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 BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A.  Deskripsi Subjek Penelitian 

1.  Nama  : Mhm ( Inisial ) 

 Usia  : 70 Tahun 

 Jenis Kelamin : Laki-laki 

 Alamat Asal : Padang Ulak Tanding, Kabupaten Curup 

2.  Nama  : NM ( Inisial ) 

 Usia  : 75 Tahun 

 Jenis Kelamin : Laki-laki 

 Alamat Asal : Megang, Lubuklinggau Utara 

3. Nama  : DC ( Inisial ) 

 Usia   : 70 Tahun 

 Jenis Kelamin : Laki-laki 

 Alamat Asal : Kota Padang, Sumatera Barat 

4.  Nama  : SNM ( Inisial ) 

 Umur   : 68 Tahun 



55 

 

 Jenis Kelamin : Perempuan 

 Alamat Asal : Desa Muara Kati, Musi Rawas 

5.  Nama  : RS ( Inisial ) 

 Umur  : 63 Tahun 

 Jenis Kelamin : Perempuan 

 Alamat Asal : Curup 

6.  Nama  : SD ( Inisial ) 

 Umur  : 71 Tahun 

 Jenis Kelamin : Laki-laki 

 Alamat Asal : Jawa 

B. Kondisi Awal Kejiwaan Lansia 

Sebelum melakukan proses bimbingan konseling kelompok terlebih dahulu 

peneliti mengidentifikasi kondisi awal masalah kejiwaan yang dialami subjek 

penelitian.Beberapa gejala dan tanda kejiwaan yang ditemukan pada lansia sebelum 

tinggal di Panti Tresna Werdha Budi Luhur Lubuklinggau dan sebelum menerima 

pendampingan dengan pemberian bimbingan konseling kelompok berdasarkan 

observasi dan wawancara di Panti Tresna Werdha Budi Luhur Lubuklinggau. 
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Adapun observasi  dan wawancara yang dilakukan peneliti di Panti Trena 

Werdha Budi Luhur Lubuklinggau, peneliti melihat lansia yang sering duduk sendiri, 

beribadah kemasjid sendiri, sering menangis,sering cemas, pelupa dan melakukan 

aktivitas dengan sendiri. 

Setelah melakukan observasi, peneliti melakukan beberapa wawancara kepada 

para lansia sebelum mereka tinggal di Panti Tresna Werdha Budi Luhur  

danmahasiswa- mahasiswi kesehatan yang sedang PKL ( Peraktek Kerja Lapangan) 

tentang observasi yang mereka lakukan di Panti dengan para Lansia, adapun 

wawancaranya : 

Adapun peneliti melakukan wawancara lansung kepada 6 lansia terdiri dari 4 

lansia laki-laki dan 2 lansia perempuan yang dijadikan responden kegiatan 

pendampingan bimbingan konseling kelompok, peneliti membentuk satu kelompok 

yang berjumlah 6 orang  dan para staf  yang ada di Panti Tresna Werdha Budi Luhur 

Lubuklinggau. 

Saat wawancara Selasa,19 Mei 2015 peneliti melakukan wawancar 

latarbelakang responden masuk di Panti Tresna Werdha Budi Luhur Lubuklinggau. 

responden  pertama yang berinisial Mhm ( 70 Tahun ) yang 2 Tahun tinggal di Panti 

Tresna Werdha Budi Luhur Lubuklinggau dan alasan yang mendorong mengapa mau 

tinggal di Panti Tresna Werdha Budi Luhur Lubuklinggau, lansia ini mengatakan :  
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“Aku ne nak ngapo biso tinggal disini, sebabnyo anak aku ne miskin. Dak 
lemak nak kalo bikin beban hidup nyo, jadi lebih baik aku tinggal disini be. 
Mano jugo kan aku ne galak ngoceh, jadi cucu-cucu aku tu galak ringgam, 
jadi aku diam-diam nyari tau Panti jompo ne.”1 

Jadi faktor Mhm (70 Tahun) tinggal di Panti Tresna Werdha Budi Luhur ini 

atas kemauannya sendiri, karena responden ini tidak ingin membebani keluarganya. 

Setelah melakukan wawancara dengan responden pertama, peneliti melakukan 

wawancara lagi dengan responden yang kedua yang berinisial NM (75 Tahun) lansia 

laki-laki yang hampir 1,5 Tahun tinggal di Tresna Werdha Budi Luhur Lubuklinggau, 

pada saat peneliti memberi pertanyaan apa faktor Lansia ini memilih tinggal di Panti 

Tresna Werdha Budi Luhur Lubuklinggau, NM menjawab dengan sangat sedih saat 

diberi pertanyaan seperti ini:  

“Sebenarnyo nak dak bagus ngeluarke isi dalem keluargo kito, tapi dak ngapo 
kalo suci tu nak tau ngapo aku ado disini.aku disini atas keinginan anak aku, 
baju aku duluan nak yang keluar waktu itu, ibarat kato nyoo tu aku ne diusir 
samo anak aku dewek, na itu jugo aku dianter Pak RT”. 

Sungguh miris saat mendengar NM (75 Tahun) saat bercerita faktor mengapa 

lansia ini bisa tinggal di PantiTresna Werdha Budi Luhur Lubuklinggau, dengan 

keadaan yang diusir oleh anaknya sendiri, NM hanya pasrah dengan kemauan 

keluarganya agar NM tidak lagi tinggal dengan mereka, karena menurut keluarganya 

                                                           
1Mhm ( 70 Tahun ), Lansia Tresna Werdha Budi Luhur Lubuklinggau, Wawancara Pribadi 19 

Mei 2019 
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tinggal di Panti Tresna Werdha Budi Luhur Lubuklinggau ini seluruh  beban keluarga 

bisa berkurang.2 

Setelah melakukan wawancara dengan NM, peneliti melakukan wawancara 

dengan Bapak Salpin selaku Kepala Panti Tresna Werdha Budi Luhur 

Lubuklinggau,tentang masalah NM yang sangat membuat hati peneliti merasa sedih.  

