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ABSTRAK

Besarnya jumlah lansia tentu menjadi sebuah aset negara apabila lansia
tumbuh secara sehat, aktif dan produktif. Tentunya setiap lansia memiliki hak dan
kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya tanpa harus memandang usia,
status sosial, dan lain sebagainya. Hal tersebut dibuktikan dengan para lansia aktif
yang masih melakukan aktivitas produktif guna memenuhi kebutuhan hidupnya
agar dapat membantu diri dan keluarga sehingga tidak lagi menjadi beban orang
lain. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas lansia
aktif di Dusun Bungmanis, Desa Pucanganom, Kecamatan Rongkop, Kabupaten
Gunungkidul, Yogyakarta dilihat dari aspek sosial, fisik, emosional, dan spiritual.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode
etnografi. Peneliti menggunakan teknik penggambilan sampel yaitu purposive
sampling dan snowball sampling. Teknik pengumpulan datanya menggunakan
observasi, dokumentasi dan wawancara. Validitas data akan dilihat dengan
menggunakan teknik triangulasi data, sedangkan analisis data melalui tiga proses
yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas lansia aktif dapat dilihat
dari empat aspek, yaitu sosial, fisik, emosional, dan spiritual. Pada aspek
hubungan sosial, fisik, dan emosional lansia aktif telah berjalan dengan baik.
Namun terdapat dua poin yaitu intimasi pada aspek fisik dan aspek spiritual belum
terpenuhi dengan baik. Meskipun dua poin tersebut belum dapat terpenuhi dengan
baik, tidak memberikan pengaruh terhadap aspek sosial, fisik, dan emosional
secara keseluruhan sehingga lansia aktif tetap dapat melaksanakan aktivitasnya
dengan baik.

Kata kunci: Aktivitas, Lansia Aktif, Studi Etnografi.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia saat ini sedang mengalami peningkatan jumlah lanjut usia

(lansia).1 Jumlah populasi lansia di Indonesia mencapai 8,03 persen dari

jumlah penduduk seluruhnya atau 20,24 juta jiwa. Bila dibandingkan menurut

jenis kelamin, jumlah lansia perempuan lebih besar dibandingkan dengan

jumlah lansia laki-laki yaitu sebesar 10,77 juta jiwa, sedangkan lansia laki-

laki sebesar 9,47 juta jiwa.2 Hal tersebut menunjukkan angka harapan hidup

lansia perempuan lebih tinggi dibandingkan lansia laki-laki.

Peningkatan jumlah lansia sangat dipengaruhi dengan Usia Harapan

Hidup (UHH). Tahun 1980 UHH 52,2 tahun dan jumlah lansia 7.998.543

orang (5,45%), sedangkan pada tahun 2006 menjadi 19 juta orang (8,90%)

dan UHH juga meningkat menjadi 66,2 tahun. Pada tahun 2010 perkiraan

penduduk lansia di Indonesia akan mencapai 23,9 juta (9,77%) dengan UHH

sekitar 67,4 tahun. Sepuluh tahun kemudian atau pada 2020 perkiraan

penduduk lansia di Indonesia mencapai 28,8 juta (11,34%) dengan UHH

sekitar 71,1 tahun.3 Data ini menunjukkan bahwa jumlah lansia terus

1 Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa lanjut usia adalah seseorang baik itu laki-laki maupun
perempuan yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.

2 Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk Lanjut Usia 2014, (Jakarta: Badan Pusat
Statistik, 2015), hlm. vii-viii.

3 Kementrian Sosial Republik Indonesia, “Penduduk Lanjut Usia di Indonesia dan
Masalah Kesejahteraannya”, di
http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=522 (diakses tanggal 10
Februari 2017).
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meningkat dari waktu ke waktu. Faktor dari bertambahnya populasi penduduk

usia lanjut dan tingginya usia harapan hidup merupakan salah satu penilaian

yang mencerminkan keberhasilan pembangunan suatu negara.

Besarnya jumlah lansia tentu menjadi sebuah aset negara apabila

lansia tumbuh secara sehat, aktif dan produktif. Namun lansia yang tidak

sehat dan tidak mandiri akan berdampak besar terhadap kondisi sosial dan

ekonomi bangsa. Lansia ini cenderung akan menjadi beban negara seperti

peningkatan biaya pelayanan kesehatan, penurunan pendapatan/ penghasilan,

peningkatan disabilitas, tidak adanya dukungan sosial dan lingkungan yang

tidak ramah terhadap lansia itu sendiri.4

Semakin meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut akan bepengaruh

terhadap berbagai aspek kehidupan terkait dengan penurunan pada kondisi

fisik, psikis dan sosial.5 Penurunan fisik dapat dilihat dari kemampuan lansia

yang sudah tidak sekuat masa mudanya. Lansia sudah tidak melakukan

kegiatan atau aktivitas fisik yang tergolong berat sebab kekuatan otot dan

tulangnya mulai lemah. Selain itu, penurunan fisik juga terjadi karena

gangguan penyakit pada tubuh serta kemampuan pendengaran dan

penglihatan yang mulai berkurang.6 Penurunan kondisi sosial dan psikis dapat

membawa pada rasa kesepian, kurang percaya diri, tidak berguna, rasa

4 Ibid., Bagian Ringkasan Eksekutif.

5 Siti Partini Suardiman, Psikologi Usia Lanjut, (Yogyakarta: Gadjah Mada University
Press, 2011), hlm. 3.

6 Argyo Demartoto, Pelayanan Sosial Non Panti Bagi Lansia Suatu Kajian Sosiologis,
(Surakarta, Sebelas Maet University Press, 2006), hlm 6-7.
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bersalah yang tinggi, merepotkan, serta depresi.7 Kondisi ini seharusnya juga

membawa penyelesaian untuk memberikan kualitas kebutuhan akan layanan

fisik, psikis, dan psikologi bagi lansia.

Adapun permasalahan yang berkaitan dengan lansia adalah pertama,

lansia dianggap sudah tidak produktif lagi. Lansia dipandang tidak

menggunakan waktu secara produktif, mudah lelah, sulit koordinasi, daya

ingat menurun, mudah kena infeksi dan rawan kecelakaan, menurunnya

indera penciuman dan penglihatan, tidak memiliki minat untuk aktivitas

seksual, mudah tersinggung, mudah mengeluh dan marah, mengasihi diri dan

terisolasi dari orang lain. Kedua, meningkatnya harapan hidup yang secara

otomatis memperpanjang masa hidup lansia. Ketiga, jumlah lansia lebih

banyak dibandingkan jumlah balita. Faktor ini juga didukung oleh pergeseran

norma dari keluarga besar ke keluarga kecil dan pergeseran dari banyak anak

menjadi sedikit anak (cukup dua anak).8

Berdasarkan UU RI Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan

Lanjut Usia Pasal 5 Ayat 1 disebutkan bahwa “lanjut usia mempunyai hak

yang sama dalam kehidupan bemasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.9

Sedangkan Pasal 6 Ayat 1 menjelaskan bahwa “lanjut usia mempunyai

kewajiban yang sama dalam kehidupan bemasyarakat, berbangsa, dan

7 Siti Partini Suardiman, Psikologi Usia Lanjut, hlm. 3.

8 Argyo Demartoto, Pelayanan Sosial, hlm. 2-4.

9 Undang-undang  Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, pasal 5 ayat
(1).
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bernegara”.10 Dengan demikian, lansia memiliki hak dan kewajiban yang

sama dengan warga negara lainnya tanpa harus memandang usia, status

sosial, dan lain sebagainya. Lansia juga mampu untuk mendayagunakan

pengetahuan dan keahliannya dalam segala bidang yang produktif. Sehingga

lansia memiliki hak untuk bekerja pada sektor formal dan non formal, baik

yang melalui perseorangan, kelompok/organisasi atau lembaga, baik

pemerintah maupun masyarakat.

