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BAB II 

          LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Efektivitas 

Efektivitas adalah Efektivitas (berjenis kata benda) berasal dari kata dasar 

efektif (kata sifat).,Efektif adalah„ada efeknya‟ (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), 

manjur atau mujarab‟ (tt obat), dapat membawa hasil,berhasil guna, mulai 

berlaku.1Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan sebeberapa jauh target 

(kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai.Dimana makin besar persentase target 

yang dicapai makin tingi efektivitasnya.2 

Efektivitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh sebuah 

organisasi.Untuk memperoleh teori efektivitas peneliti dapat menggunakan konsep-

konsep dalam teori manajemen dan organisasi khususnya yang berkaitan dengan teori 

efektivitas.Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang 

telah ditetapkan.Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi 

efektivitasnya. 

Abdurahmat dalam Othenk, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan 

prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk 

menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas 

berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan 

                                                           
1 Tim Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahsa Indonesia Edisi ke 3, ( Jakarta: Dapertemen 

Nasional Indonesia, 2003)  h.284 
2Ibid, h. 286 
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partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang 

dinyatakan, dan menunjukan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil 

yang dicapai.Sementara itu, Sharma dalam Tangkilisan (2005:64) memberikan kriteria 

atau ukuran efektivitas organisasi yang menyangkut faktor internal organisasi dan 

faktor eksternal organisasi antara lain : 

1.Produktivitas organisasi atau output; 

2.Efektivitas organisasi dalam bentuk keberhasilannya menyesuaikan diri 

dengan perubahan-perubahan di dalam dan di luar organisasi; 

3.Tidak adanya ketegangan di dalam organisasi atau hambatan-hambatan 

konflik diantara bagian-bagian organisasi. 

B.  Pengertian Bimbingan Konseling Kelompok 

Pelayanan bimbingan dan konseling dilaksanakan dari manusia, untuk 

manusia dan oleh manusia.Dari manusia artinya pelayanan itu diselenggarakan 

berdasarkan hakikat keberadaan manusia dengan segenap dimensi 

kemanusiaannya.Untuk manusia dimaksudkan bahwa pelayanan tersebut 

diselenggarakan demi tujuan-tujuan yang agung, mulia dan positif bagi kehidupan 

kemanusiaan menuju manusia seutuhnya, baik manusia sebagai individu maupun 

kelompok. 

Proses bimbingan dan konseling seperti itu melibatkan manusia dan 

kemanusiaanya sebagai totalitas, yang menyangkut segenap potensi-potensi dan 
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kecenderungan-kecenderungan, perkembangan, dinamika kehidupan, permasalahan-

permasalahan dan interaksi dinamis antar berbagai unsur yang ada. Mengenai 

kedudukan dan hubungan antara bimbingan dan konseling memang terdapat banyak 

pandangan dari beberapa ahli dan hal ini mengakibatkan perbedaan-perbedaan di 

dalam mengartikannya. 

“Bimbingan (berasal dari kata dasar bimbing dan dapat akhiran-an), dalam 

beberapa literatur biasa diartikan sebagai suatu bentuk bantuan”.3Namun tidak setiap  

bantuan seseorang kepada yang lain dapat dikategorikan ke dalam bimbingan. 

Bantuan pada pengertian bimbingan lebih mengarah kepada hal-hal yang bersifat 

kejiwaan, bukan pertolongan medis, financial dan sebagainya.Dengan adanya 

“bantuan dimaksud agar seseorang akhirnya dapat mengatasi sendiri masalah yang 

sedang dihadapinya sekarang dan menjadi lebih mampu untuk menghadapi masalah 

yang akan datang kelak”.4 

Secara etimologis, istilah bimbingan merupakan hasil terjemahan dari kata 

guidance (dari istilah bahasa inggris, berasal dari kata kerja to guide) yang berarti 

menuntun, mempedomani, dan menjadi Petunjuk jalan.Sedangkan bimbingan dalam 

terminologi bimbingan dan penyuluhan maksudnya adalah “suatu pekerjaan 

pemberian bantuan psikologi memang membutuhkan, yakni membantu agar yang 

                                                           
1M. Umar Dan Sartono, Bimbingan Dan Penyuluhan, (Jakarta: Pustaka Setia, 1998),  hal. 9 
4Ibid, hal.11 
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bersangkutan dapat menyelesaikan atau mengatasi sendiri problem atau pekerjaan 

yang sedang dihadapi”.5 

Istilah lain yang memiliki makna yang hampir sama yaitu konseling. Secara 

etimologi,istilah konseling berasal dari bahasa latin, yaitu consillium yang berarti 

dengan atau bersama yang dirangkai dengan menerima atau memahami. Sedangkan 

dalam bahasa anglo-soxon, istilah konseling berasal dari sellan yang berarti 

menyerahkan atau menyampaikan.6 

Bimbingan dan konseling kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan 

oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya, semua 

peserta dalam kegiatan kelompok saling berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapa, 

menanggapi, memberi saran, dan lain-lain sebagainya; apa yang dibicarakan itu 

kesemuanya bermanfaat untuk diri peserta yang bersangkutan sendiri dan untuk 

semua peserta lainnya.7 

“Bimbingan kelompok” terlaksana apabila topic yang dibicarakan dalam 

kelompok itu adalah topik-topik umum, sedangkan “konseling kelompok” 

membicarakan masalah-masalah pribadi masing-masing anggota kelompok.8 

                                                           
5Achmad Mubarok, Konseling Agama Teori Dan Kasus, (Jakarta:  Bina Rena Pariwara, 

2002), h. 2 
6Prayitno, dan  Amti Erman, Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling, (Jakarta : Rineka Cipta, 

