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ABSTRAK 

Siroji Akhsan MA, 2021, Bimbingan dan Konseling 

dalam mengatasi kesepian pada lansia   di 

Pandi dhuafa Lansia Ponorogo. Skripsi, 

Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam 

Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 

Pembimbing, Muhammad Nurdin, M.Ag. 

Kata Kunci: Bimbingan Dan Konseling, Kesepian, Lansia, 

Panti Dhuafa Lansia Ponorogo. 

Penulis menemukan Anggota lansia 

mengalami kesepian di lingkungan Panti Dhuafa 

Lansia Ponorogo. Lansia mengalami perasaan 

terasing, tersisihkan dengan anggota panti lain, 

terisolasi dari tempat lingkungan panti, kesehatan 

menurun dan memiliki penyakit tua, seperti daya 

ingat berkurang, misalnya lupa identitas Nama 

dan alamat rumah. Masalah yang seperti itu 

apabila tidak ditangani langsung, akan 

membahayakan anggota lansia di Panti Dhuafa 

Lansia Ponorogo. Pada penelitian ini terdapat 

dua hal yang dibahas yaitu : Pertama Bagaimana 

kondisi Lansia di Panti Dhuafa Lansia Ponorogo. 

Kedua Bagaimana Cara Mengatasi Kesepian 

pada Lansia di Panti Dhuafa Lansia Ponorogo. 

 Pada penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif. Pendekatakan kualitatif ini 

mengumpulkan data dari naskah wawancara 



x 

yang diperoleh dari objek penelitian, serta 

melakukan observasi dan dokumentasi. 

Kemudian dilakukan analisis dengan Cara 

mendeksripsikan data informan, mereduksi data 

sesuai kebutuhan penelitian. 

Temuan penelitian ini bahwa: Pertama hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Kondisi Lansia 

di Panti Dhuafa Lansia yaitu mengalami 

Kesepian dikarnakan Penyebabnya terisolasi, 

jenuh,  teringat keluarga, ditinggalkan oleh 

pasangannya, memiliki penyakit tua Seperti daya 

ingat berkurang, kesehatan menurun seperti tidak 

bisa berjalan dikarnakan memiliki penyakit 

Stroke dan Kedua Cara Mengatasi kesepian 

Lansia, Pengurus langsung terjun dilapangan 

dengan memperhatikan lansia  apabila 

mengalami kesepian, diberikan Bimbingan 

konseling individu dan kelompok. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam hidupnya akan mengalami 

perkembangan dalam hidupnya, mulai dari periode prental 

hingga lansia. Semua indidvidu mengikuti pola 

perkembangan dengan pasti dan dapat diramalkan. Setiap 

masa yang di lalui merupakan tahap-tahap yang saling 

berkaitan dan tidak dapat diulang kembali. Hal-hal yang 

terjadi di masa awal perkembangan individu Akan 

memberikan pengaruh terhadap tahap-tahap selanjutnya. 

Salah satu tahap yang Akan dilalui oleh individu tersebut 

adalah masa Lansia.
1

Peningkatan jumlah penduduk lanjut usia akan 

membawa dampak terhadap berbagai aspek kehidupan, baik 

bagi individu lansia itu sendiri, keluarga, masyarakat 

maupun pemerintah. Implikasi ekonomis yang terpenting 

dari peningkatan jumlah penduduk lanjut usi adalah 

peningkatan rasio ketergantungan usia lanjut (old age ratio 

dependency) yang disebabkan kemunduran fisik, spikis dan 

sosial lanjut usia.  

1
Sulis Setyowati, Bimbingan dan Konseling dalam mengatasi 

kesepian pada Lansia, Sekripsi. (Universitas Islam Negri (UIN) 

Sunan Kalijaga, 2016), hlm 3. 
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Proses Menua atau Lansia adalah suatu proses alami 

pada semua makhluk hidup. Laslett menyatakan bahwa 

menjadi tua (aging) merupakan proses perubahan biologis 

maupun spikologis
2
. Proses ini secara terus-menerus yang 

dialami Manusia pada semua tingkatan umur dan waktu. 

