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ABSTRAK
Masa lansia merupakan periode terakhir dalam rentang hidup manusia. Masa
lansia ditandai dengan adanya beberapa perubahan bai k secara fisik, psikologis
maupun sosial, dimana perubahan ini akan mempengaruhi kondisi fisik dan mental
lansia. Pada umumnya lansia menikmati hari tuanya di lingkungan keluarga, akan
tetapi terdapat pula lansia yang tidak tinggal dengan keluarga, khususnya
dengan anak-anak mereka. Hal ini dikarenakan anak-anak tumbuh dan berkembang
dengan mandiri serta meninggalkan rumah dan hidup terpisah dengan orang tua.
Kondisi ini memicu munculnya rasa kesepian pada lansia, dimana kesepian tersebut
disebabkan karena adanya keterbatasan dukungan sosial yang diterima oleh lansia itu
sendiri.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk melihat
pengaruh dukungan sosial terhadap kesepian pada lansia. Jumlah sampel penelitian ini
adalah 60 orang lansia pada Perkumpulan Lansia Habibi dan Habibah, yang terdiri
dari 36 orang (60%) lansia pria dan 24 orang (40%) lansia wanita. Pengambilan
sampel dilakukan dengan menggunakan Simple Random Sampling. Data dikumpulkan
melalui dua buah skala yaitu skala dukungan sosial yang disusun peneliti
berdasarkan dimensi dari Orford (1992) dan skala kesepian yang disusun peneliti
berdasarkan dimensi dari Wrightsman (1993). Skala dukungan sosial memiliki nilai
reliabilitas koefisien alpha (α)=0.874 dan skala kesepian memiliki nilai reliabilitas
koefisien alpha (α)=0.906.
Data yang diperoleh pada penelitian ini diolah dengan menggunakan Analisa
Regresi. Berdasarkan hasil analisa ditemukan bahwa ada pengaruh negatif dari
dukungan sosial terhadap kesepian pada lansia. Artinya semakin tinggi dukungan
sosial yang diperoleh lansia, maka kesepiannya akan semakin rendah. Sebaliknya,
semakin rendah dukungan sosial yang diperoleh maka semakin tinggi kesepiannya.
Sumbangan efektif yang diberikan variabel dukungan sosial terhadap kesepian pada
lansia adalah sebesar 13.7% (R² = 0.137), yang berarti bahwa pada penelitian
ini dukungan sosial mempengaruhi kesepian sebesar 13.7 % dan sisanya yaitu
sebesar 86.3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian
ini.
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Pendahuluan
Pada umumnya lansia menikmati hari tuanya
di lingkungan keluarga. Akan tetapi terdapat
pula lansia yang tidak tinggal dengan
keluarga, khususnya
dengan anak-anak
mereka. Hal ini dikarenakan anak-anak
tumbuh dan berkembang dengan mandiri serta
meninggalkan rumah dan hidup terpisah
dengan orang tua (Gunarsa, 2004).
Keterpisahan tersebut dapat menimbulkan
masalah psikologis tersendiri pada orang tua.
Leangle dan Probst (dalam Brehm, 2002),
menjelaskan bahwa masalah psikologis akibat
keterpisahan orang tua dengan anggota
keluarga yang dicintai, misalnya anak,
merupakan masalah yang relatif sering
terjadi,dan kompleksitas masalahnya akan
semakin rumit jika orang tua tersebut adalah
lansia (dalam Gunarsa, 2004). Hal ini
didukung dengan penelitian Rawlins dan
Spencer (dalam Brehm, 2002),
yang
menemukan bahwa anak perempuan selain
pasangan merupakan faktor penting bagi
kesejahteraan kalangan lansia. Apabila anak
perempuan tersebut meninggalkan orang tua
dan hidup terpisah dari keluarga, orang tua
kemungkinan besar harus kehilangan orang
yang merawat diri mereka (dalam Gunarsa,
2004). Hurlock (1999), juga menambahkan
bahwa
wanita
lansia
lebih
dapat
menyesuaikan diri dengan keterpisahan ini
dibandingkan dengan pria lansia. Hal ini
dikarenakan
telah
terbentuknya
suatu
hubungan yang terjalin antara anak dengan
orang tua sejak anak lahir.
Masalah keterpisahan tersebut
memicu
perasaan kesepian pada lansia, dimana kesepian
akan semakin meningkat ketika pasangan dari
lansia meninggal dunia. Hal ini juga terjadi
pada kondisi dimana lansia diharuskan untuk
tinggal di panti werdha atau panti jompo
dikarenakan keluarga tidak mampu untuk
mengurus, ataupun lansia tersebut berasal dari
kalangan ekonomi menengah ke bawah. Secara
bertahap keadaan ini dapat
menimbulkan
perasaan hampa pada diri lansia dan semakin