Di sisi lain, lansia juga memiliki harapan untuk bisa menghabiskan

sisa waktunya dengan baik serta memiliki makna hidup bagi dirinya dan

orang di sekitarnya. Sangat memungkinkan jika ada lansia yang masih

memiliki arti penting usia tua, lansia akan memiliki kemauan dan

kemampuan untuk melakukan sesuatu yang berarti untuk orang lain. Lansia

dapat melakukan hal-hal yang produktif guna memenuhi kebutuhan hidupnya

agar dapat membantu diri dan keluarga sehingga tidak lagi menjadi beban

orang lain. Lansia ingin menikmati masa tua dengan bahagia serta

meningkatkan kualitas hidupnya.

Sekalipun lansia cenderung mengalami masa kemunduran, namun

tidak semua dari lansia yang menghilangkan produktivitas dan peran

eksisitensinya untuk keluarga ataupun masyarakat. Ada lansia yang mampu

melihat arti penting usia tua dalam konteks eksistensi manusia, yaitu sebagai

masa hidup yang memberi lansia kesempatan-kesempatan untuk tumbuh

berkembang dan memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu atau berarti

10 Ibid., pasal 6 ayat (1).
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untuk orang lain. Usia lanjut tetap memungkinkan seseorang untuk bekerja

memperoleh penghasilan.

Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksi penduduk lansia di

Indonesia pada tahun 2015 berjumlah sekitar 21,68 juta jiwa. DI Yogyakarta

merupakan wilayah dengan persentase lansia terbesar se-Indonesia yaitu

13,46 persen, kemudian disusul oleh provinsi Jawa Tengah sebesar 11,67

persen dan Jawa Timur sebesar 11,46 persen.11 Kabupaten Gunungkidul yang

juga dikenal dengan wilayah pegunungan seribu menjadi daerah dengan

kepadatan penduduk terendah yaitu 455 jiwa/km2.12 Kabupaten Gunungkidul

mencatat persentase penduduk lansia tertinggi, yakni 18,2% dari seluruh

kabupaten/ kota yang ada di Yogyakarta.13 Adapun jumlah lansia di

Gunungkidul sebesar 110.499 jiwa.14

Fenomena di atas menjadi landasan peneliti untuk mengkaji tentang

lansia aktif di Dusun Bungmanis, Desa Pucanganom, Kecamatan Rongkop,

Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. Karakteristik wilayah Gunungkidul

berupa pegunungan kering atau perbukitan batu kapur yang tandus sehingga

sangat kekurangan air. Namun, hal tersebut tidak mengurangi keberadaan

lansia di Gunungkidul khususnya di Dusun Bungmanis, Desa Pucanganom

11 Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk Lanjut, hlm. 25.

12 Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Statistik Daerah Istimewa
Yogyakarta 2014. (Yogyakarta: Badan Pusat Statistik, 2014), hlm. 12.

13 Kumpulan Makalah & Diskusi Lokakarya ‘Penuaan Penduduk dan Pembangunan,
Memanusiakan Lanjut Usia: Penuaan Penduduk dan Pembangunan di Indonesia;
http://surveymeter.org/site/download_research/43 (Yogyakarta: SurveyMETER, 2013), hlm. 4.

14 Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, “Gambaran Kabupaten Gunungkidul”, di
http://dinkes.gunungkidulkab.go.id/about/ (diakses 11 April 2017).
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Kecamatan Rongkop. Lansia di daerah tersebut mampu bertahan hidup

dengan kondisi seadanya.15

Sebagian besar lansia di daerah tersebut masih produktif bekerja di

sektor pertanian. Para lansia dimintai pendapat oleh masyarakat sekitarnya

dalam hal menentukan masa panen dan masa tanam (transfer pengetahuan).

Lansia juga sering ikut ke sawah untuk menanam tanaman seperti kacang,

jagung, beras, dan tanaman palawija lainnya. Ketika masa panen, para lansia

juga ikut memanen tanaman tersebut. Padahal banyak tetangga sekitar yang

turut membantu secara bergantian dan gotong-royong.16 Namun, semangat

para lansia tidak dapat dihalang sebab lansia merasa lebih senang dan bahagia

ketika dapat membantu keluarga dan orang di sekitarnya. Justru lansia akan

merasa kebingungan ketika hanya berdiam diri di rumah dan tidak melakukan

aktivitas apapun. 17

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa walaupun usia lanjut, lansia

masih dapat berkontribusi untuk masyarakat dan hidup secara produktif.

Penelitian ini sangat perlu dilakukan mengingat masih adanya sejumlah bukti

bahwa lansia dapat hidup produktif, meskipun hasil yang diberikan oleh

lansia mungkin tidak sebanyak saat usianya masih muda. Namun, hal tersebut

dapat mengurangi stigma tentang lansia. Oleh karena itu, peneliti sangat

tertarik untuk untuk mengkaji kehidupan lansia aktif di Dusun Bungmanis,

15 Observasi kehidupan lansia di Dusun Bungmanis, Februari 2017.

16 Wawancara dengan Susdiyanta, Kepala Desa Pucanganom, 4 Februari 2017.

17 Wawancara dengan Sukinem, salah satu lansia di Dusun Bungmanis, 4 Februari 2017.
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Desa Pucanganom, Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul,

Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasar dari uraian di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan

sebagai berikut:

Bagaimana aktivitas lansia aktif di Dusun Bungmanis, Desa

Pucanganom, Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta

dilihat dari aspek sosial, fisik, emosional, dan spiritual?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Berdasar dari rumusan masalah di atas, tujuan dari penulisan ini

adalah untuk mengetahui aktivitas lansia aktif di Dusun Bungmanis, Desa

Pucanganom, Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta

dilihat dari aspek sosial, fisik, emosional, dan spiritual.

2. Manfaat Penulisan

Sesuai dengan permasalahan di atas, penulisan ini diharapkan dapat

memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh suatu

pemahaman akademis serta bahan bacaan atau referensi tentang

kehidupan lansia aktif di Dusun Bungmanis, Desa Pucanganom,

Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, karena

masih ada lansia yang dapat hidup secara aktif dan produktif yang dapat
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berkontribusi untuk dirinya dan sekitarnya. Hal ini dapat membantu

mengurangi stigma tentang lansia itu sendiri. Selain itu, penelitian ini

juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur maupun sumber referensi

mengenai pemberdayaan lansia.

b. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi kalangan akademisi baik dalam

upaya melakukan penelitian lanjutan maupun dalam upaya merumuskan

kebijakan-kebijakan tentang kesejahteraan lansia.

