceraian dalam pernikahan, namur  kadang-kadang hal itu tidak dapat 
dihindari oleh  keduanya.  Hampir tak ada orang yang merissa berbahagia 
ketika terjadi perceraian antara dirinya dengan pasangan hidup yang 
dicintainya. Perceraian selamanya memberikan dampak buruk bagi 
kesehatan fisik, mental maupun  kerohaniannya. Mereka akan merasa 
trauma, terluka batin, sedih, kecewa  tak dapat berkonsentrasi, tak dapat 
tidur, aktivitas menurun, depresi, dan merasa hidup tak ada berarti 
(Papalia, dkk, 1998).   

  i). Pilihan hidup sesudah perceraian: menikah Iagi atau hidup sendiri. 

Ada 2 pilihan yang dapat ditempuh oleh orang yang telah bercerai  
pada masa dewasa akhir yakni menikah lagi maupun hidup sendiri. Untuk  
dapat mengambil keputusan terbaik dalam kehidupannya, tentu tak dapat   
dilepaskan dari beberapa pertimbangan, antara lain; 

 

 

 



 
 

105 
 

Pencarian makna kehidupan pribadi. Individu yang telah bercerai   
dengan  pasangan hidup dirinya  di dunia.  Bila ia mampu mencapai  anti   
hidupnya,  yakni bahwa  ia telah dapat berhasil mendidik  anak-anaknya   
dengan baik, sebentar Iagi ia akan menghadapi kematian, maka ia pun 
akan merenungkan untuk menikah Iagi. Lebih baik hidup sendiri agar dapat 
berkonsentrasi dalam menghadapi kematian dengan  tenang, misalnya  
dengan meningkatkan kehidupan keagamaan. Namun sebaliknya, ketika  
individu tak mampu menyadari arti kehidupannya, maka kemungkinan 
individu  akan melakukan pernikahan kembali. la ingin dengan pernikahan 
yang baru  itu, supaya ia dapat mengatasi berbagai permasalahan, seperti: 
kesepian,  depresi.   

 
Pertimbangan  pewarisan  harta-benda.  Bagi individu  yang telah  

mengumpulkan harta kekayaan selama pemikahan dengan pasangan 
hidup sebelumnya, terutama perceraian dengan pasangan hidup 
sebelumnya, terutama perceraian dengan pasangan hidup yang meninggal 
dunia, maka ia akan mempertimbangkan kelangsungan dari harta 
kekayaannya. Apakah dengan menikah itu akan merugikan atau 
menguntungkan dirinya. Apabila  ternyata kalau  menikah itu lebih banyak 
merugikan, Karena kalau ia mati, maka harta warisan itu kemungkinan 
dapat beralih kepada yang lain. Apalagi orang lain itu tak ada sangkut-
pautnya dengan diri atau sanak keluarganya. Dengan demikian, ia 
cenderung tak akan menikah lagi.  

 
Keberlangsungan  hidup anak-anak. Seorang individu yang telah  

memikirkan  secara masak-masak  terhadap  anak-anaknya  yang  telah  
menanjak dewasa, dimana mereka memerlukan  kasih sayang, perhatian  
dan bimbingan  penuh dari orang tua sementara dirinya telah lanjut usia,  
maka umumnya ia memilih hidup sendiri. Tak dipungkiri, kebanyakan kaum  
wanita Iebih tahan untuk hidup sendiri. daripada  menikah  lagi. Tetapi tak  
menutup kemungkinan, kaum Iaki-laki pun melakukan hal yang sama. Bila  
individu tak mampu mencapai kesadaran penuh dan kurang pertimbangan  
matang, maka seringkali ia tak tahan hidup sendiri, akhirnya ia menikah  
dengan pasangan hidup lainnya. Menikah lagi, mungkin akan menimbulkan  
masalah yang Iebih ruwet.   
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d.Kehidupan kelompok sebaya.   
Masa tua akan merasa akrab dan hangat ketika telah berhubungan  

dengan orang lain yang seusia dengan dirinya, Karena mereka merasa  
senasib-sepenanggungan. Mereka masih berusaha menjalin kontak 
dengan teman-teman lama, yakni semasa sekoiah atau kuliah, teman 
kerja, maupun orang lain yang memiliki kegiatan yang sama, seperti 
kegiatan keagamaan  (Santock, 1999).   

Upaya mempertahakan persahabatan yang telah dijalin sebelumnya  
menurut  Papalia  dkk  (1999) akan dapat  berfungsi  sebagai, a) upaya  
mengurangi rasa kesepian, b) memperoleh teman untuk berbagi perasaan  
dan  pengalaman,  c)  mengurangi  beban  dan  tekanan  kehidupan,  d)  
mempertahankan atau meningkatkan kesehatan mental(emosional heath).   

 

 

e.   Kehidupan relijiusitas dan keadaan emosi   masa   tua.   
|  

Umumnya, kaum wanita maupun wanita pria masa tua 

menjelang kematian, cenderung meningkatkan  kegiatan keagamaan.  

Mereka makin tekun untuk ajaran-ajaran agama, rajin beribadah, berdoa, 

puasa, membaca kitab suci. Hal itu dilakukan agar dirinya merasa tenang, 

nyaman, tentram dan dapat mencapai kebahagiaan hidupnya (Papalia 

dkk,1998;  2008).   
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BAB 7   
KEMATIAN DAN BELASUNGKAWA   

 

 

 

Pendahuluan   
Setiap makhluk tidak akan pernah memiliki kehidupan yang kekal di 

dunia ini. Siklus kehidupan normal seorang individu dari sejak Adam-Hawa  
sampai manusia kontemporer saat ini, melewati tahapan kelahiran, bayi, anak, 
remaja, dewasa, tua dan kematian. Tak dapat dipungkiri kenyataan bahwa 
kematian pasti dialami oleh setiap individu,  tanpa kecuali.  Selain memiliki 
siklus yang sama dengan manusia, tumbuhan dan binatang tak  pernah 
memikirkan tentang suatu kehidupan setelah kematian. Manusia memiliki 
pemikiran yang mampu menembus batas-batas rasionalitas, yakni 
kemungkinan besar setelah kematian, tentu ada kehidupan Iagi bagi manusia.  
Dalam bab ini, kita akan diajak untuk memahami tentang hal-hal yang  
berkaitan dengan kematian.  .   

1. Kematian   

Kematian ialah bukan hanya merupakan sebagai suatu fakta 
biologis  yang ditandai dengan  berhentinya proses fungsi tubuh, akan 
tetapi juga mempunyai  aspek  medis, sosial,  maupun psikologis.  Sebab 
kematian  seseorang yang jelas akan memberi  dampak yang cukup luas,  
terutama  berkaitan dengan aspek bio-medis, psikologis maupun sosial. 
Jadi kematian merupakan berhentinya kehidupan seseorang secara 
totalitas dari berbagai  aspek  hidupnya  yang  melekat  dalam  dirinya.  la  
tidak  mungkin  untuk  melanjutkan urusan atau menyelesaikan masalah-
masalah hidupnya Iagi. Segala hak dan kewajibannya hilang dan berhenti.   

