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ABSTRAK 

 

Hari tua merupakan tahap akhir dari perkembangan manusia. Hari tua merupakan 

proses alami yang disertai adanya penurunan kondisi fisik, psikologis maupun sosial 

yang saling berintraksi satu sama lain. Masalah utama dan penyebab gangguan 

keperibadian pada hari tua adalah keterbatasan fisik yang sangat ketat ketergantungan 

perasaan akan menghadapi berbagai macam persoalan. Persoalan pertama adalah 

penurunan kemampuan fisik sehingga kekuatan fisik berkurang, aktifitas menurun, 

sering mengalami gangguan kesehatan yang menyebabkan mereka kehilangan 

semangat pengaruh dari semua itu mereka yang dalam usia lanjut merasa dirinya 

tidak berharga lagi atau tidak dihargai lagi. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah 

mengidentifikasikan masalah-masalah menjalani hari tua dalam keluarga kurang 

mampu pada masyarakat Gampong Doy Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. 

Tujuan penelitian ini yaitu: 1. Untuk mengetahui problematika lansia bagi keluarga 

kurang mampu pada masyarakat Gampong Doy 2. Untuk mengetahui kendala yang 

dialami keluarga lansia yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. 

Responden dalam penelitian ini terdiri dari lansia dan keluarga lansia. Teknik 

pengumpulan data melalui cara  wawancara dan dokumentasi. Jumlah responden atau 

sampel akan di wawancarai adalah sebanyak 8 (delapan) orang. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa semua lansia memiliki permasalahan yang sama pada masa tua 

yaitu, masalah kesehatan seperti berbagai macam penyakit yang siap menghampiri, 

masalah psikologis mulai merasa takut dan cemas akan datangnya hari tua, masalah 

ekonomi yang sangat sulit dikarenakan ketidak sesuaian antara masukan dan 

pengeluaran dan masalah sosial yang sangat terbatas dikarenakan adanya beberapa 

fakor yang tidak mendukung. Adapun kendala yang dialami keluarga lansia dalam 

memenuhi kebutuhan lansia sehari-hari yaitu keterbatasan di bidang ekonomi. 

 

Kata Kunci: Masalah-Masalah Menjalani Hari Tua, Keluarga Kurang Mampu, 

Masyarakat Gampong Doy.  
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Hari tua merupakan periode penutup dalam rentang kehidupan seseorang.  

Masa ini dimulai dari umur 60 tahun sampai meninggal yang ditandai dengan adanya 

perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun. Di antaranya 

mulai dihinggapi adanya kondisi fisik yang bersifat patologis berganda (multiple 

patology), minsalnya kulit mulai mengendur pada wajah timbul keriput serta garis-

garis yang menetap, rambut mulai beruban dan menjadi putih, gigi mulai tanggal, 

penglihatan dan pendengaran mulai berkurang, mudah lelah, gerakan menjadi lambat 

dan kurang lincah dan keterampilan tubuh menghilang, terjadi timbunan lemak 

terutama di bagian perut dan pinggul. Secara umum kondisi fisik seseorang yang 

sudah memasuki masa lansia mengalami penurunan secara berlipat ganda. Ini semua 

dapat menimbulkan gangguan atau kelainan fungsi fisik, psikologis maupun sosial, 

yang selanjutnya dapat menyebabkan suatu keadaan ketergantungan kepada orang 

lain.1  

Usia lanjut merupakan suatu anugerah. Menjadi tua, dengan segenap 

keterbatasanya, pasti akan dialami oleh seseorang yang panjang umur. Masa tua 

merupakan masa hidup manusia yang terakhir, yang pada masa ini seseorang 

 
 

1 Asniti Karni, Urgensi Bimbingan Dan Konseling Islam Bagi Lanjut Usia” Syi’ar Vol.17 No. 

2 Agustus (2017), hal. 57 
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mengalami kemunduran fisik, mental dan sosial sedikit demi sedikit sehingga tidak 

dapat melakukan tugasnya sehari-hari lagi.2 

Keberadaan usia lanjut ditandai dengan umur harapan hidup yang semakin 

meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut membutuhkan upaya pemeliharaan serta 

peningkatan kesehatan dalam rangka mencapai masa tua yang sehat, bahagia, berdaya 

guna, dan poduktif. Usia lanjut dapat dikatakan usia emas karena tidak semua orang 

dapat mencapai usia tersebut.  

Lanjut usia merupakan tahapan akhir dari perkembangan manusia. Banyak 

ahli mengemukakan pendapat masing-masing mengenai kapan masa lanjut usia 

dimulai. Pada umumnya para ahli memakai patokan usia kronologis sebagai 

dasarnya.3  

Proses perkembangan manusia setelah dilahirkan secara fisiologis semakin 

lama menjadi lebih tua dengan pertambahan usia, maka jaringan dan sel-sel menjadi 

tua sebagian regenerasi dan sebagian yang akan mati. Bila seseorang yang sudah 

beranjak jauh dari periode hidupnya yang terdahulu, ia sering melihat masa lalunya, 

biasanya dengan penuh penyesalan, dan cenderung ingin hidup pada masa sekarang, 

mencoba mengabaikan masa depan sedapat mungkin.  

 
 

2 Rosleny Marliani, Psikologi Perkembangan, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hal. 238 

 
3 Ibid. hal. 239 
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Usia enam puluh biasanya dipandang sebagai garis pemisah antara usia 

dewasa madya dan usia lanjut. Akan tetapi orang sering menyadari bahwa usia 

kronologis merupakan kriteria yang kurang baik dalam menandai permulaan usia 

lanjut karena terdapat perbedaan tertentu di antara individu-individu dalam usia pada 

saat di mana usia lanjut mereka dimulai. Pada masa usia lanjut tidak dapat 

digambarkan dengan jelas, karena setiap individu berbeda-beda. Sikap-sikap 

sebelumnya, situasi kehidupan, dan kekuatan fisik mempengaruhi penyesuaian diri 

pada tahap terakhir kehidupan ini.4 

Karena kondisi kehidupan dan perawatan yang lebih baik, kebanyakan pria 

dan wanita zaman sekarang tidak menunjukkan tanda-tanda ketuaan mental dan 

fisiknya sampai usia enam puluh lima, bahkan sampai awal tujuh puluhan, karena 

alasan tersebut, ada kecenderungan yang meningkat untuk menggunakan usia enam 

puluh lima sebagai usia pensiun dalam berbagai urusan, sebagai tanda mulainya usia 

lanjut.  

Lanjut usia merupakan proses alami yang disertai adanya penurunan kondisi 

fisik, psikologis maupun sosial yang saling berinteraksi satu sama lain.5 Masalah-

masalah utama dan penyebab gangguan keperibadian pada masa usia lanjut adalah 

keterbatasan fisik yang sangat ketat ketergantungan perasaan akan menghadapi 

 
 

4 Elizabeth B.Hurlock, Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang 

Kehidupan, (Jakarta: Erlangga 1980), hal. 373 

 
5 Buku Pedoman Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera/PPKS, (Jakarta: 

BKKBN, 2013), hal. 66 
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berbagai macam persoalan. Persoalan pertama adalah penurunan kemampuan fisik 

sehingga kekuatan fisik berkurang, aktifitas menurun, sering mengalami gangguan 

kesehatan yang menyebabkan mereka kehilangan semangat pengaruh dari semua itu 

dalam usia lanjut merasa dirinya tidak berharga lagi atau tidak dihargai lagi.6 

Manusia usia lanjut atau lansia dalam pemikiran banyak orang adalah manusia 

yang sudah tidak prodiktif lagi kondisi fisik rata-rata sudah menurun sehingga dalam 

kondisi yang sudah uzur ini berbagai penyakit siap untuk semacam pemikiran. 

Dengan demikian, diusia lanjut ini terkadang muncul pemikiran bahwa mereka 

berada pada sisa-sisa umur menunggu datangnya kematian. Memasuki masa tua, 

sebagian besar lanjut usia kurang siap menghadapi dan menyikapi masa tua tersebut, 

sehingga menyebabkan para lanjut usia kurang dapat menyesuaikan diri dan 

memecahkan masalah yang dihadapi.7 

Menurut Erickson, kesiapan lansia untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri 

terhadap tugas perkembagan usia lanjut dipengaruhi oleh proses tumbuh kembang 

pada tahap sebelumnya apabila seseorang pada tahap tumbuh kembang sebelumnya 

melakukan kegiatan sehari-hari dengan teratur dan baik serta membina hubungan 

yang serasi dengan orang-orang di sekitarnya. Dengan berubahnya penampilan, 

 
 

6 Elizabeth B.Hurlock, Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang 

Kehidupan, (Jakarta: Erlangga 1980), hal. 380 

 
7  Rosleny Marliani, Psikologi Perkembangan, (Bandung:  Pustaka Setia, 2015), hal. 244 
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menurunya fungsi panca indra menyebabkan lanjut usia merasa rendah diri, mudah 

tersinggung dan merasa tidak berguna lagi.8  

Kondisi kesehatan mental lanjut usia mempengaruhi berbagai kondisi yang 

lain seperti kondisi ekonomi, yang menyebabkan orang lanjut usia tidak dapat bekerja 

untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan kondisi sosial yang menyebakan 

kurangnya hubungan sosial antara lanjut usia dengan masyarakat. Masalah ekonomi 

yang dialami oleh lanjut usia adalah tentang pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari 

seperti kebutuhan sandang pangan, perumahan, kesehatan, rekreasi dan sosial.9 

Status sosial ekonomi juga menjadi perhatian tersendiri pada orang-orang 

berstatus sosial ekonomi rendah kehidupan mereka dipengaruhi oleh karakteristik 

konteks lainnya, seperti tingkat dukungan yang telah mereka terima. Oleh karena itu, 

orang-orang dengan status sosial rendah memungkinkan untuk mengubah perhatian 

mereka dari pengalaman-pengalaman dan pikiran-pikiran personal kepada kondisi 

lingkungan sekitar.10 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan pada tanggal 13 Februari 2021 

yang peneliti lakukan bersama nenek yang  berinisial M di Gampong Doy Kecamatan 

Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Nenek tersebut menyatakan bahwa dia tinggal 

 
 

8  Ibid. hal. 244 

 
9Elizabeth B. Hurlock, Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang 

Kehidupan, (Jakarta: Erlangga 1980), hal. 380 

 
10 Taufik, Empati Pendekatan Psikologi Sosial, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 

hal.  90  
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bersama seorang cucunya di rumah tersebut, tidak ada kegiatan lain yang bisa 

dilakukan olehnya selain menjual tanaman hias di perkarangan rumah dikarenakan 

faktor usia yang sudah memasuki 73 tahun. Dan  kondisi kesehatan yang tidak 

memungkinan untuk bekerja keras. Sedangkan cucunya yang berusia 22 tahun hanya 

bekerja sebagai seorang buruh bangunan di daerah tersebut.  

Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari nenek hanya 

bergantung pada hasil dagangan tanaman hias dan gaji dari cucunya yang bekerja 

sebagai kuli bangunan, sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga, 

jika dagangan dan gaji belum ada seperti membayar listrik, air, dan membeli 

kebutuhan sehari-hari.11 Hal yang dilakukan nenek yaitu dengan berharap  kepada 

bantuan yang diberikan dari lembaga zakat pemerintahan dan desa serta meminjam 

uang kepada tetangga. 

Dari permasalahan di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang. 

“Identifikasi Masalah-Masalah Menjalani Hari Tua Dalam Keluarga Kurang 

Mampu Pada Masyarakat Gampong Doy Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda 

Aceh” 

 

 

 

 
 

11Hasil Studi Awal Bersama Lansia Wanita yang Berinisial M di Gampong Doy Kecamatan 

Ulee Kareng Kota Banda Aceh, 13 pebruari 2021.  
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B. Rumusan Masalah 

    Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah, maka fokus masalah 

penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan: Identifikasi Masalah-Masalah 

Menjalani Hari Tua Dalam Keluarga Kurang Mampu Pada Masyarakat Gampong 

Doy Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.   

Dengan demikian fokus masalah ini dapat dijabarkan delam beberapa pokok 

pertanyaan sebagai berikut:  

1. Problematika apa saja yang dialami lansia dalam menjalani hari tua pada 

masyarakat Gampong Doy Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh? 

2.  Kendala apa saja yang dialami keluarga lansia yang kurang mampu dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

    Adapun tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui 

problematika menghadapi hari tua dalam keluarga kurang mampu di Gampong Doy 

Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. 

Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui problematika lansia bagi keluarga kurang mampu pada 

masyarakat Gampong Doy Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. 

2. Untuk mengetahui kendala yang dialami keluarga lansia yang kurang mampu 

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:  

1. Secara teoritis penelitian ini dapat menjadi khazanah pengetahuanan 

tambahan, serta sebagai masukan dalam penelitian lanjutan tentang Masalah-

Masalah Menjalani Hari Tua Dalam Keluarga Kurang Mampu Pada 

Masyarakat Gampong Doy Kecamata Ulee Kareng Kota Banda Aceh.. 

2. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi lembaga 

terkait, sebagai bahan evaluasi untuk dilakukan perbaikan-perbaikan.  

3. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran, dan 

sebagai referensi bagi peneliti lain, yang melakukan penelitian sejenis.  

 

E. Definisi Operasional  

     Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang harus didefinisikan secara 

operasional untuk mendapatkan kesamaan konsepsi dari pembaca terhadap istilah-

istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini dipandang perlu dijelaskan beberapa 

istilah sebagai berikut. 

1. Identifikasi 

 Identifikasi dalam bahasa inggris yaitu identify yang artinya mengenal atau 

memperkenalkan. Dalam bahasa indonesia istilah identifikasi adalah tanda kenal diri, 

bukti diri, penentu atau penetapan identitas seseorang, benda dan sebagainya. 
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 Menurut Koenjtaraningrat, Identifikasi adalah suatu bentuk kegiatan yang 

mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan 

informasi dari “kebutuhan” lapangan.12 Secara intensitas kebutuhan dapat 

dikategorikan (dua) macam yakni kebutuhan terasa yang sifatnya mendesak dan 

kebutuhan terduga yang sifatnya tidak mendesak.13 Identifikasi juga disebut sebagai 

satu cara yang dilakukan oleh seseorang untuk mengambil alih ciri-ciri orang lain dan 

menjadikannya bagian yang terintegrasi dengan keperibadiannya sendiri. Dalam 

pengertian yang lain, identifikasi adalah kecenderungan dalam diri individu untuk 

menjadi sama dengan individu lain. Individu yang menjadi sasaran identifikasi 

dinamakan idola. Perilaku, sikap, keyakinan, dan pola hidup yang menjadi idola akan 

melembaga bahkan menjiwai para pelaku identifikasi sehingga sangat berpengaruh 

terhadap pembentukan dan perkembangan kepribadiannya. 

Identifikasi yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah mencari dan 

menemukan permasalahan tentang masalah-masalah menjalani hari tua dalam 

keluarga kurang mampu pada masyarakat Gampong Doy Kecamatan Ulee Kareng 

Kota Banda Aceh. 

 

 

 
 

12 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2005), hal. 417 

 
13 Koenjtaraningrat, Masyarakat Desa Di Indonesia, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1987), 

hal. 17 
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2. Masalah-Masalah 

Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya 

dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan 

dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan. Menurut Stononner 

mengutip dari buku Metode Penelitian Pendidikan berpendapat bahwa masalah-

masalah dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan antara 

pengalaman dengan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, 

adanya pengaduan dan kompetensi.14 

Jadi yang dimaksud masalahan dalam penelitian ini ialah permasalahan yang 

terkait dalam menjalani hari tua bagi keluarga kurang mampu pada masyarakat 

Gampong Doy Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. 

