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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usia tua adalah periode penutupan dalam rentang hidup seseorang,

yaitu suatu periode dimana seseorang telah beranjak jauh dari waktu yang

penuh dengan mamfaat. Bila seseorang yang sudah beranjak jauh dari periode

hidupnya , ia sering melihat masa lalunya, biasanya dengan penuh penyesalan

dan cenderung ingin hidup pada masa sekarang.

Usia enam puluhan biasanya dipandang sebagai garis pemisah antara

usia madyan dan lanjut usia, akan tetapi sering menyadari bahwa usia

kronologis merupakan kriteria yang kurang baik dalam menandai permulaan

lanjut usia karena terdapat perbedaan tertentu di antara individu-individu

dalam usia pada saat lanjut usia mereka mulai.

Tahap terakhir dalam rentang kehidupan sering dibagi menjadi usia

lanjut, di antara usia enam puluh sampai usia tujuh puluh sampai akhir

kehidupan seseorang. Orang dalam usia enam puluhan biasanya digolongkan

sebagai usia tua, setelah mereka mencapai usia tujuh puluhan yang menurut

standar kamus berarti makin lanjut usia seseorang dalam priode hidupnya dan

telah kehilangan kejayaan masa mudanya.1

Adapun di usia selanjutnya, yaitu setelah usia 65 tahun manusia akan

menghadapi sejumlah permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah

1Elizabeth. B. Hurlock  Edisi kelima, Pssikologi Perkembangan Suatu Pendekatan
Sepanjang Rentang Kehidupan, Ciraces, Jakarta 13740, h. 380
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penurunan kemampuan fisik hingga kekuatan fisik berkurang, aktivitas

menurun, sering mengalami gangguan kesehatan yang menyebabkan mereka

kehilangan semangat. Pengaruh dari kondisi penurunan kemampuan fisik ini

menyebabkan mereka yang berada pada lanjut usia merasa dirinya sudah

tidak berharga atau kurang dihargai. 2

Pemunduran itu sebagian datang dari faktor fisik dan faktor

psikologis. Penyebab fisik kemunduran ini merupakan suatu perubahan pada

sel-sel tubuh bukan penyakit khusus tapi karena proses menua. Kemunduran

dapat juga mempunyai penyebab psikologis, sikap tidak tenang terhadap diri

sendiri, orang lain, pekerjaan, dan kehidupan pada umumnya dapat menuju

keadaan uzur, karena terjadi perubahan pada lapisan otak dan lansia yang

mengalami stres hidup akan mempengaruhi laju kemunduran.3

Masa ini ditandai dengan semakin melemahnya kemampuan fisik dan

psikis. Pada umumnya mereka mengalami penurunan kemampuan dalam

aspek pendengaran, penglihatan, daya ingatan, cara berpikir dan berinteraksi

sosial. Pada usia ini pada umumnya dialami oleh mereka yang tingkat

pendidikanya rendah, seseorang akan mengalami masa pikun, masa kembali

kekanak-kanakan yang bersipat tergantung terhadap orang lain.4

Seiring bertambah umur , penurunan fungsi fisik dan penyakit yang

diderita oleh lansia menyebabkan lansia membutuhkan orang lain untuk

2H. Jalaluddin, Psikologi Agama, PT Raja Grafindo Perseda, Jakarta 2007, h. 109
3Elizabeth. B. Hurlock  Edisi kelima, Pssikologi Perkembangan Suatu Pendekatan

Sepanjang Rentang Kehidupan, Ciraces, Jakarta 13740, h. 380
4Syamsu Yusuf L.N. Nani M. Sugandhi, Perkembangan Peserta Didik, Jakarta Rajawali

Pres, 2011, h. 114
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membantu dalam melakukan kengiatan sehari-hari.Permasalahan lain dapat

berasal daria aspek sosial dan aspek psikologis atau emosional.

Lansia yang mengalami penurunan dalam semua fungsi dalam dirinya

akan mengakibatkan tidak stabil harga diri. Harga diri adalah pandangan

keseluruhan dari individu tentang dirinya sendiri. Penghargaan diri juga

kadang dinamakan martabat diri atau gambaran diri. Misalnya, anak dengan

penghargaan diri yang tinggi  yang mungkin tidak hanya memandang dirinya

sebangai seorang, tetapi juga sebangai seseorang yang baik, rasa rendah

dirinya yang menetap dan berlebihan mungkin diakibatkan oleh prestasi yang

buruk, depresi gangguan makan dan tidak kejahteraan masalah ini akan

tergantung bukan hanya kepada sifat dari rasa rendah diri individu, tetapi juga

pada kondisi lainya. Saat perasaan rendah diri diiringi dengan kesulitan pada

masa transisi atau masalah keluarga, maka masalah seorang individu mungkin

bisa bertambah besar.

