
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Selama rentang hidupnya, manusia mengalami berbagai 

macam tahapan perkembangan yang berawal dari masa bayi 

kemudian masa kanak-kanak berlanjut ke masa remaja dan 

memasuki masa dewasa hingga  akhirnya berakhir pada kematian. 

Pada setiap tahapan tersebut, terdapat berbagai macam tugas 

perkembangan yang berbeda-beda pula. Tugas-tugas perkembangan 

tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan dari 

berbagai aspek baik fisik, pskikologis maupun sosial. 

Papalia, Old, & Feldman (2007) membagi masa dewasa 

kedalam tiga bagian yaitu dewasa awal, dewasa tengah, dan dewasa 

akhir. Masa dewasa awal terjadi sekitar usia 20-40 tahun dimana 

terjadi transisi dari masa remaja menuju dewasa, pada masa ini 

kepribadian seorang individu cenderung sudah stabil dan mampu 

menentukan pilihannya sendiri. Masa dewasa tengah terjadi sekitar 

usia 40-65 tahun adalah masa-masa dimana seorang individu sudah 

berkeluarga dan sudah memiliki kondisi yang mapan. Masa dewasa 

akhir atau biasa disebut dengan masa lanjut usia (lanjut usia) terjadi 

pada usia 65 tahun keatas dimana seorang individu sudah pensiun 

dan tidak terlalu banyak berhubungan dengan masyarakat di 

sekitarnya. 
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Pada tahun 2000, populasi secara global mengalami penuaan 

dimana orang dengan usia 60 tahun keatas dipekirakan berjumlah 

sekitar 605 juta orang dan pada tahun 2050 persentase lanjut usia 

diperkirakan akan melebihi populasi anak-anak usia 14 tahun 

kebawah (Administration of Aging, dalam Papalia, dkk., 2008, 

hal.334). Indonesia sendiri menduduki peringkat ketiga negara 

dengan jumlah lanjut usia terbanyak di dunia (Anonim, 2015). 

Mengutip artikel dari website Departemen Kesehatan Indonesia, 

jumlah lanjut usia di Indonesia yaitu 18,1 juta jiwa (2010) dan 

kemudian meningkat menjadi 18,781 juta jiwa (2014). Angka 

tersebut diperkirakan akan meningkat hingga mencapai 36 juta jiwa 

pada tahun 2025 (Anonim, 2015). 

Perlu diperhatikan bahwa pada masa lanjut usia, individu 

mengalami berbagai macam perubahan baik dari segi kesehatan 

(fisik), kognitif, maupun psikososial. Menjadi lanjut usia pasti akan 

mengalami penurunan kekuatan fisik yang lebih besar apabila 

dibandingkan dengan masa-masa perkembangan yang lainnya. Saat 

individu bertambah tua, kemampuan tubuh untuk memperbaiki diri 

sudah tidak seperti dulu lagi. Kemampuan sistem sensori yaitu 

indera penglihatan, indera pendengaran, indera perasa, indera 

pembau, dan indera peraba juga mengalami penurunan secara 

signifikan. Kapasitas paru-paru mengalami penurunan antara usia 20 

hingga 80 tahun (Fozard dalam Santrock, 2002, hal. 200) sehingga 

seiring dengan bertambahnya usia jumlah udara yang masuk dan 

keluar dari paru-paru akan berkurang dan menyebabkan penurunan 
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kemampuan fisik. Penyakit yang biasa dialami oleh individu pada 

masa lanjut usia  adalah darah tinggi, stroke, osteoporosis, dan 

radang sendi. 

Penelitian longitudinal Seattle menemukan bahwa fungsi 

kognitif pada masa lanjut usia sangat bervariasi (Papalia, dkk., 2008, 

hal. 390). Kecepatan memproses informasi, kemampuan mengingat, 

dan kemampuan untuk memecahkan permasalahan sehari-hari 

cenderung menurun. Sedangkan dari aspek psikososial, ketika 

seseorang beranjak tua, mereka cenderung menghabiskan lebih 

sedikit waktu dengan orang lain (Carstensen dalam Papalia, dkk., 

2008, hal. 428). Seiring dengan bertambahnya usia, individu 

cenderung memiliki kepribadian yang stabil dan akan menjadi lebih 

bijak apabila dapat mencapai integritas diri. Kepribadian seseorang 

akan berpengaruh terhadap  emosi yang dirasakan pada saat 

memasuki masa lanjut usia. Individu dengan kepribadian ekstraversi 

cenderung melaporkan emosi yang positif sedangkan individu 

dengan kepriadian neurotik cenderung melaporkan emosi yang 

negatif. 