3. Hari Tua 

Hari tua menurut bahasa againg adalah suatu proses alami pada semua 

makhluk hidup. Lastet menyatakan dalam buku psikologi usia lanjut bahwa menjadi 

tua againg merupakan proses perubahan biologis secara terus menerus yang dialami 

manusia pada semua tingkatan umur dan waktu. Sedangkan usia lanjut old age adalah 

istilah untuk tahap akhir dari proses penuaan tersebut.15 

 
 

14 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 52. 

 
15 Siti Partini Suardiman, Psikologi Usia Lanjut, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 

2016), hal. 1. 
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Hari tua adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang. Masa ini 

dimulai dari umur 60 tahun sampai meninggal, yang ditandai dengan adanya 

perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun. Proses menua 

adalah proses alami yang disertai adanya penurunan kondisi fisik, psikologis, ataupun 

sosial yang saling berinteraksi satu sama lain.16 

Jadi hari tua yang dimaksud dalam penelitian ini ialah manusia usia lanjut atau 

lansia dalam pemikiran banyak orang yang sudah tidak produktif lagi, kondisi fisik 

rata-rata sudah menurun sehingga kondisi yang sudah uzur ini berbagai penyakit siap 

semacam untuk pemikiran.  

4. Keluarga kurang mampu  

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat terdiri dari suami, istri dan 

anak-anaknya yang tinggal dalam satu atap rumah, saling bergantung antara satu 

dengan lainnya dan memiliki hubungan darah, menikah dan adopsi.17 Masalah 

ekonomi sangat rentan dialami oleh mereka yang kehidupan rumah tangga dengan 

taraf ekonomi rendah dibanding mereka yang taraf ekonomi stabil atau berlebih. 

Rendahnya taraf ekonomi ini adalah permasalahan yang cukup serius dalam 

kehidupan rumah tangga.  

 
 

 
16 Rosleny Marliani, Psikologi Perkembangan, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hal. 239. 
 

17 Sofyan S. Willis, Konseling Keluarga, Family Conseling, (Bandung; Alfabeta, 2015), hal. 

25. 
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Peneliti maksudkan dalam penelitian ini adalah khususnya bagi keluarga 

kurang mampu pada masyarakat gampong doy kecamatan ulee kareng kota banda 

aceh, keluarga yang mempunyai penghasilan tetapi tidak mampu untuk memenuhi 

kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan. 

 

F. Kajian Terdahulu  

Kajian terhadap hasil penelitian terdahulu adalah hasil penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya yang dianggap mendukung terhadap kajian teori di dalam 

penelitian yang sedang dilakukan, serta didasarkan pada teori-teori dari sumber 

kepustakaan yang dapat menjelaskan dari rumusan masalah yang ada pada 

pembahasan skripsi ini. 

Berdasarkan uraian dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap 

relevan, kemudian dianalisis, dikritis dan dilihat dari pokok permasalahan, dalam 

teori ataupun metode. Hasil penelitian sebelumnya yang membahas mengenai 

perilaku masyarakat terhadap lansia Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya dan urgensi 

bimbingan dan konseling terhadap keluarga yang mempunyai orang tua lanjut usia di 

Kecamatan Leung Bata. 

Pertama, penelitian ini dilakukan oleh: Rahmatul Ayu J, 2014, dengan judul  

“Prilaku Masyarakat terhadap Lanjut Usia Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan 

Raya”. Hasil penelitian mengatakan bahwa prilaku masyarakat tidak mengikut 
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sertakan dalam kegiatan sosial, baik pelayanan kesehatan dan keagamaan masih 

kurang terhadap lanjut usia. 

Kedua penelitian ini dilakukan oleh: Ulfa Lathifah, 2014, dengan judul 

“Urgensi Bimbingan dan Konseling terhadap Keluarga yang Mempunyai Orang 

Lanjut Usia di Kecamayan Leung Bata”. Hasil penelitiannya menemukan bahwa 

orang tua lanjut usia dan keluarga mengalami berbagai macam masalah. Adapun 

permasalaha yang terjadi perebutan harta waris antara keluarga dengan orang lanjut 

usia.  

Berdasarkan dua hasil penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa penelitian 

tersebut tidak membahas permasalahan yang penulis teliti. Meskipun peneliti 

memiliki kaitan dengan masalah yang penulis teliti dalam prilaku masyarakat 

terhadap lanjut usia Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya dan urgensi bimbingan dan 

konseling terhadap keluarga yang mempunyai orang tua lanjut usia di Kecamatan 

Leung Bata. Namun tentang identifiasi masalah-masalah menghadapi hari tua bagi 

keluarga kurang mampu pada masyarakat Gampong Doy Kecamatan Ulee Kareng 

Kota Banda aceh belum ada yang melakukan penelitian.  
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

A.  Hari Tua 

1.   Pengertian Hari Tua  

Hari tua atau usia lanjut adalah periode penutup dalam rentang hidup 

seseorang, yaitu suatu masa di mana seseorang telah “beranjak jauh” dari priode 

terdahulu yang lebih menyenangkan, atau beranjak dari waktu yang penuh dengan 

manfaat. Usia 60-an biasanya dipandang sebagai garis pemisah antara usia madya dan 

usia lanjut.1 Penuaan adalah suatu proses menjadi tidak berguna, lapisan tulang rawan 

menjadi keras dan rusak, otot-otot mulai mengendur, tubuh menjadi kurang bisa 

menyesuaikan diri, lebih cepat merasa letih, reaksinya lebih lambat dan daya tahan 

terhadap penyakit semakin merosot.2 

Proses menua atau againg adalah suatu proses alami pada semua makhluk 

hidup. Menurut Lastet bahwa menjadi tua (againg) merupakan proses perubahan 

biologis secara terus-menerus yang dialami manusia pada semua tingkatan umur dan 

waktu sedangkan usia lanjut (old age) adalah istilah untuk tahap akhir dari proses 

penuaan tersebut. Semua makhluk hidup memiliki siklus kehidupan menuju tua yang 

dia awali dengan proses kelahiran, kemudian tumbuh menjadi dewasa dan 

 
 

1 Yuridik Jahya, Psikologi Perkembangan, Ed 1, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 331. 

2 Zulkifli, Psikologi Perkembangan, Cet ke 5, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 7 
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berkembang biak, selanjutnya menjadi semakin tua dan akhirnya akan meninggal. 

Masa usia lanjut merupakan masa yang tidak bisa dijelakkan oleh siapapun 

khususnya bagi yang dikaruniai umur panjang. Yang bisa dilakukan oleh manusia 

hanyalah menghambat proses menua agar tidak terlalu cepat, karena pada hakikatnya 

dalam proses menua terjadi suatu kemunduran atau penurunan.3  

Di Indonesia, hal-hal yang terkait dengan usia lanjut diatur dalam suatu 

undang-undang yaitu Undang-undang Republik Indonesia No. 13 tahun 1998 tentang 

Kesejahteraan Lanjut Usia.  

Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 13 Tahun 1998 tersebut 

dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan usia lanjut adalah seseorang yang berusia 

60 tahun ke atas.  

Selanjutnya pada pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa, lanjut usia mempunyai 

hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pasal 6 

ayat 1 menyatakan, bahwa lanjut usia mempunyai kewajiban yang sama dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari pasal dan ayat-ayat 

tersebut jelas bahwa usia lanjut memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga 

Negara lain.  

Ada dua pendekatan yang sering digunakan untuk mengidentifikasikan kapan 

seseorang dikatakan tua, yaitu pendekatan biologis dan pendekatan kronologis. Usia 

 
 

3 Siti Partini Suardiman, Psikologi Usia Lanjut, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 

2016), hal. 1. 
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biologis adalah usia yang didasarkan pada kapasitas fisik/biologis seseorang, 

sedangkan usia kronologis adalah usia seseorang yang didasarkan pada hitungan 

umur seseorang atau usia kalender. Sering terjadi kesenjangan antara umur biologis 

dan umur kronologis pada seseorang. Seseorang yang secara kronologis masih 

tergolong muda, namun secara fisik sudah nampak tua, dan lemah, sebaliknya 

seseorang yang secara kronologis sudah tergolong tua, namun secara fisik masih 

nampak muda, segar, gagah, tegap dan sebagainya. Cara yang lebih mudah untuk 

mengidentifikasikan seseorang sudah tergolong tua atau belum adalah usia 

kronologis, usia yang didasarkan pada umur kalender, umur dari ulang tahun terakhir.  

Semakin meningkat jumlah penduduk usia lanjut akan berpengaruh terhadap 

berbagai aspek kehidupan terkait dengan penurunan pada kondisi fisik, psikis, dan 

sosial. Penurunannya kondisi fisik akan membawa ke kondisi yang rawan terhadap 

berbagai macam gangguan penyakit. Hal ini menuntut peningkatan layanan pada 

berbagai aspek tersebut khususnya layanan sosial bagi para usia lanjut. 

Menurut Kusumoputro menyebutkan bahwa proses menua adalah proses 

alami yang disertai adanya penurunan fisik, psikologis maupun sosial yang saling 

berinteraksi satu sama lain. Artinya, penurunan fisik mempengaruhi psikis maupun 

sosial, sementara penurunan psikis mempengaruhi fisik dan sosial, sementara 

penurunan psikis mempengaruhi fisik dan sosial serta sebaliknya.4 

 
 

4 Ibid. hal. 3 
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Penurunan kondisi psikis dan sosial, membawanya pada rasa kurang percaya 

diri, tidak berguna, kesepian, bahkan depresi. Rasa kesepian itu muncul didorong 

oleh adanya perasaan kehilangan akibat terputusnya hubungan atau kontak sosial 

dengan teman dan sahabat yang membawa kepada rasa kehilangan, terperinci, dan 

tersisih. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa peningkatan jumlah penduduk usia lanjut 

seharusnya juga membawa konsekuensi pada makin meningkatnya kualitas 

kebutuhan akan layanan bagi mereka, baik layanan kesehatan, psikis maupun sosial.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa lanjut 

usia adalah manusia yang sudah berusia lanjut di mana pada masa ini terjadi 

perubahan fisik yang mengalami penurunan kapasitas fungsional dan mudah terkena 

penyakit.  

2. Ciri-Ciri Usia Lanjut 

Lanjut usia secara biologis merupakan proses universal yang terjadi pada 

makhluk hidup yang disertai adanya penurunan kondisi fisik, psikologis, maupun 

sosial yang saling berinteraksi satu sama lain. Keadaan itu cenderung menimbulkan 

masalah bagi lanjut usia. Adapun ciri-ciri umum yang terjadi pada orang lanjut usia 

yaitu: 

a. Usia lanjut merupakan periode kemunduran 

Kemunduran ini merupakan suatu perubahan pada sel-sel tubuh karena proses 

menua. Kemunduran dapat juga mempunyai penyebab psikologis. Sikap tidak senang 

terhadap diri sendiri, orang lain, pekerjaan dan kehidupan pada umumnya dapat 
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menuju keadaan uzur, karena terjadi perubahan pola lapisan otak. Akibatnya orang 

menurun secara fisik dan mental mungki akan segera mati. Bagaimana seseorang 

mengatasi ketegangan dan stres hidup akan mempengaruhi laju kemunduran itu.  

b. Perbedaan individual pada efek menua 

Menua mempengaruhi orang-orang secara berbeda, orang menjadi tua secara 

berbeda karena mereka mempunyai bawaan yang berbeda, sosial ekonomi yang 

berbeda dan pola hidup yang berbeda. Kebiasaan umum penuaan fisik lebih cepat 

dibandingkan dengan penuaan mental.  

c. Sikap sosial terhadap usia lanjut 

 Sikap sosial terhadap usia lanjut menurut Klise, sebagaimana dikutip oleh 

Elizabeth  dan Harlock adalah mempunyai pengaruh besar terhadap sikap sosial baik 

usia lanjut maupun berusia lanjut. Karena kebanyakan pendapat Klise tersebut tidak 

menyenangkan, maka sikap sosial tampaknya cenderung menjadi tidak 

menyenangkan.  

d. Menua membutuhkan perubahan peran  

Perubahan peran yang harus terjadi pada orang usia lanjut, mereka tidak dapat 

bersaing lagi dengan orang-orang yang lebih muda dalam berbagai bidang tertentu di 

mana kriteria nilai sangat diperlukan dan sikap sosial mereka tidak menyenangkan, 

dikarenakan kekuatan, kecepatan dan ketertarikan bentuk fisik sangat dihargai, 

mengakibatkan orang berusia lanjut tidak ada gunannya lagi.  
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e. Orang usia lanjut mempunyai status kelompok minoritas  

Kelompok orang usia lanjut disebut sebagai “warga negara kelas dua” yang 

hidup dengan status bertahan dan mempunyai efek penting terhadap pribadi dan 

penyesuaian sosial mereka. Hal ini menyebabkan mereka merasa menjadi korban 

beberapa anggota dari kelompok mayoritas.5 

Dalam buku pedoman Pusat Penyelenggaraan Keluarga Sejahtera 

menyebutkan beberapa ciri-ciri umum yang dialami lanjut usia yaitu; 

1) Keterbatasan fungsi tubuh dengan bertambahnya usia. 

2) Lanjut usia secara psikososial dinyatakan krisis. Secara psikososial 

dinyatakan krisis apabila ketergantungan pada orang lain mengisolasi diri 

atau menarik diri dari kegiatan kemasyarakatan.  

3) Perubahan yang berkaitan dengan pekerjaan. perubahan ini diawali ketika 

masa pensiun. Tujuan pensiun adalah agar para lansia dapat menikmati hari 

tua atau jaminan hari tua, namun dalam kenyataanya sering diartikan 

sebaliknya, karena pensiun sering diartikan sebagai kehilangan 

penghasilan, kedudukan, jabatan, peran, kegiatan, status dan harga diri. 

4) Hal-hal yang dapat menimbulkan gangguan keseimbangan. Hal-hal yang 

dapat menggangu keseimbangan (homeostatis), sehingga membawa lansia 

ke arah kerusakan (deteriorisasi) yang progresif terutama aspek psikologis 

yang mendadak, minsalnya bingung, panik, depresif dan apatis. Hal ini 

bersumber dari munculnya stressor psikososial yang paling berat, 

minsalnya kematian pasangan hidup, kematian sanak keluarga dekat, 

terpaksa berurusan dengan penegak hukum atau taram psikis.  

5) Perubahan dalam peran sosial di masyarakat. Akibat berkurangnya fungsi 

indra pendengaran, penglihatan, gerak fisik dan sebagainya, maka muncul 

ganguan fungsional atau bahkan kecacatan pada lanjut usia, badanya 

menjadi bungkuk, pendengaranya sangat berkurang dan penglihatanya 

kabur, sehingga sering menimbulkan keterasingan. Hal itu sebaiknya 

dicegah dengan selalu mengajak mereka melakukan aktivitas, selama yang 

bersangkutan masih sanggup, agar tidak merasa terasing atau diasingkan, 

karena jika keterasingan terjadi akan semakin menolak untuk 

 
 

5 Elizabert B.Hurlock, Psikologi Perkembangan, (Jakarta: Erlangga 1980), hal. 380-383   



20 
 

 

berkomunikasi dengan orang lain dan kadang-kadang terus muncul 

perilaku regresi seperti mudah menangis, mengurung diri, mengumpulkan 

barang-barang tidak berguna serta merengek-rengek dan menangis bila 

ketemu orang lain seperti perilakunya anak kecil.6    

 

Ada beberapa ciri-ciri lanjut usia berdasarkan perkembangan fisik, kognitif 

dan  sosial yaitu:  

1) Perkembangan fisik, menurunya daya tahan fisik, menurut Kartini, 

sebagaimana dikutip oleh Wiji Hidayati dan Sri Purnama disebabkan 

karena meningkatnya usia sehingga terjadi perubahan struktur, fungsi sel, 

jaringan dan sistem organ. 

