


RISET TAHUN 2010 
Judul Penelitian Topik Penelitian 

Hubungan antara subjective well-being dengan motif 
penggunaan kartu debit pada konsumen lanjut usia 

Perilaku Ekonomi 

Hubungan antara kebutuhan menurut teori McClelland 
dengan motif penggunaan kartu debit pada konsumen 
lansia 

Perilaku Ekonomi 

Kepuasan hidup laki-laki lansia yang telah pensiun dan 
menjadi sukarelawan 

Life Satisfaction 

Gambaran loneliness pada lanjut usia yang mengikuti 
aktivitas sosial melalui kegiatan pengajian 

Loneliness, intervensi 



RISET TAHUN 2011 
Judul Penelitian Topik Penelitian 

Gambaran psychological well-being pada 
lansia yang mengikuti aktivitas sosial 
melalui kegiatan pengajian 

Psychological well-
being (psikologi 

positif) 

Gambaran psychological well-being pada 
lansia yang berpartisipasi dalam klub 
jantung sehat 

Psychological well-
being (psikologi 

positif) 

Perbedaan psychological well-being pada 
pensiunan lanjut usia yang bekerja dan tidak 
bekerja 

Psychological well-
being (psikologi 

positif) 

Gambaran psychological well-being pada 
lansia yang aging in place dalam keluarga 
multigenerasi 

Psychological well-
being (psikologi 

positif) 



RISET TAHUN 2012 
Judul Penelitian Topik Penelitian 

Terapi kognitif perilaku untuk menangani depresi pada lanjut usia Terapi Kognitif 

Intervensi kelompok cognitif behavior therapy (CBT) multi-komponen pada 

lanjut usia di Depok untuk mengatasi insomnia 

Terapi kelompok 

dengan pendekatan 

CBT 

Manajemen stres dan kesepian dengan multicomponent cognitive 

behavioral group therapy pada lansia 

Terapi kelompok 

dengan pendekatan 

CBT 

Penggunaan intervensi kelompok cognitive behavioral therapy (CBT) pada 

lansia untuk menurunkan kecemasan pada lansia  

Terapi kelompok 

dengan pendekatan 

CBT 

Manajemen nyeri untuk meningkatkan penerimaan nyeri kronis pada lansia 

dengan intervensi multi-komponen kelompok cognitive behavior therapy 

(CBT) 

Terapi kelompok 

dengan pendekatan 

CBT 

Multicomponent cognitive behavioral therapy (CBT) intervention to increase 

psychological well-being of older adults in Depok 

Terapi kelompok 

dengan pendekatan 

CBT 



RISET TAHUN 2013 
Judul Penelitian Topik Penelitian 

Intervensi dengan pendekatan terapi kognitif-perilaku untuk menurunkan stres 

pada lanjut usia dengan hipertensi 
CBT 

Intervensi cognitive behavior therapy (CBT) untuk mengatasi loneliness pada 

lanjut usia di Depok yang mengalami hipertensi 

CBT 

Cognitive behavior therapy untuk meningkatkan kepatuhan medis pada lanjut 

usia dengan penyakit diabetes mellitus tipe 2 

CBT 

Intervensi cognitive behavior therapy (CBT) untuk meningkatkan harapan 

pada lanjut usia yang menderita diabetes mellitus 

CBT 

Intervensi dengan pendekatan cognitive behavior therapy untuk mengurangi 

diabetes-related distress pada lanjut usia dengan penyakit diabetes mellitus 

tipe 1 dan tipe 2 

CBT 

Pengembangan dan pengujian pelatihan kognitif (cognitive training) khas 

Indonesia untuk lanjut usia yang mengalami mild cognitive impairment 

Terapi Kognitif 

Pengembangan manajemen stres berbasis budaya Indonesia untuk lansia 

penderita penyakit kronis 
Manajemen Stres 

IbM Kampanye Kesehatan Mental di Posbindu Depok Psikoedukasi 



RISET TAHUN 2014 

 
Judul Penelitian Topik Penelitian 

Efektivitas Emotive Behavior Therapy (REBT) 

dalam menurunkan depresi pada lanjut usia 

penderita stroke 

REBT 



RISET TAHUN 2015 
(SEDANG BERJALAN) 