2013), h. 90 
 
7 Prayitno, Layanan Bimbingan dan Konseling Kelompok (Dasar dan Profil), (1995, Ghalia 

Indonesia, Jakarta): h.178 
8Ibid, h.178 
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Menurut Prayitno konseling kelompok pada dasarnya adalah layanan 

konseling perorangan yang dilaksanakan didalam suasana kelompok.Disana ada 

konselor dan ada klien, yaitu para anggota kelompok (yang jumlahnya minimal dua 

orang). Disana terjadi hubungan konseling dalam suasana yang diusahakan sama 

seperti dalam konseling perorangan yaitu hangat, permisif, terbuka dan penuh 

keakraban. Dimana juga ada pengungkapan dan pemahaman masalah klien, 

penelusuran sebab-sebab timbulnya masalah, upaya pemecahan masalah, kegiatan 

evaluasi dan tindak lanjut.9 

Konseling kelompok merupakan upaya untuk membantu individu agar dapat 

menjalani perkembangannya dengan lebih lancar, Upaya itu bersifat prevenif dan 

perbaikan. Dengan kata lain konseling kelompok merupakan usaha bantuan yang 

diberikan pada individu dalam suasana kelompok yang bersifat pencegahan serta 

perbaikan agar individu yang bersangkutan dapat menjalani perkembangannya secara 

lebih mudah. Konseling kelompok bersifat perbaikan untuk individu-individu yang 

mempunyai perilaku suka menyalahkan diri sendiri,tetapi mempunyai kemampuan 

untuk mengatasi masalahnya tanpa bantuan konseling.10 

Walaupun demikian, dengan bantuan konseling kelompok individu itu 

diharapkan dapat mengatasi masalahnya dengan lebih cepat dan tidak menimbulkan 

gangguan emosi yang berarti.Dalam konseling kelompok konselor menggunakan 

                                                           
9Prayitno dan Amti Herman,Op.Cit.h. 309 
10Ibid, h. 310 
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teknik-teknik verbal dan non-verbal serta menggunakan latihan-latihan yang 

tersruktur. 

C. Teknik- teknik Bimbingan dan Konseling Kelompok 

Teknik-teknik yang digunakan antara lain:  

1. refleksiperasaan(untuk mengungkapkan pesan-pesan verbal maupun non-

verbal klien) 

2.Klarifikasi, untuk membantu klien dapat memahami lebih jelas apa yang 

dikatakan dan dirasakan 

3.Bermain peranan 

4.Interpretasi, menghubungkan perilaku sekarang dengan keputusan-

keputusan yang diambil sebelumnya).  

Peranan konselor yang utama dalam konseling kelompok adalah mendorong 

interaksi antara klien-klien dalam kelompok dan membantunya untuk saling belajar 

dan mendorong mereka untuk dapat mewujudkan pikiran-pikiran mereka dalam 

rencana-rencana yang nyata.11 

Konseling kelompok merupakan kumpulan individu yang mengadakan 

interaksi secara mendalam antara satu sama lain. Mereka memiliki kesatuan persepsi 

untuk bertingkah laku di dalam maupun di luar kumpulan mereka.Sementara itu, 

                                                           
11 Arifin Met, Pedoman Bimbingan Penyuluhan Agama, (1998, Golden Terayon, Jakarta):h. 

56 
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konseling kelompok adalah layanan yang membantu peserta didik dalam pembahasan 

dan pengentasan masalah pribadi melalui dinamika kelompok.12 

Mengingat peranan konseling kelompok dalam kehidupan sekarang ini bukan 

hanya menjadi salah satu teknik penting dalam profesi Bimbingan dan Konseling 

khususnya di lingkungan pendidikan, namun telah menjadi salah satu teknik terapi 

dan peningkatan pengelolaan emosi dan tingkah laku yang efektif seperti yang sudah 

banyak dilakukan di negara-negara maju.  

Format konseling kelompok bisa mengurangi ketakutan untuk 

mengungkapkan emosi, dan menawarkan pelatihan ulang dalam pengungkapan emosi 

yang lebih sesuai.Konseling kelompok yang dilakukan dengan baik sangat efektif 

dalam menangani masalah psikologis, misalnya masalah antar pribadi. Untuk dapat 

melakukan proses konseling kelompok yang baik sangat diperlukan pemahaman dan 

pengaktualisasikan teknik-teknik konseling yang ada ke dalam konseling kelompok 

secara tepat dan sesuai dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh konseli. 

 

D. Fungsi Konseling Kelompok 

Dengan memperhatikan definisi konseling kelompok sebagaiman telah 

disebutkan diatas, maka kita dapat mengatakan bahwa konseling kelompok 

mempunyai dua fungsi yaitu : 

1. Fungsi layanan kuratif, yaitu layanan yang diarahkan untuk mengatasi 

persoalanyang dialami individu. 

                                                           
12 Ibid, h.67 
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2. Fungsi   layanan preventif, yaitu layanan konseling yang diarahkan untuk 

mencegah terjadinya persoalan pada diri individu.13 

Juntika Nurihsan (2006: 24) mengatakan bahwa fungsi konseling kelompok 
bersifat pencegahan, dalam arti bahwa individu yang dibantu mempunyai 
kekmampuan normal atau berfungsi secara wajar di masyarakat. Konseling 
kelompok bersifat penyembuhan dalam pengertian membantu individu untuk 
dapat keluar dari persoalan yang dialaminya dengan cara memberikan 
kesempatan, dorongan juga pengarahan kepadda individu untuk mengubah 
sikap dan prilakunya agar selaras dengan lingkungannya. 
 

