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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Rangkuman Penelitian Seluruh Subjek 

1. Intensitas Tema dan Matriks Antar Tema 

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi dan wawancara 

pada ketiga subjek, didapatkan bahwa ketiga subjek mengalami baik 

emotional loneliness (kesepian emosional) dan social loneliness 

(kesepian sosial). Aspek-aspek loneliness (kesepian) yang muncul 

dari ketiga subjek terbagi kedalam dua dimensi yaitu emotional 

loneliness (kesepian emosional) dan social loneliness (kesepian 

sosial). Hasil dari tema-tema yang muncul tersebut dapat dirangkum 

dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 9.  Intensitas Tema Subjek I, II, dan III 

No Tema  Kodi

ng  

S I S II S III Keterangan  

Faktor Pendukung 

1. Respon 

psikologis 

FID-

2 

++ +++ +++ Subjek I sulit 

beradaptasi di tempat 

baru. Subjek II sulit 

terbuka dengan orang 

lain. Subjek II dan III 

merasa iri apabila 

penghuni lain 

dikunjungi. 

3. Alasan tinggal 

di wisma 

lansia 

FED-

1 

+++ ++ ++ Ketiga subjek tidak 

memiliki kerabat 

yang sanggup dan 

mau merawat 

4. Kehilangan 

suami 

FED-

2 

+++ ++ +++ Ketiga subjek sudah 

kehilangan suami 

5. Komunikasi 

dengan 

keluarga 

FED-

3 

- +++ +++ Subjek II dan III 

sudah tidak 
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berkomunikasi 

dengan keluarga 
Faktor Penghambat 

1. Peran sosial FIH-

1 

+++ ++ +++ Ketiga subjek 

memiliki hubungan 

yang baik dengan 

penghuni dan 

perawat yang ada 

2. Respon 

psikologis 

FIH-

2 

- - +++ Subjek II menerima 

konsekuensi dari 

tindakan dan 

berusaha menikmati 

kehidupan. Ketiga 

subjek merasa 

nyaman tinggal di 

wisma lansia 

3. Kepribadian  FIH-

3 

- - +++ Subjek III memiliki 

kepribadian yang 

aktif dan inisiatif. 

4. Lingkungan  FEH-

1 

- +++ +++ Subjek II dan III 

merasa diterima 

dengan baik oleh 

pihak wisma 

Emotional Loneliness (kesepian emosional) 

1. Intimate 

relationship 

(hubungan 

intim) 

EL-

IR 

++++ ++++ +++ Subjek I, II, dan III 

sudah tidak lagi 

memiliki intimate 

relationship yang 

cukup kuat. 

2. Kehilangan 

sosok 

attachment 

(kelekatan) 

EL-

KA 

+++ ++ ++++ Subjek I, II, dan III 

sudah kehilangan 

sosok attachment 

(suami) baik karena 

meninggal maupun 

bercerai. 

3. Emptiness 

(kekosongan) 

EL-E ++ ++ ++ Subjek I, II, dan II 

merasakan adanya 

kekosongan dalam 

hidup dan merasa 

kurang puas akan 

hidupnya sekarang. 

4. Abandonment 

(pengabaian) 

EL-

A 

+ +++ +++ Subjek II, dan III 

merasakan adanya 

abandonment yang 

cukup besar dari 

keluarga. 
Social Loneliness (kesepian sosial) 

1. Friendship 

(pertemanan) 

SL-F ++ ++ ++ Subjek I dan III 

mampu menjalin 

hubungan pertemanan 
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yang cukup baik 

dengan sesama 

penghuni. 

Subjek II mengalami 

kesulitan dalam 

menjalin hubungan 

dan seringkali merasa 

sendirian. 

2. Boredom (rasa 

bosan) dan 

passivity 

(kepasifan) 

SL-

BP 

++ ++ ++ Ketiga subjek merasa 

bosan dengan 

kegiatan di wisma 

lansia yang monoton. 

3. Perubahan 

tempat tinggal 

SL-

PTT 

++++ ++ +++ Ketiga subjek tidak 

memiliki pilihan lain 

selain tinggal di 

wisma lansia. 
Dampak Loneliness (Kesepian) 

1. Dampak 

loneliness 

(kesepian) 

 +++ +++ +++ Sedih, mangkel,tidak 

bersemangat, merasa 

tidak tenang, merasa 

sendirian (tidak 

memiliki teman), 

merasa senang 

apabila mendapat 

kunjungan. 

Tidak berselera 

makan, susah tidur, 

memimpikan 

keluarga, malas 

berkegiatan 
Makna Loneliness (Kesepian) 

1. Makna 

loneliness 

(kesepian) 

 +++ +++ +++ Subjek semakin 

mendekatkan diri 

kepada Tuhan 
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Setiap tema yang muncul  memiliki hubungan satu sama lain. Hubungan antar tema digambarkan dalam 

matriks sebagai berikut. 

