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INTISARI 

 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui mengetahui dan 

mendeskripsikan kebutuhan-kebutuhan psikologis yang terdapat pada janda 

lansia yang tinggal sendiri. Menggunakan metode kualitatif dengan teknik / 

pendekatan purposive sampling, sedangkan pengambilan subyek dilakukan 

dengan menggunakan teknik snow ball. Jumlah subyek yaitu tiga orang 

janda lansia berusia enampuluh tahun ke atas, yang tinggal sendiri. 

Pengumpulan data diperoleh dengan metode Tes TAT (Thematic 

Appreception Test) sebagai metode utama serta Wawancara dan Observasi 

sebagai metode pendamping penelitian. Hasil penelitian adalah munculnya 

15 macam kebutuhan psikologis yang muncul, dimana terdapat 7 kebutuhan 

yang sama-sama muncul pada seluruh subyek, yaitu Need of autonomy 

freedom, Need of Succorance, Need Affiliation Assosiatif, Need of 

Nurturance, Need of travel, change and adventure, Need of cognizance, 

Need of abasement dejection. Kebutuhan yang berbeda dan sifatnya 

individual juga dimiliki oleh janda lansia, seperti Need of acquisition, Need 

of understanding, Need of Harmavoidance, Need of counteraction, Need of 

passivity, Need of rejection, Need of construction, Need of achievement. 

  

Kata kunci :  tinggal sendiri, janda, lansia, kebutuhan psikologis  
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Latar Belakang 

 

Usia lanjut adalah suatu fenomena alamiah sebagai akibat dari proses 

menua. Fenomena ini bukanlah suatu penyakit, melainkan suatu keadaan 

yang wajar dan bersifat universal. Datangnya usia lanjut dalam rentang 

kehidupan manusia menciptakan keterbatasan dalam ruang lingkup gerak 

hidupnya. Proses menua (aging) disertai adanya penurunan, memasuki masa 

tua juga diikuti dengan perubahan dan menurunnya fungsi fisik, mental, 

ekonomi, sosial, psikologis maupun spiritual yang saling berinteraksi satu 

sama lain. Keadaan itu cenderung berpotensi menimbulkan masalah 

kesehatan secara umum maupun kesehatan jiwa secara khusus pada lansia. 

Jika kondisi ini tidak ditangani dengan baik, diperkirakan akan 

menimbulkan masalah psikologis yang lebih kompleks dan pada akhirnya 

dapat mengakibatkan berbagai penyakit fisik. Keberhasilan untuk 

menghadapi tekanan-tekanan psikologis pada masa tua tergantung pada 

kesadaran dan sikap para lansia terhadap berbagai keterbatasan yang muncul 

pada masa tua, sehingga mereka mampu menyesuaikan diri dengan 

perubahan tersebut (Trianggono, 1996, h.20). 

Sebagian lansia merasakan bahwa tahun-tahun menjadi seorang 

lanjut usia tidak terlalu menggembirakan. Mereka merasakan penurunan fisik 

yang mereka alami membatasi aktivitas mereka dan penyakit yang timbul 

(penyakit masa tua) membuat mereka menjadi tidak berdaya (Atkinson, dkk, 

1993, h.206).  

Pendapat umum seringkali mengidentikkan lansia sebagai kelompok 

yang lemah, merepotkan, rapuh, tersingkir, keluhannya selalu bermacam-

macam / bertumpuk dan kalau sakit sering cerewet, mudah mengalami 

depresi, sulit menyesuaikan diri dan masih banyak hal lain lagi yang negatif 

(dalam Hardywinoto & Setiabudhi, 1999, h. 102). Berbagai anggapan negatif 

terhadap  lansia tersebut tentu amat merugikan. Bagi lansia, stereotip tersebut 

tentu menghambat mereka untuk mengaktualisasikan potensi sejati, yang 

memang khas dimiliki oleh lansia.  
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Pada dasarnya, setiap orang pasti memiliki kebutuhan-kebutuhan, 

baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikologis. Begitu pula orang-orang 

usia lanjut masih membutuhkan perhatian, kasih sayang dan dukungan dari 

keluarganya. Para lansia biasanya tinggal bersama dengan keluarganya 

sehingga keluarganya dapat lebih mudah merawat dan memperhatikan 

kebutuhan-kebutuhan mereka. Tinggal sendiri merupakan hal yang tidak 

diinginkan oleh sebagian besar lansia. Apalagi, bagi para lansia yang telah 

menjanda karena pasangannya telah meninggal. Namun, terdapat juga janda 

lansia yang lebih memilih untuk tinggal sendiri tanpa keluarga atau pembantu 

yang menemani.  

Menurut Santrock (2002, h.242), satu stereotipe dari orang-orang 

usia lanjut adalah bahwa mereka seringkali tinggal di dalam institusi-institusi 

rumah sakit, rumah sakit jiwa, panti jompo (nursing home) dan sebagainya. 

Namun, hampir 95% dari orang-orang usia lanjut tinggal di dalam 

masyarakat. Hampir 2/3 dari orang-orang lanjut usia tinggal bersama 

anggota-anggota keluarga-misalnya bersama pasangan, anak, saudara 

kandungnya, sementara hampir 1/3 nya tinggal sendiri. Padahal, seperti yang 

kita ketahui bahwa semakin tua seseorang, semakin besar hambatan bagi 

mereka untuk tinggal sendirian. 

Sejalan dengan pendapat Hurlock (1992, h. 395), dimana orang 

berusia lanjut tinggal banyak dipengaruhi oleh pertimbangan apakah 

keinginan yang biasa mereka penuhi pada masa kehidupan sebelumnya masih 

dapat dilakukan atau tidak. Apabila mereka tinggal di rumah mereka sendiri 

dengan anggota keluarganya, maka keinginan yang dulu biasa mereka 

lakukan tampaknya bisa diteruskan, dibanding apabila mereka tinggal 

serumah dengan anaknya yang telah menikah atau tinggal di penampungan 

para pensiun. 

Menurut Ollenburger & Moore (1996, h.250), hidup sendirian 

merupakan suatu pengalaman bisnis bagi wanita lansia. Begitu pula masalah-

masalah yang dihadapi individu-individu, bila mereka hidup menyendiri. 

Ketakutan akan kejahatan, kesulitan memperoleh perbaikan-perbaikan yang 
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dilakukan dan bahaya kecelakaan di rumah, merupakan pengalaman sehari-

hari bagi banyak wanita lansia. Wanita tua mempunyai ketakutan yang lebih 

tinggi terhadap kejahatan, dibandingkan wanita dan pria dari semua kategori 

umur lain, sekalipun cenderung menunjukkan angka korban di pihak mereka 

yang relatif lebih rendah.  

Adanya resiko kecelakaan pada janda lansia yang tinggal sendiri, 

didukung oleh Hurlock (1992, h.406), yang menyatakan bahwa orang berusia 

lanjut biasanya lebih mudah terkena kecelakaan dibanding orang yang lebih 

muda. Bahkan, walaupun kecelakaan tersebut tidak fatal, dapat menyebabkan 

seseorang yang berusia lanjut tidak dapat hidup. Jatuh, yang mungkin 

disebabkan oleh gangguan lingkungan atau kepala pusing, pening, kondisi 

yang lemah, dan gangguan penglihatan, merupakan penyebab kecelakaan 

yang paling umum bagi wanita berusia lanjut. 

Menurut pemikiran Murray (dalam Prihantono, 2003, h.5) kebutuhan 

diterangkan sebagai dorongan untuk mewujudkan tindakan tertentu, didasari 

oleh perasaan kekurangan keingintahuan akan sesuatu, yang melibatkan 

pengorganisasian aspek-aspek; persepsi, apersepsi, pemikiran intelektual. 