menambah perasaan kesepian yang mereka
alami (dalam Gunarsa, 2004). Pernyataan
ini didukung oleh penelitian dari Mishra,
Bagga, Nalini, Chadha & Kanwar (dalam
Mishra, 2004), yang menemukan bahwa
lansia yang
tinggal disuatu institusi
menderita kesepian dan merasa tidak puas
karena terpisah dari keluarga dan komunitas
yang lebih luas. Mereka juga menemukan
bahwa lansia yang tinggal dalam suatu
institusi merasa lebih kesepian daripada yang
tidak tinggal dalam suatu institusi
yang
diakibatkan
juga
karena
kurangnya
dukungan sosial yang mereka terima.
Akan tetapi,
fenomena
yang terlihat
dilapangan menunjukkan bahwa lansia yang
tinggal dengan anggota keluarga atau yang
tidak tinggal dipanti jompo juga sering
merasakan kesepian. Hal ini dapat terlihat
dari pengamatan awal dan wawancara
terhadap lansia yang tinggal dengan anggota
keluarga dan mengikuti suatu perkumpulan
lansia didaerahnya. Salah satu perkumpulan
tersebut adalah Perkumpulan Lansia Habibi
dan Habibah di Binjai. Para anggota dari
perkumpulan lansia
tersebut
umumnya
merasa kesepian dengan masalah yang
mereka alami dirumah dengan keluarganya,
dan mereka mengikuti kegiatan diperkumpulan
lansia tersebut juga sebagai usaha untuk
mengurangi kesepian yang mereka alami.
Keadaan tersebut makin memperjelas bahwa
kesepian pada lansia tidak hanya dikarenakan
hidup terpisah dengan anak dan tinggal
dipanti werdha. Hal ini dijelaskan oleh
Afida dkk (2000), bahwa kesepian juga bisa
terjadi pada lansia dikarenakan pola keluarga
yang semakin mengarah pada pola keluarga
inti (nuclear family), dimana
anak-anak
begitu sibuk dengan masalahnya sendiri dan
mengakibatkan anak-anak secara tidak langsung
kurang memperdulikan keberadaannya serta
jalinan komunikasi antara orang tua dengan
anak juga semakin berkurang. Kondisi inilah
yang membuat lansia merasa tersisih, tidak lagi
dibutuhkan peranannya
sebagai
anggota

