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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA  

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu  

Tinjauan Penelitian terdahulu menjelaskan tentang beberapa hasil 

penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang 

memiliki persamaan tema. Pada tahun 2016, Nur Intan Saputri menyelesaikan 

skripsi tentang Dukungan Keluarga Bagi Lanjut Usia (Lansia) Di Panti Sosial 

Tresna Werda (Pstw) Budi Mulia 3 Ciracas Jakarta Timur  (Studi Kasus Nenek 

Sutinem). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana dukungan 

keluarga yang yang diberikan kepada lanjut usia (lansia) di Panti Tresna 

Werdha Budi Mulia 3 Ciracas Jakarta Timur. Metode yang peneliti gunakan 

adalah metodologi penelitian kualitatif dimana dalam teknik pengumpulan data 

peneliti melakukan wawancara dan observasi. Teknik pemilihan informan yang 

peneliti gunakan ialah teknik purposive sampling dan snowball sampling 

dimana peneliti menunjuk pekerja sosial terlebih dahulu untuk dapat 

memberikan informasi yang peneliti butuhkan, lalu pekerja sosial tersebut akan 

merujuk informan lainnya yang dapat membantu peneliti dalam memilih klien 

sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Adapun hasil temuan yang peneliti  

dapatkan mengenai dukungan keluarga yang diberikan oleh keluarga kepada 

lansia adalah cukup baik. Dimana nenek Sutinem mendapatkan dukungan 

seperti dukungan fisiologis, dukungan psikologis, dan dukungan sosial dari 

keluarga. 7

                                                 
7 Saputri, Nur Intan. 2016. Dukungan Keluarga Bagi Lanjut Usia (Lansia) Di Panti Sosial Tresna 

Werda (Pstw) Budi Mulia 3 Ciracas Jakarta Timur  (Studi Kasus Nenek Sutinem). Skripsi tidak 

diterbitkan. Jakarta. Fakultas Ilmu Dalwah dan Ilmu Komunikasi. Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah. 
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Penelitian kedua adalah Nova Ariyanthi pada tahun 2016 dengan 

melakukan penelitian skripsi “ Hubungan Dukungan Sosial Dengan 

Kebermaknaan Hidup Pada Lansia Di Panti Wreda”. Penelitian ini bertujuan 

untuk melihat apakah ada hubungan antara dukungan sosial dengan 

kebermaknaan hidup pada lansia di panti wreda. Penelitian menggunakan 

penelitian kuantitatif korelasional. Penelitian ini menggunakan penelitian 

kuantitatif, pengambilan subyek dalam penelitian ini menggunakan teknik 

pengambilan sampel secara non-probability sampling yaitu teknik sampling 

kuota. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan positif antara 

dukungan sosial dengan kebermaknaan hidup, semakin tinggi dukungan sosial 

yang didapat lansia yang tinggal di panti wreda maka akan semakin tinggi pula 

kebermaknaan hidup lansia tersebut. Sebaliknya semakin rendah dukungan 

sosial yang didapat lansia yang tinggal di panti wreda maka semakin rendah 

pula kebermaknaan hidup lansia tersebut. Dengan demikian, hal tersebut 

menunjukkan bahwa dukungan sosial memiliki hubungan dengan 

kebermaknaan hidup yang dimiliki para lansia di panti wreda. Dalam penelitian 

ini juga ditemukan beberapa subyek penelitian yang memiliki kondisi 

dukungan sosial yang rendah namun kebermaknaan hidup yang tinggi.8 

Ketiga penelitian oleh Yusnia Pratiwi pada tahun 2015 dengan judul 

“ Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Kualitas Hidup Lanjut Usia Di Pusat 

Santunan Keluarga (PUSAKA) Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan”. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dukungan sosial terhadap kualitas 

hidup lanjut usia, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

                                                 
8 Ariyanthi, Nova. 2016. Hubungan Dukungan Sosial Dengan Kebermaknaan Hidup Pada Lansia 

Di Panti Wreda. Malang. Fakultas Psikologi. Universitas Muhammadiyah Malang. 
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menggunakan penelitian inferensial yaitu teknik statistic yang digunakan untuk 

menganalisis data  sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Untuk 

pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik purpose sampling. 