Tabel 10. Matriks antar Tema Subjek I, II, dan III 

 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 5 

Loneliness (Kesepian) Seluruh Subjek 

 

 

 

 

FAKTOR PENDUKUNG 

Instrinsik: 

- sulit beradaptasi di tempat baru (I) 

- iri apabila penghuni lain mendapatkan kunjungan (II, III) 

- tidak mudah terbuka terhadap orang lain (II) 

Ekstrinsik: 

- tinggal di wisma lansia karena tidak ada yang merawat (I, 

II, III) 

- kehilangan suami (I, II, III) 

- jarang/tidak pernah berkomunikasi dengan keluarga (I, 

II,III) 

 

FAKTOR PENGHAMBAT 

Instrinsik: 

- memiliki hubungan yang baik dengan penghuni dan 

perawat (II,III) 

- menerima konsekuensi dari tindakan dan berusaha 

menikmati kehidupan (III) 

- merasa nyaman tinggal di wisma lansia (II, III) 

- memiliki kepribadian yang aktif dan inisiatif (III) 

Ekstrinsik: 

- diterima dengan baik oleh pihak wisma lansia (I, II, III) 

DAMPAK LONELINESS 

Psikologis  

- Sedih 

- Mangkel 

- Tidak bersemangat 

- Merasa tidak tenang 

- Merasa sendirian (tidak memiliki teman) 

- Merasa senang apabila ada kunjungan 

Perilaku  

- Tidak selera makan 

- Susah tidur 

- Memimpikan keluarga 

- Malas berkegiatan 

MAKNA LONELINESS 

 

Lanjut usia memaknai loneliness yang dialami sebagai suatu 

bagian kehidupan yang harus dijalani. Loneliness membuat 

subjek menjadi semakin mendekatkan diri kepada Tuhan 

melalui doa. 

LONELINESS (KESEPIAN) 

 EMOTIONAL LONELINESS SOCIAL LONELINESS 

 (KESEPIAN EMOSIONAL)  (KESEPIAN SOSIAL) 

 

Friendship 

(pertemanan) 

 

memiliki hubungan 

yang baik dengan 

penghuni dan perawat 

Boredom (rasa 

bosan) dan passivity 

(kepasifan) 

 

merasa bosan dengan 

kegiatan yang 

monoton di wisma 

lansia 

Perubahan 

tempat tinggal 

 

tinggal di wisma 

lansia karena sudah 

tidak memiliki 

pilihan lain, sudah 

merasa nyaman 

tinggal di wisma 

lansia 

Intimate 

Relationship 

(hubungan intim) 

 

 sudah tidak memiliki 

hubungan intim yang 

cukup kuat 

Emptiness 

(kekosongan) 

 

merasakan 

kekosongan dalam 

hidup dan kurang 

puas akan kehidupan 

saat ini 

Kehilangan Sosok 

attachment 

(kelekatan) 

 

terpisah dari suami 

baik karena 

meninggal maupun 

bercerai 

Abandonment (pengabaian) 

merasakan adanya pengabaian 

yang cukup besar dari keluarga 
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B. Analisis Kasus Seluruh Subjek 

Pengalaman loneliness (kesepian) yang dialami oleh lanjut usia 

yang tinggal di wisma terus menetap dalam diri subjek, hanya saja 

intensitasnya berbeda-beda setiap waktu. Ketiga subjek menyatakan 

bahwa pengalaman loneliness (kesepian) paling sering terasa disaat 

malam hari dimana subjek sedang tidak memiliki kegiatan dan sudah 

bersiap-siap untuk tidur. Pada saat-saat tersebut, subjek biasa 

memikirkan kehidupan yang subjek alami saat ini. Pengalaman 

loneliness (kesepian) muncul karena subjek merasa tidak memiliki 

siapa-siapa  lagi. Pengalaman loneliness  (kesepian) tersebut juga 

muncul pada saat subjek melihat ada penghuni lain yang mendapatkan 

kunjungan dari keluarga maupun kerabat. Muncul perasaan iri pada 

diri subjek yang kemudian menyebabkan subjek teringat akan 

keluarganya. 