keluarga, dan kemudian memicu hadirnya
perasaan kesepian walaupun masih berada di
lingkungan keluarga.
Kesepian sendiri adalah suatu keadaan mental
dan emosional yang terutama dicirikan oleh
adanya perasaan terasing dan kurangnya
hubungan yang bermakna dengan orang lain
(Bruno, 2000). Pada saat mengalami kesepian,
individu akan merasa desperation (pasrah),
impatient boredom (tidak sabar dan bosan),
self-deprecation (mengutuk diri sendiri), serta
depression (depresi) (Wrightsman, 1993).
Hal ini tidak berarti bahwa kesepian tersebut
sama di setiap waktu. Individu yang berbeda
bisa saja memiliki perasaan kesepian yang
berbeda pada situasi yang berbeda pula (Lopata
dalam Brehm et al, 2002). Banyak penelitian
yang menemukan bahwa kesepian dapat
menyebabkan seseorang mudah terserang
penyakit, depresi, bunuh diri, bahkan
sampai pada kematian pada lansia (Ebersole,
Hess, & Touhy, 2005). Oleh karena itu,
kesepian merupakan suatu hal yang sangat
ditakuti oleh lansia.
Beyene, Becker, & Mayen (dalam Brehm,
2002) menjelaskan bahwa ketakutan akan
kesepian merupakan gejala yang amat dominan
terjadi pada lansia. Kondisi ketakutan tersebut
memiliki kadar yang berbeda, meskipun
begitu secara khas hal tersebut dipengaruhi
oleh derajat dan kualitas dari dukungan sosial.
Hal tersebut tentu saja diperkuat berdasarkan
dari berbagai pendapat yang mengemukakan
bahwa kesepian terkait langsung dengan
keterbatasan dukungan sosial. Fessman dan
Lester (dalam Bruno, 2000) menjelaskan
bahwa dukungan sosial merupakan prediktor
bagi munculnya kesepian. Maksudnya disini
adalah individu yang memperoleh dukungan
sosial terbatas lebih berpeluang mengalami
kesepian,
sementara
individu
yang
memperoleh dukungan sosial yang lebih baik
tidak terlalu merasa kesepian. Hal ini juga
menunjukkan akan pentingnya dukungan sosial
dikalangan lansia untuk mengantisipasi masalah
kesepian tersebut (dalam Gunarsa, 2004).

Dukungan sosial sendiri mengacu pada
kenyamanan, perhatian, penghargaan, atau
bantuan yang diberikan orang lain atau
kelompok kepada individu (Sarafino, 2006).
Dukungan sosial ini dapat diperoleh dari 5
aspek dukungan yaitu dukungan instrumental,
informasional, penghargaan, emosi dan
integrasi sosial (Orford, 1992).
Untuk memperoleh dukungan sosial tersebut
para lansia perlu berinteraksi dengan orang
lain seperti membuat kontak sosial. Hal ini
sesuai dengan hasil penelitian Dykstra (dalam
Bruno, 2000), juga menunjukkan adanya
tingkat kesepian yang rendah serta tingkat
kesejahteraan yang tinggi pada lansia karena
memiliki hubungan yang lebih luas dan erat
dengan orang lain serta mendapat dukungan
sosial dari begitu banyak sumber, seperti dari
pasangan, orang-orang yang sudah dianggap
keluarga, individu yang lebih muda dan tua,
baik pria dan juga wanita. Dukungan sosial
mungkin saja datang dari berbagai pihak, tetapi
dukungan sosial yang amat bermakna dalam
kaitannya dengan masalah kesepian adalah
dukungan sosial yang bersumber dari mereka
yang memiliki kedekatan emosional, seperti
anggota keluarga dan kerabat dekat (Gunarsa,
2004).
Penjelasan diatas juga sesuai dengan
keadaan di lapangan, yaitu dari pengamatan
langsung terhadap sejumlah lansia yang
menjadi anggota Perkumpalan Lansia Habibi
dan Habibah. Beberapa lansia lebih merasa
bahagia dan tidak terlalu merasa kesepian jika
mendapat dukungan sosial dari semua pihak.
Lansia tersebut pada dasarnya membutuhkan
bantuan secara finansial,
nasehat
yang
membangun, pemberian semangat serta kasih
sayang melimpah dari tetangga serta
masyarakat sekitar lingkungan tempat tinggal
mereka terlebih lagi jika dukungan tersebut
kurang mereka dapatkan dari anggota keluarga
seperti anak-anak mereka karena berbagai
kondisi dan kesibukan.
Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat
bahwa
dukungan
sosial
ternyata

mempengaruhi kesepian yang terjadi pada
lansia. Bergerak dari teori dan fenomena
tersebut, maka peneliti tertarik untuk melihat
seberapa besar pengaruh dukungan sosial
terhadap kesepian pada lansia.
Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode korelasi dengan menggunakan
analisis regresi, yaitu suatu metode yang
bertujuan untuk melihat pengaruh satu
variabel terhadap variabel lainnya.