Usia pensiun di Indonesia adalah sekitar 55-60 tahun, hal 

tersebut berarti bahwa lanjut usia sudah tidak lagi bekerja dan tidak 

memiliki pemasukan selain uang pensiunan. Wiratakusuma dan 

Anwar (dalam Amalia, 2013, hal. 203) memperkirakan angka 

ketergantungan lanjut usia pada tahun 1995 adalah 6,93% dan tahun 

2015 menjadi 8,7% yang berarti pada tahun 1995 sebanyak 100 

penduduk produktif harus menyokong 7 orang lanjut usia yang 
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berusia 65 tahun keatas sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 100 

penduduk produktif harus menyokong 9 orang lanjut usia yang 

berusia 65 tahun keatas. Dukungan yang harus diberikan kepada 

lanjut usia bukan semata-mata dukungan finansial saja, lanjut usia 

juga membutuhkan dukungan fisik dan psikologis juga. 

Walaupun Indonesia memasuki kategori lima besar negara 

dengan jumlah lanjut usia terbanyak (Anonim, 2015), ternyata masih 

banyak masyarakat yang memandang lanjut usia dengan sebelah 

mata. Salah satu contoh dari kekerasan pada lanjut usia (elder abuse) 

adalah grandy dumping, yaitu penganiayaan atau pengabaian 

terhadap lanjut usia yang bergantung atau pelanggaran hak 

pribadinya (Papalia, dkk., 2008, hal. 426). Kekerasan pada lanjut 

usia terdiri dari enam kategori yaitu kekerasan fisik, kekerasan 

seksual, kekerasan emosional atau psikologis, eksploitasi finansial 

atau materi, penelantaran, dan penelantaran diri (National Center on 

Elder Abuse and Westat, Inc. dalam Papalia, dkk., 2008, hal. 426). 

American Medical Association kemudian menambahkan kategori 

ketujuh yaitu melanggar hak pribadi, misal: hak lanjut usia terhadap 

privasi dan pengambilan keputusan mengenai kesehatan dan 

perawatannya sendiri (Papalia, dkk., 2008, hal. 426). 

Persepsi-persepsi yang keliru tentang lanjut usia dan 

kesibukan dari anggota keluarga yang masih muda menyebabkan 

pihak keluarga merasa kesulitan untuk merawat lanjut usia di rumah. 

Ketidakmampuan anggota keluarga untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan dari lanjut usia akan mendorong mereka untuk 
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menitipkan anggota keluarga yang sudah lanjut usia ke wisma lansia. 

Orang yang paling beresiko untuk masuk ke institusi perawatan 

lanjut usia adalah mereka yang tinggal sendiri, tidak terlibat dalam 

kegiatan sosial, kegiatan sehari-harinya terbatas karena kesehatan 

yang buruk, dan yang pengasuh informalnya merasa terbebani 

(McFall dan Miller dalam Papalia, dkk., 2008, hal. 423). Hanya 

sekitar 5% dari orang-orang dewasa lanjut yang berusia diatas 65 

tahun yang tinggal di wisma lansia, namun seiring dengan 

bertambahnya usia, kemungkinan untuk tinggal di wisma lansia dan 

fasilitas-fasilitas lainnya semakin meningkat (Baines dalam 

Santrock, 2002, hal. 205).  

Kementrian Kesehatan sedang terus mengupayakan supaya 

para lanjut usia mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang memadai. 

Namun ternyata masih banyak wisma-wisma lansia yang belum 

memenuhi kriteria yang sesuai sebagai tempat tinggal bagi lanjut 

usia. Penelitian terhadap wisma-wisma lansia menunjukkan bahwa 

lebih dari 1/3 yang masih mengalami kekurangan dalam satu atau 

lebih bidang (Santrock, 2002, hal. 206). Selain fasilitas-fasilitas 

kesehatan, wisma lansia juga seharusnya menyediakan aktivitas yang 

bisa dilakukan oleh lanjut usia dan memberikan pelayanan 

psikologis.  

