
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Lanjut usia merupakan suatu proses kehidupan yang ditandai dengan 

penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi terhadap lingkungan. 

Penurunan yang terjadi berbagai organ, fungsi dan sistem tubuh bersifat 

fisiologis (Maramis, 2009). Menua bukanlah suatu penyakit tetapi merupakan 

suatu proses berkurangnya daya tahan tubuh dalam menghadapi rangsangan 

dari dalam maupun dari luar tubuh. Proses ini merupakan proses yang terus-

menerus secara alamiah, berlangsung sejak seseorang mencapai usia dewasa, 

misalnya dengan terjadinya kehilangan jaringan pada otot, susunan otot, dan 

jaringan lain sehingga tubuh diakui bahwa ada beberapa penyakit yang 

menghinggapi kaum lansia, seperti atritis, asam urat, kolesterol, hipertensi 

dan penyakit jantung, setelah aspek fisiologis yang mengalami perubahan 

pada lansia, fungsi kongnitif pada lansia juga mengalami penurunan. 

(Nugroho, 2002).  

Batasan lanjut usia yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia 

atau World Health Organization (WHO, 2010) seorang yang telah berusia 60 

tahun atau lebih (60+ tahun).  Pada tahun 2000 jumlah lansia di dunia sekitar 

600 juta (11%), diperkirakan 1,2 milyar (22%) pada tahun 2025 dan menjadi 

2 milyar pada tahun 2050 (WHO, 2002). Sedangkan di negara berkembang 

pada tahun 2000 jumlah lansia mencapai 400 juta, pada tahun 2025 
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diperkirakan mencapai 800 juta dan tahun 2050 jumlah lansia diperkirakan 

mencapai 1,49 milyar (WHO, 2002). Hal ini menunjukan bahwa penduduk 

lansia di dunia dari tahun ketahun terus meningkat. 

Jumlah penduduk lansia di Indonesia dari tahun ketahun juga semakin 

meningkat. Pada tahun 1980 jumlah lansia di Indonesia terdapat 5,45% lansia 

(7.998.543 jiwa), kemudian tahun 1990 terdapat 6,29% lansia (11.277.557 

jiwa), tahun 2000 terdapat 7,18% lansia (14.439.967 jiwa), tahun 2006 

terdapat 8,90% (+19 juta jiwa), pada tahun 2007 terdapat 18,7 juta (8,42%), 

tahun 2009 jumlah lansia mencapai 18,7 juta orang (8,5%), dan tahun 2010 

terdapat 9,77% (+23,9 juta jiwa) serta diperkirakan tahun 2020 akan terdapat 

11,34% (+28,8 juta jiwa) dan tahun 2050 diperkirakan akan menjadi dua kali 

lipat jumlah lansia di Indonesia (Menkokesra, 2010; Ronawulan, 2009; 

Soeweno, 2009). Adanya peningkatan jumlah penduduk lansia ini telah 

menjadikan Indonesia  termasuk negara yang memiliki era penduduk 

berstuktur lanjut usia (aging stuctured population), dan menempati urutan ke 

4 terbanyak negara berpopulasi lansia setelah Cina, India dan Amerika 

(Ronawulan, 2009). Peningkatan jumlah lansia ini tentunya akan memberikan 

dampak pula pada pelayanan bagi lansia khususnya pelayanan kesehatan, 

dimana setiap pemberi pelayanan kesehatan termasuk pelayanan keperawatan 

harus meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan. Peningkatan kualitas 

pelayanan keperawatan akan menuntut perawat untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan dalam memberiakan perawatan. 
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Peningkatan usia harapan hidup di Indonesia merupakan salah satu 

indikator keberhasilan pembangunan kesehatan di Indonesia. Peningkatan 

usia harapan hidup ini dapat dilihat sejak tahun 1980 dimana usia harapan 

hidup manusia Indonesia adalah 52,2 tahun, kemudian tahun 1990 mencapai 

59,8 tahun, pada tahun 2000 usia harapan hidup yang dicapai 64,5 tahun, 

tahun 2006 usia harapan hidup mencapai 66,2 tahun, tahun 2010 usia harapan 

hidup 67,4 tahun dan diperkirakan pada tahun 2020 diharapkan usia harapan  

hidup mencapai 71,1 tahun (Menkokesra, 2010).  