Hasil dari penelitian ini adalah terdapat hubungan maupun pengaruh yang 

signifikan antara dukungan sosial dengan kualitas hidup lansia yang dimana 

dukungan sosial memiliki korelasi dengan variabel kerekatan emosional , 

variabel integrasi sosial, variabel pengakuan, variable hubungan yang dapat 

diandalkan, dan variabel kemungkinan membantu.  

1.1. Tabel: Penelitian Terdahulu  

No Peneliti Judul Tujuan Hasil Penelitian 

1 Yusnia 

Pratiwi 

(2015) 

Pengaruh 

Dukungan Sosial 

Terhadap 

Kualitas Hidup 

Lanjut Usia Di 

Pusat Santunan 

Keluarga 

(PUSAKA) 

Kecamatan 

Pancoran Jakarta 

Selatan 

 

Untuk melihat 

apakah ada 

hubungan antara 

dukungan sosial 

dengan 

kebermaknaan 

hidup pada lansia 

di panti wreda. 

 

Terdapat hubungan 

maupun pengaruh 

yang signifikan 

antara dukungan 

sosial dengan 

kualitas hidup 

lansia yang dimana 

dukungan sosial 

memiliki korelasi 

dengan variabel-

variabel dukungan 

sosial.   

 

2 Nova 

Ariyanthi 

(2016 ) 

Hubungan 

Dukungan Sosial 

Dengan 

Kebermaknaan 

Hidup Pada 

Lansia Di Panti 

Wreda. 

Untuk melihat 

apakah ada 

hubungan antara 

dukungan sosial 

dengan 

kebermaknaan 

hidup pada lansia 

di panti wreda. 

Terdapat hubungan 

positif antara 

dukungan sosial 

dengan 

kebermaknaan 

hidup, semakin 

tinggi dukungan 

sosial yang didapat 

lansia yang tinggal 

di panti wreda 

maka akan semakin 

tinggi pula 

kebermaknaan 

hidup lansia 

tersebut begitupun  

Sebaliknya. 
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3 Nur 

Intan 

Saputri 

(2016) 

 

Dukungan 

Keluarga Bagi 

Lanjut Usia 

(Lansia) Di Panti 

Sosial Tresna 

Werda (Pstw) 

Budi Mulia 3 

Ciracas Jakarta 

Timur  (Studi 

Kasus Nenek 

Sutinem). 

 

Bertujuan untuk 

menggambarkan 

bagaimana 

dukungan 

keluarga yang 

diberikan kepada 

lanjut usia 

(lansia) 

Hasil temuan yang 

di  dapatkan 

mengenai 

dukungan keluarga 

yang diberikan oleh 

keluarga kepada 

lansia adalah cukup 

baik 

 

 

4 Wella 

Oktadana 

Hadi 

Elfanes  

Dukungan Sosial 

Terhadap Lansia 

(Studi di Pondok 

Lansia Al-Ishlah 

Kelurahan 

Pandanwangi 

Kecamatan 

Blimbing Kota 

Malang) 

Bertujuan untuk 

menggambarkan 

bagaimana bentuk 

dukungan sosial 

terhadap lansia di 

Pondok Lansia 

tersebut.  

Ditargetkan 

terdapat dukungan 

sosial yang baik di 

Pondok Lansia Al-

Ishlah Malang 

sehingga dapat 

memenuhi 

kebutuhan serta 

kesejahteraan sosial 

lansia.  

