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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

  

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Wisma Lansia Rela Bakti 

Semarang. Kota Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah. 

Subjek untuk penelitian ini berjumlah tiga orang di mana subjek yang 

dipilih memenuhi kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Kriteria 

tersebut adalah lanjut usia yang berusia diatas 60 tahun, masih mampu 

berkomunikasi dengan baik, dan tinggal di Wisma Lansia Rela Bakti 

bukan karena keinginan sendiri. 

Wisma Lansia Rela Bakti Semarang merupakan salah satu 

bentuk pelayanan yang dimiliki oleh Gereja Gedangan Paroki Santo 

Yusup Semarang. Wisma Lansia Rela Bakti Semaranag memiliki 2 

gedung, gedung pertama terletak di Jl. Padi Utara VII/114, Perumahan  

Genuk Indah, Semarang dan gedung kedua di Jl. Ronggowarsito, 

Semarang. Para lanjut usia sebagian besar tinggal di Jl. Ronggowarsito 

dan para penghuni baru tinggal di Genuk. Masing rumah menampung 

kurang lebih 15-20 penghuni dan terdapat 4 orang perawat. Saat ini 

Wisma Lansia Rela Bakti dipimpin oleh  Bapak Antonius Gunawan dan 

dr. Hendarwin selaku dokter di Wisma Lansia Rela Bakti. 

Wisma Lansia Rela Bakti merupakan wisma sosial sehingga 

para penghuni yang tinggal tidak dipungut biaya apapun. Biaya 

operasional Wisma Lansia Rela Bakti berasal dari gereja dan donatur. 

Wisma Lansia Rela Bakti menerima lanjut usia dari berbagai macam 
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latar belakang ekonomi, sosial, dan agama. Wisma Lansia tidak 

membeda-bedakan latar belakang para penghuni dan melayani para 

penghuni dengan kasih. 

Sebagian besar penghuni Wisma Lansia Rela Bakti sudah tidak 

memiliki keluarga dan tidak pernah berkomunikasi dengan keluarga, 

bahkan beberapa penghuni diambil dari pinggir jalan untuk kemudian 

dirawat di Wisma Lansia Rela Bakti. Frekuensi kunjungan dari keluarga 

tiap tahunnya sangat sedikit, biasanya penghuni hanya dikunjungi 

setahun sekali pada saat hari besar keagamaan dan tidak semua penghuni 

mendapatkan kunjungan dari keluarga. Kunjungan seringkali datang dari 

gereja-gereja yang sedang melakukan pelayanan. 

Fasilitas yang ada di Wisma Lansia Rela Bakti adalah tempat 

tidur, kamar mandi, snack pagi dan siang, serta makan pagi dan siang. 

Gedung Wisma Lansia Rela Bakti di Jl. Ronggowarsito juga digunakan 

sebagai tempat diadakannya acara parent’s day (hari orang tua) yang 

diadakan oleh pengurus dari gereja setiap hari Rabu. Peserta acara 

tersebut merupakaan anggota jemaat Gereja Katolik Gedangan yang 

sudah lanjut usia. Penghuni dari Wisma Lansia Rela Bakti mengikuti 

acara tersebut secara bergilir setiap minggunya mengingat keterbatasan 

tempat yang ada. Wisma Lansia Rela Bakti juga menyediakan jasa 

kesehatan yaitu cek kesehatan rutin yang dilakukan oleh dr. Hendarwin 

setiap minggunya. Apabila ada penghuni yang membutuhkan perawatan 

di rumah sakit, maka pihak wisma lansia akan mengantarkan penghuni 

tersebut ke rumah sakit. 
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Kegiatan sehari-hari di Wisma Lansia Rela Bakti tidak terlalu 

bervariasi. Kegiatan pagi hari diawali dengan mandi dan kemudian 

duduk-duduk di teras untuk doa pagi dan snack, setelah itu penghuni 

akan berjemur dan bercakap-cakap di teras hingga pukul 10.00 WIB. 

Setelah itu para penghuni makan siang bersama dan kembali ke tempat 

tidur masing-masing untuk beristirahat. Kegiatan dimulai lagi sekitar 

pukul 14.30 WIB, para penghuni mandi sore dan kembali duduk-duduk 

di teras untuk memakan snack. Pada pukul 16.00 WIB akan dilakukan 

doa rosario, seusai doa rosario penghuni makan sore dan kembali ke 

tempat tidur masing-masing pada pukul 17.00 WIB. 

 

B. Persiapan Penelitian 

Persiapan penelitian dimulai pada bulan Agustus. Sebelum 

melakukan penelitian, peneliti meminta ijin terlebih dahulu kepada 

pengurus Wisma Lansia Rela Bakti Semarang secara lisan. Sebagai bukti 

akan dilakukannya penelitian, peneliti membuat surat ijin resmi dari 

Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata yang dikeluarkan 

pada tanggal 19 Oktober 2016, dengan nomor 1106/B.7.3/FP/X/2016. 

Selain meminta ijin peneliti juga menentukan subjek penelitian dengan 

bantuan informasi yang diberikan oleh pengurus wisma lansia. Setelah 

subjek ditentukan, peneliti melakukan pendekatan kepada penghuni 

wisma lansia baik yang menjadi subjek maupun tidak supaya tidak 

menimbulkan kecemburuan sosial antar penghuni wisma lansia.  

Peneliti melakukan pendekatan lebih lanjut kepada subjek 

penelitian guna mengkonfirmasi kesediaan subjek untuk menjadi subjek 
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dalam penelitian yang dilakukan. Dalam tahap persiapan inilah peneliti 

meminta subyek untuk mengisi informed concent sebagai bukti bahwa 

subjek bersedia dan tidak mendapatkan paksaan dari pihak manapun.  

 

C. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September-Oktober 

2016 dengan menggunakan metode observasi dan wawancara. 

Wawancara dan observasi dilakukan lebih dari satu kali supaya data yang 

didapatkan lebih akurat. 

Sebelum wawancara dan observasi dilakukan, peneliti terlebih 

dahulu membangun rapport dengan subjek. Peneliti juga berkenalan 

kepada seluruh penghuni wisma lansia dan menjelaskan tujuan dari 

penelitian yang akan dilakukan. Wawancara dengan subjek dilakukan di 

area sekitar wisma lansia. Wawancara dilakukan pada jam-jam kosong 

subjek yaitu pagi dan sore hari saat para lansia berkumpul dan duduk-

duduk di teras wisma lansia. Selama proses wawancara, peneliti 

menggunakan alat bantu berupa handphone untuk merekam percakapan 

antara subjek dan peneliti. Sebelum wawancara dilakukan peneliti 

terlebih dahulu meminta ijin untuk merekam pembicaraan dengan subjek 

dan meminta subjek untuk mengisi informed consent. Proses wawancara 

dapat berjalan dengan lancar karena pendekatan yang dilakukan oleh 

peneliti cukup berhasil dan subjek mampu terbuka kepada peneliti. 

Selama wawancara berlangsung, peneliti melakukan observasi 

terhadap ekspresi emosional subjek. Peneliti juga mengobservasi 

kegiatan yang dilakukan subjek di wisma lansia dan bagaimana interaksi 
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subjek dengan penghuni wisma lansia yang lainnya. Observasi dilakukan 

selama wawancara berlangsung dan di waktu-waktu lain saat tidak 

dilakukan wawancara. Observasi dilakukan supaya peneliti dapat 

menemukan hal-hal yang tidak mampu terungkap melalui proses 

wawancara dengan subjek. Berikut adalah tabel jadwal observasi dan 

wawancara yang telah dilakukan: 

Tabel 1. Jadwal Observasi dan Wawancara  Subjek  

No. Nama  Tanggal Pelaksanaan Waktu Durasi Tempat 

1. Ibu P 

5 September 2016 16.00 1 jam 

Wisma 

Lansia 

Rela 

Bakti  

7 September 2016 16.00 1 jam 

10 Oktober 2016 16.00 30 menit 

2. Mak Y 

5 September 2016 16.00 1 jam 

14 September 2016 16.00 1 jam 

17 Oktober 2016 16.00 30 menit 

3. Nek E 

5 September 2016 16.00 1 jam 

21 September 2016 08.00 1 jam 

24 Oktober 2016 16.00 30 menit 

 

Dari data yang telah dikumpulkan, peneliti kemudian  

melakukan reduksi dan pemilahan data. Tahap selanjutnya peneliti 

menentukan tema dan melakukan analisa per-subjek serta analisa 

menyeluruh. Analisa tersebut kemudian ditarik menjadi suatu 

kesimpulan penelitian. 

Selain melakukan wawancara dengan subjek, peneliti juga 

melakukan wawancara dengan pengurus wisma lansia untuk memenuhi 

triangulasi sumber penelitian. Wawancara tersebut dilakukan sebagai 

perbandingan antara pernyataan subjek dengan pernyataan dari pengurus 

wisma lansia untuk mengkaji derajat kepercayaan hasil data yang 

didapatkan pada penelitian ini. Sedangkan untuk memenuhi validasi 
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serta keabsahan data, peneliti melakukan pengecekan serta ketekunan 

pengamatan melalui pembacaan referensi-referensi yang terkait dengan 

penelitian. 

Selama penelitian dilaksanakan, peneliti juga melakukan 

diskusi seputar penelitian yang dilakukan. Hal ini dilakukan untuk 

mengkaji seberapa dalam analisis yang dilakukan oleh peneliti. Diskusi 

juga dapat mengkaji kedalaman dari pengertian peneliti terhadap hasil 

dan pembahasan penelitian. Peneliti melakukan diskusi bersama dosen 

pembimbing serta beberapa rekan mahasiswa. 

