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BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

Kerangka teoritis ini berfungsi sebagai landasan teoritis dalam

melakukan kegiatan penelitian di lapangan. Kerangka teoritis ini merupakan

dasar berfikir untuk mengkaji teori-teori yang menjadi landasan ini.

1. Peranan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, peranan berasal dari

‘’peran’’ dan an yang artinya bagian atau tugas utama yang harus

dilakukan. Maksudnya adalah peranan merupakan tindakan yang harus

dilakukan oleh para pembimbing terhadap lansia12

Peranan yaitu fungsi, kedudukan, atau bagian dari kedudukan

seseorang dikatakan berperan atau memiliki peranan karena orang

tersebut meempunyai status dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Suekanto, peranan dapat diartikan sebagai aspek

dinamis kedudukan (status) serta perilaku individu yang penting bagi

struktur sosial masyarakat.13

Sebagaimana peranan memiliki 4 (empat) bagian yang perlu

diketahui yaitu:

1. Peranan posisi (Role) adalah kedudukan sosial yang sekaligus yang

menjadikan status atau kedudukan dan berhubungan dengan tinggi atau

rendahnya posisi seseorang tersebut dalam struktur seseorang tersebut

dalam struktur sosial tertentu.

12Departemen pendidikan dan kebudayaan, Op. Cit,  h. 667
13 Soerjono Soekanto, Memperkenalkan Sosiologi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

1982) hal 212
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2. Peranan perilaku (Role behavior) adalah cara seseorang memainkan

peranannya.

3. Peranan persepsi ( Role perception) adalah bagaimana seseorang harus

bertindak dan berbuat atas dasar pandanganya tersebut.

4. Peranan predeksi ( Role Expectation) adalah berperan seseorang

terhadap peran yang dimainkannya  sebagian besar warga masyarakat.

Jadi dari penjelasan diatas terlihat suatu gambaran bahwa yang

dimaksud dengan peranan adalah kewajiban-kewajiban dan keharusan

yang dilakukan seseorang karena kedudukanya didalam status tertentu

pada suatu lingkungan dimana ia berada.

2. Pembimbing

Menurut kamus bahasa indonesia, pembimbing adalah orang yang

membimbing, pemimpin dan penuntun.14

Pembimbing adalah orang yang memiliki potensi fikir, dan mampu

mendayagunakan potensinya itu untuk melakukan pemahaman,

pembahasan serta analisa terhadap norma-norma hukum keagamaan15

Pembimbing adalah seseorang yang memberi bantuan atau

pertolongan, makna bantuan dalam mengembangkan diri, mengatasi

masalah atau bisa mengambil keputusan individu. Pembimbing tidak boleh

memaksakan kehendaknya sendiri, tetapi berperan untuk memberikan

dorongan dan semangat serta mengembangkan kemampuan untuk

memperbaiki dan mengubah perilakunya sendiri.16

14Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1999. hal 152.
15 Prof.DR.Azyumardi Azra, MA. Op Cit. hal. 143.
16Dr. Syamsu Yusuf, L.N. Dr. A. Juntika Nurihsan, Landasan Bimbingan dan Konseling,

iman taufik, 2005. Hlm 6-7
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Perlu diketahui bahwa sifat atau syarat-syarat yang harus dimiliki

Pembimbing antara lain hendaknya:

1) Memiliki sifat baik, setidak-tidaknya sesuai ukuran si terbantu.

2) Bertawakal, mendasarkan segala sesuatu atas nama Allah,

3) Sabar, utamanya tahan menghadapi si terbantu yang menentang

keinginan untuk diberikan bantuan.

4) Tidak emosional, artinya tidak mudah terbawa emosi dan dapat

mengatasi emosi diri dan si terbantu,

5) Retorika yang baik, mengatasi keraguan si terbantu dan dapat

meyakinkan bahwa ia dapat memberikan bantuan.

6) Dapat membedakan tingkahlaku yang berimplikasi terhadap hukum

wajib, sunah, mubah, makruh, haram terhadap perlunya taubat atau

tidak.17

3. Tujuan pembimbing

Bimbingan berarti memberi bantuan kepada seseorang ataupun

kepada sekelompok orang dalam menentukan berbagai pilihan secara

bijaksana dan dalam menentukan penyesuaian diri terhadap tuntunan-

tuntunan hidup.