Iyo benar nian, kalo bapak NM tu kesini dianter  Pak RT, itu lah nak yo sedih 
nian kalo denger yang cak itu, kadang anak-anaknyo tu ngeliat Bapak NM tu 
dari jauh be, padahal anak nyo tu beduit lah, apo salah nyo kan tinggal disano, 
men cak ini nak ketemu anaknyo be Bapak NM tu lah benci.3 

Adapun wawancara dengan responden ketiga SMN (68Tahun) lansia 

perempuan yang telah 2 Tahun tinggal di Panti Tresna Werdha Budi Luhur 

Lubuklinggau bercerita tentang faktor bisa tinggal di Panti. Pada saat di wawancara 

SMN (68) tertawa terbahak-bahak,sehingga peneliti sedikit kebinggungan mengapa 

lansia ini begitu, SNM (68 Tahun) langsung mengatakan : 

Nenek nih masok sini karena keinginan aku dewek, ngapo keinginan aku 
dewek, sebabnyo anak aku ne miskin. Kadang be nak makan be saroh apolagi 
ditambah ado aku dirumahnyo. Sudah dari pada tebeban hidupnyo gara-gara 
aku, lemak lah aku pegi dari sano tinggal disni.Jadi aku nyari dewek alamat 
Panti ini.4 

                                                           
2NM( 70 Tahun ), Lansia Tresna Werdha Budi Luhur Lubuklinggau, Wawancara Pribadi 19 

Mei 2015 
3 Salpin, Kepala Panti Tresna Werdha Budi Luhur Lubuklinggau, Wawancara Pribadi 19 Mei 

2015 
4SNM ( 68 Tahun ), Lansia Tresna Werdha Budi Luhur Lubuklinggau, Wawancara Pribadi 19 

Mei 2019 
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Adapun latarbelakang faktor SNM (68 Tahun) tinggal di Panti Tresna Werdha 

Budi Lubuklinggau, karena ekonomi keluarga kurang mampu, sehingga SNM (68 

Tahun) lansia ini lebih memilih untuk tidak mau membebani keluarga. 

Wawancara dilanjutkan pada Rabu, 20 Mei 2015 sekitar Jam 09-00 WIB. 

Setelah melakukan wawancara dengan  3 responden, peneliti melanjutkan responden 

ke 4 (empat). DC (70 Tahun) lansia laki-laki yang telah 2,5 Tahun tinggal di Panti 

Tresna Werdha Budi Luhur Lubuklinggau berasal dari Kota Padang, Sumatera Barat, 

adapun latarbelakang DC (70 Tahun) bisa tinggal di Panti, yaitu : 

Kakek nih ngapo biso tinggal disini, ngapo idak tinggal di padang sebabnyo 
anak-anak kakek nih lah banyak merantau ke linggau buka usaha, tapi anak-
anak kakek ini lah terlalu sibuk, mano jugo cucu kakek kan sekolah jadi kalo 
dirumah tu jarang yang ngurus. Itu lah kakek minta izin samo anak-anak 
kakek untuk tinggal disini,  kalo anak-anak kakek sih dak nyuruh. Ini 
keinginan kakek nian kalo nak tinggal disini.5 

Adapun latarbelakang DC (70 Tahun) ingin tinggal di Panti Tresna Werdha 

Budi Luhur, karena merasa tidak ada yang ingi mengurusinya, sehingga responden ini 

memlilih dan meminta izin kepada anak-anaknya untuk tinggal di Panti Tresna 

Werdha Budi Luhur Lubuklinggau. 

Setelah wawancara dengan DC (70 Tahun) peneliti melakukan wawancara 

dengan responden ke 5 pada  Rabu, 20 Mai 2015 sekitar Jam 13-00 WIB, yaitu RS 

                                                           
5DC ( 70 Tahun ), Lansia Tresna Werdha Budi Luhur Lubuklinggau, Wawancara Pribadi 20 

Mei 2019 
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(63 Tahun) lansia perempuan yang berasal dari Curup ini menceritakan latarbelakang 

tinggal di Panti Tresna Werdha Budi Luhur Lubuklingga yaitu : 

Awalnyo suami nenek nih ninggal tahun 2007 sejak itu katek lagi yang 
nyarike nafkah. Anak nih malas nian dak galak nyari kerjo. Lah cak 2 Tahun 
anak aku ne yo ngehamili anak uonk, jadi tanah-tanah dijual galo untuk 
membiayai nikahan anak aku nih. Lah hampir 3 Tahun nikah, dak ado nian 
gawe selain ngojek, cucu ne 4 nak makan galo. Jadi aku lah sedih jugo liat 
nasib anak aku, mano rumah nih kecik, jadi aku tu dak galak membebaninyo, 
itu alasan aku nak tinggal disini. 

Tidak ingin membebani anaknya RS ( 63 Tahun ) lebih memilih tinggal di 

Panti Tresna Werdha Budi Luhur Lubuklinggau, karena faktor ekonomi responden ini 

jauh dengan anak serta cucu-cucunya. 

Responden ke-6, SD (71 Tahun) lansia laki-laki yang telah merantau dari 

Pulau Jawa dan tidak mempunyai sanak keluarga dan telah 5 tahun tinggal di Panti 

Tresna Werdha Budi Luhur Lubuklinggau, karena tidak mempunyai anak maka SD 

(71 Tahun) ingin merasakan hari tua nya bersama teman-teman sebayanya. 

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa latarbelakang para lansia 

tinggal di Panti Tresna Werdha Budi Luhur Lubuklinggau dan hasil wawancara 

dengan pihak staf Panti, latarbelakang mereka ingin tinggal di Panti ini dikarenakan 

keinginan sendiri, dan pengaruh dari orang lain atau lingkungan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa latarbelakang lansia tinggal di Panti Tresna 

Werdha Budi Luhur Lubuklinggau karena adanya faktor dari dalam diri lansia itu 
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sendiri, dan karena adanya pengaruh dari orang lain. Lansia ini merasa tidak ada yang 

memperhatikan mereka, dan disamping juga karena faktor ekonomi yang kurang 

mampu. 

Dilihat dari beberapa faktor yang menyebabkan lansia tinggal di Panti Tresna 

Werdha Budi Luhur Lubuklinggau, maka secara gari besar dapat dikatakan bahwa 

mereka telah mengalami masalah kejiwaan, hal ini dapat dilihat dari gejala-gejala 

yang timbul terhadap permasalahan yang dihadapi yang menunjukkan bahwa mereka 

mengalami perasaan-perasaan yang mengakibatkan  ketidakserasian antara fungsi-

fungsi kejiwaan dan tidak dapat menempatkan atau menyesuaikan diri antara dirinya 

sendiri dan lingkungannya, sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dan 

berpengaruh buruk terhadap ketenangan dan kebahagian hidup mereka sebagai 

dampak gelisah, sedih, kecewa, putus asa yang dialaminya. 