Penyembuhan yang dimaksud di sini adalah penyembuhan bukan persefsi 

pada individu yang sakit, karena pada prinsipnya obyek konseling adalah individu 

yang normal, bukan individu yang sakit secara psikologis. Sehingga membantu para 

individu mampu menanggulangi  masalah-masalah yang mereka hadapi dengan cara 

yang lebih baik. 

F.  Tujuan Bimbingan Konseling Kelompok 

Menurut Dewa Ketut Sukardi, (2002:49) dalam buku Natawidjaja R, Konseling 

Kelompok, Konsep Dasar dan Pendekatan, tujuan konseling kelompok meliputi: 

1.       Melatih anggota kelompok agar berani berbicara dengan orang banyak 

2.       Melatih anggota kelompok dapat bertenggang rasa terhadap teman 

sebayanya 

3.      Dapat mengembangkan bakat dan minat masing-masing anggota 

kelompok 

4.        Mengentaskan permasalahan – permasalahan kelompok. 

                                                           
13 T. Romlah, Teori dan Praktik Bimbingan Kelompok,(Jakarta : Ghalia Indonesia), h.9 
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       Menurut Prayitno, (1997:80). Konseling kelompok memungkinkan siswa 

memperoleh kesempatan bagi pembahasan dan pengentasan masalah yang dialami 

melalui dinamika kelompok.14 

Menurut Mungin Eddy Wibowo, (2005:20). Tujuan yang ingin dicapai dalam 

konseling kelompok, yaitu pengembangan pribadi, pembahasan dan pemecahan 

masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok, agar terhindar 

dari masalah dan masalah terselesaikan dengan cepat melalui bantuan anggota 

kelompok yang lain.15 

Menurut Gerald Corey (2007 : 592) tujuan secara umum dari konseling 

kelompok adalah sebagai berikut : 

1. Masing-masing konseli memahami dirinya dengan lebih baik dan lebih 

terbuka  terhadap aspek-aspek positif dalam kepribadiannya.Para konseli 

mengembangkan kemampuan berkomunikasi satu sama lain, sehingga mereka 

dapat saling memberikan bantuan dalam menyelesaikan tugas-tugas 

perkembangan yang khas untuk fase perkembangan mereka. 

2. Para konseli memperoleh kemampuan mengatur dirinya sendiri dan 

mengarahkan hidupnya sendiri, mula-mula dalam kontak antar pribadi  di 

dalam kelompok dan kemudian juga dalam kehidupan sehari-hari di luar 

lingkunagn kelompoknya. 

                                                           
14 Natawidjaja, R, Konseling Kelompok, Konsep Dasar dan Pendekatan, (Bandung : Rizqi. H. 

25 
15Ibid,) h. 28 
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3.  Para konseli menjadi lebih peka terhadap kebutuhan orang lain dan lebih 

mampu menghayati perasaan orang lain. 

4.  Masing-masing konseli menetapkan suatu sasaran yang ingin mereka 

capai, yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang lebih konstruktif.16 

Tujuan konseling kelompok dapat bermanfaat sekali karena melalui interaksi 

dengan anggota-anggota kelompok, mereka akan engembangkan berbagai 

keterampilan yang pada intinya meningkatkan kepercayaan diri ( self confidence ) dan 

kepercayaan terhadap orang lain. Dalam suasana kelompok merasa lebih mudah 

membicarakan persoalan-persoalan yang merekahadapi daripada ketika mereka 

mengikuti sesi konseling individual. 

Dalam suasana kelompok mereka juga lebih rela menerima sumbangan 

pikiran seorang rekan anggota atau konselor yang memimpin kelompok kelompok itu 

dari pada bila mereka berbicara dengan seorang konselor dalam konseling individual. 

Dalam konseling kelompok, konseli juga dapat berlatih untuk dapat menerima diri 

sendiri dan orang lain dengan apa adanya serta meningkatkan kepercayaan diri ( self 

confidence ) dan kepercayaan pada orang lain serta meningkatkan pikirannya. 

Tujuan pelaksanaan konseling kelompok ini adalah untuk meningkatkan 

kepercayaan diri konseli. Kepercayaan diri dapat ditinjau dalam kepercayaan diri 

lahir dan batin yang diimplementasikan kedalam tujuh cirri yaitu, cinta diri dengan 

gaya hidupdan psilaku untuk memilahara diri, sadar akan potensi dan kekurangan 

yang dimiliki, memilik tujan hidup yang jelas, berpikir pos dengan apa yang akan 
                                                           

16Ibid, h. 30-35 
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dikerjakan dan bagaimana hasilnya, dapat bekomunikasi dengan orang lain, memiliki 

ketegasan, penampilan diri yang baik, dan memiliki pengedalian perasaan. 

G. Cara Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling Kelompok 

Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling kelompok adapun tahapan 

pelaksanaanya : 

1. Masing-masing peserta diminta secara bebas dan sukarela berbicara dan 

bertanya, mengeluarkan pendapat, ide, sikap, saran, serta perasaan yang 

dirasakannyapada saat itu. 

2.  Mendengerkan dengan baik bila peserta sedang berbicara 

3. mengikuti aturan yang ditetapkan oleh kelompok 

H. Tipe Pendekatan Bimbingan dan Konseling Kelompok 

Bimbingan dan konseling kelompok memiliki tipe pendekatan sebelum 

memulai konseling kelompok : 

1.    Konseling dalam kelompok, Bentuk ini adalah pendekatan individual yang 

dilakukan di dalam kelompok. Selama proses konseling/terapi, anggota lain hanya 

menjadi pengamat. 

2.   Konseling dengan kelompok, Biasanya ditemui dalam kelompok temu 

ataupun kelompok. Aktivitas di dalam kelompok ditentukan oleh anggota. 

Konselor hanya bertindak sebagai expert participant. 