Pada tingkatan tingkah laku dari proses penuaan tersebut 

semua makhluk hidup memiliki siklus kehidupan menuju 

tua yang di awali dengan proses kelahiran, kemudian 

tumbuh menjadi dewasa dan berkembanganbiak selanjutnya 

menjadi semakin tua dan akhirnya Akan meninggal.
 3

  

Adapun Masa Usia lanjut merupakan masa yang tidak 

bisa dihindari oleh siapapun khususnya bagi yang dikarunia 

umur panjang. Perubahan-perubahan dalam kehidupan yang 

harus dihadapi oleh individu Lansia khususnya berpotensi 

menjadi sumber tekanan dalam hidup karena stigma menjadi 

tua adalah sesuatu yang berkaitan kelemahan ketidak 

berdayaan dan munculnya penyakit.
4
 Yang bisa dilakukan 

oleh manusia hanyalah menghambat proses menua terjadi 

suatu kemunduran atau penurunan terutama pada 

keberfungsian fisik dan Psikologis.
 5

 

Bahaya psikologis pada lansia dianggap memiliki 

dampak lebih besar dibandingkan dengan usia muda. 

Akibatnya penyesuaian pribadi dan sosial pada lansia jauh 

                                                             
2
 Siti Partini Suardiman. Psikologi Usia Lanjut, (Gadjah mada 

University Press 2012), hlm 1. 
3
 Ibid. hlm 3. 

4 Ibid. hlm. 3. 
5
 Ibid. hlm. 1. 
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lebih sulit. Dengan demikian dibutuhkan kondisi hidup yang 

menunjang agar lansia dapat menjalani masa lansia dengan 

baik dan memuaskan. Kondisi hidup yang menunjang juga 

dibutuhkan agar lansia tidak tertekan karena memasuki 

masa lansia, kondisi hidup ini antara lain adalah social 

ekonomi, kesehatan, kemandirian dan kesehatan mental. 

Lansia sering berisiko kesepian karena dari gangguan serta 

hubungan sosial mereka dari waktu ke waktu misalnya 

anak-anak mungkin pindah ke kota lain atau negara lain. 

Lansia mengurangi hubungan social yang terkait pekerjaan 

kecacatan atau penyakit dapat mencegah mereka dari 

berpartisipasi dalam kegiatan yang biasa mereka lakukan 

dengan orang lain atau mungkin berarti hilangnya 

kebebasan yang mengharuskan bergerak menjauh dari 

orang-orang asing dan masyarakat. Kemudian juga bisa saja 

teman-teman dan pasangan yang ada disekeliling kita lansia 

menjadi sakit atau meninggal. Pada masa saat itu anak 

dihadapkan pilihan yang sulit, dimana seorang anak sudah 

memiliki kehidupan sendiri  serta memiliki pekerjaan dan 

kesibukan yang tidak memungkinkan ntuk merawat ayah 

dan ibu yang sudah lansia sendiri. 

Menurut para ahli yang mempelajari kesepian, ada dua 

jenis kesepian yaitu sifat kesepian dan kondisi kesepian. 

Kondisi kesepian disebabkan lingkuangan tempat seseorang 

berada. Misalnya kesepian yang disebakan pindah ke Kota 

baru ditengah orang-orang tak dikenal. Sifat kesepian adalah 

kebalikan dari kondisi kesepian. Rasa kesepian berasal dari 

orang yang bersangkutan. Bukan dari lingkungan seseorang 

berada pada seperti kondisi kesepian. Seseorang yang 
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menderita kesepian mungkin juga pemalu. Tidak aman 

dengan Self-esteem rendah. Kesepian mengikuti orang 

tersebut ke mana pun pergi.  Ciri kesepian adalah membuat 

orang tidak tertarik kepada orang lain, sering pendiam dan 

pemalu.
6
 

Kesepian adalah perasaan terasing, tersisihkan, terpencil 

dari orang lain. Sering orang kesepian karena merasa 

berbeda dengan orang lain. Kesepian muncul bila seseorang 

merasa. Tersisih dari kelompoknya. tidak di perhatikan oleh 

orang-orang di sekitarnya. Trisolasi dari lingkungan tidak 

ada seseorang tempat berbagi rasa dan pengalaman. 

SKesepian bisa di alami oleh siapa saja. yaitu Anak-anak, 

Remaja, Dewasa, dan Lansia.
7
  

Dari hasil pengamatan atau Observasi di Panti Dhuafa 

Lansia Ponorogo, Penulis menemukan permasalahan. 