Setiap kebutuhan pada dasarnya menuntut suatu pemenuhan. Murray juga 

mengatakan bahwa setiap manusia mempunyai kecenderungan untuk 

memenuhi kebutuhan secara berbeda. Dengan adanya pemenuhan terhadap 

kebutuhan tersebut maka individu akan terpuaskan. Kebutuhan terhadap 

kesehatan baik fisik maupun mental merupakan suatu hal yang mendasar bagi 

setiap individu, disamping kebutuhan-kebutuhan lain yang masih harus 

dipenuhi. Tanpa kondisi fisik dan psikologis yang sehat maka individu tidak 

akan mampu berbuat banyak dan menikmati kehidupan ini. Kebutuhan fisik 

mutlak diperlukan agar manusia dapat bertahan hidup, sedangkan kebutuhan 

psikologis diperlukan agar orang lebih bahagia hidupnya dan dapat 

mengaktualisasikan dirinya (dalam Prihantono, 2003, h. 10), kebutuhan 

psikologis tidak muncul begitu saja, namun adanya proses yang terjadi 

sebelumnya sepanjang rentang kehidupan. 
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Sukamto, dkk (2000, h.185) mengatakan bahwa dalam penelitiannya 

ia menjumpai beberapa kasus, yaitu ada beberapa orang lanjut usia yang 

merasa jauh dari lingkungan keluarga dan teman-teman dekatnya sehingga ia 

merasa kesepian dan tidak berguna. Bagi seorang lansia yang tinggal sendiri 

juga akan mengalami peningkatan kesulitan dalam melakukan aktivitas 

sehari-hari serta membuat mereka merasa kesepian, padahal lansia dituntut 

harus mampu untuk beradaptasi dengan hal-hal tersebut. 

Kebutuhan psikologis merupakan faktor penting dalam kehidupan 

seseorang dan menjadi semakin penting dalam kehidupan seorang lansia, 

karena lansia mengalami berbagai perubahan dan kemunduran yang 

menyebabkan kehidupan lansia berubah dan memunculkan kebutuhan 

psikologis yang berbeda dengan kebutuhan psikologis pada masa anak-anak, 

remaja maupun dewasa. Kebutuhan psikologis ini harus dapat terpenuhi 

karena apabila tidak terpenuhi maka dapat menjadikan stressor bagi lansia. 

Salah satu faktor penentu kebahagiaan seseorang adalah 

terpenuhinya kebutuhan psikologis, begitu juga dengan lansia yang tinggal 

sendiri, dimana mereka masih mempunyai kebutuhan-kebutuhan psikologis 

yang menuntut untuk dipenuhi. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui 

dan mendeskripsikan kebutuhan psikologis yang muncul pada janda lansia 

yang tinggal sendiri. 

 

Kebutuhan Psikologis Janda Lansia Yang Tinggal sendiri 

Ketika seseorang memasuki masa lansia, seseorang akan mengalami 

berbagai kemunduran fungsi, baik fungsi fisiologis, psikologis maupun sosial. 

Kemunduran berbagai fungsi tersebut dapat membuat lansia mengalami berbagai 

masalah dalam hidupnya dan hal ini sangat berpengaruh pada tingkah laku lansia, 

baik pada diri sendiri, keluarga maupun masyarakat sekitarnya. Secara umum, 

kondisi fisik seseorang yang sudah memasuki lansia mengalami penurunan secara 

berlipat ganda. Hal ini dapat menimbulkan gangguan atau kelainan fungsi fisik, 

psikologik maupun sosial yang selanjutnya dapat menyebabkan suatu 

ketergantungan kepada orang lain. 
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Menurut Murray (Hall & Lindsey, 2000, h.31) kebutuhan psikologis 

merupakan keadaan dalam diri manusia yang digerakkan oleh motif ataupun 

dorongan karena adanya perasaan kekurangan terhadap sesuatu yang disebabkan 

oleh proses internal dalam diri individu dan dipengaruhi oleh keadaan eksternal 

dari individu tersebut sehingga muncul keinginan untuk memenuhinya melalui 

serangkaian tindakan maupun perilaku dalam kehidupannya.  