2) Perkembangan kognitif, ditandai dengan kemunduran pada kognitifnya 

diantaranya mudah lupa, ingatan tidak berfungsi dengan baik dan tidak bisa 

menerima pendapat orang lain. 

3) Perkembangan sosial, Latrancois menyatakan bahwa pada dasarnya ada 

dua teori yang menerangkan umur manusia dengan kegiatanya. Petama, 

teori disaggement berpendapat bahwa pada orang semakin tinggi usia 

manusia, maka semakin mundurnya interaksi sosial, fisik dan emosi dan 

kehidupan dunia. Kedua, teori activity menyatakan bahwa semakin tua 

seseorang akan semakin memelihara hubungan sosial, fisik maupun 

emosionalnya.7 

 

3. Tugas-Tugas Perkembangan Pada Lanjut Usia 

Usia lanjut disebut dengan masa kemunduran, karena pada masa ini terjadi 

penurunan pada fungsi fisik dan psikologis. Meskipun demikian orang berusia lanjut 

juga memiliki tugas perkembangan sesuai dengan usianya. Adapun tugas 

perkembangan orang lanjut usia yaitu:  

 

 
 

6 Sugiri Syarief, Pedoman Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera/PPKS  

(Jakarta: BKKBN, 2013), hal. 66-67. 

 
7 Wiji Hidayati & Sri Purnami, Psikologi Perkembangan, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2008), 

hal. 154-158. 
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a. Penyesuaian diri terhadap perubahan fisik  

1) Perubahan penampilan. Bischof mengatakan bahwa menua berarti 

“peralihan dari kacamata bifoka ke trifocal” pendapat ini menyarankan 

bahwa kebanyakan tanda-tanda yang paling jelas dari usia lanjut 

hanyalah perubahan pada wajah. 

2) Perubahan pada fungsi fisiologis. Ketahanan dan kemampuan bekerja 

menurun karena mengendornya otot-otot dan kelemahan yang bersifat 

menyeluruh mengakibatkan orang yang berusia lanjut semakin sulit 

untuk melakukan pekerjaan yang mengandalkan otot. 

3) Perubahan panca indra. Masa berhentinya reproduksi keturunan pada 

wanita lebih cepat dibandingkan pria. Pada umumnya ada penurunan 

potensi seksual selama usia enam puluhan, kemudian berlanjut sesuai 

dengan bertambahnya usia. Kekuatan terhadap keinginan seksual pada 

usia lanjut sangat tergantung pada kesehatan seseorang secara umum 

dan cara penyesuaian seksualnya yang dilakukan pada awal masa 

kehidupan.  

b.  Penyesuaian perubahan kemampuan motorik  

Lanjut usia pada umumnya menyadari bahwa mereka berubah lebih lambat 

dan koordinasi gerakannya kurang begitu baik dibanding masa muda mereka. 

Perubahan dalam kemampuan motorik ini disebabkan oleh pengaruh fisik dan 

psikologis. Penyebab fisik yang mempengaruhi perubahan-perubahan dalam 
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kemampuan motorik berasal dari kesadaran tentang merosotnya dan perasaan akan 

rendah diri kalau dengan orang yang lebih mudah dalam arti kekuatan, kecepatan dan 

keterampilan. Tekanan emosional yang berasal dari sebab-sebab psikologi dapat 

mempercepat perubahan kemampuan motorik atau menurunya motivasi untuk 

mencoba melakukan sesuatu yang masih dapat dilakukan.   

c. Penyesuaian perubahan kemampuan mental 

Menurunya kondisi fisik yang menunjang terjadinya kerusakan mental telah di 

tunjukkan dengan fakta bahwa perlakuan terhadap hormon sek pada wanita berusia 

lanjut dapat meningkatkan kemampuan berfikir, mempelajari bahan baru, 

mengahafal, mengingat dan meningkatkan kemampuan untuk mengeluarkan energi 

intelektual.8 Tugas-tugas perkembangan pada masa tua menurut Havighurst: 

1) Menyesuaikan diri dengan menurunya kekuatan fisik dan kesehatan.  

2) Menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya income 

(penghasilan) keluarga menyesuaikan diri dengan kematian pasangan 

hidup. 

3) Membentuk hubungan dengan orang-orang yang seusianya. 

4) Membentuk pengaturan kehidupan fisik yang memuaskan. 

5) Menyesuaikan diri dengan peran sosial secara luwes.9 

 

Tugas perkembangan usia lanjut adalah menyesuaikan diri dengan menurunya 

kekuatan fisik dan kesehatan secara bertahap, menyesuaikan diri dengan masa 

kemunduran atau pensiun, berkurangnya pendapatan keluarga, menyesuaikan diri atas 

 
 

8 Elizabeth B.Hurlock, Psikologi Perkembangan, (Jakarta: Erlangga 1980), hal. 386-391. 

 
9 Ibid..., hal. 10. 
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kematian pasangan hidup, menjadi anggota kelompok sebaya, mengikuti pertemuan-

pertemuan sosial dan kewajiban sebagai warga negara serta membentuk pengaturan 

fisik yang memuaskan dan menyesuaikan diri dengan peran sosial secara fleksibel.  

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat dirangkumkan bahwa 

menua merupakan proses alami yang terjadi pada setiap makhluk hidup. Sejak lahir 

manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan sampai akhir kehidupan. 

Sejalan dengan perkembangan tersebut setiap individu memiliki tugas perkembangan 

yang sesuai dengan tahapan perkembangannya. Adapun yang menjadi tugas 

perkembangan pada lansia secara umum adalah penyesuaian diri terhadap perubahan 

fisik, motorik dan mental.    

4.  Lanjut Usia Dalam Perspektif Islam  

Penuaan merupakan perubahan kumulatif pada makhluk hidup, termasuk 

tumbuh, jaringan dan sel, yang mengalami penurunan kapasitas fungsional pada 

manusia, penuaan dihubungkan dengan perubahan degenerative pada kulit, tulang 

jantung, pembuluh darah, paru-paru saraf dan jaringan tubuh lainnya, terutama 

kemampuan penurunan otak.10  Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S.An-Nahl: 70  

بَ ْعدَ  يَ ْعَلَم  ََل  ِلَكْي  اْلُعُمِر  أَْرَذِل  ِإََلٰ  يُ َردُّ  َمْن  َوِمْنُكْم  يَ تَ َوفهاُكْم   ُُثه  َخَلَقُكْم   ُ ِعْلٍم   َواَّلله
َ َعِليٌم َقِدي ْ  ًئا ِإنه اَّلله  رٌ َشي ْ

 
 

10 Alia B. Purwakania Hasan, Psikologi Perkembangan Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2008), hal. 17. 
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Artinya: “Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu: dan di 

antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah (pikun), supaya 

dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah 

Maha mengetahui lagi Maha Kuasa”. (Q.S.An-Nahl: 70) 11 

 

Ayat ini menyatakan bahwa hanya Allah sendiri yang menciptakan kamu dari 

tiada, kemudian melalui permulaan seperma dan ovum kamu lahir dan berpotensi 

tumbuh berkembang, kemudian mematikan kamu dengan bermacam-macam cara dan 

dalam bidang usia yang berbeda-beda. Ada yang dimatikan saat kanak-kanak, remaja, 

dewasa, dan dalam keadaan tua atau ada yang diberi kekuatan lahir dan batin 

sehingga terpelihara jasmani dan akalnya dan diantara kamu ada juga yang 

dikembalikan oleh Allah dengan sangat mudah kepada umur yang paling lemah, 

yakni secara berangsur-angsur kembali seperti bayi tak berdaya fisik dan psikis, 

karena otot dan urat nadinya mengendor dan daya kerja sel-selnya menurun hingga 

akhirnya dia menjadi pikun tidak mengetahui lagi sesuatupun yang pernah 

diketahuinya. Lalu sesudah itu diapun akan mati, sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui segala sesuatu termasuk rahasia ciptaan-Nya lagi Maha Kuasa untuk 

mewujudkan apa yang dikehendaki-Nya.12   Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-

Isra ayat 23-24 

 
 

11 AL-Qur’an dan Terjemahnya AL--Jumanatul ‘Ali, (Bandung: CV J-ART, 2015), hal. 275. 

 
12 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Volume 7, 

Cet ke VII, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hal. 285-286. 
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هُ  ِإَله  تَ ْعُبُدوا َأَله  َربُّكَ  َوَقَضىٰ  ُلَغنه  ِإمها ِإْحَسانً  َوِِبْلَواِلَدْينِ  ِإَّيه  أَوْ  َأَحُدُُهَا اْلِكَبَ  ِعْنَدكَ  يَ ب ْ
َهْرُُهَا َوََل  ُأف ٍ  ََلَُما تَ ُقلْ  َفََل  ِكََلُُهَا  الذُّل ِ  َجَناحَ  ََلَُما َواْخِفضْ  َكرميًا قَ ْوًَل  ََلَُما َوُقلْ  تَ ن ْ

 َصِغريًا  َرب هَياِن  َكَما اْرَْحُْهَما َرب ِ  َوُقلْ  الرهْْحَةِ  ِمنَ 
 

Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan 

menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapak mu dengan 

sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai 

berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu 

mengatakan kepada keduannya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak 

mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah 

dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: “Wahai 

Tuhanku, kasihilah mereka keduannya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik 

Aku waktu kecil”. (Q.S. Al-Isra: 23-24).13 

 

Surah Al-Isra’ ayat 23 menyebutkan secara tegas kedua orang tua atau salah 

seorang di antara keduanya atau kedua-duanya mencapai ketuaan di sisimu. Hal ini 

untuk menekankan bahwa apapun keadaan mereka, berdua atau sendiri, maka 

masing-masing harus mendapatkan perhatian anak. Memang boleh jadi keberadaan 

orang tua sendirian atau keberadaan mereka berdua masing-masing dapat 

menimbulkan sikap tidak acuh kepadanya. Boleh jadi jika  keduanya masih berada di 

sisi anak, sang anak akan segan atau cinta pada salah satunya terpaksa berbakti 

kepada keduanya, karena keseganan atau kecintaan pada salah seorang di antara 

mereka saja. Dan ini akan menjadikan ia tidak berbakti kalau yang disegani atau 

disayangi sudah tiada.  

 
 

13  AL-Qur’an dan Terjemahnya AL--Jumanatul ‘Ali, (Bandung: CV J-ART, 2015), hal. 258. 
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Ayat 24 masih lanjutan tuntutan bakti kepada ibu bapak. Ayat ini 

memerintahkan anak bahwa rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dorong 

oleh karena rahmat kasih sayang keduanya, bukan karena takut atau malu dicela 

orang bila tidak menghormatinya dan ucapkanlah, yakni berdo’alah secara tulus. 

“Wahai Tuhanku” yang memelihara dan mendidik atau antara lain dengan 

menambahkan kasih pada ibu bapakku, kasihilah mereka keduanya, disebabkan 

karena mereka berdua telah melimpahkan kasih kepadaku antara lain dengan 

mendidikku waktu kecil” 14 

Ayat di atas, menunjukkan bahwa setiap manusia yang berada  di muka bumi 

ini wajib menaati ibu bapaknya serta menghargai dan menghormati orang yang tua 

lainya, meskipun bukan orang tua kandungnya. Maka sudah sepantasnya 

memperlakukan orang tua atau kalangan lanjut usia dengan sebaik-baiknya. 

Berkenaan dengan ayat diatas menegaskan kepada kita orang yang lebih muda 

harus menghormati dan menyayangi orang yang tua. Janganlah mengatakan kepada 

keduanya perkataan “ah” dan jangan membentak mereka tetapi ucapkanlah perkataan 

mulia kepada keduanya. 

5. Masalah Yang Dihadapi Usia Lanjut  

Menurut Siti Partini Suadirman dalam buku Psikologi Usia Lanjut masalah 

yang pada umumnya dihadapi oleh usia lanjut dapat di kelompokkan ke dalam (a) 

 
 

14  M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Volume 7, 

Cet ke VII, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hal. 443- 444. 
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masalah ekonomi, (b) masalah sosial budaya, (c) masalah kesehatan, dan (d) masalah 

psikologis.  

a.  Masalah Ekonomi  

Usia lanjut ditandai dengan menurunya produktivitas kerja, memasuki masa 

pensiun atau berhentinya pekerjaan utama. Hal ini berakibat pada penurunnya yang 

kemudian terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, seperti sandang, 

pangan, papan, kesehatan, rekreasi dan kebutuhan sosial. Pada sebagian usia lanjut, 

karena kondisinya yang tidak memungkinkan, berarti masa tua tidak produktif lagi 

dan berkurang atau bahkan tiada penghasilan. Pada hal di sisi lain, usia lanjut 

dihadapkan kepada berbagai kebutuha yang bergizi dan seimbang, pemeriksaan 

kesehatan secara rutin, perawatan bagi yang menderita penyakit ketuaan, kebutuhan 

sosial dan rekreasi.  

Penghasilan usia lanjut pada umumnya berasal dari pensiun, tabungan, 

bantuan dari anak atau anggota keluarga lainnya. Bagi usia lanjut yang 

penghasilannya mencukupi, tidak menjadi masalah. Bagi yang tidak memiliki 

penghasilan yang mencukupi akan menghadapi masalah. Pakar keuangan sering 

menyarankan para pra-usia lanjut untuk mempersiapkan diri dengan menciptakan 

“passive income” atau penghasilan yang diperoleh secara pasif, seperti minsalnya 

memiliki rumah yang dapat disewakan, memiliki saham, memiliki tabungan deposito, 

memiliki usaha yang dijalankan oleh orang lain, yang kesemuannya memberikan 

pendapatan atau penghasilan bagi usia lanjut tanpa harus bekerja lagi.  
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Bagi yang memiliki pensiun, mereka lebih baik kondisi keuanganya, karena 

memiliki penghasilan tetap, juga akses layanan kesehatan dari pemerintah yang 

memang sangat dibutuhkan. Jika tidak, hal ini akan membawanya kepada kondisi 

tergantung atau menjadi tanggungan atau beban bagi anak cucu atau anggota keluarga 

lainya. Dengan demikian status ekonomi para usia lanjut pada umumnya berada pada 

status ekonomi kurang, miskin, bahkan terlantar.  

Oleh karenanya, tidak salah bila berkembang anggapan di masyarakat, bahwa 

anak adalah investasi masa depan bagi orang tua. Hal ini wajar karena memang 

selama ini jaminan sosial bagi usia lanjut hampir sepenuhnya berasal dari keluarga, 

terutama anak.  

Jaminan sosial dari pemerintah sangat terbatas, belum mampu menjangkau 

pemenuhan kebutuhan usia lanjut. Sementara itu, dari sudut agama dan adat istiadat, 

anak berkewajiban untuk berbakti dan merawat orang tuanya. Demikian pula halnya 

tetangga dan masyarakat, berkewajiban menghormati orang yang sudah tua, 

memberikan pertolongan dan bantuan kepadanya, yang semua ini mewarnai tata 

kehidupan bermasyarakat kita.  

Menurut Hurlock menyatakan, apabila pendapatan orang usia lanjut secara 

drastis berkurang maka minat untuk mencari uang tidak lagi berorientasi pada apa 

yang ingin mereka beli dan untuk membayar symbol status yang biasa dilakukan pada 

kehidupan masa muda, tetapi untuk sekedar menjaga mereka agar tetap mandiri. 

