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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.Latar Belakang Masalah 

Setiap individu berharap dapat menjalani masa tuanya dengan bahagia. 

Ketika memasuki masa tua tersebut, sebagian para lanjut usia        ( lansia ) dapat 

menjalaninya dengan bahagia, namun tidak sedikit dari mereka yang mengalami 

hal sebaliknya, masa tua dijalani dengan rasa ketidakbahagiaan, sehingga 

menyebabkan rasa ketidaknyamanan. Masa lanjut usia merupakan tahap terakhir 

dalam rentang kehidupan manusia. Orang yang dapat dikatakan telah memasuki 

masa lanjut usia adalah orang yang telah berusia 60 tahun keatas (Hurlock, 1992).  

Darmawan (dalam Darmawan,2000) mengungkapkan 3 masalah pokok 

psikologis yang dialami para lanjut usia : Pertama adalah masalah yang 

disebabkan oleh perubahan hidup dan kemunduran fisik yang dialami oleh lanjut 

usia. Kedua, lanjut usia sering mengalami kesepian yang disebabkan oleh 

putusnya hubungan dengan orang- orang yang paling dekat dan disayangi. Ketiga 

, Post Power Syndrom, hal ini banyak dialami lanjut usia yang baru saja 

mengalami pensiun, kehilangan kekuatan, penghasilan dan kebanggaan. 

Memasuki usia lanjut usia ini menyebabkan lanjut usia mengalami beberapa 

kemunduran-kemunduran baik secara fisik, ketahanan tubuh maupun pada fungsi 

sensorisnya. Hal inilah yang mengakibatkan lanjut usia membutuhkan dukungan 

dari orang lain termasuk pasangan hidupnya. Kehilangan pasangan hidup dapat 

menurunkan kesejahteraan psikologis pada pasangan yang ditinggalkan, hal ini 



terjadi karena berkurangnya minat pada pasangan yang ditinggalkan untuk 

menjalin hubungan yang positif dengan orang lain. Berkurangnya minat ini 

ditunjukkan dengan penarikan dan penutupan diri yang dapat mengakibatkan 

perasaan kesepian atau loneliness pada lanjut usia. 

Kondisi lanjut usia mengalami berbagai penurunan atau kemunduran baik 

fungsi biologis maupun psikis, sehingga dapat mempengaruhi mobilitas dan juga 

kontak sosial, salah satunya adalah ISOLATION atau rasa kesepian (loneliness), 

atau terkucil atau merasa tidak diperhatikan lagi atau yang lebih serius adalah 

depresi. Peningkatan jumlah penduduk lanjut usia terjadi peningkatan hampir 

mencapai 50% dari penduduk lanjut usia yang mengalami kesepian atau 

loneliness (Kantor Menteri Kependudukan/BKKBN, 1999). Kalangan ilmuwan di 

National Institute of Aging dalam sebuah artikel yang dimuat dalam jurnal 

Gerontologi (dalam Peplau, 1990) mengatakan bahwa berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan, separuh dari jumlah orang tua berusia lanjut meninggal dalam 

perasaan hampa, terasing, tidak berdaya dan kesepian. Loneliness dilihat sebagai 

suatu fakta kehidupan, salah satu resiko alamiah, suatu resiko pekerjaan dari 

mereka yang bernafas. Salah satu mitos adalah ide bahwa orang lanjut usia adalah 

yang paling loneliness. 

Masa lanjut usia bukanlah masa dimana seseorang harus bergantung dan 

menjadi beban, akan tetapi masa lanjut usia dapat diupayakan menjadi masa yang 

menyenangkan, produktif, dan energik tanpa harus merasa tua dan tidak berdaya. 

Tidak semua orang harus berada jauh dari anak dan kerabat disebuah tempat 

bernama “Panti Wredha”.  



Sebagai contoh apa yang diutarakan Ibu Sri (66tahun)  di dalam Khatimah 

2002 menceritakan bahwa kedua anaknya yang menjual rumah peninggalan ayah 

mereka setelah satu tahun suaminya meninggal. Kedua anak ibu Sri sepakat 

menjual rumah itu dan membagi uangnya sebagai warisan. Kedua putranya tidak 

mau bertanggung jawab merawat dirinya. Akhirnya mereka memutuskan 

memasukkan ibu Sri ke panti jompo dengan begitu saja tanpa ada kelanjutannya. 