D. Tinjauan Pustaka

Berbagai penelitian yang membahas tentang lansia aktif telah banyak

dilakukan oleh kalangan akademisi maupun pemerhati lansia. Namun belum

ditemukan penelitian yang membahas tentang studi etnografis lansia aktif.

Dalam telaah pustaka ini, penulis perlu melakukan tinjauan beberapa literatur

yang ada kaitannya dengan tema yang akan penulis sajikan dalam penelitian

ini.

Pertama, penelitian Santi Sulandar, Dicka Martyastanti, dan Ridma

Mutaqwarohmah, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta,

dengan judul “Bentuk-bentuk Produktivitas Orang Lanjut Usia (Lansia)”.

Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif melalui angket yang diisi oleh

subjek penelitian dan pendekatan kualitatif yang diperoleh melalui metode

wawancara. Hasil penelitian menunjukkan sebesar 57% subjek penelitian

menjalani hidup yang aktif dan produktif. Penelitian ini menyatakan bahwa

lansia yang produktif adalah lansia yang memilih untuk masih bekerja dan
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ingin berbagi pengalaman dengan yang masih muda. Hal tersebut merupakan

wujud pengabdian diri dan tidak terlalu memikirkan pendapatan finansial

bagi dirinya, namun yang terpenting dapat menyumbangkan tenaga dan

pikirannya untuk generasi penerusnya serta menjadikan diri sebagai salah satu

sumber kebahagiaan bagi orang lain. Selain bekerja, lansia juga turut aktif

dalam kegiatan masyarakat dan mengisi waktu luang yang bermanfaat, seperti

berolahraga dan beribadah. Adanya keinginan lansia untuk tetap aktif, diakui

lansia bahwa kegiatan di masyarakat memiliki banyak manfaat untuk saling

menambah informasi dan lebih memaknai hidup yang dapat menimbulkan

gairah dan semangat hidup para lansia, seperti melalui kegiatan kerja bakti,

pengajian, dan paguyuban-paguyuban yang diadakan di lingkungan tempat

tinggalnya.18

Jurnal tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini, yaitu

berfokus pada metode penelitian. Penelitian yang telah dilakukan

menggunakan jenis pendekatan kuantitatif dan kualitatif, sedangkan

penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode

etnografi.

Kedua, penelitian Slamet Rohaedi, Suci Tuty Putri, dan Aniq Dini

Kharimah, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas

Pendidikan Indonesia, dengan judul “Tingkat Kemandirian Lansia dalam

Activities Daily Living di Panti Sosial Tresna Werdha Senja Rawi”, suatu

realita di dalam kehidupan masyarakat bahwa lansia dirasakan semakin mirip

18 Santi Sulandari, dkk, Bentuk-bentuk Produktivitas Orang Lanjut Usia (Lansia),
(Surakarta: Indigenous, 2009). Jurnal Ilmiah Berkala Psikologi Vol. 11, No. 1, Mei 2009.
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dengan anak-anak dan akhirnya lansia dikirim ke panti wreda. Kehidupan

lansia di panti memiliki keanekaragaman yang sangat unik, sebab lansia itu

sendiri merupakan karakteristik individu yang sangat unik, sehingga sangat

dibutuhkan pengetahuan untuk memahami kemampuan berpikir para lansia.

Ketika menginjak masa usia lanjut, lansia akan mengalami penurunan fungsi

organ tubuh yang menyebabkan penurunan dalam melakukan aktivitas sehari-

hari (activities daily living), seperti makan, ke kamar mandi, berpakaian,

bersosialisasi dan lainnya. Keadaan seperti ini menyebabkan lansia harus

berupaya untuk memiliki jiwa kemandirian dalam mempertahankan

kehidupan, kesehatan serta kesejahteraannya. Terlebih jika lansia tinggal di

sebuah panti, dimana lansia harus saling membantu dan berbagi pelayanan

dengan lansia lainnya karena terbatasnya bantuan yang diterima lansia dari

petugas/ perawat panti serta terbatasnya kuantitas perawat panti. Hal tersebut

memaksakan lansia untuk harus mandiri dalam memenuhi ADL-nya, seperti

berusaha mandiri untuk pergi ke toilet walaupun sudah tidak mampu berjalan

dengan normal, berusaha makan secara mandiri walaupun lansia sudah tidak

mampu untuk memasukkan lebih banyak makanan ke mulut dan berusaha

menghibur sesama teman lansia meskipun dirinya juga membutuhkan

hiburan. Tingkat kemandirian lansia dapat menjadi dasar bagi peran perawat

dalam menentukan perawatan atau intervensi yang akan dilakukan terhadap

lansia. Peran perawat terhadap lansia mandiri yaitu memberikan dukungan
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kepada lansia agar dapat terus mempertahankan kegiatan dalam memenuhi

kebutuhan sehari-hari secara mandiri.19

Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini, yaitu

berfokus pada subjek dan objek penelitian. Meskipun penelitiannya tentang

lansia, namun pemilihan subjek dan objek penelitian yang akan dilakukan

yaitu kepada lansia aktif yang ada di Desa Pucanganom, sedangkan subjek

penelitian yang telah dilakukan yaitu seluruh lansia yang ada di Panti Sosial

Tresna Wredha Senjarawi Kota Bandung.

Ketiga, Yayuk Hera Saputri dan Yoyok Bekti Prasetyo, Fakutas

Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang, dengan judul “Peran Sosial

dan Konsep Diri Pada Lansia”. Peneliti menggunakan desain penelitian

korelasional dengan variabelnya adalah peran sosial dan konsep diri. Peran

sosial bisa berupa aktivitas individu dalam masyarakat seperti kegiatan yang

ada dalam berbagai sektor politik, sosial, ekonomi kegamaan dan lain-lain.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diperoleh sebagai

berikut: pertama, peran sosial lansia di masyarakat disimpulkan cukup karena

dipengaruhi oleh keaktifan lansia waktu usia muda. Lansia yang masih

sanggup untuk melakukan aktivitas bersama masyarakat, masih diajak agar

tidak merasa asing dan diasingkan. Sehingga tetap terjalin komunikasi yang

baik antara lansia dengan masyarakat. Kedua, peran sosial tidak baik karena

dipengaruhi oleh kesehatan lansia yang menurun sehingga tidak bisa

19 Slamet Rohaedi, dkk, Tingkat Kemandirian Lansia dalam Activities Daily Living di
Panti Sosial Tresna Werdha Senja Rawi, (Bandung: Jurnal Keperawatan Penduduk Indonesia,
2016). Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia Vol. 2, No. 1, 2016.
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melaksanakan aktivitas dalam masyarakat. Mengingat pada saat ini yang

lebih diutamakan adalah pekerjaan yang dapat selesai dengan cepat, efisien,

dan hasil yang bagus, sehingga lansia tidak mampu berperan untuk

menciptakannya. Bahkan, perasaan tidak berguna yang muncul dalam diri

lansia menyebabkan lansia rendah diri dan marah.20

Penelitian yang telah dilakukan tersebut memiliki perbedaan dengan

penelitian ini yaitu berfokus pada peran sosial dan konsep diri pada lansia

yang lebih menitikberatkan pada faktor yang mempengaruhi hubungan lansia

dengan masyarakat sekitarnya. Sedangkan penelitian ini adalah mengenai

aktivitas lansia dilihat dari aspek fisik, sosial, emosional, dan spiritual.