 

 

  



57 

D. Hasil Pengumpulan Data 

I. Subjek I 

a. Identitas Subjek 

Nama  : P 

Usia  : 63 tahun 

Jenis Kelamin : Perempuan  

Agama  : Katolik 

Asal  : Kalasan, Jogjakarta 

 

b. Hasil Observasi dan Wawancara 

1) Hasil Observasi 

Subjek berasal dari Kalasan, Jogjakarta dan telah 

tinggal di Wisma Lansia Rela Bakti selama kurang lebih 1,5 

tahun. Subjek memiliki tubuh yang kecil dan kurus, berkulit 

putih, memiliki rambut pendek, dan menggunakan 

kacamata. Subjek harus menggunakan kursi roda selama 

kegiatan sehari-hari karena kondisi fisik subjek sudah tidak 

memungkinkan subjek untuk berjalan. Koordinasi tubuh 

yang dimiliki oleh subjek juga sudah mulai menurun. 

Subjek memiliki pembawaan yang tenang dan tidak 

terlalu banyak berbicara. Pada awal peneliti berkenalan 

dengan subjek, subjek menerima dengan baik walaupun 

masih belum terlalu terbuka dengan peneliti. Setiap peneliti 

melakukan wawancara, subjek menggunakan pakaian yang 

disediakan oleh wisma lansia yaitu daster yang terbuka di 
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bagian belakang untuk memudahkan perawat memandikan 

dan mengganti pakaian subjek. Subjek suka menggunakan 

balsam untuk menjaga tubuhnya tetap hangat. Subjek selalu 

membawa tas tangan yang berisi obat, balsam, rosario, dan 

buku doa. 

Selama wawancara subjek bersikap cukup ramah dan 

menjawab setiap pertanyaan dengan baik. Subjek seringkali 

menunjukkan raut wajah yang sedih dan kemudian menangis 

saat peneliti bertanya tentang keluarga subjek. Selama 

wawancara, subjek sering menceritakan tentang 

keluarganya. Subjek tidak memandang langsung ke arah 

peneliti saat sedang menjawab pertanyaan, subjek lebih 

sering memandang ke depan. 

Hubungan subjek dengan sesama penghuni di wisma 

lansia cukup baik. Walaupun subjek jarang memulai 

percakapan, subjek selalu menjawab pertanyaan atau ajakan 

obrolan dari penghuni lainnya dengan ramah. Subjek juga 

memiliki hubungan yang baik dengan para perawat yang 

ada. Apabila subjek membutuhkan waktu yang lama untuk 

makan, biasanya perawat akan dengan sabar menyuapi 

subjek. 

Walaupun subjek memiliki keterbatasan fisik, tetapi 

subjek masih mampu berkomunikasi dengan baik. Subjek 

memiliki suara yang halus dan pelan. Subjek juga masih 

mampu untuk mempimpin dan mengikuti doa rosario yang 
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dilakukan setiap sore. Pendengaran subjek masih cukup 

bagus, subjek masih mampu mendengar apa yang dikatakan 

oleh orang lain dengan volume normal. 

 

2) Hasil Wawancara 

a) Hubungan dengan Keluarga 

Sebelum tinggal di wisma lansia, subjek 

merupakan seorang ibu rumah tangga di daerah 

Kalasan, Jogjakarta. Suami subjek sudah meninggal 2 

tahun yang lalu karena sakit. Subjek memiliki 3 orang 

anak, 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Anak-

anak subjek saat ini sudah besar dan tinggal secara 

terpisah. Anak perempuan subjek merupakan seorang 

suster dan baru beberapa bulan ditahbiskan di Jakarta. 

Anak laki-laki subjek yang pertama saat ini sudah 

bekerja di daerah Jogja, sedangkan anak laki-laki 

terakhir subjek saat ini masih berada di bangku SMA.  

Subjek paling dekat dengan anak perempuannya 

karena anak perempuan subjek merupakan anak yang 

paling banyak memberi perhatian kepada orangtuanya. 

Selama tinggal di wisma lansia, subjek terkadang 

mendapatkan kunjungan dari anak-anak dan keluarga. 

Subjek juga sempat pulang ke Kalasan selama beberapa 

hari. Apabila anak subjek tidak sempat berkunjung ke 

wisma lansia tempat subjek tinggal, ia akan 
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mengirimkan beberapa kebutuhan subjek seperti obat-

obatan, sabun, dan balsam. 

Subjek tidak memiliki alat komunikasi selama 

tinggal di wisma lansia sehingga komunikasi dengan 

anak-anak tidak terlalu lancar. Subjek melakukan 

komunikasi dengan anak-anak melalui perawat yang 

ada di wisma lansia. Komunikasi yang dilakukan 

biasanya melalui telepon dan sms. 

 

b) Relasi Sosial 

Subjek merupakan orang yang tidak terlalu 

banyak berbicara, tetapi subjek memiliki relasi sosial 

yang cukup baik. Hubungan subjek dengan sesama 

penghuni wisma lansia baik dan cukup dekat. Subjek 

mengaku dekat dengan salah satu penghuni yaitu Nek E 

karena subjek pernah 1 kamar dengan Nek E. Subjek 

juga sering bercakap-cakap dengan Nek E. 

Selain hubungan yang baik dengan sesama 

penghuni di wisma lansia, subjek juga memiliki 

hubungan yang baik dengan para perawat yang ada. 

Subjek mengatakan bahwa ia selalu mendapatkan 

bantuan dari para perawat terkait dengan 

keterbatasannya dalam beraktivitas. Subjek merasa 

berterimakasih atas bantuan-bantuan yang diberikan 

oleh perawat. 
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Hubungan sosial subjek saat ini terbatas hanya 

dengan sesama penghuni wisma lansia dan perawat yang 

ada. Subjek sudah tidak pernah lagi berhubungan 

dengan teman-teman lama subjek dikarenakan adanya 

keterbatasan alat komunikasi dan perubahan tempat 

tinggal. 

 

c) Aktivitas Subjek 

Aktivitas subjek sehari-hari selalu sama dengan 

penghuni lainnya. Subjek bangun pada pukul 6 pagi dan 

kemudian mandi. Setelah mandi, subjek duduk-duduk di 

depan bersama para penghuni lainnya. Sarapan 

diberikan pada pukul 8 pagi. Subjek kemudian berdoa 

bersama-sama dengan penghuni lain dan bercakap-

cakap selama waktu luang. Pada pukul 10 pagi, subjek 

akan mendapatkan snack dan seusai menyantap snack 

subjek masuk ke dalam. Waktu istirahat tidur siang 

berlangsung hingga jam 2, kemudian setelah itu subjek 

mandi. Seusai mandi subjek kembali duduk-duduk di 

depan untuk menyantap snack, berdoa, dan makan sore. 

Setelah makan sore, subjek kembali ke dalam kurang 

lebih pukul setengah 6 sore. Selepas pukul 6 sore, subjek 

mendapatkan waktu bebas. 

Pada waktu-waktu kosong, subjek biasanya 

berdoa untuk keluarga. Subjek mengaku bahwa ia tidak 
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suka melihat televisi. Selain berdoa, subjek biasanya 

bercakap-cakap santai dengan penghuni lain yang 

tempat tidurnya bersebelahan. 

Pada hari Rabu, rutin diadakan parents day di 

Wisma Lansia Rela Bakti. Subjek terkadang mengikuti 

kegiatan tersebut apabila sedang mendapatkan giliran. 

 

d) Loneliness yang Dialami oleh Subjek 

Subjek mengalami loneliness (kesepian) sejak 

awal ia pindah ke wisma lansia rela bakti. Pengalaman 

loneliness (kesepian) subjek sebagian besar didasari 

oleh kondisi subjek yang saat ini harus tinggal jauh dari 

keluarga terutama anak-anaknya. Setelah suami subjek 

meninggal, subjek merasa bahwa anak-anak merupakan 

hal yang paling berharga baginya.  

Subjek merasa sedih setiap kali teringat oleh 

anak-anak yang tinggal jauh dengannya. Subjek juga 

terkadang merasa bahwa anak-anak melupakannya 

apabila mereka tidak sempat berkunjung. Namun di sisi 

lain, subjek tidak ingin membebani anak-anak. Subjek 

masih ingin memberikan dan merasakan kasih sayang 

dari keluarga tetapi perubahan tempat tinggal membuat 

subjek tidak dapat melakukan hal tersebut. 

Pertama kali subjek pindah ke Wisma Lansia 

Rela Bakti, subjek mengalami sedikit kesulitan untuk 
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beradaptasi. Seiring dengan berjalannya waktu, subjek 

sudah mulai terbiasa karena adanya dukungan dari 

penghuni lain dan perawat yang ada. 

Pengalaman loneliness (kesepian) tersebut 

terkadang tetap terasa saat subjek sedang melakukan 

kegiatan atau saat subjek bercakap-cakap dengan 

penghuni lain. Hal tersebut dikarenakan subjek masih 

sering teringat dengan keluarganya. Subjek juga 

menyatakan bahwa rasanya berbeda saat tinggal di 

rumah dan di wisma lansia. 

Loneliness (kesepian) yang dirasakan oleh 

subjek tidak berkurang, tetapi pada saat-saat tertentu 

perasaan tersebut tidak terlalu mengganggu subjek. 

Loneliness (kesepian) yang dirasakan akan bertambah 

parah disaat malam hari apabila subjek akan tidur. Pada 

malam hari subjek selalu teringat anak-anaknya dan 

berdoa untuk mereka. Dampak dari loneliness 

(kesepian) yang dirasakan oleh subjek adalah menjadi 

lemas, tidak bersemangat, tidak memiliki selera makan, 

dan susah tidur. Loneliness (kesepian) yang dirasakan 

oleh subjek memberikan dampak-dampak negatif bagi 

subjek. 

Subjek menganggap bahwa pengalaman loneliness 

(kesepian) yang dimilikinya merupakan jalan yang sudah 

diatur oleh Tuhan. Subjek menganggap bahwa melalui 
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loneliness (kesepian) yang ia rasakan, ia harus semakin 

mendekatkan diri kepada Tuhan. Subjek juga menerima 

loneliness (kesepian) yang ia alami karena ia tidak ingin 

menjadi beban bagi anak-anaknya. 