Dengan adanya bantuan ini seseorang akan lebih mampu mengatasi

segala kesulitanya sendiri dan lebih mampu mengatasi segala

permasalahan yang akan dihadapi di masa-masa mendatang. Usaha dan

aktivitas dari bimbingan memepunyai arahan untuk mencapai suatu nilai

dan cita-cita.

17 Elfi, M. dan Rifa,Hidayah, Bimbingan Konseling Islam Sekolah Dasar, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2009), hal 142.
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Program bimbingan dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

a. Membantu individu dalam mencapai kebahagiaan hidup

b. Membantu individu dalam mencapai kehidupan yang efektif dan

produktif dalam masyarakat

c. Membantu individu dalam mencapai hidup bersama dengan orang

lain.

d. Mengujudkan penghargaan terhadap kepentingan harga diri

e. Membantu individu untuk mengenal dirinya

4. Metode Pembimbing  dalam Meningkatkan Self Esteem

Metode adalah salah satu sarana dalam pencapaian tujuan,

demikian halnya dalam pembelajaran bagi lansia. 18Menghadapi para

lansia yang baik dari usia, tingkat pengetahuan, wawasan keagamaan,

kemampuan, dan daya tangkap. Para pembimbing atau pengawai sangat

sulit dalam menentukan metode yang paling tepat diharapkan. Namun

melihat dari kalangan ibu-ibu dan bapak-bapak yang yang lansia,

penerapan yang dilakukan adalah, meliputi:

1) Metode ceramah.

Metode ceramah adalah metode yang dilakukan dengan maksud

untuk menyampaikan keterangan, petunjuk, pengertian, dan penjelasan

tentang sesuatu kepada pendengar dengan menggunakan lisan.

Sebagaimana motode ceramah ini harus diimbangi dengan kepandaian

khusus tentang retorika, diskusi, dan faktor-faktor lainnya membuat

pendengar merasa simpatik dengan ceramahnya.

18 Dzikron Abdullah, dalam  Samsul M. Amin, Ilmu Dakwah, (Jakarta Amza, 2009) hal
101
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Jadi pembimbing agama dimaksudkan disini adalah Khalifah

Allah di muka bumi, yakni sebagai pengganti-Nya untuk mengelola

sumber daya alam ini dan meluruskan agama sesuai syariat Islam serta

mencerdaskan pengetahuan yang kurang dipahami oleh umat manusia.

Dengan adanya metode bimbingan agama ini, lansia bisa

menyesuaikan dirinya dengan baik.

2) Metode Tanya jawab

Metode Tanya jawab adalah metode yang dilakukan dengan

menggunakan tanya jawab untuk mengetahui sampai sejauhmana

ingatan atau fikiran seseorang dalam memahami atau menguasai materi

dakwah,

5. Materi Pembimbing

a. Materi yang diberikan pembimbing agama kepada Lansia pada

dasarnya adalah seluruh ajaran agama Islam, yang bersumber pokok

dari Al-Qur’an dan Al Hadist yang berkaitan dengan self Esteem

Berdasarkan kerangka dasar ajalan Islam.

1) Meningkatkan self esteem lansia, martabat kemanusiaan setelah

kehinaannya, mengangkatkannya ketika ia jatuh, membimbingnya

ketika ia kehilangan arah, memberikan ketegasan dan wibawa

kepada ucapan nya saat ia berkata.19

2) Membimbing dan membiasakan kearah kebaikan, Keteladanan

lingkungan sosial, Ketaatan beribadah, yang keseluruhan perintah

ibadah dalam Islam.Serta membudayakan etika bermasyarakat

19 Sayid Mujtaba Musawwi dalam Pendidik dan Peserta Didik dalam Pendidikan Islam
(Yogyakarta: Grahala Ilmu,2013), hal. 45.
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3) Pengembangan ragawi, dengan maksud menjaga kesehatan dan

keselamatan fisik menangani berbagai macam kegiatan, terjauhnya

dari penyakit ragawi. Dalam hal ini Islam menunjukkan empat

langkah, yakni:

a) Menjaga kebersihan

b) Makanan yang halal dan sehat

c) Olah raga secara teratur

d) Serta pengobatan

e) Meningkatkan percaya diri.

