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TEORI PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI
Teori Erikson
• Melibatkan refleksi terhadap masa lalu & mengintegrasikan secara

positif. Melakukan tinjauan hidup yaitu integritas vesus kekecewaan

Teori Aktivitas
• Semakin besar tingkat aktivitas & keterlibatan seseorang di usia

lanjut, semakin besar kepuasan hidupnya
Teori Selektivitas Sosioemosi
• Menjadi lebih selektif dalam jaringan sosialnya, karena kepuasan

emosional merupakan hal yg sangat penting. 

Teori Optimalisasi Selektif melalui Kompensasi
• Proses menjadi tua yg berhasil berkaitan dgn 3 faktor utama, yaitu: seleksi, 

optimalisasi & kompensasi. 



Tingkat Intervensi Kehidupan Pribadi 



• Kepribadian yg penuh kehati-hatian, ramah, 
ektraversion, keterbukaan terhadap
pengalaman, semakin tinggi tingkat
neurotisme, afeksi negatif, pesimisme & 
pandangan negatif thp kehidupan

Kepribadian

KEPRIBADIAN, DIRI & MASYARAKAT



DIRI & MASYARAKAT

Harga diri menurun di usia 70-an & 80-an

Possible selves: apa yg mungkin
terjadi, apa yg diinginkannya & 

apa yg mereka takutkan
nantinya

Regulasi diri lebih rendah
dalam bidang fisik



Orang-
Orang

Lansia di
Masyarakat

Kebijakan sosial dlm masyarakat yg menua
mencakup status ekonomi, ketersediaan sistem
jaminan sosial, asuransi kesehatan, perawatan
bagi orang jompo & ketidakadilan generasional

Ageisme: penilaian thp orang lain karena
usianya, terlalu banyak stereotip negatif

orang lansia yg terus menerus ada

KEPRIBADIAN, DIRI & MASYARAKAT



RELASI KELUARGA & SOSIAL
VARIASI GAYA HIDUP

Lansia yg menikah lebih bahagia, perceraian memiliki konsekuensi
sosial, finasial & fisik

Jumlah lansia yg hidup bersama tanpa menikah bertambah banyak

Lansia menyukai sentuhan & belaian dari relasi seksualnya

LANSIA & ANAK-ANAK YG TELAH DEWASA

Anak perempuan dewasa lebih berperan dlm melayani ortu yg
lansia

Peran anak adalah mengkoordinasi & mengawasi layanan thp ortu

yg mengalami kemunduran

KAKEK-NENEK BUYUT

Karena lama hidup manusia meningkat, kini jumlah kakek-nenek

buyut juga lebih banyak. Biasanya menyangkut sejarah keluarga



Altruisme & menjadi sukarelawan
Berkaitan dgn kepuasan hidup yg lebih tinggi, berkurangnya depresi & 

kecemasan, kesehatan fisik yg lebih baik, serta efek yg lebih positif

Dukungan & integrasi sosial
Berkaitan dgn meningkatnya kesehatan fisik & mental. Memiliki motivasi yg kuat

utk meluangkan waktu menjalin relasi dgn kawan-kawan dekat & anggota

keluarga yg menyenangkan

Persahabatan
Terdapat lebih banyak kontinuitas daripada perubahan dlm persahabatan

RELASI KELUARGA & SOSIAL



ETNISITAS, GENDER & BUDAYA

• Lansia etnis minoritas
menghadapi beban
khusus, yg
menyangkut ageism & 
rasisme

ETNISITAS

• Laki-laki cenderung
mengembangkan sifat
yg lebih feminin
(mengasuh, sensitif), 
seiring bertambahnya
usia

GENDER • Faktor yg
memprediksi status 
lansia di berbagai
budaya dpt berkisar
mulai dari pengakuan
thp pengetahuan yg
mereka miliki hingga
keluarga besarnya

BUDAYA



PROSES MASA TUA 
YG BERHASIL

Gaya hidup yg
aktif

Relasi & 
dukungan
sosial yg

baik

Tidak
adanya

penyakit

ALTRUISME & 
MENJADI 

SUKARELAWAN

keterampilan
penanggulangan

masalah yg positif, 
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