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A B S T R A K 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran kesepian pada lansia yang tinggal di Panti Sosial 

Tresna Werdha Budi Sejahtera II. Penelitian ini dilakukan berdasarkan asumsi bahwa lansia yang berada 

di panti sosial lebih rentan mengalami kesepian dibanding dengan lansia lain yang tidak tinggal di panti 
sosial. Ketika memasuki masa tua, 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. Seorang lanjut usia di panti sosial 

mungkin saja merasa terbuang, tidak dibutuhkan lagi, terisolasi dan kehilangan orang-orang yang 

dicintainya (Noorkasiani, 2009). Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah 
asesmen berupa wawancara dan observasi. Hasil asesmen menunjukkan bahwa kesepian yang terjadi 

kebanyakan disebabkan oleh menurunnya kondisi fisik dan kemampuan motorik lansia untuk turut 

bergabung dalam kegiatan-kegiatan bersama yang diselenggarakan oleh panti maupun menurunnya 

kinerja untuk melakukan aktivitas fisik ringan sehingga lansia merasa ia hanya membebani orang lain dan 

merasa putus asa atas keadaannya. Hal tersebut diperparah oleh adanya post-power syndrome ringan 
ketika lansia mengingat masa lalunya. Secara umum aspek-aspek kesepian yang terlihat dominan adalah 

aspek social desirability dan depression akibat kondisi yang dialami, sedangkan pada aspek kepribadian 

kurang nampak dominan terhadap kondisi kesepian lansia. 

 
kata kunci: kesepian, lansia 

 

L A T A R  B E L A K A N G  

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).  

 
Maryam (2008) mengungkapkan tiga 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 
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lain. Berkurangnya minat ini ditunjukkan dengan penarikan dan penutupan diri yang dapat mengakibatkan 
perasaan kesepian atau kesepian pada lanjut usia. 

 

Pada umumnya kesepian merupakan masalah psikologis yang paling banyak di alami lansia. Kesepian 

sendiri merupakan keadaan mental dan emosional yang terutama dicirikan oleh adanya perasaan terasing 

dan kurangnya hubungan yang bermakna dengan orang lain dalam Basuki, 2015). 
 

Beberapa penyebab kesepian antara lain (1) longgarnya kegiatan dalam mengasuh anak-anak karena anak-

anak sudah dewasa dan bersekolah tinggi sehingga tidak memerlukan penanganan yang terlampau rumit, 

(2) berkurangnya teman/relasi akibat kurangnya aktivitas di luar rumah, (3) berkurangnya aktivitas 
sehingga waktu luang bertambah banyak, (4) meninggalnya pasangan hidup, (5) anak-anak yang 

meninggalkan rumah karena menempuh pendidikan yang lebih tinggi atau untuk bekerja, dan (6) anak-

anak telah dewasa dan membentuk keluarga sendiri. Beberapa masalah tersebut akan menimbulkan rasa 

kesepian lebih cepat bagi orang lansia (Putra dkk, 2012). Lansia merasa tidak memiliki seorangpun untuk 

di jadikan pelarian saat di butuhkan serta kuranya waktu untuk berhubungan dengan lingkungan keluarga 
maupun sekitar tempat tinggalnya. Menurut Robert Weiss (dalam Dayaskini & Hudaniyah, 2009) ada 

dua jenis kesepianyaitu (1) isolasi sosial, yaitu seseorag yang menginginkan hubungan sosial tetapi tidak 

memiliki jaringan teman – teman atau kerabat. (2) emotional isolation, seseorang yang menginkan suatu 

hubungan yang mendalam, tetapi tidak memiliki hubungan dengan sedikit orang atau dengan satu orang 

secara mendalam. Individu merasa tersisih dengan hubungan tanpa kelompok tertentu atau individu lain 
yang dapat membentuk hubungan personal. 

 

Menurut Martin dan Osborn (dalam Verawati, 2015) ada tiga faktor umum yang terjadi pada kesepian, 

pertama faktor psikologis yaitu harga diri rendah pada lansia disertai dengan munculnya perasaan negatif. 
Kedua, faktor spiritual yaitu agama seseorang dapat menghilangkan kecemasan seseorang dan 

kekosongan spiritual seringkali berakibat kesepian. Dan yang ketiga, faktor kebudayaan dan situasional 

yaitu terjadinya perubahan tatacara hidup dan kultur budaya. Misalnya, keluarga yang merupakan basis 

perawatan bagi lansia kini banyak yang lebih memilih untuk menitipkan lansia ke panti. 