Anggota lansia mengalami kesepaian ketika beraktifitas di 

lingkungan Panti Dhuafa Lansia Ponorogo. Pada panti 

Dhuafa Lansia Ponorogo mengalami perasaan terasing, 

tersisihkan karena lansia tidak diperbolehkan keluar dari 

asrama putri. Pihak panti dhuafa melakukan itu karena 

perbedaan penyakit pada lansia, yang ditakutkan jika lansia 

keluar dari asrama putri akan terjadi hal yang tak 

diinginkan. Apabila tidak ditangani langsung akan 

membahayakan terhadap anggota Lansia serta menyebabkan 

meninggalnya Lansia yang mengalami kesepian di Panti 

Dhuafa Lansia Ponorogo. Dari hal diatas dapat kita ketahui 

                                                             
6
 Ibid.hlm. 4-5. 

7
Ibid. hlm. 117. 
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beberapa masalah yang ada lingkup panti dhuafa lansia 

ponorogo.  

Menyikapi adanya kemunduran yang terjadi pada lansia, 

bimbingan dan konseling dapat membantu piha lansia. 

Bimbingan dan konseling ini merupakan program pelayanan 

bantuan yang diberikan melalui kegiatan perorangan dan 

kelompok untuk membantu individu melaksanakan 

kehidupan sehari-hari secara mandiri dan berkembang serta 

membantu individu mengatasi masalah yang dialaminya. 

Pentingnya penelitian ini yaitu melihat kasus kesepian yang 

dialami lansia yang tinggal di Instansi atau panti jompo 

yang di tinggalkan anak-anak dan cucunya serta kurangnya 

penangan pemerintah, psikolog maupun Bimbingan dan 

konseling. Bedasarkan uraian latar belakang diatas peneliti 

ingin membahas permasalahan tersebut dalam skripsi 

berjudul: “BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM 

MENGATASI KESEPIAN PADA LANSIA DI PANTI 

DHUAFA LANSIA PONOROGO” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kondisi Lansia di Panti Dhuafa Lansia 

Ponorogo?  

2. Bagaimana cara mengatasi kesepian pada Lansia 

pada Panti Dhuafa Lansia Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mendeksripsikan kondisi lansia di Panti 

Dhuafa Lansia Ponorogo. 
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2. Untuk menjelaskan cara mengatasi kesepian pada 

Lansia pada Panti Lansia Dhuafa Ponorogo. 

D. Kegunaan Penelitian  

1. Secara teoritis: 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memperkaya khasanah pengetahuan dalam bidang 

penelitian Bimbingan dan konseling, Sekaligus dapat 

dijadikan bahan informasi dan acuan bagi semua pihak 

yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut terkait 

dengan mengatasi kesepian pada lansia di Panti 

Dhuafa Lansia ngasinan. Jetis Ponorogo. 

 

1) Secara Praktis 

a. Bagi peneliti sebagai sarana untuk menambah 

Wawasan dan Pengalaman dalam mengatasi 

kesepian pada lansia lanjut di kawasan Panti 

Dhuafa Lansia Ponorogo. 

b. Penelitian ini dapat bermanfaat dalam 

perkembangan ilmu bimbingan dan konseling 

Islam. terutama dalam kaitannya dengan pemberian 

layanan yang optimal yang dilakukan pembimbing 

di Panti Dhuafa Lansia Ponorogo. 

E. Telaah Pustaka Terdahulu 

Peneliti perlu melakukan tinjauan beberapa penelitian 

maupun literatur-literatur sekripsi yang berhubungan 

dengan judul penelitian yang peneliti lakukan yaitu:  

Pertama, Skripsi karya Sulis setyowati.”Bimbingan dan 

Konseling dala mengatasi Kesepian Lansia Panti 
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Kesepuhan Wahyu Ansor”. Prodi Bimbingan dan 

Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016. Kesepian menjadi salah 

satu masalah yang sering dialami oleh lansia, tidak 

terkecuali Lansia yang tinggal dan hidup di panti jompo 

dan keadaan dimana seseorang benar-benar sendiri, serta 

keadaan dimana seseorang tidak bisa menjalin hubungan 

social yang baik dengan orang-orang disekitarnya. 