Definisi Operasional Variabel Penelitian
1. Dukungan Sosial
Dukungan sosial adalah suatu dorongan
atau bantuan nyata seperti kenyamanan,
perhatian, penghargaan, serta hal-hal yang
dapat memberikan keuntungan yang
diberikan oleh orang-orang disekitar
individu (pasangan, teman dekat, tetangga,
saudara, anak, keluarga, dan masyarakat
sekitar) kepada individu yang sedang
mengalami kesulitan, agar individu tersebut
merasa dicintai, diperhatikan, dihargai dan
bernilai.
Dukungan sosial dalam penelitian ini akan
diungkap dengan menggunakan alat ukur
berupa skala yang disusun berdasarkan lima
dimensi dukungan sosial yang dikemukakan
oleh Orford (1992) yaitu : dukungan
instrumental, dukungan informasional,
dukungan penghargaan, dukungan emosi,
dan dukungan integral sosial. Semakin
tinggi skor yang diperoleh seseorang dalam
skala dukungan sosial yang diberikan,
artinya semakin tinggi dukungan sosial
yang didapatkannya. Sebaliknya, semakin
rendah skor yang diperoleh seseorang dalam
skala dukungan sosial yang diberikan,
artinya semakin rendah dukungan sosial
yang didapatkannya.
2. Kesepian
Kesepian merupakan suatu perasaan tidak

menyenangkan karena memiliki hubungan
yang sedikit dan tidak memuaskan serta
adanya ketidaksesuaian antara hubungan
sosial yang diharapkan dengan hubungan
sosial pada kenyataan akibat terhambat atau
berkurangnya hubungan sosial yang
dimiliki seseorang.
Kesepian dalam penelitian ini akan
diungkap dengan menggunakan alat ukur
berupa skala yang disusun berdasarkan
perasaan-perasaan ketika kesepian yang
dikemukakan oleh Wrightsman (1993),
yaitu desperation, impatient-boredom, selfdeprecation, dan depression. Semakin
tinggi skor yang diperoleh seseorang
dalam skala kesepian yang diberikan,
artinya
semakin
tinggi
perasaan
kesepian yang dimilikinya. Sebaliknya,
semakin rendah skor yang diperoleh
seseorang dalam skala kesepian yang
diberikan, artinya semakin rendah perasaan
kesepian yang dimilikinya.

Populasi, Sampel dan Metode Pengambilan
Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah lansia yang
terdaftar sebagai anggota dari Perkumpulan
Lansia Habibi dan Habibah Di Kelurahan
Tanah Tinggi Kota Madya Binjai. Metode
pengambilan sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode pengambilan
purposive sampling.

Alat Ukur yang Digunakan
Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Skala Dukungan Sosial dan Skala
Kesepian yang berbentuk Skala Likert.
Masing-masing skala terdapat 29 aitem dan 38
aitem. Skala terdiri dari
aitem berbentuk
aitem favorabel dan tidak favorabel, dengan
menggunakan empat pilihan jawaban yaitu:
Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai
(TS) dan Sangat Tidak Sesuai (STS).
Pemberian skor untuk skala ini bergerak dari 4