3.   Konseling mengenai kelompok, Bentuk ini lebih menekankan pada 

interaksi antar anggota. Fokus pada disinidansaat ini.Bentuk kelompok ini 
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lebih menekankan pada saling membantu, memberikan dukungan dan 

menunjukkan model perilaku yang sehat. Konselor selaku pemimpin 

bertindak sebagai pengamat luar / outside observer, dan sebagai peserta pakar. 

I. Asas-asas Yang Perlu Dilaksanakan 

Adapun asas-asas yang perlu dilaksanakan dalam kegiatan konseling 

kelompok yaitu : 

1. Asas kerahasiaan, yaitu semua hadir harus menyimpan dan merahasiakan 

apa saja, data dan informasi yang didengar dan dibicarakan dalam kelompok, 

terutama hal-hal yang tidak boleh dan tidak boleh dan tidak layak diketahui 

oleh orang lain. Para peserta berjanji tidak akan membicarakan hal-hal yang 

bersifat rahasia di luar kelompok 

2. Asas keterbukaan, yaitu semua peserta bebas dan terbuka mengeluarkan 

pendapat, ide, saran, dan apa saja yang dirasakannya dan dipikirannya, tidak 

merasa takut, malu atau ragu-ragu, dan bebas berbicara tentang apa saja, baik 

tentang dirinya, keluarga, lingkungan dan sebagainya. 

3.  Asas kesukarelaan, yaitu semua peserta dapat menampilkan dirinya secara 

spontan tanpa di suruh-suruh atau malu-malu atau dipaksa oleh konseli atau 

oleh konselor. 

4. Asas kenormatifan, yaitu semua yang dibicarakan dan yang dilakukandalam 

kelompok tidak boleh bertenntangan dengan norma-normadan peraturan yang 

berlaku, semua yang dilakukan dan dibicarakan dalam bimbingan dan 
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konseling kelompok harus sesuai dengan norma adat, norma agama, norma 

hukum, norma ilmu, dan kebiasaan- kebiasaan yang berlaku.17 

J. Proses Pelaksanaan Konseling Kelompok 

Proses pelaksanaan konseling kelompok dilaksanakan melalui tahap-tahap 

berikut : 

1.   Tahap I (Pembentukan), Pada tahap ini para peserta yang baru pertama 

bertemu itu benar-benar dibentuk menjadi kelompok yang cukup solid 

sehingga dinamika kelompok yang berkembang di antara mereka selanjutnya 

akan dimanfaatkan untuk mencapai tujuan-tujuan bimbingan dan konseling. 

Untuk itu diperlukan waktu yang cukup lama dengan kegiatan yang 

bervariasi. Waktu yang cukup lama itu jangan sampai menimbulkan kesan 

seakan-akan kegiatan itu hanya sekedar beramai-ramai atau bersantai-santai 

saja, membuang-buang waktu, membosankan. Dalam hal ini guru 

pembimbing sebagai pemimpin kelompok menimbang-nimbang antara 

efisiensi waktu, efektivitas pengembangan dinamika kelompok dan kondisi 

positif metal fisik seluruh peserta. 

2.   Tahap II (Peralihan), Tahap II merupakan jembatan antara tahap I dan 

tahap III. Berapa lama tahap II berlangsung banyak tergantung pada 

keberhasilan tahap I. Apabila tahap I sudah berhasil dengan baik, tahap II 

                                                           
17Prayiyno, Layanan dan Konseling Kelompok (Dasar dan Profil ),(Jakarta :Ghalia 

Indonesia),h.179 
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seringkali hanya sekedar mengulangi dan memantapkan penjelasan tentang 

aspek pokok yang ada dalam Tahap III. 

3.   Tahap III (Kegiatan Inti), Tahap ini seringkali disebut juga tahap kerja. 

Dari tahap inilah akan diperoleh hasil-hasil yang diharapkan, yaitu 

mengembangkan pribadi dan perolehan kerja yang mencakup aspek-aspek 

kognitif, afektif dan berbagai pengalaman serta alternatif pemecahan 

masalah. Dalam tahap ini seluruh peserta benar-benar diminta untuk 

“bekerja”, mengembangkan pikiran, memberikan dorongan, bertanya dan 

bahkan memberikan nasehat dan alternatif jalan keluar untuk pemecahan 

suatu masalah. Waktu yang dipergunakan untuk tahap ini tergantung pada 

jumlah topik atau masalah yang dibahas. Apabila para peserta sangat antusias 

dalam kegiatan pada tahap III ini, biasanya para peserta meminta agar lebih 

banyak topik atau masalah dapat dibahas dalam pertemuan mereka itu. 

4.   Tahap IV (Pengakhiran), Tahap ini merupakan anti klimaks dari seluruh 

kegiatan, pada tahap ini kegiatan menyorot. Semangat yang tadinya 

menggebu-gebu sekarang mengendor. Segala sesuatu menuju kepada 

pengakhiran kegiatan. Pada tahap ini pemimpin kelompok meminta kesan-

kesan dari para peserta, dan akhirnya kesan-kesan ini dikaitkan dengan 

kemungkinan pertemuan berikutnya. Usul-usul peserta yang menghendaki 

segera adanya pertemuan lagi, apalagi kalau pertemuan kembali itu 

dikehendaki supaya lebih cepat, menunjukkan betapa kegiatan konseling 
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kelompok telah membuahkan sesuatu yang berharga bagi peserta yang 