6. Self esteem

Istilah Self adalah diri sendiri sedangkan Esteem adalah

penghargaan.

Self esteem adalah nilai-nilai yang ada pada diri, kemampuan dan perilaku.

Berdasarkan kata self esteem itu dapat dikatakan sebagai penghargaan

seseorang terhadap dirinya, sikap yang paling penting di kembangkan oleh

seseorang adalah sikap terhadap self . Evaluasi terhadap diri sendiri

dikenal sebagai self esteem. Dibawah ini ada beberapa pendapat tentang

self esteem yaitu:

(James, 1890) self esteem merujuk pada sikap seseorang terhadap

dirinya sendiri, mulai dari sangat negatif sampai sangat positif. Memiliki

sikap negatif terhadap dirinya sendiri20

Sedangkan pendapat Slavin. E Robert(1994:91) mengatakan self

esteem adalah nilai-nilai yang ada pada diri, kemampuan dan perilaku.

Berdasarkan kata self esteem itu dapat dikatakan sebagai penghargaan

20 Robert A. Baron dan Donni Byrne, Psikologi Sosial, Erlangga, 2004, h 173



17

seseorang terhadap dirinya sendiri karena apa yang ada pada diri seseorang

itu adalah kekuatan yang mesti dihargai dan dikembangkan.

Menurut branden self esteem itu melekat pada karakteristik alamiah

kita, tapi, kita tidak di lahirkan dengan pengetahuan yang dapat memenuhi

kebutuhan tersebut, kita harus mencarinya sendiri. Self esteem merupakan

sesuatu yang sangat penting dan berpengaruh pada proses berpikir, emosi,

keinginan, nilai-nilai dan tujuan kita.21

Self esteem merupakan evaluasi terhadap dirinya sendiri serta

rendah atau tinggi. Penilaian tersebut terlihat dari penghargaan mereka

terhadap keberadaan dan keberartiaan dirinya, individu yang memiliki self

esteem yang tinggi akan menerima dan menghargai dirinya seadanya.

Dalam self esteem tercakup evaluasi dan penghargaan terhadap diri sendiri

dan menghasilkan penilaiaan tinggi atau rendah terhadap diri nya sendiri,

menghargai kelebihan dan potensi diri, serta menerima kekurangan yang

ada, sedangkan yang dimaksud dengan penilaian rendah terhadap diri

sendiri adalah penilaiaan tidak suka atau tidak puas dengan kondisi sendiri,

tidak menghargai kelebihan diri dengan melihat diri sebagai sesuatu selalu

kurang.

Dari beberapa defenisi self esteem di atas, maka dapat disimpulkan

bahwa self esteem adalah penilaiaan individu terhadap dirinya apakah ia

memiliki penghargaan tinggi atau rendah terhadap dirinya dan self esteem

juga merupakan (penilaiaan pribadi) mengenai perasaan pantas

21 Dr. Agus Abdul Rahman, M.Psi. Psikologi Sosial, PT Raja Granfindo Perseda, Jakarta
2013,h 6
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diekspresikan dalam bentuk sikap. Karakteristik Self Esteem tinggi dan

Self Esteem rendah, antara lain yaitu:

1. Self Esteem tinggi

a. Menyukai dirinya sendiri

b. Merasa dirinya paling menarik

c. Lebih mandiri.

d. Kreatif dan yakin atas pendapatnya.

e. Menganggap dirinya mampu dan mempunyai motivasi untuk

menghadapi masa depan

2. Self Esteem rendah

a. Merasa tidak berdaya, perasaan lemah

b. Mengunggkapkan rasa malu atau bersalah karena sudah tua

c. Kesulitan dalam membuat keputusan

d. Kurang percaya diri , dan takut mengatakan pendapat dan kurang

aktif dalam masalah sosial.

Harga diri (self esteem) merupakan salah satu faktor yang sangat

menentukan perilaku individu. Setiap orang menginginkan penghargaan

yang psitif terhadap dirinya, sehingga seorang merasakan bahwa dirinya

berguna atau berarti bagi orang lain meskipun dirinya memiliki kelemahan

baik secara fisik maupun secara mental 22

7. Lansia

Lansia adalah seorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas.