Sumber: Data diolah 2019 

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu ada beberapa hal yang 

dijelaskan terkait adanya hubungan dukungan sosial maupun dukungan 

keluarga terhadap lansia baik dalam kualitas hidup maupun kebermaknaan 

hidup pada lansia. Perbedaan penelitian yang dilakukan saat ini dengan 

penelitian terdahulu yaitu pemilihan tema penelitian terkait dukungan sosial 

terhadap lansia adalah peneliti mengkaji tentang dukungan sosial kepada lansia 

yang diberikan dari Pondok lansia tersebut untuk menganalisa tingkat 

kesejahteraan sosial lansia. Penelitian-penelitian terdahulu melihat bahwa 

dukungan sosial mendukung adanya kebermaknaan hidup lansia serta 

berpengaruh terhadap kualitas hidup lansia, serta peran dari adanya dukungan 

keluarga terhadap lansia. Penelitian yang dilakukan peneliti sekarang 

merupakan penelitian yang melihat dukungan sosial yang dilakukan oleh Staf 
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Pondok Lansia terhadap lansia serta pemenuhan dukungan sosial dari 

pelayanan yang ada di Pondok Lansia.  

B. Konsep Dukungan Sosial  

1. Definisi Dukungan Sosial 

Dukungan sosial sering juga disebut dengan jaringan sosial (social 

network) dan integrasi sosial (social integration). Menurut Cohen &Syme 

(1985) dukungan sosial adalah salah satu aspek dalam kehidupan/hubungan 

sosial. Kadang kala dukungan sosial didefinisikan secara konseptual maupun 

operasional sebagai keberadaan atau kuantitas dari hubungan sosial secara 

umum, atau khususnya seperti perkawinan, persahabatan, atau organisasi 

keanggotaan.9 

 Sarason, Sarason, dan Pierce menyatakan bahwa dukungan sosial (social 

support) adalah kenyamanan secara fisik dan psikologis yang diberikan oleh 

orang lain (dalam Barpn & Byre 2003/2005) 10. Dukungan sosial didefinisikan 

oleh House (dalam Kuntjoro, 2002) sebagai transaksi interpersonal yang 

melibatkan satu atau lebih aspek-aspek berikut: informasi, perhatian,emosi, 

penilaian,dan bantuan instrumental. Tersedianya dukungan sosial akan 

membuat individu merasa dicintai, diperhatikan, dihargai,dan menjadi bagian 

dalam kelompok. 11 

 Johnson dan Johnson juga mengemukakan bahwa dukungan sosial adalah 

suatu usaha pemberian bantuan kepada individu dengan tujuan untuk 

                                                 
9  Adawiyah, Raden. 2013. “Kecerdasan Emosional, Dukungan Sosial dan Kecenderungan 

Burnout” dalam Jurnal Psikologi Indonesia. Vol. 2 no 2/2013 
10 S. Winerungan, W. Risnawati, & Ninawati. 2009. “Peranan Dukungan Sosial Terhadap 

Aktualisasi Diri Individu Lansia” dalam Jurnal Ilmiah Psikologi. Vol. 14 no. 14/2009 
11  Desiningrum, Dinie. 2014.  “Kesejahteraan Psikologislansia Janda/Duda Ditinjau Dari 

Persepsi Terhadap Dukungan  Sosial dan Gender”. Dalam Jurnal Psikologi Undip Vol.13 

No.2 /2014 Hlm 103 
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meningkatkan kualitas kesehatan mental, meningkatkan rasa percaya diri, doa , 

semangat, atau dorongan, nasihat serta sebuah penerimaan. 12  Selain itu 

dukungan sosial juga dapat dilihat dari interaksi sosial individu dengan 

lingkungan sekitar. Menurut Baron dan Byrne (2005), menyatakan bahwa 

dukungan sosial adalah kenyamanan secara fisik dan psikologis yang diberikan 

oleh teman atau anggota keluarga. Dukungan sosial juga dapat dilihat dari 

banyaknya kontak sosial yang terjadi atau yang dilakukan individu dalam 

menjalin hubungan dengan sumber-sumber yang ada dilingkungan. 13 

Berdasarkan beberapa definisi dukungan sosial diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa dukungan sosial merupakan suatu bentuk dukungan 