bersangkutan.18 

 K. Hasil dan Tindak Lanjut Bimbingan dan Konseling Kelompok 

Hasil nyata yang diperoleh dari pelaksanaan konseling kelompok ini 

diantaranya ialah konseli semakin menyadari manfaat dari konseling 

kelompok.Setelah selesai pertemuan pertama mereka dengan sadar meminta agar 

kegiatan kelompok itu dilanjutkan. Hasil lain yang dicapai yaitu terpecahkannya 

masalah yang dihadapi, sehingga menurut laporan sendiri, sehingga hari-hari 

berikutnya konseli merasa terlepas dari bebanatau terbelenggu, dan merasa gembira 

kembali menghadapi kehidupan yang indah.19 

Sebagai kelanjutan dari kegiatan konseling kelompok, konselor memberikan 

konseling perorangan, yaitu kepada konseliyang masalah-masalahnya belum 

terpecahkan didalam kelompok, masalah-masalah tersebut perlu penanganan yang 

lebih mendasar.20 

L. Pengertian Lanjut Usia/ Lansia 

Lanjut usia adalah berarti pula para orang jompo. Dalam kamus umum Bahasa 

Indonesia, Orang jompo adalah orang yang sudah tua. Tahap lanjut usia adalah “tahap 

dimana terjadi penuaan dan penurunan. Penurunan ini lebih jelas dan lebih dapat 

diperhatikan dari pada tahap usia baya. Penuaan merupakan perubahan kumulatif 

                                                           
18Ibid,h.40 
19 Andi Mappiare AT, Pengantar Konseling Dan Psikoterapi, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), 

hal. 47  
 
20Ibid, h.48 
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pada mahluk hidup”.21Pada manusia yang mengalami penuaan dihubungkan dengan 

perubahan degeneratif pada kulit, tulang, jantung, pembuluh darah, paru-paru, saraf, 

dan jariingan tubuh lainnya. 

Dengan kemampuan yang terbatas mereka lebih rentan terhadap penyakit, 

sindroma dan kesakitan dibandingkan dengan dewasa lainnya. Pengertian lansia 

(lanjut usia) adalah fase menurunnya kemampuan akal dan fisik yang dimulai dengan 

adanya beberapa perubahan dalam hidup.  Pengertian lansia (lanjut usia) menurut UU 

no. 4 tahun 1965 adalah seseorang yang mencapai umur 55 tahun, tidak berdaya 

mencari nafkah sendiri untuk keperluan hidupnya sehari-hari dan menerima nafkah 

dari orang lain. Sedangkan menurut UU no. 12 tahun 1988 tentang lansia ialah 

seseorang yang telah mencapai usia diatas 60 tahun .sedangkan menurut organisasi 

kesehatan dunia (WHO), pengertian lansia digolongkan menjadi 4, yaitu: 

1. Usia pertengahan (middle age) 45 – 59 tahun 

2. Lanjut usia (elderly) 60-74 tahun 

3. Lanjut usia tua (old) 75 – 90 tahun 

4. Lansia sangat tua (very old) diatas 90 tahun. 

Usia lanjut merupakan periode penutup dalam rentang hidup seseorang, yaitu 

suatu periode dimana seseorang telah beranjak jauh dari periode terdahulu yang lebih 

menyenangkan, atau beranjak dari waktu yang penuh dengan manfaat. 22Dalam hal 

                                                           
21Purwakania Hasan, Psikologi Perkembangan Islami, (Jakarta, Rajawali Press, 2006) H.117 

 
22 Elizabeth B. Hurlock, Psikologi  Perkembangan, ( Jakarta:  Erlangga, 1980 ), hal. 380. 
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ini sikap keberagamaan pada lansia dapat digambarkan bahwa perkembangan 

manusia dapat digambarkan dalam bentuk garis sisi sebuah trapesium. Sejak usia bayi 

sehingga mencapai kedewasaan jasmani digambarkan dengan garis miring menanjak. 

Garis itu menggambarakan bahwa selama periode tersebut terjadi proses 

perkembangan progresif. Pertumbuhan fisik berjalan secara cepat hingga mencapai 

titik puncak perkembangannya yaitu usia dewasa (22-24 tahun). 

Perkembangan selanjutnya digambarkan oleh garis lurus sebagai gambaran 

terhadap kemantapam fisik yang dicapai. Sejak mencapai usia kedewasaan hingga ke 

usia sekitar 50 tahun. perkembangan fisik manusia boleh dikatakan tidak mengalami 

perubahan yang banyak. Barulah di atas usia 50 tahun mulai terjadi penurunan 

perkembangan yang drastis hingga mencapai usia lanjut. Oleh karena itu,umumnya 

garis perkembangan pada periode ini digambarkan oleh garis menurun.  Periode ini 

disebut sebagai periode regresi (penurunan). 

Sejalan dengan penurunan tersebut, maka secara psikis terjadi berbagai 

perubahan pula.Perubahan-perubahan gejala psikis ini ikut mempengaruhi berbagai 

aspek kejiwaan yang terlihat dari pola tingkah laku yang diperlihatkan. Ada pun tahap 

kedewasaa awal terlihat krisis psikologis yang dialami oleh karena adanya 

pertentangan antara kecenderungan untuk mengeratkan hubungan dengan 

kecenderungan untuk berbagi perasaan, bertukar pikiran, dan memecahkan berbagai 

problema kehidupan dengan orang lain. Mereka yang menginjak tahap usia ini 

biasanya memiliki kecenderungan untuk hidup berumah tangga, kehidupan sosial 
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yang luas serta memikirkan masalah-masalah agama yang sejalan dengan latar 

belakang kehidupannya. 