Yang mereka pikirkan yaitu bagaiman mereka dapat tinggal, di mana dan bagaimana 
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mereka tidak tergantung pada saudaranya atau tidak tergantung pada bantuan orang 

lain.  

Secara ekonomis, penduduk usia lanjut dapat diklasifikasikan kepada tingkat 

ketergantungan atau kemandirian mereka. Dalam kaitan ini penduduk usia lanjut  

dikelompokkan kedalam tiga kelompok, yaitu (1) kelompok lanjut usia yang sudah 

uzur, pikun yaitu mereka yang sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan 

dasar mereka, (2) kelompok lanjut usia yang produktif, yaitu mereka yang mampu 

memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan tidak tergantung pada pihak lain, (3) 

kelompok lanjut usia yang miskin, yaitu termasuk mereka yang secara relative tidak 

dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, seperti pekerjaan atau pendapatan yang tidak 

dapat menunjang kelangsungan kehidupannya.  

b.  Masalah Sosial 

Memasuki masa tua ditandai dengan berkurangnya kontak sosial, baik dengan 

anggota keluarga, anggota masyarakat maupun teman kerja sebagai akibat 

terputusnya hubungan kerja karena pensiun. Di samping itu kecenderungan 

meluasnya keluarga inti atau keluarga batih (nucleus family) dari pada keluarga luas 

(extended family) juga akan mengurangi kontak sosial usia lanjut. Di samping itu 

perubahan nilai sosial masyarakat yang mengarah kepada tatanan masyarakat 

individualistik berpengaruh bagi para usia lanjut yang kurang mendapat perhatian, 

sehingga sering tersisih dari kehidupan masyarakat dan terlantar. Kurangnya kontak 

sosial ini menimbulkan perasan kesepian dan murung.  Hal ini tidak sejalan dengan 
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hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang dalam hidupnya selalu membutuhkan 

kehadiran orang lain. 

Untuk menghadapi kenyataan ini perlu dibentuk kelompok-kelompok usia 

lanjut yang memiliki kegiatan mempertemukan para anggota agar kontak sosial 

berlangsung. Kontak sosial ini sangat berguna bagi usia lanjut agar memiliki 

kesempatan untuk saling bertukar informasi, saling belajar dan saling bercanda. 

Kontak sosial akan mendatangkan perasaan senang yang tidak dapat dipenuhi bila ia 

dalam keadaan sendirian. Oleh karenanya, upaya mempertemukan sesama usia lanjut, 

meninggalkan kebiasaan bahwa usia lanjut sebagai penunggu rumah perlu dilakukan.  

c.  Masalah kesehatan 

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan di Indonesia adalah 

meningkatnya usia harapan hidup manusia Indonesia. Peningkatan jumlah penduduk 

usia lanjut akan diikuti dengan meningkatnya permasalahan kesehatan, seperti 

masalah kesehatan indra pendengaran dan penglihatan.  

Pada usia lanjut terjadi kemunduran sel-sel karena proses penuaan yang  

berakibat pada kelemahan organ, kemunduran fisik, timbulnya berbagai macam 

penyakit terutama penyakit degenerative. Hal ini akan menimbulkan masalah 

kesehatan, sosial dan membebani perekonomian baik pada usia lanjut maupun 

pemerintah karena masing-masing penyakit memerlukan dukungan dana atau biaya.  

Masa tua ditandai oleh penurunan fungsi fisik dan rentan terhadap berbagai 

penyakit. Jenis penyakit yang pada umumnya diderita oleh manula adalah penyakit 
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Kardiovaskuler, Muskuloskeletal, TBC, Paru, Bronkitis, Asma dan ganguan 

pernapasan.15 Kerentangan terhadap penyakit ini disebabkan oleh menurunya fungsi 

berbagai organ tubuh. Diperlukan pelayanan kesehatan terutama untuk kelainan 

degenerative demi meningkatkan derajat kesehatan dan mutu kehidupan usia lanjut 

agar tercapai masa tua yang bahagia dan berguna dalam kehidupan keluarga dan 

masyarakat sesuai dengan keberadaanya. Masalah kesehatan pada umumnya 

merupakan masalah yang paling dirasakan oleh usia lanjut. Yang diharapkan bagi 

para usia lanjut adalah bagaimana agar masa tua dijalani dengan kondisi sehat, bukan 

dijalani dengan sakit-sakitan. Untuk itu rencana hidup seharusnya sudah dirancang 

jauh sebelum memasuki masa usia lanjut, sudah punya rencana apa yang akan 

dilakukan kelak sesuai dengan kemampuannya.  

Pola hidup sehat, makanan bergizi dan seimbang, aktivitas olahraga, 

menghindari rokok adalah upaya positif untuk menghindarkan diri atau menurunkan 

gejala penyakit dari gangguan kesehatan.  

Kecukupan makanan sehat sangat penting. Mereka yang telah berusia 70 

tahun kebutuhan gizinya sama dengan saat berusia 50 tahun. Bedanya adalah pada 

nafsu makan. Hal ini terkait dengan menurunya indra rasa. Indra penciuman dan 

penglihatan juga terganggu yang berakibat pada pemilihan makanan yang berbau 

tajam atau minat terhadap makanan menurun. perubahan emosional karena depresi 

 
 

15 Rosleny Marliani, Psikologi Perkembangan, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2015), hal. 

252. 
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dan kesepian juga membuat nafsu makan menurun. masalah gigi seperti gigi 

berlubang, gigi tanggal, gigi palsu sering mengurangi kenyamanan saat makan, dan 

menurunkan niat untuk makan. Gangguan mengunyah perlu diatasi dengan 

penyediaan makanan yang lunak. Kondisi kesehtan pada usia lanjut berkaitan dengan 

apa yang dimakan. Pengaturan menu yang tepat adalah kuncinya.  

Dengan mengatur makanan sesuai dengan kondisinya, kehidupan usia lanjut 

yang menyenangkan akan lebih dapat dipertahankan, tidak terlalu merasakan 

kehidupan yang berbeda dari saat masih muda. Selain mengatur makan, sangat 

penting untuk mempertahankan aktivitas agar tetap sehat, seperti berjalan kaki, 

berenang atau senam ringan. Lebih-lebih kegiatan yang menjadi hobinya seperti 

berkebun, berenang, berjalan pagi. Jika berjalan merasa kurang yakin ada baiknya 

dibantu dengan tongkat sehingga merasa lebih percaya diri. Kebiasaan membaca 

perlu ditahankan atau diupayakan untuk dilakukan, karena hal ini baik sebagai latihan 

otak supaya tak cepat pikun.  

Departemen Kesehatan mencanangkan tujuan Program Kesehatan Lanjut Usia 

adalah meningkatkan derajat kesehatan usia lanjut agar tetap sehat, mandiri dan 

berdaya guna sehingga tidak menjadi beban bagi dirinya sendiri, keluarga maupun 

masyarakat. Aspek-aspek yang dapat dikembangkan adalah upaya pencegahan agar 

proses menua dapat diperlambat, sedang bagi yang sudah tua perlu direhabilitasi agar 

tetap mampu mengerjakan kehidupan sehari-hari secara mandiri.  
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d. Masalah psikologis  

Masalah psikologis yang dihadapi usia lanjut pada umumnya meliputi: 

kesepian, terasing, dari lingkungan, ketidak berdayaan, perasaan tidak berguna, 

kurang percaya diri, ketergantungan, keterlantaran terutama bagi usia lanjut yang 

miskin, post power syndrome dan sebagainya. Kehilangan perhatian dan dukungan 

dari lingkungan sosial biasanya berkaitan dengan hilangnya jabatan atau kedudukan, 

dapat menimbulkan konflik atau keguncangan. Berbagai persoalan tersebut 

bersumber dari menurunya fungsi-fungsi fisik dan psikis sebagai akibat proses 

penuaan. Aspek psikologi merupakan faktor penting dalam kehidupan usia lanjut, 

bahkan sering lebih menonjol dari pada aspek lainya dalam kehidupan seorang usia 

lanjut. 

Kebutuhan psikologis merupakan kebutuhan akan rasa aman (the safety 

needs), kebutuhan akan rasa memiliki dan dimiliki serta akan rasa kasih sayang (the 

belongingness and love needs), kebutuhan akan aktualisasi diri (the need for self 

actualization). Kebutuhan akan rasa aman meliputi kebutuhan akan keselamatan, 

seperti keamanan, kemantapan, ketergantungan, perlindungan, bebas dari rasa takut, 

kecemasan, kekalutan, ketertiban dan sebagainya, yang intinya terbebas dari rasa 

takut. Oleh karena itu, adanya aktivitas pekerjaan merupakan salah satu bentuk 

pemenuhan kebutuhan akan rasa aman. Dengan bekerja seseorang mampu memenuhi 

kebutuhan fisik sebagai makhluk biologis yang membutuhkan pangan, sandang, dan 

papan. 
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Pada umumnya usia lanjut mengharapkan penjang umur, semangat hidup, 

tetap berperan sosial, dihormati, mempertahankan hak dan hartanya, tetap berwibawa, 

kematian dalam ketenangan dan diterima di sisi-Nya (khusnul khotimah), dan masuk 

surga.16 

Mengingat kondisi usia lanjut tersebut, secara umum dapat di simpulkan 

bahwa usia lanjut merupakan kelompok penduduk yang rentan terhadap masalah, 

baik masalah ekonomi, sosial, kesehatan, maupun psikologis. Oleh karenannya agar 

usia lanjut tetap sehat serta mandiri, sejahtera dan berguna, perlu didukung oleh 

lingkungan yang kondusif, baik pada tingkat keluarga maupun lingkungan 

masyarakat. Para usia lanjut perlu diberdayakan sebagai subjek yang memiliki 

pengalaman dan kearifan yang pada umumnya belum dimiliki oleh generasi yang 

lebih muda. Keberadaan usia lanjut bukan sebagai objek tetapi sebagai subjek.  

Menurut Rosleny Marliani dalam buku psikologi Perkemangan beberapa teori 

yang berkaitan dengan proses penuaan, yaitu: (a) teori biologi, (b) teori psikologi,(c) 

teori sosial, dan (d) teori spiritual.  

a. Teori Biologi 

Teori biologi mencangkup teori genetik dan mutasi, immunology slow theory, 

teori stress, teori radikal bebas, dan teori rantai silang.  

 
 

16 Siti Partini Suardiman, Psikologi Usia Lanjut, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 

2016), hal. 9-16. 
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1) Teori genetik dan mutasi. Menurut teori genetik dan mutasi, semua 

terprogram secara genetik untuk spesies-spesies tertentu. Menua terjadi 

sebagai akibat dari perubahan biokimia yang diprogramkan oleh molekul-

molekul DNA dan setiap sel pada saatnya akan mengalami mutasi. 

2) Immunology slow theory. Menurut immunology slow theory, system imun 

menjadi efektif dengan bertambahnya usia dan masuknya virus ke dalam 

tubuh yang dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh.  

3) Teori stres. Teori stres mengungkapkan menua terjadi akibat hilangnya sel-

sel yang biasa digunakan tubuh. Regenerasi jaringan tidak dapat 

mempertahankan kestabilan lingkungan internal, kelebihan usaha, dan stres 

yang menyebabkan sel-sel tubuh telah terpakai. 

4) Teori radikal bebas. Radikal bebas dapat terbentuk di alam bebas, tidak 

stabilnya radikal bebas (kelompok atom) mengakibatkan oksidasi oksigen 

bahan-bahan organik seperti karbohidrat dan protein. Radikal ini 

menyebabkan sel-sel tidak dapat melakukan regenerasi.  

5) Teori rantai silang. Pada teori rantai silang diungkapkan bahwa reaksi 

kimia sel-sel yang tua menyebabka ikata yang kuat, khususnya jaringan 

kolagen. Ikatan ini menyebabkan kurangnya elastisitas kekacauan, dan 

hilangnya fungsi sel.  
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b. Teori psikologi  

Perubahan psikologis yang terjadi dapat dihubungkan pula dengan keakuran 

mental dan keadaan fungsional yang efektif. Adanya penurunan dan intelektualitas 

yang meliputi persepsi, kemampuan kognitif, memori, dan belajar pada usia lanjut 

menyebabkan mereka sulit untuk dipahami dan berinteraksi. Persepsi merupakan 

kemampuan interprestasi pada lingkungan. Dengan adanya penurunan fungsi sistem 

sensorik, maka akan terjadi pula penurunan kemampuan untuk menerima, 

memperoses, dan merespons stimulus sehingga terkadang akan muncul aksi/reaksi 

yang berbeda dari stimulis yang ada.  

c. Teori sosial  

Ada beberapa teori sosial yang berkaitan dengan proses penuaan, yaitu:  

1) Teori intraksi sosial. Teori ini mencoba menjelaskan mengapa lansia 

bertindak pada suatu situasi tertentu, yaitu atas dasar hal-hal yang dihargai 

masyarakat. Pada lansia, kekuasaan dan prestasinya berkurang sehingga 

menyebabkan interaksi sosial mereka juga berkurang, yang tersisa 

hanyalah harga diri dan kemampuan mereka untuk mengikuti perintah.  

2) Teori penarik diri. Teori ini menyatakan bahwa kemiskinan yang diderita 

lansia dan menurunya drajat kesehatan mengakibatkan seorang lansia 

secara perlahan-lahan menarik diri dari pergaulan di sekitarnya.  

3) Teori aktivitas. Teori ini menyatakan bahwa penuaan yang sukses 

bergantung bagaimana seorang lansia merasakan kepuasan dalam 
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melakukan aktivitas serta mempertahankan aktivitas tersebut lebih penting 

dibandingkan kuantitas dan aktivitas yang dilakukan.  

4) Teori kesinambungan. Teori ini mengemukakan adanya kesinambungan 

dalam siklus kehidupan lansia. Pengalaman hidup seseorang pada suatu 

saat merupakan gambaranya kelak pada saat ia menjadi lansia. Hal ini 

dapat terlihat bahwa gaya hidup, prilaku, dan harapan seseorang ternyata 

tidak berubah meskipun ia telah menjadi lansia. 

5) Teori perkembangan. Teori perkembangan menjelaskan bagaimana proses 

menjadi tua merupakan suatu tantangan dan bagaimana jawaban lansia 

terhadap berbagai tantangan tersebut yang dapat bernilai positif ataupun 

negatif. Akan tetapi, teori ini tidak menggariskan bagaimana cara menjadi 

tua yang diinginkan atau yang seharusnya diterapkan oleh lansia tersebut. 

6) Teori stratifikasi usia. Keunggulan teori stratifikasi usia adalah bahwa 

pendekatan yang dilakukan bersifat deterministik dan dapat dipergunakan 

untuk mempelajari sifat lansia secara kelompok dan bersifat makro. Setiap 

kelompok dapat ditinjau dari sudut pandang demografi dan keterkaitanya 

dengan kelompok usia lainya.  

d. Teori spiritual  

Komponen spiritual dan tumbuh kembang merujuk pada pengertian hubungan 

individu dengan alam semesta dan persepsi individu tentang arti kehidupan. 
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Beberapa macam teori yang berkaitan dengan proses penuaan diantaranya 

teori biologi, psikologi, sosial, dan spiritual. Yang merupakan suatu perubahan secara 

bertahab sel-sel dan jaringan tubuh mengalami kerusakan, kerusakan organ pada 

tubuh, pentingnya ilmu yang mempelajari emosional, sikap, pemikiran dan perasaan 

yang dialami oleh lansia. Kemudian pentingnya pemahaman dari masyarakat bahwa 

intraksi sosial yang terbilang kurang dikarenakan salah satu faktof dan kondisi yang 

tidak memungkinkan lansia untuk bersosialisasi seperti daya ingat yang menurun dan 

juga pentingnya nilai ibadah sehingga lansia lebih fokus untuk  mendekatkan diri 

kepada sang penciptaNya.  

