
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

  

 

A. Latar Belakang 

Menjadi tua merupakan suatu fase kehidupan yang dialami oleh manusia. 

Makin panjang usia seseorang, sejalan dengan pertambahan usia,  tubuh akan 

mengalami kemunduran secara fisik maupun psikologis. Secara fisik lanjut usia yang 

disingkat lansia, mengalami kemunduran fungsi alat tubuh, atau disebut juga dengan 

proses degeneratif. Lansia akan terlihat dari kulit yang mulai keriput, berkurangnya 

fungsi telinga dan mata, tidak dapat bergerak cepat lagi, cepat merasa lelah, rambut 

menipis dan memutih serta mudah terserang penyakit karena daya tahan tubuh 

berkurang. Secara psikologis lansia menjadi mudah lupa, serta berkurangnya 

kegiatan dan interaksi baik dengan anak-anak, saudara atau teman, mengalami rasa 

kesepian, kebosanan dan sebagainya. Apalagi jika ia kehilangan pekerjaan, 

menderita post power syndrome, berkurangnya peranan dalam keluarga atau 

masyarakat, atau kondisi ekonominya buruk. 

Sekarang ini jumlah lansia di Indonesia terus meningkat. Berdasarkan data 

kependudukan, jumlah penduduk lansia pada tahun 2007 berjumlah 18.96 juta jiwa, 

pada tahun 2009 meningkat menjadi 20.547.541 jiwa, dan pada tahun 2020 

diperkirakan jumlah penduduk lansia sebanyak 28,8 juta jiwa (BPS, 2007). 

Meningkatnya jumlah usia lanjut tidak terlepas dari faktor keberhasilan dalam 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya usia 

harapan hidup. Pada tahun 2000 usia harapan hidup rata-rata penduduk Indonesia 

adalah 64,5 tahun dan pada tahun 2006 mengalami peningkatan menjadi 66,2 tahun 

(BPS, 2007).   

Peningkatan jumlah penduduk lansia seperti digambarkan di atas tentu harus 

diantisipasi mulai sekarang. Karena dengan jumlah dan proporsi lansia yang menjadi 
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sangat besar, problematik lansia pun akan bertambah, akan meluas ke masalah-

masalah lain di samping masalah ekonomi dan kesehatan. 

Ditinjau dari sisi lansia sebagai pribadi, peningkatan angka harapan hidup 

dengan sendirinya akan menyebabkan orang dapat hidup lebih lama atau lebih besar 

kemungkinan untuk menikmati hidup lebih panjang. Seiring dengan bertambah 

lanjutnya usia, pola dan gaya hidup lansia juga akan berubah, misalnya; mereka akan 

menikmati waktu luang lebih banyak karena aktivitas sehari-hari yang mungkin 

menurun sejalan dengan bertambahnya usia. Di samping itu kita pun dapat menduga 

bahwa banyak di antara mereka yang kehilangan mata pencaharian dan berakibat 

negatif terhadap kesejahteraan diri maupun keluarganya. Bertambah tua berarti pula 

bertambah besar kemungkinan menderita berbagai penyakit tua dan tergolong 

penyakit degeneratif (Patmonodewo dkk, 2001). 

Dari segi kehidupan berkeluarga, perubahan sosial dari tatanan keluarga yang 

berorientasi pada nilai-nilai keluarga luas (extended family) menjadi keluarga inti 

(nuclear family) ikut membawa perubahan terhadap lansia, dimana sebelumnya 

lansia tinggal bersama dalam satu rumah dengan anggota keluarga lainnya. Namun, 

perubahan itu menyebabkan lansia tinggal terpisah dengan anak-anak mereka 

(Fitriani, 2009). Hal ini akan menyebabkan jumlah anak dalam keluarga menurun 

khususnya kaum perempuan. Secara lugas dapat dikatakan  bahwa  saat ini lebih 

sedikit anak usia produktif yang dapat menampung orang tuanya yang sudah lansia 

dalam keluarga. 

Di segi lain, pola kehidupan keluarga tradisional yang berciri hadirnya kaum 

ibu dalam rumah tangga secara penuh dan dapat memberi pelayanan menyeluruh 

terhadap keluarganya, saat ini berubah secara drastis dengan keluarnya kaum 

perempuan dari keluarga ke dunia kerja, hingga perempuan tidak dapat lagi 

diandalkan sepenuhnya untuk memberi pelayanan bagi keluarganya termasuk bagi 

lansia dalam keluarga itu (Patmonodewo dkk,  2001). Lama kelamaan akan 

ditemukan kenyataan bahwa keluarga tidak lagi secara penuh dapat menjadi basis 

kekuatan yang menopang kesejahteraan sosial lansia.   
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Dari segi kehidupan bermasyarakat, pengaruh bertambahnya jumlah lansia 

