


�� Usia tua adalah periode penutup dlm rentang Usia tua adalah periode penutup dlm rentang 
hidup seseoranghidup seseorang

�� Kondisi kehidupan & perawatan yg lbh baik Kondisi kehidupan & perawatan yg lbh baik ----> > 
ketuaan mental & fisik baru kelihatan pd usia 65 ketuaan mental & fisik baru kelihatan pd usia 65 ––
70 th70 th--anan

Tahap terakhir dlm rentang kehidupan sering dibagi Tahap terakhir dlm rentang kehidupan sering dibagi 
menjadi :menjadi :

Usia lanjut dini  (60 Usia lanjut dini  (60 –– 70 th)70 th)�� Usia lanjut dini  (60 Usia lanjut dini  (60 –– 70 th)70 th)

�� Usia lanjut (70 Usia lanjut (70 –– akhir kehidupan) akhir kehidupan) 

Atau dapat pula dibagi dalam 3 kategori :Atau dapat pula dibagi dalam 3 kategori :

�� Young old : 65 Young old : 65 --74 th74 th

�� OldOld--old    : 75 old    : 75 –– 90 th90 th

�� Very old   : › 90 thVery old   : › 90 th



CiriCiri--ciri Usia Lanjut :ciri Usia Lanjut :

�� Usia lanjut merup. periode kemunduranUsia lanjut merup. periode kemunduran

senescence : masa kemunduran fisik, mental senescence : masa kemunduran fisik, mental 
& masa proses menjadi tua& masa proses menjadi tua

senility (uzur)senility (uzur)

�� Perbedaan individual pd efek menuaPerbedaan individual pd efek menua

Perbedaan sifat bawaan, SES, pendidikan,Perbedaan sifat bawaan, SES, pendidikan,

gaya hidup dllgaya hidup dll



�� Usia tua dinilai dg kriteria yg berbedaUsia tua dinilai dg kriteria yg berbeda

Dilihat dari penampilan & kegiatan fisikDilihat dari penampilan & kegiatan fisik

Dari apa yg dapat atau tidak dapat dilakukanDari apa yg dapat atau tidak dapat dilakukan

Penurunan fisik & mental dipengaruhi Penurunan fisik & mental dipengaruhi --> > 
lingkungan : latihan/pekerjaanlingkungan : latihan/pekerjaan

�� Pelbagai stereotipe orang lanjut usia Pelbagai stereotipe orang lanjut usia 

Cerita dongeng sering menyebutkan lansia Cerita dongeng sering menyebutkan lansia ----> > Cerita dongeng sering menyebutkan lansia Cerita dongeng sering menyebutkan lansia ----> > 
baik & pengertian namun pd wanitanya baik & pengertian namun pd wanitanya ----> rewel > rewel 
& jahat, disisi lain digambarkan dg cara yg negatif & jahat, disisi lain digambarkan dg cara yg negatif 
(tidak menarik, sikap ketololan, loyo, pikun, sulit (tidak menarik, sikap ketololan, loyo, pikun, sulit 
hidup dg siapapun)hidup dg siapapun)

�� Sikap sosial thd usia lanjutSikap sosial thd usia lanjut

Umumnya menjadi tidak menyenangkan krn Umumnya menjadi tidak menyenangkan krn 
pendapat klise yg tidak  menyenangkanpendapat klise yg tidak  menyenangkan



�� Org usia lanjut mempunyai status klpOrg usia lanjut mempunyai status klp--minoritasminoritas

Status yg membuat kekecualian utk tdk Status yg membuat kekecualian utk tdk 
berinteraksi dg klp lain berinteraksi dg klp lain ----> warganegara kelas > warganegara kelas 
dua dua 

�� Menua membutuhkan perub. peranMenua membutuhkan perub. peran

Lebih krn tekanan sosial Lebih krn tekanan sosial 

Penyesuaian yg buruk merup. ciriPenyesuaian yg buruk merup. ciri--ciri usia lanjutciri usia lanjutPenyesuaian yg buruk merup. ciriPenyesuaian yg buruk merup. ciri--ciri usia lanjutciri usia lanjut