Setelah melakukan wawancara dengan subjek penelitian, peneliti melakukan 

wawancara kepada para mahasiwa-mahasiswi yang sedang PKL ( Praktek Kerja 

Lapangan), adapun wawancaranya : 

Masalah lansia yang sering kami temukan itu mbak, Histeria itu gangguan 

mental yang ditandai dengan prilaku yang cendrung dramatis.Sudah 1 Bulan 

ini kami sering lihat gelisah selalu dan sering cemas.Hampir menyeluruh 

lansia di sini mbak yang kami masalah cemas dan gelisah.6 

                                                           
6Nadia ( 20 Tahun ), Mahasiswa PKL Dari Politeknik Kesehatan Lubuklinggau di Panti  

Tresna Werdha Budi Luhur Lubuklinggau, Wawancara Pribadi 21 Mei 2015 
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Adapun masalah kejiwaan lansia di Panti ini adalah sering merasakan putus 

asa dan sering merasa sedih. Menurut Pak Edi selaku penjaga malam  di Panti ini, 

mengatakan memang sering terjadi lansia di Panti selalu merasakan sedih yang 

berlebihan, kadang menangis, sering juga lansia di Panti ini selalu putus asa karena 

tidak sering melihat sanak keluarga, lansia disini sering bicara tentang kematian.7 

Terkait dengan wawancara dengan mahasiswa-mahasiswi yang sedang PKL ( 

Praktek Kerja Lapangan) dan Pak Edi tentang masalah  kejiwaanyang dialami lansia, 

maka peneliti melakukan wawancara kepada Ketua Panti yaitu Bapak Salpin. Bapak 

Salpin mengatakan bahwa lansia sering mengalami masalah tubuh, cemas, gelisah, 

sedih, dan putus asa memang benar terjadi karena mengapa, di Panti Tresna Werdha 

Budi Luhur ini minimnya program untuk panti dan juga kurang nya tenaga kerja 

sehingga para lansia ini hanya menerima tempat tinggal dan makan 3 kali sehari.8 

 Menurut Dadang Hawari masalah kejiwaan yang sering dijumpai pada lansia 

adalah kecemasan,defresi, hysteriadan disertai dengan gangguan tubuh, lansia pria 

dan wanita berbeda persefsi tentang kecemasan yang dialaminya, yaitu pada lansia 

                                                                                                                                                                      

 
7Edi,  Penjaga Malam Panti Tresna Werdha Budi Luhur Lubuklinggau, Wawancara Pribadi 

20 Mei 2015 

 
8Salpin,  Ketua  Panti Tresna Werdha Budi Luhur Lubuklinggau, Wawancara Pribadi 21 Mei 

2015 
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pria kecemasan yang dialaminya akan jatuh sakit fisik, sedangkan pada lansia wanita 

kecemasan yang dialaminya akan jatuh sakit jiwa.9 

Masalah yang dialami lansia ini diketahui penyebab timbulnya perasaan sedih, 

gelisah,putus asa serta sering marah dikarenakan masalah keluarga. Masalah keluarga 

di sini dimaksudkan karena lingkungan sosialnya tidak baik, ekonomi yang kurang 

mampu.Hal ini ditambah pula oleh penyakit yang tak kunjung sembuh karena kurang 

adanya tenaga kesehatan dari Pemerintah Kota Lubuklinggau, sehingga lengkaplah 

perasaaan yang menyebabkan para lansia mengalami ketidakberdayaan dalam 

menghadapi masalah dalam kehidupan ini. 

C. Kegiatan Bimbingan dan Konseling Kelompok 

Terbentuknya berbagai kelompok dalam kehidupan manusia merupakan 

wujud dari hakikat kemanusiaan, khususnya dari dimensi kesosialannya. Manusia 

adalah makhluk sosial, yang takmungkin dapat hidup berkembang secara layak 

apabila ia hidup sendiri dan menyendiri. Oleh kerena itu, manusia selalu berusaha 

hidup dalam kumpulannya dan dalam kebersamaanya, serta membentuk kelompok-

kelompok. 

Kelompok pada dasarnya terbentuk melalui berkumpulnya sejumlah 

orang.Kumpulan orang-orang itu kemudian menjunjung suatu atau beberapa kualitas 

tertentu, sehingga dengan demikian kumpulam tersebut menjadi sebuah kelompok. 

                                                           
9 Dadang Hawari, Al-Qur’an Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Jiwa, Jakarta : PT. Dana Bhakti 

Prima Yasa, 1996, h.248 
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Dalam penelitian ini pembentukan kelompok 6 lansia terdiri dari 4 lansia laki dan 2 

lansia perempuan, yang dalam hal ini menggunakan pendampingan pendekatan 

bimbingan dan konseling kelompok.10 

Pada pertemuan pertama dengan lansia pada Jum’at,22 Mei 2015 , peneliti 

melakukan tahap I yang memerlukan waktu yang cukup panjang. Pada tahap ini 

lansia di Panti benar-benar dibentuk menjadi kelompok yang berkembang di antara 

mereka selanjutnya akan dimanfaatkan untuk mencapai tujuan-tujuan bimbingan dan 

konseling kelompok. Untuk ini diperlukan waktu yang cukup lama dan apa pun 

kegiatan yang dilaksanakan, jangan sampai semuanya itu menimbulkan kesan seakan-

akan kegiatan itu hanya sekedar beramai-ramai atau bersantai-santai saja, membuang-

buang waktu, membosankan, dan lain sebagainya. 

Dalam hal ini konselor/peneliti sebagai pemimpin kelompok menimbang-

nimbang antara efesiensi waktu, efektivitas pengembangan dinamika kelompok, dan 

kondisi positif mental fisik seluruh lansia. Sebelum itu konselor menjelaskan kepada 

lansia tentang bimbingan konseling kelompok sambil memperkenalkan diri kepada 

lansia.  

Tahap I ( Pembentukan ) 

Pembimbing Kelompok (PK): 

                                                           
10Prayitno, Layanan dan Konseling Kelompok (Dasar dan Profil ), Jakarta :Ghalia 

Indonesia,h.54 
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“Assalamualikum Wr.wb, pertama sekali saya ucapkan terimah kasih atas 

kehadiran kakek maupun nenek yang telah meluangkan waktu untuk 

menghadiri pelaksanaan konseling kelompok pada hari ini. Hmm..oke 

sebelum kita melakukan kegiatan yang sebenarnya, terlebih dahulu saya 

memperkenalkan diri dulu sama kakek maupun nenek. Nama saya Suci 

Wulandari, dari UIN. Raden Fatah Palembang, Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi, Jurusan Bimbingan Konseling Islam..Disini suci hampir selesai 

kuliah dan sedang menyusun skripsi. Suci tinggal di Taba Jemekeh, orang 

Lubuklinggau tapi kuliah di Palembang, suci anak bungsu dari 5 saudara ” 

“Sehingga suci mohon kepada kakek maupun nenek disini kita saling 

membantu dalam pelaksanaan konseling kelompok ini.Adapun kegiatan kita 

ini ialah agar masing-masing kita berlatih untuk bisa mengeluarkan pendapat, 

memberikan ide-ide, mengajukan saran-saran atau usul, dan berusaha untuk 

dapat menerima dan menanggapi keadaan lansia-lansia yang dikelompok ini. 

Mengenai cara-cara pelaksanaan kegiatan ini adalah, masing-masing kita 

nantinya diminta untuk mencoba mengutarakan perasaan kakek maupun 

nenek selama tinggal disini, apakah kakek maupun nenek perasaannya sedih, 

bahagiah, sakit hati, atau perasaan yang lainnya.” 

