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PRAKATA 

 

Puji Syukur Kami Panjatkan kehadirat Allah SWT Karena berkat 

Rahmat dan Karunia-Nya Buku Terapi Pelatihan Ketrampilan Sosial 

Untuk Mengatasi Kesepian Pada Lansia dapat kami selesaikan. Oleh 

sebab itu penulis mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada 

semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian buku ini. 

Buku ini ditulis dengan maksud menambah sumber referensi bagi 

semua pihak yang tertarik mempelajari dan membaca mengenai dunia 

kebidanan. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan Buku Terapi Pelatihan 

Ketrampilan Sosial Untuk Mengatasi Kesepian Pada Lansia ini jauh 

dari sempurna, untuk itu kami mohon kritik dan saran yang 

membangun untuk perbaikan di waktu yang akan datang. Besar 

harapan kami semoga Buku Terapi Pelatihan Ketrampilan Sosial 

Untuk Mengatasi Kesepian Pada Lansia ini dapat bermanfaat bagi 

pembaca umumnya. 
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Bab 1 

KONSEP LANJUT USIA 

 

Pengertian Lanjut Usia  

Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 

+ tahun (WHO, 2010). Undang-undang Republik Indonesia 

nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia juga 

menyebutkan lanjut usia (lansia) adalah seseorang yang telah 

mencapai usia 60 tahun ke atas. Berdasarkan pengertian tersebut 

maka yang dimaksud dengan lanjut usia adalah seseorang yang 

telah mencapai usia 60 tahun atau lebih. 

 

Batasan Lanjut Usia 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, dalam Nugroho, 

2000) menetapkan batasan lanjut usia, meliputi usia 

pertengahan (middle age) yaitu kelompok usia 45 - 59 tahun; 

lanjut usia (elderly) yakni usia 60 - 74 tahun; lanjut usia tua 

(old) yaitu usia 75 - 90 tahun; dan usia sangat tua (very old) 

yaitu usia di atas 90 tahun. Undang-Undang RI nomor 13 tahun 

1998 dan Peraturan Permerintah RI nomor 43 tahun 2004 

mencantumkan bahwa lanjut usia adalah seseorang yang 

mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Berdasarkan 

beberápa batasan lansia di atas, maka batasan usia yang 
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digunakan untuk menetapkan sebagai lansia dalam penelitian ini 

adalah usia 60 tahun atau lebih sesuai dengan batasan yang 

ditetapkan oleh pemerintah dan WHO. 

 

Teori Proses Menua 

Beberapa teori telah dikembangkan untuk menjelaskan 

aspek yang berkaitan dengan fenomena yang kompleks yang 

disebut dengan proses menua (Gerhard & Cristofalo, 1992; 

Hayflick, 1996 dalam Meiner & Lueckenotte, 2006; 

MacWilliam, 2002) meliputi : 

 

Teori Biologi 

Dalam teori biologi proses menua dilihat sebagai suatu 

kejadian dimulai dari molekul, sel bahkan sistem. Menurut 

Hayflick (1996, dalam Meiner & Lueckenotte, 2006) perubahan 

biologis ini akan menurunkan fungsi suatu organisme yang 

mengarah pada kegagalan yang komplit termasuk kegagalan 

organ atau sistem organ. 

Perubahan sistem organ mengakibatkan penurunan fungsi 

tubuh dan dapat mengganggu kehidupan lansia. Penurunan 

fungsi tubuh ini mengakibatkan lansia mempunyai risiko untuk 

mengalami penyakit fisik yang berkaitan dengan fungsi organ 

tersebut. Penyakit fisik yang sering dialami lansia adalah 

hipertensi, penyakit jantung, gagal jantung, osteoporosis, 
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diabetes melitus, katarak dan presbiakusis (Nugroho, 2000). 

Sebagian penyakit ini merupakan kelompok penyakit kronis 

yang memerlukan pengobatan dan perawatan yang cukup lama 

dan sangat mengganggu fungsi kehidupan lansia, sehingga 

dapat menjadikan lansia merasa malu, frustasi dan putus asa 

dengan kondisi penyakit yang dialaminya. Teori Biologi ini 

dibagi dalam dua bagian utama yaitu stochastic teori dan 

nonstochastic teori (Meiner & Lueckenotte, 2006; Ebersole, et 

al., 2005). 

 

Teori Stochastic 

Teori Stochastic mencakup Error teori, teori radikal 

bebas, teori rantai silang dan teori pemakaian dan rusak. 

1) Error teori 

Dalam error teori ini, sel yang tua akan mengalami 

perubahan secara alami pada Asam Deoksiribonukleat (DNA) 

dan Asam Ribonukleat (RNA) (Black & Hawks, 2005, dalam 

Meiner & Lueckenotte, 2006). Pada DNA terjadi kesalahan 

transkrip yang mengakibatkan kesalahan dalam reproduksi 

enzim atau protein dan bersifat menetap. Akibatnya terjadi 

kerusakan pada aktivitas sel sehingga sistem tidak dapat 

berfungsi secara optimal. 