secara proposional mengubah struktur penduduk dalam masyarakat, hal ini di satu 

segi dapat dilihat sebagai beban masyarakat, karena masyarakat melalui pemerintah 

berkewajiban memenuhi kebutuhan lansia (Patmonodewo dkk, 2001). Menurut adat 

istiadat masyarakat kita, para anak dan menantu serta cucu memang berkewajiban 

membalas budi orang tuanya. Sampai sekarang sekalipun orangtua telah mencapai 

usia lanjut yang tidak berdaya, dan sekalipun kemungkinan dari segi ekonomi telah 

sangat menurun kemampuannya, para orang tua tersebut masih tetap dimuliakan dan 

diberi kedudukan dengan penuh kehormatan. Seringkali mereka yang sudah sepuh, 

oleh masyarakat kita justru dijadikan penasihat karena dianggap lebih arif dan 

bijaksana. 

Seperti yang telah di bahas diatas, meningkatnya angka harapan hidup lansia 

selain perlu disyukuri dan diharapkan dapat dinikmati mungkin akan menimbulkan 

beberapa masalah. Masalah-masalah itu dapat bersumber dari kondisi pribadi lansia 

itu sendiri yang makin menua seperti masalah kesehatan fisik dan mental, masalah 

menurunnya kemampuan memperoleh nafkah. Masalah lain yang dihadapi lansia 

yang berasal dari lingkungan keluarga dan masyarakat seperti sistem nilai 

kekerabatan yang berubah, urbanisasi dari desa ke kota, serta berubahnya peran 

wanita dari hanya seorang ibu rumah tangga menjadi wanita karier. Perubahan-

perubahan yang terjadi hendaknya dapat diantisipasi dan diketahui sejak dini demi 

mendukung kesejahteraan hidup lansia khusunya masalah psikologis. 

Pada lansia permasalahan psikologi terutama muncul bila lansia tidak berhasil 

menemukan jalan keluar masalah yang timbul akibat dari proses menua 

(Patmonodewo dkk, 2001). Salah satu masalah psikologis yang sering dihadapi oleh 

lansia yaitu kesepian atau loneliness. Kesepian  sendiri adalah perasaan tersisihkan, 

terpencil dari orang lain, karena merasa berbeda dengan orang lain, yang dapat 

disebabkan karena tersisih dari kelompoknya, tidak diperhatikan oleh orang-orang 

disekitarnya, terisolasi dari lingkungan, tidak ada seseorang tempat berbagi rasa dan 

pengalaman, seseorang harus sendiri tanpa ada pilihan (Probosuseno, 2007). 
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Van Baarsen (2002), menyatakan bahwa kesepian pada lansia lebih mengacu 

pada kesepian dalam konteks sindrom sarang hampa, dimana kesepian yang muncul 

diakibatkan kepergian anak-anak untuk hidup terpisah dengan mereka dan juga 

akibat dari kepergian pasangan hidup untuk kembali pada Sang Pencipta (Gunarsa, 

2006). Kesepian tidak hanya muncul akibat kesendirian fisik atau tidak ada orang 

lain, tetapi juga akibat perasaan ditinggalkan khususnya bagi lansia yang memiliki 

hubungan emosional yang erat. 

Pada kondisi yang sudah lanjut, umumnya lansia kurang dihargai, tersisih 

dari kehidupan masyarakat dan tidak jarang mereka menjadi terlantar. Fenomena ini 

terjadi karena adanya pergeseran nilai budaya tradisional, yaitu mereka menganut 

norma yang menganggap orangtua bagian dari kehidupan keluarga yang tidak dapat 

dipisahkan dan didasarkan pada suatu ikatan kekerabatan yang kuat dan orang tua 

dihormati serta dihargai, sehingga anak-anak mempunyai kewajiban untuk mengurus 

orang tua. Namun, norma ini menjadi semakin berkurang dengan adanya kemajuan 

zaman. Di pihak lain, sebagian dari orang yang lebih muda masih beranggapan para 

lansia tidak perlu aktif dalam urusan kehidupan sehari-hari. Hal ini akan 

memperburuk fungsi integrasi sosial dari para lansia dengan lingkungannya, 

sehingga terjadi kesenjangan antara lansia dengan mereka yang lebih muda. 

Akibatnya, lansia hidup dalam keterasingan dan merasa kesepian (Patmonodewo 

dkk, 2001). 

Kehilangan orang-orang terdekat seperti pasangan hidup, sabahat dekat, 

rekan kerja, dan anak-anak sibuk bekerja, merupakan hal yang sering terjadi pada 

masa lansia dan dapat memicu kesepian. Ditambah penurunan kondisi fisik pada 

lansia yang menuntut mereka untuk tergantung kepada orang lain untuk merawatnya. 