sampai 1 untuk aitem favorabel, sedangkan
untuk aitem tidak favorabel bergerak dari 1
sampai 4.
Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur
Validitas yang digunakan dalam penelitian ini
ádalah validitas isi, dan uji reliabilitas
koefisien Alpha Cronbach dengan bantuan
program SPSS versi 15.
Hasil Uji Coba Alat Ukur
Uji coba alat ukur dilakukan terhadap 60 orang
lansia yang sesuai dengan karakteristik
populasi. Peneliti menggunakan r ≥ 0,30.
Aitem yang mencapai koefisien korelasi
minimal 0,30 daya pembedanya dianggap
memuaskan (Azwar, 2004). Hasil uji coba
alat ukur diperoleh reliabilitas sebesar 0,874
untuk SkalaDukungan Sosial. Dari 50 aitem
yang diuji cobakan terdapat 29 aitem yang
memenuhi kriteria r ≥ 0,30. Sementara itu,
reliabilitas untuk Skala Kesepian sebesar 0.906.
Hasil uji coba juga menghasilkan 38 aitem yang
memenuhi kriteria r ≥ 0,30 dari 75 aitem yang
diujicobakan.
Metode Analisa Data
Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan
diolah dengan metode statistik. Pengujian
hipotesa
utama
untuk
penelitian
ini
menggunakan metode korelasi Analisa Regresi
dan penggolahan datanya dengan mengunakan
program SPSS for Windows versi 15.0.
Sebelum data-data yang terkumpul dianalisa,
terlebih dahulu dilakukan uji asumsi yang
meliputi :
1. Uji Normalitas
Uji normalitas ini dilakukan dengan
menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov.
Hasil untuk
variabel dukungan social
diperoleh nilai Z=0.725 dan untuk variabel
kecemasan menghadapi ujian nasional
Z= 0.724 dengan p>0.05. Hal ini berarti
bahwa data penelitian dari kedua variabel
tersebut berdistribusi normal.

2. Uji Linearitas
Uji linearitas ini dilakukan dengan
menggunakan scatter plott dan ANAVA.
Berdasarkan hasil uji linearitas antara
dukungan sosial dan kesepian dengan
Anava diperoleh nilai F= 7.578 dan p > 0.05.
Hal ini berarti data penelitian linier.
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil penelitian utama menunjukkan bahwa
ada pengaruh negatif antara dukungan sosial
dengan kesepain. Kesimpulan ini diperoleh dari
analisa regresi linier sederhana dengan nilai
R = -0,371, R-Square = 0.137 dengan p<0.05.
Dari hasil penelitian, nilai R-square (koefisien
determinasi) digunakan untuk mengukur
seberapa jauh model regresi linier sesuai
dengan data. Dari hasil analisa data diperoleh
nilai R-square sebesar 0.137, hal ini
menunjukkan bahwa pengaruh dukungan sosial
terhadap kesepian adalah sebesar 13.7%.
Berdasarkan hasil penelitian juga diperoleh
bahwa sebagian besar kesepian subjek
penelitian (81.67%) terletak pada kategori
sedang
dalam
pengkategorisasian skor
kesepian berdasarkan mean hipotetik yaitu
subjek penelitian yang memiliki kesepian
dengan kategori rendah sebanyak 11 orang
(18.33%), sedangkan sebanyak 49 orang
(81.67%) subjek penelitian tingkat kesepiannya
tergolong sedang dan tidak ada subjek
peneltian yang memiliki kesepian yang
tergolong tinggi.
Berdasarkan hasil penelitian juga didapat
bahwa rata-rata dukungan sosial yang diterima
subjek penelitian berada pada kategori sedang
dalam pengkategorian skor berdasarkan mean
hipotetik yaitu 60 orang (100%).
Hasil penelitian juga memperlihatkan adanya
perbedaan kesepian ditinjau dari jenis kelamin
dengan membandingkan mean skor laki-laki
dengan perempuan yaitu mean laki-laki sebesar
82.33 dan mean perempuan sebesar 81.25.