Berdasarkan data-data yang didapatkan dari hasil wawancara 

dengan subjek, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat 

pada loneliness (kesepian) yang dialami oleh subjek. Faktor 

pendukung yang dialami oleh ketiga subjek yang menyebabkan 

subjek mengalami loneliness (kesepian) adalah kehilangan suami, 

jarang/tidak pernah berkomunikasi dengan keluarga, dan tinggal di 

wisma lansia karena tidak ada yang merawat subjek. Faktor lain yang 

dialami oleh subjek II dan III adalah tidak pernah ada kunjungan dari 

keluarga sehingga subjek merasa iri apabila ada penghuni lain yang 

mendapatkan kunjungan. Beberapa faktor pendukung muncul dari diri 

subjek sendiri terkait dengan kepribadian subjek dan respon 
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psikologis subjek terhadap kejadian di sekitarnya. Subjek I memiliki 

keinginan untuk tetap tinggal bersama dengan anak dan mengalami 

kesulitan beradaptasi sehingga kemudian subjek mengalami 

loneliness (kesepian). Sedangkan faktor pendukung yang dialami oleh 

subjek II adalah memiliki kepribadian sulit terbuka kepada orang lain. 

Kemudian, faktor penghambat munculnya loneliness 

(kesepian) adalah adanya penerimaan yang baik dari lingkungan 

sekitar. Relasi sosial yang baik antara subjek dengan sesama penghuni 

dan perawat juga mampu menghambat peningkatan loneliness 

(kesepian) yang dialami oleh subjek. Faktor penghambat lainnya 

adalah jangka waktu tinggal di wisma lansia yang cukup panjang. 

Jangka waktu yang panjang tersebut membuat subjek II dan III sudah 

merasa nyaman tinggal di wisma lansia. Faktor internal yang 

menghambat munculnya loneliness (kesepian) muncul pada subjek 

III. Subjek III memiliki sifat yang terbuka dan aktif sehingga mampu 

mengurangi loneliness (kesepian) yang dirasakan. Subjek III juga 

memiliki kepribadian yang aktif sehingga subjek seringkali mencari 

kegiatan untuk mengalihkan perasaan loneliness (kesepian) yang 

dialami. 

Melalui penelitian yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa 

ketiga subjek mengalami emotional loneliness (kesepian emosional) 

dan social loneliness (kesepian sosial). Pada kedua dimensi loneliness 

(kesepian) yang dialami oleh subjek, masing-masing memiliki aspek 

yang berbeda-beda dengan tingkat intensitas yang berbeda-beda pula. 

Analisa dari aspek-aspek tersebut dapat membantu peneliti untuk 
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menganalisis bagaimana emotional loneliness (kesepian emosional) 

dan social loneliness (kesepian sosial) yang dialami oleh subjek. 

Aspek pertama pada dimensi emotional loneliness (kesepian 

emosional) adalah intimate relationship (hubungan intim). Intimate 

relationship (hubungan intim) pada ketiga subjek diwujudkan dalam 

hubungan subjek dengan keluarga. Subjek I terkadang masih 

dikunjungi oleh anak-anak, tetapi subjek II dan III sudah tidak pernah 

mendapat kunjungan dari anak. Pada aspek intimate relationship 

(hubungan intim), subjek I dan II memiliki intensitas yang sangat 

tinggi sedangkan subjek III memiliki intensitas tinggi. 

Aspek kedua adalah kehilangan sosok attachment 

(kelekatan). Pada aspek kehilangan sosok attachment (kelekatan), 

subjek I memiliki intensitas yang tinggi, subjek II memiliki intensitas 

sedang, dan subjek III memiliki intensitas yang sangat tinggi. 

Aspek ketiga adalah kekosongan dalam kehidupan. Ketiga 

subjek saat ini merasakan adanya kekosongan dalam hidup dan hati 

subjek. Subjek merasa bahwa dalam sisa kehidupannya subjek sudah 

tidak bisa melakukan apa-apa lagi dan hanya pasrah menjalani 

kehidupan. Subjek juga merasa kurang puas akan kehidupannya saat 

ini. Pada aspek kekosongan, ketiga subjek memiliki intensitas sedang. 

Aspek keempat adalah abandonment (pengabaian) yang 

berkaitan dengan adanya pengabaian dari keluarga subjek. Pada 

Subjek I, aspek abandonment (pengabaian) tidak terlalu nampak 

karena subjek masih sering dikunjungi oleh keluarga maupun anak-

anak. Namun, subjek I merasa bahwa anak-anak subjek seringkali 
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melupakan subjek dan tidak menanyakan bagaimana kabar subjek. 

Sedangkan pada subjek II dan III, aspek abandonment (pengabaian) 

memiliki intensitas yang tinggi dimana saat ini subjek sudah tidak 

pernah dikunjungi oleh keluarga dan kerabat subjek. 

Pada dimensi social loneliness (kesepian sosial), aspek 

pertama adalah friendship (pertemanan). Subjek I dan III memiliki 

hubungan pertemanan yang baik dengan sesama penghuni dan 

perawat di wisma lansia. Subjek II juga memiliki hubungan yang baik 

dengan sesama penghuni, hanya saja subjek II merasa kesulitan dalam 

menjalin hubungan dengan penghuni lain dan seringkali merasa 

sendirian walaupun sedang berkumpul bersama yang lain. Subjek II 

mengalami loneliness (kesepian) karena ia merasa tidak sepenuhnya 

terhubung dengan penghuni lain secara sosial. 