Perubahan sel ini bersamaan dengan proses menua. Proses 

penuaan dan kematian organisme dapat disebabkan oleh 
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kejadian ini (Sonneborn, 1979, dalam Meiner & Lueckenotte, 

2006; Ebersole, et al., 2005). Berdasarkan konsep error theory 

ini lansia dapat mengalami kerusakan pada sistem organ yang 

akan mempengaruhi aktivitas hidupnya. Lansia menjadi 

ketergantungan dengan orang lain dalam perawatan dirinya 

karena adanya penurunan fungsi organ tersebut. Ketergantungan 

lansia dengan orang lain dalam pemenuhan kebutuhan dirinya 

ini merupakan stressor psikologis dan lansia dapat mengalami 

ketidakberdayaan dan keputusasaan. 

 

Teori radikal bebas (Free radical theory) 

Teori radikal bebas memformulasikan bahwa oksidasi 

lemak, protein dan karbohidrat akan menghasilkan radikal 

bebas yang akan menyerang dan merusak molekul lain 

(Ebersole, et al., 2005; Fortinash & Worret, 2004; Matteson & 

McConnel, 1988). Radikal bebas merupakan produk dasar dari 

aktivitas metabolisme dalam tubuh dan dapat meningkat akibat 

polusi lingkungan seperti ozon, pestisida dan radiasi. 

Secara normal, radikal bebas dinetralisir oleh aktivitas 

enzim atau antioksidan alami. Jika radikal bebas tidak 

dinetralisir, maka radikal bebas dapat menyerang molekul lain 

di dalam membran sel seperti mitokondria, lisosom dan inti sel. 

Hal ini akan menurunkan fungsi membran sel dan akhirnya 

merusak membran sel sehingga sel menjadi mati (Haflick, 1996, 
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dalam Meiner & Lueckenotte, 2006). Teori ini memberikan 

kejelasan bahwa kerusakan bahkan kematian sel pada individu 

dapat disebabkan oleh adanya molekul radikal bebas. 

Kerusakan sel akan berdampak pada kerusakan organ dan pada 

akhirnya terjadi penurunan fungsi fisik, sehingga aktivitas fisik 

lansia terbatas. Keterbatasan fisik akan mencetuskan perasaaan 

ketidakberdayaan, mudah putus asa dan mengisolasikan diri 

dari orang lain.  

 

Teori rantai silang (Cross-Linkage theory) 

Teori rantai silang ini memberikan hipotesa bahwa 

beberapa protein dalam proses menua mengalami peningkatan 

penyilangan (pertautan) atau saling mengikat dan akan 

menghambat proses metabolisme yang akan mengganggu 

sirkulasi nutrisi dan produk sisa di antara kompartemen intra sel 

dan ekstra sel (Meiner & Lueckenotte, 2006; Matteson & 

McConnel, 1988). Akibat proses rantai silang ini, molekul 

kolagen semakin kuat tetapi kemampuan transportasi nutrisi dan 

pengeluaran produk sisa metabolisme dari sel menurun, 

sehingga menurunkan fungsi strukturnya. Perubahan ini tampak 

pada kulit, dimana kulit menjadi kehilangan kekenyalan dan 

elastistasnya (Bjorkstein, 1976; Hayflick, 1996, dalam Meiner 

& Lueckenotte, 2006). 
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Cerani (dalam Meiner & Lueckenotte, 2006) telah 

menunjukkan bahwa glukosa darah bereaksi dengan protein 

tubuh untuk membentuk rantai silang. Peningkatan glukosa 

darah mengakibatkan peningkatan ikatan rantai silang yang 

berakibat terjadinya kristalisasi dari lensa mata, membran ginjal 

dan pembuluh darah (Schneider, 1992 dalam Meiner & 

Lueckenotte, 2006). 

Teori rantai silang ini juga menjelaskan bahwa sistem 

imun tubuh menjadi kurang efisien dan mekanisme pertahanan 

tubuh tidak dapat merubah ikatan rantai silang (Hayflick, 1996 

dalam Meiner & Lueckenotte, 2006). Fungsi sistem imun yang 

menurun membuat lansia rentan mengalami penyakit infeksi. 

Penyakit infeksi merupakan penyakit yang dapat menular pada 

orang lain. Dengan adanya penyakit infeksi ini dapat 

menimbulkan perasaan malu dan interaksi dengan orang lain 

menjadi terbatas.  

