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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Masa tua merupakan masa paling akhir dari siklus kehidupan manusia, dalam 

masa ini akan terjadi proses penuaan atau aging yang merupakan suatu proses yang 

dinamis sebagai akibat dari perubahan-perubahan sel, fisiologis, dan psikologis. Pada 

masa ini manusia berpotensi mempunyai masalah-masalah kesehatan secara umum 

maupun kesehatan jiwa. 

Secara psikologis lansia akan dinyatakan mengalami krisis psikologis ketika 

mereka menjadi sangat ketergantungan pada orang lain. Wirartakusuma dan Anwar 

(seperti yang disebut Juniarti dkk, 2008), memperkirakan angka ketergantungan 

lansia pada tahun 1995 adalah 6,93% dan tahun 2015 menjadi 8,7% yang berarti 

bahwa pada tahun 1995 sebanyak 100 penduduk produktif harus menyokong 7 orang 

lansia yang berumur 65 tahun ke atas sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 100 

orang penduduk produktif harus menyokong 9 orang lansia yang berumur 65 tahun 

ke atas. 

Pada umumnya masalah psikologis yang paling banyak terjadi pada lansia 

adalah kesepian, kesepian merupakan perasaan terasing (terisolasi atau kesepian) 

yaitu perasaan tersisihkan, terpencil dari orang lain, karena merasa berbeda dengan 

orang lain. Kesepian merupakan hal yang bersifat pribadi dan akan ditanggapi 

berbeda oleh setiap orang, bagi sebagian orang kesepian merupakan hal yang bisa 

diterima secara normal, namun bagi sebagian orang kesepian bisa menjadi sebuah 

kesedihan yang mendalam. 

Kesepian telah diindikasikan dengan sejumlah indikator kesejahteraan 

psikologis dan fungsi personal yang buruk. Banyak penelitian yang mendukung 

dugaan bahwa kesepian jangka panjang mengancam kesehatan mental dan fungsi 

psikososial di masa mendatang. Misalnya, orang dewasa yang kesepian lebih 

cenderung untuk menderita kecemasan, memiliki harga diri rendah, depresi, psikosis, 

pemikiran untuk bunuh diri, pesimisme, kepuasan hidup rendah, penarikan diri dari 

lingkungan sosial, dan kesehatan fisik yang buruk (Qualter dkk., 2009). 
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Kesepian merupakan salah satu tema dari 14 tema utama yang ada pada 

lansia yaitu kesepian, isolasi sosial, kehilangan, kemiskinan, perasaan ditolak, 

perjuangan menemukan makna hidup, kebergantungan, perasaan tidak berguna, tidak 

berdaya dan putus asa, ketakutan terhadap kematian, sedih karena kematian orang 

lain, kemunduran fisik dan mental, depresi, dan rasa penyesalan mengenai hal-hal 

yang lampau (Lesmana seperti yang disebut Juniarti dkk, 2008). 

Jumlah lansia di Indonesia diperkirakan mencapai 30-40 juta pada tahun 2020 

sehingga Indonesia menduduki peringkat ke 4 di seluruh dunia setelah China, India, 

dan Amerika dalam populasi lansia. Dengan seiring meningkatnya jumlah lansia 

maka angka kesepian pun semakin besar, yaitu diperkirakan 50% lansia kini 

menderita kesepian (Juniarti dkk, 2008). 

Pada umumnya masalah kesepian adalah masalah psikologis yang paling 

banyak dialami lansia. Sebagaimana hasil wawancara pendahuluan dengan seorang 

lansia wanita berinisial KT dan berusia 63 tahun di wilayah Kota Malang. KT hidup 

sendirian di sebuah rumah peninggalan suaminya yang telah meninggal sekitar 8 

tahun yang lalu. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari KT berjualan 

sayur mayur. KT sebenarnya memiliki 2 orang anak perempuan. Anak sulungnya 

sudah meninggal waktu masih usia SMP. Sedangkan anak bungsunya menikah 

dengan orang Makassar dan ikut dengan suaminya ke Makassar. KT mengakui sudah 

berulang kali diajak anak dan menantunya untuk ikut dan tinggal di Makassar, 

namun KT selalu menolak. Alasannya, ia tidak ingin merepotkan keluarga atau 

rumah tangga anaknya. Anak bungsu KT tersebut telah menikah sekitar 20 tahun 

yang lalu. Terkadang 3 atau 4 tahun sekali anak, menantu dan 2 orang cucunya 

menyambanginya dan tinggal beberapa hari di rumah KT.  