�� Sikap sosial yg tdk menyenangkan Sikap sosial yg tdk menyenangkan ----> konsep > konsep 
diri tdk menyenangkan diri tdk menyenangkan ----> cenderung menjadi > cenderung menjadi 
jahatjahat

�� Keinginan mjd muda kembali sangat kuat pd Keinginan mjd muda kembali sangat kuat pd 
usia lanjutusia lanjut

MMeencoba berbagai cara mjd muda ncoba berbagai cara mjd muda ----> obat awet > obat awet 
mudamuda



Tugas Perkembangan Usia LanjutTugas Perkembangan Usia Lanjut

��Penyesuaian thd kekuatan fisik yg menurunPenyesuaian thd kekuatan fisik yg menurun

��Penyesuaian thd kematian teman hidupPenyesuaian thd kematian teman hidup

��Menemukan relasi dg klp sebayaMenemukan relasi dg klp sebaya��Menemukan relasi dg klp sebayaMenemukan relasi dg klp sebaya

��Memenuhi kewajiban sosial & warganegaraMemenuhi kewajiban sosial & warganegara

��Penyesuaian thd gaji yg berkurang & Penyesuaian thd gaji yg berkurang & 
pensiunpensiun

��Realisasi keadaan hidup fisik & seksualRealisasi keadaan hidup fisik & seksual



Ada 2 orientasi teori menjadi tua :Ada 2 orientasi teori menjadi tua :

�� Teori disengagement ( teori pelepasan)  dari Teori disengagement ( teori pelepasan)  dari 
Cumming & Henry  Cumming & Henry  ----> lansia lbh bahagia dg > lansia lbh bahagia dg 
kebebasannya lbh banyak, kewajiban thd kebebasannya lbh banyak, kewajiban thd 
lingk. Sosial berkurang lingk. Sosial berkurang �� berkembang berkembang 

kesibukan dg diri sendirikesibukan dg diri sendirikesibukan dg diri sendirikesibukan dg diri sendiri

�� Teori aktivitas (Havighurst) Teori aktivitas (Havighurst) ----> lansia yg > lansia yg 
masih menunjukkan keaktifannya,  merasa masih menunjukkan keaktifannya,  merasa 
puas & bahagia dan berarti bagi org lain yg puas & bahagia dan berarti bagi org lain yg 
membutuhkanmembutuhkan



Penyesuaian diri thd perubahan fisik Penyesuaian diri thd perubahan fisik 
pd lansiapd lansia

�� Perubahan penampilanPerubahan penampilan : : 
Daerah kepalaDaerah kepala : bentuk mulut berubah (gigi : bentuk mulut berubah (gigi 
copot), mata memudar sering keluar cairan, copot), mata memudar sering keluar cairan, 
dagu berlipat dua atau tiga, rambut menipis, Pipi dagu berlipat dua atau tiga, rambut menipis, Pipi 
& kulit berkerut& kulit berkerut
dagu berlipat dua atau tiga, rambut menipis, Pipi dagu berlipat dua atau tiga, rambut menipis, Pipi 
& kulit berkerut& kulit berkerut
Daerah tubuhDaerah tubuh : Bahu membungkuk & mengecil, : Bahu membungkuk & mengecil, 
Perut membesar & buncit, Payudara pd wanita Perut membesar & buncit, Payudara pd wanita 
mengendur, pinggul mengendurmengendur, pinggul mengendur
Daerah persendianDaerah persendian : Pangkal tangan & kaki : Pangkal tangan & kaki 
mengendor, tangan mjd kurus, kuku tangan & mengendor, tangan mjd kurus, kuku tangan & 
kaki menebalkaki menebal



�� Perubahan bagian dlm  tubuhPerubahan bagian dlm  tubuh : : 

Sistem syaraf Sistem syaraf ----> berat otak berkurang > berat otak berkurang ----> K’ > K’ 
Intelektual Intelektual 

�� Perubahan pd fungsi fisiologisPerubahan pd fungsi fisiologis ::

Menurun fs. Pembuluh darah pd kulit Menurun fs. Pembuluh darah pd kulit ----> tidak > tidak 
tahan pd suhutahan pd suhu