Kisah di atas merupakan salah satu contoh keadaan yang mengharuskan lanjut 

usia tinggal di panti wredha. Lanjut usia datang dari berbagai daerah dengan 

membawa persoalan macam-macam. Mulai dari konflik keluarga, kondisi yang 

tidak memungkinkan atau memungkinkan atau memang keinginan lanjut usia 

sendiri untuk tinggal di panti wredha. Disana dapat dijumpai lanjut usia dari 

berbagai  latar belakang pendidikan, sifat bawaan, sosio ekonomi, dan kepribadian 

yang berbeda-beda dan hal ini mungkin saja mempengaruhi kehidupan lanjut usia 

satu sama lain. 

Beberapa penelitian menunjukkan adanya keragaman kehidupan manusia 

lanjut usia di Indonesia. Ada beberapa lanjut usia merasa senang tinggal di panti 

karena dirinya merasa kurang diperhatikan, kurang dapat kasih sayang dan kurang 

adanya penerimaan dari keluarga. Ada pula yang merasa kesepian atau loneliness. 

Mariani&Kadir(2007) mengungkapkan bahwa mereka yang hidup di panti wredha 

mengalami keterasingan, loneliness, isolasi sosial serta tidak tahu harus berbuat 

apa  untuk mengisi masa tuanya itu. Masa senja yang seharusnya diisi 

kegembiraan bersama keluarga merupakan tekanan psikologis bagi lanjut usia. 

Tidak adanya rasa kedamaian atau kepuasan pada lanjut usia manakala tidak 



dijumpai keakraban, kelekatan, kedekatan, sebagaimana layaknya sebuah keluarga 

akan menimbulkan permasalahan tersendiri bagi lanjut usia seperti terjadinya 

kecemasan, stress, maupun frustasi. 

Reaksi terhadap permasalahan bervariasi antara orang satu dengan yang 

lain dan dari waktu ke waktu pada orang yang sama. Perbedaan ini disebabkan 

oleh faktor psikologis dan sosial yang tampaknya dapat merupakan stressor bagi 

individu. Seperti dikatakan ibu Kristanti (70tahun) dalam Boediman,2004 yang 

kini tinggal di sebuah panti jompo di Bandung. Ia merasa kesepian di tengah 

puluhan penghuni panti. Mengalirlah cerita dalam bahasa Sunda dari mulut 

perempuan lanjut usia ini tanpa harus ditanya-tanya. Empat laki-laki yang 

menikahi ibu Kris, beliau memang tidak memperoleh keturunan. Dengan nada 

lirih, Ibu Kris membisikkan keinginannya untuk sekali-kali ditengok keluarga.  

Usia lanjut merupakan masa yang memiliki masalah tersendiri dalam 

kehidupan sosial. Sejak dulu telah diketahui bahwa faktor emosional erat 

kaitannya dengan kesehatan mental lanjut usia. Aspek emosional yang terganggu, 

kecemasan apalagi stress berat , dapat secara tidak langsung mencetuskan 

gangguan terhadap kesehatan fisik, seperti sebaliknya gangguan kesehatan fisik 

(tubuh) dapat berakibat terhadap stabilitas emosional.Masa lanjut usia akan 

dialami setiap individu apabila sudah menginjak usia 65 tahun keatas. Manusia 

lanjut usia membutuhkan perhatian tersendiri karena lanjut usia membutuhkan 

juga kehangatan, dihargai, hubungan sosial, seks yang sebagian kebutuhan fisik 

atau psikis. Seiring dengan bertambahnya usia, maka akan bertambah pula 

permasalahan pada lanjut usia. Sebenarnya orang lanjut usia tidak akan 



menimbulkan masalah yang berarti bagi individu lanjut usia terutama 

keluarganya, apabila keluarga masih sanggup merawatnya. Namun, bila 

keluarganya menjadi semakin sibuk dan tidak memiliki cukup waktu dan tenaga 

untuk merawatnya, salah satu jalan yang dipilih adalah menempatkan orang lanjut 

usia di  panti wredha. 