Praktis selama tidak ada keluarganya tersebut, KT mengalami kesepian. Ia 

mengaku ingin dekat dengan anak dan cucunya. Tetapi ia sungkan untuk 

mengutarakan langsung kepada anaknya, lagi pula ia harus mengerti bagaimanapun 

anaknya adalah istri yang harus mengikuti dimana suaminya tinggal. Ia juga sering 

merasa sedih hidup sendirian, apalagi saat ia teringat almarhum suaminya. Rumah 

yang ia tempati memiliki banyak benda yang menjadi kenangan dan mengingatkan 

dirinya dengan almarhum suaminya. 
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Terdapat beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan kesepian. Hasil 

penelitian Swerly (2005), mengenai pengaruh pengungkapan diri (self disclosure) 

terhadap kesepian menunjukkan bahwa ada pengaruh negatif dan sangat signifikan 

antara pengungkapan diri (self disclosure) terhadap rasa kesepian. Sehingga jika 

pengungkapan diri tinggi maka rasa kesepian yang dialami cenderung rendah. 

Sumbangan efektif pengungkapan diri terhadap rasa kesepian adalah 60,2%, 

sedangkan 39,8% lainnya berhubungan dengan variabel lainnya seperti konsep diri, 

tipe kepribadian, tingkat penyesuaian diri, tempat tinggal, jumlah keluarga, dan 

pekerjaan. 

Hasil penelitian Parwati (2008) tentang kesepian pada lansia yang tinggal di 

Panti Werda menunjukkan bahwa subjek penelitian mengalami kesepian yang 

teramat dalam yang benar-benar telah merubah kepribadiannya dan pandangannya 

terhadap sesuatu, caranya dalam menghadapi suatu masalah dan juga perubahan akan 

kondisi fisik dan psikisnya. Faktor-faktor yang menyebabkan kesepian subjek di 

Panti Werda dapat disimpulkan bahwa kondisi lingkungan, frustrasi serta karakter 

kepribadian dapat mempengaruhi subjek mengalami kesepian sehingga subjek tidak 

memikirkan dampak yang diakibatkan dirinya sendiri. 

Hasil penelitian Mantika (2010), mengenai hubungan antara dukungan 

keluarga dengan kesepian pada lansia menunjukkan bahwa ada hubungan negatif dan 

sangat signifikan antara dukungan keluarga dengan kesepian pada lanjut usia dengan 

nilai korelasi sebesar 68,5% dimana hasil ini menunjukkan keeratan hubungan bahwa 

semakin tinggi dukungan keluarga maka kesepian yang terjadi akan menurun. 

Sehingga kesepian sangat di pengaruhi oleh besar kecilnya dukungan yang diberikan 

keluarga terhadap lansia baik secara informasional, penilaian, instrumental dan 

emosional. 

Hasil penelitian Hayati (2010) mengenai pengaruh dukungan sosial terhadap 

kesepian pada lansia menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif dukungan sosial 

terhadap kesepian pada lansia. Artinya semakin tinggi dukungan sosial yang 

diperoleh lansia, maka kesepiannya akan semakin rendah. Sebaliknya, semakin 

rendah dukungan sosial yang diperoleh maka semakin tinggi kesepiannya. 

Sumbangan efektif yang diberikan dukungan sosial terhadap kesepian pada lansia 

adalah 13,7%, yang berarti bahwa pada penelitian ini dukungan sosial mempengaruhi 
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kesepian sebesar 13,75% dan sisanya yaitu sebesar 86,3% dipengaruhi oleh faktor-

faktor lain. Secara umum, dukungan sosial yang diterima dan kesepian yang dialami 

oleh subjek penelitian tergolong sedang. Tidak ada perbedaan kesepian bila ditinjau 

dari jenis kelamin. Namun rata-rata kesepian subjek laki-laki lebih tinggi daripada 

subjek perempuan. Bentuk-bentuk dukungan sosial yang paling berpengaruh 

terhadap kesepian lansia adalah integrasi sosial. 

Beberapa karakteristik perkembangan pada lansia sehingga meskipun hidup 

dengan keluarga, ada kemungkinan mengalami kesepian, misalnya: a) masa pensiun, 

menurut Hurlock (1996) beberapa orang berpikir bahwa masa pensiun adalah 

merupakan berkah dan keuntungan, sedangkan orang lain menganggapnya sebagai 

kutukan; b) kehilangan teman, menurut Hurlock (1999) Bagi banyak pekerja pensiun 

berarti terputus dari lingkungan dan teman-teman yang akrab dan disingkirkan untuk 

duduk-duduk di rumah dengan begitu dapat menimbulkan perasaan kesepian akibat 

pengasingan dari lingkungan sosial, kehilangan hubungan teman dan keluarga, 

perubahan mendadak dalam kehidupan rutin barang tentu membuat mereka merasa 

kurang melakukan kegiatan yang berguna; b) keterbatasan fisik, menurut Hurlock 

(1996) dalam periode perkembangan lansia terjadi kemunduran fisik dan mental 

secara bertahap dan kemunduran itu sebagian datang dari faktor fisik yaitu 

berkurangnya pernglihatan dan pendengaran, sakit-sakitan dan sebagainya. 