2. Jenis-jenis Kematian   
Kematian ialah suatu proses yang melalui beberapa tanda sebagai   

terminasi (berhentinya atau berakhirnya) suatu kehidupan seorang individu.  
Pandangan ini biasanya dipengaruhi oleh faktor biologis. Ada beberapa 
macam kematian, yaitu: (a) kematian sel, (b) kematian fungsional dan (c)  
kematian otak.   
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Kematian fungsional. Yang dimaksud dengan pengertian kematian  
fungsional ialah kematian yang ditandai dengan berhentinya detak jantung  
dan pernapasan pada diri individu. Setelah detak jantung berhenti, 
sebenarnya  fungsi pernapasan dan otak mash berfungsi selama 5-8 
menit. Maka definisi ini Iebih memfokuskan bahwa otaklah yang menjadi 
faktor penentu kehidupan,  bukan jantung.   

Kematian sel. Suatu proses kematian sel yang terjadi secara teratur  
setelah fungsi organ-organ yang vital dalam tubuh berhenti, seperti 
jantung,  paru-paru, otak. Namun dalam keadaan demikian, nampaknya 
rambut masih  bertumbuh selama beberapa jam, kelenjar glucogen dalam 
organ liver (hati)  masih menghasilkan zat gula (glukosa), otot-otot masih 
mengkerut selama  30 jam. Hal ini Karena terjadinya proses rigor mortis 
yakni proses menjadi kakunya jasad individu, yang diikuti dengan 
mengkerutnya otot-otot selama  30 jam.   

 

Kematian otak. Dengan melalui alat deteksi otak (electroence-
phalogram) diketahui adanya kematian otak. Kematian otak ialah 
berhentinya fungsi otak sebagai pusat sistem pengatur dan pengendali  
organ-organ  tubuh. Dengan kematian otak, maka aktivitas detak jantung, 
paru-paru, gerakan refleks berhenti, selaput kornea mata tak dapat 
melihat  Iagi.   

 

3. Teori-teori Kematian   

a. Teori Kubler-Ross   

Dilatarbelakangi oleh penelitian yang cukup panjang  selama kurang  
Iebih 15 tahun, yakni mengadakan interview insentif terhadap orang-orang  
yang menderita sakit  dan akan menghadapi kematian, maka Kubler-Ross  
menyusun  teori tentang  proses  kematian. Teori Elizabeth Kubler-Ross  
mengemukakan beberapa tahap penyesuaian pada diri individu yang 
ditinggal Karena kematian prang yang dicintainya, diantaranya: penolakan 
(denial), kemarahan (anger), tawar-menawar (bargaining), depresi 
(depression), dan  penerimaan diri (acceptance stage).   

 

 

 

r   
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(i). Tahap penolakan (denial stage).   
Orang  berusaha untuk  menolak kenyataan  terjadinya  kematian,  

walaupun hal ini akan terjadi pada dirinya, atau sudah terjadi pada salah  
satu orang yang sangat penting dalam hidupnya (pasangan  hidup suami  
istri, anak atau saudaranya). la akan mencoba untuk mengemukakan 
alasan-alasan, gagasan, pemikiran alternatif agar orang tersebut tidak 
mati. Sebab seolah-olah ia sedang bermimpi, bahwa hal itu tidak terjadi. 
Sehingga  ia  belum mampu menerima kenyataan tersebut.   

(ii). Tahap kemarahan (anger stage)   
Setelah memahami, mengerti, menyadari dan menerima kenyataan  

yang telah terjadi,  bahwa kematian itu sudah dialami oleh orang yang  
dicintainya,  maka bereaksi  dengan  mengungkapkan  rasa kekesalan,  
kejengkelan atau kemarahannya. la benar-benar merasa kecewa terhadap  
fakta dan kenyataan yang terjadi itu, kenapa rencana dan mimpi-mimpinya  
tak terwujud. Sebab mungkin masih ada banyak mimpi, rencana, angan-  
angan atau obsesi yang hendak dilakukan bersama dengan individu  yang  
mati tersebut.   

(iii). Tahap tawar-menawar (bargaining  stage)   

Tahap ini, individu berusaha untuk mencari jalan dengan menawar,  
menegosiasi kepada Tuhan, pendeta (ulama), dokter, perawat, atau 
profesional  lain guna meminta waktu yang Iebih lama lagi, agar kematian 
itu jangan terjadi dulu, sehingga kemungkinan ada waktu untuk proses 
penyembuhan dari sakit dan deritanya.   

(iv). Tahap depresi (depression stage)   
Bila tahap tawar-menawar itu ternyata tetap gagal, sehingga 

memang  terjadi kematian itu, maka individu akan merasa putus harapan 
(putus asa), menyesal, merasa tidak berarti dalam hidup, Karena harapan 
untuk hidup sangat tipis bahkan harapan itu cenderung  tidak ada. Kondisi  
seperti in berarti ia mengalami masa depresi.   

(v). Tahap penerimaan  (acceptance stage)   
Akhimya, ia tinggal menunggu waktu saja. la pasrah dan siap 

menerima  kenyataan yang akan terjadi pada dirinya bahwa ia sebentar 
Iagi akan mati.  Mati berarti ia harus berpisah dengan sanak keluarga dan 
orang-orang yang  dicintainya. 
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b.Teori E. Mansell Pattison   
Pattison (dalam Santrock, 1999; Turner & Helms, 1995) meyakini, 

bahwa setiap pasien yang akan menghadapi kematiannya mempunyai 
reaksi  yang bersifat individual artinya antara dirinya dengan orang lain 
tentu berbeda.  Namun demikian, ada beberapa tahap yang rupanya 
memiliki kesamaan dalam proses kematian itu. Ada tiga tahap dalam 
proses kematian, yakni (a)  fase akut (the acute phase),  (b). fase interval 
hidup kronis-kematian  (the chronic living- dying interval) (c)  fase  terminal 
(the  terminal  phase).   

(i). Fase akut   

lndividu menyadari bahwa kematian merupakan pengalaman yang 
sebentar Iagi akan dirasakannya. Kematian tersebut menimbulkan 
perasaan  cemas, rasa marah, takut, bingung.   

(ii). Fase intervall hidup kronis-kematian   

Saat ini individu telah mampu mengurangi rasa cemasnya, namun 
kemudian  muncul  perasaan-perasaan  di  dalam  dirinya,  yakni:  

Takut terhadap sesuatu hal yang tidak diketahuinya (fear of the   
unknown). Seorang individu yang telah mendekati masa kematiannya, 
merasa takut Karena tak tahu apa yang terjadi kemudian hari terhadap 
dirinya sendiri. Bagaimana dengan badannya, keluarga, leman-temannya  
setelah kematian dirinya nanti? Hal in menjadi pertanyaan yang mungkin 
muncul dalam pikiran dan tak dapat mendapat dijawab sendiri. 
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Kepastian dan menyendiri (loneliness and alone). Nampaknya   
setelah mengalami kematian, ada pikiran bahwa dirinya pasti akan jauh dan 
terasing dari Iingkungan sosial. la akan ditinggalkan oleh .pasangan hidup 
dan sanak-saudara lainnya. Jadi ia menyendiri dan sepi, Karena ia sebagai  
jasad yang tak bernyawa dan ada di dalam kubur. Karena itu, bayangan-  
bayangan ini menimbulkan perasaan takut, cemas dan kuatir.   