Menurunnya jumlah waktu tidur, , perub. dlm Menurunnya jumlah waktu tidur, , perub. dlm Menurunnya jumlah waktu tidur, , perub. dlm Menurunnya jumlah waktu tidur, , perub. dlm 
pencernaan, ketahanan & kemamp. Kerja pencernaan, ketahanan & kemamp. Kerja 
menurun krn otot mengendurmenurun krn otot mengendur

�� Perubahan panca indera :Perubahan panca indera :

Menurunnya fs indrawi spt : penglihatan, Menurunnya fs indrawi spt : penglihatan, 
pendengaran, perasa, penciuman, perabaan, pendengaran, perasa, penciuman, perabaan, 
sensitivitas thd sakitsensitivitas thd sakit



�� Perubahan seksual :Perubahan seksual :

Scr umum ada penurunan potensi seksual Scr umum ada penurunan potensi seksual ----> > 
lansia lansia ♂♂ berkurang kelakiberkurang kelaki--lakiannya & lansia lakiannya & lansia ♀♀
berkurang keluwesan setelah menopauseberkurang keluwesan setelah menopause

�� Perubahan kemampuan motorik pd lansiaPerubahan kemampuan motorik pd lansia

Disebabkan pengaruh fisik & psikologis Disebabkan pengaruh fisik & psikologis ----> > 
terjadi penurunan kekuatan, kecepatan, belajar terjadi penurunan kekuatan, kecepatan, belajar terjadi penurunan kekuatan, kecepatan, belajar terjadi penurunan kekuatan, kecepatan, belajar 
keterampilan baru & kekakuanketerampilan baru & kekakuan

�� Perubahan kemampuan mental pd lansiaPerubahan kemampuan mental pd lansia

Penurunan kemampuan mental spt pd : belajar, Penurunan kemampuan mental spt pd : belajar, 
berfikir dlm memberi argumentasi, kreativitas, berfikir dlm memberi argumentasi, kreativitas, 
ingatan, mengenang, rasa humor, ingatan, mengenang, rasa humor, 
perbendaharaan kata, kekerasan mentalperbendaharaan kata, kekerasan mental



�� Kesempatan bekerja pd lansia dibatasi faktor spt : Kesempatan bekerja pd lansia dibatasi faktor spt : 
keharusan pensiun, kemudahan sistem kontrak kerja, keharusan pensiun, kemudahan sistem kontrak kerja, 
rencana pensiun, sikap sosial thd lansia, jenis rencana pensiun, sikap sosial thd lansia, jenis 
kelamin, jenis pekerjaankelamin, jenis pekerjaan

�� Pensiun mengakibatkan perubahan peran Pensiun mengakibatkan perubahan peran ----> minat, > minat, 
nilai & pola hidup. nilai & pola hidup. Sikap thd pensiun Sikap thd pensiun ----> SES, sikap > SES, sikap 
thd orang penting, sikap anggota klg thd pensiunan thd orang penting, sikap anggota klg thd pensiunan 
& kepuasan dr si pensiunan& kepuasan dr si pensiunan& kepuasan dr si pensiunan& kepuasan dr si pensiunan

�� Perubahan thd pola hidup keluarga Perubahan thd pola hidup keluarga ----> pensiun, > pensiun, 
pendapatan berkurang, kematian salah satu pendapatan berkurang, kematian salah satu 
pasangan, pasangan, 

�� Penyesuaian yg utama adl : perub. hub. dg anggota Penyesuaian yg utama adl : perub. hub. dg anggota 
klg, perub. perilaku sosial, perub. hub dg anakklg, perub. perilaku sosial, perub. hub dg anak--cucu, cucu, 
ketergantungan dg anak turunannyaketergantungan dg anak turunannya



Karakteristik Penyakit Lansia :Karakteristik Penyakit Lansia :

�� Pola penyakit multipatologisPola penyakit multipatologis

�� Gejala penyakit tidak khas atau tdk jelasGejala penyakit tidak khas atau tdk jelas