 
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 Werdha”. Keputusan keluarga untuk menempatkan orang lanjut usia di panti 
werdha 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 (Noorkasiani, 

2009). Selain itu, panti werdha merupakan tempat yang relatif asing bagi orang lanjut usia jika 

dibandingkan dengan tinggal di rumahnya sendiri bersama keluarganya. Orang lanjut usia yang tinggal di 

panti werdha akan mengalami suatu perubahan atau transisi sosial dalam kehidupannya sehari – hari yang 
merupakan peralihan dari satu kondisi ke kondisi lain. Keadaan di panti werdha ini dapat menjadi 

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

dipikul orang berusia lanjut adalah kesepian, 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). 
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T I N J A U A N  P U S T A K A  

Lansia  

Lansia atau yang di sebut sebagai lanjut usia merupakan masa dimana kemampuan akal dan fisik menurun, 

yang di mulai dengan adanya beberapa perubahan dalam hidup (Basuki, 2015). Laslett (dalam Suardiman, 

2011) menyatakan bahwa menjadi tua merupakan proses perubahan biologis secara terus-menerus yang 

dialami manusia pada semua tingkatan umur dan waktu. Untuk menentukan apakah seseorang telah 
menjadi lanjut usia dapat dilihat berdasarkan ciri-ciri fisik, mental age dan chronological age. Rambut 

memutih, kulit berkeriput, gigi mulai tanggal serta keropos tulang merupakan ciri-ciri fisik yang sering 

muncul pada individu yang lanjut usia meski sebenarnya tidak terlalu jelas kapan mulai terjadinya proses 

menjadi tua ini (Hurlock dalam Kusumiati, 2009). Ciri fisik yang terjadi pada lansia ini sangat bervariasi 
pada setiap individu dan bahkan tidak dapat di jadikan sebagai acuan, karena ciri-ciri tersebut dapat juga 

di miliki oleh orang yang belum menginjak usia lanjut seperti ciri rambut memutih.  

 

Menurut Santrock (2011), ada dua pandangan tentang definisi orang lanjut usia atau lansia, yaitu menurut 

pandangan orang barat dan orang Indonesia. Pandangan orang barat yang tergolong orang lanjut usia 
atau lansia adalah orang yang sudah berumur 65 tahun keatas, dimana usia ini akan membedakan 

seseorang masih dewasa atau sudah lanjut. Sedangkan pandangan orang Indonesia, pada umunya dipakai 

sebagai usia maksimal kerja dan mulai tampaknya ciri-ciri ketuaan. Lanjut usia merupakan bagian dari 

proses tumbuh kembang, karena manusia tidak secara tiba-tiba menjadi tua akan tetapu melalui tahapan 

perkembangan mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa dan ahirnya menjadi tua. hal ini normal dengan 
perubahan fisik dan perilaku yang dapat diramalkan saat mereka melalui tahapan tertentu. 

 

Kesepian  

Kehidupan seseorang diwarnai dengan dengan transisi sosial yang mengganggu hubungan pribadi dan 
menyebabkan timbulnya kesepian. Kesepian dapat terjadi pada siapa pun baik remaja maupun orang 

dewasa. Hampir semua orang pernah merasakan kesepian, namun perasaan tersebut berbeda antara 

individu yang satu dengan yang lainnya. Brehm & Kassin berpendapat bahwa kesepian merupakan 

perasaan kurang memiliki hubungan sosial yang di akibatkan ketidakpuasan dengan hubungan sosial yang 

ada (dalam Dayaskini & Hudaniyah, 2009).  
 

Menurut Bruno (2002) kesepian juga dapat berarti bahwa keadaan mental dan emosional yang terutama 

adanya perasaan terasing dan kurangnya hubungan yang bermakna dengan orang lain (dalam Dayaskini 

& Hudaniyah, 2009). Sejalan dengan pendapat Bruno, menurut Baron dan Byrne (dalam Nurlayli &Diana, 
2014) kesepian merupakan suatu reaksi emosional dan kognitif terhadap dimilikinya hubungan yang lebih 

sedikit dan lebih tidak memuaskan daripada yang diinginkan orang tersebut. Kesepian adalah masalah 

meresap di kalangan orang tua dengan kuat pada hubungan yang ada pada dukungan sosial, baik secara 

mental dan kesehatan fisik disertai dengan kognisi. Ketika memeriksa kesepian pada lansia, penting untuk 

mempertimbangkan sebagai pengalaman subyektif yang berbeda dari isolasi sosial dan dukungan sosial. 
Hanss dkk, (dalam Amalia, 2013) mengemukakan bahwa kesepian berhubungan dengan masalah 

psikologis, ketidak puasan dengan keluarga dan hubungan sosial.  