Selanjutnya pada tahap kedewasaan menengah (40-65 tahun),  manusia 

mencapai usia yang paling produktif. Tetapi, dalam hubungan dengan kejiwaan, pada 

usia ini terjadi krisis akibat pertentangan batin antara keinginan untuk bangkit dengan 

kemunduran diri. Karena itu, umumnya pemikiran  mereka tertuju kepada upaya 

untuk kepentingan keluarga, masyarakat dan generasi mendatang. Kecenderungan ini 

menyebabkan orang yang berada di usia ini memiliki perhatian besar terhadap 

masalah-masalah.23 

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

mengahadapi sejumlah permasalahan. Permasalahan pertama adalah 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 (lansia)  yang merasa dirinya sudah tidak berharga atau 

kurang dihargai.  

Menurut hasil penelitian Neugarten (1971, hal. 107), masalah utama yang 

dihadapi lansia antara 70-79 tahun menunjukan 75 persen dari mereka yang dijadikan 

responden menyatakan puas dengan status mereka sudah menginjak masa bebas 

                                                           
23Ibid, h.387 
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tugas.Sebagian besar mereka menunjukan aktivitas yang positif dan tidak merasa 

berada dalam keterasingan serta mengalami gangguan kesehatan mental.24 

Adapun perubahan Proses menua (aging) adalah proses alami yang disertai 

adanya penurunan kondisi fisik, psikologis maupun sosial yang saling berinteraksi 

satu sama lain. Keadaan itu cenderung berpotensi menimbulkan masalah kesehatan 

secara umum maupun kesehatan jiwa secara khusus pada lansia.25 

 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi : 

Ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan jiwa lansia. 

Faktor-faktor tersebut hendaklah disikapi secara bijak sehingga para lansia dapat 

menikmati hari tua mereka dengan bahagia. Adapun beberapa faktor yang dihadapi 

para lansia yang sangat mempengaruhi kesehatan jiwa mereka adalah sebagai berikut: 

a.  Penurunan Kondisi Fisik 

Setelah orang memasuki masa lansia umumnya mulai dihinggapi adanya 

kondisi fisik yang bersifat patologis berganda (multiple pathology), misalnya tenaga 

berkurang, enerji menurun, kulit makin keriput, gigi makin rontok, tulang makin 

rapuh, dsb. Secara umum kondisi fisik seseorang yang sudah memasuki masa lansia 

mengalami penurunan secara berlipat ganda. Hal ini semua dapat menimbulkan 

                                                           
24 Zakiah Drajat, Kesehatan Mental, (Jakarta :Gunung Agung,1993),h.33 
25Ibid, h.35 
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gangguan atau kelainan fungsi fisik, psikologik maupun sosial, yang selanjutnya 

dapat menyebabkan suatu keadaan ketergantungan kepada orang lain.26 

b. Penurunan Fungsi dan Potensi Seksual 

Penurunan fungsi dan potensi seksual pada lanjut usia sering kali 

berhubungan dengan berbagai gangguan fisik seperti : 

1. Gangguan jantung 

2. Gangguan metabolisme, misal diabetes millitus 

3.Vaginitis 

4. Baru selesai operasi : misalnya prostatektomi 

5. Kekurangan gizi, karena pencernaan kurang sempurna atau nafsu makan 

sangat kurang 

6. Penggunaan obat-obat tertentu, seperti antihipertensi, golongan steroid, 

tranquilizer. 

Faktor psikologis yang menyertai lansia antara lain : 

1. Rasa tabu atau malu bila mempertahankan kehidupan seksual pada lansia 

2. Sikap keluarga dan masyarakat yang kurang menunjang serta diperkuat 

oleh tradisi dan budaya. 

3. Kelelahan atau kebosanan karena kurang variasi dalam kehidupannya. 

4. Pasangan hidup telah meninggal. 

                                                           
26 Sunaryo, Psikologi Untuk Keperawatan, (Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2004), 

H. 252 



41 

 

 

5. Disfungsi seksual karena perubahan hormonal atau masalah kesehatan jiwa 

lainnya misalnya cemas, depresi, pikun dsb.27 

c.   Perubahan Aspek Psikososial 

Pada umumnya setelah orang memasuki lansia maka ia mengalami penurunan 

fungsi kognitif dan psikomotor. Fungsi kognitif meliputi proses belajar, persepsi, 

pemahaman, pengertian, perhatian dan lain-lain sehingga menyebabkan reaksi dan 

perilaku lansia menjadi makin lambat. Sementara fungsi psikomotorik (konatif) 

meliputi hal-hal yang berhubungan dengan dorongan kehendak seperti gerakan, 

tindakan, koordinasi, yang berakibat bahwa lansia menjadi kurang cekatan. 

Dengan adanya penurunan kedua fungsi tersebut, lansia juga mengalami 

perubahan aspek psikososial yang berkaitan dengan keadaan kepribadian lansia. 

Beberapa perubahan tersebut dapat dibedakan berdasarkan 5 tipe kepribadian lansia  

menurut  Sunaryo sebagai berikut: 

1. Tipe Kepribadian Konstruktif (Construction personalitiy), biasanya tipe ini 

tidak banyak mengalami gejolak, tenang dan mantap sampai sangat tua. 

2. Tipe Kepribadian Mandiri (Independent personality), pada tipe ini ada 

kecenderungan mengalami post power sindrome, apalagi jika pada masa 

lansia tidak diisi dengan kegiatan yang dapat memberikan otonomi pada 

dirinya. 

                                                           
27Ibid, h. 256 
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3. Tipe Kepribadian Tergantung (Dependent personalitiy), pada tipe ini 

biasanya sangat dipengaruhi kehidupan keluarga, apabila kehidupan keluarga 

selalu harmonis maka pada masa lansia tidak bergejolak, tetapi jika pasangan 

hidup meninggal maka pasangan yang ditinggalkan akan menjadi merana, 

apalagi jika tidak segera bangkit dari kedukaannya. 