ataupun jaringan sosial dalam aspek kehidupan yang melibatkan beberapa 

orang ataupun kelompok yang meliputi transaksi baik dalam segi emosi, 

bantuan , perhatian terhadap perilaku maupun ucapan yang dapat memberikan 

dampak berupa rasa dicintai, rasa dihormati , rasa dihargai dan dianggap ada 

oleh orang-orang dilingkungannya 

2. Sumber- Sumber Dukungan Sosial  

Sumber-sumber dukungan sosial merupakan setiap individu maupun 

kelompok yang berperan dalam memberikan bantuan maupun kebutuhan 

terhadap individu yang membutuhkan dukungan sosial serta dapat berinteraksi 

untuk memberikan rasa nyaman terhadap fisik maupun psikologis individu 

tersebut.  

                                                 
12 Utami, Sintya. 2013.  “Hubungan Antara Dukungan Sosial Keluarga dengan Penerimaan Diri 

Individu yang Mengalami Asma. dalam Jurnal psikologi Udayana. Vol.1 No.1/ 2013 Hlm 12-

21. 
13 Adicondro, Nobelina & pernamasari, Alfi. 2011. “Dukungan Sosial pada Siswa Self learning 

Regulated” dalam Jurnal humanitas. Vol. 8 No. 1 
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Sumber–sumber dukungan sosial dapat dipenuhi oleh keluarga,  saudara, 

rekan kerja, lingkungan masyarakat maupun kelompok perkumpulan. Gangster 

mengatakan beberapa sumber dari dukungan sosial meliputi : 14 

1. Dukungan Keluarga  

Keluarga adalah orang terdekat dan merupakan komponen utama yang 

memiliki sumber dukungan yang paling dibutuhkan, keluarga dapat 

memberikan bantuan dan dukungan yang dibutuhkan individu. Bantuan 

tersebut dapat berupa memberikan rasa aman serta dapat 

membangkitkan perasaan saling memiliki. 

2. Dukungan Teman Bergaul 

Teman bergaul juga berperan dalam sumber dukungan sosial, teman 

bergaul memiliki peran untuk membantu individu dalam memecahkan 

masalah yang dihadapi. Teman bergaul dapat menjadi sarana untuk 

berbagi cerita serta mencari informasi ataupun jalan keluar bagi 

permasalahan. Selain itu treman juga dapat menjadi bagian dari 

melaksanakan aktivitas untuk mengurangi stress serta rasa kesepian 

terhadap individu. 

3. Dukungan masyarakat atau lingkungan sekitar  

Dukungan masyarakat atau lingkungan sekita merupakan sumber 

dukungan sosial yang bertugas menjadi memperkuat dukungan sosial 

keluarga maupun teman bergaul, jika lingkungan sekitar memberikan 

pengaruh positif terhadap individu tersebut maka individu tersebut 

                                                 
14  Rohmat. 2014. Hubungan  Antara Dukungan Sosial dengan Kesejahteraan Subyektif pada 

Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Universitas 

Muhammadiyah Surakarta.  
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dapat mempertahankan pemikiran yang positif serta mempertahankan 

dukungan sosial yang diperoleh dari dua sumber tersebut.  

3. Jenis-jenis Dukungan Sosial  

Dukungan sosial merupakan suatu bentuk aksi untuk menjembatani dalam 

meringankan maupun menyelesaikan masalah yang dihadapi setiap individu, 

karena dengan adanya dukungan sosial dari lingkungan sekitar maka individu 

dapat merasa sadar akan dirinya yang diperhatikan. Sarafino (1994) 

membedakan dukungan sosial menjadi lima bentuk yaitu: 15 

1. Dukungan Emosional 

Dukungan emosional melibatkan ekspresi rasa empati dan perhatian 

terhadap individu, sehingga individu tersebut merasa nyaman, dicintai , 

dan diperhatikan. Dukungan emosional yang diterima dapat 

memberikan dampak positif sebagai sarana untuk melepaskan stress, 

meluapkan emosi, mengurangi kecemasan serta dapat mengurangi 

tekanan yang dihadapi. 