Munculnya kebutuhan di dalam diri individu tidak bisa lepas dari adanya 

tekanan yang membuat kebutuhan itu muncul. Tekanan ini muncul karena adanya 

determinan dari lingkungan yang mempengaruhi individu. Murray (dalam Hall & 

Lindzey, 2000, h.41) menjelaskan bahwa tekanan oleh suatu sifat dari suatu obyek 

lingkungan atau orang yang memudahkan atau memiliki hubungan langsung 

dengan subyek mempunyai pengaruh-pengaruh langsung terhadap usaha-usaha 

individu untuk memuaskan kebutuhan kesejahteraan subyek.  

Sejalan dengan pendapat Murray, dalam pemenuhan kebutuhan 

psikologisnya, lansia menuntut pemenuhannya dari keluarga, terutama kebutuhan 

akan perhatian dan kasih sayang. Lansia yang tinggal sendiri akan lebih sering 

merasa kesepian karena merasa jauh dengan keluarganya.  

Lansia juga perlu mempersiapkan dan menyesuaikan diri dengan 

peristiwa kematian suami atau istri. Kematian suami dapat menjadi peristiwa berat 

yang harus dihadapi wanita. Kematian suami bagi wanita sering berarti 

berkurangnya pendapatan dan timbulnya bahaya karena hidup sendiri, sehingga 

perlu melakukan perubahan dalam aturan hidup. Pada saat anak-anak tumbuh 

dewasa dan menikah, keterlibatan orang berusia lanjut bersama anak semakin hari 

semakin berkurang. 

Masa menjanda dapat dialami dengan berbagai cara yang berbeda. 

Beberapa janda ada yang pasif, terpuruk dalam kesedihan akibat kematian suami. 

Di lain sisi, ada janda lansia yang memperoleh kemampuan-kemampuan pribadi 

dan tetap berkembang di masa menjandanya dan masih tetap ingin menjalankan 

peranan dan aktivitas seperti dahulu. Pada masa menjanda, dukungan sosial sangat 

diperlukan terutama dari keluarga dan lingkungan sekitar. 
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Hal ini sesuai dengan teori aktivitas yang dikembangkan oleh Palmore 

(1965) dan Lemon et al. (1972) (dalam Hardywinoto dan Setiabudhi, 1999, h. 46) 

menyatakan, bahwa penuaan yang sukses tergantung dari bagaimana seorang 

lanjut usia merasakan kepuasan dalam melakukan aktivitas dan mempertahankan 

aktivitas tersebut selama mungkin. Adapun kualitas aktivitas tersebut lebih 

penting dibandingkan kuantitas aktivitas yang dilakukan.  

Menurut Hurlock (1992, h. 437), masalah psikis yang umumnya muncul 

apabila orang-orang berusia lanjut pindah rumah, meskipun mereka masih tinggal 

di lingkungan yang sama, adalah tidak dapat menyimpan seluruh barang yang 

mereka miliki. Apabila akan tinggal di rumah yang lebih kecil, di rumah anaknya 

atau kerabat keluarga lainnya, ataupun tinggal di panti werdha, mereka harus 

meninggalkan perabot rumah tangga dan barang-barang lain yang dimiliki, yang 

telah memberikan symbol status selama bertahun-tahun. Mereka juga harus 

meninggalkan hobi mereka, seperti berkebun, jika di rumah yang baru tidak 

tersedia hal-hal yang memungkinkan untuk mengembangkan hobi. Hal ini akan 

membut mereka merasa tidak berguna, sehingga dapat menghambat penyesuaian 

yang harus dilakukan terhadap tatanan kehidupan yang baru.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat diasumsikan bahwa kehidupan 