Menjadi lansia adalah sebuah proses alamiah dan tidak ada seorang pun

22 Robert A. Baron dan Donni Byrne, Psikologi Sosial, Erlangga, 2004
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yang dapat menghindari suka-tidak suka, mau tidak mau, siap tidak siap

tubuh manusia semakin menua  dengan disertai bermacam perubahan.

Berbagai penurunan baik fungsi fisik maupun mental yang terjadi pada

lansia. Secara umum lansia dianggap sebagai orang yang mengalami

penurunan, baik secara fisik, sosial, kognitif, maupun ekonomi.

Lansia cenderung membutuhkan bantuan orang lain dalam

kehidupannya sehari-hari, tetapi bukan berarti lansia tidak lagi bisa

mandiri dan berguna bagi dirinya maupun orang lain.

8. Batasan-Batasan Lansia

Batasan umur lanjut usia yaitu: Namun secara umumnya

dinyatakan sama bahwa mereka yang telah memasuki lansia mempunyai

hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat.

1. Usia lanjut (elderly) adalah orang yang berusia 60-74 tahun

2. usia lanjut tua (old) adalah orang yang berusia 75-90 tahu dan

3. Usia sangat tua (very old) adalah orang yang berusia 90 tahun23

9. Ciri-Ciri Lansia

Lansia yang di tandai dengan perubahan fisik dan psikologis

tertentu. Ciri-ciri lansia cenderung menuju dan membawa penyesuaian diri

yang buruk  dari pada yang baik.24

23Namora Lumongga Lubis, M,sc,.Ph. D, Psikologi Kespro wanita dan perkembangan
fisik dan psikologis, kencana. 2013, h 57-58

24 Elizabeth. B. Hurlock  Edisi kelima, Pssikologi Perkembangan Suatu Pendekatan
Sepanjang Rentang Kehidupan, Ciraces, Jakarta 13740, h 380
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Perubahan-perubahan yang terjadi pada lanjut usia

a. Perubahan Fisik dan psikologis

Perubahan Fisik (Daerah kepala)

1) Hidung menjulur lemas,bentuk mulut berubah akibat hilangnya

gigi, mata kelihatan pudar, tak bercahaya dan sering mengeluarkan

cairan, dagu berlipat dua atau tiga, pipi berkerut,

2) Longgar dan berlobang, kulit berkerut dan kering, berbintik hitam

banyak tahi lalat atau di tumbuhi kutil, rambut menipis berubah

menjadi putih

Daerah Tubuh

1) Bahu membungkuk dan tampak mengecil,

2) Perut membesar dan membuncit,

3) Pinggul nampak mengendor dan lebih besar di bandingkan dengan

sebelumnya,

4) Garis pinggang melebar

5) Payudara bagian wanita mengendor

Daerah persendian

1) Pangkal tangan mengendor

2) Kaki menjadi kendor

3) Tangan menjadi kurus dan kering

4) Kaki membesar karna otot-otot mengendor

5) Kuku kaki dan tangan menebal, mengeras dan mengapur

Perubahan-Perubahan Umum Pada Usia Lanjut

1) Penglihatan, Orang berusia lanjut pada umumnya menderita tidak

dapat melihat jarak jauh dengan jelas, yang terjadi karena

elastisitas lenca mata berkurang



21

2) Pendengaran, Orang berusia lanjut kehilangan kemampuan

mendengar bunyi nada yang sangat tinggi, sebangai akibat

berhentinya pertumbuhan syaraf dan berakhirnya pertumbuhan

organ yang mengakibatkan matinya rumah siput di dalam teliga.

3) Perasa, Pada usia lanjut perubahan penting dalam alat perasa

sebangai akibat dari berhentinya pertumbuhan tunas perasa yang

terletak di lidah dan di permukaan bagian dalam pipi

4) Penciuman, Bertambahnya usia daya penciuman menjadi kurang

tajam sejalan dengan di sebabkan oleh pertumbuhan sel dalam

hidung berhenti dan sebangian semakin lebatnya bulu rambut di

dalam hidung

5) Peraba, Karena kulit menjadi semakin kering dan keras, maka

peraba di kulit semakin berkurang

6) Pernafasan, Fungsi paru-paru pada lansia umumnya menurun

akibat berkurangnya elastisitas serabut otot yamg mempertahankan

pipa kecil dalam paru-paru tetap terbuka. Penurunan fungsi paru-

paru pada lansai akan lebih barat bila perokok dan kurang berolah

raga.25

b. Perubahan Psikologis

Frustasi, kesepian, takut kehilangan kebebasan, takut

menghadapi kematian, perubahan keingingan, depresi dan kecemasan.