�� Penyakit bersifat degeneratif dan kronis Penyakit bersifat degeneratif dan kronis ��

menimbulkan cacat dan kematianmenimbulkan cacat dan kematian

Paling rentan thd penyakit akutPaling rentan thd penyakit akut�� Paling rentan thd penyakit akutPaling rentan thd penyakit akut

�� Penyebab umum lbh bersifat endogen Penyebab umum lbh bersifat endogen 

�� Sering memiliki masalah sosial, psikis dan Sering memiliki masalah sosial, psikis dan 
fisik bersamaanfisik bersamaan

�� Diagnosa lbh sukar krn gejala peny. Tdk khas Diagnosa lbh sukar krn gejala peny. Tdk khas 
ataupun asimptomatikataupun asimptomatik



Masalah KesehatanMasalah Kesehatan

Mayoritas orang dewasa yang berusia 80 tahun Mayoritas orang dewasa yang berusia 80 tahun 
atau lebih memiliki beberapa penyakit.atau lebih memiliki beberapa penyakit.

�� Wanita ; encok, darah tinggi, masalah Wanita ; encok, darah tinggi, masalah 
penglihatan.penglihatan.penglihatan.penglihatan.

�� Penyakit yang diderita : 52% penyakit jantung, Penyakit yang diderita : 52% penyakit jantung, 
34% diabetes, 27% asma, 27% encok.34% diabetes, 27% asma, 27% encok.

�� Gaya hidup, sosial & faktor psikologis juga akan Gaya hidup, sosial & faktor psikologis juga akan 
berhubungan dengan kesehatan.berhubungan dengan kesehatan.



Status & Pelayanan KesehatanStatus & Pelayanan Kesehatan

�� Hampir ½ dari lansia di Amerika mengalami Hampir ½ dari lansia di Amerika mengalami 
arthritis, arthritis, lebih dari 1/3 mengalami hipertensi, lebih dari 1/3 mengalami hipertensi, 
lebih dari ¼ mengalami penyakit jantung, lebih dari ¼ mengalami penyakit jantung, 
hampir 1/5 mengalami orthopedic impairments hampir 1/5 mengalami orthopedic impairments hampir 1/5 mengalami orthopedic impairments hampir 1/5 mengalami orthopedic impairments 
(kerusakan tulang) & 1/10 mengalami diabetes.(kerusakan tulang) & 1/10 mengalami diabetes.

�� Lansia juga sering mengalami osteoporosis Lansia juga sering mengalami osteoporosis → → 
lebih banyak dijumpai pada wanita.lebih banyak dijumpai pada wanita.

�� Olahraga teratur dapat membuat tetap sehat Olahraga teratur dapat membuat tetap sehat 
saat sudah tua.saat sudah tua.



Manfaat latihan teratur :Manfaat latihan teratur :

�� Menguatkan jantung & paru2 serta menurunkan stress.Menguatkan jantung & paru2 serta menurunkan stress.

�� Melindungi dari hipertensi, pengerasan pada arteri, Melindungi dari hipertensi, pengerasan pada arteri, 
penyakit jantung, osteoporosis & diabetes.penyakit jantung, osteoporosis & diabetes.

�� Mempertahankan kecepatan, stamina, tenaga & daya Mempertahankan kecepatan, stamina, tenaga & daya 
tahan & sebagai fungsi dasar pada sirkulasi pernapasan.tahan & sebagai fungsi dasar pada sirkulasi pernapasan.

�� Mengurangi resiko terjadinya luka dengan cara membuat Mengurangi resiko terjadinya luka dengan cara membuat 
sendi & otot lebih kuat & fleksibel.sendi & otot lebih kuat & fleksibel.sendi & otot lebih kuat & fleksibel.sendi & otot lebih kuat & fleksibel.

�� Mencegah atau mengurangi rasa sakit bagian bawah di Mencegah atau mengurangi rasa sakit bagian bawah di 
belakang tubuh & gejala arthritis.belakang tubuh & gejala arthritis.

�� Menguatkan kewaspadaan mental & kemampuan Menguatkan kewaspadaan mental & kemampuan 
kognitif.kognitif.

�� Mengurangi kecemasan & depresi ringan, & sering Mengurangi kecemasan & depresi ringan, & sering 
meningkatkan moral.meningkatkan moral.