menjanda dan tinggal sendiri bagi para lansia tidaklah semudah yang 

dibayangkan. Dalam diri lansia juga muncul kebutuhan-kebutuhan psikologis 

dimana pemunculannya dipengaruhi oleh faktor internal dari dalam individu sejak 

keberadaannya di dunia dan faktor eksternal yang dipengaruhi oleh lingkungan 

sekitarnya. Kebutuhan psikologis janda lansia yang tinggal sendiri antara lain 

adalah kebutuhan akan rasa aman, dihargai, diperhatikan, dan mempunyai 

kebebasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dimana kebutuhan itu akan 

terpenuhi apabila janda lansia tersebut dapat mempunyai pandangan positif dalam 

hidup serta mendapatkan dukungan sosial dari keluarga dan lingkungan 

sekitarnya. Kebutuhan yang dirasakan oleh janda lansia yang tinggal sendiri 

ditimbulkan oleh suatu dorongan tertentu serta menimbulkan keadaan siap untuk 

bertingkah laku memenuhi kebutuhan tersebut. Keadaan siap itu diarahkan pada 

suatu tujuan yang dapat memuaskan kebutuhan yang dirasakan oleh janda lansia 
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yang tinggal sendiri. Pemenuhan kebutuhan psikologis sangat diperlukan dalam 

rangka penyejahteraan, kepuasan dan kebahagiaan dalam kehidupan janda lansia 

yang tinggal sendiri serta membantu lansia unuk mengontrol emosi negatif yang 

dirasakannya. 

 

Metode Penelitian 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

studi kasus. Studi kasus, dimaksudkan untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

kebutuhan psikologis yang muncul pada janda lansia yang tinggal sendiri. 

 

Subyek Penelitian 

 

Penelitian tentang kebutuhan psikologis janda lansia yang tinggal sendiri 

ini menggunakan teknik / pendekatan purposive  sampling, sedangkan 

pengambilan subyek dilakukan dengan menggunakan teknik snow ball. Purposive 

sampling adalah sampel yang diambil, didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat 

tertentu. Sedangakan snow ball merupakan pengambilan sampel dilakukan secara 

berantai dengan meminta informasi pada orang yang telah diwawancarai 

mengenai siapa lagi yang dapat memberikan informasi, rantai semakin lama 

semakin panjang, dan bola salju semakin lama semakin besar (Poerwandari, 1998, 

h. 59).   

Adapun kriteria yang digunakan dalam menentukan subyek penelitian 

adalah sebagai berikut ; 

1. Wanita berusia lanjut yang berusia 60 tahun ke atas. 

2. Janda dan telah tinggal sendiri selama lima tahun atau lebih 

3. Tinggal di Semarang. 

4. Mampu berkomunikasi verbal dengan baik serta memiliki daya 

penglihatan yang baik, karena akan diberikan tes TAT (Thematic 

Apperception Test) 
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Metode Pengumpulan Data 

 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan metode Tes TAT (Thematic Appreception Test) sebagai metode 

utama serta Wawancara dan Observasi sebagai metode pendamping penelitian. 

Teknik wawancara yang digunakan wawancara terbuka dan semi terstruktur. 

Sedangkan teknik observasi menggunakan teknik observasi partisipan, yaitu 

peneliti terlibat langsung dan berperan serta dalam aktivitas subyek 

 

Metode Analisis Data 

 

Langkah-langkah teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. 

2. Mengkategorisasikan data yang diperlukan 

3. Menghubungkan dengan landasan teori yang ada 

4. Menyusun interpretasi hasil TAT 

5. Menganalisa dari hasil pengumpulan data yang disesuaikan dengan     

hasil tes TAT. 