 

e) Analisis Kasus 

Latar belakang subjek yang merupakan ibu rumah 

tangga membuat subjek sangat dekat dengan keluarganya. 

Semenjak kematian sang suami, subjek merasakan 

kehilangan yang sangat mendalam. Hal tersebut 

menyebabkan subjek merasa bahwa anak-anak adalah hal 

yang sangat berharga baginya. Dilihat dari sisi emosional, 

loneliness (kesepian) yang dirasakan oleh subjek sebagian 

didasari oleh kondisi subjek yang telah kehilangan sosok 

attachment (kelekatan) dan harus tinggal jauh dari anak-

anak yang merupakan intimate relationship (hubungan 

intim) yang diimiliki oleh subjek. 

Subjek juga merasakan adanya kekosongan dari 

kehidupannya. Subjek seringkali merasa kurang puas 

karena subjek harus tinggal jauh dari anak-anak. 

Walaupun tinggal di wisma lansia merupakan keputusan 

dari subjek sendiri, subjek sebenarnya masih memiliki 

keinginan untuk hidup di  rumah bersama anak-anaknya. 

Keinginan subjek tersebut tidak dapat terwujud apabila 
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subjek harus tinggal di wisma lansia sehingga subjek 

kemudian merasakan loneliness (kesepian). 

Kesibukan dari anak-anak subjek menyebabkan 

mereka tidak dapat secara rutin mengunjungi subjek. 

Komunikasi antara subjek dengan anak-anak juga 

terhambat karena subjek tidak memiliki alat komunikasi. 

Subjek mengaku tidak merasa diabaikan oleh anak-

anaknya, tetapi komunikasi yang terbatas dan intensitas 

kunjungan yang sedikit menyebabkan adanya perasaan 

bahwa anak-anak melupakannya. 

Dilihat dari sisi sosial, loneliness (kesepian) yang 

dirasakan oleh subjek sebagian besar karena perubahan 

tempat tinggal yang dilakukan oleh subjek. Perubahan 

tempat tinggal menyebabkan subjek harus beradaptasi 

dengan tempat yang baru dan asing bagi subjek. Pada 

awalnya subjek merasa tidak cocok dan menunjukan 

penolakan kepada tempat tinggal barunya. Subjek 

mengaku tidak betah dan ingin pulang ke rumah saja. 

Subjek memiliki hubungan sosial yang baik 

dengan sesama penghuni dan perawat-perawat yang ada di 

wisma lansia. Hubungan sosial yang baik menyebabkan 

subjek dapat mengalihkan loneliness (kesepian) yang ia 

alami ke hal-hal lain. Namun pengalihan itu hanya bersifat 

sementara dan tidak menetap, subjek menyatakan bahwa 

loneliness (kesepian) yang ia alami tidak berkurang.  
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Subjek merupakan tipe yang tidak banyak 

mengajak orang lain berbicara terlebih dahulu tetapi 

subjek dengan senang hati menerima ajakan mengobrol 

dari orang lain. Subjek juga tidak dapat langsung 

membuka diri terhadap orang yang baru dikenal dan 

membutuhkan waktu untuk penyesuaian dengan orang 

baru. Subjek saat ini sudah tidak terlalu memikirkan 

teman-teman semasa muda dulu sewaktu masih tinggal di 

Kalasan. Subjek merasa bahwa seiring dengan 

bertambahnya usia, intensitas subjek bertemu dengan 

teman-temannya sudah berkurang dan beberapa sudah 

meninggal sehingga subjek merasa biasa saja. Subjek juga 

merasa bahwa subjek sudah memiliki teman-teman baru 

di wisma lansia. 

Kegiatan sehari-hari subjek yang monoton dan 

tidak bervariasi membuat subjek sering melamun dan 

teringat akan anak-anaknya. Subjek sebenarnya masih 

ingin melakukan beberapa kegiatan yang masih bisa ia 

lakukan tetapi kebijakan dari wisma terkadang menjadi 

penghalang. Subjek merasakan loneliness (kesepian) saat 

subjek sedang tidak melakukan apa-apa. Keterbatasan 

fisik subjek juga berperan dalam kegiatan subjek yang 

monoton. Subjek sudah tidak mampu berjalan tanpa 

bantuan kursi roda, sehingga subjek menjadi bergantung 

kepada orang lain (perawat). 
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

subjek lebih mengalami emotional loneliness (kesepian 

emosional) dibandingkan social loneliness (kesepian 

sosial). Subjek mengalami emotional loneliness (kesepian 

emosional) karena adanya ketidakcocokan antara harapan 

subjek dan kenyataan terkait dengan hubungan subjek 

dengan keluarga. Subjek tidak mengalami social 

loneliness (kesepian sosial) karena walaupun subjek pada 

awalnya merasa kesulitan untuk beradaptasi, saat ini 

subjek sudah bisa menjalin hubungan yang baik dengan 

sesama penghuni dan perawat yang ada di Wisma Lansia 

Rela Bakti. 
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Tabel 2 

Intensitas Kemunculan Keseluruhan Tema 

Loneliness (Kesepian) yang Dialami oleh Subjek I 

No. TEMA KODING INTEN

SITAS 

KETERANGAN 

Faktor pendukung  

1. Peran sosial FID-1 ++ Hubungan sosial terbatas  

2. Respon 

psikologis 

FID-2 ++ 

 

++ 

Menangis saat dibohongi. 

Sulit beradaptasi di tempat baru. 

3. Alasan tinggal 

di wisma 

lansia 

FED-1 +++ Tinggal di wisma lansia karena tidak ada 

yang merawat 

4. Kehilangan 

suami 

FED-2 +++ Merasakan kehilangan yang mendalam 

saat  suami meninggal 

Faktor penghambat  

1. Peran sosial FIH-1 +++ 

 

+++ 

Memiliki hubungan baik dengan 

perawat. 

Berteman dengan Nek E. 

Emotional loneliness (kesepian emosional) 

1. Intimate 

Relationship 

(hubungan 

intim) 

 

EL-IR ++++ - Dekat dengan anak-anak, terutama 

anak perempuan 

- Sering teringat anak-anak 

- Selalu berdoa untuk anak-anak 

- Ingin mendapatkan kasih sayang dari 

anak-anak 

- Sedih karena tinggal jauh dari keluarga 

2. Kehilangan 

sosok 

attachment 

(kelekatan) 

EL-KA +++ - Merasakan kehilangan yang mendalam 

saat suami meninggal 

3. Emptiness 

(kekosongan) 

EL-E ++ - Merasa kurang puas akan 

kehidupannya saat ini 

4. Abandonment 

(pengabaian) 

EL-A + - Merasa dilupakan oleh anak-anak 

apabila tidak memiliki waktu untuk 

menjenguk. 

Social loneliness (kesepian sosial) 

1. Friendship 

(pertemanan) 

SL-F ++ - Sudah tidak berkomunikasi dengan 

teman lama 

- Memiliki hubungan baik dengan 

perawat dan penghuni 

- Sering mengobrol dengan penghuni 

lain 

- Jarang memulai interaksi dengan 

penghuni lain 
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2. Boredom (rasa 

bosan) dan 

passivity 

(kepasifan) 

SL-BP ++ - Rutinitas yang monoton 

- Kegiatan terbatas 

- Ingin terabung dalam kegiatan-

kegiatan yang ada 

3. Perubahan 

tempat tinggal 

SL-PTT +++ - Harus tinggal di wisma lansia 

- Merasaakan perbedaan antara tinggal 

di wisma lansia dan di rumah 

- Merasa nyaman di wisma lansia 

4. Penolakan  SL-P ++ - Merasa tidak betah dan ingin pulang 

saat pertama kali pindah ke wisma 

lansia 

- Mengalami kesulitan untuk beradaptasi 

di lingkungan baru 

Dampak Loneliness (Kesepian) 

1. Dampak 

loneliness 

(kesepian) 

 +++ - Menjadi tidak bersemangat 

- Lemas dan susah tidur 

- Tidak memiliki selera makan 

- Merasa sedih 

- Merasa tidak ada yang mengerti 

Makna Loneliness (Kesepian) 

1. Makna 

loneliness 

(kesepian) 

 +++ - Merupakan cobaan dari Tuhan 

- Tidak ingin membebani anak-anak 

- Berdoa dan merefleksikan kehidupan 

- Tidak menyalahkan keadaan 
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Tabel 3. Matriks Emotional Loneliness (Kesepian Emosional) Subjek I 

 
EL-IR EL-KA EL-E EL-A 

EL-IR 
    

EL-KA 
    

EL-E 
    

EL-A 
    

 

Tabel 4. Matriks Social Loneliness (Kesepian Sosial) Subjek I 

 SL-F SL-BP SL-PTT SL-P 

  SL-F 
    

SL-BP 
    

SL-PTT 
    

SL-P 
    

 

Keterangan: 

EL-IR : Intimate relationship SL-F : Friendship  (pertemanan) 

  (hubungan intim)   

EL-KA : Kehilangan sosok attachment SL-BP :Boredom (rasa bosan) dan 

  (kelekatan)   passivity (kepasifan) 

EL-E : Emptiness (kekosongan) SL-PTT : Perubahan tempat tinggal 

EL-A : Abandonment (pengabaian) SL-P : Penolakan
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Bagan 2 

 Loneliness (Kesepian) Pada Subjek I 

 

 

 

 

 

FAKTOR PENDUKUNG 

Instrinsik: 

- Hubungan sosial terbatas  

- Menangis saat dibohongi 

- Sulit beradaptasi di tempat baru 

Ekstrinsik: 

- Tinggal di wisma lansia karena tidak ada yang 

merawat 

- Merasakan kehilangan yang mendalam saat  

suami meninggal 

 

LONELINESS (KESEPIAN) 

 EMOTIONAL LONELINESS SOCIAL LONELINESS 

 (KESEPIAN EMOSIONAL) (KESEPIAN SOSIAL) 

