
EAE.IV. 

l'ENUTUl' 

A.Ke"ilnpUlan-Kes impulan 

furi usalla penelitian awal ini penelit1 dapat mena

rik keaimpulan-keaimpulan berdasarken data emp IzrLk , 

anaUsis data empirik dan interpratatit: yang telah 

dipaparkan di depan da lam bentuk pokok-pokok pikir

an sabagai. berikut .
• 

1.Jumlah manula di kota besar SUrabaya di masa depan 

aksn cendzung " meningkat " jumlahnya sebagai aki

bat perkembangan atau pertumbullan panduduk , kondi

8i keaehatan. yang lebih bafk , lingkuDgan tempat 

tinggal. yang lebih baik Berta tingka"t kesejshtEt~ 

raan yang lebih baik pula. 

z.sebagian besar ma=la setelah memasuki usia manula 

yaita UIIRlr 60 talmn ke ataa, menyatakan tidak beker~ 

;ja lagi dan mereka menygtakan hidup dari meDghan 

dal.kan tunjngan penaiun atau bantuan anak-anaknya, 

Memang ada aebagian keeil manula setelah memaauti 

usia rnanula msih tetap bekerja namun faktor yang 
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IOOndorong mereka lIl3aih tetap bekerja mencari nai'kah 

meru:pakan " kondi8i keber-pakeaan saja ". 

'.Sereg1an besar tn3mJ1a II merasakan II penghasilan yang 

selama- i.ni diterimanya- r'sudah cukup II * Ini berarti 

apa yang dHerimanya aetelah memasuki usia nanula ta

lah mamberikan kondia:!. yang mema<lai ooginya sendiri 

dan ti<lak menimbtllkan suattl kecemaaan tersendiri yang 

mngkin <lapst IOOnimbulkan susto. penyakit. 

4-.Seoogian oeaar- dari kaum malll1la menyatakan bahwa diri

nya talah memiliki te"inpat tinggal atau memilik:!. suatu 

rumah yang dapet menjam:in dir1nya <lapat hidup tenteram 

atau tenallg karena rumah tempat tinggalnya talah me%>

jadi miliknya sendiri. 

5.sebagian bessr <lari manl1la merasakan dirinya " masih 

bersam, dengan oraDg lain It. Ini berar'ti perasaan ma

_la masih tetap meraeakan d:irinya "'sih meru.pakan 

baglan <lari lIIasyarakat dan cleh karena i tu mereka ti

d.a.k merasakan " terisolas1 " dar!" pergaulan sosial di 

masyarakat. 

6 •.Jika diminta bertempat ~inggal di panti werdha. maka 
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sebagian besar kaum nenula menjawab " tidak bersedia 

tinggal. di pant! werdha (]l3nti jompo). Alasan utama
 

ialah merasa berat meninggalkan keluarga a-tau rnerasa
 

berat barpisah dengan ke Iuazga ,
 

7.Sehagian besar kaum manu1a menyatakan mas1h memperoleh 

bazrtrua n sosial. ekonomi dari anggota keluarga atau a

nak-ana!rnya sendiri. Ini bararti anggota ke marga dan 

.anak-anal<tl¥a tidak memil1ki perasaan untuk memisahkan 

orang-tuanya yang telah memasuki manula. 

$.Sehagian basal' kaum mUIlll.a me1ll1lilti komi..1 religiusi

tas yang tilllggi dangan menyatakan halnta dir!nya mera

sa lebih dekat dengan Tuhan. Mereka· Bgngat menyadari 

keterhata..an kehidttpan mamBU dan Betiap kehiidupan 

di dUn1a 1ni. akan berakhir deng.,n kematian. 

9.Sehagian basal' keum 119Dllla II merasakan dir1nya memiliki· 

koDdiai kesehatan yatlg euknp " dan eebagdan yang lain 

merasakan koDdiai kesehatamrya tidak begitu hail<. Dan 

sebagian basal' kau.. manilla telah mempergunakan kesem

pa-bazr perawatan medls melallIi RSU yang ada. 

lO.Sebagian besar kaum manula telah mempergunakan jasa 
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dokter untuk memperoleh pe Layanan media. dan hanya 

sebagian keeil eaja yang lJl3eih mempergunakan dukun 

sebagai telllpat barobat. 

1l.Sebagian basar manula menyatakan "seringkali " 

memeriksakan kondisi kesehatan dirinya ke dokter. In! 

berarti kaum manula di hari tuanya telah memiliki ei 

kap ktlat Ullltuk ..,me lihara kesehatannya sendiri melDl- . 

rut pola kesehatan modern pada umumnya. 

12 .Sebagian besar kaum lJl3lDlla menyatakan dirinya perlu 

memeUhara keeehatan tulnh (tieik) melalui euatu 0

lahrags yang teratnr. Jenie olahraga yang banyak dii 

!<uti ialah jalan kaki dan • jogging e , In! beraz'ti 

mereM mempunyai Ilsaha untuk melllpertahankan kondisi 

keeehatan dirin;ya agar !llampu mempun;yai UlOUr yang le

bih pan;jang. 

n.Di kalangan kauJD mda maaih terdapat keeedian tang

gnng3a""b yang kuat untuk • merawat • kaum malDlla • 

yang dipandang aebagsi bagian dar! euatu balaa-budhi 

di ",ZIa uneur in! beraka:r pada n!lai-n!lai lndaya 

tradisional yang bereitat manueiawi. 
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14.Sebagian besar kaum lll!lnula mengharapan adanya 

"pelayanan kesehatan, pelayanan eoe LaL, pelayanan 

keamanan, dan pelayanan kerokhanian " yang lebih 

bail< <li masa depan , yang dapat diberikan oleh Peme

rintah atau lsmbaga-lambaga s oeLa'l, di maByarakall. 

B.Saran-saran 

furi haBll pene1itian ini peneliti mempunyaibebe

rape saran yang perlu diperhatikan bagi penelitian 

lebih lanjut di masa depan : 

l.Perlu dilakukan penelitian tentang realitas kondisi 

fisik dari kaum B1SUIlla rnelalul pemerikaaan medis 

yang kontin:Ytl, sebab UJllIWIltl;yll IIBllllla cukup banyak 

memilikl keluhan-kelllhankesehatan. 

2.Perln dilakUkan penel1tian bagaimana posisi kaum ma

nula ...an.1ta selama in.1. 5elama ini te:cdapet asumsi 

bahwa jumlah nJallllla wanita jauh lebih banyak dari 

mallllla pria. Perlu diteliti mengapakah asuMsi itu 

mesti ter jadi ? 

"5.Perlu dilakukan penelitian tentang perilaku mallllla 
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di dalaDl masyarakat Indonesia yang berkembang ke arah 

tingkat masyarakat yang semakin hitrogin s ebagad dam

pak dari pambangunan dan moder-nr.aae r , 

Dem1kianlah Lapozan ringkas dari l'erielitian 

awal tentang kaum nanula di Kota Madya SUrabaya ini, 

semoga basil penel1tian ini dapa t memberikan suatu 

keterangan atau penjelasan bagi pembaca yang ingln 

memahami kondisi manula lebih jauh. 

-
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