Keempat, Khasanatun Nisa, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dengan judul “Kebermaknaan

Hidup Lansia (Studi Kasus Lansia Bekerja di Yogyakarta)”. Peneliti

menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus dua informan lansia

yang masih bekerja, yaitu sebagai pedagang mainan anak di sekolah dasar

dan pedagang bakso keliling di lingkungan RSUD Yogyakarta. Kedua

informan diteliti mengenai arti hidup, kepuasan hidup, kebebasan, kesiapan

terhadap kematian, dan kepantasan untuk hidup dengan tujuan untuk

mengetahui kebermaknaan hidup lansia yang bekerja. Penelitian ini

menyatakan bahwa lansia yang masih bekerja dan masih memiliki semangat

lebih untuk mendayagunakan dirinya termasuk dalam lansia aktif. Lansia

tersebut aktif bekerja demi menjalani sisa hidupnya agar lebih bermakna

20 Yayuk Hera Saputri dan Yoyok Bekti Prasetyo, dkk, Peran Sosial dan Konsep Diri
Pada Lansia, (Malang: Fakultas Ilmu Kesehatan UMM, 2012). Jurnal Keperawatan Vol. 3, No. 2,
2012.
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walaupun dengan penghasilan yang tidak banyak. Bahkan, kepuasan baginya

tidak terletak dari penghasilan yang banyak, tetapi terletak pada

kemampuannya dalam menolong orang lain (bermanfaat untuk orang lain).

Selain itu, kebermaknaan hidup lansia yang bekerja juga muncul dari

pekerjaannya yang dilakukan secara mandiri atau tidak terikat dengan

instansi.21

Skripsi tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini, yaitu

berfokus pada subjek dan objek penelitian. Meskipun penelitian yang

dilakukan tentang lansia aktif, namun subjek dan objek penelitian ini adalah

lansia aktif yang masih aktif melakukan pekerjaan dan aktivitas sosialnya

yang tinggal di daerah pedesaan dan jauh dari keramaian, sedangkan subjek

penelitian yang telah dilakukan yaitu lansia aktif yang bekerja di daerah

perkotaan. Selain itu, teori dalam penelitian yang telah dilakukan

menggunakan teori kebermaknaan hidup yang dikemukakan oleh Frankl,

sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teori activity yang

dikemukakan oleh Robert Havighurst.

Kelima, Rif’atunnisa’, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas

Islam Negeri Sunan Kalijaga, dengan judul “Motivasi Perempuan Lansia

Bekerja (Studi Buruh Gendong Pasar Bringharjo, Yogyakarta)”. Penelitian

ini melibatkan 6 orang lansia perempuan berusia 60 tahun ke atas yang

bekerja sebagai buruh gendong selama lebih dari lima tahun ke atas, serta

orang yang dianggap paling tahu mengenai buruh gendong perempuan lansia

21 Khasanatun Nisa, Kebermaknaan Hidup Lansia (Studi Kasus Lansia Bekerja di
Yogyakarta), Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga,
2012)
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di pasar Bringharjo. Adapun penelitian ini menggunakan teori ERG untuk

menganalisa motivasi perempuan lansia yang bekerja sebagai buruh gendong.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat motivasi internal yang meliputi

motivasi awal bekerja dan motivasi bertahan. Motivasi awal bekerja

merupakan dorongan yang berkaitan dengan materi dan fisik seperti mencari

upah atau penghasilan dan menjalin relasi antara buruh gendong hingga

tergabung dalam sebuah paguyuban “Sayuk Rukun.” Motivasi bertahan

meliputi motivasi eksistensi, relasi, dan pertumbuhan. Motivasi eksistensi

merupakan dorongan agar perempuan lansia tetap mendapat pengakuan

dalam masyarakat atas pekerjaannya sebagai buruh gendong, dimana menjadi

buruh gendong tentu mendapatkan penghasilan setiap hari berupa uang tunai

serta aktif mengikuti kegiatan masyarakat di daerah tempat tinggal buruh

gendong. Motivasi relasi meliputi relasi dengan keluarga,dinar pasar, dan

pelanggan. Sedangkan motivasi pertumbuhan meliputi adanya program di

bawah dampingan YASANTI seperti pengajian Minggu Pon, aktivitas belajar

membaca huruf latin, dan berbagai pelatihan yang mendukung aktivitas buruh

gendong. Selain motivasi internal, penelitian ini juga menunjukkan adanya

motivasi eksternal yang mempengaruhi diri buruh gendong sebab adanya

ketertarikan mereka untuk ikut serta dalam program yang diselenggarakan

oleh YASANTI melalui paguyuban Sayuk Rukun, seperti simpan pinjam,

koperasi, cek kesehatan gratis, dan aksesibilitas yang lebih mudah bagi buruh

gendong perempuan lansia. Oleh karena itu, adanya proses pencapaian yang

mengukur dorongan pada diri buruh gendong perempuan lansia yang seperti
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proses pemuasan-progresif (fulfilment-progression), kepuasan-kekuatan

(satisfaction-strengthening), sedangkan yang tidak terjadi dalam buruh yaitu

berupa rasa kekecewaan-pengunduran (frustrasion-regression).22

Skripsi tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan

dilakukan, yaitu berfokus pada subjek dan objek penelitian. Meskipun

penelitian yang dilakukan tentang lansia yang masih aktif bekerja sebagai

buruh gendong di Pasar Bringharjo, namun subjek dan objek penelitian ini

adalah lansia aktif yang masih aktif melakukan pekerjaan sebagai petani dan

melakukan aktivitas sosialnya serta tinggal di daerah pedesaan, sedangkan

subjek penelitian yang telah dilakukan yaitu lansia aktif yang bekerja sebagai

buruh gendong di pusat perkotaan serta membahas faktor-faktor yang

mempengaruhi buruh gendong perempuan lansia tetap memilih bekerja

menjadi buruh gendong. Selain itu, teori dalam penelitian yang telah

dilakukan menggunakan teori ERG yang dikemukakan oleh Adelfer,

sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teori activity yang

dikemukakan oleh Robert Havighurst.

Setelah dilakukan tinjauan pustaka, peneliti tertarik untuk meneliti

tentang Studi Etnografis Lansia Aktif di Dusun Bungmanis, Desa

Pucanganom, Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta.