2. Dukungan Penghargaan 

Dukungan penghargaan melibatkan ekspresi kinerja orang lain, dimana 

dukungan perhargaan ini bertujuan untuk membangun rasa percaya diri 

pada individu bahwa seseorang memiliki kemampuan dan nilai sendiri 

dalam hidup. Dukungan penghargaan dapat membuat individu 

memperkuat keyakinannya sehingga membuat individu merasa dirinya 

mampu dan dapat dihargai seperti individu lainnya, dukungan 

                                                 
15 S. Winerungan, W. Risnawati, & Ninawati. 2009. “Peranan Dukungan Sosial Terhadap 

Aktualisasi Diri Individu Lansia” dalam Jurnal Ilmiah Psikologi. Vol. 14 no. 14/2009 



18 

 

penghargaan juga dapat sebagai umpan balik untuk membuka 

pemikiran seseorang yang sedang mengalami stress.  

3. Dukungan Instrumental 

Dukungan instrumental merupakan bantuan langsung atau finansial 

yang dimana bantuan langsung tersebut dapat berupa kinerja langsung 

terhadap apa yang bisa dikerjakan. Dukungan ini dapat berupa tindakan 

yang memberikan waktu, materil , pertolongan, fasilitas maupun jasa 

yang dibutuhkan oleh individu.  

4. Dukungan Informasi 

Dukungan informasi yaitu dukungan yang dapat diberikan kepada 

individu dengan menjelaskan tentang menanggapi situasi maupun 

permasalah yang sedang dihadapi individu, bentuk dari dukungan 

informasi tersebut  dengan memberikan saran, pengetahuan , pentunjuk 

maupun umpan balik dalam hal masalah yang dialami individu. 

5. Dukungan Jaringan Sosial 

Dukungan jaringan sosial yaitu dukungan yang diberikan dalam rasa 

sosial yang tinggi dimana dukungan tersebut meliputi pemberian 

perasaan dalam kelompok untuk berbagi dengan melakukan aktivitas-

aktivitas sosial untuk berbagi rasa sosial maupun berbagi kesenangan 

kepada individu.  

4. Komponen Dukungan Sosial  

Weiss (1994) mengemukakan adanya enam komponen dukungan sosial yang 

disebut sebagai “The Social Provision Scale” dimana masing-masing komponen 
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dapat berdiri sendiri, namun satu sama lain saling berhubungan. Adapun 

komponen tersebut yaitu : 16 

1. Reliable Alliance (Ketergantungan yang dapat diandalkan)  

Dalam dukungan sosial ini, individu mendapat jaminan bahwa ada 

individu lain yang dapat diandalkan bantuannya ketika individu 

membutuhkan bantuan, bantuan tersebut sifatnya nyata dan langsung. 

Individu yang menerima bantuan ini akan merasa tenang karena individu 

menyadari ada individu lain yang dapat diandalkan untuk menolongnya bila 

individu mengalami masalah dan kesulitan. Individu tersebut juga akan 

merasa nyaman dan dapat melakukan aktivitas di masa tuanya dengan baik 

karena ada orang yang dapat diandalkan bantuannya.  

2. Guidance (Bimbingan) 

Dukungan sosial ini berupa nasihat, saran dan informasi yang diperlukan 

dalam memenuhi kebutuhan dan mengatasi permasalahan yang dihadapi. 

Dukungan ini juga dapat berupa feedback (umpan balik) atas sesuatu yang 

telah dilakukan individu jenis dukungan sosial bersumber dari figure yang 

dituakan dan juga orangtua, agar kehidupan individu yang tergantung 

kepada dukungan sosial dari keluarga kehidupannya lebih terarah atau 

kearah yang lebih baik dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari pada masa 

taunya. 

 

 

 

                                                 
16  Supriani, Anik. 2011.  Tingkat Depresi Pada Lansia Ditinjau Dari Tipe Kepribadian dan 

Dukungan Sosial (Studi Kasus di UPT Panti werdha Mojopahit Mojokerto dan Jombang). 

Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
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3. Reassurance of Worth (Pengakuan positif)  

Dukungan sosial ini berbentuk pengakuan atau penghargaan terhadap 

kemampuan dan kualitas individu. Dukungan ini akan membuat individu 

merasa dirinya diterima dan dihargai.  

4.  Emotional Attachment (Kedekatan emosional)  

Dukungan sosial ini berupa pengekspresian dari kasih sayang, cinta, 

perhatian dan kepercayaan yang diterima individu, yang dapat memberikan 

rasa aman kepada individu yang menerima.  

5. Social Integration ( Integrasi sosial)  

Dukungan sosial ini memungkinkan individu untuk memperoleh 

perasaan memiliki suatu kelompok yang memungkinkannya untuk membagi 

minat, perhatian serta melakukan kegiatan secara bersama-sama. Dukungan 

semacam ini memungkinkan individu mendapatkan rasa aman, nyaman 

serta merasa memiliki dan dimiliki dalam kelompok yang memiliki 

persamaan minat.  

6. Opportunity to provide Nurturance (kesempatan untuk mengasuh) 

Suatu aspek penting dalam hubungan interpersonal adalah perasaan 

dibutuhkan oleh orang lain. Dukungan sosial ini memungkin individu untuk 

memperoleh perasaan bahwa orang lain bergantung padanya untuk 

memperoleh kesejahteraan.  

5. Dukungan Sosial Lembaga Sosial 

Menurut Koentjaraningrat (1996) kelembagaan sosial ialah suatu sistem 

tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas – aktivitas untuk 

memenuhi kompleks – kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan 
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masyarakat. 17 Peran lembaga sosial adalah mencakup pola tingkah laku atau 

tugas yang harus dilakukan oleh seseorang atau masyarakat dalam kondisi 

tertentu sesuai dengan kegunaan atau fungsinya sebagai struktur sosial yang 

mengatur, mengarahkan, dan melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan 

untuk memenuhi kebutuhan manusia. 18 

Kelembagaan sosial sendiri memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan 

pokok manusia. Kelembagaan sosial memiliki beberapa fungsi antara lain; 1) 

Sebagai pedoman anggota masyarakat dalam bertingkah laku atau bersikap 

untuk menghadapi masalah dalam masyarakat, khususnya yang menyangkut 

kebutuhan manusia, 2) Sebagai penjaga bagi keutuhan masyarakat. 3) Menjadi 

pedoman dalam sistem pengendalian sosial terhadap tingkah laku anggota 

masyarakat. 19 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kelembagaan sosial 

merupakan suatu pola tingkah laku  individu maupun kelompok masyarakat 

untuk pemenuhan kebutuhan maupun penyelesaian masalah dalam masyarakat 

untuk pengendalian sistem maupun struktus sosial.  

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan juga bahwa dukungan 

sosial kelembagaan sosial merupakan implementasi tingkah laku terhadap 

suatu individu atau masyarakat yang dimana dengan melakukan  pemenuhan 

kebutuhan serta penyelesaian masalah yang dihadapi oleh individu maupun 

suatu kelompok dengan memberikan dukungan sosial dalam pemenuhan 

                                                 
17 Hapsari, Fajriah & Surya, Shinta Devi. Efektivitas Kelembagaan Sosial Masyarakat Dalam 

Pemberdayaan Wanita Dan Keluarga Di Kelurahan Ciracas. Dalam Jurnal of Applied 

Business and Economics Vol. 4 No. 3/2017. Hlm . 268 
18  Ary H. Gunawan. 2000. Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi Tentang Berbagai 

Problem Pendidikan. Jakarta: PT Renika Cipt.  Hlm. 23 
19 Hapsari, Fajriah & Surya, Shinta Devi. Op.Cit Hlm. 268 
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kebutuhan maupun penyelesaian masalah tersebut, sehingga individu tersebut 

dapat merasakan rasa dihargai maupun diperhatikan oleh sekitarnya.  