�� Membantu orang dengan kondisi penyakit paru & radang Membantu orang dengan kondisi penyakit paru & radang 
sendi untuk tetap kuat.sendi untuk tetap kuat.



�� Ketidakaktifan berperan untuk penyakit Ketidakaktifan berperan untuk penyakit 
kronis utama seperti penyakit jantung, kronis utama seperti penyakit jantung, 
diabetes, kanker colon & tekanan daradiabetes, kanker colon & tekanan darah h 
tinggi seperti halnya obesitas (agency for tinggi seperti halnya obesitas (agency for 
healthcare research & quality & CDC, healthcare research & quality & CDC, 
2002).2002).

Konsumsi buah & sayuran, khususnya Konsumsi buah & sayuran, khususnya �� Konsumsi buah & sayuran, khususnya Konsumsi buah & sayuran, khususnya 
yang banyak mengandung vit C & sayuran yang banyak mengandung vit C & sayuran 
hijau mengurangi resiko terserang stroke.hijau mengurangi resiko terserang stroke.



�� Dementia Dementia ; istilah umum secara fisiologis yang disebabkan ; istilah umum secara fisiologis yang disebabkan 
oleh kemunduran kognitif & tingkah laku yang cukup sering oleh kemunduran kognitif & tingkah laku yang cukup sering 
mempengaruhi kehidupan seharimempengaruhi kehidupan sehari--hari.hari.

�� Parkinson’s DiseaseParkinson’s Disease, penyakit kedua yang paling umum , penyakit kedua yang paling umum 
melibatkan degenerasi neurologis progresif, melibatkan degenerasi neurologis progresif, 
dikarakteristikan oleh gemetaran, ketegangan, pergerakan dikarakteristikan oleh gemetaran, ketegangan, pergerakan 
yang lamban & postur yang tidak stabil.yang lamban & postur yang tidak stabil.

�� Alzheimer’s DiseaseAlzheimer’s Disease ; penyakit yang paling umum & paling ; penyakit yang paling umum & paling 
dikhawatirkan yang menyebabkan kematian termasuk di dikhawatirkan yang menyebabkan kematian termasuk di 
Alzheimer’s DiseaseAlzheimer’s Disease ; penyakit yang paling umum & paling ; penyakit yang paling umum & paling 
dikhawatirkan yang menyebabkan kematian termasuk di dikhawatirkan yang menyebabkan kematian termasuk di 
dalam usia seseorang di dunia industrialisasi.dalam usia seseorang di dunia industrialisasi.

�� Gejala awal yang paling menyolok : ketidakmampuan Gejala awal yang paling menyolok : ketidakmampuan 
untuk mengulang kembali kejadian penting & untuk mengulang kembali kejadian penting & 
membawanya pada informasi baru.membawanya pada informasi baru.

�� Alzheimer’s disease dapat diwariskan.Alzheimer’s disease dapat diwariskan.



BBeberapa pilihan tempat tinggal bagi eberapa pilihan tempat tinggal bagi 

para lansia :para lansia :

1. retirement hotel : digunakan bagi manula yang 
butuh kebebasan. Terdapat tipe pelayanan 
hotel.

2. retirement community : lebih luas dari 
retirement hotel, tersedia fasilitas rekreasi.retirement hotel, tersedia fasilitas rekreasi.

3. shared hotel : rumah untuk berbagi dimana 
satu rumah dihuni beberapa penghuni, 
memiliki privasi.

4. Accessory apartment or ECHO ( Elder Cotage 
Housing oppourtunity ) : rumah keluarga yang 
memiliki privasi ada tetangga dan keamanan.



5.5. Congragate housingCongragate housing : berbentuk : berbentuk 
apartement untuk manula.apartement untuk manula.

6.6. Asissted living facilityAsissted living facility : mirip dengan : mirip dengan 
congregate housing tetapi mendapat congregate housing tetapi mendapat 
pelayanan pribadi.pelayanan pribadi.

7.7. FosteFoste-- care housecare house : tersedia makanan, : tersedia makanan, 
pelayanan rumah tanggadan pelayanan pelayanan rumah tanggadan pelayanan pelayanan rumah tanggadan pelayanan pelayanan rumah tanggadan pelayanan 
pribadi. pribadi. 