Aspek kedua adalah boredom (rasa bosan) dan passivity 

(kepasifan), aspek ini terkait dengan kegiatan subjek selama tinggal di 

wisma lansia. Subjek I dan II juga merasa bahwa hidupnya menjadi 

pasif karena mereka harus menggunakan kursi roda dan tidak bisa 

melakukan banyak kegiatan tanpa bantuan dari orang lain. Subjek I 

dan II seringkali tidak melakukan apa-apa pada waktu-waktu kosong. 

Berbeda dengan kedua subjek yang lain, subjek III mampu mencari 

kegiatan untuk mengurangi rasa bosan karena kehidupan yang pasif 

dan monoton. Subjek III seringkali mengajak penghuni lain 

mengobrol untuk menghidupkan suasana di wisma lansia. Intensitas 

ketiga subjek pada aspek boredom (rasa bosan) dan passivity 

(kepasifan) berada dalam tingkat sedang. 
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Aspek ketiga adalah perubahan tempat tinggal, subjek 

mengalami perubahan tempat tinggal dari rumah menuju ke wisma 

lansia. Subjek I merasa kesulitan dalam beradaptasi dengan 

lingkungan yang baru. Sedangkan subjek II dan subjek III merasa 

sudah nyaman tinggal di wisma lansia. Berbeda dengan subjek I yang 

baru tinggal di wisma lansia selama kurang lebih 1,5 tahun, subjek II 

dan III sudah tinggal di wisma lansia selama lebih dari 5 tahun. Ketiga 

subjek harus tinggal di wisma lansia bukan karena keinginannya 

sendiri, tetapi karena tidak adanya pilihan lain yang bisa diambil. 

Terdapat perbedaan intensitas dari aspek perubahan tempat tinggal 

pada setiap subjek. Subjek I memiliki intensitas sangat tinggi, subjek 

II memiliki intensitas sedang, dan subjek III memiliki intensitas tinggi. 

Loneliness (kesepian) yang dialami oleh lanjut usia yang 

tinggal di wisma lansia memberikan beberapa dampak dari segi 

psikologis dan perilaku. Dampak yang muncul dari pengalaman 

loneliness (kesepian) yang dialami oleh subjek merupakan dampak 

yang negatif. Dari segi psikologis, loneliness (kesepian) yang dialami 

menyebabkan lanjut usia merasa sedih, mangkel, tidak bersemangat, 

merasa tidak tenang, merasa sendirian, dan merasa senang apabila 

mendapatkan kunjungan. Sedangkan dari segi perilaku, loneliness 

(kesepian) yang dialami menyebabkan lansia menjadi susah tidur, 

tidak berselera makan, malas berkegiatan, dan terkadang memimpikan 

keluarga. 

Subjek memaknai loneliness (kesepian) yang dialami 

sebagai suatu bagian dari kehidupan yang harus dijalani. Subjek hanya 
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bisa berdoa dan meminta pertolongan dari Tuhan. Ketiga subjek saat 

ini hanya pasrah dan mengikuti alur terkait dengan kapan subjek akan 

meninggal. Subjek I masih mengharapkan adanya kemungkinan untuk 

tinggal bersama anak-anak, sedangkan subjek II dan III mengaku akan 

menghabiskan sisa kehidupannya di wisma lansia. 

 

C. Pembahasan 

Loneliness (kesepian) merupakan salah satu permasalahan 

yang dialami oleh lanjut usia. Loneliness (kesepian) terjadi karena 

beberapa faktor terkait dengan kondisi subjek saat ini. Para lanjut usia 

yang tinggal di wisma lansia memiliki kemungkinan mengalami 

loneliness (kesepian) yang lebih tinggi dibandingkan dengan lanjut 

usia yang tinggal di rumah. Lanjut usia yang tinggal di rumah 

memiliki interaksi yang lebih banyak dengan keluarga, teman, dan 

masyarakat, sedangkan interaksi lanjut usia yang tinggal di wisma 

lansia terbatas pada penghuni dan petugas di wisma lansia saja 

(Damayanti & Sukmono, 2015). Hidup terpisah dengan anggota 

keluarga menyebabkan munculnya perasaan bahwa individu tersisih 

dari keluarganya. Ketiga subjek juga harus hidup terpisah dengan 

keluarganya dan tinggal di wisma lansia. Subjek II dan Subjek III 

merasa tersisih dari keluarganya karena saat ini keluarga subjek sudah 

tidak pernah lagi mengunjungi subjek maupun menanyakan kabar dari 

subjek. 