Dalam psikologis perkembangan, lansia dan perubahan yang

dialaminya akibat proses penuaan sebagai berikut:

25Elizabeth B. Hurlock, Psikologi Perkembangan suatu pendekatan sepanjang Rentang
Kehidupan, Ciraces, Jakarta 13740. h. 388-389
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1. Keadaan fisik lemah dan tidak berdaya, sehingga harus berhantung

pada orang lain.

2. Status ekonomi sangat terancam sehingga cukup beralasan untuk

melakukan berbagai perubahan besar dalam pola hidupnya.

3. Mulai merasakan kebahagiaan dari kegiatan yang sesuai untuk

lansia, dan memiliki kemampuan untuk mengganti kegiatan lama

dengan yang lebih cocok

4. Mengembangkan kegiatan baru untuk mengisi waktu luang yang

semakin bertambah.

Perubah-perubahan ini sesuai dengan hukum kodrat manusia

yang pada umumnya dikenal dengan istilah ‘’ menua’’ perubah-

perubahan tersebut mempengaruhi steruktur baik fisik maupun

mentalnya.

Periode selama usia lanjut, ketika kemunduran fisik dan mental

terjadi secara perlahan dan terhadap dan pada waktu penurunan ini

dapat dilakukan, dikenal sebangai ‘’ senescence’’ yaitu masa proses

menjadi tua, seorang akan menjadi tua pada usia lima puluhan atau

tidak sampai mencapai awal atau akhir usia enam puluhan, tergantung

pada laju kemunduran fisik dan mentalnya.

Setiap perbuatan yang dilakukan manusia baik yang disadari

(rasional) atau yang tidak di sadari (mekanikal) naluri pada dasarnya

merupakan sebuah wujud untuk menjaga sebuah keseimbangan hidup.

Jika keseimbangan ini terganggu, maka akan timbul suatu dorongan.
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10. Peranan Pembimbing dalam Meningkatkan Self Esteem

Adapun Peranan pembimbing dalam meningkatkan self esteem

pada lansia sebagai berikut:

1. Peranan Pembimbing mampu menangani hubungan dirinya sendiri

maupun lansia dengan memberikan contoh tauladan yang baik

kepada  lansia dalam kehidupan sehari-hari dimana dia berada.

Seperti contoh pembimbing harus memberikan teladan dengan

menjalankan sholat lima waktu secara tepat waktu, begitu juga

dengan ibadah-ibadah lainnya, seperti kebiasaan membaca ayat Al-

Qur’an dengan menjalankan aktifitas ini lansia

2. Pembimbing memberikan motivasi kepada Lansia agar dapat

mengembangkan potensi yang dimilikinya, seperti rasa ingin

merubah diri nya kejalan yang lebih baik.

3. Pembimbing mampu bersikap tegas dalam menyampaikan ceramah

yang ia kemukakan kepada anggota lansia.

Dengan demikian bahwa manusia hidup didunia ini

memerlukan Bimbingan Agama, yang diharapkan dapat membawanya

kejalan keselamatan, kesuksesan dan kebagian dunia dan akhirat.

Setiap peranan bertujuan agar individu yang melaksanakan peranan

dengan orang-orang sekitarnya yang berhubungan dengan peranan

tersebut terdapat hubungan yang di atur oleh nilai sosial yang di terima

dan yang di taati oleh kedua belah pihak.26

26 Basrowi, pengantar sosiologi, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), Cet ke-1, h 64
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Peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku,

karena mamfaat peranan sendiri adalah sebagai berikut:

1. Memberi arahan kepada lansia

2. Memberi kepercayaan, nilai-nilai  norma pengetahuan

Tugas seorang pembimbing itu di antaranya adalah membantu

mengubah tingkah laku klien atau mendengarkan, memperhatikan,

mengelolah data klien.27

Pembimbing berperan atau berfungsi mengembangkan tugas

dalam menyampaikan pesan-pesan ajaran islam ketengah-tengah

kehidupan ummat manusia, baik dalam bentuk individu maupun

kelompok, agar diyakini dan di amalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pembimbing atau konselor bertugas bukan hanya membantu akan

tetapi mengarahkan dan menasehati para lansia kearah yang lebih baik

dan beriman. Melalui bimbingan, arahan, tuntunan dan nasehatnya,

agar memperoleh kebahagiaan hidup baik dunia dan akhirat.28

Dari defenisi-defenisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa

Peranan Pembimbing merupakan salah satu wadah yang ada di

Pelayanan Sosial Panti Jompo Tresna Werda Khusnul Khotimah di

harapkan menjadi atau berperan untuk meningkatkan Self esteem pada

lansia dan menangani masalah yang dihadapi para usia lanjut.

Para Lansia membutuhkan seorang Pembimbing yang bisa

memberikan motivasi kepada Lansia agar dapat mengembangkan

27Elfi Mu’awanah, dkk , Bimbingan Konseling Islam, PT Bumi Aksara Jl.Sawo Raya
No.18 Jakarta 2009. h. 149

28 Tohirin, M. Pd, Bimbingan dan Konseling di sekolah/madrasah, Rajawali: Jakarta Pres
2009, h 118-119
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potensi yang di milikinya, seperti ingin merubah dirinya kejalan yang

lebih baik.

Sedangkan self esteem pada lansia adalah suatu penilaian

terhadap diri sendiri yang mencerminkan sikap penerimaan atau

penolakan dan menunjukkan seberapa jauh individu percaya bahwa

dirinya mampu, penting dan berharga.

B. Kajian Terdahulu

Adapun penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang penulis

lakukan adalah:

1. Sri Wijianti, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Riau. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Bimbingan Konseling

Islam pada tahun 2005 meneliti dengan judul ‘’Peranan Bimbingan Agama

Islam Terhadap Ketengan Jiwa bagi Lanjut Usia’’ Hasilnya untuk

mencapai kebahagiaan ketenangan dalam hidupnya. Tidak hanya di batasi

dengan obat-obatan tapi di atasi dengan kalimat-kalimat atau mengingat

Allah.29

2. S. Wiji Astuti, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Riau. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Bimbingan Konseling

Islam pada tahun 2011 meneliti dengan judul ‘’tentang  Pelaksanaan

29 Sri Wijianti, 2005, Bki, Peranan Bimbingan Agama Islam terhadap Ketenangan Jiwa
bagi Lanjut Usia
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Psikoterapi dalam Membina Mental pada Lanjut Usia. Hasilnya dengan

menggunakan metode psikoterapi30

Adapun persamaan antara penelitian oleh Sri Wijianti dan Sri Wiji

astuti dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti di UPT

Pelayanan Sosial Panti Jompo Pekanbaru. Sedangkan perbedaanya adalah

upaya yang di lakukan pada peneliti sebelumya berbeda dengan penelitian

penulis, yang dimana pada penelitian ini lebih menekankan pada Peranan

Pembimbing dalam Meningkatkan Self Esteem Lansia di UPT Pelayanan

Sosial Panti Jompo dalam meningkatkan self esteem lansia tersebut.

Sedangkan penelitian Sri Wijianti lebih memfokuskan membahas

peranan bimbingan agama islam terhadap ketenangan jiwa lanjut usia.

Diantaranya mereka ada yang mengalami kegelisahaan, keresahan, cemas

dan gangguan kejiwaan, maka hal ini di perlukan Bimbingan Agama Islam

tersebut, hasilnya untuk mencapai kebahagiaan ketenangan dalam

hidupnya, untuk penelitian Sri Wiji astuti lebih memfokuskan membahas

tentang  Pelaksanaan Psikoterapi dalam Membina Mental pada Lanjut

Usia. Membina Mental  pada Lanjut Usia di UPT Pelayanan Sosial Tresna

Werda Khusnul khotimah pekanbaru, dengan menggunakan metode

psikoterapi.