 
Kesedihan (sorrow). Dengan adanya kematian, maka seseorang   

pasti akan mengalami kehilangan semuanya, yaitu orang-orang yang 
dicintai, teman, pekerjaan, harta benda, rencana masa depan dan 
sebagainya. Kesulitan  untuk  dapat  menerima  kenyataan tersebut,  
biasanya akan menimbulkan perasaan sedih, takut dan cemas. Namun bila 
ia mampu  untuk  bersikap  toleransi,  kesediaan  itu  dapat  diatasi  dengan  
baik.   

 
Kehilangan tubuh (loss of body). Seseorang yang mati, tentu akan  

mengalami kebinasaan, berarti seluruh organ tubuhnya akan hancur, 
binasa  dan kembali menjadi tarah. Kondisi ini sering kali, disertai dengan 
perasaan kehilangan self esteem (lowered  self  esteem),  ketidakmampuan  
(incompetency), tak berdaya (inadeawuacy), putus asa (hopeless), dan  
sebagainya.   

 
Kehilangan kontrol (loss of self control). Dengan  semakin cepat  

penyakit yang menggerogoti `adannya, berarti individu  sudah tak mampu  
Iagi untuk  mempertahankan diri. la telah kehilangan kemampuan  untuk  
mengontrol diri sendiri. la benar-benar kehilangan semangat hidup (yakni  
tak ada energi, tak berdaya, tak ada vitalitas kehidupan). Dalam kondisi  
seperti ini, biasanya individu tak mampu berpikir secara cepat-cepat, akurat  
dan takut kehilangan fungsi mentalnya.   

 
Penderitaan dan rasa sakit (suffering and pain). Kematian pada  

tahap ini dipandang sebagai awal perjalanan yang disertai dengan penuh  
penderitaan. Karena dalam kematian itu, seseorang akan mengalami rasa  
sakit yang berkepanjangan dan yang tak mungkin dihindari oleh siapa saja.   

 
Kehilangan identitas (loss of identity). Kehilangan identitas diri,   

mengandung pengertian, sebagai hilangnya kontak antara diri sendiri 
dengan  orang lain, teman, keluarga, struktur fungsi tubuh, kontrol diri, dan 
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seluruh kesadaran diri. la benar-benar akan ditinggalkan (dan mungkin 
dilupakan) oleh smeua orang yang masih hidup. 

(iii). Fase Terminal   

Dalam fase ini, individu berusaha menarik diri dari Iingkungan 
pergaulan sosial dan merasakan dirinya terasing (alienasi).   

 

 
 

4.Menghadapi Kematian   

Tingkat kematian di negara maju, seperti Amerika Serikat, mencapai 
di bawah 9% (sembilan person) tiap tahun. Mungkin untuk negara yang  
sedang berkembang Iebih besar lagi presentasinya. Hal ini Karena faktor  
kemajuan kesehatan dan tingkat gizi yang ada di negara tersebut. Untuk  
negara  yang belum  memiliki  taraf kemakmuran  secara  ekonomi  yang  
memadai, cenderung akan ditandai dengan tingkat pelayanan kesehatan  
yang buruk, tingkat gizi yang kurang baik dan ini membawa konsekuensi  
terjadinya tingkat kematian yang tinggi pula.   

 

 

 

 
 
 
 



 
 

113 
 

Kematian adalah sesuatu yang wajar dan pasti dialami oleh setiap   
makhluk hidup, termasuk manusia. Kematian seringkali memberi dampak   
psikologis yang cukup mendalam bagi keluarga, teman, atau kekasih 
dalam  hidupnya. Kematian bisa terjadi setiap saat dan ditempat mana 
pun juga. Sebab kematian itu tak bisa diduga sebelumnya. Mungkin hari 
ini individu dalam keadaan sehat walafiat, tetapi secara tiba-tiba ternyata 
nanti beberapa saat kemudian atau besok harinya, ia meninggal dunia. 
ltulah kenyataan  hidup yang tak dapat dipungkiri oleh siapa saja.   

Karena itu kehadiran thanatologi (thanatology) sangat penting. 
lstilah  thanatologi diambil  pertama kali oleh tokoh psikoanalisa. Freud,  
untuk menyebut nafsu untuk membunuh  sampai mati. Secara  etiologis,  
istilah thanatology sendari berasal dari kata bahasa Yunani, thanatos yang 
berarti mati. Sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi, thanatology 
ialah sebuah studi yang khusus mempelajari mengenai berbagai aspek 
masalah-masalah mati dan kematian. Studi ini mempunyai program yang 
bertujuan untuk  memberi pendidikan  dan  pelatihan  agar  supaya  orang  
mampu menghadapi kematian dengan baik, tenang dan penuh  
kedamaian.    

 5. Pendidikan Mengenai Kematian   

Program pendidikan  kematian  berusaha untuk  memberi pengertian 
mengenai seluk beluk aspek kematian, bagaimana membantu orang-
orang  yang akan menghadapi kematiannya sendiri dengan baik, atau 
membantu  kerabat, keluarga, saudara kandung yang akan ditinggalkan 
oleh saudara atau anak yang akan mati. Orang-orang yang dapat menjadi 
pelaku pendidikan mengenai kematian diantaranya pekerja sosial, dokter, 
perawat, psikolog, pendeta (ulama) atau profesional lain yang 
pekerjaannya berkaitan dengan  masalah kematian.   

a. Tujuan pendidikan kematian   
Tujuan program pendidikan kematian, menurut Papalia dkk (1998),   

diantaranya:   
(i). Menyembuhkan  dan mengatasi kecemasan  individu  terhadap   

kematian.   
(ii). Membantu prang supaya dapat memiliki dan mengembangkan   

sistem keyakinan dan kepercayaan diri (mempertebal iman),   
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(iii). Menyadarkan bahwa kematian itu adalah sesuatu yang alamiah  

sebagai tahap akhir yang pasti terjadi pada setiap makhluk hidup.  
Kematian itu datangnya tak terduga  yaitu yang dapat terjadi setiap saat, 
kapan saja dan dimana saja.   

(Iv). Membantu  agar  individu  mempersatusiapkan diri  terhadap 

datangnya kematian. Artinya kematian itu dapat terjadi pada diri sendiri 

seperti halnya dengan orang-orang yang terlebih dahulu mengalami 

kematian.   

(v). Mengajarkan agar orang untuk dapat mencegah atau menunda   

peristiwa kematian. Misalnya menjaga dan merawat kesehatan tubuhnya.  

(vi). Memberikan pemahaman tentang dinamika emosional masa 
duka cita  bila terjadi  kematian  pada salah  seorang  yang  dicintainya. 

(vii). Memberikan konseling mengenai aspek-aspek dan akibat 
bunuh  diri (suicide).   

(viii). Membantu orang supaya mampu mengambil keputusan dalam   

melayani prang-orang yang dirundung kesedihan Karena ditinggal mati atau  

akan ditinggal mati oleh salah satu saudaranya.   