Loneliness (kesepian) yang dialami oleh lanjut usia 

disebabkan oleh beberapa faktor, faktor-faktor tersebut dapat berasal 
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dari diri sendiri (internal) maupun dari luar (eksternal). Faktor internal 

mencakup keikutsertaan dalam kegiatan sosial (peran sosial), 

kepribadian, dan respon psikologis (Goodman, dkk., 2015, hal. 11). 

Lanjut usia yang tinggal di wisma lansia memiliki interaksi sosial 

yang terbatas di dalam wisma lansia, tinggal jauh dari keluarga, dan 

harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada di wisma lansia (Rosita 

dalam Damayanti & Sukmono, 2015, hal. 2). Walaupun keikutsertaan 

dalam kegiatan sosial pada wisma lansia terbatas, ketiga subjek 

mengungkapkan bahwa mereka memiliki hubungan yang baik dengan 

penghuni dan perawat yang ada. 

Respon psikologis seperti perilaku yang negatif dan daya 

tahan personal yang buruk dapat menyebabkan seseorang mengalami 

loneliness (kesepian) (Goodman, dkk., 2015, hal. 12). Subjek I dan II 

menunjukkan beberapa respon psikologis yang negatif yaitu sulit 

beradaptasi di tempat yang baru (Subjek I) dan sulit terbuka dengan 

orang lain (Subjek II). Subjek II dan III juga merasa iri apabila 

penghuni lain mendapatkan kunjungan baik dari keluarga maupun 

kerabat. Respon yang negatif tersebut mendukung munculnya 

perasaan loneliness (kesepian) karena subjek kesulitan untuk 

menyikapinya secara positif. Namun disisi lain, subjek III memiliki 

respon yang positif yaitu menerima konsekuensi dari tindakan yang 

telah dilakukan dan berusaha untuk menikmati kehidupan. Respon 

psikologis positif yang dimiliki oleh lanjut usia mampu menghambat 

munculnya perasaan loneliness (kesepian). 
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Kepribadian juga menjadi salah satu faktor yang memiliki 

peranan penting pada loneliness (kesepian) yang dialami oleh lanjut 

usia. Individu dengan kepribadian ekstrovert jarang mengalami 

loneliness (kesepian) sedangkan individu dengan kepribadian 

neurotik lebih rentan mengalami loneliness (kesepian) (Goodman, 

dkk., 2015, hal. 11). Subjek II memiliki kepribadian yang cenderung 

tertutup dan tidak mudah berkomunikasi dengan orang lain. Orang 

yang mengalami loneliness (kesepian) kesulitan untuk menerima 

orang lain dan tidak mudah percaya (Brehm, dkk., 2002, hal 407). Hal 

tersebut dialami oleh subjek II yang mengalami kesulitan untuk 

berbagi apa yang sedang dipikirkan dengan orang lain. Sedangkan 

subjek III memiliki kepribadian yang aktif dan memiliki inisiatif 

untuk melakukan sesuatu yang positif. Subjek III juga mudah berbagi 

cerita dan bertukar pikiran dengan orang lain. 

Faktor eksternal yang menyebabkan loneliness (kesepian) 

pada lanjut usia adalah lingkungan, peristiwa dalam kehidupan, dan 

kondisi personal (Goodman, dkk., 2015, hal. 13). Berbagai macam 

peristiwa yang terjadi dalam kehidupan mampu menyebabkan 

timbulnya loneliness (kesepian) pada lanjut usia. Kehilangan 

pasangan hidup merupakan salah satu faktor primer penyebab 

loneliness (kesepian) pada lanjut usia karena pasangan hidup adalah 

sumber pemenuhan akan intimasi dan kelekatan (Schoenmakers, dkk., 

2013). Ketiga subjek saat ini sudah kehilangan suami dan memiliki 

komunikasi yang buruk dengan keluarga sehingga tidak lagi memiliki 

sumber pemenuhan akan intimasi dan kelekatan. Tidak terpenuhinya 
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kebutuhan akan intimasi tersebut kemudian memunculkan perasaan 

loneliness (kesepian) pada lanjut usia. 

Weiss (dalam Brehm, dkk., 2002, hal. 394) membagi 

loneliness (kesepian) ke dalam dua dimensi yaitu emotional loneliness 

(kesepian emosional) dan social loneliness (kesepian sosial). Untuk 

lebih memahami ke dua dimensi kesepian tersebut dapat dilihat 

melalui aspek-aspek dari masing-masing dimensi. Aspek dengan 

intensitas paling tinggi pada emotional loneliness (kesepian 

emosional) yang dialami oleh lanjut usia yang tinggal di wisma lansia 

adalah intimate relationship (hubungan intim), kehilangan sosok 

attachment (kelekatan) dan abandonment (pengabaian). Sedangkan 

aspek dengan intensitas tertinggi pada social loneliness (kesepian 

sosial) adalah perubahan tempat tinggal. 