Para lanjut usia yang dititipkan di wisma lansia cenderung 

jarang dikunjungi oleh sanak saudara dan koleganya. Berdasakan 

penelitian yang dilakukan oleh Alriskiana (2015) di Panti Jompo 

Bondowoso, waktu berkunjung keluarga yang disediakan oleh pihak 
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panti adalah setiap hari pukul 08.00-13.00 WIB,  tetapi tercatat 

bahwa kunjungan dari keluarga hanya dilakukan satu kali dalam 

setahun. Kurangnya kunjungan dari keluarga menyebabkan 

kesehatan psikologis lansia di panti jompo Bondowoso menjadi 

memprihatinkan. Para lansia sulit tidur, sulit makan, bahkan 

beberapa ingin keluar dari panti jompo karena tidak adanya frekuensi 

kunjungan keluarga yang tinggi (Alriskiana, 2015). Hal tersebut 

akan membuat lanjut usia merasa cemas, mengalami loneliness 

(kesepian) dan depresi sehingga lanjut usia akan susah untuk 

mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya (Nalungwe, 2009).  

Loneliness (kesepian) merupakan perasaan tersisihkan, 

terpencil dari orang lain karena merasa berbeda dengan orang lain, 

tersisih dari kelompoknya, merasa tidak diperhatikan oleh orang-

orang disekitarnya, terisolasi dari lingkungan, serta tidak ada 

seseorang tempat berbagi rasa dan pengalaman (Sampao dalam 

Septiningsih & Na’imah, 2012).  Loneliness (kesepian) pada lanjut 

usia dipandang unik karena akan berdampak pada gangguan 

kesehatan yang kompleks.  

Slettebo (2007) dalam jurnalnya menyatakan bahwa para 

lanjut usia yang tinggal di wisma lansia memiliki rasa aman, tetapi 

juga mengalami loneliness (kesepian). Dengan 14 partisipan dari tiga 

wisma lansia yang berbeda, hasil dari penelitian yang dilakukan oleh 

Slettebo adalah hal terburuk saat tinggal di wisma lansia adalah 

mengalami loneliness (kesepian) dan kurang mendapatkan kontak 

sosial dengan keluarga, teman-teman, dan para perawat. Salah satu 
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subjek penelitian dengan jelas menyatakan ketidakpuasannya hidup 

di wisma lansia. Subjek tersebut menyatakan bahwa harinya terasa 

panjang, membosankan, dan kosong. Subjek juga merasa bahwa ia 

tidak dipedulikan karena para perawat tidak meluangkan waktu 

unutk bercakap-cakap dengan para penghuni wisma lansia. 

Kurangnya pendampingan dari para perawat kemudian memperbesar 

resiko penghuni untuk mengalami loneliness (kesepian). 

Di Indonesia, terdapat perbedaan tingkat loneliness (kesepian) 

antara para lanjut usia yang tinggal di wisma lansia dan di rumah 

bersama keluarga. Lanjut usia yang tinggal  di wisma lansia sebagian 

besar mengalami tingkat loneliness (kesepian) rendah (43,4%) 

sedangkan lanjut usia yang tinggal bersama keluarga sebagian besar 

tidak mengalami loneliness (kesepian) (57,9%) (Damayanti & 

Sukmono, 2015). 

Wisma Lansia “Rela Bakti”, yang berlokasi di Jl. 

Ronggowarsito, Kota Semarang, Jawa Tengah adalah salah satu 

yayasan yang menyediakan pelayanan atau rumah perawatan bagi 

para lanjut usia. Latar belakang penghuni untuk tinggal di Wisma 

Lansia “Rela Bakti” Semarang berbeda-beda. Beberapa alasan yang 

diungkapkan oleh para penghuni adalah sebagai berikut: sudah tidak 

memiliki keluarga, keluarga tidak memiliki waktu untuk merawat, 

atas dasar pilihan sendiri, dan karena tidak memiliki tempat tinggal.   