 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kesepian berarti suatu keadaan 

mental dan emosional, karena adanya perasaan terasing dan keadaan tidak menyenangkan yang 
dipersepsikan seseorang akibat tidak terpenuhinya kebutuhan akan hubungan sosial ataupun hubungan 

interpersonal pada dirinya. 
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Tipe Kesepian 

Sears dkk, (2009) membedakan dua tipe kesepian, berdasarkan hilangnya ketetapan sosial tertentu yang 

dialami oleh seseorang yaitu:  

a. Kesepian emosional timbul dari ketiadaan figure kasih sayang yang intim, seperti yang biasa 

diberikan oleh orang tua kepada anaknya atau yang bias diberikan tunangan atau teman akrab 
kepada seseorang.  

b. Kesepian sosial terjadi bila orang kehilangan rasa terintegrasi secara sosial atau teritegrasi dalam 

suatu komunikasi, yang bisa diberikan oleh sekumpulan teman atau rekan kerja.  

Menurut Robert Weiss (dalam Dayaskini & Hudaniyah, 2009) ada dua jenis kesepian yaitu:  
a. Isolasi sosial, yaitu seseorang yang menginginkan hubungan sosial tetapi tidak memiliki jaringan 

teman – teman atau kerabat. Kesepian jenis ini merupakan suatu bentuk kesepian yang dapat 

membuat seseorang merasa diasingkan, bosan dan cemas.  

b. Emotional solation, seseorang yang menginginkan sesuatu hubungan yang mendalam (intens), 

tetapi tidak memiliki hubungan dengan sedikit orang atau dengan satu orang secara mendalam. 
Orang dewasa yang lajang, bercerai, dan ditinggal mati oleh pasangannya sering mengalami 

kesepian jenis ini. Bentuk-bentuk kesepian dapat terjadi ketika seseorang mengalami salah satu 

kesepian tanpa mengalami yang lain. Kesepian yang berkaitan dengan usia merupakan stereotipe 

ada gambaran kesepian yang lebih besar.  

Faktor Kesepian Menurut Mubarok (dalam Ikasi dkk, 2014) Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi 
kesepian, diantaranya:  

a. faktor psikologis yaitu harga diri rendah pada lansia disertai dengan munculnya perasaan negatif 

seperti perasaan takut, mengasihani diri sendiri dan berpusat pada diri sendiri.  

b. faktor budaya dan situasional yaitu terjadinya perubahan dalam tata cara hidup dan kultur budaya. 
Keluarga yang menjadi basis perawatan bagi lansia kini banyak yang lebih menitipkan lansia ke panti 

dengan alasan kesibukan dan ketidakmampuan dalam merawat lansia. 

c. faktor spiritual dimana agama seseorang dapat menghilangkan kecemasan seseorang dan 

kekosongan spiritual seringkali berakibat kesepian.  

Menurut Cheryl & Parello (2008), Ada dua faktor yang mendorong kesepian yaitu:  
a. Faktor situasional Faktor ini mengenai situasi kehidupan yang dialami ketika perasaan seseorang 

akan menjadi kesepian. Situasi kehidupan, seperti perceraian, perpisahan, sosial situasi individu 

dirawat di rumah sakit atau sakit kronis anakanak atau anggota keluarga, dan mereka yang baru 

saja pindah ke lingkungan baru atau sistem sekolah.  
b. Faktor characterological. Characterological merupakan faktor yang mendorong kesepian 

berdasarkan ciri-ciri kepribadian seperti introversi, rasa malu, dan rendah diri. Individu dengan 

ciri-ciri kepribadian dapat dilihat di lingkungannya. 

Lake (dalam Nurlayli & Diana, 2014) menyusun tiga tahapan kesepian, yaitu:  

a. Keadaan yang membuat seseorang memutuskan hubungannya dengan orang-orang lainnya 
sehingga ia akan kehilangan hal-hal yang menunjukkan bahwa ia disukai, dicintai, atau diperhatikan 

orang lain. Contohnya adalah kehilangan perasaan memiliki (belonging). 

b. Hilangnya kepercayaan diri dan kepercayaan pada orang lain, tidak dapat menerima dan memberi 

perilaku yang istimewa (menentramkan) mengenai harga diri atau nilai diri, sehingga semua 

perilaku tidak berarti. Contohnya adalah sulit tersenyum sehingga jika tersenyum terlihat 
memaksa  
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c. Menjadi apatis, secara serius memutuskan bahwa tak seorangpun peduli sama sekali akan apa yang 
terjadi pada mereka dan tidak pernah ada. Hal ini seringkali menimbulkan keinginan bunuh diri. 