Menurut peneliti, hal ini perlu dilakukan agar mengetahui lebih dalam tentang

aktivitas lansia di Dusun Bungmanis yang dilihat dari aspek fisik, sosial,

emosional, dan spiritual karena penelitian yang sudah ada terfokus pada

22 Rif’ atunnisa’, Motivasi Perempuan Lansia Bekerja (Studi Buruh Gendong Pasar
Bringharjo, Yogyakarta), Skripsi (Yogyakarta: Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga,
2018)
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subjek lansia dalam melakukan aktivitas dan peran sosialnya di lokasi

masing-masing, sedangkan penelitian ini merupakan penelitian yang hanya

terfokus pada lansia aktif dalam melakukan aktivitas yang dilihat dari aspek

fisik, sosial, emosional, dan spiritual dalam kegiatan sehari-hari. Untuk itu,

peneliti merasa tertarik dengan judul dan tema penelitian yang akan

dilakukan.

E. Kerangka Teori

1. Teori Lansia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 dinyatakan

bahwa lanjut usia adalah seseorang baik itu laki-laki maupun perempuan

yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.23 Adapun batasan

umur pada usia lanjut menurut World Health Organitation (WHO)

meliputi:

a. Usia pertengahan (middle age) antara usia 45 sampai 59 tahun

b. Lanjut usia (elderly) antara usia 60 sampai 74 tahun

c. Lanjut usia tua (old) antara usia 75 sampai 90 tahun

d. Usia sangat tua (very old) diatas usia 90 tahun.24

Lanjut usia digolongkan menjadi dua yaitu lansia potensial dan

lansia tidak potensial. “Lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih

mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan

23 Undang-undang  Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, pasal 1
ayat (2).

24 SP Laksono, IbM Posbindu Melati dan Posbindu Ceria, (Jakarta: Universitas YARSI,
2016). Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat YARSI Vol. 1, No. 1, 2016. hlm. 10.
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barang dan atau jasa”.25 Kemudian “lanjut usia tidak potensial adalah

lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya

bergantung pada bantuan orang lain”.26

Istilah lansia potensial juga sama dengan lansia aktif yang

mengandung arti bahwa lansia yang memiliki sumber pendapatan dari

pekerjaan yang masih dijalani. Sumber pendapatan ini umumnya

diinginkan oleh lansia, sebab lansia masih sehat dan memiliki kemauan

kuat untuk tetap bekerja.27 Meskipun terdapat lansia yang masih aktif,

namun pada umumnya lansia aktif tidak dapat lepas dari beberapa masalah

lansia itu sendiri.

Masalah adalah hal yang tidak bisa dihindari dari kehidupan karena

kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Umumnya saat memasuki

periode usia lanjut, akan mengalami penurunan fungsi tubuh baik dari segi

fisik, mental maupun sosial. Tentunya hal tersebut akan menjadi

permasalahan ketika masuk dalam usia lanjut. Adapun masalah yang

dihadapi lanjut usia antara lain:

a. Masalah ekonomi

Usia lanjut ditandai dengan menurunnya produktivitas kerja,

memasuki masa pensiun, atau berhentinya pekerjaan utama. Hal ini

berakibat pada menurunnya pendapatan dan berkurangnya atau bahkan

25 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998, pasal 1 ayat (3).

26 Ibid., pasal 1 ayat (4).

27 Sumiarti Patmonodewo, Bunga Rampai Psikologi Perkembangan Pribadi: Dari Bayi
Sampai Lanjut Usia, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2001), hlm. 194.
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tiada penghasilan. Pada sisi lain, usia lanjut dihadapkan pada berbagai

kebutuhan yang semakin meningkat, seperti kebutuhan akan makanan

yang bergizi dan seimbang, pemeriksaan kesehatan secara rutin,

perawatan bagi yang menderita penyakit, kebutuhan sosial dan rekreasi.

Lansia yang memiliki tabungan dan pensiunan akan mengalami kondisi

keuangan yang cukup baik. Sebaliknya, lansia yang tidak memiliki

pensiun ataupun tabungan akan mengalami ketergantungan dan menjadi

tanggungan bagi anak/ cucu atau anggota keluarga lainnya.28

b. Masalah sosial

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan berkurangnya

kontak sosial lansia dengan keluarga, masyarakat maupun teman kerja,

yaitu terputusnya hubungan kerja karena pensiun, meluasnya keluarga

inti karena anak-anaknya sudah menikah, perubahan nilai masyarakat

yang cenderung bersifat individualistik. Kurangnya kontak sosial dapat

menimbulkan perasaan kesepian, murung, kurang mendapat perhatian,

tersisih dari kehidupan masyarakat dan terlantar.29

c. Masalah kesehatan

Pada usia lanjut terjadi kemunduran sel-sel karena proses

penuaan yang berakibat pada kelemahan organ, kemunduran fisik,

timbulnya berbagai macam penyakit terutama penyakit degeneratif. Hal

ini akan menimbulkan masalah kesehatan, sosial, dan membebani

28 Siti Partini Suardiman, Psikologi Usia Lanjut, (Yogyakarta: Gadjah Mada University
Press, 2011), hlm. 9-12.

29 Ibid., hlm. 12-13.
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perekonomian baik pada usia lanjut maupun pemerintah karena masing-

masing penyakit memerlukan dukungan dana atau biaya.30

d. Masalah psikologis

Masalah psikologis yang dihadapi usia lanjut pada umumnya

meliputi, kesepian, terasing dari lingkungan, ketidakberdayaan,

perasaan tidak berguna, kurang percaya diri, ketergantungan,

ketelantaran terutama bagi usia lanjut yang miskin, post power syndrom

dan sebagainya. Lanjut usia akan mengalami kehilangan perhatian dan

dukungan dari lingkungan sosial biasanya karena hilangnya jabatan

atau kedudukan, dapat menimbulkan konflik atau guncangan.31

Selain memiliki permasalahan, lanjut usia memiliki kebutuhan

sebagaimana manusia pada umumnya yaitu kebutuhan biologis atau

fisiologi, psikologis, sosial, dan spiritual. Dalam pemenuhan

kebutuhannya, lansia menggunakan kemampuan diri sendiri atau dengan

bantuan dan dukungan keluarga atau lingkungan lainnya. Dikutip dari Ayu

Diah Amalia bahwa kebutuhan dasar manusia seperti yang dikemukakan

oleh Maslow terdiri dari kebutuhan yang bersifat fisik, kebutuhan sosial,

keamanan, penghargaan dan aktualisasi diri. Kebutuhan lansia diantaranya

adalah:

30 Ibid., hlm. 13-15.

31 Ibid., hlm. 15-16.
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a. Kebutuhan biologis

Kebutuhan biologis merupakan kebutuhan yang mutlak

diperlukan oleh manusia untuk dapat memperkuat daya tahan fisik

seseorang sehingga dapat mempertahankan hidupnya. Adapun

kebutuhan biologis diantaranya adalah kebutuhan makanan yang bergizi

dan seimbang, pelayanan kesehatan, seksual atau intimasi, pakaian dan

tempat tinggal.32

b. Kebutuhan psikologis

Kebutuhan psikologis merupakan kebutuhan yang berkaitan

dengan hal-hal yang bersifat psikis (emosi, perasaan) antara lain berupa

kasih sayang, menyayangi, mendapat tanggapan dari orang lain,

perasaan tentram, merasa berguna dan memiliki jati diri serta status

yang jelas.33

c. Kebutuhan sosial

Kebutuan sosial merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan

relasi dan interaksi dengan sesama manusia seperti berinteraksi dengan

keluarga lansia, melakukan aktivitas dengan teman sebaya, melakukan

aktivitas dengan masyarakat di lingkungannya, menjadi anggota suatu

organisasi, melaksanakan aktivitas di bidang ekonomi, melaksanakan

32 Ayu Diah Amalia, Evaluasi Proses Pelaksanaan Program Elderly Day Care Services
Tahun 2012 di Panti Sosial Tresna Werdha Budhi Dharma Bekasi Timur, Tesis (Depok: Program
Studi Pasca Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial Kekhususan Perencanaan dan Evaluasi
Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, 2012), hlm. 20.