Akhir kehidupanAkhir kehidupan

Mati otak (brain death) Mati otak (brain death) �� definisi neurologis definisi neurologis 
kematian.kematian.

Euthanasia Euthanasia �� merup. merup. Tindakan menghilangkan rasa Tindakan menghilangkan rasa 
sakit pd penderita penyakit yg sulit diobati atau sakit pd penderita penyakit yg sulit diobati atau sakit pd penderita penyakit yg sulit diobati atau sakit pd penderita penyakit yg sulit diobati atau 
sakit keras. sakit keras. 

2 tipe Euthanasia :2 tipe Euthanasia :

�� Euthanasia aktif : Euthanasia aktif : usaha dg sengaja utk usaha dg sengaja utk 
mengakhiri hidup sesesorangmengakhiri hidup sesesorang

�� Euthanasia pasif : Euthanasia pasif : Seseorang diijinkan mati dg Seseorang diijinkan mati dg 
mencabut perawatan yg tersedia spt : mematikan mencabut perawatan yg tersedia spt : mematikan 
alat bantu pernafasan, mesin pemompa kerja alat bantu pernafasan, mesin pemompa kerja 
jantung atau parujantung atau paru



Ada 5 tahapan menghadapi kematian Ada 5 tahapan menghadapi kematian 
( the stage theory)  dari Kübbler Ross :( the stage theory)  dari Kübbler Ross :

�� Denial  Denial  �� Mencoba mengingkari Mencoba mengingkari 

�� AngerAnger ��Marah dg kondisi yg dialamiMarah dg kondisi yg dialami

�� BargainingBargaining �� Mencari berbagai alternatif Mencari berbagai alternatif �� BargainingBargaining �� Mencari berbagai alternatif Mencari berbagai alternatif 

utk menunda kematianutk menunda kematian

�� Depresion Depresion �� Bila sdh dicoba berbagai Bila sdh dicoba berbagai 
cara namun tdk berhasil cara namun tdk berhasil �� depresidepresi

�� Acceptance Acceptance �� menerima kenyataanmenerima kenyataan



FaseFase--fase Dukacitafase Dukacita

�� Fase awal : terkejutFase awal : terkejut (shock and belief)(shock and belief)
Orang yg ditinggalkan merasa terkejut, tdk percaya, Orang yg ditinggalkan merasa terkejut, tdk percaya, 
menangis, marah. Biasanya berlangsung 1 menangis, marah. Biasanya berlangsung 1 –– 3 hari3 hari

�� Fase kedua : putus asaFase kedua : putus asa
Ditandai dg perasaan sakit yg berkepanjangan atasDitandai dg perasaan sakit yg berkepanjangan atas
kematian, memori, gambaran visual mengenai kematian,kematian, memori, gambaran visual mengenai kematian,
kesedihan, susah tidur, mudah tersinggung, gelisah.kesedihan, susah tidur, mudah tersinggung, gelisah.kesedihan, susah tidur, mudah tersinggung, gelisah.kesedihan, susah tidur, mudah tersinggung, gelisah.
Memuncak di minggu kedua hingga keempat stlhMemuncak di minggu kedua hingga keempat stlh
kematian dan mereda setelah bbrp bulan.kematian dan mereda setelah bbrp bulan. Namun dptNamun dpt
bertahan hingga 1 bertahan hingga 1 –– 2 tahun.2 tahun.

�� Fase ketiga : pulih kembaliFase ketiga : pulih kembali
Terjadi 1 th stlh kematian. Fase resolusi dukacita iniTerjadi 1 th stlh kematian. Fase resolusi dukacita ini
ditandai dg mengingat aktivitas sehariditandai dg mengingat aktivitas sehari--hari semakin tghari semakin tg
kemungkinan mengingat memori yg menyenangkan ttgkemungkinan mengingat memori yg menyenangkan ttg
orang yg mati danorang yg mati dan membangun hub. Yg baru dgn orgmembangun hub. Yg baru dgn org lain.lain.
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