Keadaan ini terkadang memaksa lansia untuk tinggal di panti jompo walau mereka 

tidak menginginkannya. Hal ini di dukung oleh Gunarsa (2006) yang mengatakan 

bahwa, berkurangnya peluang anggota keluarga untuk membantu para orang tua 

dalam menghadapi hidup mereka sehari-hari menimbulkan ketakutan pada diri orang 

tua bahwa mereka mungkin akan dimasukkan ke dalam panti werda. Sekalipun di 

panti werda mereka mungkin akan memperoleh perawatan khusus dari tenaga 

professional, namun para perawat tersebut bukan anggota keluarga mereka sendiri, 
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dan mereka lebih mengharapkan dukungan sosial dari anggota keluarga daripada 

para tenaga professional tersebut. 

Banyak penelitian yang mencoba menghubungkan kesepian dengan berbagai 

variabel salah satunya yaitu dukungan sosial. Beyene, Becker, & Mayen (2002) 

menjelaskan bahwa ketakutan akan kesepian merupakan gejala yang amat dominan 

terjadi pada lansia. Kondisi ketakutan tersebut memiliki kadar yang berbeda, 

meskipun begitu secara khas hal tersebut dipengaruhi oleh derajat dan kualitas dari 

dukungan sosial. Fessman dan Lester (2000) menjelaskan bahwa dukungan sosial 

merupakan prediktor bagi munculnya kesepian. Maksudnya adalah individu yang 

memperoleh dukungan sosial terbatas lebih berpeluang mengalami kesepian, 

sementara individu yang memperoleh dukungan yang lebih baik tidak terlalu merasa 

kesepian. Hal ini juga menunjukkan akan pentingnya dukungan sosial dikalangan 

lansia untuk mengantisipasi masalah kesepian tersebut (Gunarsa, 2006).  

 Wheeler, et al (Jones & Moore, 1987) mengemukakan bahwa telah 

ditemukan bukti yang menegaskan bahwa populasi lansia juga terlibat dalam 

interaksi-interaksi sosial yang terjadi secara alami, dimana interaksi sosial yang 

terjadi berbeda-beda, tergantung pada tingkatan usia dan kultur dari populasi. 

 Dalam jurnal penelitian sebelumnya tentang kesepian dan dukungan sosial 

yang dilakukan oleh Jones dan Moore (1987) kepada mahasiswa yang baru 

memasuki masa kuliah , dimana mereka belum mempunyai banyak teman dan 

tinggal terpisah dengan orang tua mereka. Enam minggu kemudian peneliti 

melakukan penelitian pada subyek yang sama dan hasilnya menyatakan bahwa 

beberapa aspek dukungan sosial terkait dengan kesepian, baik secara simultan 

maupun dari waktu ke waktu. Peneliti juga memberikan pertanyaan tentang 

bagaimana pendapat subyek penelitian terhadap orang-orang yang mendukungnya. 

 Penelitian yang akan saya lakukan disini, akan berbeda dari segi usia dimana 

lansia lebih rentan untuk mengalami kesepian. Selain itu perbedaan budaya barat 

dengan budaya timur tentang peran dan kedudukan lansia itu sendiri akan 

memberikan hasil yang berbeda. Selain itu dalam penelitian sebelumnya memiliki 

kelemahan dimana peneliti hanya mengajukan pertanyaan pada subyek penelitian 
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tetapi tidak dengan orang-orang yang ada disekeliling subyek yang memberi 

dukungan sosial. Peneliti selanjutnya akan mengembangkan kelemahan dari peneliti 

sebelumnya, sehingga diharapkan dapat dilakukan generalisasi dengan hasil yang 

lebih akurat. 

 Beranjak dari permasalahan tentang lansia yang ada dalam masyarakat 

sekarang ini dan dari penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “hubungan antara dukungan sosial dengan kesepian pada 

lanjut usia yang tinggal bersama keluarga” 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara 

dukungan sosial dengan kesepian pada lanjut usia yang tinggal bersama keluarga? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial 

dengan kesepian pada lanjut usia yang tinggal bersama keluarga.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah, khususnya 

dalam bidang psikologi perkembangan dan psikologi sosial mengenai hubungan 

antara dukungan sosial dengan kesepian pada lanjut usia yang tinggal bersama 

keluarga. 

2. Manfaat Praktis 

Untuk para lansia khususnya yang tinggal bersama keluarga diharapkan 

penelitian ini dapat membantu mereka dalam mengatasi permasalahan mereka terkait 

kesepian dan bagi keluarga yang memiliki lansia diharapkan dapat memberikan 

dukungan sosial yang tepat, sesuai dengan yang dibutuhkan oleh para lansia itu 

sendiri. 