  

Kesepian Pada Lansia  

Menurut Santrock (2011), ada dua pandangan tentang definisi orang lanjut usia atau lansia, yaitu menurut 

pandangan orang barat dan orang Indonesia. Pandangan orang barat yang tergolong orang lanjut usia 
atau lansia adalah orang yang sudah berumur 65 tahun keatas, dimana usia ini akan membedakan 

seseorang masih dewasa atau sudah lanjut. Sedangkan pandangan orang Indonesia, pada umunya dipakai 

sebagai usia maksimal kerja dan mulai tampaknya ciri-ciri ketuaan. Lanjut usia merupakan bagian dari 

proses tumbuh kembang, karena manusia tidak secara tiba-tiba menjadi tua akan tetapi melalui tahapan 
perkembangan mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa dan ahirnya menjadi tua. hal ini normal dengan 

perubahan fisik dan perilaku yang dapat diramalkan saat mereka melalui tahapan tertentu.  

 

Menjadi tua membuat individu mengalami ketakutan karena mereka percaya bahwa dengan 

bertambahnya usia maka mereka akan kehilangan fungsi fisik dan aspek yang menyenangkan dalam hidup 
(Snyder & Lopez dalam Zulfiana, 2014). Pada masa ini, faktor lingkungan merupakan faktor yang cukup 

berpengaruh pada faktor psikis berupa ketegangan dan stres lansia. Kehidupan seseorang diwarnai 

dengan dengan transisi sosial yang mengganggu hubungan pribadi dan menyebabkan timbulnya kesepian. 

Kesepian dapat terjadi pada siapapun baik remaja maupun orang dewasa. Hampir semua orang pernah 

merasakan kesepian, namun perasaan tersebut berbeda antara individu yang satu dengan yang lainnya. 
Brehm & Kassin berpendapat bahwa kesepian merupakan perasaan kurang memiliki hubungan sosial 

yang di akibatkan ketidakpuasan dengan hubungan sosial yang ada (dalam Dayaskini & Hudaniyah, 2009). 

 

Menurut Brehm & Kassin, kesepian juga dapat ditimbulkan karena perasaan yang kurang mengenai 
kehidupan sosial dengan seseorang, namun menurut beberapa peneliti perasaan kurang tersebut 

diakibatkan karena ketidaksesuaian antara apa yang sebenarnya ia dapatkan dengan apa yang individu 

tersebut harapkan (dalam Arumdina, 2013).  

 

Kesepian adalah masalah meresap di kalangan orang tua dengan kuat pada hubungan yang ada pada 
dukungan sosial, baik secara mental dan kesehatan fisik disertai dengan kognisi. Menurut Adrian, 

Perubahan-perubahan fisiologis dan perubahan kemampuan motorik yang terjadi, tidak jarang membuat 

para lansia memunculkan perasaan tidak berguna kemudian mengalami demotivasi dan menarik diri dari 

lingkungan sehingga kebutuhan untuk diperhatikan menjadi berlebih, dan hal tersebut kemudian 
memunculkan kesepian pada lansia (Putra dkk, 2012). Ketika memeriksa kesepian pada lansia, penting 

untuk mempertimbangkan sebagai pengalaman subjektif yang berbeda dari isolasi sosial dan dukungan 

sosial. Hanss dkk, (dalam Amalia, 2013) mengemukakan bahwa kesepian berhubungan dengan masalah 

psikologis, ketidak puasan dengan keluarga dan hubungan sosial.  

 
Menurut Gunarsa (dalam Munandar, 2017), tidak semua orang lanjut usia bisa menikmati masa senjanya 

dalam kehangatan keluarga dan terdapat masalah pokok psikologis yang dialami oleh para lansia. Pertama 

adalah masalah yang disebabkan oleh perubahan hidup dan kemunduran fisik yang dialami oleh lansia. 

Kedua, lansia yang sering mengalami kesepian yang disebabkan oleh putusnya hubungan dengan orang-

orang yang paling dekat dan disayangi. Ketiga, post power syndrome, hal ini banyak dialami lansia yang 
baru saja mengalami pensiun, kehilangan kekuatan, penghasilan dan kebahagiaan. Berdasarkan masalah 

psikologis yang dialami lansia, lansia memerlukan dukungan keluarga yang diharapkan dapat 

mensejahterakan kehidupan lansia. 
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Masalah perpisahan yang di alami oleh lansia dapat memicu perasaan kesepian yang di alami oleh lansia, 

dimana perasaan kesepian akan semakin terasa saat lansia tersebut telah di tinggal oleh pasangannya. 