“Disini kakek maupun nenek menanggapi dan mencoba membantu 

pemecahan masalah yang menghambat maupun menggangu, kalau memang 

ada perasaan yang menggangu kemudian, yang perlu kita ingat dan perhatikan 
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disini adalah mengenani kesukarelaan kita masing-masing, dimaksud sukarela 

adalah membantu teman kita tadi dalam masalahnya, dan mengeluarkan 

perasaan-perasaan dihadapan semua kelompok. Supaya kegiatan kita lebih 

baik, suci mengharapkan pembicaraan kita didalam kelompok ini saling 

merahasiakan.Baiklah itu penjelasan yang singkat dari kegiatan kita dan 

sedikit perkenalan dari suci. 

“ Apakah nenek sama kakek sudah saling kenal atau tidak?. Kalau seperti itu 

kita memperkenalkan diri duu ya nek, sebutin nama, alamat, dan aktivitas 

sehari-hari, dimulai dari kakek yang paling kanan dan ganteng” 

Anggota/ Lansia (Ang/ MHM ) 

“Hahhahah “( Tertawa)”, kalau sudah tinggal disini ya kenal lah nak, tapi itu 

Cuma tau namo sama wisma dia tinggal. Ya sudah kakek duluan yang 

memperkenalkan, nama kakek MHM, usia 71 Tahun alamat di Lubulinggau 

sini lah nak, aktivitas sehari-hari makan, sholat dan mandi, (sambil tersenyum 

lebar).” Kakek mau bertanya suci ne sudah nikah apa belom? 

PK 

“ (senyum)”, belum kek, doakan saja  dapet jodoh yang terbaik nek, tapi 

sekolah dulu kek. Amin ya Allah 

Semua Anggota/ Lansia 

“Amin Ya Allah” 
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PK 

“Kita lanjutke lagi perkenlan kita, nenek yang cantik, heheheh ( sambil 

tersenyum)” 

Anggota/ Lansia (  Ang/SMN) 

“Dulu nenek nih masih muda cantik nian memang, nama nenek SMN umur 68 

Tahun, alamat rumah di Muara Beliti. Aktivitas sekarang nonton TV, mandi, 

makan dan sholat kalo kedegeran Adzan nya.” 

PK 

“Gimana kalo tidak terdengar nek Adzannya ?” 

SMN 

“Ya sudah kadang dak sholat, kalo sudah tua emang cak ini lah, sulit denger 

kalo mau ke Musolla terkadang sulit nak jalan.” 

PK 

“Hehehe, iya nek kalau umur segini rentanya dengan hal ini, baiklah kita 

lanjut lagi dengan perkenalannya.” 

Anggota/Lansia ( Ang/ NM) 

“Baiklah, nama kakek NM, umur kakek 75 Tahun. Alamat kakek di dekat 

pasar Lubuklinggau, aktivitas kakek seperti biasa lansia disini, makan, mandi, 

sholat, nonton tv, main gaplek. Kadang juga keliling Panti, kalo hati lagi sedih 

ke wisma sebelah ngajakin main gaplek, karena di Panti ini kurang dengan 

kegiatan. 



68 

 

PK 

“ Ehhhmm ( sambil menghela napas), berarti kakek dan nenek sering main 

gaplek bersama.” 

SMN 

“Kadang-kadang nak, dak terlalu sering juga.” 

PK 

“ Setelah pertemuan selanjutnya kita main gaplek bareng ya nek, oke nek” 

Semua anggota/ lansia 

“Oke mudah diatur itu nak apalagi ada kue dan kopi, heheheh (sambil 

tertawa)” 

PK 

“ Ok nek, iy kita lanjutkan dengan kakek senyum terus dari awal td. Heheh.” 

Anggota/ Lansia (Ang/ DC) 

Iya perkenalkan nama Kakek DC, nama kakek ini nama keren zaman dulu 

belum pernah ada nama seperti nama kakek.  Hehehe ( Tersenyum), umur 

kakek 70 Tahun, masih muda kan semua ? 

Ang 

“( Tertawa)” dan sambil mengejek kakek DC” 
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 PK 

“Alhamdulillah kakek diberikan umur yang panjang sama Allah, tapi salut 

deh sama kakek DC masih kental bener humorisnya. Iya bagaimana aktivitas 

sehari-hari kakek DC” 

DC 

“Aktivitas sehari-hari kakek cukup padat ya, bangun tidur  kuterus mandi dan 

tidak lupa menggosok gigi, lanjut sarapan, makan dan sholat serta tidur nak, 

karenan kegiatan yang Cuma itu disini jadi kalo siang nonton tv dan ngobrol 

dengan teman di wisma.” 

PK dan Ang 

“(tertawa)” 

PK 

“Memang sangat humoris kakek Dc ini, iya kita lanjur dengan nenek yang 

cantik.” 

Anggota/ Lansia ( Ang/RS) 

“ (Tersenyum)”, biso nian muji nenek. Nama nenek RS, umur idak muda lagi, 

lupa nenek umur nenek berapa, seingatnya 63 Tahun.Ini lah kalo sudah tua, 

penyakit lupa ne nomor satu. 

PK 

“Iya nek.” 
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DC 

“ Naa, memang nian nak lansia seperti kami ne mudah lupa. Kadang peci 

sudah dipakai kadang masih becarian, kan kadang anatar sesama kami lucu 

disitu.” 

PK 

“Iya nek” 

“Oke karena sudah masuk waktu Dzuhur dan waktunya nenek maupun kakek 

makan siang, maka kegiatan hari ini diakhiri dan akan dilanjutkan ke 

pertemuan ke 2, marilah kita besyukur dan berdoa kepada Allah SWT, agar 

pertemuan kita lebih menyenangkan.” 

“Wassalamualikum wr.wb” 

Setelah suasana kelompok terbentuk yang sudah mulai tumbuh, kegiatan 

kelompok hendaknya dibawa lebih jauh oleh pemimpin kelompok menuju kegiatan 

kelompok yang sebenarya. Untuk ini perlu diselenggarakan “ tahap II yaitu tahap 

peralihan.” Seperti telah dikemukakan terdahulu, tahap II merupakan jembatan antara 

tahap I dan tahap III.Berapa lama tahap II berlangsung banyak tergantung pada 

keberhasilan tahap I. 

Dalam tahap ini  sering kali hanya sekedar mengulangi dan memantapkan 

penejelasan tentang beberapa aspek pokok yanag ada dalam tahap III, terutama 

tentang sifat topik atau masalah yang akan dibahas dan peran serta segenap anggota 
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dalam membahas masalah. Pada tahap II yang dilanjutkan pada Rabu,27 Mei 2015, 

para lansia mulai berkumpul dan membentuk lingkaran. 

Tahap II ( Peralihan ) 

PK 

“Assalamualikum wr.wb, apa kabarnya kakek maupun nenek ?.” 

Seluruh Anggota Lansia 

“Walaikum salam wr.wb, Alhamdulillah kabar kakek maupun nenek baik, 

kalo suci apa kabar?” 