Pembahasan
Hasil utama penelitian dengan menggunakan
analisa regresi linier sederhana (R = -0.371, p
= 0.004) menunjukkan ada pengaruh yang
sangat signifikan antara dukungan sosial
terhadap kesepian pada lansia, dimana
terdapat
hubungan
yang negatif antara
dukungan sosial terhadap kesepian pada
lansia. Dari hasil analisis penelitian tersebut
maka hipotesa yang menyatakan bahwa ada
pengaruh antara dukungan sosial terhadap
kesepian pada lansia dapat diterima.
Hasil analisis penelitian tersebut sesuai
dengan Beyene, Becker, & Mayen (2002)
yang menjelaskan bahwa ketakutan akan
kesepian merupakan gejala yang amat
dominan terjadi pada
lansia. Kondisi
ketakutan tersebut memiliki kadar yang
berbeda, meskipun begitu secara khas hal
tersebut dipengaruhi oleh derajat dan kualitas
dari dukungan sosial. Hal tersebut tentu saja
diperkuat berdasarkan dari berbagai pendapat
yang mengemukakan bahwa kesepian terkait
langsung dengan keterbatasan
dukungan
sosial.
Fessman
dan
Lester
(2000)
menjelaskan bahwa
dukungan sosial merupakan prediktor bagi
munculnya kesepian. Maksudnya disini adalah
individu yang memperoleh dukungan sosial
terbatas
lebih
berpeluang mengalami
kesepian,
sementara
individu
yang
memperoleh dukungan sosial yang lebih baik
tidak terlalu merasa kesepian. Hal ini juga
menunjukkan akan pentingnya dukungan sosial
dikalangan lansia untuk mengantisipasi
masalah kesepian tersebut (dalam Gunarsa,
2004). Dukungan sosial sendiri mengacu
pada kenyamanan, perhatian, penghargaan,
atau bantuan yang diberikan orang lain
atau kelompok kepada individu (Sarafino,
2006).
Besarnya nilai pengaruh tersebut juga
membuktikan pernyataan dari MacKinley
(2001) yang menyatakan bahwa penting untuk
memperhatikan agar tidak menjadi
rancu
bahwa kesepian tidak serta merta muncul

akibat
berkurangnya dukungan
sosial,
walaupun kesepian terkait langsung dengan
dukungan sosial. Banyak hal yang dapat
menjadikan seseorang mengalami kesepian
yang lebih besar seperti stres dan rasa
ketidakberdayaan diri (dalam Gunarsa, 2004).
Berdasarkan mean hipotetik, dukungan sosial
subjek penelitian berada pada kategori sedang.
Dimana hasil ini dapat diartikan bahwa
dukungan sosial yang diperoleh atau diterima
oleh subjek penelitian tidak tinggi dan juga
tidak rendah. Orford (1992) menyatakan bahwa
dukungan sosial adalah kenyamanan, perhatian,
dan penghargaan yang diandalkan pada saat
individu mengalami kesulitan. Maka subjek
yang dikategorikan memiliki dukungan sosial
yang sedang berarti individu tersebut telah
mendapatkan dukungan (berupa kenyamanan,
perhatian, dan penghargaan) dari orang-orang
yang cukup diandalkan saat individu tersebut
membutuhkan bantuan dan cukup merasakan
manfaat bantuan bagi dirinya.
Sementara untuk kesepian, berdasarkan mean
hipotetiknya kesepian subjek penelitian
tergolong sedang. Artinya, kesepian yang
dirasakan subjek penelitian tidak tinggi dan
juga tidak
rendah. Wrightsman (1993)
mengemukakan bahwa kesepian merupakan
pengalaman subjektif dan tergantung pada
intepretasi individu terhadap suatu kejadian.
Maka subjek yang dikategorikan dengan
tingkat kesepian sedang berarti bahwa tidak
selamanya individu tersebut merasa kesepian.
Kesepian
yang dialami
bisa
muncul
tergantung pada interpretasi individu tersebut
terhadap suatu kejadian yang menunjukkan
keadaan kesepian itu sendiri.
Kesimpulan Dan Saran
Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan
dapat ditarik kesimpulan mengenai hasil
penelitian, bahwa:
1. Terdapat pengaruh negatif antara
dukungan sosial terhadap kesepian pada
lansia. Artinya semakin tinggi dukungan sosial