Van Baarsen (dalam Munandar 2017) menyatakan bahwa kesepian pada lansia lebih mengacu pada 

kesepian dalam konteks “sindrom sarang kosong”, dimana kesepian yang muncul diakibatkan dari 

kepergian pasangan hidup untuk kembali pada Sang Pencipta. Kehilangan pasangan pada lansia secara 
bertahap keadaan ini dapat menimbulkan perasaan hampa pada diri lansia dan akan menambah perasaan 

kesepian yang mereka alami. Sementara itu Cohen (dalam damayanti, 2014) menjelaskan bahwa perasaan 

kesepian yang dialami oleh lansia yang berusia lanjut secara bertahap cenderung memberikan pengaruh 

negatif terhadap kondisi kesehatan mereka. Kesepian yang dialami oleh lansia mempunyai dampak yang 
cenderung menyebabkan berbagai masalah seperti depresi, keinginan bunuh diri, sistem kekebalan tubuh 

menurun dan gangguan tidur. 

 

Ada beberapa hal penyebab kesepian pada lansia (Putra dkk, 2012) antara lain: 

a. longgarnya kegiatan dalam mengasuh anak-anak karena anak-anak sudah dewasa dan bersekolah 
tinggi sehingga tidak memerlukan penanganan yang terlampau rumit  

b. berkurangnya teman/relasi akibat kurangnya aktivitas di luar rumah 

c. berkurangnya aktivitas sehingga waktu luang bertambah banyak  

d. meninggalnya pasangan hidup  

e. anak-anak yang meninggalkan rumah karena menempuh pendidikan yang lebih tinggi atau untuk 
bekerja, dan 

f. anak-anak telah dewasa dan membentuk keluarga sendiri. Beberapa masalah tersebut akan 

menimbulkan rasa kesepian lebih cepat bagi orang lansia. 

 
Lake (dalam Nurlayli & Diana, 2014) menyusun tiga tahapan kesepian, yang pertama keadaan yang 

membuat seseorang memutuskan hubungannya dengan orang-orang lainnya sehingga ia akan kehilangan 

hal-hal yang menunjukkan bahwa ia disukai, dicintai, atau diperhatikan orang lain. Contohnya adalah 

kehilangan perasaan memiliki (belonging). Tahapan yang kedua yaitu hilangnya kepercayaan diri dan 

kepercayaan pada orang lain, tidak dapat menerima dan member perilaku yang istimewa 
(menentramkan) mengenai harga diri atau nilai diri, sehingga semua perilaku tidak berarti. Contohnya 

adalah sulit tersenyum sehingga jika tersenyum terlihat memaksa. Dan yang ketiga adalah menjadi apatis, 

secara serius memutuskan bahwa tak seorangpun peduli sama sekali akan apa yang terjadi pada mereka 

dan tidak pernah ada. Hal ini seringkali menimbulkan keinginan bunuh diri. 
 

Dukungan Sosial dan Kesepian pada Lansia 

Beyene, Becker, & Mayen (Marini, 2009) 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. Hal 
tersebut tentu saja diperkuat berdasarkan dari berbagai pendapat yang mengemukakan bahwa kesepian 

terkait langsung dengan keterbatasan dukungan sosial. Fessman dan Lester (Marini, 2009) 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 sosial yang lebih baik tidak terlalu merasa kesepian. Hal ini juga menunjukkan 
akan pentingnya dukungan sosial dikalangan lansia untuk mengantisipasi masalah kesepian tersebut 

(Marini, 2009). 
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Sarafino (Marini, 2009) mengatakan bahwa dukungan sosial sendiri mengacu pada kenyamanan, 
perhatian, penghargaan, atau bantuan yang diberikan orang lain atau kelompok kepada individu. Orford 

(Marini, 2009) dukungan sosial ini dapat diperoleh dari 5 aspek dukungan yaitu dukungan instrumental, 

informasional, penghargaan, emosi dan integrasi sosial. (Marini, 2009). Untuk memperoleh dukungan 

sosial tersebut para lansia perlu berinteraksi dengan orang lain seperti membuat kontak sosial. Hal ini 

sesuai dengan hasil penelitian Dykstra (Marini, 2009) yang juga menunjukkan adanya tingkat kesepian 
yang rendah serta tingkat kesejahteraan yang tinggi pada lansia karena memiliki hubungan yang lebih luas 

dan erat dengan orang lain serta mendapat dukungan sosial dari begitu banyak sumber, seperti dari 

pasangan, orang-orang yang sudah dianggap keluarga, individu yang lebih muda dan tua, baik pria dan 

juga wanita. Gunarsa (Marini, 2009 mengatakan bahwa dukungan sosial mungkin saja datang dari berbagai 
pihak, tetapi dukungan sosial yang amat bermakna dalam kaitannya dengan masalah kesepian adalah 

dukungan sosial yang bersumber dari mereka yang memiliki kedekatan emosional, seperti anggota 

keluarga dan kerabat dekat. 