PK 

“kabar suci, Alhamdulillah juga baik nek/kek” 

“ baiklah, kemarin kita telah melalui tahapan perkenalan agar dalam kegiatan 

ini kita lebih akrab lagi. Oke, sekarang kita akan masuk pada kegiatan inti, 

yaitu masing-masing kiita mengutarakan perasaan- perasaan, baik yang 

berupa kesulitan  atau hambatan-hambatan yang dialami ataupun perasaan 

bahagia, baik yang telah berlalu ataupun saat ini, pokoknya perasaan itu masih 

kita rasakan sampai detik ini. Nanti, setelah mencurahkan perasaan tersebut 

kakek maupun nenek dalam kelompok ini akan mencoba memberikan 

tanggapan, ide-ide atau usu-usul untuk menghilangkan perasaan tersebut. 

Silakan, siapa yang akan mencurahkan perasaanya?” 

NM 

“masalah perasaan ya nak, misalkan keluarga?” 
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PK 

“ Hmmm.. begini ya. Perasaan kita itu kan bermacam-macam, misalnya suci 

sekarang sedih, atau perasaan saya tertekan karena ini, itu, dan sebagainya. 

Pokoknya kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Apakah itu masalah dengan 

sesame lansia disinini, masalah keluarga dan masalah ekonomi dan 

sebagainya, pokoknya apa saja yang kakek maupun nenek rasakan. Misalnya 

suci bahagia sekali karena bisa berkumpul dengan kakek yang ganteng 

maupun nenek yang ganteng.” 

RS 

“ Kalau masalah tidak ada uang..” 

PK 

“ Semua masalah dan perasaan kok nek” 

“ Silakan, atau begini, coba kakek maupun nenek merenungkan sejenak hal-

hal yang membuat kita galau, hehehe ( Tersenyum)” 

PK 

“Ya silakan, tampaknya telah ada di antara kakek maupun nenek yang akan 

mengutarakan perasaannya. Tidak usah ragu-ragu.” 

Ang  

(Saling menunjuk teman sesame lansia) 

PK 

“Oke, sukarela saja sapa yang mau” 
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Dalam hal ini lansia masih merasakan keraguan dengan suasana melingkar 

dan duduk seperti ini sedikit menoton dan membosankan sehingga membuat PK 

melakukan perubahan dengan menggunakan permainan yang sering dilakukan para 

lansia disini dengan permainan gaplek. 

Tahap III ( Kegiatan ) 

Tahap kegiatan sering disebut sebagai tahap bekerja, tahap penampilan, tahap 

tindakan dan tahap pertengahan yang merupakan inti kegiatan konseling kelompok 

sehingga memerlukan alokasi waktu yang terbesar dalam keseluruhan kegiatan 

konseling kelompok.Tahap ini merupakan tahap kehidupan yang sebenarnya dari 

konseling kelompok. Di mana para anggota memusatkan perhatian terhadap tujuan 

yang akan dicapai, mempelajari materi-materi baru, mendiskusikan berbagai topik, 

menyelesaikan tugas dan mempraktekkan perilaku-perilaku baru. 

Kelangsungan kegiaatan kelompok pada tahapini amat tergantung pada hasil 

dari dua tahap sebelumnya. Pada tahap ini, hubungan antar anggota sudah mulai ada 

kemajuan, sudah terjalin rasa saling percaya antar sesama anggota kelompok, rasa 

empati, saling mengikat dan berkembang lebih dekat secara emosional, dan kelompok 

tersebut akan menjadi kompak (kohesif).11 

 

                                                           
11Ibid, h.55-56 
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PK 

“ kalau dengan cerita sambil main gaplek gimana nek ?” 

Ang 

“ Nah ide yang bagus tuuu nak.” 

PK 

“ Baiklah, kita mulai ya” 

“ oh iya nek, apa kalian tidak rindu dengan keluarga masing-masing ?” 

NM 

“ Ya rindu nak dengan keluarga, tapi terkadang sulit juga untuk bilang rindu 

dengan anak, tapi mau gimana lagi kalau anak sendiri yang tidak rindu.” 

DC 

“ kok bisa anak kamu tidak rindu “ 

NM 

“ Ya, mau bilang gimana lagi, kalau keinginan anak saya sendiri biar saya 

jauh dari mereka.” 

PK 

“ Maaf sebelumnya kek, emang kakek NM tidak mau tinggal disini?” 

NM 

“ ya dalam hati kecil kakek, keinginan dalam lubuk hati itu bisa berkumpul 

dengan anak-anak sama  cucu ( sambil mengeluarkan air mata)” 
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PK 

“Memang kenapa kakek bisa sampai tinggal disini, kalau kakek lebih ingin 

tinggal bersama anak serta cucu kakek ?” 

SD 

“ Naa iya, kan masih enak masih ada anak sama cucu. Loh aku ini sendirian 

disini dan gak ada keluarga” 

NM 

“ Iya gimana lagi kalau anak udah minta saya tinggal disini, ya mau gimana 

lagi, kalau mereka bahagia ya kita harus doain mereka kan? 

“ walau mereka kadang salah” 

PK 

“ Salah gimana kek?” 

NM 

“ Ya secara tidak langsung, pakaian duluan yang keluar dari rumah dari pada 

badan” ( sambil menanggis) 

RS 

“ Astafirulllah Al Adzim, jahat sekali anak mu pak “ 

MHM 

“ Jangan gitu RS, mungkin anak nya lebih bahagia dengan seperti itu, ya 

doakan saja moga sadar” 
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PK 

“Amin, masalah kakek MHM cukup memperhatinkan.Oke kita telah 

mendenger cerita dari kakek NM, walaupun kita sambil main gaplek cerita 

nya lanjut donk.” 

MHM 

“Kalau sering cemas sendiri itu kenapa ya ?” 

PK 

“ Sudah berapa lama kakek MHM merasa cemas.” 

MHM 

“ Lumayan lama, kadang sulit untuk tidur. Kalau malam itu susah sekali 

tidur.”Setelah masuk ke Panti ini itu awalnya.” Mau cerita dengan temen 

kadang males nak.” 

PK 

“ Memang sebelum masuk panti, kakek tidak pernah mersa cemas?” 

SMN 

“ Iya, padahal kan kita satu wisma, kalau cerita kan kita bisa cerita dengan 

Pak Salpin selaku ketua Panti.” 

“Tapi memang benar nak,  Pak MHM ini memang sering terlihat gelisah.” 

MHM 

“Iya, sejak saat masuk kesini kan. Hidup saya ini selalu membebani  orang 

lain, dari anak saya, sampai anak saya pun kerja keras gara-gara untuk 
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kehidupan kami, terkdang juga selalu kepikiran kalau Tuhan itu tidak adil. 

Sejak saat itu saya mencari alamat Panti ini walaupun anak saya tidak 

mengizinkan” 

DC 

“ Mungkin perasaan pak MHM saja, tapi pak jangan tidak bersyukur.”masih 

ada anak yang mau bekerja keras. 