30 S. Wiji Astuti, 2011, Bki, Pelaksanaan Psikoterapi dalam Membina Mental pada Lanjut
Usia
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C. Kerangka Pikir

Untuk mempermudah dalam memahami teori ini, penulis melakukan

kerangka pikir ini digunakan untuk mempermudah peneliti dalam mencari

jawaban dari permasalahan yang telah ditentukan. Maka sebagai landasan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pembimbing

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pembimbing adalah orang yang

membimbing, pemimpin dan penuntun.

2. Self Esteem

Istilah Self adalah diri sendiri sedangkan Esteem adalah

penghargaan. Self esteem adalah nilai-nilai yang ada pada diri,

kemampuan dan perilaku. Berdasarkan kata self esteem itu dapat

dikatakan sebagai penghargaan seseorang terhadap dirinya, sikap yang

paling penting di kembangkan oleh seseorang adalah sikap terhadap self

Kajian sebelumnya berkaitan dengan peranan bimbingan pernah

dilakukan oleh Sri Wijianti , pada kajian, dia meneliti peranan bimbingan

agama islam terhadap ketenangan jiwa lanjut usia.

Selain itu kajian yang berkaitan dengan peranan bimbingan agama

Adapun persamaan antara penelitian oleh Sri Wijianti dengan

penelitian penulis adalah sama-sama meneliti di UPT Pelayanan Sosial Panti

Jompo Pekanbaru. Sedangkan perbedaanya adalah upaya yang di lakukan

pada peneliti sebelumya berbeda dengan penelitian penulis, yang dimana

pada penelitian ini lebih menekankan pada Peranan Pembimbing dalam
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Meningkatkan Self Esteem Lansia di UPT Pelayanan Sosial Panti Jompo

dalam meningkatkan self esteem lansia tersebut.

Sedangkan penelitian Sri Wijianti lebih memfokuskan membahas

peranan bimbingan agama islam terhadap ketenangan jiwa lanjut usia.

Diantaranya mereka ada yang mengalami kegelisahaan, keresahan, cemas dan

gangguan kejiwaan, maka hal ini di perlukan Bimbingan Agama Islam

tersebut, hasilnya untuk mencapai kebahagiaan ketenangan dalam hidupnya.

Adapun faktor kajian dalam penelitian ini berdasarkan indikator-

indikator Peranan Pembimbing dalam Meningkatkan Selfesteem pada Lansia

di UPT Pelayanan Sosial Panti Jompo Tresna Werdha Khusnul Khotimah

Pekanbaru sebagai berikut:

1. Pembimbing lebih utama memahami karakteristik  lansia, yang memiliki

dua peranan yaitu: mengenali, mendekati,

2. Upaya meningkatkan self esteem pada lansia (percaya diri, mengakui

keberadaan diri, harga diri dan mandiri, yaitu memiliki dua peranan yaitu:

meningkatkan penilaian yang positif dan membantu untuk bersosialisasi

3. Memeberikan arahan atau nasehat kepada lanjut usia, yang memiliki dua

peranan yaitu: menjaga kesehatan dan kebersihan

4. Menanamkan nilai-nilai agama kepada lansia, yang memiliki dua peranan

yaitu: Membimbing lansia dalam membaca Al-Qur’an dan Membimbing

lansia dalam sholat berjama’ah
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Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.1

Peranan Pembimbing dalam Meningkatkan Self Esteem pada Lansia

a.Pembimbing

a.Pembimbing

b. Self Esteem

1. Defenisi Self Esteem

Self adalah diri sendiri sedangkan Esteem adalah

penghargaan. Self esteem adalah nilai-nilai yang ada

pada diri, kemampuan dan perilaku. Berdasarkan kata

self esteem itu dapat dikatakan sebagai penghargaan

seseorang terhadap dirinya.

2. Karakteristik Self Esteem tinggi dan Rendah

1.Self Esteem Tinggi

a. Menyukai dirinya sendiri

b. Merasa dirinya paling menarik

c. Lebih mandiri

d. Menganggap dirinya mampu dan mempunyai

motivasi untuk menghadapi masa depan

3. Self Esteem Rendah

a.  Merasa tidak berdaya, perasaan lemah

b. Mengungkapkan rasa malu atau bersalah karena

sudah tua

c. Keculitan dalam membuat keputusan

d. Kurang percaya diri, takut mengatakan pendapat

dan kurang aktif dalam masalah sosial.