 

 

b. Pelaksana pendidikan tentang kematian   

Ada tiga golongan  yang  dapat memerankan  pendidikan  tentang  
kematian, yakni ulama, profesional dan orangtua.   

 
(i). Ulama. Diharapkan  para ulama  yang memiliki  pengetahuan  

keagamaan dan pengalaman dalam menghadapi para jemaat (umat) yang  
telah mati, memberikan  pamahaman terhadap umatnya yang masih hidup  
tentang kematian dan cara menghadapi kematian dengan baik. Mereka  
dibekali pengetahuan keagamaan agar secara sungguh-sungguh 
menjalankan seluruh ajaran, perintah, hukum dan ketetapan  agamanya.   

Agama bukan hanya sekedar pengetahuan yang tersimpan di 
dalam otak, tetapi merupakan pengalaman ajaran agama yang dapat 
dirasakan dalam sepanjang  hidupnya. Untuk dapat mengamalkan,  maka  
ia harus  memiliki keyakinan yang mendalam, kuat, teguh, walaupun harus 
menghadapi berbagai rintangan, godaan, cobaan maupun hambatan. 
Semakin mampu  menghadapi berbagai hal tersebut, makin kuat imannya 
terhadap Tuhan  yang disembahnya.   
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(ii). Profesional. Yang dimaksud para profesional di sini ialah 
semua individu yang telah mengenyam jenjang pendidikan dan pelatihan 
secara sistematis, sehingga ia memiliki keterampilan yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara sosial.Mereka harus menjalani pendidikan 
formal, seperti  tingkat akademi, sekolah tinggi atau  universitas. Golongan 
profesional ini meliputi pekerja sosial, psikolog, dokter. Hal yang dapat 
dilakukan oleh para profesional ialah memberikan pengertian tentang 
sebab-sebab dan proses kematian yang dialami oleh seseorang (terutama  
orang yang dicintai).   

Untuk seorang dokter akan member penjelasan sebab-sebab 
fisiologis, jenis penyakit dan kondisi fisik pasien yang bersangkutan. 
Psikolog maupun pekerja sosial akan membantu menyiapkan dan 
mengatasi rasa takut, cemas, kuatir sebelum, semasa maupun sesudah 
kematian yang dialami oleh orang  yang dicintainya. Walaupun profesional 
telah menjalankan tugasnya dengan baik, sebaiknya ulama dilibatkan  
untuk memberikan pengertian  tentang  ajaran agama kepada pasien yang 
akan meninggal itu, agar merasa siap dan tidak perlu takut untuk 
menghadapi kematian, selain itu peran doa amat  membantu memberikan 
perasaan tenang pasien.   

(iii). Orang tua. Walaupun mungkin tidak pemah menjalani 
pendidikan  dan latihan secara sistematis melalui jalur formal, orang tua 
dapat membantu memberi penghiburan  kepada anak atau sanak saudara, 
yang akan mati atau yang ditinggal mati. Agar mereka merasa diperhatikan  
dan diterima secara tutus, sehingga mereka dapat merasa tenang 
menghadapi kematian.  Selain itu, yang perlu dilakukan oleh orang tua 
ialah mendamaikan dan memanfaatkan  hubungan antar saudara. Bila 
masih ada masalah, maka perlu  diselesaikan  dengan  baik,  tanpa  
menyimpan  rasa  dendam.   

 

 

6. Lembaga Pelayanan Kematian   
a. Hopice care   

Suatu perawatan yang bersifat pribadi, penuh kehangatan, 
kesabaran, kelembahlembutan, keramahan yang ditujukan untuk keluarga, 
individu yang sedang sakit keras, guna meringankan rasa sakit, 
penderitaan, mengontrol  symptom-symptom dan meningkatkan kualitas 
kehidupannya. Untuk mencapai tujuan dari program perawatan, seringkali 
hopice care dilaksanakan di rumah, tetapi ada pula yang dilaksanakan di 
Iembaga rumah sakit. Namun kini ada pula yang dilaksanakan dengan me-   
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madukan suasana rumah yang familiar dengan suasana keprofesionalan di 
rumah sakit. Sehingga pasien merasakan kepuasan terhadap pelayanan 
yang berkualitas.   

(i). Pelayanan Hopice Care di Amerika Serikat   
Karena cenderung pelayanan ini berorientasi  pada  kualitas, maka  

konsekukensinya memerlukan biaya yang amat mahal. Papalia dkk (1998)  
mencatat bahwa tiap harinya pasien yang menggunakan pelayanan hopice  
care dikenakan biaya antara 500-1000 dolar AS. Untuk individu yang 
mampu  dari segi ekonomi, hal ini tak masalah, tetapi mereka yang kurang 
mampu,  maka ia tak akan menggunakan pelayanan ini.   

Para pengguna jasa pelayanan  ini kebanyakan berasal dari pasien  
yang menderita sakit parah, seperti kanker, jantung, paru-paru atau 
AIDS/HIV. Sebab disinyalir penderita penyakit ini kemungkinan besar  akan 
cepat meninggal dunia, sehingga agar merasakan mati dengan tenang, 
maka memerlukan jenis pelayanan ini, walaupun  harus  membayar  mahal.   

Dasar filosofi pelayanan hopice care menurut pendirinya, Cicely  
Saunders, ialah anda menghadapi masalah antara hidup dan mati dalam  
diri anda,maka kami berusaha keras untuk memberikan bantuan pelayanan  
yang penuh kehangatan, kekeluargaan, ketenangan, kedamaian supaya  
anda sembuh dengan baik. Kalau toh harus meninggal, maka andapun 
akan  meninggal dengan penuh kedamaian.   

Tujuan pelayanan hopice care ialah pada phaliative care, artinya  
perawatan yang bertujuan untuk meringankan beban rasa sakit maupun  
penderitaan pasien. Selain itu, hopice care bertujuan untuk mengantarkan  
pasien agar meninggal dunia  dengan penuh kedamaian.    

(ii).Pelayanan Hopice Care di Indonesia   

Yang menangani pelayanan hopice care adalah orang-orang yang 
memiliki Iatar belakang yang berbeda dan bersifat pelayanan multi 
disipliner keilmuan. Misalnya dokter, perawat, pekerja sosial, psikolog, 
pendeta atau  ulama. Tetapi bisa juga ditambah dengan anggota keluarga 
pasien, teman-teman, sehingga ada perpaduan antara tenaga profesional 
dengan suasana kekeluargaan.   

Kondisi pelayanan kesehatan di Indonesia tergolong belum merata   
dari segi kualitasnya. Penilaian kualitas akan membawa konsekuensi pada 
biaya perawatannya. Makin berkualitas biasanya yang diperlukan sangat 
mahal, demikian sebaliknya makin berkurang kualitas maka biaya  
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perawatannya cenderung lebih murah. Rumah sakit baik negeri maupun 
swasta cenderung memberlakukan biaya perawatan yang cukup mahal 
untuk jenis perawatan hopice care ini. 