 NM 

 “Iya, masih lebih baik anak-anakmu masih berusaha agar kamu tinggal 

dengan kamu, masih berusaha untuk bisa tinggal dengan kamu.Ya, saya anak 

berkehidupan cukup, tapi mereka lebih memilih untuk saya tinggal disini.”  

PK 

Buka da“ Benar kata kakek DC dan kakek NM itu hanya perasaan kakek saja, 

coba kakek itu lebih menerima semuanya, pasti kakek merasa tenang dan 

kakek pun jarang sekali cerita dengan yang lain kan?” 

NM 

“ Iya, saya tidak pernah cerita dengan orang lain tentang perasaan saya saat 

ini. Sekarang sudah mulai lega menceritakan itu.” 

PK 

“ Suci sangat terkesan para anggota kelompok ini sungguh-sungguh mau 

secara terbuka dan sukarela mengemukakan masalah-msalah yang dialami. 

Selanjutnya, kakek maupun nenek telah terbuka dan secara sukarela pula 
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saling menanggapi dan saling membantu memcegahkan masalah kawannya, 

sehinga kakek NM bisa menceritakan ini untuk pertama kalinya” 

“ Iya kita lanjutkan lagi dengan nenek RS, kakek DC, dan kakek SD.” 

DC 

“ Sebenarnya saya sangat iri dengan masa-masa tua yang dialami oleh orang 
yang hidup dengan anak-anaknya dan selalu berkulmpul bersama. Kadang 
saya sangat sedih walaupun saya tidak mau melihat itu untuk orang lain, saya 
ini orang minang, selama saya hidup saya selalu merantau jadi anak-anak 
saya pun juga seperti itu, ada yang di Kalimantan, ada yang di Surabaya dan 
yang bungsu ada di Aceh. Saya tidak mempunyai rumah, saya berpindah-
pindah rumah, waktu itu saya dan istri saya kadang berpisah kadang kami 
tinggal dengan anak saya yang di Kalimantan, kadang di Surbaya dan kadang 
di Aceh.Sejak istri saya meninggal, kadang saya dirumah sendirian, karena 
anak-anak saya sangat sibuk. Sehingga saya kerumah adik saya yang di 
Lubuklinggau, tp sama saja dengan keadaan di rumah anak saya. Sehingga 
saya mau tinggal di Panti ini agar bisa bersama-sama menikmati masa tua 
dengan lansia yang lain.” 

PK 

“Adakah keinginan mau berkumpul dengan keluarga lagi kek?” 

DC 

“ Tidak, sebab kalo berpindah tempat kadang fisik tidak kuat lagi dan tidak 

ada yang ngurusin.” 

PK 

 “ Bukannya disini juga tidak ada yang ngurusin kek?” 

 SNM 

 “  Ya kadang memang fisik nih yang sulit mereka terima kadang.” 
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 PK 

 “Kalau disini kalo kakek maupun nenek mendapatkan fasilitas kesehatan tidak 

dari Panti.” 

 Semua Anggota ( Ang) 

 “ Kalau dari Panti setiap hari Rabu, selalu ada pemeriksaan kesehatan dari 

Bidan, tapi itu hanya cek kesehatan. Kalau ada yang sakit kasih tau Pak Salpin 

dulu baru Pak Salpin kasih rujukan ke Puskesmas maupun Rumah Sakit.” 

 PK 

 “ Ehmmm, Berarti cukup membantu kakek maupun nenek.” 

DC 

 “ Kadang sulit juga nak, kan Bidan itu Cuma datang tiap hari Rabu, jadi kalau 

sakit nya hari lain, maka nunggu hari Rabu dulu. Karena fasilitas dan tenaga 

kurang disini.” 

 PK 

 “ Ehmm, iya nek susah juga kalau seperti itu. Bagaimana dengan nenek RS.” 

RS 

 “ Kalau nenek nih takut dengan kematian, sebab nenek nih blom bisa sholat 

yang benar, dan takut sekali kalau tidak punya uang.” 

 PK 

 “Nenek sudah sholat 5 waktu dan kenapa nenek takut tidak punya uang?”  
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 RS 

“Sudah, tapi perasaan takut kalau pas di panggil oleh Allah tidak dalam 

keadaan sholat.Na, kalau tidak punya uang kan dak bisa beli makanan, kan 

disini Cuma makan 3 kali sehari, kadang masih kelaparan.” 

SMN 

“ (Tertawa), kenapa harus takut kan rezeki, maut, jodoh sudah ditentuke kalau 

memang sudah ajal sampai tidak bisa lagi nak ngomongnya.” 

MHM 

“ Tapi benar juga, ibu RS takut karena merasa belum sempurna beribadah 

dengan Allah, karena kita disini kurang adanya bimbingan tentang Agama.” 

NM 

“ Walaupun tidak ada bimbingan dari Panti, kita selalu mengerjakan sholat 

kita, walaupun kita tidak mengetahui kapan kita bakal di Panggil.” 

PK 

“ Benar yang dibilang  kakek-kakek semua, kadang kita juga perlu dan butuh 

dengan adanya bimbingan tentang Agama kita baik itu pengajian maupun 

saling tanya jawab tentang agama, saya juga setuju dengan kakek SMN, 

jangan pernah takut, karena rezeki, maut dan jodoh sudah ditulis oleh Allah, 

jadi nenek RS walaupun tidak meninggal dalam keadaan sholat masih ada 

amal nantinya,  berdoa saja moga saat kita di panggil sama Allah, kita dalam 

keadaan Khusnul Khotimah.” 
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“ Memang benar  kalau tidak ada uang kita tidak bisa beli apapun, tapi untuk 

masalah ini kan, nenek biasanya di beri uang saku oleh Walikota setiap 3 

bulan, maka uang itu di tabung kalau nenek lapar kan bisa beli makanan.” 

RS 

“ Jadi nenek nih idak boleh takut lagi, ? 

PK 

“ Iya nek, memang kita itu mau ibadah kita sempurna dan saat dipanggil nanti 

khusnul khotimah, tapi jangan jadi kita cemas dan takut atas semuanya, 

pokok nya kita selalu berdoa.” 

RS 

“ Amin ya Allah, semoga nenek tidak takut lagi dan berusaha beribadah lebih 

banyak lagi.” 

PK 

“Amin ya Allah, baiklah mari kita sedikit beristirahat karena kita bercerita 

sambil main gaplek. Suci minta kepada kakek dan nenek boleh menarik 

napas dan rileks atau santai sambil mengerakan-gerakan badan biar tubuh 

kita sedikit rileks.” 

Setelah selesai tahap III, maka satu tahapan lagi yaitu tahapan IV 

(Pengakhiran).Pada kegiatan ini perhatian semua anggota kelompok tertuju pada hasil 

yang dicapai dalam pembahasan masalah yang dialami oleh anggota kelompok, 

pembimbing kelompok meminta beberapa orang anggota kelompok menyimpulkan 
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hasil yang diperoleh dalam kegiatan kelompok hari itu, juga kesan-kesan masing-

masing anggota kelompok diangkapkan. 