33 Ibid., hlm. 20.
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aktivitas di bidang pendidikan, kebutuhan rekreasi, dan kebutuhan

informasi.34

d. Kebutuhan spiritual

Kebutuhan spiritual merupakan kebutuhan multidimensi yaitu

mencakup dimensi eksistensial dan dimensi agama. Dimensi

eksistensial berfokus pada tujuan dan arti kehidupan, sedangkan

dimensi agama lebih berfokus pada hubungan seseorang dengan Tuhan

Yang Maha Kuasa. Spiritual sebagai konsep juga mengandung dua

dimensi yaitu dimensi vertikal sebagai bentuk hubungan manusia

dengan Tuhan Yang Maha Kuasa yang menuntun kehidupan seseorang

sedangkan dimensi horizontal adalah hubungan dengan diri sendiri,

hubungan dengan orang lain, dan hubungan dengan lingkungan.

Kebutuhan ini antara lain berupa melaksanakan ibadah, memperdalam

keimanan, melaksanakan kegiatan kerohanian, menerima keadaan

dirinya, menerima hakikat hidup dan puas akan kehidupannya dan

optimis terhadap masa depan.35

2. Teori Activity

Teori activity, yang dikemukakan oleh Robert Havighurst. Teori ini

menyatakan bahwa agar usia lanjut berhasil maka usia lanjut harus tetap

seaktif mungkin. Semakin tua seseorang akan semakin memelihara

34 Ibid., hlm. 21.

35 Ibid., hlm. 21.



22

hubungan sosial, fisik maupun emosionalnya.36 Sehingga, seorang lansia

yang tetap aktif, baik secara fisik, mental maupun sosial akan melakukan

penyesuaian yang lebih baik seiring dengan bertambahnya usianya dan

sesuai dengan kemampuannya. Penelitian Palmore yang dijelaskan dalam

buku yang berjudul The Honorable Elders menyatakan bahwa “higher

levels of activity led to better health and more satisfaction in old age.”37

(tingkat aktivitas yang tinggi menyebabkan kesehatan lebih baik dan

mendapat kepuasan lebih pada usia tua).

Lansia yang ikut terlibat dalam berbagai kegiatan dan masih terus

bekerja, dapat memberikan kepuasan dan kebahagiaan hidup yang berarti

bagi lansia. Namun tentunya kegiatan hanya diperlukan oleh usia lanjut

yang masih memiliki kemampuan untuk melakukannya, bukan berarti

bahwa keterlibatan usia lanjut dalam berbagai kegiatan harus dilakukan

oleh semua usia lanjut.38

Teori activity menekankan pula pada mutu dan jenis interaksi,

bukan pada jumlah interaksi. Tujuan lansia yang sibuk bekerja bukan

untuk menambah harga diri (self esteem) saja, melainkan menginginkan

adanya interaksi yang bermakna dengan orang lain sehingga lebih

meningkatkan harga diri mereka.39 Lansia tidak melihat seberapa beratnya

36 Siti Partini Suardiman, Psikologi Usia Lanjut, hlm. 108.

37 Jill Quadagno, Aging and The Life Course: An Introduction To Social Gerontology,
(Americas: The McGraw-Hill Companies, 2005), hlm. 28.

38 Siti Partini Suardiman, Psikologi Usia Lanjut, hlm. 177.

39 Ibid., hlm. 179.
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pekerjaan mereka dan hasil dari pekejaan itu. Lansia hanya menginginkan

memiliki kualitas di sisa hidupnya, baik waktu, kebahagiaan, kesehatan

dan dukungan sosial.

Oleh karena itu, meskipun mengalami kemunduran fisik, namun

lansia tetap dapat memberikan arti pada sisa masa hidupnya dan masih

dapat hidup secara mandiri.40 Selain itu, tingkat religiusitas atau

spiritualitas yang baik memiliki pengaruh terhadap kehidupan lansia. Hal

ini sependapat dengan Krause yang menyatakan bahwa, “Orang-orang

dengan komitmen religius yang tinggi cenderung memiliki kepercayaan

diri yang tinggi.”41

Adapun kehidupan keagamaan pada usia lanjut tentu

dilatarbelakangi oleh beberapa hal yang secara tidak langsung dapat

memberi gambaran tentang ciri-ciri keagamaan lansia. Ciri-ciri tersebut

diantaranya adalah:

a. Kehidupan keagamaan pada usia lanjut sudah mencapai tingkat

kemantapan

b. Meningkatnya kecenderungan untuk menerima pendapat keagamaan

c. Mulai muncul pengakuan terhadap realitas tentang kehidupan akhirat

secara lebih sungguh-sungguh

d. Sikap keagamaan cenderung mengarah kepada kebutuhan saling cinta

antar sesama manusia, serta sifat-sifat luhur.

40 F.J Monks dan A.M.P. Knoers, Psikologi Perkembangan: Pengantar dalam Berbagai
Bagiannya, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm. 337.

41 Diane E. Papalia, Human Development (Psikologi Perkembangan), (Jakarta: Kencana,
2008), hlm. 908.
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e. Timbul rasa takut kepada kematian yang meningkat sejalan dengan

pertambahan usia lanjutnya.

f. Perasaan takut kepada kematian berdampak pada peningkatan

pembentukan sikap keagamaan dan kepercayaan terhadap adanya

kehidupan abadi (akhirat).42

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara untuk mendapatkan data dengan tujuan

dan kegunaan tertentu.43 Dalam upaya mendapatkan data, maka metode

penelitian ini memiliki beberapa unsur seperti: jenis penelitian, subjek dan

objek, pengumpulan data dan analisis data.

1. Jenis Penelitian

Penelitian akan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan

metode etnografi. Studi etnografi ini menggambarkan pola-pola kegiatan,

bahasa, kepecayaan, ritual, dan cara-cara hidup. Etnografi bertujan untuk

menjelaskan budaya masyarakat tertentu secara lengkap, mendalam,

mendetail, apa adanya demi pembangunan masyarakat yang

bersangkutan.44

Istilah etnografi atau ethnography berasal dari Bahasa Latin, yaitu

“ethnos” berarti bangsa dan “graphein” yang berarti tulisan. Dari kedua

kata tersebut dapat disimpulkan bahwa etnografi adalah tulisan atau

42 Jalaludin, Psikologi Agama, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 113-114.

43 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif , Dan R &
D, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 3.