Dari fungsi tersebut dapat di simpulkan bahwa pembimbing dapat

meningkatkan harga diri pada lansia dan mendorong klien (lanjut usia)

mampu mengenal dan memahami serta menyesuaikan dirinya dengan baik

Pada masa tua ini terjadi juga perubahan yang mudah terlihat, yakni

perubahan fisik, kemampuaan indra-indra menurun, waktu reaksi dan stamnia

menurun. Rasa kesepian dan kesendirian mereka sudah melewati hari-harinya

dengan kesibukan, sekaligus merasa tidak diperlukan lagi. Bertepatan dengan

itu, anak-anak mulai menikah dan meninggalkan rumah, badan mulai lemas

dan tidak memungkinkan bisa bekerja lagi dan tidak bisa berpergian jauh.
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Sebagai akibatnya, semangat mulai menurun, mudah di inggapi

penyakit dan segera akan mengalami kemunduran-kemunduran mental. Hal

terakhir ini (kemunduran mental) di sebabkan oleh mundurnya fungsi-fungsi

otak, seperti lebih sering lupa, daya konsentrasi berkurang, yang di sebut

juga sebagai kemunduran senil .5

Usia lanjut di sebut juga usia tua, pada masa ini dikenal dengan masa

yang sangat ditakuti dimana ia mengalami perubahan-perubahan yang sangat

menonjol, baik secara jasmani (fisik) atau rohani (fsikis). Perubahan fisik

diantaranya, perubahan warna rambut, kulit keriput dan lainya. Sedangkan

perubahan fsikis diantaranya, menurunya daya tarik seksual bagi wanita,

ketidak mampuan seksuil bagi pria, ingin mendapat perhatian, pelupa, sulit

mempelajari hal-hal yang baru dan perubahan peranan serta rencana-rencana

yang berhubungan dengan keluarga.

Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut di atas para lansia

tersebut maunya di sayang, dimanja, diperhatin, keagraban terhadap anak

cucu dan sanak keluarga yang ada disekitarnya, karna dia merasa dirinya

tidak diperlukan lagi dan akan kehilangan segala-galanya dalam kehidupan

baik di keluarga dan masyarakat sekitarnya.

Selain persoalan yang dikemukakan di atas ada beberapa keluarga dan

masyarakat mempunyai program dan rencana bagi orang tua atau usia lanjut,

berupa kengiatan-kengiatan yang telah di atur dan dilaksanakan oleh suatu

lembanga atau yayasan penyantunan orang usia lanjut.6

5Sarlito W. Sarwono, Pengantar Psikologi Umum, Kepala Gading Permai, Jakarta 2010, h.
80-81

6Andi Mapiare, Psikologi Orang Dewasa, Usaha Nasional, Surabaya, Indonesia, 1983, h.
239
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Para lanjut usia hendaknya mampu mengatasi peroses menua. Rasa

kepuasan diri merupakan faktor resiko pada lanjut usia, terlebih-lebih lagi jika

mereka kehilangan dukungan atau perhatian dari orang-orang di sekitarnya.

Faktor penting untuk di perhatikan, yaitu:

1. Adanya dukungan sosial-ekonomi yang sukup memadai untuk hidup di

usia lanjut

2. Adanya dukungan dari orang-orang yang melindungi dirinya dari sosial

dan memperoleh kepuasan dan kebutuhan ketergantungannya pada pihak

lain

3. Kesehatan fisik mampu menjalankan berbagai aktifitas secara produktif

dan menyenangkan

4. Kesehatan jiwa agar mampu beradaptasi dengan perubahan perkembangan

pada tahap lanjut usia

Dari faktor-faktor di atas tidak terpenuhi, maka lanjut usia tidak

mampu memelihara dan mempertahankan self esteem nya. Merasa tegang,

cemas takut, murung, sedih, kecewa, marah, putus asa, mereka tidak merasa

sejahtera di usia selanjutnya.7

Individu yang memiliki self esteem yang tinggi akan menerima dan

menghargai dirinya apa adanya. Sedangkan yang dimaksud dengan penilaian

rendah diri sendiri adalah penilaian tidak suka atau tidak puas dengan kondisi

sendiri, tidak menghargai kelebihan diri dengan melihat diri sebagai sesuatu

selalu kurang.