Selain perubahan biologis dan psikologis, proses menua ini juga dapat 

berpengaruh terhadap perubahan sosial lansia. Perubahan sosial yang dapat 

dialami lansia adalah perubahan status dan perannya dalam kelompok atau 

masyarakat, kehilangan pasangan hidup, serta kehilangan dukungan dari 

keluarga, teman dan tetangga (Ebersole, 2005). Pada masa lansia, individu 

dituntut untuk dapat bersosialisasi kembali dengan kelompoknya, lingkungan 

dan generasi ke generasi. Sosialisasi berarti lansia meningkatakan 

kemampuan untuk berpartisipasi dalam kelompok sosialnya (Aatchley & 

Barusch, 2004).  Masalah kesehatan mental pada lansia tergantung pada 

faktor fisiologis dan status psikologis, kepribadian, dukungan sisitem sosial, 

sumber ekonomi dan gaya hidup (Stuart & Laraia, 2005). Masalah  yang 

umum terjadi pada lansia adalah kecemasan, kesepian, rasa bersalah, depresi, 

keluhan somatik, reaksi paranoid, dimensia dan delirium (Kusumawati & 

Hartono, 2011). 
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Gangguan kesehatan yang sering dihadapi lansia adalah kemampuan 

yang menurun untuk hidup mandiri karena keterbatasan mobilitas, kelemahan 

fisik dan masalah kesehatan jiwa (WHO, 2012). Salah satu gangguan 

kesehatan jiwa pada lansia yaitu gangguan kosep diri gangguan pada semua 

pikiran, keyakinan dan kepercayaan yang ada dalam dirinya yang akan 

mempengaruhi hubunganya dengan orang lain. (Stuart, 2013). Gangguan 

tersebut terjadi apabila seseorang mengalami ketidak mampuan ataupun 

kegagalan dalam uji realitas. Individu mengalami kesulitan membedakan diri 

sendiri dari orang lain, dan tubuhnya sendiri terasa tidak nyata (Stuart, 2013).  

Gangguan konsep diri yang dialami oleh seseorang didalam diagnosa 

keperawatan jiwa disebut harga diri rendah. Harga diri rendah adalah 

peristiwa traumatik seperti kehilangan pekerjaan harta benda dan orang 

dicintai dapat meninggalkan dampak serius. Dampak tersebut sangat 

mempengaruhi persepsi individu akan kemampuan dirinya sehingga 

mengganggu harga diri seseorang ( Keliat & Akemat, 2007).  

Upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan kesehatan jiwa 

seseorang terutama lansia khususnya di Unit Rehabilitas dapat dilakukan 

melalui pendekata secara pomotif, prefentif dan rehabilitatif. Upaya untuk 

meningkatkan konsep diri pada pasien yang mengalami harga diri redah dapat 

dilakukan dengan berbagai terapi keperawatan jiwa, diantaranya Terapi 

Aktifitas Kelompok (TAK) merupakan salah satu terapi modalitas sebagai 

bentuk psikoterapi yang dilakukan oleh sekelompok klien dengan jalan 
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berdiskusi satu sama lain yang dipimpin dan diarahkan seorang terapis atau 

petugas kesehatan jiwa yang terlatih.  

Terapi Aktifitas Kelompok (TAK) merupakan salah satu terapi 

modalitas yang dilakukan perawat kepada sekelompok klien yang mempunyai 

masalah keperawatan yang selama. Aktifitas digunakan sebagai terapi dan 

kelompok digunakan sebagai target asuhan. Dimana kelompok menjadi 

dinamika interaksi yang saling bergantung, saling membutuhkan dan menjadi 

laboratorium tempat klien berlatih perilaku baru yang adaptif untuk 

memperbaiki perilaku yang lama yang maladaptif (Keliat & Akemat, 2007).   

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Adi (2011), dengan judul 

“pengaruh terapi aktivitas kelompok: stimulasi sensori terhadap kemampuan 

komunikasi verbal pada pasien jiwa menarik diri di bangsal Samiadji Rumah 

Sakit Umum Daerah Banyumas” menunjukan bahwa adanya pengaruh yang 

signifikan terhadap terapi aktivitas kelompok : stimulasi sensori pada pasien 

jiwa menarik diri. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Masdelita 

(2012), dengan judul “Pengaruh terapi aktivitas kelompok: stimulasi persepsi 

terhadap kemampuan kerjasama pada pasien dengan masalah isolasi sosial” 

menunjukan bahwa ada pengaruh terapi aktivitas kelompok terhadap 

kemampuan kerjasama pasien dengan masalah isolasi sosial. 