Teori pemakaian dan rusak (Wear and Tear theory) 

Teori ini menyatakan bahwa sel yang dipakai dalam 

waktu lama secara terus-menerus akan mengakibatkan 

kerusakan jaringan karena kelelahan dan tidak dapat mengalami 

peremajaan (Haflick, 1996 dalam Meiner & Lueckenotte, 

2006). Teori ini merefleksikan bahwa jaringan dan organ telah 

diprogram dengan kemampuan energi dan mengalami kelelahan 
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ketika energi tersebut dipakai yang pada akhirnya mengarahkan 

pada kematian organisme. 

Dalam teori ini, proses menua dilihat sebagai suatu proses 

yang diprogram, yang mempunyai risiko untuk mengalami 

stress, atau akumulasi injuri atau trauma, yang pada akhirnya 

akan mempercepat kematian (Haflick, 1996 dalam Meiner & 

Lueckenotte, 2006). Ebersole, et al., (2005) juga menegaskan 

bahwa proses menua disebabkan oleh akumulasi pengulangan 

dan injuri yang terjadi serta penggunaan yang berlebihan dari 

sel, jaringan, organ atau sistem. Pandangan teori ini lebih 

memperjelas tentang proses menua yang berdampak pada 

kematian sel, sehingga terjadi kerusakan jaringan, organ bahkan 

sistem organ. Perubahan ini juga akan menimbulkan gangguan 

fungsi tubuh. Beberapa gangguan fungsi tubuh yang dialami 

lansia adalah kehilangan gigi, penurunan fungsi indera 

penglihatan, pendengaran dan pengecap, penurunan fungsi sel 

otak dan penurunan kekuatan otot pernafasan (Nugroho, 2000). 

 

Teori Nonstochastic 

Teori Nonstochastic meliputi teori diprogram dan teori 

imunitas. 
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Teori diprogram (Programmed theory) 

Teori diprogram (Programmed theory) disebut juga 

Hayflick Limit Theory atau Jam Biologi (Biologic Clock) atau 

Cellular Aging atau Teori Genetik (Genetic Theory) (Meiner & 

Lueckenotte, 2006; Fortinash & Worret, 2004; Matteson & 

McConnel, 1988). Hayflick dan Moorehead (1996, dalam 

Meiner & Lueckenotte, 2006) menyatakan bahwa pembelahan 

sel normal dibatasi oleh waktu, yang mengartikan bahwa 

harapan hidup setiap orang telah diprogramkan. Pembatasan 

kerja sel ini tampak pada penurunan produksi hormon 

khususnya hormon reproduksi. Pada wanita penurunan sekresi 

estrogen dan progesteron mengakibatkan wanita mengalami 

menopause.  

Teori imunitas (Immunity theory) 

Sistem imun adalah suatu jaringan kerja dari sel, jaringan 

dan organ yang spesifik yang memberikan perlindungan tubuh 

terhadap serangan organisme (Meiner & Lueckenotte, 2006). 

Penurunan fungsi sistem imun khususnya limfosit T dan 

limfosit B yang seiring dengan terjadinya proses menua telah 

menurunkan pertahanan tubuh terhadap kuman patogen. Hal ini 

dimanifestasikan dengan meningkatnya insiden penyakit infeksi 

dan produksi autoantibodi yang mengarah pada penyakit 

autoimun (Hayflick, 1996 dalam Meiner & Lueckenotte, 2006; 
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Matteson & McConnel, 1988). Berdasarkan uraian pada teori 

biologi mengenai proses menua, proses ini mengakibatkan 

perubahan sel yang berdampak pada penurunan fungsi organ 

dan sistem organ lansia. Kemunduran fungsi tubuh ini membuat 

lansia rentan untuk mengalami penyakit baik penyakit sistemik, 

kronis maupun penyakit infeksi. 

Penyakit yang sering terjadi pada lansia berkaitan dengan 

perubahan biologis ini adalah penyakit jantung, hipertensi, 

arteriosklerosis, gagal jantung, diabetes melitus, konstipasi, 

osteoporosis, infeksi saluran kemih, hipertropi prostat, bronkitis 

dan TBC (Nugroho, 2000). Semua penyakit ini selain 

memberikan dampak pada penurunan kemampuan fisik juga 

berdampak pada perubahan psikososial lansia. Menurut Grandfa 

(2007) penyakit fisik yang paling sering menjadi pencetus 

gangguan mental (paling sering terjadi depresi dan kecemasan) 

adalah penyakit neurologik, jantung, paru-paru kronis, kanker, 

cacat fisik dan arthritis (radang sendi). Dengan kondisi penyakit 

ini lansia dapat mengalami perasaan sedih, tidak berdaya, tidak 

berguna, putus asa, merasa malu dan mengisolasikan diri dari 

orang lain. Fenomena ini merupakan gejala dari depresi pada 

lansia. Berdasarkan gejala tersebut perawat dapat menegakkan 

diagnosa keperawatan harga diri rendah, ketidakberdayaan, 

keputusasaan dan isolasi sosial. Penetapan diagnosa 