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan, Wisma 

Lansia “Rela Bakti” Semarang merupakan salah satu panti yang 

belum memberikan fasilitas yang maksimal karena kesulitan 
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mendapatkan tenaga kerja. Di samping kesulitan mendapatkan 

tenaga kerja, Wisma Lansia “Rela Bakti” Semarang juga belum 

memiliki tenaga psikolog untuk memenuhi kebutuhan psikologis 

para penghuni wisma. Perlakuan yang kurang baik dari tenaga 

perawat  dan jarangnya anggota keluarga yang berkunjung akan 

memicu para penghuni untuk merasa tidak berharga dan mengalami 

loneliness (kesepian). Loneliness (kesepian) yang dirasakan akan 

menjadi semakin parah apabila perawat tidak bisa membantu para 

lanjut usia untuk mengatasinya. 

Wisma lansia merupakan tempat yang asing bagi para lanjut 

usia apabila dibandingkan dengan tinggal di rumahnya sendiri. Para 

lanjut usia yang ditempatkan di wisma lansia akan mengalami suatu 

perubahan sosial dalam kehidupannya sehari-hari karena mereka 

harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan orang-orang yang 

baru. Tidak jarang lanjut usia yang kemudian kesulitan untuk 

menyesuaikan diri dengan adanya perubahan tersebut. Perubahan 

sosial tersebut dapat menjadi suatu stressor bagi loneliness 

(kesepian) yang sering dihadapi oleh lanjut usia yang tinggal di 

wisma lansia. 

Fenomena loneliness (kesepian) pada lanjut usia ini juga 

dapat dilihat melalui kehidupan sehari-hari para penghuni wisma 

pada saat jam-jam kosong dan tidak ada kegiatan. Pada jam-jam 

tersebut terdapat beberapa penghuni wisma yang tidak bersosialisasi 

satu sama lain dan hanya duduk diam saja. Penghuni seringkali tidak 

memiliki kegiatan yang berarti untuk menghabiskann waktu luang. 
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Salah satu kasus yang diamati oleh peneliti pada tanggal 10 

Agustus 2016 di Wisma Lansia Rela Bakti Semarang adalah Ibu X 

tinggal di wisma lansia karena keluarganya tidak memiliki waktu 

untuk merawat ibu tersebut. Suami Ibu X sudah meninggal dan Ibu 

X tidak memiliki teman di rumah untuk berbagi cerita. Anak-anak 

selalu sibuk dengan urusan masing-masing dan tidak memiliki waktu 

untuk berbincang-bincang dengan Ibu X. Selama awal-awal Ibu X 

tinggal di wisma, Ibu X mengalami kesulitan untuk beradaptasi dan 

selalu merasa dirinya orang tidak berguna yang dilupakan oleh 

keluarganya. Ibu X juga merasa bahwa ia tidak memiliki teman 

untuk bercakap-cakap dan tidak merasa cocok dengan 

lingkungannya yang baru. Walaupun Ibu X sudah menyampaikan hal 

ini kepada keluarganya, keluarga Ibu X tetap bersikeras untuk 

menitipkan Ibu X di wisma lansia. Ibu X kemudian semakin 

kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya dan 

mengalami loneliness (kesepian). Ibu X mengungkapkan bahwa ia 

mengalami loneliness (kesepian) sejak terpisah dari keluarganya. 

Loneliness (kesepian) yang dialami oleh lanjut usia yang 

tinggal di wisma lansia didefinisikan sebagai keadaan subjektif yang 

menekan yang dialami oleh lanjut usia sebagai reaksi ketidakpuasan 

atas hubungan yang lanjut usia harapkan dengan kenyataan yang 

sebenarnya (Hurlock, 1992). Perubahan sosial yang terjadi, rasa 

tersisihkan dan terbuang dari keluarga, rasa tidak dibutuhkan, 

kematian pasangan, dan perlakuan yang kurang baik dari para 
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perawat hanyalah sebagian kecil dari perasaan tidak enak yang 

dialami oleh lanjut usia. 