FAKTOR PENGHAMBAT 

 

Instrinsik: 

- Memiliki hubungan yang baik dengan perawat 

- Berteman dengan Nek E 

 

DAMPAK LONELINESS (KESEPIAN) 

 

- Menjadi tidak bersemangat 

- Lemas dan susah tidur 

- Tidak memiliki selera makan 

- Merasa sedih 

- Merasa tidak ada yang mengerti 

 
Intimate Relationship 

(hubungan intim) 

 

menginginkan kasih 

sayang dari anak-anak 

Emptiness 

(kekosongan) 

 

kurang puas akan 

kehidupan 

 

Kehilangan 

Sosok attachment 

(kelekatan) 
 

suami meninggal 

karena sakit 

Abandonment 

(pengabaian) 

 

merasa dilupakan 

oleh anak-anak 

 

 

Friendship 

(pertemanan) 

 

hubungan di wisma 

baik, jarang memulai 

percakapan 

Boredom (rasa bosan) 

dan passivity 

(kepasifan) 
 

ingin tergabung dalam 

kegiatan 

Perubahan 

tempat tinggal 
 

merasakan 

perbedaan tinggal 

di rumah dan 

wisma 

Penolakan 

awalnya sulit 

untuk beradaptasi 

MAKNA LONELINESS (KESEPIAN) 

 

- Loneliness merupakan cobaan dari Tuhan 

- Tidak ingin membebani anak-anak 

- Berdoa dan merefleksikan kehidupan 

- Tidak menyalahkan keadaan 
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II. Subjek II 

a. Identitas Subjek 

Nama   : Y 

Usia   : 60 tahun 

Jenis Kelamin : Perempuan  

Agama  : Kristen Protestan 

Asal   : Wonogiri 

 

b. Hasil Observasi dan Wawancara 

1) Hasil Observasi 

Subjek berasal dari Wonogiri, Jawa Tengah dan telah 

tinggal di Wisma Lansia Rela Bakti selama kurang lebih 10 

tahun. Subjek memiliki tubuh yang agak gemuk dan 

pendek, warna kulit sawo matang, dan memiliki rambut 

keriting dengan panjang sebatas leher. Subjek sangat 

murah senyum dan memiliki raut wajah yang ramah. 

Subjek sudah tidak mampu berjalan lagi sehingga harus 

menggunakan kursi roda. 

Pada awal perkenalan peneliti dengan subjek, subjek 

memberikan tanggapan yang baik dan memberikan 

senyuman kepada peneliti. Subjek merupakan orang yang 

tidak terlalu banyak membuka percakapan, tetapi subjek 

selalu menanggapi ajakan mengobrol dari teman-teman 

sesama penghuni. Selama proses wawancara, subjek 
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seringkali memegang tangan peneliti sebagai wujud 

penerimaan terhadap peneliti. 

Interaksi sosial antara subjek dan penghuni lain cukup 

baik. Dalam kehidupan sehari-hari, subjek seringkali 

menggunakan Bahasa Jawa dalam bercakap-cakap. Namun 

karena keterbatasan peneliti dalam berbahasa Jawa, subjek 

menggunakan Bahasa Indonesia dan beberapa kosakata 

dalam Bahasa Jawa yang mudah dimengerti. Subjek juga 

tidak memiliki  masalah atau hubungan yang buruk dengan 

para perawat yang ada di Wisma Lansia Rela Bakti. 

Pada saat observasi, subjek terlihat tidak terlalu 

banyak berinteraksi dan menanggapi penghuni lain. Hal 

tersebut dikarenakan subjek sedang mengalami gangguan 

pencernaan dan merasa tidak sehat sehingga kemudian 

subjek masuk ke kamar lebih cepat daripada penghuni 

lainnya. Pada pertemuan selanjutnya subjek sudah kembali 

terlihat segar dan sehat. 

Kegiatan sehari-hari subjek pada dasarnya sama 

dengan subjek yang lain karena jadwal sehari-hari subjek 

sudah diatur oleh pihak Wisma Lansia Rela Bakti. Subjek 

terlihat sudah biasa menjalani kegiatan sehari-hari yang 

ada dan seringkali subjek hanya diam saja saat sedang 

duduk-duduk di luar bersama penghuni lainnya. Pada 

observasi pertama yang dilakukan oleh peneliti, pada jam 

tidur siang subjek tidak bisa tidur sehingga subjek hanya 
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duduk-duduk diatas tempat tidur dan menggunakan koran 

sebagai kipas karena cuaca saat itu cukup panas. 

Selama proses wawancara, subjek cukup kooperatif 

dalam menjawab pertanyaan dan menunjukkan beberapa 

ekspresi emosi yang berbeda-beda. Subjek akan 

menunjukkan raut wajah yang jengkel  saat membicarakan 

tentang mantan suaminya. Kemudian subjek akan 

memberikan ekspresi yang datar dan cenderung melamun 

(dengan mata agak menerawang) saat membicarakan 

tentang anak-anaknya. Pada saat membicarakan tentang 

kehidupan subjek dan loneliness (kesepian) yang dialami, 

subjek cenderung memberikan raut wajah yang sedih. 

Namun disamping itu, subjek tidak terlalu terbuka 

dalam menjawab pertanyaan dan memberikan jawaban 

yang singkat-singkat. Subjek cenderung menghindari dan 

menjawab seperlunya pada pertanyaan-pertanyaan yang 

membahas tentang keluarga. Pada topik pertanyaan 

tersebut, subjek membutuhkan waktu yang cukp lama 

dalam memberikan jawaban. 

Lingkungan tempat tinggal subjek memberikan 

suasana huni yang cukup nyaman dan menyediakan semua 

kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan subjek baik dari 

makanan, pakaian, hingga obat-obatan. Namun selama 

subjek tinggal  di Wisma Lansia Rela Bakti, subjek belum 

pernah sekalipun dikunjungi oleh keluarga. Para perawat 



76 

yang ada juga tidak mampu untuk memberikan perhatian 

sepenuhnya kepada subjek karena masih harus mengurus 

penghuni yang lain juga. 

 

2) Hasil Wawancara 

a) Hubungan dengan Keluarga 

Sebelum tinggal di Wisma Lansia Rela Bakti, 

subjek bekerja sebagai pembantu rumah tangga di 

daerah Tanah Mas, Semarang. Subjek tinggal di 

Wisma Lansia Rela Bakti karean sudah tidak memiliki 

keluarga untuk mengurus subjek di masa tuanya. 

Subjek sudah terkena penyakit stroke sehingga saat ini 

subjek memiliki keterbatasan fisik dan harus 

menggunakan kursi roda. 

Subjek pernah satu kali menikah dengan seorang 

laki-laki yang berprofesi sebagai tukang bangunan dan 

dikaruniai dua orang anak laki-laki. Pernikahan subjek 

berakhir dengan perceraian sehingga subjek harus 

mengurus kedua anak laki-lakinya sendiri. Subjek 

bercerai karena suami subjek menikah lagi. Perceraian 

subjek dengan suami membuat subjek merasa kecewa 

dan tidak ingin menikah lagi.  

Anak laki-laki subjek kemudian pindah ke 

Palembang bersama salah satu kakak subjek untuk 

mencari pekerjaan. Saat ini subjek sudah tidak pernah 
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lagi berkomunikasi dengan anak-anaknya karena 

subjek tidak memiliki alamat dan tidak memiliki nomer 

telepon anak-anaknya. Subjek juga cenderung 

menutup diri dari keluarga. 

Pada saat subjek masih bekerja sebagai pembantu 

rumah tangga, subjek tinggal di rumah kontrakan di 

Semarang dan terkadang pulang mengunjungi 

saudaranya di daerah Wonogiri. Namun setelah subjek 

terkena serangan stroke, saudara subjek tidak 

menyanggupi untuk menerima dan merawat subjek di 

rumahnya. Atas saran dari pendeta di gereja tempat 

subjek beribadah, subjek diarahkan untuk tinggal di 

Wisma Lansia Rela Bakti. 

Saat ini subjek sudah tidak pernah berkomunikasi 

lagi dengan anggota keluarganya yang lain. Selama 

kurang lebih lima tahun subjek tinggal di wisma lansia, 

subjek tidak pernah dikunjungi oleh keluarganya. 

Subjek sendiri tidak ingin repot-repot memberi tahu 

anggota keluarganya yang lain dimana tempat 

tinggalnya saat ini karena subjek merasa keluarganya 

sudah tidak lagi peduli dengannnya. 

 

b) Relasi Sosial 

Pada dasarnya, hubungan sosial yang dimiliki 

oleh subjek dan orang-orang di sekitarnya cukup baik. 
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Meskipun subjek tidak terlalu banyak membuka 

percakapan, subjek memiliki hubungan yang baik 

dengan penghuni lain yang ada di wisma lansia. Subjek 

juga tidak pernah berkonflik dengan para perawat yang 

ada. 

Walaupun subjek memiliki relasi yang baik 

dengan lingkungan sekitarnya, subjek mengungkapkan 

bahwa ia tidak memiliki teman yang cukup dekat untuk 

bercerita tentang permasalahan yang ia miliki. Subjek 

mengatakan bahwa ia mengalami kesulitan dalam 

menjalin hubungan yang dekat dengan orang lain. 

subjek seringkali merasa sendirian walaupun memiliki 

banyak teman. 

Subjek lebih sering memikirkan permasalahan 

yang ia alami sendiri daripada menceritakannya 

kepada orang lain. Hal ini dilakukan oleh subjek karena 

subjek sudah biasa hidup sendiri dan tidakmudah 

terbuka dengan orang lain. Saat subjek masih tinggal 

di rumah kontrakan, subjek juga tidak terlalu dekat 

dengan tetangga-tetangga di sekitar rumah subjek. 