Loneliness (kesepian) yang dirasakan oleh lanjut usia yang 

tinggal di wisma lansia adalah emotional loneliness (kesepian 

emosional) yang disebabkan oleh hilangnya hubungan dengan 

keluarga dan dengan pasangan. Ryan dan Patterson (1987, hal.8) 

menyatakan bahwa perasaan loneliness pada lanjut usia sendiri 

seringkali dikaitkan dengan kejandaan (widowhood). Sosok 

attachment (kelekatan) oleh ketiga subjek dikaitkan dengan suami. 

Subjek I, II, dan III saat ini sudah tidak lagi memiliki sosok attachment 

(kelekatan) baik karena bercerai maupun suami sudah meninggal. 

Lanjut usia yang tinggal di wisma lansia tidak dapat menemukan 

sosok untuk menggantikan hubungan yang intim dengan keluarga dan 

pasangan hidup di dalam wisma lansia. Ketiga subjek mengatakan 
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bahwa mereka masih ingin mendapatkan kasih sayang dari keluarga 

karena mereka tidak mendapatkan hal tersebut selama tinggal di 

wisma lansia. Tidak adanya sosok pengganti tersebut kemudian 

menyebabkan loneliness (kesepian) yang dialami oleh lanjut usia 

menetap dan  tidak mudah hilang. 

Loneliness (kesepian) yang dialami oleh lanjut usia yang 

tinggal di wisma lansia terjadi karena terganggunya hubungan yang 

dimiliki lanjut usia dan keluarga. Ada ketidakseimbangan antara apa 

yang diinginkan oleh lanjut usia dan kenyataan yang dihadapi 

sekarang.  Tuntsall (dalam Ryan & Patterson, 1987,  hal. 8) 

menemukan bahwa lanjut usia yang memiliki frekuensi kontak 

dengan keluarga yang sedikit lebih mengalami loneliness (kesepian) 

dibandingkan dengan orang yang menikah tetapi tidak memiliki anak. 

Lanjut usia tinggal di wisma lansia karena sudah tidak memiliki 

tempat tinggal dan tidak ada keluarga yang mampu merawat. Tinggal 

di wisma lansia menyebabkan intensitas lanjut usia untuk bertemu 

keluarga menjadi berkurang secara drastis bahkan tidak ada sama 

sekali. Hal tersebut kemudian menyebabkan lanjut usia merasa 

tersisihkan dan terbuang karena mereka harus tinggal jauh dari 

keluarga (Rosita, 2012, hal.47). Dari ketiga subjek penelitian, Subjek 

II dan Subjek III mengalami abandonment (pengabaian) yang cukup 

besar dari keluarganya. Pengabaian dari keluarga tersebut 

menyebabkan munculnya emotional loneliness (kesepian emosional) 

yang dialami oleh subjek. Subjek merasa bahwa keluarga subjek saat 

ini sudah tidak mau merawat dan tidak peduli akan kehidupan subjek. 
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Ditinjau dari social loneliness (kesepian sosial), aspek 

dengan intensitas paling tinggi adalah aspek perubahan tempat 

tinggal. Aspek perubahan tempat tinggal sendiri memiliki hubungan 

yang kuat dengan aspek abandonment (pengabaian). Alasan ketiga 

subjek tinggal di wisma lansia adalah tidak adanya keluarga yang 

mampu dan mau untuk merawat subjek. Perpindahan menuju tempat 

tinggal yang baru dapat menjadi suatu perubahan yang membuat 

lanjut usia rentan akan loneliness (kesepian) (Goodman, dkk., 2015, 

hal.13). Subjek II, dan III tinggal di wisma lansia karena mereka tidak 

memiliki pilihan lain, hal tersebut kemudian menjadi pemicu 

munculnya loneliness (kesepian) yang mereka alami. Perpindahan ke 

wisma lansia juga menyebabkan Subjek I mengalami loneliness 

(kesepian) karena Subjek I sebenarnya masih ingin tinggal bersama 

anak-anak subjek.  

Lanjut usia yang tinggal di wisma lansia tidak terlalu 

mengalami social loneliness (kesepian sosial) karena di wisma lansia 

mereka bertemu dengan penghuni lain yang memiliki nasib sama dan 

ada perawat yang mendampingi. Seiring dengan bertambahnya usia, 

individu sudah tidak lagi memiliki keinginan untuk memperluas relasi 

sosialnya melainkan lebih menjaga relasi dengan orang-orang 

terdekatnya saja (Papalia, dkk., 2007, hal. 695). Lanjut usia cenderung 

memperhatikan kualitas dibandingkan dengan kuantitas dalam relasi 

sosial. Ketiga subjek mengungkapkan bahwa saat ini subjek sudah 

merasa nyaman tinggal di wisma lansia. Subjek II dan III juga 
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menyatakan bahwa mereka akan menghabiskan sisa hidupnya di 

wisma lansia. 