 

b. Kelompok Penolong Mandiri   
Yang dimaksud dengan kelompok penolong mandiri (self help group) 

yaitu sekelompok orang yang mempunyai peranan untuk memberi 
dukungan  sosial guna membantu memecahkan masalah yang dihadapi 
oleh seorang  pasien, terutama yang mengalami penderitaan  sakit penyakit 
yang cukup  berat. Tujuannya, pada prinsipnya sama dengan hopice care, 
yakni membantu proses penyembuhan suatu penyakit maupun 
mengantarkan  pasien agar  dapat meninggal dengan damai.   

Efektifitas dari pelaksanaan kelompok penolong ini sangat 
tergantung bagaimana menangani pasien secara profesional dan 
dipadukan dengan pelayanan yang bersifat kekeluargaan dan suasana 
penuh keakraban. Selain itu, juga tergantung pada pola seleksi yakni 
meliputi rekruitmen, penyaringan (screening), pelatihan (training), dan 
pemantauan (monitoring) terhadap pelayanan tersebut. Makin baik dan 
terkontrol aspek-aspek tersebut, maka makin baik pula kualitas pelayanan 
ini. Maka hal ini diperlukan manajemen yang profesional juga.   

 

 

7. Hak untuk Mati   

Kematian adalah merupakan pengalaman alamiah yang dilalui oleh 
setiap orang. Tak seorangpun dapat menolak, menghindar  atau menolak   
kematian dirinya. Pada suatu saatpun, pasti orang akan mati. Hanya saja  
tak seorangpun tahu secara pasti kapan ia akan mati. Entah nanti beberapa  
detik,  hari,  minggu,  bulan  atau tahun  lagi,  kematian  itu  pasti datang  
menghampiri  setiap orang.  Karena itu sebenarnya  tak perlu dirisaukan  
datangnya kematian itu bagi  tiap orang.   

Namun dengan kemajuan teknologi dan bidang kedokteran kini telah  
berkembang cara  yang efektif dan efisien untuk mempercepat kematian. Di  
negara Amerika Serikat, misalnya pemerintah menerapkan hokum stroom  
Iistrik yang bertegangan tinggi untuk menghukum mati salah seorang 
wanita  yang pernah terlibat dalam pembunuhan sekeluarga. Demikian pula 
di Malaysia, menerapkan hukum gantung bagi orang yang melakukan 
tindak kejahatan mengedarkan narkoba. 

 

 .   
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Cara  medis  yang  dipergunakan  untuk  mempercepat  kematian   
seseorang dengan memberikan obat bius, yaitu yang dikenal dengan istilah   
euthanasia. Orang yang telah menderita cukup lama dan merasa tak 
mungkin dapat disembuhkan, seperti penyakit jantung, paru-paru, 
AIDS/HIV, atau kanker biasanya merasa putus asa dan jalan terakhir 
mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya. Tentunya ada 
pertimbangan dari pihak keluarga  pasien.   

Hanya saja, euthanasia seringkali mendapat pertentangan dari 
kalangan ulama, filsuf,Karena tak sesuai dengan nilai agama dan moralitas. 
Hal itu dianggap menyalahi kodrat ilahi. Bahwa mati seseorang itu yang 
menentukan  bukan prang itu sendiri atau dokter, tetapi dari Tuhan.   

 
a. Faktor-faktor Kematian   

Setiap orang yang hidup pasti akan mengalami  kematian.  Hanya  
bagaimana cara mati yang dialami oleh seseorang. Itulah yang menjadi  
masalah. Banyak orang yang mati dengan  melalui  peristiwa  yang  wajar  
maupun tak wajar. Kematian yang wajar dan terhormat ialah kematian yang  
dialami oleh seseorang karena memang orang itu telah harus mati, yang  
disebabkan oleh faktor penyakit, faktor usia dan faktor kejadian alamiah  
yang tak dapat terkontrol oleh kekuatan manusia (bencana alam). Kematian  
yang tak wajar ialah kematian yang terjadi secara sengaja oleh individu 
yang  bersangkutan (misalnya bunuh diri) maupun yang disebabkan oleh 
kejadian yang dilakukan oleh orang  lain  (dibunuh,  ditenung  atau  santet).   

 
b. Cara Mati Terhormat   

Karena kematian itu bersifat mendadak, maka seharusnya orang  
mulai mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Walaupun diri individu  
masih muda usia, tak tertutup kemungkinan, kematian itu tetap saja dapat  
dialami setiap saat. Artinya banyak faktor yang tak terduga  yang dapat  
menyebabkan kematian seseorang. Oleh Karena itu, persiapan sedini 
mungkin  sangat diperlukan. Di bawah ini ada beberapa persiapan yang 
dapat dilakukan  oleh seorang individu ketika masih hidup, yakni:   
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(i). Persiapan theologis   
Persiapan theologis ialah persiapan untuk selalu menjalin 

hubungan antara individu  dengan Tuhan yang dianut  sesuai dengan 
agama dan keyakinannya. Kelahiran, jodoh, perkawinan dan kematian ada 
di tangan Tuhan. Manusia tak mampu untuk mengetahui waktu kapan 
kematian dirinya sendiri. Bahkan dapat dikatakan bahwa manusia dapat 
mati secara tiba-tiba,  tanpa diketahui sebab musababnya terlebih dahulu. 
Karena itu, untuk dapat mengantisipasinya ialah bagaimana 
mengupayakan agar seseorang selalu bersikap waspada, yakni ditandai 
dengan perilaku keagamaan sesuai dengan ajaran-ajaran agama atau 
keyakinan yang diimaninya. Itulah sebabnya, setiap individu  harus  benar-
benar memahami dan menjalankan ajaran agamanya secara taatt dan 
setia. Agar ketika meninggal dunia  ia tetap di  dalam imannya.   

(ii). Persia pan Sosiologis   
Selain sebagai makhluk individu, manusia adalah makhluk sosial. 

Hidup seseorang tak terlepas dari hubungan dengan orang lain. Untuk 
dapat memenuhi semua kebutuhan sendiri, seseorang pasti memerlukan 
bantuan orang lain yang mampu memenuhinya. Adakalanya dalam rangka 
untuk memenuhi kebutuhan tersebut, seseorang mengalami konflik, 
pertengkaran atau percekcokan. Namun kita selalu sadar bahwa suatu 
ketika kita akan mati. Karena itu, setiap Kali ada masalah hubungan  
dengan prang lain, segera untuk berdamai. Dengan demikian tidak 
menimbulkan rasa dendam, benci atau sakit hati.Jadi persiapan sosiologis 
ialah bagaimana berupaya untuk selalu damai dengan setiap orang, agar 
tidak mengganggu ketenangan batin saat menghadapi desk-detik 
kematiannya.   

(iii). Persiapan Psikolcgis   
Kondisi kestabilan emosi seseorang amat dipengaruhi oleh 

bagaimana cara seseorang untuk memahami, memantau dan 
mengontrolnya dengan  benar. Serirngkali kemampuan memanajemen diri 
dipengaruhi oleh bagaimana  menjalin relasi dengan Iingkungannya baik 
lingkungan fisik maupun lingkungan  sosial (orang lain). Oleh Karena itu, 
untuk dapat berhubungan secara damai dengan setiap prang, diperlukan 
sikap-sikap yang dewasa, diantaranya,pemaaf, memahami dan suka dana  
dengan orang lain, tidak pendendam, rendah hati. Setiap ada masalah 
dengan orang lain, orang dewasa, biasanya segera menyelesaikan tanpa 
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menunda waktu lagi. Bila ia merasa bersalah terhadap orang lain, dengan 
sadar diri mau untuk meminta maaf dan tetap  berdamai dengan orang  
tersebut. Sebaliknya, bila ada orang  lain  yang  bersalah, berbuat jahat 
terhadap dirinya, sebelum orang itu meminta maaf, maka orang yang   
dewasa sudah  memiliki  sikap pemaaf.   