Sehingga di butuhkan lembaga yang mewadahi lansia agar 

permasalahan tersebut tidak berlanjut. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui layanan yang di berikan dan 

usaha yang di lakukan dalam mengatasi kesepian yang di 

alami lansia. Penelitian ini bersifat deksriptif. Teknik 

pengumpulan data menggunakan teknik observasi, teknik 

Wawancara, dan teknik dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa layanan yang 

diberikan oleh pendamping Panti Kesepuhan Wahyu Ansor 

adalah jenis layanan yang di berikan oleh pendamping 

untuk lansia adalah layanan informasi, layanan konseling 

individu, Layanan Bimbingan Kelompok. Sedangkan usaha 

dalam mengatasi kesepian yang di alami adalah dengan 

menjalin kontak social, melakukan aktivitas dan dukungan 

social. 

Perbedaan skripsi tersebut dengan yang penulis lakukan 

yaitu terletak apa yang di teliti. Dalam skripsi di atas 

mengkaji Bimbingan dan Konseling dalam mengatasi 

kesepian pada lansia (Studi kasus Panti Kasepuhan Wahyu 
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Asror). Skripsi yang penulis lakukan di lokasi berbeda yaitu. 

(Studi kasus Panti Dhuafa Lansia Ponorogo).
8
 

Kedua, Skripsi karya Setiawan, Bintang mara. 2013. 

“Kesepian Pada Lansia di Panti Werdha Sultan Fatah 

Demak” Skripsi, Jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu 

Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Penelitian ini 

Menggunakan metode kualitatif. Teknik pengambilan data 

melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi foto 

penelitian.  

Perbedaan Skripsi tersebut yang penulis lakukan yaitu 

terletak apa yang di teliti, dalam skripsi di atas meng kaji 

setudi kasusnya Panti Wedha Sultan Fatah Demak. Skripsi 

yang penulis lakukan di lokasi berbeda yaitu. (Studi kasus 

Panti Dhu’afa Lansia Ponorogo).
9
 

Ketiga, Skripsi karya Laura stephani ginting 2019. 

”Kesepian pada lansia di Panti jompo Suka makmur”. 

Fakultas Psikologi Universitas Medan Area. Penelitian ini 

menggunakan Penelitian kualitatif. Penelitian ini berfokus 

pada penyebab kesepian pada lansia. Karakteristik kesepian 

pada lansia, serta tipe kesepian pada Lansia. Metode teknik 

pengambilan data di peroleh dengan melakukan 

Wawancara, observasi serta dokumentasi. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa para lansia yang tinggal di panti jompo 

kurang mendapatkan kasih sayang dan cinta dari keluarga 

serta anak-anaknya. Penyebab kesepian pada lansia di panti 

                                                             
8 Ibid. hlm xiii. 
9
 Bintang mara setiawan. Kesepian pada lansia di panti werdha sultan 

fatah demak. Skripsi. (Universitas Negeri Semarang, 2013), hlm vii. 
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jompo antara lain menilai dirinya sebagai orang yang tidak 

berharga, tidak diperhatikan dan tidak dicintai. 

Perbedaan Skripsi tersebut yang penulis lakukan yaitu 

terletak apa yang di teliti, dalam skripsi di atas mengkaji 

pada penyebab kesepian pada lansia. Studi kasus Panti 

jompo Suka Makmur. Skripsi yang penulis adalah terletak 

pada obyek penelitian. Setudi kasus Panti dhuafa lansia 

Ponorogo. Serta tentang layanan Bimbingan dan konseling 

mengatasi kesepian.
10

 

Keempat, Skripsi Karya Airo Wati Azizah 2015. 

“Upaya Lansia Dalam Mengatasi Kesepaian di Balai 

Pelayanan Lanjut Usia Dewata Cilacap”. Jurusan 

Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, Kesepian yang 

dialami seseorang sebenarnya merupakan gejala umum. 