 

B. Keluarga Kurang Mampu 

1. Pengertian Keluarga  

Dalam psikologi, keluarga diartikan sebagai dua orang, laki dan perempuan 

yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta atau kasih 

sayang, menjalankan tugas, tanggung jawab dan fungsi yang saling terkait karena 

adanya sebuah ikatan batin, atau hubungan perkawinan.17 Kemudian melahirkan 

keturunan atau zuriat terdapat pula nilai kesepahaman, watak, kepribadian yang satu 

sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman, menganut ketentuan 

norma, adat, nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga. 

 
 

17  Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (Malang: UIN-MALIKI  PRESS 

2013), hal. 42. 
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Kamus Besar Bahasa Indonesia telah menyatakan bahwa “keluarga” terdiri dari ibu 

bapak dengan anak-anaknya, suatu kekerabatan yang sangat mendasar di 

masyarakat.18 

Keluarga merupakan arena utama dan pertama untuk melakukan interaksi 

sosial dan mengenal perilaku-perilaku yang dilakukan oleh oran lain. Juga keluarga 

sebagai tonggak awal dalam pengenalan budaya-budaya masyarakat dalam mana 

anggota keluarga belajar tentang pribadi dan sifat orang lain di luar dirinya. Karena 

itu, keluarga merupakan wadah yang memiliki arti penting dalam pembentukan 

karakter, hubungan kekerabatan, sosial dan kreativitas para anggotanya. Karena itu, 

sangat menarik untuk dikaji urgensitas keluarga ini dalam berbagai dimensinya baik 

oleh para ilmuan maupun para praktisi.19 

Salah satu ilmuan pertama yang mengkaji keluarga adalah George Murdock. 

Terdapat dalam bukunya Sosial Structure, Murdock menguraikan bahwa keluarga 

merupakan kelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal bersama, terdapat 

kerja sama ekonomi, dan terjadi proses reproduksi.  

Menurut Anderson dan Carter, dalam buku Ulfiah Psikologi Keluarga 

Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga, 

keluarga dianggap dan dipercaya, mempunyai tanggung jawab utama, untuk 

 
 

18 Tim Redaksi Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Cet, Kedua 

(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hal. 659. 

19 Ulfiah, Psikologi Keluarga, Pemahaman Hakikat dan Penanganan Problematika Rumah 

Tangga, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2016), hal. 1. 
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sosialisasi dalam kehidupan sehari-hari atau sebagai tuntunan tanggung jawab umum 

agar manusia dapat mempertahankan hidupnya. Keluarga dipandang sebagai suatu 

kelompok kecil, sebagai pusat lingkaran hidup seseorang, sebagai wadah yang 

penting dalam harapan sosial, sebagai sumber hidup untuk suatu pertumbuhan.20 

Pengertian keluarga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengertian keluarga 

secara psikologis dan pengertian keluarga secara biologis. Pertama, pengertian 

keluarga secara psikologis dan pengertian keluarga secara biologis diartikan sebagai 

sekumpulan orang yang hidup bersama dalam tempat tinggal dan masing-masing 

anggota merasakan adanya pertautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, 

memperhatikan, dan saling menyerahkan diri. Kedua, pengertian keluarga secara 

biologis menunjukkan ikatan keluarga antara ibu, ayah dan anak yang berlangsung 

terus karena adanya hubungan darah yang tak mungkin dihapus. Dalam upaya untuk 

saling mempengaruhi memperhatikan, dan saling menyerahkan diri terkandung 

perwujudan peran dan fungsi orang tua.21 

Keluarga merupakan unit sosial pertama dan utama sebagai pondasi primer 

bagi perkembangan anak. Untuk itu, baik buruknya keluarga sangat berpengaruh 

terhadap pembentukan kepribadian anak. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat 

Gerungan dalam buku Psikologi Keluarga Pemahaman Hakikat Keluarga dan 

 
 

20 Ibid...., hal. 1. 

 
21 Ibid...., hal. 2. 
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Pemahaman Problematika Rumah Tangga yang menyatakan bahwa keluarga 

merupakan lingkungan pertama bagi anak, maka orang tua berkewajiban 

menciptakansituasi yang memungkinkan anak dapat berkembang dengan sebaik-

baiknya. Karena keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak, dalam hal ini 

keluarga mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap keberhasilan anak 

dalam menyelesaikan tugas perkembangannya. Jelaslah bahwa keluarga dapat 

membentuk keperibadian anak. Sebagai sebuah komunikasi, keluarga yang di 

dalamnya terdapat ayah, ibu, dan anak akan saling berhubungan dan saling 

mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Dari kegiatan yang saling berhubungan dan 

saling mempengaruhi itu, akhirnya melahirkan bentuk-bentuk interaksi sosial dalam 

keluarga yang berlangsung antara ayah, ibu, dan anak.22 

 Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat di simpulkan bahwa 

keluarga adalah suatu unit sosial terkecil dari masyarakat yang di dalamnya terdapat 

ayah, ibu, serta anak yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain 

yang pada akhirnya melahirkan bentuk-bentuk interaksi sosial antar sesama anggota 

keluarga.  

2. Peran Keluarga  

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak untuk 

membentuk kepribadian dan mencapai tugas-tugas perkembangannya. Oleh karena 

 
 

22 Ibid...., hal. 3. 
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itu, keluarga menjadi faktor yang terpenting bagi pembentukan sikap dan prilaku 

anak baik dalam segi kepribadian, sosial maupun emosional anak. Keluarga memiliki 

peran yang sangat penting dalam upaya mengembangkan kepriabadian anak. 

Perawatan orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai 

kehidupan, baik agama maupun sosial budaya yang diberikan merupakan faktor yang 

sangat mendukung untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota 

masyarakat yang baik.  

Peran keluarga menggambarkan seperangkat perilaku interpersonal, sifat 

kegiatan yang berhubungan dengan individu dalam posisi dan situasi tertentu. Peran 

individu dalam keluarga didasari oleh harapan dan pola perilaku dari keluarga, 

kelompok dan masyarakat.23 

Kiranya peranan umum keluarga dalam perkembangan sosial anak-anak tidak 

usah lagi diuraikan dengan panjang lebar. Keluarga merupakan kelompok sosial yang 

pertama dalam kehidupan manusia, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai 

manusia sosial di dalam hubungan interaksi dengan kelompoknya. Segala-galanya 

yang telah di uraikan mengenai interaksi kelompok berlaku pula bagi interaksi 

kelompok keluarga yang merupakan kelompok primer itu, termasuk pembentukan 

norma-norma sosial, internalisasi norma-norma, terbentuknya Frame of reference 

sense of belongingness, (kerangka acuan, rasa memiliki) dan lain-lainya. Di dalam 

 
 

23 Ibid. hal. 3-4. 
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keluarganya, yang interaksi sosialnya berdasarkan simpati, ia pertama-tama belajar 

memperhatikan keinginan-keinginan orang lain, belajar bekerja sama, bantu 

membantu, dengan kata lain ia pertama-tama belajar memegang peranan sebagai 

makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan-kecakapan tertentu 

dalam pergaulannya dengan orang lain. 

Pengalaman-pengalamannya dalam interaksi sosial dalam keluarganya turut 

menentukan pula cara-cara tingkah lakunya terhadap orang lain dalam pergaulan 

sosial di luar keluarganya, di dalam masyarakat pada umumnya. Apabila interaksi 

sosialnya di dalam kelompok-kelompok karena beberapa sebab tidak lancar atau tidak 

wajar, kemungkinannya besar bahwa interaksi sosianya dengan masyarakat pada 

umumnya juga berlangsung dengan tidak wajar.  

Jadi, selain dari peranan umum kelompok keluarga sebagai kerangka sosial 

yang pertama, tempat manusia berkembang sebagai manusia sosial, terdapat pula 

peranan-peranan tertentu di dalam keadaan-keadaan keluarga yang dapat 

mempengaruhi perkembangan individu sebagai makhluk sosial. 24  

3. Fungsi Keluarga  

Menciptakan keluarga sejahtera itu tidak terlepas dari usaha anggota keluarga 

untuk mengembangkan keluarga yang berkualitas yang diarahkan pada terwujudnya 

kualitas keluarga bercirikan kemandirian keluarga dan ketahanan keluarga. 

 
 

24 Gerungan, Psikologi Sosial, (Bandung: PT ERESCO, 1988), hal. 180-181. 
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Pengembangan keluarga yang berkualitas dan sejahtera ini ditunjukan agar keluarga 

dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material sehingga dapat menjelaskan fungsi 

keluarga secara optimal.  

Menurut Soelaman dalam buku Psikologi Keluarga Pemahaman Hakikat 

Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga fungsi keluarga adalah 

sebagai berikut.   

a. Fungsi Edukasi 

Fungsi edukasi adalah fungsi keluarga yang berkaitan dengan pendidikan anak 

khususnya dan pendidikan serta pembinaan anggota keluarga pada umumnya. Fungsi 

edukasi ini tidak sekedar menyangkut pelaksanaanya, melainkan juga terkait dengan 

pola penentuan dan pengukuhan landasan yang mendasari pendidikan itu, pengarahan 

dan perumusan tujuan pendidikan, perencanaan dan pengelolaan, penyediaan dana 

dan sarana, pengayaan wawasan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan 

pendidikan.  

Pelaksanaan fungsi edukasi merupakan suatu bentuk realisasi tangung jawab 

yang harus dipikul orang tua karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan 

utama bagi anak, untuk dapat mendidik anak dan membangun sifat dan pribadi yang 

mandiri dan menumbuhkan motif pada anak.  

b. Fungsi Sosialisasi  

Orang tua dan keluarga dalam melaksanakan fungsi sosialisasi ini mempunyai 

kedudukan sebagai penghubung anak dengan kehidupan sosial dan norma-norma 
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sosial, yang melipui penerangan, penyaringan dan, penafsirannya ke dalam bahasa 

yang dapat dimengerti dan ditanggapi maknanya oleh anak. Dengan demikian, anak 

akan mampu menyiapkan dirinya agar dapat menempatkan diri sebagai pribadi yang 

mantap dalam masyarakat dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat yang 

konstruktif. 

c. Fungsi Proteksi atau Fungsi Perlindungan 

Mendidik anak pada hakikatnya bersifat melindungi, yaitu membentengi dari 

tindakan-tindakannya yang akan merusak norma-norma. Dengan kata lain, fungsi ini 

melindungi anak dari ketidak mampuannya bergaul dengan lingkungan sosialnya, 

melindungi dari pengaruh yang tidak baik yang mungkin mengancamnya sehingga 

anak merasa terlindungi dan aman.  

d. Fungsi Afeksi atau Perasaan  

Anak bisa merasakan atau menangkap suasana perasaan yang melingkupi 

orang tuanya pada saat melakukan komunikasi. Kehangatan yang terpancar dari 

aktivitas gerakan, ucapan mimik serta perbuatan orang tua merupakan hal yang 

sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan dalam keluarga. Oleh karena itu, orang 

tua dalam memahami dan bergaul dengan anak hendaknya memahami, menangkap 

dan turut merasakan apa yang anak rasakan serta bagaimana kesan atau persepsi anak 

tentang orang tua.  
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e. Fungsi Religius  

Keluarga berkewajiban untuk mengikut sertakan anak dan anggota keluarga 

lainnya kepada kehidupan beragama. Tujuannya bukan hanya megetahui kaidah-

kaidah agama saja, tetapi untuk menjadi insan yang beragama sehingga menjadi 

anggota keluarga yang sadar bahwa hidup hanya untuk mencari ridha-Nya.  

f. Fungsi Ekonomis  

Fungsi ekonomis keluarga meliputi pencarian nafkah, perencanaan 

pembelanjaan serta pemanfaatanya. Dalam mendidik anak, keluarga dengan fungsi 

ekonomisnya perlu diperhatikan karena jika tidak seimbang dalam mengelola ini, 

maka akan berakibat pula pada perkembangan anak dan pembentukan kepribadian 

anak.  

g. Fungsi Rekreatif  

Fungsi rekreatif dapat terlaksana jika keluarga dapat menciptakan rasa aman, 

nyaman, ceria agar dapat dinikmati dengan tenang, damai dan jauh dari ketegangan 

batin sehingga memberikan perasaan yang bebas dari tekanan. Hal ini akan 

memberikan rasa saling memiliki dan kedekatan antara tiap anggota keluarga.  

h. Fungsi Biologis  

Fungsi biologis keluarga, yaitu berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan 

biologis anggota keluarga. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan sandang, pangan, 
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papan, serta kebutuhan akan keterlindungan fisik, termasuk di dalamnya kehidupan 

seksual.25 

Ditinjau dari kedelapan fungsi keluarga tersebut, maka jelaslah bahwa 

keluarga memiliki fungsi yang vital dalam pembentukan individu. Oleh karena itu 

keseluruhan fungsi tersebut harus terus menerus dipelihara. Jika salah satu dari 

fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan, maka akan terjadi ketidak harmonisan dalam 

sistem keteraturan dalam keluarga.  

4. Ukuran Kurang Mampu 

 Kurang mampu adalah suatu kondisi tidak tersediannya secara ekonomi untuk 

memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidak 

mampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi 

kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan 

pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk 

memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar 

pendidikan.  

Kondisi masyarakat yang disebut kurang mampu dapat diketahui kemampuan 

pendapatan dalam memenuhi standar hidup. Pada prinsipnya, standar hidup di suatu 

masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga 

tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun 

 
 

25 Ulfiah, Psikologi Keluarga Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika 

Rumah Tangga, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2016), hal. 4-6. 
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pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar 

kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat 

disebut kurang mampu apabila memiliki pendapatan rendah dari rata-rata pendapatan 

sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk kesejahteraan dirinya.  

 Secara umum kurang mampu diartikan sebagai kondisi ketidak mampuan 

pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk 

menjamin kelangsungan hidup. Kemampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan 

pokok berdasarkan standar harga tertentu adalah rendah sehingga kurang menjamin 

terpenuhinya standar kualitas hidup pada umumnya.26 

Berdasrkan pengertian ini, maka kurang mampu secara umum didefinisikan 

sebagai suatu kondisi ketidak mampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan 

pokok dan kebutuhan lainya yang dapat menjamin terpenuhinya standar kualitas 

hidup.  

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kurang mampu adalah 

kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya 

hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang 

bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang 

meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, 

petahanan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau 

 
 

26 Misbahul Ulum, Model-Model Kesehajteraan Sosial Islam Perspektif Normatif Filosofis 

dan Praktis (Yogyakarta: Fakultas Dakwah, 2007), hal. 110-118. 
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ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan 

kehidupan sosial dan politik. Laporan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan 

oleh Kementrian Bidang Kesejahteraan (Kesra) tahun 2004 menerangkan pula bahwa 

kondisi yang disebut kurang mampu ialah orang yang mempunyai penghasilan tapi 

tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar.   