Banyak faktor bergabung sehingga membuat orang lanjut usia terisolasi dari 

yang lain. Secara fisik, mereka kurang mampu mengikuti aktivitas yang melibatkan 

usaha. Makin menurunnya kualitas indera yang mengakibatkan ketulian, penglihatan 

yang makin kabur, dan sebagainya. Selanjutnya membuat orang lanjut usia merasa 

terputus dari hubungan dengan orang-orang lain.  Faktor lain yang membuat isolasi 

makin menjadi lebih parah adalah perubahan sosial, terutama mengendornya ikatan 

kekeluargaan. Bila orang usia lanjut tinggal bersama sanak saudaranya, mereka 

mungkin bersikap toleran terhadapnya, tetapi jarang menghormatinya lebih sering 

terjadi seorang lanjut usia menjadi terisolasi dalam arti kata yang sebenarnya, karena 

ia hidup sendiri (Hurlock, 1999). 

Efek buruk kesepian ternyata setara dengan kerugian akibat kebiasaan 

merokok. Bila sering merasa kesepian sebaiknya jangan dianggap sepele. Sebab, efek 

buruk dari kesepian, menurut ahli fisiologi Amerika, setara dengan kerugian akibat 
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kebiasaan merokok atau mengonsumsi minuman beralkohol. Hasil penelitian ini 

diterbitkan oleh Jurnal Plos One. Jadi, dalam hal dampak negatif terhadap kesehatan, 

kesepian itu identik dengan merokok 15 batang sehari. (Girlycious, 2010). 

Gretchen Hermes, peneliti di Yale University di New Haven, Connecticut 

mengatakan bahwa banyak kajian telah menunjukkan kesepian memiliki dampak 

pada kesehatan manusia. Dampaknya sama atau lebih besar daripada dampak asap 

rokok, yang meliputi sangat berkurangnya usia hidup. Temuan paling akhir 

menunjukkan bahwa stres mengenai keterkucilan sosial mungkin menjadi pemicu 

bagi kesehatan yang buruk (Matanews, 2009).  

Dr Louise Hawkley, seorang psikolog di Universitas Chicago yang telah 

berkutat dengan pekerjaan meneliti dampak kesepian terhadap kesehatan dan kualitas 

hidup seseorang. Ia menyimpulkan bahwa kesepian dapat mengakibatkan tekanan 

darah tinggi. Orang-orang yang paling kesepian melihat tekanan darah mereka 

meningkat lebih dari 10 persen atau dari tekanan darah milik teman sebayanya, yang 

lebih bahagia (Amaliafitri, 2010). 

Oleh karena itu, penelitian tentang gambaran kesepian pada lansia penting 

untuk dilakukan, sebab dengan demikian dapat memotivasi para lansia agar dapat 

menjalani hidupnya dengan tenang dan bahagia sehingga successful aging dapat 

dicapai oleh para lansia tersebut. Konsep successful aging diperkenalkan pada 1986, 

yang kemudian pada 1987 oleh Rowey dan Khan dinyatakan bahwa terdapat tiga 

komponen dari successful aging yaitu tidak ada atau terhindar dari penyakit dan 

faktor risiko penyakit, fungsi fisik dan kognitif yang terpelihara, dan tetap aktif 

dalam kehidupan (termasuk memelihara diri sendiri dan dukungan sosial). Successful 

aging mencakup kepuasan terhadap kehidupan di masa lalu dan sekarang, 

mengandung komponen seperti kebahagiaan, keterkaitan antara tujuan yang 

diinginkan dan yang dicapai, konsep diri, moral, mood, dan kesejahteraan secara 

keseluruhan. Fungsi sosial yang berkelanjutan adalah salah satu tujuan successful 

aging, meliputi kemampuan tinggi di dalam memfungsikan peran sosial, interaksi 

antar-sesama, serta partisipasi dalam masyarakat. Successful aging semestinya 

dipandang sebagai proses dinamis, sebagai hasil akhir perkembangan sosial selama 

hidupnya, dan sebagai kemampuan untuk tumbuh dan belajar menggunakan 
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pengalaman masa lalunya untuk mengatasi situasi lingkungan saat ini (Wahyu P., 

2010). 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti 

tentang Gambaran Kesepian pada Lansia. 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana deskripsi tentang kesepian yang dialami oleh lansia? 

2. Apa saja faktor yang menyebabkan kesepian pada lansia? 

3. Apa saja dampak kesepian pada lansia? 

C. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui: 

1. Deskripsi tentang kesepian yang dialami oleh lansia. 

2. Faktor-faktor yang menyebabkan kesepian pada lansia. 

3. Dampak kesepian pada lansia. 

D. Manfaat penelitian 

1. Teoritis 

Memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi disiplin ilmu psikologi 

pada umumnya dan psikologi perkembangan pada khususnya yang berkaitan 

dengan topik tentang kesepian pada lansia. 

2. Praktis 

Diharapkan dengan penelitian yang dilakukan dapat memberikan masukan bagi 

masyarakat agar memperhatikan faktor psikis dan fisik orang tua yang sudah 

berusia lanjut, khususnya yang mengalami kesepian. 