Keputusan keluarga untuk menempatkan orang lanjut usia  di  panti 

wredha belum tentu dapat diterima oleh orang lanjut usia . Seorang lanjut usia 

mungkin saja merasa terbuang, tidak dibutuhkan lagi, terisolasi dan kehilangan 

orang – orang yang dicintainya (Nanik Afida,2000). Selain itu, panti wredha 

merupakan tempat yang yang relatif asing bagi orang lanjut usia jika 

dibandingkan dengan tinggal di rumahnya sendiri bersama keluarganya. Orang 

lanjut usia yang tinggal di panti wredha akan mengalami suatu perubahan atau 

transisi sosial dalam kehidupannya sehari – hari yang merupakan peralihan dari 

satu kondisi ke kondisi lain. Keadaan di panti wredha ini dapat menjadi stressor 

baik yang berasal dari dirinya sendiri maupun dari lingkungannya. Dan beban 

terberat yang dipikul orang berusia lanjut adalah kesepian atau loneliness, benih 

yang darinya akan tumbuh sejumlah masalah lain. Walaupun kadang – kadang  

penempatan orang usia lanjut di suatu panti maupun lembaga- lembaga sosial 

disebabkan oleh karena keinginan para lanjut usia itu sendiri atau karena kondisi 

keluarga, bagaimanapun juga penempatan di panti tersebut merupakan 

penyelesaian yang tidak disukai,(Papalia & Olds, 1986 dalam Nanik Afida,2000). 

Anggapan soal keberadaan panti wredha yang pada mulanya adalah untuk 

lanjut usia yang tidak mempunyai keluarga dan terlantar sekarang ini mulai 



berubah. Panti wredha yang dulunya ditujukan untuk merawat secara intensif para 

lanjut usia yang membutuhkan perawatan, sekarang terkesan sebagai “ tempat 

pembuangan “. Nurhasanah (dalam Setyabudhi, 1999) mengemukakan panti 

adalah tempat orang – orang tidak produktif, pemalas dan tidak mandiri. Panti 

merupakan produk individualis dan cermin ketidakpedulian masyarakat pada 

orang tua. Sedangkan Soepangat (dalam Boediman, 2004) menjelaskan para lanjut 

usia yang dititipkan di panti dapat memiliki dua sisi negatif dan positif. 

Lingkungan di panti dapat memberikan kesenangan bagi lanjut usia. Sosialisasi di 

lingkungan yang punya tingkat usia sebaya akan menjadi hiburan tersendiri. 

Kebersamaan ini dapat mengubur kesepian yang biasanya dialami mereka. Jauh di 

lubuk hati, lanjut usia merasa jauh lebih nyaman ada di dekat keluarganya. 

Mengirim seorang lanjut usia ke panti wredha adalah tindakan yang tidak bisa 

dibenarkan secara budaya(Papalia & Olds, 1986dalam Nanik Afida,2000)  

Fenomena yang terjadi pada lanjut usia di panti wredha menimbulkan 

masalah tersendiri, masalah yang biasa dihadapi pada Lanjut Usia di Panti 

Wredha adalah tidak ada yang perduli, memperhatikan, kurang kasih sayang dari 

keluarga, kekosongan, rasa tidak dibutuhkan lagi, dan kesepian. Sebagai contoh 

dalam penelitian ini lanjut usia yang tinggal di Panti Wredha “Dewanata” Cilacap 

ini ,para lanjut usia ditampung dan disantuni oleh pemerintah baik itu panti 

pemerintah maupun swasta. Jumlah lanjut usia yang ada di panti tersebut di tahun 

2008 berjumlah 90 orang dengan komposisi jumlah pria 34 orang dan wanita 56 

orang. Lanjut usia tinggal di panti karena berbagai alasan, diantaranya 

menghadapi anak-anak yang sudah selesai pendidikannya dan mulai mandiri 



sehingga mulai meninggalkan rumah dan berdiri sendiri, kehilangan suami, istri, 

anak maupun keluarga lain (sebatang kara), memiliki keluarga tetapi tidak ada 

yang perduli, memperhatikan, kurang kasih sayang dan tidak adanya waktu luang 

untuk bercengkrama dan berbagi rasa, sering bermasalah dengan keluarga 

sehingga tidak mau bergabung dengan anak dan keluarga lain, ada yang ingin 

hidup menyendiri, menjauhkan diri dari keluarga bahkan ada yang ingin 

melupakan keluarga (suami, istri, anak cucu dan menantu). 