 

M E T O D E  P E N E L I T I A N  

Teknik dan Tujuan Asesmen  

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

mempunyai arti yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme,digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek yang alamiah,(sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah 

sebagai instrumen kunci,teknik pengumpulan data di lakukan secara tringulasi (gabungan), analisis data 
bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada 

generalisasi. Metode kualitatif ini juga digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam,suatu data 

yang mengandung makna (Sugiyono, 2010).  

 
Pendekatan kualitatif dipilih untuk menggambarkan secara sistematis tentang subjek yang di teliti secara 

tepat, sehingga mendapatkan data yang akurat mengenai kesepian atau kesepian yang dialami oleh lansia. 

Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan-

pertanyaan dan prosedur-prosedur, pengumpulan data spesifik dari subjek, menganalisis data secara 

induktif dan menafsirakan makna data (Creswell, 2010). Pemilihan pendekatan kualitatif ini juga bertujuan 
agar data yang didapat lebih fokus terhadap permasalahan individu, sehingga diharapkan hasilnya akan 

lebih mendalam (Creswell, 2010). 

 

Adapun teknik pengambilan data yang peneliti pakai berupa wawancara dan observasi.  Wawancara 

adalah percakapan langsung dan tatap muka (face to face) dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan 
oleh kedua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan, dan yang di 

wawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Tujuan mengadakan 

wawancara secara umum adalah untuk menggali struktur kognitif dan dunia makna dari perilaku subjek 

yang diteliti (Rahayu & Tristiadi, 2004). 
 

Menurut Esterberg (2002) mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, 

semistruktur dan tidak terstruktur. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara semi 

terstruktur. jenis wawancara semi terstruktur ini termasuk dalam kategori in-dept-interview, dimana 

dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari 
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wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang di 

ajak wawancara di minta pendapat dan ide-idenya. 

 

Adapun tujuan peneliti menggunakan teknik asesmen wawancara adalah untuk melakukan studi 

pendahuluan dan untuk mengetahui hal-hal dari responden secara mendalam yang tidak dapat ditemukan 

atau diungkap lewat observasi maupun alat tes. 

 

Teknik pengumpulan data kedua yang peneliti gunakan adalah dengan observasi. Observasi yang berarti 

pengamatan bertujuan untuk mendapat data tentang suatu masalah, sehingga diperoleh pemahaman atau 

sebagai alat re-checking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya 

(Rahayu & Tristiada, 2004). Tujuan peneliti menggunakan observasi adalah untuk mendapatkan 

pengalaman langsung, sehingga memungkinkan peneliti menggunakan pendekatan induktif, sehingga tidak 

dipengaruhi oleh konsep atau pandangan sebelumnya. Pendekatan induktif membuka kemungkinan 

melakukan penemuan atau discovery. Ada beberapa jenis observasi dalam penelitian yaitu, observasi 

partisipan dan non partisipan. Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan observasi non partisipan, 

artinya peneliti tidak terlibat langsung pada kegiatan subjek dalam kehidupan sehari-hari. Alasan peneliti 

menggunakan observasi non partisipan adalah agar hasil yang didapatkan itu bersifat natural dan murni 

tanpa adanya pengaruh dari orang lain. 

 
H A S I L  D A N  P E M B A H A S A N  

Identitas Subjek 

Nama  : AS 

Usia  : 84 tahun 

Jenis kelamin : Laki-laki 
Asal daerah : Simpang Empat Pengaron 

lama di panti : 22 tahun 

 

Hasil Wawancara 
Subjek merupakan seorang lansia yang paling lama berada di Panti yaitu selama 22 tahun. Pada awalnya 

subjek masuk Panti disarankan oleh tetangga karena subjek tidak memiliki istri maupun anak. Subjek 

mengaku bahwa sebelumnya tidak mengetahui tentang panti jompo (panti werdha).  Mengenai kondisi 

keluarga, subjek tidak bercerita secara rinci, namun secara tersirat keluarga subjek sudah banyak yang 

meninggal dunia, sehingga yang sering mengunjunginya hanyalah keponakan. Berada di Panti membuat 
subjek telah terbiasa dengan perubahan-perubahan yang terjadi dan membuatnya merasa sangat 

bersyukur karena di panti ia mendapatkan perawatan dan perhatian. Ia juga telah melakukan 2 kali 

operasi hernia dan operasi mata. Subjek merasa senang jika di Panti ramai dikunjungi oleh mahasiswa 

praktek belajar lapangan.  
 