 Judul Penelitian Topik Penelitian 

Gambaran Kualitas Hidup Lansia Depok di Kecamatan Sukmajaya Quality of life 

Hubungan antara perceived social support dan self perception of 

aging pada lansia dengan penyakit kronis 

Persepsi penuaan 

Hubungan antara gaya hidup sehat dan self perception of aging 

pada lansia 
Persepsi penuaan 

Hubungan antara self perception of aging dan death anxiety pada 

lansia dengan penyakit kronis 
Persepsi penuaan 

Hubungan antara self perception of aging dan psychological well 

being pada lansia dengan penyakit kronis 

Persepsi penuaan 

Pengembangan alat ukur psychological well-being untuk lansia 

Indonesia 

Psychological well-being 
(psikologi positif) 



KESIMPULAN 
 Sejak tahun 1990-an, telah banyak penelitian tentang aging 

yang dilakukan di Fakultas Psikologi. 

 Antara tahun 2010-2014 ini, ada kurang lebih 23 penelitian 
aging yang telah dilaksanakan. 

 Di tahun 2015, ada sekitar 6 penelitian aging yang sedang 
berjalan. 

 Seluruh penelitian ini dilakukan baik oleh mahasiswa 
dengan bimbingan dosen maupun penelitian dosen secara 
mandiri. 

 



 Secara keseluruhan, data penelitian aging yang dilakukan di 
Fakultas Psikologi antara tahun 2010-2015 adalah sebagai 
berikut: 

 Skripsi sebanyak 11 buah 

 Tesis sebanyak 12 buah 

 Penelitian dosen sebanyak 6 buah.  

 Dari seluruh penelitian tersebut ada dua buah yang berhasil 
dipublikasikan, baik dalam konferensi nasional maupun 
jurnal internasional.  

 Sementara, ada dua buah draft publikasi dari dua penelitian 
yang sedang dalam tahapan review di jurnal internasional.  



Karakteristik Partisipan Penelitian  
 Apabila diurutkan berdasarkan frekuensi terbanyak, maka 

urutan karakteristik yang sering dijadikan partisipan 
penelitian adalah sebagai berikut:  

1. Penyakit kronis, misalnya stroke, hipertensi, diabetes mellitus 
tipe 2, dan mengalami mild cognitive impairment.  

2. Mengalami masalah kesehatan mental, misalnya stres, depresi, 
kesepian (loneliness), cemas, dan insomnia.  

3. Mengikuti aktivitas sosial, misalnya senam jantung sehat, 
pengajian, sukarelawan, atau aktivitas lainnya di sekitar mereka.  

4. Lain-lain, misalnya menjadi pengguna kartu debit, bekerja di 
waktu pensiun, aging in place, dan menjadi kader lansia di 
lingkungan tempat tinggalnya.  



Trend Riset Aging 
 Sejak tahun 2010, penelitian aging banyak berfokus di dua 

bidang: 

 Psikologi positif, terutama psychological well-being 

 Intervensi, terutama cognitive behavior therapy (CBT) 

 Di tahun 2015, penelitian aging masih berfokus pada kedua 
bidang tersebut, namun juga mulai melihat persepsi lansia 
terhadap penuaan yang dialami. 

 Persepsi lansia terhadap penuaannya dapat mempengaruhi 
berbagai aspek dalam kehidupannya dan pada akhirnya 
mempengaruhi kesehatan mental yang dimiliki.  



Rencana Riset Aging 
 Untuk lima tahun ke depan, payung penelitian aging Fakultas 

Psikologi UI berencana untuk:  

1. Melanjutkan penelitian mengenai psychological well-being, 
khususnya pada pengembangan alat ukur psychological well-being 
untuk lansia Indonesia.  

2. Menggali data mengenai persepsi lansia terhadap penuaan yang 
dialami.  

3. Menggali data mengenai kualitas hidup lansia. 

 

Catatan: 

Poin 2 dan 3 akan dijadikan dasar dalam pengembangan intervensi 
psikologis bagi lansia untuk meningkatkan kesehatan mental mereka 
di masa tua. 