Bahkan ada dari para lanjut usia tersebut hingga kematian menjemput dari 

pihak keluarga tidak menemui ataupun mengurus  jenazahnya. Survei dari  U. C. 

L. A Amerika Serikat, 2000 (www. Betawi . net)  menunjukkan bahwa loneliness 

masuk di urutan nomor kelima pada bahaya kesehatan lebih tinggi dibandingkan 

daftar kecelakaan, penyesuaian seksual, dan kehamilan yang tidak diharapkan. 

Harapan dari orang lanjut usia itu sendiri, orang lanjut usia ingin diperhatikan  dan 

mendapat dukungan dari keluarga sebagai tempat bergantung yang terdekat. 

Lanjut usia ingin hidup bahagia dan tenang di hari tua serta masih ingin diakui 

keberadaannya. Namun pada kenyataannya seiring dengan bertambah tuanya 

individu, anak- anak dan teman- temannya juga menjadi semakin sibuk dengan 

masalahnya sendiri. Selain itu, pola keluarga yang semakin mengarah pada pola 

keluarga inti (nuclear family) mengakibatkan anak- anak secara tidak langsung 

kurang memperdulikan keberadaannya dan jalinan komunikasi antara orang tua 

dan anak semakin berkurang. Hal ini akan menyebabkan orang lanjut usia merasa 

tersisih dan tidak lagi dibutuhkan peranannya sebagai angggota keluarga 

walaupun masih di lingkungan keluarga. 



Pada lanjut usia, kondisi yang mempercepat rasa loneliness dikarenakan 

adanya perubahan sosial yang kurang harmonis. Ditambah lagi adanya sikap 

masyarakat yang mensejajarkan lanjut usia dengan kondisi yang sakit- sakitan, 

kemampuan fisik dan mental yang merosot, harga diri menurun, serta potensi dan 

peranan sosial yang berkurang. Stereotype tersebut mempengaruhi sikap 

masyarakat terhadap orang yang lanjut usia cenderung tidak menyenangkan 

karena mereka hanya dianggap sebagai manusia jompo sehingga menjadi beban 

orang yang lebih muda (dalam Latifa,2008). Manusia sebagai makhluk sosial 

tidak bisa terisolasi secara psikis, tidak terkecuali para lanjut usia. Para lanjut usia 

membutuhkan kontak dan komuniasi dengan orang lain, ingin dicintai dan 

mencintai, dihargai orang lain, ia ingin berdialog dan mengadakan pertemuan 

dengan orang lain. Lanjut usia itu mengalami kesulitan dalam melakukan 

penyesuaian diri terhadap perubahan yang terjadi pada dirinya. Ada juga lanjut 

usia yang bisa melakukan penyesuaian diri tetapi lanjut usia tersebut tidak 

mendapatkan kepuasan dalam hidupnya. Hal ini menimbulkan konflik kemudian 

memanifestasikan di dalam tingkah laku yang tertutup atau berwujud perilaku 

menarik diri dari lingkungan sosial yang menyebabkan lanjut usia mengalami 

loneliness. 

Permasalahan psikologis yang dialami lanjut usia terutama muncul bila 

tidak berhasil menemukan jalan keluar permasalahan yang timbul sebagai akibat 

dari proses menua. Rasa tersisih, tidak dibutuhkan lagi, ketidakikhlasan menerima 

kenyataan baru merupakan sebagian kecil dari keseluruhan “ ketidakenakan “ 

yang harus dihadapi lanjut usia. Proses penuaan yang baik berkaitan dengan 



menolak penyakit, banyak dari kemampuan yang menurun secara lebih perlahan, 

cara diet yang sesuai, olah raga, stimulasi mental yang layak, serta relasi dan 

dukungan sosial yang baik. Dengan mengedepankan suatu kehidupan yang aktif 

daripada pasif akan diperoleh keuntungan – keuntungan fisik dan psikologis          

(Munandar,200). 