Orang pemaaf ditandai dengan tidak menyimpan rasa benci dan 
tidak pendendam. Orang-orang yang demikian, hanya dapat dicapai 
dengan cara untuk selalu memahami dan mentaati ajaran-ajaran 
agamanya dengan benar.  Dari sisi perkembangan moral, menurut Piaget 
(dalam Papalia, dkk, 1998;  Santrock, 1999; Turner & Helms, 1995), hanya  
dicapai pad orang yang  telah mencapai tahap post conventional, suatu 
tahap yang tak membedakan  agama, suku, jenis kelamin, dan sastra 
sosial. Semua manusia di mata Tuhan adalah sama. Karena itu, yang ada 
dalam hati orang yang demikian  ialah kasih sesama sebagai ungkapan 
mengasihi Tuhan.   

 

8. Sikap-sikap terhadap Kematian   
Tak seorangpun yang mengharapkan kematian (kehilangan) 

seseorang yang dicintai, apalagi untuk organ-organ yang masih ada 
kaitannya dengan keluarga. Namun demikian,apapun faktor penyebabnya,  
kematian akan menimbulkan perasaan yang menyedihkan, memilukan 
dan tak menentu. Di bawah ini, akan dipaparkan gambaran kondisi 
psikologis individu yang  ditinggal  mati oleh orang yang dicintai, dari anak-
anak, remaja  maupun  dewasa.   

a. Sikap Anak Terhadap Kematian   

Papalia dkk (1998) menemukan beberapa konsep kematian pada 
diri anak, yakni: irreversible, universal, & non functional.   
 
(i). irreversible   

Anak usia 5-7 tahun kebanyakan memahami kematian itu 
merupakan sesuatu yang tidak dapat diubah lagi (irreversible). Orang, 
binatang, pohon  atau makhluk hidup pasi akan kembali hidup lagi.   

 
(ii). Universal   

Bahwa makhluk hidup yang saat ini masih berfungsi pasti akan 
mati. Hal ini adalah wajar yang pasti dihadapi oleh setiap organisme yang 
hidup,  termasuk manusia. Oleh karena itu, siapapun baik orang lain, diri 
sendiri, saudara kandung maupun orang tua akan mengalami kematian. 
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(iii). Non-functional   
Semua makhluk hidup yang saat ini masih berfungsi  pernapasan, 

detak jantung, otak pikirannya, maka suatu saat fungsi organ itu akan 
berhenti dan akhirnya akan mati. Jadi, kematian itu merupakan 
berakhirnya semua  fungsi organisasi organ-organ tubuh yang vital.   

b. Sikap Remaja Terhadap Kematian   
Seorang individu remaja yang mengetahui atas kematian dari orang  

yang dicintai, misalnya orangtua biasanya menampakkan ekspresi 
kesedihan yang mendalam. Mungkin bagi remaja yang mampu mengambil 
hikmah dan  pelajaran  atas kematian  tersebut, ia akan segera sadar dan 
berusaha merubah perilakunya, yang dulu sebelum kematian tersebut ia 
nakal, kini mungkin ia akan menjadi bertobat,sehingga ia menjadi  seorang  
yang  pendiam,  rajin beribadah,  rajin  belajar,  tidak  mabuk-mabukan.   

Tetapi adakalanya remaja yang tidak matang kepribadiannya dan 
tak memperoleh bimbingan dengan baik, maka justru akan makin 
kehilangan  kontrol  diri, sehingga  ia  makin  nakal, banyak  minum-
minuman  keras,  akibatnya bisa dikeluarkan dari sekolah (Drop-Out dari 
sekolah. Tetapi bagi remaja  yang benar-benar merasa terpukul  atas 
kematian orangtuanya,  sehingga menganggap hidupnya tak berarti, kalau 
tak diwaspadai adakalanya ia mencoba untuk bunuh diri.   

Hal ini, perlunya penanganan  dan bantuan yang profesional  agar  
remaja tidak salah Iangkah. Bahwa masa depannya  masih panjang dan  
harus dilalui dengan baik. Maka bimbingan dan arahan yang dapat 
menguatkan hati dan moralnya akan sangat membantu remaja untuk 
dapat mengatasi  duka-citanya dengan baik.   

c. Sikap Orang Dewasa terhadap Kematian   
Kematian pasangan hidup (suami atau istri) bagi seorang dewasa  

akan merupakan pengalaman yang memberi dampak emosi dan 
psikologis  yang mendalam. Apalagi, kalau semasa hidupnya benar-benar 
merasakan keharmonisan dalam rumah tangga, maka kematian tersebut  
membawa  perubahan besar dalam dirinya. la merasa sulit untuk 
melupakan kenangan indah bersama almarhum. Ia mudah pingsan tak 
sadarkan diri. Sering menangis, tak dapat konsentransi, sulit tidur 
(insomnia) mudah lupa, tak berdaya, marah, takut, cemas, depresi. 
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Gambar 13. Tabel manifestasi duka cita pada anak-anak 

9.Kedukaan dan Belasungkawa   
a.Belasungkawa atau kehilangan   

English Bereavement) ialah kehilangan seseorang yang memiliki  
hubungan dekat dan bagaimana proses penyesuaian diri dalam menjalani  
kehidupan selanjutnya. Dalam hal ini individu akan mengalami perubahan  
status dan peran sosialnya, misalnya semula sebagai semarang suami, Ialu  
berubah menjadi seorang duda setelah kematian istrinya, demikian  pula  
semula sebagai seorang istri berubah menjadi janda setelah kematian  
suaminya.   

b.Duka cita (grief)   
Ialah pengalaman respon emosional terhadap kematian seorang 

individu yang masih memiliki hubungan kekeluargaan. Bereavement dan  
grief merupakan pengalaman yang bersifat universal, yang artinya bahwa  
setiap individu di dunia ini tentu dapat mengalami hal sama, kalau ada 
seorang yang meninggal dunia. Keduanya memiliki latar belakang aspek 
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budaya. Maka ada istilah perkabungan (mourning) yaitu Iebih menunjuk 
cara untuk menghormati, menghargai dan mengenang seseorang individu 
yang telah meninggal dunia.  Dalam perkabungan, orang akan 
mengadakan acara semalam suntuk mengenang jasa dan kebaikan 
almarhum semasa hidupnya. Dalam acara kenegaraan, pada acara hari 
perkabungan ditandai dengan menaikkan bendera setengah tiang, 
misalnya pada tragedy penembakan 4 orang mahasiswa Universitas 
Trisakti Jakarta, 12 mei 1998, yang kemudian dikenal sebagai "Pahlawan  
Reformasi".   

c.Tahap-tahap Duka cita   
Elizabeth  Kubler-Ross, seorang dokter atau psikolog  wanita  yang telah  

meneliti tentang kematian, mengemukakan bahwa proses tahap-tahap  
psikologis terjadinya duka cita yaitu antara lain: (a) shock & disbelief, ( b )  
preoccupation  with the memory of  the dead person, (c) resolution.   

