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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil temuan, analisis dan pembahasan dalam 

penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa loneliness (kesepian) pada 

lanjut usia di Wisma Lansia “Rela Bakti” Semarang adalah sebagai 

berikut: 

1. Loneliness (kesepian) pada lanjut usia yang tinggal di wisma lansia 

disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: 

a. Faktor pendukung 

1) Instrinsik : sulit beradaptasi dengan tempat baru, merasa iri 

saat penghuni lain dikunjungi, tidak mudah terbuka dengan 

orang lain. 

2) Ekstrinsik : tinggal di wisma lansia karena tidak ada yang 

merawat, kehilangan suami, jarang/tidak pernah 

berkomunikasi dengan keluarga 

b. Faktor penghambat:  

1) Instrinsik : memiliki hubungan yang baik dengan penghuni 

dan perawat, menerima konsekuensi dari tindakan dan 

berusaha menikmati kehidupan, merasa nyaman tinggal di 

wisma lansia, memiliki kepribadian yang aktif dan inisiatif. 

2) Ekstrinsik : diterima dengan baik oleh pihak wisma lansia. 
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2. Masing-masing dimensi loneliness (kesepian) memiliki aspek yang 

berbeda. Aspek-aspek yang terdapat pada dimensi emotional 

loneliness (kesepian emosional) adalah intimate relationship 

(hubungan intim), kehilangan sosok attachment (kelekatan), 

emptiness (kekosongan), dan abandonment (pengabaian). Aspek-

aspek yang terdapat pada dimensi social  loneliness adalah friendship 

(pertemanan), boredom (rasa bosan) dan passivity (kepasifan), dan 

perubahan tempat tinggal. 

3. Berdasarkan dari analisis aspek-aspek loneliness (kesepian) pada 

lanjut usia yang tinggal di wisma lansia, dapat disimpulkan bahwa 

lanjut usia yang tinggal di wisma lansia mengalami emotional 

loneliness (kesepian emosional) yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan social loneliness (kesepian sosial). Emotional loneliness 

(kesepian emosional) terjadi karena lanjut usia yang tinggal di wisma 

lansia kurang mendapat perhatian, kunjungan, dan kasih sayang dari 

keluarga sehingga membuat lanjut usia merasa tidak berarti lagi. 

Lanjut usia juga tidak memiliki sosok yang dapat menjadi tempat 

berbagi dan menceritakan keluh kesah. Social loneliness (kesepian 

sosial) tidak terlalu dirasakan oleh lanjut usia karena di wisma lansia 

mereka dapat bertemu dengan lanjut usia lain yang senasib dengan 

mereka. Dukungan, penerimaan dan relasi sosial yang baik pada 

wisma lansia membuat lanjut usia tidak terlalu mengalami social 

loneliness (kesepian sosial). 

4. Loneliness (kesepian) pada lanjut usia yang tinggal di wisma lansia 

memberikan beberapa dampak psikologis dan perilaku. Dari segi 
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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. 

5. Loneliness (kesepian) yang dialami lanjut usia yang tinggal di wisma 

lansia memunculkan suatu pemaknaan yaitu loneliness (kesepian) 

sebagai suatu bagian dari kehidupan. Lanjut usia yang tinggal di 

wisma lansia sudah pasrah menerimanya dan hanya bisa berdoa dan 

meminta pertolongan dari Tuhan supaya mampu menghadapinya. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan simpulan yang 

telah dikemukakan diatas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi lanjut usia yang tinggal di wisma lansia 

a. Untuk mengatasi emotional loneliness (kesepian emosional) yang 

dialami, lanjut usia disarankan untuk berbagi kepada sesama 

penghuni dan perawat atau pendamping apabila memiliki beban 

pikiran supaya beban yang dirasakan bisa menjadi lebih ringan. 

Lanjut usia juga sebaiknya menganggap semua penghuni sebagai 

saudara supaya tidak lagi merasakan adanya pengabaian. 

b. Untuk menghindari munculnya social loneliness (kesepian sosial) 

lanjut usia yang tinggal di wisma lansia disarankan untuk mencari 
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kegiatan positif (berkebun, berkeliling area sekitar wisma lansia, 

ikut membantu pendamping menyiapkan makanan) yang mampu 

dilakukan bersama-sama dengan penghuni lain supaya merasa 

berperan bagi lingkungannya.  

2. Bagi perawat atau pendamping dan pengurus di wisma lansia 

Peneliti menyarankan kepada  perawat atau pendamping di 

wisma lansia supaya lebih memberikan perhatian dan kasih sayang 

kepada para penghuni. Perawat atau pendamping sebaiknya 

meluangkan lebih banyak waktu untuk mengajak penghuni 

mengobrol. para perawat atau pendamping yang ada juga disarankan 

untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan lanjut 

usai mengalami loneliness (kesepian) di wisma lansia sehingga 

mampu mengambil tindakan yang tepat.  

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Dalam penelitian selanjutnya, akan lebih baik apabila 

peneliti menggali lebih dalam perasaaan-perasaan dan emosi yang 

muncul yang dirasakan oleh subjek. Peneliti selanjutnnya juga 

disarankan untuk membangun rapport yang baik sehingga subjek 

dapat menceritakan pengalaman loneliness (kesepian) yang dialami 

dengan nyaman dan terbuka. 

 