Dimensi kurang mampu yang dikemukan oleh Sjafri Sairin dalam buku 

Pengantar Antropologi Ekonomi memberikan penjelasan mengenai bentuk persoalan 

dalam kurang mampu dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kondisi yang 

disebut kurang mampu. Konsep kurang mampu tersebut memperluas pandangan ilmu 

sosial terhadap kurang mampu yang tidak hanya sekedar kondisi ketidak mampuan 

pendapatan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok, akan tetapi juga kondisi 

berdayaan sebagai akibat rendahnya kualitas kesehatan dan pendidikan, rendahnya 

perlakuan hukum, kerentanan terhadap tindak kejahatan (kriminal), resiko 

mendapatkan perlakuan negatif secara politik, dan terutama ketidak berdayaan dalam 

meningkatkan kualitas kesejahteraanya sendiri.  

Berdasarkan kondisi kurang mampu yang dipandang sebagai bentuk 

permasalahan multidimensional, kurang mampu memiliki 4 bentuk. Adapun keempat 

bentuk kurang mampu tersebut adalah: 

a. Kurang mampu Absolut  

 Kurang mampu absolut adalah suatu kondisi dimana pendapatan seseorang 

atau sekelompok orang berada dibawah garis kurang mampu sehingga kurang 
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mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, 

perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. 

Garis kurang mampu diartikan sebagai pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata 

untuk kebutuhan pokok berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk 

kurang mampu absolut ini paling banyak dipakai sebagai konsep untuk menentukan 

atau mendefinisikan kriteria seseorang atau sekelompok orang yang disebut kurang 

mampu. 

b. Kurang Mampu Relatif  

 Kurang mampu relatif diartikan sebagai bentuk kurang mampu yang terjadi 

karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh 

lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau 

ketimpangan standar kesejahteraan. Daerah-daerah yang belum terjangkau oleh 

pembangunan seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal. 

c. Kurang Mampu Struktural   

 Kurang mampu struktural adalah bentuk kurang mampu yang terjadi sebagai 

akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal 

dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup 

dengan tata cara moderen. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, 

pemborosan atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergabung pada 

pihak lain.  
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d. Kurang Mampu Struktural  

  Kurang mampu struktural adalah bentuk yang disebabkan karena rendahnya 

akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial 

budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kurang 

mampu. Bentuk seperti ini juga terkadang memiliki unsur diskriminatif.  

  Bentuk kurang mampu struktural adalah bentuk yang paling banyak 

mendapatkan perhatian di  bidang ilmu sosial terutama dikalangan Negara-negara 

pemberi bantuan pinjaman seperti Bank Dunia, IMF, dan Bank Pembangun Asia. 

Bentuk kurang mampu struktural juga dianggap paling banyak menimbulkan adanya 

ketiga bentuk kurang mampu yang telah disebutkan sebelumnya.27 

  Pengukuran mengenai kurang mampu yang selama ini banyak dipergunakan 

didasarkan pada ukuran atas rata-rata pendapatan dan rata-rata pengeluaran 

masyarakat dalam suatu daerah. Perluasan pengukuran dengan menyertakan 

pandangan mengenai dimensi permasalahan dalam kurang mampu mengukur 

banyaknya individu dalam sekelompok masyarakat yang mendapatkan pelayanan 

atau fasilitas untuk kesehatan dan pendidikan.  

  Beberapa perluasan pengukuran lainya adalah menyertakan dimensi sosial 

politik sebagai referensi untuk menerangkan terbentuknya kurang mampu. 

Keseluruhan hasil pengukuran ini selanjutnya dikatakan sebagai indikator-indikator 

 
 

27 Safri Sairin, Pengantar Antropologi Ekonomi, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR 

(Anggota IKAPI, 2002), hal. 91-112. 
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kurang mampu yang digolongkan sebagai indikator-indikator sosial dalam 

pembangunan.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Data Penelitian 

Penelitian ini termasuk kepada penelitian lapangan (Field Research), menurut 

Nasir Budiman Field Research adalah pencarian data di lapangan karena penelitian 

yang dilakukan menyangkut dengan persoalan-persoalan atau kenyataan dalam 

kehidupan nyata, bukan pemikiran abstrak yang terdapat dalam teks-teks dan 

dokumen-dokumen tertulis atau terekam.1 Serta disebut penelitian lapangan, karena 

peneliti harus terjun langsung ke lapangan, peneliti harus memiliki pengetahuan 

langsung tentang kondisi, situasi dan persoalan hidup partisipan dan masyarakat yang 

teliti.2 Sedangkan menurut Abdurrahman Fathoni, Field Research adalah suatu 

penyelidikan yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang 

dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, 

yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah  dengan menggunakan metode 

deskriptif analisis.3  

 
 

1 Nasir Budiman, dkk, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Skripsi, Tesis dan Disertasi) Cet.1 

(Banda Aceh: Ar Raniry, 2006), hal. 23. 

 
2 Conny Seniawan, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Gramedia, 2010), hal. 9. 

 
3 Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, Cet.1 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 96. 
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Berdasarkan pendapat di atas maka penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif analisis, yaitu mendeskriptifkan semua data yang didapat dari lapangan 

baik pengamatan, observasi dan wawancara. Penelitian ini  menggunakan pendekatan 

kualitatif, dimana proses pengumpulan data dilapangan menggunakan teknis 

wawancara dan dokumentasi untuk mencari informasi secara mendalam. Setelah data 

terkumpul maka dianalisis berdasarkan konseptual. Data yang sudah terkumpul 

diolah dan dimasukkan kedalam kategori tertentu.  

 

B. Subjek Penelitian  

Penelitian ini dilakuka dengan menggunakan teknik purposive sampling 

karena disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Menurut M. Burhan Bungin 

purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu.4    

 Adapun kriteria-kriteria dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut: 

(1) Lansia berusia 60 tahun ke atas, (2) Lansia kurang mampu yang tinggal bersama 

keluarga, (3) Lansia laki-laki maupun perempuan  (4) lansia yang memang penduduk 

asli di gampong tersebut dan (5). Lansia yang sehat secara fisik dan mental. 

 Subjek penelitian yang akan dipilih berjumlah delapan (8) orang dengan 

perincian, empat (4) orang lansia diambil dari 15 lansia yang berada di Gampog Doy 

 
 

4 M.Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Komunikasi, Ekonomi, Kebajikan Publik,dan Ilmu 

Sosial Lainnya), (Jakarta: Kencana. 2008), hal.78. 
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dan empat (4) dari salah satu perwakilan keluarga lansia yang kurang mampu di 

Gampong Doy Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. 

 

C. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Gampong Doy Kecamatan Ulee Kareng 

Kota Banda Aceh. Sesuai dengan judul penelitian maka penulis menetapkan lokasi 

penelitian adalah di Gampong Doy Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. 

Alasan peneliti meneliti di Banda Aceh dimana kota ini terdapat banyak lansia-lansia 

maka peneliti lebih mudah mendapatkan informasi atau data mengenai penelitian 

skripsi ini. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam sebuah penelitian diperlukan teknik pengumpulan data, maka 

penelitian ini dilakukan dengan 2 cara yaitu: wawancara dan dokumentasi.  

1. Wawancara 

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam 

sebuah penelitian lapangan, yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh 

informasi dari orang yang terwawancara. Dalam arti yang lain wawancara merupakan 

pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 

jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. 

Menurut P. JokoSubago, wawancara adalah suatu kegiatan untuk 

mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-
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pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara 

interview dengan responden, dan kegiatanya dilakukan secara lisan.5 

Esterbegr dalam buku metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan 

R&D mengemukakan beberapa macam wawancara yang dapat dilakukan dengan 

secara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstrukture. 

a. Wawancara terstruktur (structured interview) 

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila 

peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa 

yang akan diperoleh.  

b. Wawancara semi terstruktur (semistructure interview)  

Wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dept interview, dimana 

dalam pelaksanaannya lebih bebas bila di bandingkan dengan wawancara terstruktur. 

c.  Wawancara tidak terstruktur 

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti 

tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan 

lengkap untuk pengumpulan data.6 

 Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara semiterstruktur (Semistructure Interview). Menurut Sugiyono wawancara 

 
 
5 P.Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2004), hal. 39. 

 

6 Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2011), 

hal. 112. 
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semistruktur yang dalam pelaksanaanya lebih bebas bila dibandingkan dengan 

wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan 

permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta 

pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu 

mendengarkan  secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.  Hal 

ini diperlukan untuk mendapatkan informasi berupa data yang diperlukan dalam 

penulisan skripsi ini. 

2. Dokumentasi  

Untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan akurat maka penulis 

menambahkan studi dokumentasi dalam penelitian ini. Suharsini Arikunto 

menjelaskan bahwa dokumetasi adalah mencari data berupa hal-hal atau catatan, 

transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat dan agenda yang 

berkaitan dengan masalah penelitian.7 Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau 

karya-karya monumental dari seseorang, dokumen yang berbentuk tulisan, minsalnya 

berupa catatan harian (life histories), biografi, peraturan atau kebijak. Dokumen yang 

berbentuk gambar minsalnya foto, gambar hidup, sketsa. Dokumen yang berbentuk 

karya minsalnya karya seni, yang dapat berupa gambar dan film.  

Pada penelitian ini, dokumentasi didapatkan melalui instrument-instrumen 

wawancara. Instrument wawancara tersebut dapat berupa buku catataan, tape recoder 

 
 

7  Suharsimi Arikunto, Prosedure Penelitian (Suatu Pendekatan Praktis), (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), hal. 134. 



58 
 

 

atau rekam suara, dan kamera. Buku catatan digunakan untuk mencatat hasil 

wawancara dengan narasumber agar tidak lupa atau bahkan hilang. Rekam suara juga 

berfungsi untuk merekam pernyataan-pernyataan dari peresponden secara detail dan 

dapat diputar berulang-ulang untuk dapat mengingatkanya. Sedangkan kamera 

berguna untuk mengabadikan kegiatan wawancara dengan presponden tersebut 

sebagai bukti dokumentasi bahwa telah melakukan wawancara. 

 

E. Teknik Analisis Data  

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan 

data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada 

saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang 

diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum 

memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, 

di peroleh data yang kridible.  Miles dan Huberman mengemukakan aktifitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan dengan secara interaktif dan berlangsung secara 

terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis 

data meliputi: 8 

1. Data reduction (reduksi data), yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal penting, di cari tema dan polanya. Dengan 

 
 

8 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D, (Bandung: Alfabeta, 2011), 

hal.233. 
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demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, 

dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya 

dan mencarinya bila di perlukan. 

2. Data display (penyajian data), dalam penelitian ini peyajian data di lakukan 

dalam bentuk uraian singkat, dengan menyajikan data, maka akan mudah 

untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah di pahami. 

3. Conclusion drawing / Verification, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi.  

Penelitian berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap 

temuan baru yang sebelumnya remang-remang objeknya sehingga setelah 

dilakukan penelitian menjadi jelas. 9 

 
 

9 Ibid...., hal. 247-252. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian  

Gampong Doy adalah salah satu Gampong yang berada di wilayah Kecamatan 

Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Adapun luas wilayah Gampong yaitu 68Ha. Dari segi 

infrastrukturnya Gampong Doy memiliki sebuah Masjid Sabilil Jannnah, Meunasah 

Sabilil Janah, Kantor Geuchik, TPA sebanyak 5 bangunan.  Gedung Serbaguna, 

Poskambling, Gedung Puskesmas Pembantu, Gedung PKK. Sekolah yang ada di 

Gampong Doy diantaranya PAUD Sabilil Jannah, TK Sabilil Janah, SDN 11 Banda 

Aceh, dan Pesantren Babun Nazah. Adapun Kegiatan keagamaan di Gampong Doy 

seperti: Zikir, Maulid, Takziah, wirit, Rebana dan Mengaji rutin dilakukan ibu-ibu  

seminggu dua kali bertempatkan di Meunasah Sabilil Janah.1  

Gampong Doy terletak di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh Provinsi 

Aceh, memiliki luas wilayah 68 Ha. Dengan batas wilayah dari sebelah Utara 

berbatasan dengan Desa Ie Masen Kayee Adang, dari sebelah Selatan berbatasan 

dengan Desa Lamglumpang dan Lamteh, dari sebelah Barat berbatasan dengan Desa 

Lambhuk dan dari sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ie Masen Ulee Kareng. 

Jarak Gampong Doy dengan pusat kota Banda Aceh terbilang dekat dengan begitu 

masyarakat akan lebih mudah dalam segala hal.  

 
 

1 Sumber Dokumen Kantor Geuchik Gampong Doy pada tanggal 05 Agustus 2021  
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Gampong Doy memiliki empat dusun yaitu: Dusun Tgk. Adee yang dikepalai 

oleh Setiawan ST, Dusun Deah Alue dikepalai oleh Hasanuddin, Dusun Menasah 

Nibong dikepalai oleh Muhammad R dan Dusun Kapai Kleng dikepalai oleh Rozy 

Fajri.2  

Jumlah penduduk yang ada di Gampong Doy sebanyak 2.964 jiwa yang 

tersebar di empat dusun terdiri dari laki-laki 1.369 jiwa dan perempuan 1.595 jiwa. 

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun dan Jumlah Kepala Keluarga   

No Dusun Jumlah 

KK 

Jumlah Penduduk 

Laki-Laki Perempuan L+P 

1 Deah Alue 203 415 372 787 

2 Menasah Nibong 196 383 388 770 

3 Tgk. Adee 164 349 401 750 

4 Kapai Kaleng 121 223 434 657 

Jumlah 684 1.369 1.595 2.964 

Sumber: Dokumen kantor keuchik Gampong Doy 

Latar belakang pendidikan masyarakat di Gampong Doy adalah masyarakat 

tamata Perguruan Tinggi dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sedangkan tamatan 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan tamatan Sekolah Dasar (SD) jumlahnya 

sudah berkurang.   

Dalam hal ini tetap perlu ditingkatkan kembali guna meningkatkan keahlian 

masyarakat karena sebagaimana yang kita ketahui berinvestasi dalam bidang 

pendidikan juga akan meningkatkan pendapatan di masa depan. 

 

 

 
 

2  Sumber Profil Gampong Doy pada tanggal 02 Agustu 2021 
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Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Usia 

 

No Nama Dusun 
0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-80 

L P L P L P L P L P L P L P 

1. Deah Alue 78 64 80 67 77 80 67 52 52 66 71 54 3 2 

2. 
Meunasah 

Nibong 
90 85 66 75 66 87 75 71 47 67 62 55 2 1 

3. TGK. Adee 77 55 54 58 80 68 72 66 46 86 62 49 1 1 

4. Kapai Kaleng 55 52 55 41 53 51 47 44 45 29 47 39 1 4 

 Jumlah 300 256 255 241 276 289 261 233 190 248 248 197 7 8 

Sumber: Dokumen Kantor Geuchik Gampong Doy  
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BAGAN 4.1 STRUKTUR PEMERINTAHAN GAMPONG DOY 
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B. Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian di Gamong Doy Kec Ulee Kareng Kota Banda 

Aceh. Peneliti memperoleh data dari hasil wawancara dan observasi dengan 4 orang 

lansia yang mempunyai permasalahan di hari tua dan 4 orang dari keluarga lansia 

yang mempunyai kendala dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.  