Loneliness (kesepian) pada lanjut usia yang tinggal di wisma 

lansia biasanya dialami  oleh mereka yang dititipkan oleh 

keluarganya secara paksa. Hal tersebut memunculkan perasaan 

terbuang dari keluarganya dan perasaan tidak berguna bagi 

keluarganya. Mereka mengalami loneliness (kesepian) karena tidak 

memiliki pilihan atau kontrol terhadap atas tempat tinggal mereka. 

Kurangnya akses terhadap relasi sosial dan kegiatan yang positif 

menyebabkan para lanjut usia tidak bisa menangani loneliness 

(kesepian) yang dia alami.  

Penelitian ini urgen untuk dilakukan karena loneliness 

(kesepian) memiliki beberapa implikasi yang negatif yang 

membahayakan bagi lansia. Theeke (dalam Smith, 2012) 

menyatakan bahwa loneliness (kesepian) menyebabkan adanya 

penurunan pada kesehatan dan kesejahteraan lanjut usia. Hal tersebut 

kemudian menyebabkan kualitas hidup yang buruk pada lanjut usia. 

Kualitas hidup yang buruk menyebabkan lanjut usia sulit untuk 

merasa bahagia. Loneliness (kesepian) juga seringkali dikaitkan 

dengan meningkatnya angka bunuh diri pada lanjut usia. Lanjut usia 

yang mengalami loneliness (kesepian) seringkali merasa jenuh dan 

bosan dengan kehidupannya sehingga menginginkan agar kematian 

segera menjemput (Septiningsih & Na’imah, 2012, hal. 2). Hal itu 

muncul karena lanjut usia tidak  ingin menyusahkan keluarga dan 

orang-orang di sekitarnya. Depresi juga diimplikasikan sebagai 
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akibat dari loneliness (kesepian) yang dialami oleh lanjut usia (Ryan 

& Patterson, 1987). 

Loneliness (kesepian) pada lanjut usia telah terbukti 

memberikan dampak yang negatif bagi kehidupan lansia. Lanjut usia 

yang tinggal di wisma lansia menjadi lebih rentan untuk mengalami 

loneliness (kesepian) mengingat sedikitnya waktu yang dihabiskan 

bersama keluarga (Damayanti & Sukmono,  2015). Berdasarkan 

uraian di atas peneliti tertarik untuk mengungkap bagaimana 

loneliness yang dialami oleh para penghuni Wisma Lansia “Rela 

Bakti” Semarang  dan menguraikan, menganalisis, dan memahami 

bagaimana dinamika dari aspek-aspek yang menyebabkan terjadinya 

loneliness (kesepian) pada para penghuni Wisma Lansia “Rela 

Bakti” Semarang. 

 

B. Rumusan Permasalahan 

1. Bagaimana pengalaman loneliness (kesepian) pada lanjut usia di 

wisma lansia? 

2. Apa saja aspek-aspek loneliness (kesepian) pada lanjut usia? 

3. Bagaimana dinamika antar aspek-aspek loneliness (kesepian) 

pada lanjut usia? 

4. Bagaimana dampak loneliness (kesepian) bagi lanjut usia di 

wisma lansia? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan 

gambaran lebih mendalam dan dinamika antar aspek dari loneliness 

(kesepian) yang dialami oleh lanjut usia penghuni Wisma Lansia 

“Rela Bakti” Semarang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat menambah 

referensi di bidang psikologi, khususnya di bidang psikologi 

perkembangan dan cabang ilmu gerontologi serta dapat 

digunakan untuk mengembangkan penelitian-penelitian terkait 

dengan loneliness (kesepian) pada lanjut usia. Peneliti juga 

berharap dapat membantu civitas akademika yang ingin 

mempelajari tentang lanjut usia atau cabang ilmu gerontologi dan 

mampu menambah wawasan tentang loneliness (kesepian) pada 

lanjut usia. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini dapat diaplikasikan langsung pada kehidupan 

subyek dan pihak wisma lansia/panti wredha  sebagai referensi 

untuk dapat memahami dan menyadari loneliness (kesepian) yang 

dialami oleh lanjut usia sehingga dapat mengusahakan pelayanan 

yang tepat guna sehingga dapat menghindari terjadinya loneliness 

(kesepian) pada lanjut usia yang tinggal di Wisma Lansia “Rela 

Bakti” Semarang 