7Dadang Hawari Psikiatri. Alquran Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa. Jakarta 16
juni 1996
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Berdasarkan latar belakang di atas penulis sangat tertarik untuk

mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini dengan judul:

PERANAN PEMBIMBING DALAM MENINGKATKAN SELF

ESTEEM PADA LANSIA DI UPT PELAYANAN SOSIAL PANTI

JOMPO TRESNA WERDA KHUSNUL KHOTIMAH PEKANBARU”

B. Penengasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap penelitian ini, perlu di

jelaskan beberapa istilah  dari judul sebagai berikut:

1. Peranan

Dalam Kamus besar bahasa indonesia, Peran berasal dari kata’’

peranan’’ dan  yang artinya bagian atau tugas utama yang harus dilakukan.

Maksudnya adalah peranan merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh

para pembimbing terhadap para lansia yang berada di lembaga.8

Jadi peranan merupakan tindakan seseorang, tugas atau kewajiban

yang  berkaitan dengan posisi atau peranan tertentu di pegangnya dalam

suatu kelompok, yang didasarkan pada ketentuan dan harapan yang

menerangkan apa yang harus individu-individu lakukan dalam situasi

tertentu. Agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri maupun

orang lain.

8Suharno dan Ana retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Semarang Widya Karya
2011. h. 371
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2. Pembimbing

Meneurut Kamus Bahasa Indonesia, pembimbing adalah orang

yang membimbing, pemimpin, penuntun9

Jadi pembimbing adalah orang yang memiliki potensi fikir, dan

mampu mendayagunakan potensinya itu untuk melakukan pemahaman.

3. Self Esteem

Tingkah laku sosial seseorang dipengaruhi oleh pengetahuan

tentang siapa dirinya. Namun, tingkah laku sosial seseorang juga di

pengaruhi oleh penilaian atau evaluasi terhadap dirinya, baik secara positif

atau negatif. Jika orang menilai secara positif terhadap dirinya, maka ia

menjadi percaya diri dalam mengerjakan hal-hal yang ia kerjakan dan

memperoleh hasil yang positif. Sebaliknya, orang yang menilai secara

negatif terhadap dirinya,  menjadi tidak percaya diri ketika mengerjakan

sesuatu dan akhirnya, hasil yang di dapatkan pun tidak menggembirakan.

Penilaian atau evaluasi secara positif atau negatif terhadap diri ini disebut

harga diri (self esteem). Menunjukkan keseluruhan sikap seseorang

terhadap dirinya sendiri, baik psitif maupun negatif 10

4. Lansia

Lansia adalah priode penutupan dalam rentang hidup seseorang, yaitu

suatu priode dimana seseorang telah “beranjak jauh” dari priode terdahulu

9Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 199, h 152
10Srlito W. Sarwono Eko A. Meinarno Psikologi Sosial, Jakarta Salemba Humanika, 2011,

h. 56
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yang lebih menyenangkan beranjak dari waktu yang penuh dengan

mamfaat11

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis jelaskan diatas maka penulis

membatasi masalah dalam penelitian ini adalah Peranan Pembimbing dalam

Meningkatkan sefl esteem pada Lansia di UPT Pelayanan Sosial Panti Jompo

Tresna Werdha Khusnul Khotimah Pekanbaru.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas maka rumuskan masalahan dalam penelitian ini

adalah Bagaimana Peranan Pembimbing dalam Meningkatkan sefl esteem

pada Lansia di UPT Pelayanan Sosial Panti Jompo Tresna Werdha Khusnul

Khotimah Pekanbaru?

E. Tujuan  dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan

pembimbing dalam meningkatkan sefl esteem pada lansia.

2. Kengunaan Penelitian.

a. Untuk menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis khususnya

mengenai masalah peranan pembimbing dalam meningkatkan self

esteem

11Yurdik JahJa, Psikologi Perkembangan, jakarta kencana, 2011. h. 253
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b. Sebagai bahan masukan bagi pegawai atau pembimbing di balai

pelayanan sosial tresna werda khusnul khotimah pekanbaru.

c. Untuk dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Jurusan

Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

d. Sebagai hazanah perpustakaan.

e. Sebagai syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana SI Jurusan

Bimbingan Konseling Islam.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini. Maka

penulis menyusun laporan penelitian ini kedalam lima bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini Mencakup Latar belakang masalah, Penegasan Istilah,

Rumusan masalah, Tujuan dan Kegunaan penelitian,

Sistematika Penulisan

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Bab ini mencakup Tentang Teori, Kajian terdahuli dan

Kerangka pikir

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini mencakup Jenis pendekatan penelitian, Lokasi dan

waktu penelitian, Informan penelitian, teknik pengumpulan

data, Validitas data, Teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM (SUBJEK PENELITIAN)

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan Hasil penelitian dan Pembahasan
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Bab VI : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup menjelaskan dua bagian yaitu

Kesimpulan dan Saran yang bermamfaat bagi penulis

khususnya bagi si pembaca