Walaupun kebanyakan lanjut usia merasa nyaman tinggal di 

wisma lansia, tetapi perlu diingat bahwa lanjut usia masih merupakan 

bagian dari keluarga yang juga membutuhkan perhatian dan kasih 

sayang (Damayanti & Sukmono, 2015,hal. 5). Banyaknya teman di 

wisma lansia tidak menjamin lanjut usia tidak mengalami loneliness 

(kesepian). Loneliness (kesepian) tidak selalu dirasakan saat sedang 

sendirian, tetapi saat tidak adanya relasi yang kuat. Pada tingkat yang 

cukup parah, seseorang akan merasa terpisah dari orang lain 

(Applebaum, 1978, hal 13). Subjek II mengungkapkan bahwa ia 

seringkali merasa sendirian walaupun sedang berkumpul dengan 

penghuni wisma lansia yang lain. Subjek II merasa bahwa tidak ada 

yang mampu mengerti apa yang ia rasakan. 

Pengalaman loneliness (kesepian) juga dapat muncul saat 

seseorang merasa kurang mendapatkan pendampingan. Slettebo 

(2008, hal 23) meneliti bahwa lanjut usia yang tinggal di wisma lansia 

mengalami loneliness (kesepian) karena para perawat kurang 

memiliki waktu untuk mendampingi. Sama halnya dengan subjek III, 

subjek terkadang merasa kurang cocok dengan perlakuan para 

perawat dalam mendampingi para penghuni. Perlakuan yang kurang 

baik dari perawat dapat menyebabkan kurang terpenuhinya kebutuhan 

sosial dari penghuni, dan dapat memunculkan perasaan lonelinness 

(kesepian) (Slettebo, 2008, hal.23). 
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Aspek-aspek dari dua dimensi loneliness (kesepian) seperti 

yang dijelaskan diatas memiliki hubungan satu sama lain. Intimate 

relationship (hubungan intim) dipengaruhi oleh kehilangan sosok 

attachment (kelekatan). Menurut teori attachment (kelekatan), 

Bowlby (dalam Luanaigh & Lawlor, 2008, hal. 1214) menyatakan 

bahwa tidak ada atau hilangnya sosok attachment (kelekatan) hanya 

bisa digantikan oleh hubungan lain yang memiliki ikatan kuat dan 

intim. Sosok attachment (kelekatan) bagi lanjut usia seringkali 

dikaitkan dengan pasangan. Saat anak-anak sudah beranjak dewasa 

maka lanjut usia hanya tinggal bersama pasangannya. Kehilangan dan 

perpisahan dengan pasangan akan membuat subjek tidak memiliki 

siapa-siapa lagi dan hanya mendapatkan perhatian dan kasih sayang 

dari anak-anak. Hal tersebut menyebabkan disaat lanjut usia 

kehilangan sosok attachment (kelekatan) maka harapan untuk 

mendapatkan kasih sayang dari anak akan meningkat. Namun pada 

kenyataannya kesibukan anak-anak dan kurangnya waktu untuk 

merawat dan menjenguk orang tua kemudian mengarah kepada aspek 

kekosongan dan abandonment (pengabaian) dari anak-anak. 

Subjek I, II, dan III saat ini sudah terpisah dengan suami baik 

karena suami meninggal maupun bercerai sehingga ketiga subjek 

sudah tidak lagi memiliki sosok attachment (kelekatan). Subjek I 

memiliki harapan yang cukup tinggi untuk tinggal bersama dengan 

anak-anaknya, tetapi ketiga anak subjek tidak memiliki waktu untuk 

merawat orang tuanya. Subjek II dan III saat ini sudah putus 

komunikasi dan tidak pernah bertemu dengan anak subjek. Hal 
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tersebut mengakibatkan adanya gangguan akan kebutuhan intimate 

relationship (hubungan intim) yang cukup tinggi. Gangguan pada 

aspek intimate relationship (hubungan intim) tersebut mempengaruhi 

peningkatan pada aspek kekosongan dan abandonment (pengabaian) 

yang dialami oleh subjek. 

Selain mempengaruhi intimate relationship (hubungan 

intim), kehilangan sosok attachment (kelekatan) juga mempengaruhi 

kekosongan yang dirasakan oleh lanjut usia yang tinggal di wisma 

lansia. Lanjut usia merasa bahwa ia sendirian dan tidak lagi dicintai. 