44 Suwardi Endraswara, Etnologi Jawa, hlm. 23.
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laporan tentang kehidupan suatu masyarakat tertentu.45 Koentjaraningrat

menambahkan bahwa etnografi merupakan bagian dari ilmu Antropologi

yang bersifat deskriptif.46 Menurut Bronislaw Malinowski, tujuan

etnografi adalah “memahami sudut pandang penduduk asli, hubungannya

dengan kehidupan, dan untuk mendapatkan pandangan mengenai

dunianya”.47 Oleh karena itu, penelitian etnografi memerlukan keterlibatan

diri untuk hidup bersama masyarakat secara intensif. Adapun yang

dilakukan nantinya adalah melihat keseharian masyarakat, mengamati

kejadian-kejadian yang ada, dan mendengarkan hal-hal yang dibicarakan

oleh masyarakat.48

Berdasarkan cakupan realitas, penelitian yang akan dilakukan

merupakan etnografi mikro yaitu penelitian yang cenderung mengkaji dan

mendeskripsikan unit analisis yang lebih kecil seperti subkelompok pada

lansia itu sendiri, yaitu lansia aktif. Berdasarkan tataran analisis, penelitian

yang akan dilakukan termasuk dalam etnografi deskriptif (konvensional/

deskriptif), yaitu etnografi yang lebih bersifat mendeskripsikan realitas

kelompok atau grup melalui analisis.49

45 Ali Formen, Etnografi: James Spradley dan Alur Penelitian Maju Bertahap
(Developmental Research Sequences) dalam Teori dan Paradigma Penelitian Sosial, (Yogyakarta:
Tiara Wacana, 2006) hlm. 127.

46 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Aksara Baru, 1980), hlm. 22.

47 James P. Spradley, Metode Etnografi, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006) hlm. 4

48 Esther Kuntjara, Penelitian Kebudayaan Sebuah Panduan Praktis, (Yogyakarta: Graha
Ilmu, 2006), hlm. 7

49 Suwardi Endraswara, Etnologi Jawa, hlm. 49.
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Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk melihat dan

menggambarkan kondisi lansia yang ada di Dusun Bungmanis, Desa

Pucanganom, Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta

sebagai wilayah dengan mayoritas penduduk lansia yang masih aktif.

Mengingat hal tersebut, maka penelitian tentang lansia aktif (sebuah studi

etnografis) dilakukan di daerah ini.

2. Penentuan Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 teknik penggambilan

sampel yaitu purposive sampling dan snowball sampling atau sampel bola

salju. Yaitu penarikan sample yang dilakukan secara berantai, mulai dari

jumlah responden yang sedikit, kemudian responden ini dimintai

pendapatnya tentang siapa saja responden lain yang dianggap otoritatif

untuk dimintai informasinya, sehingga jumlah responden akan semakin

banyak jumlahnya. Diharapkan dengan menggunakan teknik tersebut

informasi yang didapatkan akan semakin lengkap dan dapat dibenarkan

keabsahannya.50 Teknik ini dapat diibaratkan seperti bola salju yang

sedang menggelinding, semakin lama menggelinding maka akan semakin

membesar. Penjelasan mengenai jumlah informan dan teknik sampling

yang digunakan dapat di lihat pada tabel berikut ini:

50 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Rineka
Cipta,2008), hlm. 188.
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Tabel 1.1. Teknik Pengambilan Sampel Penelitian
No. Informan Jumlah Teknik
1. Tokoh Masyarakat

a. Bapak Dukuh
b. Ketua TPKK
c. Ibu Rusiyem
d. Bapak Muncar

1
1
1
1

purposive sampling
purposive sampling
snawball sampling
snawball sampling

2 Lansia aktif 4 snawball sampling

Dari data yang diperoleh terdapat 131 lansia di Dusun Bungmanis.

Dari 131 lansia tersebut hanya terdapat 46 orang lansia yang berusia 60

tahun ke atas dan masih aktif bekerja serta mengikuti kegiatan masyarakat,

dengan rincian 40 orang berusia 60 tahun sampai dengan 73 tahun, 5 orang

berusia 77 tahun sampai dengan 79 tahun, dan 1 orang berusia 92 tahun.

Adapun lansia dalam penelitian ini berjumlah 4 orang, dengan masing-

masing usia MR 71 tahun, SG 73 tahun, SK 77 tahun, KT 92 tahun. Alasan

peneliti memilih infoman tersebut sebab masing-masing lansia aktif

tersebut berdomisili di Dusun Bungmanis dan bersedia dimintai data.

Selain itu, keempat lansia tersebut mewakili dari kategori batasan usia

lansia, yaitu usia lanjut usia, usia lansia tua, dan usia lansia sangat tua.

Keempat lansia bekerja sebagai petani yang merupakan mata pencaharian

utama di Dusun Bungmanis. Adapun tiap lansia aktif juga memiliki

jabatan di masyarakat seperti MR sebagai mbah kaum, SG sebagai muazin,

SK sebagai lansia yang tinggal bersama anaknya yang menjabat sebagai

kepala dusun, KT sebagai lansia tertua yang masih aktif di Dusun

Bungmanis.

Objek dari penelitiannya adalah semua unit yang terkait dengan

kondisi lansia aktif di Dusun Bungmanis, Desa Pucanganom, Kecamatan
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Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta seperti aktivitas sehari-

hari yang meliputi kondisi fisik, hubungan sosial, kondisi emosional dan

spiritual.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik  pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan

teknik pengamatan/ observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Pengamatan/ Observasi

Pengamatan/ observasi ini dilakukan dari tanggal 5 Mei sampai

25 November 2017. Pada tahap awal observasi dilakukan secara

umum, peniliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin

tentang lansia di Dusun Bungmanis. Tahap selanjutnya, peneliti

melakukan observasi yang terfokus, yaitu menyempitkan data atau

informasi mengenai lansia aktif di Dusun Bungmanis sehingga peneliti

dapat menemukan aktivitas, sikap dan tingkah laku, dan tindakan

interaksi yang dilakukan oleh lansia aktif dan melihat langsung

bagaimana kondisi kehidupan lansia aktif.

Saat melakukan observasi partisipan, peneliti melakukan

beberapa teknik untuk mendapatkan sejumlah data yang mendukung

terhadap penelitian ini. Teknik pertama yaitu teknik mendengarkan

apapun yang bisa didengarkan tanpa harus meminta subjek untuk

menjelaskan atau membicarakannya. Teknik ini juga bisa

mengungkapkan apa yang tersembunyi atau yang disengaja

disembunyikan. Teknik kedua adalah melacak dengan mengikuti dan
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melakukan serangkaian aktivitas normalnya selama periode waktu

tertentu. Kegiatan informan yang diikuti oleh peneliti, bukan kegiatan

yang “diatur” namun merupakan kegiatan yang nyata atau yang biasa

informan lakukan. Catatan-catatan singkat selalu peneliti bawa saat

sedang melakukan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara-cara memperoleh data dengan

berhadapan langsung, bercakap-cakap, baik diantara individu  dengan

kelompok.51 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara

secara mendalam (depth interview) dengan lansia aktif yang telah

ditentukan. Untuk membantu mensukseskan teknik ini, peneliti

menggunakan beberapa alat seperti catatan-catatan, telepon seluler

untuk merekam dan dokumentasi kegiatan wawancara ataupun data

terkait.