Dalam sub bab ini penelitian membahas 2 aspek bagian dari hasil penelitian 

yaitu: 

1. Problematika Yang Dialami Lansia Dalam Menjalani Hari Tua Pada 

Masyarakat Gampong Doy 

Data yang peneliti peroleh tentang problematika lansia dalam menghadapi 

hari tua pada masyarakat gampong doy kecamatan ulee kareng kota banda aceh, 

dimana peneliti mewawancarai empat orang lansia yang berada di gampong doy 

tersebut, maka hasilnya dapat dideskripsikan sebagai berukut:  

R01, Menyatakan:  

“Permasalahan yang sering saya alami selama menjadi lansia yang terutama 

dari segi kesehatan, sering merasa sakit-sakitan apalagi saya mempunyai penyakit 

darah tinggi terkadang kepala terasa berat, pusing dan juga kaki suka kebas.3 Selain 

dari masalah kesehatan saya juga mempunyai masalah dalam memenuhi kebutuhan 

pokok seperti kesulitan terhadap biaya pengobatan dikarenakan saya tidak 

mempunyai pekerjaan apa-apa palingan untuk biaya berobat diberikan oleh anak 

saya dan betulan sekali di desa ini saya ada mendapatkan bantuan dari baitulmall 

keluarya 3 bulan  sekali jadi uang itulah yang saya gunakan untuk berobat dan untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari saya. Di usia saya yang sekarang ini terkadang 

saya merasa cemas dan takut apabila ditinggal sendiri dirumah oleh anak dan cucu, 

 
 

3   Hasil wawancara bersama seorang lansia yang bernama Zainaf di Gampong Doy pada 

tanggal 14 Agustus 2021 
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saya merasa takut namanya juga udah tua pasti rasa takut ada seperti takut jatuh 

dan tidak ada yang melihat saya, dan juga merasa takut apabila ajal sudah 

menjemput saya, dari segi lingkungan sekitar terkadang saya masih sering duduk 

didepan rumah pagi-pagi sambilan berjemur jika ada orang yang menyapa saya 

terkadang saya sudah tidak mengenal orang itu dikarenakan mata sudah agak rabun, 

kalo tetangga dan keluarga alhamdulillah masih sering kerumah terkadang apabila 

saya sakit mereka menjenguk saya dan membatu saya.” 

 

R02, Menyatakan:  

“Permasalahan yang saya alami sekarang ini ialah kesehatan yang mulai 

terganggu, saya sering mengalami sakit pinggang terkadang sampai sulit untuk 

berjalan, kepala suka berat dan darah rendah. Terkadang untuk biaya pengobatan 

juga terbilang sulit terkadang diberi oleh anak saya dan terkadang saya harus 

meminjam kepada tetangga terlebih dahulu untuk biaya pengobatan. Selain itu dari  

segi kebutuhan sehari-hari yang terbilang sulit dikarenakan kegiatan saya sehari-

hari hanya berjualan kue basah di halaman rumah saya dan itu juga adanya 

ketergantungan kepada pembeli dagangannya, jika dagangannya laku maka saya ada 

mendapatkan sedikit rezeki untuk biaya kebutuhan sehari-hari terkadang jika 

dagangan saya tidak laku saya meminjam uang kepada tetangga terlebih dahulu 

untuk biaya kebutuhan sehari-hari. Apabila ada waktu luang terkadang masih suka  

bercerita bersama tetangga itu juga merasa agak sulit dikarenakan pendengaran dan 

penglihataan tidak begitu jelas dan bahkan saya sudah tidak mengenal tetangga saya 

lagi dikarenakan penglihatan saya  tidak begitu jelas, apabila mereka menyapa dan 

menghampiri saya baru saya sedikit ingat namanya juga sudah tua jadi ingata juga 

udah berkurang. Di usia yang sekarang ini saya sering merasa cemas dan takut   

apabila ditinggal orang yang kita cintai meninggalkan saya, dan terkadang apabila 

saya sendiri ditinggal dirumah saya merasa takut dan bahkan terkadang tidak berani 

masuk kedalam rumah saya duduk diluar sambil menunggu anak atau cucu saya 

pulang baru saya masuk, namanya juga udah tua kalo ditinggal sendiri pasti 

pikirannya udah bercampur takut jatuh terkadang, takut di bunuh orang terkadang 

pikiranya udah mulai enggak jelas.”4 

 

R03, Menyatakan:  

“Permasalahan yang sering saya alami pada masa tua ini yaitu dari segi  

kesehatan, saya sering mengalami sakit kepala, darah tinggi, terkadang lutut sakit, 

sakit pinggang, namanya juga sudah tua jadi banyak penyakit yang menghampiri 

 
   

4 Hasil wawancara bersama seorang lansia yang bernama Nurmala Dewi di Gampong Doy 

pada tanggal 22 Agustus 2021 
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saya. Selain itu juga saya kesulitan dari segi keuangan kegiatan saya sebagai 

seorang pedagang kecil-kecilan itu juga tergantung kalo ada orang beli ada uang 

kalo enggak ya terkadang dikasih sama anak saya untuk mencukupi kebutuhan 

sehari-hari juga sangat sulit. Di umur yang sekarang ini saya mulai merasa cemas 

dan tidur terganggu dan bahkan terkadang bangun ditengah malam dan mulai 

merasa gelisah saya pernah berpikir dan merasa takut juga jika saya tidur saya tidak 

dapat bangun kembali dan meninggalkan anak cucu saya, dan pikiranpun mulai 

terganggu dari segi berhubungan dengan tetangga  sudah agak jarang keluar rumah 

palingan cuman pagi hari berjemur didepan rumah dikarenakan kaki sudah agak 

sulit untuk berjalan keluar palingan tetangga yang menghampiri saya itu juga tidak 

sering dikarenakan kesibukan masing masing yang mereka kerjaan.”5 

 

R04, Menyatakan: 

“Permasalahan yang sering saya alami saya mempunyai penyakit gula, darah 

tinggi, kolestrol, mata mulai rabun dan terkadang lutut sakit sehingga sangat sulit 

untuk berjalan. Selain itu dari segi keuangan saya merasa sulit dikarenakan saya 

tidak mempunyai pekerjaan hanya dirumah saja, dikarenakan faktor kesehatan dan 

faktor umur juga yang tidak memungkinkan untuk bekerja lagi terkadang untuk biaya 

pengobatan dikasih oleh anak saya bahkan tetangga juga mau memberi saya uang 

untuk biaya berobat dan dari segi psikologis saya sering merasa cemas dan gundah 

dikarenakan umur saya sudah terbilang tidak lagi muda dan pasti saya pernah 

merasa takut apabila ajal tiba menjemput dan bahkan terkadang apabila saya 

ditinggal sendirian dirumah saya merasa cemas dan takut jatuh tidak ada orang yang 

menolong saya, dan dari hubunan dengan tetangga sudah terbilang kurang 

bersosialisasi bersama tetangga dikarenakan apabila duduk di rumah tetangga tidak 

lagi memungkinkan apalagi kaki dan pinggang mulai sakit sehingga sangat sulit 

berjalan untuk  keluar rumah.”6 

 

Berdasarkan deskripsi data di atas maka dapat disimpulkan bahwa hampir 

semua lansia menyatakan memiliki permasalahan yang sama pada masa tua ini. 

Mereka mempunyai masalaha dalam segi kesehataan seperti berbagai macam 

 
 

5 Hasil wawancara bersama seorang lansia yang bernama Sakdiah di Gampong pada tanggal 

22 Agustus 2021 

  
6  Hasil wawancara bersama seorang lansia yang bernama Rohani Lamno di Gampong Doy 

pada tanggal 4 September 2021 
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penyakit yang siap menghampiri, keterbatasan di bidang ekonomi, merasa cemas dan 

takut menghadapi hari tua, dan hubungan dengan lingkungan sekitar sudah terbilang 

jarang dikarenakan dari faktor usia yang sudah tidak produktif untuk bersosialisasi 

lagi.  

2. Kendala Yang Dialami Keluarga Lansia Yang Kurang Mampu Dalam 

Memenuhi Kebutuhan Hidupnya 

Berdasarkan hasil observasi yang studi lakukan pada beberapa informan 

menyangkut kendala yang dialami lansia dalam keluarga kurang mampu pada 

masyarakat Gampong Doy dapat dideskripsikan sebagai berikut:  

R01 Menyatakan: 

“Saya sebagai anak kandung yang tinggal bersama dengan ibu, kendala 

selama merawat ibu ini yaitu lebih kepada keterbatasan ekonomi, dikarenakan 

pekerjaan sehari-hari saya hanya sebagai ibu rumah tangga saya tidak mempunyai 

penghasilan apa-apa, suami saya juga bekerja sebagai karyawan bengkel kecil-

kecilan terkadang untuk memenuhi kebutuhan kami juga sulit terkadang apa yang 

kami makan itu yang kami beri pada ibu walaupun apa adanya. Selanjutnya kendala 

dalam hal berobat terkadang sangat sulit untuk membayar biaya pengobatan ibu 

terkadang kami anak-anak ibu harus patungan dengan adik saya untuk biaya 

pengobatan ibu ini. Dan kami sangat bersyukur sekali kebetula ibu ada penerima 

bantuan dari Baitulmall itu juga keluarya 3 bulan sekali senilai Rp300.000 padahal 

itu semua terbilang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ibu dan untuk biaya 

pengobatanya, tetapi saya sangat bersyukur atas bantuan tersebut. Terkadang saya 

pernah merasakan sama sekali tidak mempunyai uang dan akhirnya memutuskan 

untuk meminjam terlebih dahulu kepada tetangga untuk biaya pengobatan ibu.” 7 

 

R02 Menyatakan:  

“Selama merawat ibu pastia ada merasakan kendala yang terutama di bidang 

ekonomi kebetulan ibu tinggal bersama saya dan suami kegiatan sehari-hari saya 

 
 

 
7 Hasil wawancara degan ibu Rosdiana, pada tanggal 14 Agustus 2021 



68 
 

 

hanya sebagai IRT dan suami bekerja sebagai buruh bangunan. Kendala yang saya 

alami lebih kepada faktor ekonomi untuk kebutuhan sehari-hari saya terbilang sulit 

terkadang apa yang kami punya itu yang saya beri pada ibu dikarenakan ibu sudah 

tua tidak lagi dapat bekerja, terkadang sakit-sakitan dan bahkan kalau memang 

sudah tidak mempunyai uang sama sekali kami meminjam terlebih dahulu pada 

tetangga baik untuk biaya pengobatan ibu atau untuk biaya kebutuhan sehari-hari.”8  

 

R03 Menyatakan: 

“Kendala yang saya alami selama merawat ibu lebih kepada kendala dalam 

memenuhi kebutuhan sehari-hari dikarenakan keterbatasan ekonomi dan kekurangan 

di bidang keuangan dikarenakan juga saya bekerja sebagai IRT suami saya bekerja 

sebagai buruh bangunan. Jadi apa yang kami punya itu kami berikan kepada ibu, 

dan lebih bersyukurnya lagi ibu ini membuka kios kecil-kecilan di depan rumah jadi 

ada sedikit membantu dalam perekonomian keluarga dalam memenuhi kebutuhan 

sehari-hari ini dan adanya saling tolong menolong antara saya dengan ibu jika saya 

tidak mempunyai uang saya meminjam terlebih dahulu kepada ibu dah bahkan jika 

ibu tidak mempunyai uang saya yang memberikan uang untuk ibu baik untuk biaya 

pengobatan maupun untuk keperluan ibu sehari-hari dan lebih bersyukurnya lagi ibu 

ada mendapatkan bantuan dari PKH dan ada juga bantuan dari Baitulmall itu semua 

sangat membantu kami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan terkadang dari 

bantuan itu biaya untuk pengobatan ibu bisa kami gunakan.” 9 

 

R04 Menyatakan:  

“Kendala dalam merawat dan memenuhi kebutuhan ibu yang pasti ada 

terutama dari segi ekonomi yang pastinya dikarenakan pekerjaan saya hanya 

sebagai IRT terkadang menjadi tukang penjahit pakaian, dan suami saya bekerja 

sebagai pekerjaan yang tidak menetap sehingga penghasilan yang kami peroleh 

terkadang cukup dan terkadang tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari 

ini. Terkadang dari segi keuangan kami merasa sulit bahkan ibu saya sudah tua 

bahkan biaya untuk pengobatanya juga terbilang sulit jika ada uang kami bawa 

untuk berobat jika tidak mempunyai uang terlebih dahulu kami meminjam kepada 

tetangga, dan apa yang kami makan dan apa yang kami punya itu yang kami beri 

kepada ibu. Kebetulan sekali di desa ini ibu salah satu lansia penerima bantuan BLT 

dari desa dan BLT dari kantor Pos dan bahkan terkadang ada juga orang yang 

memberi uang kepa ibu, jadi jika tidak mempunyai uang untuk kebutuhan sehari-hari 

 
 

8 Hasil wawancara dengan ibu Nurmala Dewi, pada tanggal 22 Agustus 2021 

  
9 Hasil wawancara dengan ibu Dewi, pada tanggal 22 Agustus 2021 
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maka uang dari bantuan itu yang kami gunakan terlebih dahulu untuk kebutuhan 

sehari-hari dan adanya tolong menolong antara saya dengan ibu.” 10 

  

Berdasarkan deskripsi data di atas maka dapat disimpulkan bahwa kendala 

yang dialami keluarga lansia dalam memenuhi kebutuhan lansia sehari-hari yaitu 

lebih kepada keterkendalanya di bidang ekonomi yang menyebabkan keluarga lansia 

merasa sulit dalam memenuhi kebutuhan hidup baik untuk keluarganya maupun 

untuk lansia. Sehingga menyebabkan ketergantungan pada nilai keuangan, jika 

mempunyai uang maka keluarga lansia merasa lebih mudah untuk memenuhi biaya 

pengobatan lansia dan jika tidak mempunyai uang maka keluarga terlebih dahulu 

meminjamkan kepada tetangga baik untuk segi kebutuhan sehari-hari maupun untuk 

biaya pengobatan. 

 

C. Pembahasan    

1. Problematika Yang Dialami Lansia Dalam Menjalani Hari Tua Pada 

Masyarakat Gampong Doy 

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa problematika yang dialami lansia 

dalam menjalani hari tua ialah lansia memiliki permasalahan dalam segi kesehatan 

seperi berbagai macam penyakit yang siap menghampiri, keterbatasan dalam bidang 

ekonomi, merasa cemas dan takut menghadapi hari tua dan hubungan dengan 

 
 

10 Hasil wawancara dengan Hamidah, pada tanggal 4 September 2021 



70 
 

 

lingkungan sekitar yang sudah terbilang renggang. Ada beberapa faktor permasalahan 

yang dialami lansia diantaranya:  

a. Masalah Kesehatan 

Rosleny Marliani menyatakan dalam buku Psiologi Perkembangan masalah 

kesehatan  pada umumnya merupakan masalah yang paling berat bagi usia lanjut, 

masalah kesehatan ini bersumber dari berbagai fungsi organ tubuh seperti Jantung, 

Ginjal, Paru, Penglihatan kabur, Kurangnya pendengaran, dan kekebalan tubuh yang 

menurun akibat sudah bekerja dalam waktu yang cukup lama. Untuk menunjukkan 

usia lanjut yang berhasil perlu diperhatian pemeliharaan kondisi kesehatan yang 

meliputi fisik, psikis dan sosial. Masa tua ditandai dengan penurunan fungsi fisik, dan 

rentan terhadap penyakit. Kondisi fisik yang melemah serta daya tahan tubuh yang 

menurun mempermudah datangnya penyakit jika tidak dilakukan upaya 

pencegahan.11     

Dari hasil penelitian yang saya lakukan saya menemukan bahwa   

permasalahan kesehatan pada umumnya merupakan masalah yang paling berat bagi 

usia lanjut, masalah kesehatan ini bersumber dari berbagai fungsi organ tubuh seperti: 

penglihatan pada mata mulai kabur, pendengaran pada telinga mulai kurang  dan 

kekebalan tubuh yang menurun akibat sudah bekerja dalam waktu yang cukup lama. 