Selama tinggal di wisma lansia, subjek terkadang 

dikunjungi oleh warga dari gereja tempat subjek 

beribadah dulu. 
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c) Aktivitas Subjek 

Sesuai dengan kebijakan yang ada di Wisma 

Lansia Rela Bakti, kegiatan sehari-hari yang dilakukan 

oleh subjek tidak berbeda dengan subjek lainnya. Pagi 

hari setelah mandi, subjek dan penghuni lainnnya 

berkumpul di depan untuk berdoa, sarapan, dan snack. 

Pada pukul 10 pagi, subjek kemudian masuk ke dalam 

untuk beristirahat dan tidur siang. Aktivitas dimulai 

lagi pada pukul 2 siang. Setelah mandi subjek kembali 

duduk-duduk di depan bersama penghuni lainnnya dan 

masuk kembali pada pukul 6 sore. Setelah itu subjek 

memiliki waktu bebas hingga pagi hari. 

Waktu kosong yang dimiliki subjek biasa 

dihabiskan untuk mengobrol dengan penghuni lain dan 

untuk berdoa pada malam hari. Keterbatasan fisik yang 

dimiliki oleh subjek membuat subjek tidak bisa banyak 

bergerak ke tempat yang jauh, untuk pergi ke kamar 

mandi-pun subjek membutuhkan bantuan dari perawat 

yang ada. Keterbatasan fisik ini membuat subjek hanya 

mampu menghabiskan waktu-waktu kosong yang ada 

di atas tempat tidurnya karena subjek tidak mampu 

untuk berjalan. 

Aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh subjek 

kurang mendukung kebutuhan subjek dalam hal 

perkembangan di masa lanjut usia. Walaupun 
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kebutuhan-kebutuhan dasar telah terpenuhi, subjek 

belum mendapatkan perawatan yang layak untuk 

penyakitnya dan kurang mendapatkan perhatian dari 

segi psikologis. 

 

d) Loneliness (Kesepian) yang Dialami oleh Subjek 

Pengalaman loneliness (kesepian) yang dialami 

oleh subjek selama tinggal di Wisma Lansia Rela Bakti 

dikarenakan subjek merasa tidak memiliki orang lain 

sebagai sosok sahabat yang mampu untuk diajak 

berbagi. Subjek selalu menekankan bahwa ia 

seringkali merasa sendirian dan tidak memiliki orang 

lain yang bisa mengerti keadaannya saat ini. Subjek 

juga merasakan loneliness (kesepian) karena sudah 

tidak pernah berkomunikasi lagi dengan keluarganya. 

Subjek merasa keluarganya sudah tidak mau mengurus 

dirinya lagi.  

Loneliness (kesepian) yang dialami subjek 

digambarkan oleh subjek dengan ungkapan bahwa 

subjek merasa sendirian walaupun ia memiliki banyak 

teman. Subjek yang terbiasa hidup sendiri 

menginginkan adanya teman supaya ia tidak merasa 

sendirian dan kesepian. Namun kepribadian subjek 

yang susah menjalin hubungan dengan orang lain 

menjadi penghambat bagi subjek untuk menjalin 
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hubungan pertemanan yang dekat dengan orang lain. 

Subjek juga merasakan kekosongan dalam hidupnya 

dan sudah pasrah akan kehidupannya ke depan nanti. 

Pada saat mengalami loneliness (kesepian), 

subjek merasa tidak bersemangat dan sedih. Apabila 

loneliness (kesepian) yang dialami oleh subjek sedang 

parah, subjek akan merasa hatinya tidak tenang dan 

menjadi susah tidur.  

Subjek berusaha mengabaikan dan tidak terlalu 

memikirkan loneliness (kesepian) yang ia alami. 

Subjek tidak ingin terlalu stres karena memikirkan 

pengalaman loneliness (kesepian) yang ia rasakan. 

Subjek sering berdoa kepada Tuhan untuk memberikan 

kekuatan untuk menjalani loneliness (kesepian) yang 

dialami. 

 

e) Analisis Kasus 

Dilihat dari dimensi emotional loneliness 

(kesepian emosional), subjek mengalami loneliness 

(kesepian) yang cukup berat. Diawali dari perceraian 

subjek dengan suaminya yang pada awalnya 

merupakan sosok attachment (kelekatan) bagi subjek, 

subjek mulai mengalami hal-hal yang menyebabkan 

subjek mengalami loneliness (kesepian). Perceraian 

subjek dengan suami menyebabkan subjek mengalami 
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kesulitan untuk percaya lagi terhadap orang lain dan 

menjalin suatu hubungan. Subjek juga kehilangan 

sosok yang bisa diajak untuk berbagi. 

Setelah bercerai dengan suami, subjek yang 

mengalami kesulitan untuk merawat kedua anaknya 

akhirnya menitipkan anaknya untuk tinggal bersama 

kakaknya di Palembang. Subjek kemudian kehilangan 

kontak dengan anak-anaknya. Setelah pindah ke 

Wisma Lansia Rela Bakti subjek juga kehilangan 

komunikasi dengan keluarganya. Hal-hal tersebut 

merupakan hal yang memiliki kontribusi paling besar 

terhadap loneliness (kesepian) yang dialami subjek 

karena subjek kemudian merasa bahwa ia hanya sendiri 

saja dan tidak memiliki keluarga. 

Subjek sendiri tidak memberikan kabar kepada 

anak-anaknya bahwa saat ini subjek tinggal di Wisma 

Lansia Rela Bakti karena subjek sudah tidak memiliki 

alamat dan nomor telepon anak-anaknya. Selain dari 

anak-anak, subjek merasa bahwa keluarga subjek 

menelantarkan dan tidak mau merawat subjek. Adanya 

pengabaian dari keluarga menyebabkan subjek 

mengalami loneliness (kesepian). 

Aspek intimate relationship (hubungan intim), 

hilangnya sosok attacment (kelekatan) ¸dan adanya 

pengabaian dari keluarga kemudian memunculkan 
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suatu perasaan kekosongan pada diri subjek. Subjek 

merasa bahwa hatinya seringkali tidak tenang dan 

sudah tidak bisa melakukan apa-apa terkait dengan 

kehidupannya saat ini. Subjek hanya bisa mengikuti 

alur kehidupan subjek saat ini.  

Keterbatasan fisik dan penyakit yang diderita 

oleh subjek juga menjadi penghambat bagi subjek 

untuk mampu merubah keadaan dan tinggal bersama 

dengan keluarganya. Hal ini kemudian menimbulkan 

ketidakpuasaan dan ketidakcocokan akan apa yang 

subjek inginkan dan apa yang subjek alami saat ini. 

Apabila ditinjau melalui dimensi social 

loneliness (kesepian sosial), subjek mengalami 

loneliness (kesepian) karena subjek memiliki kesulitan 

untuk terbuka dengan orang lain. Kepindahan subjek 

ke Wisma Lansia Rela Bakti menyebabkan subjek 

harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. 

Subjek sebelumnya sudah biasa tinggal sendiri dan 

tidak terlalu dekat dengan tetangga-tetangga di sekitar 

rumah subjek. Subjek yang biasa tinggal sendiri 

mengalami loneliness (kesepian) karena sebenarnya 

subjek ingin memiliki teman untuk berbagi. 

Setelah tinggal di Wisma Lansia Rela Bakti, 

subjek memiliki banyak teman baru yaitu penghuni 

lain dan para perawat yang ada. Hadirnya teman-teman 
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baru bagi subjek ternyata tidak terlalu mengurangi 

loneliness (kesepian) yang dialami oleh subjek karena 

subjek tetap merasa bahwa tidak ada sosok yang cukup 

dekat bagi subjek. Subjek seringkali tetap merasa 

sendirian walaupun ia sedang berkumpul bersama 

penghuni lainnya. 

Tidak adanya teman dekat yang dimiliki subjek 

dan aktivitas sehari-hari yang monoton membuat 

subjek tidak dapat mengalihkan pengalaman loneliness 

(kesepian) yang dia alami ke arah yang positif. Subjek 

merasakan kebosanan dan merasa bahwa sekarang 

subjek sudah tidak bisa melakukan banyak kegiatan 

sendiri. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

adanya pengabaian dari keluarga dan tidak adanya 

sosok yang dirasa dekat oleh subjek baik dari keluarga 

maupun dari lingkungan sekitar menyebabkan subjek 

mengalami kedua dimensi dari loneliness (kesepian). 

Sifat sulit menjalin hubungan dengan orang lain yang 

dimiliki oleh subjek juga menjadi salah satu faktor 

pendukung bertambahnya loneliness (kesepian) yang 

dialami oleh subjek. 
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Tabel 5 

Intensitas Kemunculan Keseluruhan Tema 

Loneliness (Kesepian) yang Dialami oleh Subjek II 

No. TEMA  KODING INTEN

SITAS 

KETERANGAN 

Faktor Pendukung 

1. Peran sosial FID-1 ++ Tidak terlalu dekat dengan tetangga. 

Hubungan sosial terbatas hanya di 

wisma lansia dan gereja. 

2 

 

Respon 

psikologis 

FID-2 +++ Sulit terbuka dan menjalin hubungan 

dengan orang lain. 

Merasa iri saat penghuni lain 

dikunjungi 

3. Atribusi kausal FID-3 ++ Menganggap keluarga sudah tidak 

peduli lagi 

4.  Kepribadian  FID-4 +++ Tidak mudah berbagi pikiran. 

Suka memikirkan masalah sendiri. 

5. Alasan tinggal 

di wisma 

lansia 

FED-1 ++ Tidak ada teman untuk merawat di 

rumah 

6. Kehilangan 

suami 

FED-2 ++ Bercerai dengan suami dan suami 

menikah lagi 

7. Komunikasi 

dengan 

keluarga 

FED-3 +++ Anak tinggal di Palembang dan 

sudah putus kontak 

8. Kondisi 

personal 

FED-4 ++ Terkena penyakit stroke. 

Tidak bisa berjalan dan mobilitas 

terbatas. 

Kondisi fisik dan ekonomi yang 

buruk 

Faktor Penghambat  

1. Peran sosial FIH-1 ++ Menganggap semua penghuni adalah 

teman. 