Tahap IV (Pengakhiran) 

PK 

“ Nah, kakek maupun nenek, kita telah panjang lebar membicarakan masalah 

yang dikemukakan oleh kakek maupun nenek. Meski masalh yang akan kita 

bahas masih banyak, tetapi tampaknya kita harus mengakhiri kegiatan kita. 

Bagaimana kakek maupun nenek?” 

PK 

“Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, suci ingim mendengar kesan-kesan 

dari kakek maupun nenek dari semua tentang pembicaraan kita dari awal 

sampai saat ini.Bagaimana, bisa’kan?Ayo, siapa mau mulai?” 

SD 

“Meskipun masalah yang saya belum sempat dibahas, tetapi saya cukup puas, 

saya juga memperolah berbagai pengetahuan baru yang amat berguna.Karena 

saya berpikir bahwa masa tua ini tidak boleh membuat kita cemas dan takut.” 

Ang 

(Tertawa) 

MHM 
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“Kakek senang sekali, masalah kakek akhirnya kakek curahkan dengan 

teman-teman disini, dan kakek ingin nantinya kakek bisa bercerita lagi dengan 

teman-teman agar kakek tidak merasakan kesepian lagi.” 

NM 

“Kakek baru pertama kali mengikuti konseling kelompok ini, rasanya 

menyenangkan sekali, kami bisa berbagi pengalaman saat kami menyimpan 

luka di hati kami.Terimah kasih sudah mendengar kisah kakek ya nak.” 

DC 

“Walaupun pertemuan kita ini tidak sesering ini, tetapi rasanya sudah terlalu 

lama, karena kami sangat membutuhkan bimbingan dan konseling seperti 

ini.Agar kami tidak galau.” 

ANG 

“( Tertawa)” 

RS 

“ Selama ini banyak masalah nenek yang didiamkan saja, agar tidak mau 

membebani orang lain, tetapi nenek sadar bahwa berkumpul dan saling 

berbagi itu  dapat membantu mengatasi masalah walaupum itu hanya berbagi 

cerita, dan nenek mengetahui cara-cara mengatasi masalah, jika nanti saya ada 

masalah saya akan memperaktikkanya lagi.” 
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PK 

“Terimah kasih kakek maupun nenek semua.Memang masalah yang dialami 

tidak boleh di perturutkan, atau menjadi berlarut-larut.Harus segera 

dipecahkan agar tidak menimbulkan akibat-akibat yang merugikan. 

PK 

Sebelum kita megakhiri pertemuan ini dan berpisah, marilah kita bersyukur 

kepada Allah SWT yang telah membuka pikiran kita, sehingga kita dapat 

mencurahkan semua pendapat dan ide yang berguna.Sebagai ungkapan rasa 

terimah kasih itu marilah kita berdoa kepad Allah SWT.” 

Mengingat waktu yang tidak memungkinkan lagi, maka pertemuan diakhiri 

dan ditutup dengan doa, dan setelah itu bersalaman dan bahkan ada yang saling 

berpelukan serta poto bersama. 

D. Kondisi Kejiwaan Lansia Setelah Bimbingan konseling Kelompok 

Setelah melakukan kegiatan pendampingan bimbingan konseling dan 

kelompok, adapun beberapa perubahan yang signifikan terhadap kegiatan 

lansia.Berdasarkan observasi dan wawancara lagi dengan pengelola Panti dan para 

lansia, penulis mendapatkan perbedaan yang besar terhadap kejiwaan lansia yang 

telah mengikuti bimbingan dan konseling kelompok. 

Adapun wawancara Jum’at, 29 Mei 2015 dengan Kepala Panti Tresna Werdha 
Budi Luhur Lubuklinggau, beliau mengatakan bahwa kegiatan bimbingan dan 
konseling kelompok ini membawa pengaruh terhadap kejiwaan lansia, karena 
mengapa lansia yang telah mengikuti bimbingan dan konseling kelompok itu 
sekarang mempunyai kesadaran yang sangat besar dalam hal apapun, mereka 
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saling mengingatkan waktu sholat sehingga  membuat para lansia yang tidak 
mengikuti bimbingan konseling kelompok ikut merasakan perubahan itu, dan 
mereka juga mampu menghadapi masalah mereka dengan hati yang sabar dan 
tawakal dengan sering berkumpul bersama.12 
 
Untuk mengetahui bimbingan dan konseling kelompok untuk mengurangi 

masalah kejiwaan lansia di Panti Tresna Werdha Budi Luhur Lubuklinggau, adapun 

penulis melakukan wawancara lagi dengan 6 orang lansia yang telah mengikuti 

proses pendampingan  bimbingan dan konseling kelompok. Adapun hasil wawancara 

yang diperoleh bahwa bimbingan dan konseling kelompok untuk mengurangi 

masalah kejiwaan lansia di Panti Tresna Werdha Budi Luhur Lubuklinggau adalah 

dalam kategori baik, yaitu 4 orang lansia menyatakan bahwa kegiatan pendampingan 

seperti ini sering-sering harus diadakan, 

Wawancara dengan responden pertama yaitu DC( 70 Tahun ), lansia ini 
mengatakan bahwa setelah mengikuti pendampingan ini, dia merasakan ada 
perubahan yang sangat besar, adapun perubahan itu yaitu lebih sering 
mengobrol dengan lansia yang lainnya, lebih banyak melakukan aktivitas 
dengan lansia dan sedikit lebih tenang setelah mengikuti bimbingan dan 
konseling kelompok ini. Sehingga DC berharap kepada Pemerintah agar 
diadakan bimbingan seperti ini.13 
 

Setelah peneliti melakukan wawancara pertama peneliti melakukan 

wawancara kepada responden ke 2 yaitu NM ( 75 Tahun ), wawancara ini 

dilakukakan pada Senin, 1 Juni 2016, Jam 10-00 WIB. Adapun wawancaranya : 

Kakek sangat senang dengan adonyo kegiatan bimbingan dan konseling 
kelompok ini, sebab ngapo sedikit ado raso idak terbebani dengan masalah di 

                                                           
12 Salpin, Op.Cit, 29 Mei 2015 
13 DC ( 70 Tahun), Op.cit, 29 Mei 2015 
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keluarga, kakek lebih menikmati masa-masa disini, bersahabat dengan teman 
satu kamar, sering main gaplek dan merasa ada ketenangan dalam hati.14 
 
Responden ke-2 ini sangat senang mengikuti proses pendampingan bimbingan 

dan konseling kelompok, responden ini mengalami perubahan yang sangat signifikan 

setelah mengikuti kegiatan ini, MN merasakan ketenangan setelah mengikuti 

kegiatan. Peneliti melanjutkan wawancara lagi dengan responden ke 3 yaitu RS ( 

63Tahun ) yaitu lansia perempuan yang mengalami perubahan setelah mengikuti 

kegiatan bimbingan dan konseling kelompok ini, adapun wawancara dilakukan pada 

Selasa 2 Juni 2015, Jam 09-15 WIB : 