 
 

11 Rosleny Marliani, Psikologi Perkembangan, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2015), hal. 
252 
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Oleh karenanya usia lanjut memerlukan asupan antioksidan yang lebih 

banyak. Kerentanan terhadap penyakit ini disebabkan oleh menurunya fungsi 

berbagai alat atau organ tubuh kondisi ini memerlukan pelayanan kesehatan terutama 

untuk kelainan degeneratife demi meningkatkan derajat kesehatan dan mutu 

kehidupan agar tercapai masa tua yang berhasil, bahagia, berguna dalam kehidupan 

keluarga dan masyarakat sesuai dengan keberadaanya. 

 Masalah kesehatan pada umumnya merupakan masalah yang paling dirasakan 

oleh usia lanjut. Yang diharapkan bagi para lanjut usia adalah bagaimana agar masa 

tua dijalani dengan kondisi sehat, bukan dijalani dengan sakit-sakitan. Pola hidup 

sehat, makanan yang bergizi dan seimbang, aktivitas berolahraga, adalah upaya 

positif untuk menghindarkan diri atau menurunkan gejala penyakit dari gangguan 

kesehatan.  

Dari kedua hasil temuan diatas maka dapat disimpulkan bahwa masalah 

kesehat merupakan masalah yang paling mendasar yang dialami oleh mereka yang 

berusia lanjut seperti betbagai macam penyakit yang menghampiri kurangnya pada 

penglihatan, pendengaran, fungsi tubuh yang sudah tidak produktif lagi dikarenakan 

sudah beraktivitas berpuluhan tahun oleh karenanya mereka yang mengalami masa 

lanjut usia sangat memerlukan antioksidan yang lebih serta pola hidup sehat makan-

makanan yang bergizi dan aktivitas berolahraga  sangat diterapkan untuk mencegah 

dari gangguan penyakit yang lainnya. 
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b. Masalah Ekonomi 

Buku Psikologi Perkembangan bahwa Rosleny Marliani menyatakan bahwa 

masalah ekonomi sangat rentan dialami oleh mereka yang kehidupan rumah tangga 

dengan tarap ekonomi rendah dibanding mereka yang tarap ekonominya stabil atau 

lebih. Secara  ekonomis, penduduk usia lanjut dapat diklasifikaikan kepada tingkat 

ketergantungan atau kemandirian mereka. Dapat dikelompokkan kedalam tiga 

kelompok, yaitu pertama kelompok usia lanjut yang sudah uzur, pikun, yang tidak 

mampu lagi memenuhi kebutuhan dasar mereka, kedua usia lanjut yang produkif, 

yaitu mereka yang mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan tidak tergantung 

pada pihak lain, dan yang ketiga kelompok usia lanjut yang miskin, yaitu termasuk 

mereka yang secara relevan tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, seperti 

pekerjaan atau pendapatan yang tidak dapat menunjang kelangsungan 

kehidupannya.12  

Hasil penelitian yang saya dapatkan bahwa, masalah ekonomi ini sangat 

rentan dialami oleh mereka yang kehidupan rumah tangga dengan tarap ekonomi 

rendah dibanding mereka yang tarap ekonominya stabil atau lebih. Masalah ekonomi 

disebabkan karena ketidak seimbangan antara pendapatan dan pengeluaran dalam 

soal keuangan, keterbatasan ekonomi sangat menyulitkan bagi para lansia dalam 

memenuhi faktor kehidupan sehari-hari bukan hanya itu untuk biaya pengobatan juga 

terbilang sulit ketergantungan atas biaya, terkadang harus meminjam kepada saudara 

 
 

12 Siti Partini Suardiman, Psikologi usia lanjut, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 

2016), hal 248 
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bahkan tetangga, dikarenakan faktor usia yang sudah tidak produktif lagi dan tidak 

memungkinkan untuk bekerja. Selain itu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari 

terbilang sulit dan ketergantungan kepada anak atau cucu untuk memberikan biaya 

baik untuk kebutuhan dasar maupun untuk biaya pengobatan.  

Sebagian lansia didesa tersebut ada mendapatkan bantuan dari baitulmall 

sehingga sangat membantu perekonomian khususnya bagi lansia, bantuan itu baik 

digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari bahkan untuk biaya pengobatan lansia. 

Dari kedua hasil temuan diatas dapat disimpulkan bahwa masalah ekonomi 

merupaan masalah yang sering terjadi dikarenakan adanya beberapa unsur faktor 

yang tidak sesuai antara masukan dan pengeluaran serta usia yang tidak terbilang 

muda untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup sehingga sangat tidak 

diherankan lagi bahwa seorang lansia berharap biaya hidup dari anak seperti biaya 

berobat, makanan, dan bahkan ada keterganungan kepada  bantuan yang di dapat dari 

desa tempat tinggalnya.  

c. Masalah Sosial 

Menurut Sugiri Syarief dalam buku Pedoman Penyelenggaraan Pusat 

Pelayanan Keluaga Sejahtera/PPKS, memasuki masa tua ditandai dengan 

berkurangnya kontak sosial baik dengan keluarga atau masyarakat, disamping itu 

perubahan nilai sosial masyarakat yang mengarah kepada tatanan masyarakat 

individualistik berpengaruh bagi para usia lanjut yang kurang mendapat perhatian. 

Akibat berkurangnya fungsi indera pendengaran, penglihatan gerak fisik dan 

sebagainya, maka muncul gangguan fungsional atau bahkan kecacatan pada lanjut 
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usia, badannya menjadi bungkuk dan pendengaran sangat berkurang dan penglihatan 

kabur, sehingga menimbulkan keterasingan.13  

Hasil penelitian yang saya lakukan bahwasanya memasuki masa tua ditandai 

dengan berkurangnya kontak sosial baik dengan keluarga atau masyarakat. Sebagian 

lansia didesa tersebut sudah mulai membatasi hubungan sosialnya dikaranakan faktor 

umur yang sudah terbilang tidak lagi muda berbagai macam penyakit siap 

menghampiri seperti, penglihatan mulai kabur, pendengaran mulai bermasalah 

sehingga sangat kesulitan untuk bersosialisasi bersama lagi seperti masa muda 

sebelumnya. Menghadapi kenyataan ini perlu dibentuk kelompok-kelompok usia 

lanjut yang memiliki kegiatan mempertemukan para anggota agar kontak sosial 

berlangsung. Kontak sosial ini sangat berguna bagi usia lanjut agar memiliki 

kesempatan untuk bertukar informasi, saling belajar dan saling bercanda antara satu 

dengan yang lain. Oleh karenanya, upaya mempertemukan sesama usia lanjut, 

meninggalkan kebiasaan bahwa lanjut usia sebagai penunggu rumah perlu dilakukan. 

Dari kedua hasil temuan diatas dapat disimpulkan bahwa masalah sosial yang 

dialami oleh usia lanjut yaitu ditandai dengan akivitas sosial yang kian menurun 

dikarenakan fungsi indera pendengaran dan penglihatan yang sangat berkurang  

sehingga tidak memungkinkan lagi untuk berkumpul seperti masa muda pada 

umumnya, sehingga usia lanjut lebih banyak berdiam diri  dirumah dikarenakan 

 
 

13 Sugiri Syarief , Pedoman Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keluaga 

Sejahtera/PPKS,(Jakarta: BKKBN, 2013), hal. 66-67 
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kekuatan pada fisik dan tubuh sudah tidak memungkinkan untuk bersosialisasi seperti 

masa muda yang terdahulu.  

d. Masalah Psikologis    

Menurut  Siti Partini Suardiman dalam buku Psikologi Usia Lanjut 

menyatakan bahwa masalah psikologis yang dialami lansia pada umumnya meliputi 

kesepian, terasing dari lingkungan, kurang percaya diri, dan ketergantungan kepada 

orang lain. Aspek psikologis merupakan faktor penting dalam kehidupan usia lanjut, 

bahkan sering menonjol dari pada aspek lainnya dalam kehidupan usia lanjut, 

kebutuhan psikologis merupakan kebutuhan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki 

dan dimiliki dan juga kebutuhan akan rasa kasih sayang.14 

Hasil penelitian mengungkapkan yaitu permasalahan psikologis yang dialami 

lansia pada umumnya meliputi, kesepian, terasing dari lingkugan, kurang percaya 

diri, dan ketergantungan kepada orang lain. Aspek psikologis merupakan faktor 

penting dalam kehidupan usia lanjut, bahkan sering lebih menonjol dari pada aspek 

lainya dalam kehidupan usia lanjut, kebutuhan psikologis merupakan kebutuhan rasa 

aman, kebutuhan akan rasa memiliki, dan dimiliki dan juga kebutuhan akan rasa 

kasih sayang. 

Sebagaimana yang ditemukan peneliti dilapangan berdasarkan wawancara 

terhadap lansia mereka menyatakan bahwa mereka mengalami adanya kecemasan dan 

rasa takut berlebihan apabila ditinggal sendirian di rumah, beberapa kecemasan 

 
 

14 Siti Partini Suardiman,  Psikologi Usia Lanjut, (Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press, 2016), hal.9-16 
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lainnya yaitu ketika hendak tidur mereka mengalami gangguan tidur dan merasa 

ketakutan apabila tidak bisa bangun lagi dan meninggalkan orang yang dicintainya. 

Serta perubahan pada fungsi fisiologis, ketahanan dan kemampuan bekerja menurun 

karena mengendornya otot-otot dan kelemahan yang bersifat menyeluruh 

mengakibatkan orang yang berusia lanjut semakin sulit untuk melakukan pekerjaan 

yang mengandalkan otot.  

Dari kedua hasil temuan diatas dapat disimpulkan bahwa permasalah 

psikologis yang dialami oleh usia lanjut mereka mulai merasa cemas dan takut 

apabila ditinggal dirumah sendirian serta mulai ketergantunggan kepada keluarga dan 

orang lain dikarenakan ketahanan fungsi fisiologis pada tubuh mulai menurun dan 

sebagian dari lansia mengalami gangguan tidur, takut apabila mereka tidak dapat 

bangun kembali dan berkumpul bersama dengan keluarga tercinta. 

 

2. Kendala Yang Dialami Keluarga Lansia Yang Kurang Mampu Dalam 

Memenuhi Kebutuhan Hidupnya.  

Menurut Ulfiah dalam buku Psikologi Keluarga Pemahaman Hakikat 

Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga, bahwa kendala yang sering 

dialami keluarga lansia yaitu keterbatasan dalam bidang ekonomi dikarenakan 

ketidak seimbangan antara pendapatan dan pengeluaran dalam soal keuangan, 
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keterbatasan ekonomi sangat menyulitkan bagi para keluarga lansia dalam memenuhi 

faktor kehidupan sehari-hari.15    

Hasil penelitian mengungkapkan yaitu kendala yang dialami keluarga lansia 

dalam memenuhi kebutuhan lansia sehari-hari yaitu lebih kepada keterkendalanya di 

bidang ekonomi yang menyebabkan keluarga lansia merasa sulit dalam memenuhi 

kebutuhan hidup baik untuk keluarganya maupun untuk lansia Dikarenakan faktor 

pekerajan yang terbilang tidak menetap sehingga menyebabkan ketergantungan pada 

nilai keuangan, jika mempunyai uang maka keluarga lansia merasa lebih mudah 

untuk memenuhi biaya pengobatan lansia dan jika tidak mempunyai uang maka 

keluarga terlebih dahulu meminjamkan kepada tetangga baik untuk segi kebutuhan 

sehari-hari maupun untuk biaya pengobatan.  

Dari kedua hasil temuan diatas dapat disimpulkan bahwa kendala yang 

dialami keluarga lansia lebih kepada terkendala dalam bidang ekonomi sehingga 

sangat menyulikan dalam memenuhi kebutuhan hidup baik untuk keluarga maupun 

untuk lansia.  

 

 

 
 

15 Ulfiah, Psikologi Keluarga Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika 

Rumah Tangga, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia 2016), hal 1 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan deskripsi dan pembahasan data penelitian maka dapat dinyatakan 

hasil penelitian tentang Identifikasi Masalah-Masalah Menjalani Hari Tua Pada 

Masyarakat Gampong Doy Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.  

1. Problematika yang dialami lansia dalam mejalani hari tua pada masyarakat 

Gampong Doy. Berdasarkan hasil peneliti bahwa permasalahan yang paling 

fundamental adalah permasalahan dari segi kesehatan seperti mudahnya terserang 

penyakit, menurunya fungsi fisik yang semakin melemah serta daya tahan tubuh yang 

menurun, permasalahan dari segi psikologis lansia mulai merasa cemas, gundah dan 

rasa takut yang berlebihan seperti ajal yang siap menjemput ditinggal pergi oleh 

orang yang di sayang dan juga akan ketergantugan kepada orang lain, permasalahan 

dari segi ekonomi dikarenakan fakor umur yang sudah terbilang tua sehingga tidak 

memungkinkan untuk bekerja seperti pada masa muda sebelumnya dan masalah 

sosial kurangnya kontak sosial baik dengan keluarga maupun masyaraka dikarenakan 

fakor dari kesehatan yang sudah tidak memungkinkan untuk bersama lagi. 

2. Kendala yang dialami keluarga lansia yang kurang mampu dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan data temuan diatas bahwa kendala yang 

dialami oleh keluarga lansia yaitu terkendala di bidang ekonomi yang tidak menetap 

sehingga penghasilan yang terkadang cukup dan terkandang kurang sehingga menjadi 

kendala dalam memenuhi kebutuhan hidup baik untuk keluarga maupun untuk lansia.  



79 
 

 

B.   Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat dikemukakan beberapa 

rekomendasi sebagai berikut: 

1. Kepada keluarga yang merawat lansia sekiranya menampilkan pribadi yang 

sabar dalam memenuhi segala kebutuhan lansia baik itu pengobatan maupun 

kehidupan sehari-hari karena lansia menjadi bagian dari tanggung jawab 

keluarga. 

2. Diharapkan kepada masyarakat agar sekiranya dapat saling tolong menolong 

untuk meringankan keluarga kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan 

lansia.  

3. Sebaiknya kepada pemerintahan lebih serius dalam mengatasi permasalahan 

lansia kurang mampu baik dari faktor kesehatan maupun ekonomi. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Untuk menjawab pertanyaan menyangkut penelitian dengan judul Identifikasi Masalah-

Masalah Menjalani Hari Tua Dalam Keluarga Kurang Mampu Pada Masyarakat 

Gampong Doy Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh . 

A. Pedoman wawancara untuk lansia 

1. Bagaimanakah perasaan nenek setelah memasuki hari tua? 

2. Permasalahan apa saja yang sering nenek alami selama memasuki hari tua ini? 

3. Di usia sekarang apakah pernah nenek merasa takut dan cemas ketika memasuki 

hari tua tersebut? 

4. Bagaimana proses ibadah sehari-hari nenek setelah memasuki hari tua? 

5. Apakah sebelum memasuki hari tua nenek pernah menyiapkan diri seperti 

menabung, menyiapkan mental dan fisik agar tetap sehat dan kuat untuk 

memasuki hari tua?  

6. Apa harapan nenek di usia sekarang ini? 

7. Bagaimana hubungan sosial nenek sehari-hari? 

B. Pedoman wawancara untuk keluarga lansia   

1. Kendala apa yang sering ibu alami selama merawat lansia dalam memenuhi 

kebutuhan sehari-hari? 

2. Jika mengalami permasalahan tersebut maka solusi apa yang akan ibu lakukan? 

3. Bagaimana cara ibu dalam memenuhi biaya pengobatan untuk nenek tersebut? 

4. Apakah ada dukungan dari keluarga selama merawat nenek ini? 
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