Kesepian bisa dialami oleh siapa saja yaitu anak-anak, 

remaja, dewasa, dan usia lanjut. Kesepian yang di alami 

oleh lansia lebih terkait dengankurangnya Kontak sosial, 

absenya atau berkurangnya peran sosial, baik dengan 

anggota keluarga, anggota masyarakat, maupun teman kerja 

sebagai akibat terputusnya hubungan kerja atau karena 

pensiun. Kesepian akan di rasakan oleh usia lanjut yang 

hidup sendirian, tanpa anak, kondisi kesehatannya rendah, 

kondisi sosial ekonomi rendah sebagai akibat pensiun, 

menimbulkan perasaan kehilangan perstise, hubungan 

                                                             
10 Laura stephani Ginting. Kesepian pada lansia di panti jompo suaka 

makmur. Skripsi. (Fakultas Psikologi Universitas Medan Area, 2019), 

hlm v. 
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sosial, kewibawaan dan sebagainya. Kesepian pada lansia 

menimbulkan maslah kejiwaan yang lebih dominan bila 

dibandingkan dengan masalah-masalah fisik, oleh karnanya 

banyak usia lanjut yang masih aktif bekerja, meskipun 

anaka-anaknya melarangnya. Persoalan yang di jawab 

dalam penelitian ini adalah gambaran problem kesepian dan 

bagaimana upaya lansia dalam mengatasi problem kesepian. 

 Subyek dalam penelitian adalah lansia yang berada di 

Balai Pelayanan Sosial Lansia Dewanata baik laki-laki 

maupun perempuan. Metode penelitian yang di gunakan 

adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan 

untuk menganalisis data deskriptif dengan dengan cara 

mereduksi data, menjikan data, penarikan kesimpulan data 

fertivikasi. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lansia yang 

ada di Balai Pelayanan Sosial Lansia Dewanata Cilacap 

cenderung mengalami transitional sementara (transcitien 

loneliness). Ada pula beberapa yang mengalami transitional 

loneliness dan cronic loneliness. Kesepian yang mereka 

alami dapat mereka atasi dengan upaya dari lansia itu 

sendiri dan di fasilitasi oleh pihak Balai. Biasanya mereka 

lebih banyak berkomunikasi, bertemu dan bergaul serta 

menata perasaan mereka sendiri agar senantiasa berfikir 

positif. Perbedaan Skripsi tersebut yang penulis lakukan 

yaitu terletak yang di teliti, dalam sekripsi di atas mengkaji 

upaya Lansia Dalam Mengatasi Kesepaian di Balai 

Pelayanan Lansia. Dewata Cilacap. Skripsi yang penulis 

adalah terletak pada obyek penelitian. Setudi kasus Panti 



11 
 

 

dhuafa lansia Ponorogo. Bimbingan dan konseling 

mengatasi kesepian pada lansia.
11

 

F. Metodologi Penelitian  

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan 

adalah melalui pendekatan kualitatif. Artinya data yang 

dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan 

data tersebut dari naskah wawancara. Catatan lapangan, 

dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen lainnya, 

sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah 

ingin mengambarkan realita empiric di balik fenomena 

secara mendalam rinci dan tuntas. 

Pendapat Bogman dan Taylor dalam lexy J. Moleong 

yang menyatakan Metodologi kualitatif sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data dekriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

yang amati.  Adapun kata lain, penelitian ini disebut 

penelitian kualitatif yang tidak mengadakan 

perhitungan.
12

  

Penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan 

untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, dimana 

peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan 

data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat 

                                                             
11

 Sri Airo Wati Azizah, Upaya Lansia Dalam Mengatasi Kesepaian di 

Balai Pelayanan Lanjut Usia Dewata Cilacap, Skripsi, (Fakultas 

Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2015), hlm 

viii. 
12 Lexy Moleong, Metology Kualitatif, (Bandung: Rosdakarya, 2014), 

hlm 4. 
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induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan pada generalisasi. Sebagaimana telah 

menemukan Nusa Putra bahwa penelitian kualitatif 

bersifat dekriptif artinya hasil ekplorasi atas subjek 

penelitian atau para partisipan melalui pengamatan 

dengan sesama variasinya, dan wawancara mendalam 

harus deksripsikan dalam catatan kualitatif yang terdiri 

dari catatan lapangan, wawancara, catatan pribadi, 

catatan metodologis dan catatan teoritis. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Sugiono yaitu 

penelitian kualitatif  lebih bersifat dekriptif. data yang 

terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga 

tidak menekankan pada angka pertimbangan penulis 

menggunakan penelitian kualitatif ini sebagaimana 

yang diungkapkan oleh Lexy Moleong adalah sebagai 

berikut: Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah 

apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Metode 

ini secara langsung hakikat hubungan antara peneliti 

dan responden.
13

 Peneliti menggunakan pendekatan ini 

karena peneliti ingin  

mendeskripsikan dan menganalisis tentang bagaimana 

kondisi lansia dan bagaimana cara mengatasi kesepian 

pada lansia di panti dhuafa lansia Ponorogo. 

2. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Unit Cabang Dinas Sosial 

Ponorogo yaitu Panti Dhuafa Lansia Ponorogo. Rt 01, 

                                                             
13

  Sugiono, Resume buku metode peneltian pendidikan pendekatan 

kuantitatif, kualtatif dan R&D (Bndung: Al-Fabeta, 2017), hlm 34. 
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Rw 01, Dukuh Manding, Desa Ngasinan, Kecamatan 

Jetis, Kabupataen Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. 

3. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah 

subyek dari mana data diperoleh. Dalam wawancara 

pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut 

ialah informan, yaitu orang yang merespon atau 

menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik 

pertanyaan terltuis maupun secara lisan.
14

 Kondisi 

Lansia di Panti Dhuafa Lansia Ponorogo dan cara 

mengatasi kesepian pada Lansia di Panti Dhuafa 

Lansia Ponorogo. 

b. Sumber Data 

1) Sumber data Primer 

Sumber data dalam penelitian kualitatif ini 

ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah 

data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 

Kata-kata tindakan orang-orang yang diamati atau 

diwawancarai merupakan sumber data primer 

dicatat melalui wawancara atau pengamatan 

berperan serta merupakan hasil usaha gabungan 

dari kegiatan melihat serta bertanya.
15

 Informan 

yang di libatkan dalam penelitian ini meliputi para 

pengurus panti dhuafa berjumlah 6 orang dan 

beberapa anggota lansia Panti Dhuafa Lansia 

                                                             
14

 Suharnismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, 

(Jakarta: PT Rineka Cipta,2012), hlm 114. 
15 Ibid, hlm 159. 
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Ponorogo. Yang akan di wawancarai yang 

berkaitan Bimbingan dan Konseling Dalam 

mengatasi Kesepian Pada Lansia di panti dhuafa 

lansia Ponorogo. Serta data yang diperoleh dari 

observasi di Panti Dhuafa Lansia Ponrogi adalah 

berupa kondisi tempat lansia tinggal dalam 

menjalani aktivitas sehari-hari dan kegiatan rutin 

yang dilakukan lansia seperti kerja bakti, majelis 

ilmu, kegiatan kerohanian dan sarasehanyang 

berperan dalam mengatasi kesepian lansia. 

2) Sumber data Sekunder 

Sumber data sekunder menggunakan bahan 

yang bukan dari sumber primer sebagai sarana 

untuk memperoleh data atau informasi untuk 

menjawab maslah yang di teliti. Penelitian juga 

dikenal dengan peneltian yang menggunakan 

studi kepustakaan dan data kualitatif.
16

 Sumber 

data sekunder ini meliputi dokumen, foto, buku-

buku yang relefan yang berkaitan dengan 

Bimbingan dan Konseling dalam mengatasi 

Kesepian pada Lansia, dan dokumen dari Arsip-

arsip di Panti Dhuafa Lansia Ponoorogo.17  

                                                             
16 Jonathan Sarwono, Metologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm 16. 
17

 Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif Dan R&D, 

(Bandung: AlFabeta, 2017), hlm 224-225. 
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4. Teknik Pengumpulan Data  

Dengan proses pengumpulan dan analisis data, 

peneliti perlu menjamin bahwa temuan dan interpretasi 

akurat. Triangulasi mencari validasi temuan yang berarti 

peneliti melakukan keakuratan atau kredibilitas dari 

temuan tersebut dengan melalui pengecekan anggota. 