Aspek lain yang mempengaruhi kekosongan adalah abandonment 

(pengabaian). Abandonment (pengabaian) dari keluarga membuat 

lanjut usia merasa bahwa ia sudah tidak lagi diinginkan oleh 

keluargannya. Lanjut usia kehilangan perhatian dan kasih sayang yang 

biasa didapatkan dari keluarganya. Lanjut usia akan merasakan 

kekosongan dalam hidupnya karena ia tidak memiliki sosok untuk 

berbagi dan merasa hidupnya tidak berarti.  

Abandonment (pengabaian) juga memiliki hubungan saling 

mempengaruhi dengan aspek perubahan tempat tinggal pada dimensi 

social loneliness (kesepian sosial). Apabila lanjut usia diabaikan dan 

tidak dirawat oleh keluarganya, maka besar kemungkinan bagi lanjut 

usia untuk pindah dari rumah dan tinggal di wisma lansia. Perubahan 

tempat tinggal tersebut juga mempengaruhi abandonment 

(pengabaian) yang dialami oleh lanjut usia. Kepindahan lanjut usia ke 

wisma lansia menyebabkan frekuensi lanjut usia untuk bertemu 

dengan anak-anaknya semakin menurun. Semakin lama lanjut usia 
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tinggal di wisma lansia, abandonment (pengabaian) dari keluarga juga 

akan meningkat karena sedikitnya jumlah kunjungan dari keluarga. 

Pada dimensi social loneliness (kesepian sosial), aspek 

perubahan tempat tinggal sendiri mempengaruhi dua aspek lainnya 

yaitu friendship (pertemanan) dan boredom (rasa bosan) dan passivity 

(kepasifan). Perubahan tempat tinggal dari rumah menuju wisma 

lansia menyebabkan friendship (pertemanan) atau relasi sosial lanjut 

usia menjadi terbatas hanya di area wisma lansia saja. Perubahan 

tempat tinggal juga akan meningkatkan boredom (rasa bosan) dan 

passivity (kepasifan) pada lanjut usia karena Wisma Lansia “Rela 

Bakti” Semarang tidak memiliki banyak kegiatan yang bervariasi. 

Para perawat atau pendamping yang ada juga kurang memberikan 

perhatian pada penghuni sehingga penghuni seringkali merasa bosan 

dan pasif. 

Friendship (pertemanan) atau relasi sosial yang dimiliki oleh 

lanjut usia  juga akan mempengaruhi boredom (rasa bosan) dan 

passivity (kepasifan). Apabila lanjut usia memiliki  relasi sosial yang 

baik dan bermakna, maka boredom (rasa bosan) dan passivity 

(kepasifan) yang dialami akan berkurang karena mereka dapat 

berinteraksi dengan orang lain. Interaksi sosial tersebut akan 

mengurangi tingkatan loneliness (kesepian) yang dirasakan. Pada 

penelitian ini ketiga subjek mendapatkan penerimaan yang baik dari 

wisma lansia, hanya saja pendampingan yang diberikan masih kurang. 

Kegiatan yang dilakukan juga masih monoton dan tidak bervariasi 

sehingga membuat penghuni merasa bosan. 
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Ditinjau dari dinamika antar aspek dan intensitas tema yang 

berbeda-beda, dapat disimpulkan bahwa lanjut usia yang tinggal di 

wisma lansia memiliki intensitas emotional loneliness (kesepian 

emosional) yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan social 

loneliness (kesepian sosial). Hal ini dapat dilihat dari tingginya 

intensitas tema pada aspek-aspek emotional loneliness (kesepian 

emosional). Kurangnya perhatian, kunjungan, dan kasih sayang dari 

keluarga membuat lanjut usia merasa tidak berarti lagi sehingga 

emotional loneliness (kesepian emosional) yang dialami semakin 

tinggi. Kemungkinan untuk mendapatkan atau menemukan sosok 

attachment (kelekatan) dan intimate relationship (hubungan intim)  

pada lanjut usia sudah menurun dikarenakan kematian dan penuaan 

pada relasi dan teman-teman (Luanaigh & Lawlor, 2009, hal 1214). 

Hal tersebut mengakibatkan lanjut usia kesulitan untuk mengatasi 

emotional loneliness (kesepian emosional) yang dialami. 

Lanjut usia yang tinggal di wisma lansia masih mampu 

untuk mengatasi social loneliness (kesepian sosial) yang dialami 

karena dengan tinggal di wisma lansia mereka menemui lanjut usia 

lain untuk diajak berbicara dan ada perawat atau pendamping yang 

siap membantu. Walaupun pendampingan yang ada belum maksimal, 

hal tersebut masih lebih baik dibandingkan saat lansia tinggal di 

rumah dan tidak ada yang merawat. Lanjut usia yang tinggal di wisma 

lansia juga dapat berkomunikasi dengan baik satu sama lain sehingga 

tingkat social loneliness (kesepian sosial) tidak terlalu tinggi. 

 