2.  Lingkungan FEH-1 +++ Merasa cocok tinggal di wisma lansia 

Emotional loneliness (Kesepian emosional) 

1. Intimate 

relationship 

(hubungan 

intim) 

EL-IR ++++ - Sudah lama anak-anak pindah ke 

Palembang 

- Selalu hidup sendiri 

- Tidak memiliki intimate relationship 

(hubungan intim) 

- Sudah tidak pernah berkomunikasi 

dengan keluarga 

2. Kehilangan 

sosok 

attachment 

(kelekatan) 

EL-KA ++ - Suami menikah lagi 

- Menjadi susah dalam menjalin 

hubungan dengan orang lain 
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3. Emptiness 

(kekosongan) 

EL-E ++ - Merasa hatinya selalu tidak tenang 

- Hanya mengikuti alur kehidupan 

sesuai dengan kondisi saat ini 

- Merasa sudah tidak bisa melakukan 

apa-apa terkait dengan kehidupan 

4. Abandonment 

(pengabaian) 

EL-A +++ - Merasa bahwa tidak ada yang mau 

merawat subjek 

- Keluarga tidak mau subjek 

menumpang tinggal di rumah salah 

satu anggota keluarga 

- Subjek tidak pernah dikunjungi 

selama tinggal di wisma lansia 

Social loneliness (Kesepian sosial) 

1. Friendship 

(pertemanan) 

SL-F ++ - Dulu tidak terlalu dekat dengan 

tentangga 

- Ingin ditemani seseorang apabila 

merasa sendirian 

- Merasa sendirian walaupun bersama 

penghuni lainnya 

2. Boredom (rasa 

bosan) dan 

passivity 

(kepasifan) 

SL-BP ++ - Terkadang bosan dengan rutinitas 

kegiatan di wisma lansia 

- Tidak bisa melakukan apa-apa selain 

patuh pada aturan 

- Jarang sekali keluar dari wisma lansia 

- Hiburan yang ada hanya sedikit 

3. Perubahan 

tempat tinggal 

SL-PTT ++ - Pindah ke wisma lansia atas saran 

dari pendeta 

- Subjek harus pindah karena tidak ada 

kerabat 

- Merasa nyaman tinggal di wisma 

lansia 

Dampak Loneliness (Kesepian) 

1. Dampak 

loneliness 

(kesepian) 

 +++ - Susah tidur 

- Merasa tidak tenang 

- Senang apabila mendapatkan 

kunjungan 

- Merasa sedih dan mangkel 

- Merasa tidak memiliki teman 

Makna Loneliness (Kesepian) 

1. Makna 

loneliness 

(kesepian) 

 +++ - Berusaha untuk tidak terlalu 

memikirkan loneliness (kesepian) 

yang dialami 

- Berdoa kepada Tuhan 

- Tetap menghabiskan masa tua di 

wisma lansia 
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 Tabel 6. Matriks Tema yang Muncul pada Subjek II 

 Emotional loneliness (Kesepian emosional) Social loneliness (kesepian sosial) 

EL-IR EL-KA EL-E EL-A SL-F SL-BP SL-PTT 

E
m

o
ti

o
n
a
l 

lo
n
el

in
es

s 

(k
es

ep
ia

n
 e

m
o
si

o
n
al

) 

EL-IR 

 

       

EL-KA        

EL-E        

EL-A        

S
o

ci
a
l 

lo
n

el
in

es
s 

(k
es

ep
ia

n
 s

o
si

al
) 

SL-F        

SL-BP        

SL-PTT        

Keterangan: 

EL-IR : Intimate relationship (hubungan intim)   SL-F   : Friendship (pertemanan)     

EL-KA : Kehilangan sosok attachment (kelekatan)  SL-BP   :Boredom (rasa bosan) dan passivity (kepasifan) 

EL-E : Emptiness (kekosongan)    SL-PTT  : Perubahan tempat tinggal 

EL-A : Abandonment (pengabaian) 
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Bagan 3 

Loneliness (Kesepian) Pada Subjek II 

 

 

 

 

FAKTOR PENDUKUNG 

Instrinsik: 

- Hubungan sosial terbatas  

- Menganggap keluarga sudah tidak peduli lagi 

- Sulit terbuka dan menjalin hubungan dengan orang 

lain 

Ekstrinsik: 

- Bercerai dengan suami 

- Terpisah dan putus kontak dengan anak 

- Kondisi fisik dan ekonomi yang buruk 

 

LONELINESS (KESEPIAN) 

 EMOTIONAL LONELINESS SOCIAL LONELINESS 

 (KESEPIAN EMOSIONAL) (KESEPIAN SOSIAL) 

 

FAKTOR PENGHAMBAT 

 

Instinsik: 

- Memiliki hubungan yang baik dengan perawat 

Ekstrinsik: 

- Merasa cocok tinggal di wisma lansia 

 

DAMPAK LONELINESS (KESEPIAN) 

 

- Susah tidur 

- Merasa tidak tenang 

- Senang apabila mendapat kunjungan 

- Merasa sedih dan mangkel 

- Merasa tidak memiliki teman 

 

Intimate Relationship 

(hubungan intim) 
 

selalu hidup sendiri, 

terpisah dari anak-anak 

Emptiness 

(kekosongan) 

 

hanya mengikuti 

alur kehidupan 

Kehilangan 

Sosok attachment 

(kelekatan) 

 

bercerai dengan 

suami 

Abandonment 

(pengabaian)  

 

keluarga tidak mau 

merawat 

 

Friendship (pertemanan) 

 

merasa sendirian walaupun 

bersama penghuni lain 

Boredom (rasa bosan) 

dan passivity 

(kepasifan) 
 

jarang keluar wisma, 

hiburan sedikit 

Perubahan 

tempat tinggal 

 

tinggal di wisma 

karena tidak ada 

keluarga, merasa 

nyaman di wisma 

MAKNA LONELINESS (KESEPIAN) 

 

- Berusaha untuk tidak terlalu memikirkan 

loneliness (kesepian) yang dialami 

- Berdoa kepada Tuhan 

- Tetap menghabiskan masa tua di wisma 

lansia 
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3) Subjek III 

a. Identitas Subjek 

Nama   : E 

Usia   : 62 tahun 

Jenis Kelamin : Perempuan  

Agama  : Katolik  

Asal   : Semarang 

 

b. Hasil Observasi dan Wawancara 

1) Hasil Observasi 

Subjek berasal dari Semarang, Jawa Tengah dan telah 

tinggal di Wisma Lansia Rela Bakti selama kurang lebih 7 

tahun. Subjek memiliki tubuh yang agak gemuk dan 

pendek, warna kulit coklat, dan memiliki rambut keriting 

dengan panjang sebatas leher. Setiap hari subjek selalu 

mengenakan daster dan menggunakan bando. Subjek juga 

selalu menyisir rapi rambutnya dan menggunakan bedak di 

wajah. Subjek merupakan penghuni yang memiliki kesan 

memimpin karena subjek merupakan salah satu penghuni 

dengan kondisi fisik yang paling sehat. Subjek ramah 

kepada setiap orang dan senang bercerita. 

Proses dari awal perkenalan hingga wawancara 

berjalan dengan baik karena subjek menerima peneliti 

dengan cukup terbuka. Walaupun memiliki penyakit 
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stroke, kondisi fisik subjek masih tergolong baik. Subjek 

belum perlu menggunakan kursi roda dan mampu berjalan 

sendiri dengan bantuan tongkat penyangga. Subjek juga 

masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari seperti makan 

dan mandi tanpa bantuan dari perawat. 

Subjek merupakan sosok yang ceria dan ramah. 

Dapat dilihat bahwa subjek selalu tersenyum dan 

memberikan raut wajah yang bersahabat. Namun saat 

membahas tentang loneliness (kesepian) yang dialami oleh 

subjek, subjek menunjukkan raut wajah yang sedih. Selama 

wawancara berlangsung, subjek menjawab pertanyaan 

dengan baik dan selalu menghadap ke arah peneliti. Subjek 

juga menjaga kontak mata yang baik terhadap peneliti. 

Selama observasi, subjek menunjukkan hubungan 

sosial yang sangat baik dengan sesama penghuni dan 

perawat. Subjek seringkali mengajak teman-teman sesama 

penghuni untuk mengobrol dan membuat suasana menjadi 

menyenangkan. Subjek juga menggunakan bahasa yang 

halus saat akan meminta tolong kepada perawat yang ada. 

Dalam berkomunikasi sehari-hari, subjek menggunakan 

Bahasa Jawa saat mengobrol dengan sesama penghuni dan 

menggunakan Bahasa Indonesia saat mengobrol dengan 

perawat dan peneliti. 

Subjek hampir tidak pernah dikunjungi oleh 

keluarganya. Namun karena subjek memiliki sikap yang 
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ramah kepada siapa saja, subjek cukup mengenal dengan 

baik setiap  penghuni yang ada dan beberapa donatur yang 

sering datang ke wisma lansia tersebut. Subjek juga 

menceritakan banyak hal kepada peneliti tentang Wisma 

Lansia Rela Bakti. 

Dalam kehidupan sehari-hari, subjek selalu terlihat 

bersemangat dalam menjalani kegiatan yang ada. Subjek 

dapat memimpin senam lansia dan doa rosario dengan baik. 

Pada saat doa rosario, subjek berperan sebagai pemimpin 

yang membagi giliran untuk membacakan doa dan 

mengingatkan apabila ada yang salah menghitung. 