4. Tipe Kepribadian Bermusuhan (Hostility personality), pada tipe ini setelah 

memasuki lansia tetap merasa tidak puas dengan kehidupannya, banyak 

keinginan yang kadang-kadang tidak diperhitungkan secara seksama sehingga 

menyebabkan kondisi ekonominya menjadi morat-marit. 

5. Tipe Kepribadian Kritik Diri (Self Hate personalitiy), pada lansia tipe ini 

umumnya terlihat sengsara, karena perilakunya sendiri sulit dibantu orang lain 

atau cenderung membuat susah dirinya.28 

d.  Perubahan yang Berkaitan Dengan Pekerjaan 

Pada umumnya perubahan ini diawali ketika masa pensiun. Meskipun tujuan 

ideal pensiun adalah agar para lansia dapat menikmati hari tua atau jaminan hari tua, 

namun dalam kenyataannya sering diartikan sebaliknya, karena pensiun sering 

diartikan sebagai kehilangan penghasilan, kedudukan, jabatan, peran, kegiatan, status 

dan harga diri. Reaksi setelah orang memasuki masa pensiun lebih tergantung dari 

model kepribadiannya. 

e.  Perubahan Dalam Peran Sosial di Masyarakat 

                                                           
28Ibid, 260 
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Akibat berkurangnya fungsi indera pendengaran, penglihatan, gerak fisik dan 

sebagainya maka muncul gangguan fungsional atau bahkan kecacatan pada lansia. 

Misalnya badannya menjadi bungkuk, pendengaran sangat berkurang, penglihatan 

kabur dan sebagainya sehingga sering menimbulkan keterasingan. Hal itu sebaiknya 

dicegah dengan selalu mengajak mereka melakukan aktivitas, selama yang 

bersangkutan masih sanggup, agar tidak merasa terasing atau diasingkan.29 

Karena jika keterasingan terjadi akan semakin menolak untuk berkomunikasi 

dengan orang lain dan kdang-kadang terus muncul perilaku regresi seperti mudah 

menangis, mengurung diri, mengumpulkan barang-barang tak berguna serta 

merengek-rengek dan menangis bila ketemu orang lain sehingga perilakunya seperti 

anak kecil. 

f. Adapun beberapa perkembangan lansia  

1.   Penyesuaian Diri Dalam Kehidupan Sosial 

Lansia memiliki status kelompok minoritas karena sebagai akibat dari sikap 

sosial yang tidak menyenangkan terhadap lansia dan diperkuat oleh pendapat-

pendapat klise yang jelek terhadap lansia. Pendapat-pendapat klise itu seperti : lansia 

lebih senang mempertahankan pendadapatnya daripada mendengarkan pendapat 

orang lain. Menua membutuhkan perubahan peran. Perubahan peran tersebut 

dilakukan karena lansia mulai mengalami kemunduran dalam segala hal. Perubahan 

                                                           
29Ibid, h. 265 
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peran pada lansia sebaiknya dilakukan atas dasar keinginan sendiri bukan atas dasar 

tekanan dari lingkungan.30
 

2. Penyesuaian yang buruk pada lansia : 

Perlakuan yang buruk terhadap lanjut usia membuatnya cenderung 

mengembangkan konsep diri yang buruk. Lansia lebih memperlihatkan bentuk 

perilaku yang buruk. Karena perlakuan yang buruk itu membuat penyesuaian diri 

lansia menjadi buruk.Perubahan sosial umumnya lansia banyak yang melepaskan 

partisipasi sosial mereka, walaupun pelepasan itu dilakukan secara terpaksa. 

Lansia  yang memutuskan hubungan dengan dunia sosialnya akan mengalami 

kepuasan, pernyataan tadi merupakan disaggrement theory. Aktivitas sosial yang 

banyak pada lansia juga mempengaruhi baik buruknya kondisi fisik dan sosial lansia. 

3. Penyesuaian Diri Terhadap Keluarga 

Perubahan kehidupan keluarga ,sebagian besar hubungan lansia dengan anak 

kurang memuaskan yang disebabkan oleh berbagai macam hal. Penyebabnya antara 

lain : kurangnya rasa memiliki kewajiban terhadap orang tua, jauhnya jarak tempat 

tinggal antara anak dan orang tua. Lansia tidak akan merasa terasing jika antara lansia 

dengan anak memiliki hubungan yang memuaskan sampai lansia tersebut berusia 50 

sampai 55 tahun. 

Lansia  yang perkawinannya bahagia dan tertarik pada dirinya sendiri maka 

secara emosional kurang tergantung pada anaknya dan sebaliknya. Umumnya 

                                                           
30 Mustafa Fahmi, Kesehatan Jiwa Dalam keluarga, Sekolah dan Masyarakat, (Jakarta : 

Bulan Bintang, 1999),h. 58 
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ketergantungan lansia pada anak dalam hal keuangan. Karena sudah tidak memiliki 

kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Anak-anaknya pun tidak 

semua dapat menerima permintaan atau tanggung jawab yang harus mereka penuhi. 

Perubahan-perubahan tersebut pada umumnya mengarah pada kemunduruan 

kesehatan fisik dan psikis yang akhirnya akan berpengaruh juga pada aktivitas 

ekonomi dan sosial mereka. Sehingga secara umum akan berpengaruh pada aktivitas 

kehidupan sehari-hari. 

3.  Hubungan Sosio-Emosional Lansia 

Masa penuaan yang terjadi pada setiap orang memiliki berbagai macam 

penyambutan.Ada individu yang memang sudah mempersiapkan segalanya bagi 

hidupnya di masa tua, namun ada juga individu yang merasa terbebani atau merasa 

cemas ketika mereka beranjak tua. Takut di tinggalkan oleh keluarga, takut merasa 

tersisihkan dan takut akan rasa kesepian yang akan datang. 