C. Konsep Lansia  

1. Definisi Lansia 

Menurut Prayitno (2000) Lansia merupakan dua kesatuan fakta sosial 

dan biologi. Sebagai suatu fakta sosial, lansia merupakan suatu proses 

penarikan diri seseorang dari berbagai status dalam suatu struktur masyarakat. 

Secara fisik pertambahan usia dapat berarti semakin melemahnya menusia 

secara fisik dan kesehatan. Sedangkan menurut Notoatmodjo (2007)  Usia 

lanjut adalah kelompok orang yang sedang mengalami suatu proses 

perubahan yang bertahap dalam jangka waktu beberapa dekade. Usia lanjut 

merupakan tahap perkembangan normal yang akan dialami oleh setiap 

individu yang mencapai usia lanjut dan merupakan kenyataan yang tidak 

dapat dihindari. 20 

Dalam Keputusan Menteri Sosial No. HUK.3-1-50/107 tahun 1971, 

seseorang dapat dinyatakan sebagai orang jompo setelah yang bersangkutan 

mencapai usia 55 tahun , tidak mempunyai atau tidak berdaya mencari nafkah 

sendiri untuk keperluan hidupnyan sehari-hari dan menerima nafkah dari 

orang lain. 21  Dalam Undang-undang RI No. 13 Tahun 1998 tentang 

Kesejahteraan Lanjut Usia dengan tegas dinyatakan bahwa yang disebut 

lansia adalah laki-laki ataupun perempuan yang berusia 60 tahun atau lebih. 

                                                 
20  http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/39919/Chapter%20II.pdf diakses pada 

24 oktober 2018 pukul 19:05 
21 Demartoto, Argyo. 2007. Pelayanan Sosial Non Panti Bagi Lansia. Surakarta: UNS Press. hlm 
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 Menurut Undang Undang RI No 23 tahun 1992 tentang kesehatan pasal 

19 ayat 1 bahwa manusia lanjut usia adalah seseorang yang karena usianya 

mengalami perubahan biologis, fisik, kejiwaan dan sosial. Maka dari itu 

perubahan tersebut dapat menurunkan fungsi fisik maupun kesehatan bagi lansia 

tersebut.  Undang-Undang RI No. 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut 

usia dengan tegas dinyatakan bahwa yang disebut lansia adalah laki-laki 

ataupun perempuan yang berusia 60 tahun atau lebih.22 Menurut Organisasi 

Kesehatan Dunia (WHO), lanjut usia meliputi: (a) Usia pertengahan (middle age) 

yaitu kelompok usia 45-59 tahun, (b) Usia lanjut (eldery) antara 60-74 tahun, (c) 

Usia lanjut tua (old) antara 75-90 tahun, (d) Usia sangat tua (very old) diatas 90 

tahun. 23 

Menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2015 

tentang Kesejahteraan Lanjut usia pasal 1 yang dimaksud lanjut usia adalah 

seseorang yang telah mencapai usia 60 Tahun atau lebih. Lansia juga dibagi 

menjadi dua yaitu lansia potensial adalah lansia yang masih mampu 

melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang 

dan/atau jasa, sedangkan lansia tidak potensial adalah lansia yang tidak 

berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada orang lain. 24 

Pengertian usia lanjut menurut Elizabet B. Huriock dalam buku 

Development psychology yang dikutip oleh Istiwidayanti, adalah orang yang 

kira-kira mulai terjadi pada usia 60 tahun ditandai dengan adanya perubahan 

yang bersifat fisik dan psikologis yang cenderung mengarah ke penyesuaian 

                                                 
22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 
23 Demartoto, Argyo. 2007. Op. Cit. hlm 12 
24 Peraturan Daerah Kota Malang  Nomor 13 Tahun 2015 
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diri yang buruk dan hidupnya tidak bahagia. 25  Lansia juga mempunyai 

berbagai kebutuhan , misalnya :  

a. Kebutuhan akan aktivitas  

b. Kebutuhan mandiri, produktif, dan berprestasi  

c. Kebutuhan rasa aman 

d. Kebutuhan perhatian, kehangatan 

e. Kebutuhan akan hubungan sosial yang suportif 

f. Kebutuhan diakui eksistensinya (keberadaannya) , kebutuhan akan 

dihargai  

g. Kebutuhan seks 26 

2. Hak-Hak dan Kewajiban Lansia  

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan 

lanjut Usia Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa sebagai penghormatan dan 

penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan 

kesejahteraan sosial yang meliputi:  

a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;  

b. pelayanan kesehatan;  

c. pelayanan kesempatan kerja;  

d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;  

e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum.  