6. Menarik kesimpulan 

 

Kriteria Keabsahan Data 

 

Moleong (2002, h. 175-187) mengungkapkan bahwa uji keabsahan data 

dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan cara perpanjangan 

keikutsertaan, ketekunan pengamat, triangulasi, pemeriksaan teman sejawat 

melalui diskusi, analisa kasus negatif, kecukupan referensial, pengecekan anggota, 

uraian rinci dan auditing. Pada penelitian ini uji keabsahan data dilakukan dengan 

metode triangulasi metodologis, dimana tes TAT sebagai metode utama dan 

observasi serta wawancara sebagai metode pendamping penelitian, uraian rinci 

dan perpanjangan keikutsertaan.  
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Pelaksanaan Penelitian 

 

Pengumpulan data dilakukan sejak bulan Agustus 2009 hingga Oktober 

2009. Untuk mendapatkan subyek sesuai dengan karakteristik penelitian, peneliti 

menggunakan beberapa cara yaitu mencari di daerah sekitar tempat tinggal 

penelti. Hal itu juga sesuai dengan fenomena yang peneliti temukan. Cara yang 

kedua adalah dengan cara snowball yaitu dengan menanyakan pada subyek 

penelitian apakah subyek mengetahui keberadaan atau mengenal janda lansia yang 

tinggal sendiri.  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 

Janda lansia yang tinggal sendiri masih memiliki beberapa kebutuhan 

psikologis yang harus terpenuhi demi kepuasan hidup dan kebahagiaan lansia, 

karena lansia yang tinggal sendiri jauh dari keluarga. Padahal, lansia masih sangat 

membutuhkan kehadiran keluarganya sebagai tempat bergantung yang terdekat. 

Dalam penelitian ini, melalui pengumpulan data dengan tes TAT, 

wawancara dan observasi, ditemukan beberapa kebutuhan psikologis yang muncul 

pada ketiga subyek, hal ini ditunjukkan dalam tabel berikut : 

     Need Subyek I Subyek II Subyek III 

Need of autonomy freedom        +++      +++ +++ 

Need of Succorance        +++      +++ +++ 

Need of Affiliation Assosoatif        +++       ++ ++ 

Need of Nurturance         ++       ++ ++ 

Need of travel, change and 

adventure 

        ++       ++ ++ 

Need of Cognizance         ++       ++ +++ 
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Need of Abasement Dejection         ++      +++ ++ 

 

Selain beberapa kebutuhan yang muncul pada ketiga subyek tersebut, 

masih terdapat kebutuhan-kebutuhan yang muncul khas pada masing-masing 

subyek, yang ditunjukkan pada tabel berikut : 

     Need Subyek I Subyek II Subyek III 

Need of Acquisition Social - ++ ++ 

Need of Understanding +++ +++ - 

Need of Harmavoidance - ++ ++ 

Need of Counteraction ++ ++ - 

Need of Passivity - ++ ++ 

Need of Rejection ++ ++ +++ 

Need of Construction ++ - - 

Need of Achievement - ++ - 

Selain itu, munculnya kebutuhan psikologis tak lepas dari munculnya 

tekanan pada janda lansia yang tinggal sendiri, yaitu tokoh mengalami kerurangan 

sesuatu (press of lack), orang lain memberikan bantuan dan simpati pada tokoh 

(press nurturance), tokoh kehilangan seseorang secara nyata (press of loss), tokoh 

tidak menyukai lingkungan sekitar (press of uncogenial environmnet), orang lain 

ingin tahu tentang tokoh (press cognizance), orang lain membujuk tokoh 

melakukan sesuatu (press of dominance indecement). 
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Penutup 

Kesimpulan 

 

Orang-orang yang telah memasuki masa usia lanjut atau yang disebut 

lansia, masih memiliki beberapa kebutuhan, terutama kebutuhan psikologis yang 

harus dipenuhi untuk mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan dalam hidupnya. 

Kebutuhan psikologis yang muncul tersebut tidak lepas dari adanya tekanan dari 

lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan psikologis 

tersebut. 