Keberadaan lingkungan keluarga dan sosial yang menerima lansia juga akan 

memberikan kontribusi positif bagi perkembangan sosio-emosional lansia, namun 

begitu pula sebaliknya jika lingkungan keluarga dan sosial menolaknya atau tidak 

memberikan ruang hidup atau ruang interaksi bagi mereka maka tentunya 

memberikan dampak negatif bagi kelangsungan hidup lansia. 

Menurut teori aktivitas (activity theory), semakin orang lansia aktif dan 

terlibat, semakin kecil kemungkinan mereka menjadi rentan dan semakin besar 

kemungkinan mereka merasa puas dengan kehidupannya.Dalam hal ini penting bagi 

para lansia untuk menemukan peran-peran pengganti untuk tetap menjaga keaktifan 
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mereka dan keterlibatan mereka didalam aktivitas kemasyarakatan.Dengan adanya 

aktivitas pengganti ini maka dapat menghindari individu dari perasaan tidak berguna, 

tersisihkan, yang membuat mereka menarik diri dari lingkungan. 

Dalam teori rekonstruksi gangguan sosial (social breakdown-reconstruction 

theory), Kuypers & Bengston, 1973, Dalam buku Mustafa Fahmi, “Kesehatan Jiwa 

Dalam Keluarga”, menyatakan bahwa penuaan dikembangkan melalui fungsi 

psikologis negative yang dibawa oleh pandangan-pandangan negatif tentang dunia 

sosial dari orang-orang dewasa lanjut dan tidak memadainya penyediaan layanan 

untuk mereka. Rekonstruksial dapat terjadi dengan merubah pandangan dunia sosial 

dari orang-orang dewasa lanjut dan dengan menyediakan sistem-sistem yang 

mendukung mereka.31 

Ketersediaan layanan bagi lansia dapat mengubah pandangan mereka 

mengeanai lingkungan sosialnya. Mereka akan tetap mampu untuk berperan aktif 

dengan layanan yang ada dan juga mereka akan mengubah pandangan dunia sosial 

yang negatif dan meniadakan pemberian label sebagai seseorang yang tidak mampu 

(incompetent). Dorongan untuk berpartisipasi aktif orang-orang lansia di masyarakat 

dapat meningkatkan kepuasan hidup dan perasaan positif mereka terhadap dirinya 

sendiri. 

Selain itu, gejala psikologis yang ditampilkan manusia usia senja ini adalah 

berupa pernyataan-pernyataan kontropersial dan kritik terhadap hasil kerja generasi 

muda. Mereka seakan sulit untuk mengemukakan pujian terhadap sukses maupun 
                                                           

31Ibid, h. 70 
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prestasi yang dicapai oleh generasi muda ini di dalam berbagai bidang. Oleh karena 

itu, kelompok usia ini sulit hidup akur dan berdampingan dengan generasi muda. 

Di lingkungan peradaban Barat, upaya untuk memberi perlakuan manusiawi 

kepada para lansia dilakuakn dnegan menempatkan mereka di panti jompo. Mereka 

beranggapan jika lansia ditempatkan di panti jompo akan mendapatkan perawatan 

yang intensif. Sebaliknya, di lingkungan keluarga, umumnya karena kesibukan, tak 

jarang anak-anak serta sanak keluarga tak berkesempatan untuk memberikan 

perawatan yang sesuai dengan kebutuhan para lansia tersebut.32 

Di satu pihak memang terkadang mereka yang sudah berusia lanjut itu 

memiliki sikap dan tingkah laku yang berbeda dengan mereka yang masih muda, 

anak atau cucu mereka.Perbedaan ini menimbulkan ketidakharmonisan dalam 

keluarga yang merawat lansia.Kondisi seperti ini umumnya dinilai sebagai sesuatu 

yang menyulitkan. Sehingga mereka berfikir dengan cara menempatkan lansia di 

panti jompo yang memang disediakan untuk menampung dan merawat mereka. Yang 

merupakan cerminan keluarga sebagai bentuk kasih sayang anak terhadap orang 

tua.Sebaliknya jika membiarkan orang lansia tetap berada di lingkungan keluarga 

berada dalam kesendirian. Sedangkan, di lingkungan panti jompo mereka selain 

dirawat  juga dapat berkumpul dengan teman-teman sebaya, sesama lansia.  

Lain halnya dengan konsep yang dianjurkan oleh Islam.Perlakuan  terhadap 

lansia dianjurkan seteliti dan setelaten mungkin. Perlakuan terhadap lansia ini 
                                                           

32Sunaryo, Op. Cit, h.260  
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dibebankan kepada anak-anak mereka, bukan kepada badan atau panti termasuk panti 

jompo. Sebagaimana pedoman dalam memberi perlakuan yang baik kepada kedua 

orang tua  dijelaskan dalam firman Allah SWT yang berbunyi sebagai berikut: 

ح ٱل م جن ا ٱۡخفۡض ل ٗ ني صغي بي م كم  حۡم ۡ قل  ٱ ۡحمة    ٤٢ل من ٱل

Artinya: dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh 

kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, 

sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil" (Q.S Al-Isra‟ : 24 ).33 

Dari penjelasan ayat di atas bahwasannya selaku anak wajib untuk berlaku 

baik, sopan santun terhadap kedua orang tua. Baik merawatnya dimasa hidupnya 

dengan mengurus semua keperluaannya saat kedua orang tua sudah memasuki masa 

lansia dan yang terpenting jika orang tua sudah meninggal maka berbuat baik dengan 

cara mendoakannya.  

 

 
 

 

 

 

                                                           
33 Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, Nuansa-nuansa Psikologi Islam, (Jakarta : PT. Raja 

Grafindo Persada, 2001), h. 207 