Kondisi fisik subjek sudah terlihat lemah karena ia tidak mampu lagi berjalan dan hanya duduk di tempat 

tidur, meskipun begitu subjek masih memiliki pendengaran yang baik dan mampu merespon pertanyaan 

peneliti dengan baik. Subjek mengetahui kegiatan-kegiatan yang diadakan panti seperti senam bersama, 



Naskah Prosiding Temilnas XI IPPI (Malang, 20-21 September 2019) 
ISBN : 978-60274420-7-8 

 

 

 

449 

 

mengaji bersama, atau kegiatan mandiri seperti mengambil makanan untuk tiap-tiap wisma, namun ia 
merasa sedih karena tidak mampu lagi mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Subjek juga hafal dengan 

seluruh penghuni wisma bahkan menceritakan latarbelakang penghuni lainnya kepada peneliti, meskipun 

begitu subjek mengaku tidak dekat dengan semuanya tetapi Ia memiliki sahabat dekat seorang kakek 

yang berbeda kamar dengannya. 

 
Subjek merupakan individu yang terbuka, hal tersebut terlihat dari antusiasmenya ketika menceritakan 

banyak hal terkait kehidupan pribadi dan kesehariannya. Walaupun subjek adalah individu yang terbuka 

dan suka bercerita, subjek sering merasa kesepian ketika berada di panti. Kesepian yang dialami kakek 

Anang disebabkan karena post power syndrome, karena ketika ditanya kesepian apa yang dirasa kakek 
Anang mengatakan bahwa dirinya merasa sepi, sedih karena tidak dapat beraktifitas lagi seperti saat 

dirinya masih dapat berjalan. Subjek mengatakan bahwa saat dirinya masih bisa berjalan, subjek sangat 

bersemangat dan subjek senang membantu oranglain yang memerlukan bantuan. Berbeda dengan 

keadaan subjek sekarang yang sudah tidak dapat berjalan, subjek tidak dapat berteman dengan orang-

orang di wisma lain dan melakukan kegiatan lainnya. Hal ini lah yang membuat subjek merasa sedih dan 
kesepian. Subjek mengatakan dengan kondisinya saat ini, yang ia lakukan adalah fokus beribadah 

meskipun ia mengalami kesulitan untuk beribadah karena keterbatasan fisiknya. Kondisi fisiknya saat ini 

membuatnya sedih karena saat ini ia hanya bisa menyusahkan orang lain dan hal tersebut membuatnya 

tidak enak hati. Perasaan tersebut membuatnya jarang berinteraksi dengan penghuni lain karena 

keterbatasan fisiknya dan juga ia merasa tidak enak apabila dianggap menyusahkan orang lain. 
 

Hasil Observasi 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, subjek merupakan orang yang ramah, antusias, periang, 

baik, dan terbuka. Hal tersebut terlihat dari caranya menyambut dan menyapa dengan semangat, dan 

bahkan menyapa peneliti terlebih dahulu. Bahkan subjek terlihat semangat sekali ketika bercerita panjang 

lebar kepada peneliti. Kondisi fisik subjek terlihat lemah, ia tidak dapat berjalan dan hanya duduk di 

tempat tidurnya, rambutnya putih dan tipis, ia mengenakan kacamata karena memiliki gangguan 
penglihatan. Saat peneliti datang, subjek terlihat tidak mengenakan baju kaos karena suhu kamar yang 

panas meskipun didalam kamar sudah tersedia kipas angina kecil. 

 

Subjek terlihat antusias dengan pertanyaan peneliti di awal pertemuan, namun ketika pertanyaan 
mengenai perasaan subjek dan tentang siapa yang dirindukan, subjek mulai terlihat sedih. Kesedihan yang 

dirasakan tampak dari mata yang berkaca-kaca dan nada suara yang berubah dan terasa lebih lambat 

dibanding sebelumnya. Ketika peneliti mengalihkan pembicaraan ke hal lain, subjek dengan cepat mampu 

mengubah ekspresinya dengan sangat baik. 

 
Pembahasan 

Berdasarkan proses asesmen yang dilakukan, diketahui bahwa subjek mengalami kesepian berupa 

kesepian emosional karena ia merasa tidak dapat membantu dan hanya menyusahkan orang lain. 