f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;  

g. perlindungan sosial;  

h. bantuan sosial. 

                                                 
25 Demartoto, Argyo. 2007. Op. Cit. hlm 13 
26 Suparto. 2000. Seks Untuk Lansia. Bandung. Remaja Rosdakarya. Hlm. 7-8 
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Selain itu, dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang 

Kesejahteraan lanjut Usia Pasal 6 ayat (1) Lanjut usia mempunyai kewajiban 

yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan 

juga pasal 6 ayat (2) yang mengemukakan bahwa sesuai dengan peran dan 

fungsinya, lanjut usia juga berkewajiban untuk:  

a. membimbing dan memberi nasihat secara arif dan bijaksana berdasarkan 

pengetahuan dan pengalamannya terutama di lingkungan keluarganya 

dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya;  

b. mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, keahlian, 

keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya kepada 

generasi penerus;  

c. memberikan keteladanan dalam rangka aspek kehidupan kepada 

generasi penerus 

D. Konsep Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia  

 Harold L.Wilensky dan Charles N. Lebeaux mendefinisikan kesejahteraan 

sosial sebagai suatu system yang treorganisisr dari pada usaha-usaha pelayanan 

sosial dan lembaga-lembaga sosial , untuk membantu individu –individu dan 

kelompok-kelompok dalam mencapai tingkat hidup serta kesehatan yang 

memuaskan. Maksudnya agar individu dan relasi-relasi sosialnya memperoleh 

kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan kemampuan-

kemampuannya serta meningkatkan atau menyempurnakan kesejahteraannya 

sebagai manusia sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 27 

                                                 
27  Pujileksono, Sugeng. 2016. Perundang-Undangan Sosial dan Pekerjaan Sosial (Perspektif 

Pemenuhan Keadilan & Kesejahteraan Sosial Masyarakat). Malang: Setara Press. Hlm. 15 
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 Kesejahteraan lansia menjadi hal yang sangat penting bagi lansia karena 

dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh lansia maka 

hal ini dapat menunjang kualitas hidup lansia. Kualitas hidup yang baik akan 

berpengaruh terhadap cara pandang, sikap maupun perilaku lansia dalam 

menerima kenyataan hidup dan menikmati masa-masa tuanya tanpa adanya 

rasa ketergantungan terhadap orang lain sehingga lansia memiliki kemampuan 

untuk menyesuaikan diri dengan berbagai kemunduran yang terjadi, dan 

menjalankan kehidupan dengan rasa kebahagian maka hal ini akan membantu 

lansia untuk meningkatkan keberfungsian sosial lansia dalam lingkungannya.  

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan 

lanjut Usia Pasal 3  Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia 

diarahkan agar lanjut usia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam 

kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, 

keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta 

terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia. Serta 

Pasal 4 yaitu upaya peningkatan kesejahteraan sosial bertujuan untuk 

memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya 

kemandirian dan kesejahteraannya, terpeliharanya sistem nilai budaya dan 

kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan 

Yang Maha Esa.28 

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2015 pasal 4 juga 

menjelaskan bahwa peningkatan kesejahteraan Lansia ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan fisik, kebutuhan mental, kebutuhan sosial serta memberi perlindungan 

                                                 
28 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 
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dan memberdayakan potensinya, sehingga Lansia memiliki kehidupan yang 

berguna, berkualitas dan dapat memperpanjang usia harapan hidup pada masa 

produktif, mencapai kemandirian serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. 