Dari hasil penelitian, muncul 15 macam kebutuhan psikologis yang 

muncul, dimana terdapat 7 kebutuhan yang sama-sama muncul pada seluruh 

subyek, yaitu : 

a. Need of autonomy freedom, janda lansia lebih memilih untuk   

tinggal sendiri, karena terbiasa hidup mandiri sejak kecil serta   

merasa lebih bebas dengan  berada di rumahnya sendiri. 

b. Need of Succorance, meskipun tinggal sendiri merupakan pilihan 

yang diambil oleh janda lansia, namun janda lansia tetap 

membutuhkan bantuan, dukungan, kasih sayang dan perhatian dari 

orang lain, terutama keluarga. 

c. Need Affiliation Assosiatif, tinggal sendiri dan jauh dari keluarga 

membuat janda lansia memiliki kebutuhan untuk menjalin hubungan 

pertemanan, dengan mengikuti aktivitas di lingkungan.  

d. Need of Nurturance, menjadi janda lansia tidak menyurutkan niat 

untuk membantu dan berbagi dengan orang lain di lingkungan 

sekitar.  

e. Need of travel, change and adventure, kejenuhan selama tinggal 

sendiri memunculkan kebutuhan janda lansia untuk bepergian. 

f. Need of cognizance, kebutuhan untuk mengungkap rasa ingin tahu 

juga masih dimiliki oleh janda lansia, dengan membaca dan 

menonton berita di televisi. 
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g. Need of abasement dejection, tinggal sendiri membuat janda lansia 

memiliki kesedihan tersendiri, terutama saat berada pada situasi-

situasi tertentu, yang membuat perasaan janda lansia menjadi lebih 

sensitif. 

Kebutuhan yang berbeda dan sifatnya individual juga dimiliki oleh janda 

lansia, seperti : 

1. Need of acquisition 

2. Need of understanding 

3. Need of Harmavoidance 

4. Need of counteraction 

5. Need of passivity 

6. Need of rejection 

7. Need of construction 

8. Need of achievement 

 

Kebutuhan-kebutuhan menonjol pada janda lansia tersebut, memiliki 

beragam intensitas, yang telah dikelompokkan dalam tabel di bawah ini : 

Intensitas Tinggi Intensitas Sedang Intensitas Lemah 

Need of Nurturance Need of Autonomy 

Freedom 

Need of Achievement 

Need of Cognizance Need of Understanding Need of 

Harmavoidance 

Need of Abasement 

Dejection 

Need of Travel, change and 

adventure 

Need of Counteraction 

Need of Passivity Need of Rejection Need of Acquisition 

Social 

Need of Affiliation 

Assosiatif 

Need of Construction  
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Need of Succorance   

 

Tabel 14 : Kebutuhan Psikologis Berdasarkan Intensitas 

Pada penelitian ini juga muncul tekanan (press) dalam diri janda lansia 

yang tinggal sendiri, yaitu tokoh mengalami kekurangan teman (Press Lack), 

orang lain memberikan bantuan dan simpati kepada tokoh (Press Nurturance), 

tokoh kehilangan seseorang (Press of Loss), tokoh tidak menyukai lingkungan 

sekitar (Press Uncogenial Environment), orang lain membujuk tokoh melakukan 

sesuatu (press dominance indecement) 

 

Saran 

 

Melalui penelitian ini, peneliti ingin menyampaikan beberapa saran yang 

berhubungan dengan hasil penelitian yang diperoleh. 

1. Bagi Seluruh subyek 

a. Berkaitan dengan Need of Passivty, subyek sebaiknya tidak 

terlalu lelah dalam menjalani aktivitasnya dan memperbanyak 

istirahat, selalu berpikir positif, berpikir dan mengerjakan segala 

sesuatunya dengan santai. 

b. Berkaitan dengan Need of Abasement Dejection, apabila subyek 

berada dalam suasana yang membuat subyek sedih, subyek 

sebaiknya mengalihkan kesedihannya dengan melakukan 

kegiatan-kegiatan yang dapat menghibur hati dan disukai subyek, 

misalnya berkaraoke di rumah, menjahit, menonton tayangan 

hiburan di televisi, mendengarkan lagu kesukaan subyek atau 

tidur.  