(i). Terkejut dan tak percaya (Shock & disbelief)   
Selama beberapa minggu setelah kematian seseorang yang 

dicintai, individu merasa terkejut karena ia tak percaya apa yang telah 
terjadi. Seolah-olah ia bermimpi terhadap kematian tersebut yang datang 
secara tiba-tiba. Reaksi fisik nampak ditandai dengan gerakan napas 
pendek, dada dan kerongkongan terasa sesak, perut terasa kosong. 
Sedangkan reaksi psikologis  ditandai dengan kondisi pingsan, tak 
sadarkan diri, Iupa akan nomor telepon atau mama seseorang, sedih dan 
sering menangis.   

(ii). Mengenang jasa-jasa almarhum (preoccupation with the memory of  

the dead person)  .   

Hampir selama kurang lebih 6 bulan terakhir, individu  yang telah  
ditinggal mati orang yang dicintai, selalu mengenang jasa-jasa, kebaikan,  
kebiasaan, tindakan, ucapan, sikap yang telah dilakukan oleh almarhum  
semasa hidupnya. Biasanya ia akan tetap terus menangis, sulit tidur 
(insomnia), capai, letih, gairah nafsu makan berkurang atau hilang sama 
sekali dalam  beberapa saat Iamanya.   

Secara otomatis, semenjak ditinggal mati, seorang individu 
mengalami  perubahan peran dan status sosial. Kalau semula, ia menjadi 
semarang istri, maka kini statusnya berubah menjadi janda, sebaliknya 
kalau semula sebagai suami, maka kini menjadi duda. Dari waktu ke waktu 

 individu kadang masih melihat muka almarhum secara Iangsung, hadir  
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dan duduk sambil mengajak  bicara  di  ruangan.  Kadang-kadang, ia  

bermimpi ketemu almarhum. Pengalaman-pengalaman ini terjadi secara 

berulang selama beberapa tahun.   
 

 

(iii). Resolusi (resolution)   

Tahap  ini  individu  mulai  tertarik  Iagi  untuk  memperhatikan  
dan melakukan kegiatan sehari-hari. Kenangan yang telah dirasakan 
selama ini mulai ditinggalkan, sehingga rasa kesedihan mulai  berkurang.  
la mulai  menyadari bahwa ia harus menghadapi kehidupan selanjutnya. 
Tak mungkin ia hidup dalam kesedihan terus-menerus. Karena itu, ia 
harus dapat menata kehidupannya kembali dengan peran dan statusnya 
yang baru. la harus menyesuaikan diri, bergaul dengan orang lain,  
bekerja  sebagaimana  kebanyakan orang lain.   

Kadang, setelah kematian orang yang dicintai, seorang  individu  
merasakan kesulitan untuk dapat menghadapi kenyataan hidup. Karena 
itu, ada upaya untuk membantu agar ia dapat bertahan dan kuat 
menjalani hari-hari berikutnya. Maka terapi duka cita (grief therapy) 
nampaknya mempunyai  peran yang cukup menentukan dan membantu 
individu yang bersangkulan.   

Yang dimaksud dengan terapi duka cita ialah perlakuan yang 
diberikan untuk menolong seseorang yang telah ditinggal mati orang 
yang dicintai, agar ia mampu mengatasi masalah-masalah hidupnya, 
seperti mengatasi rasa kesedihan, kesepian, perasaan bersalah, 
kemarahan, permusuhan (sorrow  lonely,  guilt, anger, hostility). Dalam  
terapi ini,  diharapkan  klien  dapat  memandang  kembali  hubungan  
dengan almarhum  secara  proporsional,  objektif, tidak berat sebelah, 
yakni tanpa mengurangi atau melebih-Iebihkan, sehingga ia dapat 
menerima kenyataan hidupnya (acceptance of life reality).  Dengan 
penerimaan ini, selanjutnya ia akan mudah untuk menjalin relasi  sosial 
dengan orang lain, bekerja kembali secara normal, dan bersikap wajar  
terhadap dirinya maupun orang lain.   

10.Expresi duka-cita   

Seorang individu yang merasakan kehilangan atas kematian 
seseorang yang amat dicintai, tentu merasakan duka cita yang 
mendalam. Secara umum, Helms & Turner (1995) menyebutkan ada 
macam ekspresi duka cita yaitu (a) expresi fisik, (b) expresi kognitif, (c) 
expresi afeksi dan (d) expresi perilaku. 
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(i). Expresi fisik  .   
Seorang  individu  yang  mendalami  duka  akan  ditandai  dengan  

penampakan ekspresi fisik, diantaranya merasa sesak nafas, sesak di 
dada dan kerongkongan, perut terasa kosong, sangat peka terhadap 
suara gaduh,  mati rasa, mulut terasa kering, dan Iemah tak berdaya.   

 
(ii). Expresi kognitif   

Seorang kognisi, orang yang sedang berduka akan merasakan 
dirinya  kehilangan kesadaran,  merasa  tak percaya atas kematian orang  
yang  dicintainya, mengenang kembali jasa dan kebaikan dari orang yang 
meninggal tadi, mencoba untuk membuat suasana sedih, mudah Iupa 
terhadap sesuatu.   

 
 

(iii).Expresi afeksi   
Orang  yang ditinggal  mati seseorang  yang  dicintai,  tentu merasa  

terpukul,  sedih  yang mendalam,  merasa bersalah  (guilt feeling), marah  
(anger),  kadang menolak  kenyataan (denial), merasa kehilangan (relief),  
takut (fear), cemas (anxiety) dan depresi.   

 
(iv).Expresi perilaku   

Yang jelas ada perubahan perilaku yang sangat menyolok  antara  
sebelum dan sesudah kematian seseorang. Perubahan perilaku ini sangat  
dipengaruhi oleh perubahan aspek emosi-afeksi,  fisik dan kognisi. Karena  
ditinggal mati orang yang dicintai atau seorang individu merasakan 
kesedihan  yang mendalam. Kesedihan tersebut nampak pada ekspresi 
wajah yang murung atau muram, disertai tetesan air mata, napas tersengal-
sengal atau terpatah-patah. la tak mau makan atau gairah makan tidak ada. 
Gerakan tangan terasa Iunglai.   

Cara berjalannya nampak Iambat dan kadang mudah jatuh pingsan  
tak sadarkan diri. Benar-benar merasa terkejut atau shock atas kematian  
yang datang secara mendadak dan tak disangka sebelumnya. Ada 
perbedaan  ekspresi yang menyolok antara orang tua dengan orang muda,  
ketika  menghadapi kematian. Orangtua cenderung menangis terus-
menerus, mudah lupa, tak dapat berkonsentrasi dan sulit tidur (insomnia). 
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11.Metode Penanggulangan  Kedukaan   

a.Disfungsi dan fungsi metode penanggulangan   
Seringkali seorang yang ditinggal mati orang yang dicintai, 

melakukan langkah-Iangkah yang salah dalam menghadapi situasi 
berduka tersebut.  John Crosby & Nancy Jose (dalam Helm & Turners, 
1995) mengemukakan ada beberapa  kekeliruan  yang sering dialami oleh 
orang yang berduka, diantaranya: (a) penolakan (avoidance), (b) 
menghilangkah jejak ingatan  (obliteration), (c) pemujaan (idolization).   