 

2) Hasil Wawancara 

a) Hubungan dengan Keluarga 

Subjek merupakan warga asli Semarang yang 

kemudian tinggal di Wisma Lansia Rela Bakti karena 

sudah tidak memiliki keluarga yang sanggup untuk 

merawatnya. Subjek pernah menikah dan bercerai 

dua kali. Pada pernikahannya yang pertama, subjek 

dikaruniai seorang anak perempuan. Pernikahan 

pertama subjek berakhir dengan perceraian karena 

subjek mengungkapkan bahwa pernikahannya yang 

pertama tidak didasari oleh cinta dan subjek merasa 

tidak cocok dengan suaminya sehingga akhirnya 

bercerai. Pernikahan kedua subjek dilangsungkan 
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saat subjek berusia kurang lebih 40 tahun. Subjek 

berkenalan dan menikah dengan orang Kristen yang 

berasal dari Ambon. Pada awalnya subjek menganut 

agama Islam tetapi pada pernikahannya yang kedua 

ini, subjek kemudian tertarik untuk menganut agama 

Katolik sehingga akhirnya subjek dibaptiskan. 

Pernikahan kedua subjek juga berakhir dengan 

perceraian. setelah pernikahan subjek yang kedua, 

subjek pindah ke Surabaya bersama suaminya. 

Subjek meminta untuk berpisah karena subjek yang 

sudah tua tidak mampu memberikan keturunan bagi 

suaminya. Walaupun suaminya tidak ingin berpisah, 

subjek bersikeras untuk bercerai dan meminta 

suaminya untuk mencari istri lagi. Setelah bercerai, 

subjek kemudian kembali ke Semarang dan tidak 

pernah berkomunikasi lagi dengan mantan suaminya. 

Anak perempuan subjek saat ini sudah tidak 

pernah berhubungan dengan subjek karena tinggal 

bersama mertua. Keluarga besar subjek juga sudah 

tidak pernah menghubungi subjek lagi. Selama 

tinggal di Wisma Lansia Rela Bakti, subjek hanya 

berhubungan dengan keluarganya pada saat-saat awal 

kepindahan subjek. Seiring dengan berjalannya 

waktu, subjek kemudian kehilangan komunikasi 

dengan keluarganya. 
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b) Relasi Sosial 

Keramahan yang dimiliki oleh subjek membuat 

subjek memiliki relasi yang baik dengan orang-orang 

disekitarnya. Subjek seringkali membuka percakapan 

dan mengajak penghuni yang ada untuk mengobrol. 

Subjek seringkali mencoba menghidupkan suasana 

dengan cara meminta penghuni lain yang pandai 

menyanyi untuk menyanyikan lagu-lagu Jawa dan 

keroncong. Subjek juga terkadang mengajak 

bercanda para penghuni yang ada. 

Relasi sosial subjek saat ini terbatas pada area 

sekitar wisma lansia saja karena subjek tidak 

diperkenankan untuk keluar dari wisma lansia tanpa 

adanya pengawasan dari perawat. Relasi sosial subjek 

saat ini hanya dengan sesama penghuni, para perawat, 

suster dan beberapa donatur. 

Hubungan subjek dengan para perawat 

sebenarnya cukup baik, hanya saja subjek 

mengungkapkan bahwa subjek terkadang merasa 

tidak cocok dengan bahasa yang kurang enak 

didengar dan perlakuan yang sedikit kasar. Subjek 

merasa para perawat banyak menghabiskan waktu di 

dalam dan kurang mendampingi para penghuni yang 

ada. 
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c) Aktivitas Subjek 

Kegiatan sehari-hari subjek tidak jauh berbeda 

dengan subjek lainnya. Pada pagi hari setelah mandi 

subjek duduk-duduk di depan bersama penguni lain 

untuk berdoa dan sarapan. Pada pagi hari biasanya 

juga dilakukan senam lansia yang dipimpin oleh 

subjek. Senam yang dilakukan sederhana dan tidak 

memiliki banyak gerakan rumit. Senam dilakukan 

untuk peregangan otot-otot supaya tidak kaku. 

Kemudian setelah itu, subjek masuk kembali ke 

dalam untuk beristirahat dan tidur siang. Pada sore 

hari setelah mandi, subjek menuju ke depan untuk 

duduk-duduk bersama penghuni lainnya. Kegitan 

pada sore hari tidak jauh berbeda dengan pagi hari, 

subjek duduk-duduk dan mengobrol dengan 

penghuni lainnya. Kemudian pada pukul 4 sore hari 

akan dilakukan doa rosario. Setelah doa rosario 

selesai dilaksanakan, subjek dan penghuni lainnya 

makan dan kembali ke dalam kamar. 

Pada waktu-waktu luang, subjek seringkali 

menghabiskan waktu dengan mengorol bersama 

penghuni lain. Subjek mengungkapkan bahwa 

terkadang merasa jenuh dan bosan dengan kegiatan 

sehari-hari yang monoton. Keterbatasan fisik subjek 
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juga membatasi subjek untuk melakukan kegiatan-

kegiatan yang membutuhkan banyak energi. Subjek 

mengungkapkan bahwa mengobrol dengan para 

penghuni lain mampu menjadi obat bagi rasa bosan 

yang dialami subjek. 

Walaupun kondisi fisik subjek sudah mulai 

mengalami gangguan, subjek masih mampu 

melakukan kegiatan sehari-hari sendiri tanpa 

bantuan dari para perawat yang ada. Subjek juga 

mampu untuk pergi ke kamar kecil sendiri. 

 

d) Loneliness (Kesepian) yang Dialami oleh Subjek 

Walaupun subjek memiliki sifat yang terbuka 

dan mudah bergaul dengan orang lain, subjek tetap 

merasakan kesepian selama tinggal di Wisma 

Lansia Rela Bakti. Subjek merasakan kurangnya 

perhatian dari keluarganya. Subjek merasa keluarga 

mengabaikan subjek dan tidak memberikan bantuan 

kepada subjek. Keluarga subjek sudah tidak pernah 

lagi berkunjung sehingga subjek terkadang merasa 

iri apabila ada penghuni lain yang mendapatkan 

kunjungan baik dari keluarga maupun teman-teman. 

Subjek mengalami loneliness (kesepian) karena 

harus tinggal terpisah dengan keluarganya. Subjek 

sebenarnya ingin tetap berkomunikasi dengan 
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anggota keluarga dan anaknya. Subjek seringkali 

meras sendirian karena anggota keluarga yang dekat 

dengan subjek sudah meninggal. 

Subjek juga mengalami loneliness (kesepian) 

karena subjek tidak memiliki sosok attachment 

(keleaktan) dalam hidupnya. Subjek merasa 

memiliki banyak teman tetapi tidak memiliki orang 

yang benar-benar dekat. Subjek juga merasa sedih 

dan iri karena pada masa tuanya anak perempuan 

subjek tidak bisa mendampingi subjek sehingga 

subjek harus tinggal di wisma lansia. 

Subjek mengalami kehilangan yang cukup 

mendalam saat harus berpisah dengan mantan 

suaminya yang kedua. Hal tersebut menyebabkan 

subjek kehilangan sosok orang yang sangat dekat 

dengannya. Subjek merasa bahwa pada masa tuanya 

sekarang ia hanya sendirian dan terpisah dari orang-

orang yang dulu ada di sekitarnya. Subjek juga 

merasakan adanya kekosongan dalam hidupnya 

karena saat ini ia tinggal terpisah dari keluarga yang 

ia sayangi. 

Loneliness (kesepian) yang dialami oleh subjek 

menyebabkan subjek merasa sedih dan diabaikan 

oleh keluarganya. Loneliness (kesepian) ini 

berdampak kepada kehidupan subjek yaitu subjek 
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menjadi sering merasa tidak tenang dan uring-

uringan. Subjek juga seringkali memimpikan 

keluarganya yang sudah meninggal dan sudah 

terpisah dari subjek. Loneliness (kesepian) yang 

dialami subjek menyebabkan subjek merasa tidak 

mendapatkan kasih sayang dan dukungan dari 

keluarga. 

 

e) Analisis Kasus  

Subjek mengalami emotional loneliness 

(kesepian emosional) yang disebabkan oleh 

terpisahnya subjek dari keluarga. Subjek yang dulu 

sering berkomunikasi dengan keluarganya saat ini 

mengalami loneliness (kesepian) karena keluarga 

subjek sudah tidak pernah lagi mengunjungi subjek 

di wisma lansia. Subjek sendiri telah menikah dan 

bercerai sebanyak dua kali. Hal tersebut 

menyebabkan subjek kehilangan sosok attachment 

(kelekatan) bagi subjek yaitu suami. Subjek sendiri 

mengaku lebih dekat dengan suami kedua apabila 

dibandingkan dengan suami yang pertama. 

Perceraian subjek dengan suami yang kedua 

meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi 

subjek sehingga subjek kemudian mengalami 
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loneliness (kesepian) apabila teringat dengan 

riwayat pernikahannyaa. 

Subjek memiliki intimate relationship 

(hubungan intim) yang buruk dengan keluarga. 

Subjek sendiri merasa bahwa keluarga subjek saat 

ini tidak pernah mengunjungi dan memberikan 

bantuan kepada subjek. Subjek juga harus berpisah 

dengan anak perempuan subjek satu-satunya.  

Subjek mengungkapkan bahwa ia merasa 

bahwa keluarganya saat ini sudah mengabaikan 

subjek. Pengabaian tersebut dirasakan oleh subjek 

semenjak tidak ada keluarga yang menawarkan 

subjek untuk tinggal bersama disaat subjek tidak 

memiliki tempat tinggal. 

Adanya pengabaian dan hubungan yang tidak 

baik dengan keluarga kemudian menyebabkan 

subjek mengalami loneliness (kesepian). Loneliness 

(kesepian) yang dialami subjek membuat subjek 

merasa sedih dan tidak diinginkan oleh keluarga. 

Subjek kurang mendapatkan kasih sayang dan 

dukungan dari keluarga. 

Hal-hal tersebut kemudian menyebabkan 

adanya kekosongan di dalam diri subjek yang 

terwujud dalam perasaan tidak tenang dan 

kesedihan yang mendalam. Kekosongan dalam diri 
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subjek paling besar dipengaruhi oleh perceraian 

subjek dengan suaminya yang kedua. 