Penelitian lain dilakukan oleh Anton (2010), dengan judul “ pengaruh 

terapi kognitif dan senam latih otak terhadap tingkat depresi dengan harga diri 

rendah pada lansia di panti Tresna Wreda Bakti Yuswa Natar Lampung” 

menunjukan adanya perubahan yang lebih baik yang rata-rata tingkat depresi 
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pada lansia dengan HDR sebelum dan sesudah terapi kognitif dan senam latih 

otak dibandingkan hanya mendapatkan terapi kognitif. 

Pengunaan terapi aktifitas kelompok dapat memberikan dampak 

positif dan dapat meningkatkan perilaku adaptif serta mengurangi perilaku 

maladaptif terutama pada klien dengan harga diri rendah yang salah satunya 

disebabkan oleh penilaian terhadap diri sendiri yang negatif dan merasa lebih 

rendah dari pada orang lain (Depkes RI, 2000). Jenis TAK yang paling tepat 

digunakan untuk meningkatkan harga diri pasien harga diri redah adalah TAK  

stimulasi persepsi. TAK stimulasi persepsi adalah terapi yang menggunakan 

aktivitas sebagai stimulus yang terkait dengan pengalaman atau kehidupan 

untuk didiskusikan dalam kelompok. Hasil diskusi kelompok dapat berupa 

kesepakatan persepsi atau alternatif yang menyelesaikan masalah ( Keliat & 

Akemat, 2004).  

TAK telah terbukti banyak memberikan manfaat dalam mengatasi 

berbagai masalah gangguan jiwa, namun TAK masih sangat jarang dilakukan, 

karena perawat dalam menjalankan kegiatan TAK belum memadai dan selain 

itu referensi yang menjelaskan model TAK, faktor-faktor yang 

mempengaruhi dan dampak TAK terhadap klien belum diketahui secara jelas 

di Indonesia (Keliat& Akemat, 2004). Dari uraian diatas, maka dipandang 

untuk perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana pengaruh 

TAK khusus pada penderita harga diri rendah yaitu Terapi Aktivitas 

Kelompok : Stimulasi Persepsi adalah terapi yang menggunakan aktivitas 

sebagai stimulus yang terkait dengan pengalaman atau kehidupan untuk 
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didiskusikan dalam kelompok. Hasil diskusi kelompok dapat berupa 

kesepakatan persepsi atau alternatif yang menyelesaikan masalah (Keliat& 

Akemat, 2004). 

Berdasarkan paparan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh TAK terhadap peningkatan harga diri pada lansia 

dengan harga diri rendah. Di Unit Rehabilitasi Sosial Dewanata Kabupaten 

Cilacap merupakan milik Balai Rehabilitasi Sosial Martani Provinsi Jawa 

Tengah Dinas Sosial. Pada studi pendahuluan yang peneliti lakukan di Unit 

Rehabilitasi Sosial Dewanata Kabupaten Cilacap saat ini menampung sekitar 

90 lansia. Para lansia yang tinggal dipanti ini lansia yang pada umumnya 

berasal dari individu yang terlantar, tidak mempunyai keluarga dan tempat 

tinggal, sehingga memiliki kasus yang bervariasi dan cukup banyak. 

Pelayanan kesehatan yang dilakukan juga belum optimal hanya pemeriksaan 

kesehatan fisik yang rutin dijalankan pada hari rabu. Peneliti melakukan 

wawancara pada 10 lansia di Unit Rehabilitasi Sosial Dewanata Kabupaten 

Cilacap 6 dari lansia mengalami harga diri rendah dengan tingkat ringan 

sedang dan berat, belum di terapkan terapi aktivitas kelompok : stimulasi 

persepsi terhadap peningkatan harga diri pada lansia dengan harga diri rendah 

di Unit Rehabilitasi Sosial Dewanata Kabupaten Cilacap. 
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B. Rumusan Masalah 

 Perubahan fisik dan psikososial yang dialami lansia, perpisahan 

dengan orang-orang yang dicintai serta dukungan yang kurang dari 

lingkungan seperti keluarga berisiko mengakibatkan lansia mengalami harga 

diri rendah. Terapi aktivitas kelompok stimulasi persepsi dapat meningkatkan 

harga diri.  Sehingga peneliti bermaksud untuk menerapkan dan mengetahui 

terapi aktivitas kelompok: stimulasi persepsi terhadap peningkatan harga diri 

pada lansia dengan harga diri rendah di Unit Rehabilitasi Sosial Dewanata 

Kabupaten Cilacap. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh terapi 

aktivitas kelompok : stimulasi persepsi terhadap peningkatan harga diri 

pada lansia dengan harga diri rendah di Unit Rehabilitasi Sosial Dewanata 

Kabupaten Cilacap. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan karakteristik lansia yang mengalami harga diri rendah 

di Unit Rehabilitasi Sosial Dewanata Kabupaten Cilacap meliputi umur, 

jenis kelamin dan status pernikahan. 