Kesepian subjek juga disebabkan karena post power syndrome, hal tersebut karena subjek tidak dapat 

beraktifitas lagi seperti saat dirinya masih dapat berjalan. Subjek dahulu adalah individu sangat 
bersemangat dan subjek senang membantu oranglain yang memerlukan bantuan. Berbeda dengan 

keadaan subjek sekarang yang sudah tidak dapat berjalan, subjek tidak dapat berteman dengan orang-

orang di wisma lain dan melakukan kegiatan lainnya. Kondisi yang dialami subjek sesuai dengan pendapat 

dari Gunarsa (dalam Munandar, 2017), tidak semua orang lanjut usia bisa menikmati masa senjanya dalam 
kehangatan keluarga dan terdapat masalah pokok psikologis yang dialami oleh para lansia. Pertama adalah 
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masalah yang disebabkan oleh perubahan hidup dan kemunduran fisik yang dialami oleh lansia. Kedua, 
lansia yang sering mengalami kesepian yang disebabkan oleh putusnya hubungan dengan orang-orang 

yang paling dekat dan disayangi. Ketiga, post power syndrome, hal ini banyak dialami lansia yang baru 

saja mengalami pensiun, kehilangan kekuatan, penghasilan dan kebahagiaan.  

 

Dari aspek kepribadian, subjek merupakan tipe orang yang terbuka dan mudah bergaul dengan siapa saja 
karena ia senang bercerita tentang dirinya ataupun pengalamannya. Dari karakteristik tersebut maka 

aspek kepribadian pada kesepian kurang nampak. Pada aspek social desirability dan depression, terlihat 

jelas bahwa subjek merasa putus asa dengan kondisi fisiknya saat ini yang membuatnya merasa tidak 

mampu membawa manfaat bagi orang lain bahkan menyusahkan sehingga ia kurang memiliki keinginan 
untuk berkumpul dengan penghuni lainnya apabila ada kegiatan bersama karena takut menyusahkan dan 

merepotkan penghuni panti lainnya. Kesepian yang dialami subjek disebabkan karena post power 

syndrome, karena sebelumnya Ia orang yang mudah bersosialisasi. 

 

Kesepian yang muncul pada subjek, lebih banyak disebabkan karena faktor situasional yaitu terjadinya 
perubahan dalam tata cara hidup dan kultur budaya. Keluarga yang menjadi basis perawatan bagi lansia 

kini banyak yang lebih menitipkan lansia ke panti dengan alasan kesibukan dan ketidakmampuan dalam 

merawat lansia. Perubahan-perubahan fisiologis juga menjadi sebab munculnya kesepian pada subjek. hal 

ini disebabkan karena perubahan kemampuan motorik memunculkan perasaan tidak berguna kemudian 

mengalami demotivasi dan menarik diri dari lingkungan sehingga kebutuhan untuk diperhatikan menjadi 
berlebih, dan hal tersebut kemudian memunculkan kesepian pada lansia (Putra dkk, 2012). 

 

Tingkat kesepian yang rendah serta tingkat kesejahteraan yang tinggi pada lansia karena memiliki 

hubungan yang lebih luas dan erat dengan orang lain serta mendapat dukungan sosial dari begitu banyak 
sumber, seperti dari pasangan, orang-orang yang sudah dianggap keluarga, individu yang lebih muda dan 

tua, baik pria dan juga wanita. Gunarsa (Marini, 2009) mengatakan bahwa dukungan sosial mungkin saja 

datang dari berbagai pihak, tetapi dukungan sosial yang amat bermakna dalam kaitannya dengan masalah 

kesepian adalah dukungan sosial yang bersumber dari mereka yang memiliki kedekatan emosional, 

seperti anggota keluarga dan kerabat dekat. 
 

S I M P U L A N  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui gambaran kesepian pada lansia di 

Panti Sosial Tresna Werdha Budi Sejahtera II, dapat disimpulkan bahwa kesepian yang dialami oleh salah 
satu lansia muncul karena beberapa faktor. Kesepian yang terjadi kebanyakan disebabkan oleh 

menurunnya kondisi fisik dan kemampuan motorik lansia untuk turut bergabung dalam kegiatan-kegiatan 

bersama yang diselenggarakan oleh panti. Terjadi penurunan kinerja untuk melakukan aktivitas fisik 

ringan sehingga lansia merasa Ia hanya membebani orang lain dan merasa putus asa atas keadaannya. Hal 

tersebut diperparah oleh adanya post-power syndrome ringan ketika lansia mengingat kesuksesan masa 
lalunya. Secara umum aspek-aspek kesepian yang terlihat dominan adalah aspek social desirability dan 

depression akibat kondisi yang dialami, sedangkan pada aspek kepribadian kurang nampak dominan 

terhadap kondisi kesepian lansia 
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