 
(i). Penolakan (avoidance)   

Setelah kematian seseorang yang dicintai, seringkali individu 
berusaha menjalani sisa waktunya dengan menyibukkan diri yakni banyak 
melakukan pekerjaan. Hal ini dimaksudkan  untuk melawan kecemasan,  
ketakutan, perasaan bersalah yang bergejolak dalam dirinya. Tetap 
menyibukkan diri  bukanlah sesuatu yang salah, tetapi  hal ini  merupakan  
bentu pelarian  terhadap  kenyataan  yang sedang dialaminya. Penolakan  
bunyan hanya dengan melakukan pekerjaan, tetapi bisa juga dengan 
melakukan perjalanan  wisata.   
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Selain itu, Karena individu tak tahu harus berbuat apa ketika 
perasaan sepi dalam dirinya muncul. la harus tidur sendiri, tak ada yang 
diajak bicara,  makan dan cuci piring-pakaian sendiri. Kalau semula dibantu 
oleh orang yang dicintai, kini semua hal harus dilakukan sendiri.   

 

 

(ii). Menghilangkan jejak ingatan (obliteration)   
Cara mengatasi duka cita dengan menghapuskan semua jejak-jejak  

ingatan dari orang yang dicintainya, agar dirinya tidak teringat atau dapat  
melukapan semua pengalaman yang dialami bersama almarhum semasa  
hidupnya. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, individu biasanya 
membuang jauh-jauh semua barang koleksi, pakaian, hobi-kegemaran, 
foto-foto  milik  almarhum. Mungkin bisa juga diberikan kepada orang lain 
yang masih ada atau tak ada sangkut pautnya dengan keluarga.   

Apakah dengan melakukan semua itu, seseorang pasti dijamin dapat  
melupakan sama sekali terhadap almarhum? Tentu saja tidak, 
bagaimanapun biasanya individu mash ingat atas jasa kebaikan-keburukan 
dari almarhum. Karena kenangan yang membekas dalam hati sanubari, 
sulit untuk dihilangkan begitu saja.   

(iii). Pemujaan (idolization)   

Kebalikan dari obliterasi, idolisasi atau mengidolakan yakni individu 
berusaha dengan berbagai cara untuk dapat mengenang kembali segala  
hal yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya. la akan 
berusaha mengumpulkan semua barang-barang koleksi, foto-foto, 
kegemaran, pakaian. Kalau mungkin ada barang yang telah dihasilkan oleh 
almarhum itu tak ada  di rumah atau mungkin telah dimiliki oleh orang lain, 
tak menutup kemungkinan individu akan meminta atau membeli kembali. 
Bahkan selain itu, ia akan melakukan atau melanjutkan kegiatan apa yang 
dulu pernah dilakukan almarhum, walaupun mungkin sebelumnya ia tak 
tertarik dengan kegiatan tersebut.  .   

Dengan melakukan hal ini, dimaksudkan untuk menunjukkan rasa  
setia dan kecintaan  terhadap almarhum. Walaupun mungkin ada yang  
melakukan hal itu Karena ia ingin berusaha menebus rasa bersalah 
terhadap almarhum. Atau bisa jadi ia menganggap bahwa almarhum  
seolah-olah  masih hidup bersamanya. Dengan demikian ada kesan dalam 
diri individu  berusaha melarikan diri dari kenyataan.   
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b.Pola penanggulangan fungsional yang normal terhadap duka cita 
(patterns  of function coping)   

Diperlukan suatu keberanian  yang besar untuk dapat menghadapi  
kenyataan yang sebenarnya bahwa kematian itu telah terjadi. Walaupun ia  
harus merasakan duka-cita yang mendalam Karena kematian itu, namun  
ia  tetap tegar dan tak akan berlarut-Iarut dalam kesedihan, kemurungan 
yang  memakan waktu yang panjang.  Kemungkinan untuk dapat kembali 
dalam kehidupan yang wajar dan normal, ia memerlukan bantuan dan 
dukungan  moril dari orang-orang yang di sekitarnya, seperti saudara-
saudara atau sahabatnya, walaupun terasa suit Iepas dari  kepedihan  itu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

i   

l   



 
 

129 
 

DAFTAR PUSTAKA   
 

Berk, L. E. (2000). Child Development. Englewood Cliffs: Prentice Hall.   
Craig, G.C. (1992). Human Development.( Edisi ke-6). Englewood Cliffs:   

Prentice Hall.   
Gunarsa, S.D. (1990). Dasar dan teori perkembangan anak. Jakarta: BPK   

Gunung Mulia.   
Gunarsa, Y.S.D. (2000). Asas-azas psikologi keluarga idaman. Jakarta: BPK   

Gunung Mulia.   
Hall, C. S. & Lindsay , G. (1978). Theories of personality. (Edisi ke-3). New   

York: John Wiley.   
Handoko, H.  (1995).  Manajemen. Yogyakarta:  BPFE  UGM.   
Hoffman, Paris, S & Hall, E. (1994). Development psychology today. (edison  ke-6) 

New York : Pretience Hall. 
Lumbantobing,  S.M (1995).  Kecerdasan pada usia lanjut dan demensia.  Jakarta:  

Balai penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 
Martani, W, Adiyanti,  MG & lndati, A. (1993). Ciri kepribadian lanjut usia.   

Jurnal Psikologi, Tahun XX No. 1, hal, 1-6.   
 
Morgan, C.T., King, R.A., Weiz, J.R., & Schopler, J. (1986). Introduction to  

Psychology. Boston : McGraw-hill.   
 
Papalia, D. E., Olds, S.W & Fieldman, R.D. (1998). Human development.  (edisi ke-

7). Boston : McGraw-hill.   
 
Papalia, D. E., Olds, S.W & Fieldman, R.D. (2008). Human development. Boston : 

McGraw-hill.   
 

Santrock, J.W. (1999). Lifespan development. (edisi ke-7). Boston : McGraw  -Hill 
college.   

 
Sarafino,  J. (1994). Health Psychology. ). Boston : McGraw -Hill college.   
 
Suardiman,  S. P. (1978). Psikologi Perkembangan.  Yogyakarta: Fakultas   

Ilmu Pendidikan IKIP.   
 

Supeli, A. (2000). Locus of control dan strategi penanggulangan stress pada   
perawat rumah sakit jiwa. Phronesis. Vol 2 No. 4, hal. 78-91.   

 
Turner, J.S & Hlems, D.B (1995). Lifespan development. (edison ke-5) Forth- 

Worth: Harcout brace college publisher.   
 

Wallace, W.A. (1993).  Theories  of personality.  Boston : Allyn&Bacon.   



 
 

130 
 

 
  



 
 

131 
 

 