Loneliness yang dialami oleh lanjut usia yang tinggal di panti wredha 

didefinisikan sebagai keadaan subjektif yang menekan yang dialami oleh lanjut 

usia sebagai reaksi ketidakpuasan atas hubungan yang lanjut usia harapkan 

dengan keadaan nyata yang sebenarnya (Hurlock,1992). Munculnya rasa tersisih, 

tidak dibutuhkan lagi, ketidakikhlasan menerima kenyataan baru seperti penyakit 

yang tidak kunjung sembuh, kematian pasangan, merupakan sebagian kecil dari 

keseluruhan perasaan yang tidak enak yang harus dihadapi lanjut usia.  

Seseorang yang lanjut usia tidak akan mengalami loneliness apabila dapat 

menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan barunya dan menjalin hubungan 

dengan orang lain yang seusianya. Menyesuaikan diri menurut Erikson,1989 

adalah mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan atau dapat juga diartikan 

sebagai upaya mengubah lingkungan agar sesuai dengan dirinya.  

Seperti halnya I Wayan Wirinta (78 tahun) dalam Bessie,2004 lelaki asal 

desa Tunggu, Seririt Buleleng. Rasa kehilangan setelah istri meninggal sepuluh 

tahun silam serta kematian tiga anaknya membuat lelaki ini membuat Pak Wirinta 

memilih tinggal di panti. Terlebih tiga anaknya sudah menikah. Pak Wirinta 

mempunyai anak enam yang ke semuanya perempuan ini tidak ingin 

memberatkan keluarga serta anaknya yang sudah menikah. Saat ini anak kedua 



Pak Wirinta yang menderita sakit dirawat oleh sepupunya di desa. Pak Wirinta 

sendiri memilih untuk tinggal di panti. Pak Wirinta sudah tiga tahun berada 

disana. Sehari- hari Pak Wirinta membuat tusuk sate untuk dijual. Uangnya 

dipakai untuk memenuhi keperluannya dan membeli rokok. Pak Wirinta mengaku 

betah tinggal di panti. “Kalau pulang, saya tidak pernah lama-lama. Inginnya 

segera pulang ke panti”ungkapnya. Pak Wirinta sendiri awalnya mengaku 

bingung dengan keadaannya. Tetapi, lama kelamaan Pak Wirinta bisa ikhlas 

menerima semuanya dan tidak mau kembali pada keluarganya.  

Berdasarkan fenomena yang terjadi di panti wredha tersebut, maka penulis 

membuat rumusan masalah yaitu ” Bagaimana loneliness pada lanjut usia di panti 

wredha ?”Mengacu dari rumusan masalah tersebut, peneliti ingin meneliti lebih 

lanjut dengan mengadakan penelitian berjudul “Loneliness pada Lanjut Usia di 

Panti Wredha”Dewanata”Cilacap 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1.  Secara mendalam bagaimana loneliness pada lanjut usia di panti wredha. 

2. Faktor yang mempengaruhi loneliness pada lanjut usia di panti wredha. 

 

 

 

 

 



C. Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap dengan adanya penelitian tentang loneliness pada 

lanjut usia di panti wredha dapat membawa manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Pimpinan panti wredha”Dewanata”Cilacap, dapat lebih memperhatikan 

perilaku para lanjut usia sehingga dapat mencegah perilaku loneliness yang 

mungkin dilakukan oleh lanjut usia. 

2. Bagi Petugas Sosial, dapat memberikan dukungan mental dalam 

mendampingi lanjut usia dan memberikan perhatian yang lebih terhadap 

kehidupan lanjut usia sebagai warga panti wredha.  

3. Bagi pengawas yang berada di panti wredha Dewanata Cilacap, Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wacana tentang 

pembelajaran menghadapi perasaan loneliness dan lebih siap menghadapi 

keadaan lanjut usia yang ada di panti wredha . 

4. Bagi ilmuwan Psikologi Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

bagi perkembangan ilmu psikologi khususnya psikologi sosial dan 

perkembangan. 

5. Bagi Fakultas Psikologi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pemahaman terhadap arti pentingnya loneliness pada lanjut usia di 

panti wredha. 

6. Bagi peneliti selanjutnya yang berminat pada masalah relatif sama dengan 

kajian ini,hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi, sehingga 

bisa melakukan penelitian serupa dengan populasi atau wilayah,pendekatan 

penelitian,serta instrument pengumpul data yang lebih teliti. 