b. Mendeskripsikan harga diri lansia di Unit Rehabilitasi Sosial Dewanata 

Kabupaten Cilacap sebelum diberikan intervensi Terapi Aktivitas 

Kelompok : Stimulasi Persepsi.  
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c. Mendeskripsikan harga diri lansia di Unit Rehabilitasi Sosial Dewanata 

Kabupaten Cilacap setelah  diberikan intervensi Terapi Aktivitas 

Kelompok : Stimulasi Persepsi. 

d. Mendeskripsikan harga diri pada lansia sebelum dan sesudah Terapi 

Aktivitas Kelompok : Stimulasi Persepsi di Unit Rehabilitasi Sosial 

Dewanata Kabupaten Cilacap. 

 

D. Manfaat Penelitian. 

1. Bagi peneliti. 

Penelitian ini telah dapat dijadikan masukan ataupun panduan bagi peneliti 

selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai Terapi Aktivitas 

Kelompok : Stimulasi Persepsi pada lansia yang mengalami harga diri 

rendah.  

2. Bagi responden 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi responden untuk membatu 

meningkatkan harga diri dan memberikan informasi pada pasien tentang 

penanganan Terapi Aktivitas Kelompok : Stimulasi Persepsi. 

3. Bagi Instansi Kesehatan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman perawat dan petugas 

kesehatan bagaimana pentingnya manfaat Terapi Aktivitas Kelompok : 

Stimulasi Persepsi dan  bagaimana memberikan terapi aktivitas kelompok : 

stimulasi persepsi yang tepat dan benar sehingga dapat menngkatkan 

kemampuan sosialisasi pada lansia dengan harga diri rendah.  
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E. Penelitian Terkait 

1. Adi Dwi Janarko (2011), dengan judul “ Pengaruh Terapi Aktifitas 

Kelompok Stimulasi Sensori Terhadap Kemampuan Komunikasi Verbal 

Pada Pasien Jiwa Menarik Diri di Bangsal Samiadji Rumah Sakit Umum 

Daerah Banyumas. Penelitian ini menggunakan desain One Group Pretest-

Postest Design dengan responsen berjumlah 30 responden. Hasil penelitian 

menujukan bahwa ada pengaruh yang signifikan terhadap Terapi Aktivitas 

Kelompok: Stimulasi Sensori pada pasien jiwa menarik diri. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian yang saya teliti adalah pada variabel 

depenen yang diteliti yaitu peningkatan harga diri dilakukan pada pasien 

lansia yang mengalami harga diri rendah. 

2. Masdelita (2012) dengan judul “ Pengaruh Terapi Aktivitas Kelompok 

Stimulasi Sensori Terhadap Kemampuan Kerjasama Pada Pasien Dengan 

Masalah Isolasi Sosial”. Penelitian ini menggunakan desain Pre 

Experimental dengan rancangan One Group Pre test-Postest dengan 

responden berjumlah 15 orang. Hasil penelitian menujuka bahwa ada 

pengaruh terapi aktivitas kelompok stimulasi persepsi terhadap 

kemampuan kerjasama pasien dengan masalah isolasi sosial. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian yang saya teliti adalah pada variabel 

depenen yang diteliti yaitu peningkatan harga diri dilakukan pada pasien 

lansia yang mengalami harga diri rendah. 

3. Anton Surya Prasetya (2010) dengan judul “ Pengaruh Terapi Kognitif dan 

Senam Latih Otak Terhadap Tingkat Depresi Dengan Harga Diri Rendah 
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Pada Klien Lansia Di Panti Tresna Wreda Bakti Yuswa Natar Lampung”. 

Penelitian ini mengunakan desain Quasi Experimental Pre test-Post test 

With Control Group dengan menunakan tehnik Purposive Sampling 

dengan jumlah responden 56 lansia 28 kelompok intervensi dan 28 

kelompok kontrol. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada perubahan 

lebih baik yang rata-rata tingkat depresi lansia dengan HDR sebelum 

dengan sesudah terapi kognitif dan senam latihan otak (kelompok 

intervensi) dibandingkan yang hanya mendapatkan terapi kongnitif 

(kelompok kontrol) selisih 1,18 dengan p value < 0,05.Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian yang saya teliti adalah pada desain 

penelitian tidak menggunakan kelompok pembanding. 
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