Catatan wawancara juga diperlukan untuk mencatat reaksi non

verbal informan. Peneliti akan melakukan tanya jawab secara langsung

dan tatap muka dengan informan. Teknik wawancara yang digunakan

adalah wawancara semistruktur yaitu campuran antara wawancara

struktur dan tidak struktur.

51 Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial
Humaniora Pada Umumnya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.222
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c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah

pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.52

Dokumentasi dari penelitian ini berupa arsip jumlah lansia dan lansia

aktif, jumlah penduduk, gambaran umum wilayah, dan aktivitas lansia

aktif.

4. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul dengan menggunakan beberapa metode

yang digunakan, kemudian data dianalisis dengan menggunakan reduksi

data, penyajian data, dan verifikasi data.

a. Reduksi data

Kegiatan ini dilakukan dengan mengurangi, memilih, dan

mengkatogorikan data ke dalam tema penelitian yang ditentukan

dengan aspek-aspek aktivitas lansia menurut teori activity. Sehingga

mempermudah dalam menyajikan data.

b. Penyajian data

Penyajian data ini dilakukan dengan cara menguraikan data

yang ditemukan di lapangan mengenai aktivitas lansia aktif untuk

memudahkan dalam proses penarikan kesimpulan sehingga data yang

disajikan dapat difahami dengan jelas.

52 Husaini Usman & Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: PT
Bumi Aksara, 2008), hlm. 69.
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c. Penarikan Kesimpulan

Setelah data tersusun, selanjutnya dilakukan penarikan

kesimpulan ke dalam beberapa aspek lansia aktif yang telah ditentukan

sehingga dapat tercapai uraian sistematik, akurat dan jelas.

Verifikasi data dalam penelitian menggunakan teknik

triangulasi. Dalam proses pengumpulan data peneliti lebih

menggunakan teknik pengamatan/ observasi dan beberapa teknik untuk

mendapatkan sejumlah data yang mendukung terhadap penelitian ini.

Teknik pertama yaitu teknik mendengarkan apapun yang bisa

didengarkan tanpa harus meminta subjek untuk menjelaskan atau

membicarakannya. Teknik ini juga bisa mengungkapkan apa yang

tersembunyi atau yang disengaja disembunyikan. Teknik kedua adalah

melacak dengan mengikuti dan melakukan serangkaian aktivitas

normalnya selama periode waktu tertentu. Kegiatan informan yang

diikuti oleh peneliti, bukan kegiatan yang “diatur” namun merupakan

kegiatan yang nyata atau yang biasa informan lakukan. Kemudian data

yang diperoleh dari teknik tersebut diklarifikasi melalui wawancara

dengan pihak keluarga atau teman sebayanya.

Triangulasi dilakukan sebab lansia aktif yang menjadi sumber

informasi dalam penelitian, terkadang belum sepenuhnya dapat

bercerita secara jelas. Hal tersebut tentunya membutuhkan pihak-pihak

lain untuk membantu menjelaskan, yaitu pihak keluaga atau teman

sebaya.
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G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pemahman skripsi ini, peneliti

menetapkan  sistematika penulisannya kedalam beberapa bagian yang terdiri

sebagai berikut:

Bab I, berisi tentang pendahuluan. Bab ini memuat tentang latar

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian

pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, merupakan gambaran umum Dusun Bungmanis, struktur

pemerintahan Dusun Bungmanis, kondisi masyarakat Dusun Bungmanis

meliputi kondisi demografis, bidang ekonomi, pendidikan, agama, sosial dan

budaya, serta sarana dan prasarana.

Bab III, berisikan pembahasan hasil penelitian tentang aktivitas lansia

aktif.

Bab IV, merupakan penutup dari penelitian ini, yang berisi tentang

kesimpulan dan saran-saran.
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Aktivitas lansia aktif dapat dilihat dari empat aspek, yaitu sosial, fisik,

emosional, dan spiritual. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh

peneliti di Dusun Bungmanis, Desa Pucanganom, Kecamatan Rongkop,

Kabupaten Gunungkidul, ditemukan bahwa aspek hubungan sosial, fisik, dan

emosional lansia berjalan dengan baik. Namun terdapat 2 poin yaitu intimasi

pada aspek fisik dan aspek spiritual belum terpenuhi dengan baik. Meskipun

2 poin tersebut belum dapat terpenuhi dengan baik, tidak memberikan

pengaruh terhadap aspek sosial, fisik, dan emosional secara keseluruhan

sehingga lansia aktif tetap dapat melaksanakan aktivitasnya dengan baik.

Pada aspek hubungan sosial yang melibatkan relasi dan interaksi

dengan sesama manusia berjalan dengan baik. Hal tersebut nampak dalam

interaksi yang dilakukan oleh lansia aktif dengan keluarganya, teman sebaya,

masyarakat di lingkungannya, aktif berorganisasi, melaksanakan aktivitas

dibidang ekonomi, melaksanakan aktivitas di bidang pendidikan, kebutuhan

rekreasi dan informasi. Pada aspek fisik yang melibatkan pemenuhan

kebutuhan makanan yang bergizi seimbang, pelayanan kesehatan, intimasi,

pakaian dan tempat tinggal, keseluruhannya belum bisa tercukupi secara

maksimal karena pada aspek intimasi yang telah menurun. Pada aspek

emosional telah berjalan dengan baik karena lansia aktif dapat menguasai dan

mengontrol emosi secara cerdas sehingga dapat mengikuti kegiatan sosial
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kemasyarakatan secara baik dan melakukan aktivitas yang positif lainnya.

Sedangkan pada aspek spiritual dijumpai bahwa terdapat perbedaan antara 4

orang lansia aktif dalam tingkat ketaatan, yaitu lansia aktif yang melakukan

ibadah secara taat dan tidak terlalu taat. Namun dari tingkat ketaatan

(spiritualitas) ini, tidak mempengaruhi tingkat keaktifan lansia aktif.

B. Saran-saran

1. Adanya perhatian yang diberikan oleh kaum akademis mengenai isu-isu

lansia baik berbentuk bimbingan, pengembangan, dan pengabdian.

2. Adanya peningkatan kepedulian yang diberikan pemerintah baik melalui

kebijakan maupun regulasi untuk kesejahteraan lansia.

3. Bagi warga Dusun Bungmanis hendaknya menjaga kepedulian terhadap

lansia yang sudah berjalan selama ini dengan baik.

4. Warga Dusun Bungmanis hendaknya lebih memberikan ajakan dan

dukungan kepada lansia agar memiliki semangat spiritualitas yang tinggi

sehingga dapat terpenuhinya aspek spiritual secara optimal.

5. Penelitian selanjutnya hendaknya dapat melakukan penelitian secara

insentif agar dapat mencakup hasil data yang lebih kaya dan mendalam

karena memahami lansia bukan hal yang mudah.
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