yang diperoleh lansia, maka kesepiannya akan
semakin
rendah.
Sebaliknya,
semakin
rendah dukungan sosial yang diperoleh
maka semakin tinggi kesepiannya.
2. Sumbangan efektif yang diberikan variabel
dukungan sosial terhadap kesepian pada
lansia adalah sebesar 13.7% (R² = 0.137),
yang berarti bahwa pada penelitian ini
dukungan sosial mempengaruhi kesepian
sebesar 13.7 % dan sisanya yaitu sebesar
86.3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang
tidak diteliti dalam penelitian ini.
3. Berdasarkan mean hipotetik, dukungan
sosial yang diterima oleh subjek penelitian
tergolong sedang.
4. Berdasarkan mean hipotetik, kesepian
yang
dialami
oleh
subjek
penelitian
tergolong sedang.
5. Berdasarkan hasil tambahan penelitian
berdasarkan gambaran kesepian bila ditinjau
dari jenis kelamin menunjukkan mean lakilaki lebih besar dari pada mean perempuan.
Saran
Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih
jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, maka
peneliti mengemukakan beberapa saran. Saransaran ini diharapkan dapat berguna untuk
penelitian selanjutnya yang berhubungan
dengan dukungan sosial maupun kesepian pada
lansia.
1. Saran metodologis
a. Mengacu
pada
nilai
koefisien
determinasi, menunjukkan kesepian
dipengaruhi oleh dukungan sosial
sebesar 13.7%, selebihnya kesepian
lansia dipengaruhi oleh variabel lain
yang dalam penelitian ini tidak diteliti.
Sehubungan dengan hal itu, maka
disarankan pada peneliti berikutnya yang
berminat untuk meneliti kesepian pada
lansia dapat mengkaji faktor-faktor lain
yang turut mempengaruhi kesepian
seperti
status
sosial
ekonomi,
karakteristik
latar
belakang
lain

(perceraian orang tua), stres dan juga
rasa ketidakberdayaan.
b. Bagi peneliti selanjutnya, apabila suatu
populasi
sudah
jelas
jumlahnya
(misalnya ≤ 100), maka sebaiknya
melakukan penelitian terhadap populasi.
c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan
menggunakan lima alternatif/pilihan
jawaban. Yaitu Sangat Sesuai (SS),
Sesuai (S), Netral (N), Tidak Sesuai
(TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS)
agar
dapat
memfasilitasi
sikap
individu dalam menjawab pernyataan
yang paling sesuai dengan dirinya.
2. Saran Praktis
a. Mengingat dukungan sosial memberi
pengaruh terhadap kesepian pada
lansia, diharapkan agar para lansia
tetap beraktifitas dan melakukan
kontak atau hubungan sosial dengan
orang lain, sehingga lansia dapat
memperoleh dukungan sosial dari orang
lain.
b. Diharapkan agar keluarga lansia lebih
memperhatikan serta membantu lansia
terlebih lagi karena lansia tersebut masih
tinggal dengan anggota keluarga, karena
hal tersebut merupakan suatu bentuk
dukungan sosial bagi lansia yang
ternyata mempengaruhi kesepian yang
dialami oleh lansia.
c. Bagi
pihak
perkumpulan
lansia
diharapkan
dapat
meningkatkan
bantuan, keperdulian serta pelayanan
kepada lansia seperti pemeriksaan
kesehatan gratis, serta acara jalan-jalan
yang juga dapat meningkatkan keakraban
diantara lansia itu sendiri dan juga
mengurangi kesepian yang dirasakan
oleh lansia tersebut.
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