c. Berkaitan dengan Need of Harmavoidance, lansia sebaiknya 

memperbanyak beribadah, mengikuti pengajian di lingkungan 

untuk memperoleh ketenangan. 
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d. Berkaitan dengan Need of Cognizance, lansia sebaiknya tetap 

mempertahankan kegemarannya dalam membaca koran atau 

menonton berita di televisi. Lansia juga dapat mencoba hal-hal 

baru, misalnya saat keluarganya mengunjungi, lansia meminta 

cucunya untuk mengajari lansia mengenai internet. Lansia juga 

dapat mengungkap rasa ingin tahu subyek mengenai suatu hal, 

dengan mengikuti seminar, misalnya seminar kesehatan.  

 

2. Bagi Keluarga Subyek 

a. Berkaitan dengan Need of Autonomy of Freedom dan Need of 

Rejection, bagi pihak keluarga yang mempunyai ibu atau nenek 

yang masih mempunyai keinginan untuk menjalani kehidupan 

sendiri, sebaiknya tidak menghalang-halangi keinginan lansia. 

Anak dan keluarga lansia sebaiknya tetap mendukung keinginan 

lansia, sejauh lansia tersebut masih memiliki kondisi kesehatan 

yang baik, baik secara fisik maupun mental. 

b. Berkaitan dengan Need of Succorance, keluarga diharapkan rutin 

mengunjungi lansia, membawakan oleh-oleh kesukaan lansia, 

seperti buah-buahan, sebagai salah satu bentuk perhatian bagi 

lansia. Keluarga yang tinggal jauh sebaiknya juga tetap menjalin 

komunikasi dengan lansia, walau hanya lewat telepon untuk 

sekedar menanyakan kabar. Apabila lansia sakit atau 

membutuhkan pertolongan, keluarga juga sebaikya segera datang 

untuk menjenguk atau membantu menolong kesulitan yang 

dialami lansia. 

c. Berkaitan dengan Need of Travel, Change and Adventure, 

sebaiknya lansia tidak bepergian terlalu jauh, selama tidak ada 

hal yang terlalu penting, mengingat kesehatan dan kondisi fisik 

lansia yang mudah lelah. Namun, agar lansia tidak merasa jenuh 

berada di rumah, sesekali keluarga lansia dapat mengajak lansia 

pergi makan, berkunjung ke rumah saudara, ke pameran 
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tanaman, atau pergi ke tempat-tempat rekreasi, seperti 

agrowisata, ke kolam renang atau ke tempat pemancingan. 

 

 

3. Bagi Lingkungan Sekitar 

a. Berkaitan dengan Need of Affiliation Assosiatif dan Need of 

Achievement, sebaiknya lansia diikutsertakan dalam kegiatan-

kegiatan di lingkungan, selain arisan, yang telah biasa diikuti 

lansia. Misalnya, diikutsertakan dalam kerja bakti, dengan 

melakukan pekerjaan yang ringan, dimintai pendapat atau saran 

dalam rapat di lingkungan, diikutsertakan dalam perlombaan 

tujuhbelasan, diajak untuk ikut serta mengelola rumah pintar. 

Warga di lingkungan, diharapkan juga mengajak dan 

mendampingi lansia dalam kegiatan-kegiatan sosial di 

lingkungan, misalnya menjenguk warga yang sakit, melahirkan, 

menghadiri undangan pernikahan atau melayat tetangga yang 

meninggal.  

b. Berkaitan dengan Need of Nurturance, warga di lingkungan 

tempat tinggal lansia sebaiknya tidak menolak pertolongan yang 

ditawarkan oleh lansia, apabila lansia memberi sesuatu sebaiknya 

juga menerimanya agar kebutuhan lansia untuk memberikan 

pertolongan terpenuhi.  

 

4. Bagi Peneliti Lain 

Diharapkan dapat menggali kebutuhan-kebutuhan 

psikologis yang lain yang terdapat pada janda lansia yang tinggal 

sendiri serta aspek yang mempengaruhinya dengan menggunakan 

metode kualitatif maupun kuantitatif.   
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