Apabila dilihat dari dimensi social loneliness 

(kesepian sosial), subjek mengalami loneliness 

(kesepian) pada tingkat ringan. Walaupun pada 

awalnya subjek memiliki banyak pertimbangan 

untuk tinggal di wisma lansia, subjek mampu 

beradaptasi dengan baik. Kepribadian subjek yang 

ramah menjadi faktor pendukung bagi subjek untuk  

beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Subjek 

saat ini memiliki hubungan pertemanan yang baik 

dengan penghuni lain di Wisma Lansia Rela Bakti. 

Loneliness (kesepian) yang dialami subjek 

dipengaruhi oleh aspek kebosanan karena kegiatan 

yang monoton. Namun sifat subjek yang suka 

memimpin dan berinisiatif untuk melakukan sesuatu 

mampu membantu subjek mengatasi kebosanan 

tersebut. Subjek juga seringkali membuka 

percakapan dengan penghuni lain supaya suasana di 

wisma lansia tidak terlalu sepi dan membosankan. 

Social loneliness (kesepian sosial) yang 

dialami oleh subjek juga dipegaruhi oleh sikap dari 

para perawat. Subjek terkadang merasa tidak cocok 

dengan perlakuan dari perawat terhadap penghuni. 

Subjek seringkali mendapati bahwa para perawat 
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kurang memberikan kasih sayang dan perhatian 

kepada para penghuni.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

subjek mengalami emotional loneliness (kesepian 

emosional) yang lebih besar apabila dibandingkan 

dengan social loneliness (kesepian sosial). Subjek 

sejauh ini mampu berbaur dengan baik terhadap 

lingkungan tempat tingalnya dan sudah merasa 

nyaman dengan tempat tinggalnya saat ini. Namun 

dilihat dari dimensi emotional loneliness (kesepian 

emosional), subjek mengalami loneliness (kesepian) 

yang cukup besar karena subjek saat ini tidak 

memiliki sosok attachment (kelekatan) dan sudah 

terpisah dengan keluarganya. Perasaan bahwa 

subjek sudah diabaikan oleh keluarganya 

berpengaruh besar pada loneliness (kesepian) yang 

dialami oleh subjek. 
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Tabel 7 

Intensitas Kemunculan Keseluruhan Tema 

Loneliness (Kesepian) yang Dialami oleh Subjek III 

No. Loneliness 

(Kesepian) 

KODING INTEN

SITAS 

KETERANGAN 

Faktor Pendukung 

1. Respon 

psikologis 

FID-2 +++ Iri apabila penghuni lain mendapat 

kunjungan 

2. Alasan tinggal 

di wisma 

lansia 

FED-1 ++ Subjek tidak memiliki tempat tinggal 

3. Kehilangan 

suami 

FED-2 +++ Subjek bercerai dengan suami 

4. Komunikasi 

dengan 

keluarga 

FED--3 +++ Tidak pernah berkomunikasi dengan 

keluarga 

5. Kondisi 

personal 

FED-4 ++ Mudah lelah dan harus berjalan 

dengan bantuan penyangga. 

Kondisi fisik tidak mendukung untuk 

beraktivitas berat. 

Faktor Penghambat 

1. Peran sosial FIH-1 +++ 

 

Tidak ingin mencari teman baru. 

Sudah memiliki cukup teman di 

wisma lansia 

2. Respon 

psikologis 

FIH-2  

++ 

Menerima konsekuensi atas suatu 

tindakan. 

Berusaha menikmati kehidupan 

3. Kepribadian  FIH-3 +++ Subjek merupakan orang yang aktif. 

4. Lingkungan  FEH-1 +++ Menganggap wisma lansia sebagai 

rumah. 

Diterima dengan baik oleh pihak 

wisma lansia 

Emotional loneliness (kesepian emosional) 

1. Intimate 

relationship 

(hubungan 

intim) 

EL-IR +++ - Subjek sudah tidak pernah bertemu 

dengan anaknya 

- Subjek tidak pernah berkomunikasi 

dengan keluarga 

- Subjek memiliki beberapa 

hubungan dekat dengan sesama 

penghuni di wisma lansia 

2. Kehilangan 

sosok 

attachment 

(kelekatan) 

EL-KA ++++ - Subjek dua kali menikah dan dua 

kali bercerai 

- Subjek memiliki attachment yang 

cukup besar pada suami kedua dan 

mengalami kehilangan saat 

meminta untuk berpisah 
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3. Penyesalan  EL-P +++ - Menyesali keadaan karena tidak 

bisa tinggal bersama anak 

- Menyesal karena sekarang hidup 

sendiri 

4. Emptiness 

(kekosongan) 

EL-E ++ - Subjek merasakan kekosongan 

setelah berpisah dengan suami 

kedua 

- Subjek terkadang merasa tidak 

tenang dan uring-uringan 

5. Abandonment 

(pengabaian) 

EL-A +++ - Keluarga subjek tidak memberikan 

bantuan kepada subjek 

- Keluarga dan anak subjek tidak 

pernah mengunjungi subjek 

Social loneliness (kesepian sosial) 

1. Friendship 

(pertemanan) 

SL-F ++ - Memiliki hubungan yang baik 

dengan sesama penghuni 

- Merasa kurang cocok dengan 

perlakuan perawat 

- Sering mengajak penghuni lain 

mengobrol 

 2. Boredom (rasa 

bosan) dan 

passivity 

(kepasifan) 

SL-BP ++ - Subjek merasa jenuh dengan 

kegiatan yang monoton 

- Subjek seringkali mencari kegiatan 

sederhana supaya tidak bosan 

- Kegiatan terbatas karena kondisi 

fisik subjek saat ini 

3. Perubahan 

tempat tinggal 

SL-PTT +++ - Pindah ke wisma lansia karena 

keluarga tidak ada yang bisa 

mengurus 

- Tidak memiliki pilihan lain selain 

tinggal di wisma lansia 

Dampak Loneliness (Kesepian) 

1. Dampak 

loneliness 

(kesepian) 

 +++ - Lemas dan malas melakukan 

kegiatan 

- Sering memimpikan keluarga 

- Merasa tidak tenang 

- Sedih dan merasa diabaikan oleh 

keluarga 

- Merasa tidak mendapatkan kasih 

sayang dan dukungan 

Makna Loneliness (Kesepian) 

1. Makna 

loneliness 

(kesepian) 

 ++++ - Loneliness (kesepian) merupakan 

konsekuensi atas apa yang sudah 

terjadi dalam hidup 
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Tabel 8. Matriks Tema yang Muncul pada Subjek III 

 Emotional loneliness 

 (kesepian emosional) 

Social loneliness  

(kesepian sosial) 

EL-IR EL-KA EL-P EL-E EL-A SL-F SL-BP SL-PTT 

E
m

o
ti

o
n
a
l 

lo
n
el

in
es

s 

(k
es

ep
ia

n
 e

m
o
si

o
n
al

) 

EL-IR         

EL-KA         

EL-P         

EL-E         

EL-A         

S
o

ci
a
l 

lo
n

el
in

es
s 

(k
es

ep
ia

n
 s

o
si

al
) 

SL-F         

SL-BP         

SL-PTT         

  Keterangan: 

EL-IR : Intimate relationship (hubungan intim)   SL-F   : Friendship (pertemanan)    

EL-KA : Kehilangan sosok attachment (kelekatan)  SL-BP   :Boredom (rasa bosan) dan passivity (kepasifan) 

EL-P : Penyesalan      SL-PTT  : Perubahan tempat tinggal 

EL-E : Emptiness (kekosongan)     

EL-A : Abandonment (pengabaian) 
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Bagan 4 

Loneliness (Kesepian) Pada Subjek III 

 
FAKTOR PENDUKUNG 

 

Instrinsik: 

- Iri apabila penghuni lain mendapat 

kunjungan 

Ekstrinsik: 

- Subjek tidak memiliki tempat tinggal 

- Subjek bercerai dengan suami 

- Tidak pernah berkomunikasi dengan keluarga 

- Kondisi fisik tidak mendukung untuk beraktivitas 

berat. 

FAKTOR PENGHAMBAT 

 

Instrinsik: 

- Sudah memiliki cukup teman di wisma lansia 

- Menerima konsekuensi atas suatu tindakan. 

- Berusaha menikmati kehidupan 

- Subjek merupakan orang yang aktif. 

Ekstrinsik: 

- Menganggap wisma lansia sebagai rumah 

- Diterima dengan baik oleh wisma lansia 

DAMPAK LONELINESS (KESEPIAN) 

 

- Lemas dan malas melakukan kegiatan 

- Sering memimpikan keluarga 

- Merasa tidak tenang 

- Sedih dan merasa diabaikan keluarga 

- Merasa tidak mendapatkan kasih sayang dan 

dukungan 

LONELINESS (KESEPIAN) 

 EMOTIONAL LONELINESS SOCIAL LONELINESS 

 (KESEPIAN EMOSIONAL) (KESEPIAN SOSIAL) 

 

 

 Intimate Relationship 

(hubungan intim) 
 

tidak pernah 

berkomunikasi 

dengan keluarga 

Emptiness 

(kekosongan) 

 

merasakan 

kekosongan 

setelah bercerai 

Kehilangan 

Sosok attachment 

(kelekatan) 

 

bercerai dengan 

suami 

Abandonment 

(pengabaian)  

 

tidak pernah 

dikunjungi oleh 

keluarga 

 

 

Perubahan 

tempat tinggal 
 

tidak memiliki 

pilihan lain, sudah 

merasa nyaman 

Penyesalan  

 

menyesali 

keadaan saat ini 

Friendship 

(pertemanan) 

berteman baik dengan 

penghuni dan perawat 

Boredom (rasa bosan) 

dan passivity 

(kepasifan) 
 

mencari kegiatan supaya 

tidak bosan 

MAKNA LONELINESS (KESEPIAN) 

 

- Loneliness yang dialami merupakan konsekuensi atas apa 

yang sudah terjadi dalam hidup 