Nenek sangat bahagia dengan diadakan kegiatan ini, sebab mengapa nenek 
lebih bahagia setelah mengeluarkan perasaan nenek.Nenek tidurnya lumayan 
enak walaupun ada juga terbangun gara-gara mikirin anak, tapi sedikit 
berkurang dengan sering kumpul-kumpul dengan teman-teman disini.15 

 

Adapun responden yang ke-3 yang mengalami perubahan setelah mengikuti 

kegiatan bimbingan dan konseling kelompok, responden ini yaitu SD ( 71 Tahun), 

lansia laki-laki ini sangat antusias sekali setelah diwawancarai pada Rabu 3 Juni 

2015, Jam 11-00 WIB adapun wawancaranya : 

Kakek berharap kalau kegiatan bimbingan dan konseling kelompok lebih 
sering lagi diadakan, sebab gara-gara ada kegiatan ini kami lebih sering 
kumpul, lebih sering bercanda, sholat ke Musholla lebih sering walau jalan 
agak sulit tapi kami saling bantu, kadang hilang perasaan yang sedih itu kalau 
kami sudah main gaplek bareng.16 

 

                                                           
14 NM (75 Tahun), Op.cit, 1 Juni 2015 
15 RS ( 63 Tahun) Op.cit. 2 Juni 2015 
16SD (71 Tahun) Op.cit. 3 Juni 2015 
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Wawancara dilanjutkan pada Kamis 4 Juni 2015, Jam 08-30 WIB dengan 

responden ke-4 yaitu SNM ( 68 Tahun ) lansia perempuan ini sangat senang dengan 

diadakan kegiatan bimbingan dan konseling kelompok ini, adapun wawancaranya : 

Nenek berharap kalo lebih sering lagi ada kegiatan seperti ini, sebab beban 
perasaan kami tercurahkan, walau kami tidak bisa berkumpul dengan keluarga 
masing-masing tapi dengan adanya kegiatan seperti ini kami merasakan 
seperti keluarga. Sebelum kegiatan ini ada kami sangat cuek dengan satu sama 
lain, karena kami beranggapan masalah kami sama yaitu masalah ekonomi, 
tetapi sejak ada kegiatan ini ternyata masalah kami beda-beda dan itu kami 
lebih tahu satu sama lain. Sehingga sekarang kami lebih dekat dan bisa 
bekerja sama.17 
 

Dari 4 responden yang mengatakan bahwa bimbingan dan konseling 

kelompok sangat mempunyai efek yang cukup baik terhadap masalah mereka, karena 

dapat mengurangi kebosanan, ketakutan dalam menjalani masa tua ini, sehingga 

bimbingan dan konseling kelompok ini mempunyai efek yang besar dalam 

mengurangi masalah kejiwaan pada lansia. 

Adapun wawancara dengan2 orang lansia yang menyatakan bahwa bimbingan 

dan konseling kelompok ini tidak ada efek yang besar terhadap mereka, karena 2 

orang lansia ini mengatakan tidak ada hubungannya dengan perubahan besar terhadap 

mereka dan tanggapan  mereka tentang kegiatan pendampingan ini kurang baik, 

Senin 8 Juni 2015, Jam 08-30 WIB. Adapun wawancaranya : 

Responden ke-5 ini yaitu NM ( 75 Tahun ) lansia laki-laki ini mengatakan 

belum merasakan perubahan setelah mengikuti kegiatan bimbingandan konseling 

                                                           
17 SNM ( 68 Tahun ) Op.cit. 4 Juni 2015 
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kelompok, karena menurut NM ( 75 Tahun ) ini waktu kegiatan ini sangat singkat, 

sehingga lansia ini merasakan sama saja sejak sebelum dan sesudah mengikuti 

kegiatan ini, responden ini bertanggapan bahwa kegiatan ini kurang efektif jika 

dilakukan dengan waktu yang singkat. 

E. Efektivitas Dalam Bimbingan dan Kelompok Pada Lansia 

Pelaksanaan bimbingan dan konseling kelompok ini mempunyai pengaruh 

yang cukup signifikan, sebelum lansia mendapatkan pendampingan bimbingan dan 

konseling kelompok, sehingga mengetahui bagaimana masalah kejiwaan lansia 

sebelum menerima pelaksanaan bimbingandan konseling kelompok.Adapun teknik 

bimbingan dan konseling kelompok dengan menggunakan 3 tahapan yaitu 

pembentukan, peralihan dan kegiatan-kegiatan yang menunjang pelaksanaan 

bimbingan dan konseling kelompok serta tahapan pengakhiran. 

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, maka diajukan beberapa saran 

sebagai berikut : bimbingan dan konseling kelompok berpengaruh terhadap masalah 

kejiwaan lansia, sehingga masalah lansia bisa sedkit terselesaikan, dalam rangka 

meningkatkan keefektifan untuk membantu mengurangi masalah lansia hendaknya 

menggunakan eksperimen dengan kelompok perbandinga, karena penelitian ini 

menggunakan one group pre test post test design yang dilakukan tanpa adanya 

kelompok perbandingan, hal ini dimaksudkan untuk menunjukan perbedaan antara 

lansia yang diberikan bimbingan dan konseling kelompok dengan lansia yang tidak 

menerima bimbingan dan konseling kelompok. 
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Setelah pelaksanaan konseling diharapkan lansia dapat mengurangi masalah 

kejiwaan, karena proses bimbingan dan konseling kelompok terlalu cepat dengan 4 

tahapan sehingga penelitian selanjutnya harus lebih banyak tahapan agar dapat 

menimbulkan kohesifitas kelompok dan rasa saling percaya untuk menjaga rahasia. 

Hasil penelitian menunjukan adanya perubahan yang dialami lansia dengan 

menggunakan teknik bimbingan dan konseling kelompok, hal ini dibuktikan dengan 

terjadinya perubahan yang signigikan pada kejiwaan lansia dan mengaraj perubahan 

kejiwaan lansia yang lebih baik. 

Pelaksanaan bimbingan dan konseling kelompok ini tentu saja didikung oleh 

berbagai faktor.Berdasarkan observasi dan wawancara ada beberapa faktor yang 

menunjang dan menghambat kegiatan bimbingan dan konseling kelompok di Panti 

Tresna Werdha Budi Luhur Lubukinggau. 

Adapun faktor-faktornya : 

1. Kurangnya yang membantu dalam kegiatan ini, dikarenakan tenaga kerja di 

Panti Tresna Werdha Budi Luhur Lubuklinggau sangat sedikit, sehingga 

dalam hal observasi dan wawancara sangat dikit membantu. 

2. Keterbatasan waktu yang membuat peneliti mendapatkan waktu sedikit . 

3. Faktor kesehatan lansia, lansia yang sering mengalami lupa karena daya 

ingat mereka menurun sehingga peneliti sering mengulangi pembicaraan yang 

sudah dibicarakan sebelumnya. 

 