Pada pengecekan anggota terdapat proses dimana 

peneliti menanyakan pada seorang atau lebih partisipan 

dalam studi untuk mengecek keakuratan. Dengan adanya 

triangualasi proses penguatan bukti dari individu yang 

berbeda, jenis data dalam deskripsi dan tema-tema 

dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini 

digunakan dua jenis triangulasi data untuk mengecek 

keabsahan data, antara lain: 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran 

informai tertentu melalui berbagai metode dan 

sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui 

wawancara dan observasi. Triangulasi sumber 

memiliki fungsi untuk menguji kredibilitas data yang 

dilakukan dengan cara mengecek data yang 

diperoleh melalui beberapa sumber.
18

 

 

2. Triangulasi Waktu 

Triangulasi waktu memiliki fungsi untuk menguji 

kredibilitas data yang dilakukan dengan cara 

melakukan pengecekan dengan wawancara, 

                                                             
18

 Sugiyono,  Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif dan R&D, 373 
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observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi 

berbeda.
19

 Hal ini disebabakan karena waktu sering 

mempengaruhi kredibilitas data. Data yang 

dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari 

pada saat narasumber masih segar belum banyak 

masalah akan memberikan data yang lebih valid 

sehingga lebih kredibel. 

Teknik Pengumulan data penelitian kualitatif 

adalah wawancara mendalam, observasi dan 

dokumentasi.
20

 Pada bagian ini dikemukakan bahwa 

dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data 

yang utama adalah observasi, participant, wawancara 

mendalam studi dokumentasi dan gabungan ketiganya 

atau triungalasi. Perlu dikemukakan jika teknik 

pengumpulan data dengan obsevasi, maka perlu 

dikemukakan apa yang di observasi jika wawancara 

kepada siapa yang akan diwawancari. 

a. Wawancara 

 Wawancara untuk kualitatif merupakan salah satu 

teknik untuk mengumpulkan data dan informasi. 

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawacara (interview) untuk memperoleh infomasi 

dari wawancara (interview). Secara umum wawancara 

dapat dibedakan menjadi wawncara terstuktur dan tidak 

terstruktur. Dalam penelitian ini menggunakan teknik 

wawncara tidak stroketur. Wawacara tidak terstroketur 

                                                             
19

 Ibid, hlm 373 
20

 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Buku Pedoman dan Penulisan 

Skripsi (Ponorogo: Fatik IAIN Ponorogo, 2018), hlm 45. 
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ialah wawancara yang digunakan untuk menemukan 

informasi yang bukan baku atauinformasi tunggal. 

Dalam wawancara ini dalam hal waktu bertanya dan 

cara memberikan respon lebih bebas. Pertanyaan 

biasanya tidak disusun terlebih dahulu, malah 

disesuakan dengan keadaan dan ciri unik dari resonden. 

Pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti dalam ucapan 

sehari-hari. 

Dalam menggunakan teknik wawancara ini, 

keberhasilan dalam mendapatkan data atau informasi 

dari obyek yang penelliti sangat bergantung pada 

kemampuan peneliti dalam melakukan wawancara. 

Kegiatan wawncara ini untuk mendapatkan data dan 

informasi yang berhubungan dengan segala aktifitas dan 

hal-hal yang berhubungan dengan Bimbimbingan dan 

Konseling dalam mengatasi Kesepian Pada lansia di 

Panti Dhuafa Lansia Ponorogo, kegiatan wawnacara ini 

dilakukan kepada pengurus Panti dan Anggota Lansia 

sesuai dengan kebutuhan informasi. 

a. Observasi Non-partisipan  

 Observasi partisipan peneliti terlibat lansung dengan 

aktivitas orang-orang yang sedang di amanati, maka 

dalam obsevasi non-partisan peneliti tidak terlibat dan 

hanya sebagai pengamat independen. Misalnya, dalam 

suatu tempat pemunguutan suara, peneliti dapat 

mengamati bagaimana perlikau msyarakat dalam hal 

menggunakan hak pilihnya, dalam interaksi dengan 

panotia dan pemilih yang lain. Peneliti mencatat, 

menganalis dan selanjutnya dapat membuat kesimpulan 
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tentang perilaku masyarakat dalam pemelihan umum. 

Pengumpulan data dengan observasi non-partisipan ini 

tidak akan mendapatkan data yang mendalam dan tidak 

sampai pada materi penelitian. Maka nilai-nilai di balik 

perilaku yang nampak, yang terucapkan dan yang tertulis. 

 Dalam penelitian ini teknik observasi non-partisipan 

digunakan untuk mengamati dan mencatat berbagai 

peristiwa yang berkaitan dengan Bimbingan dan 

konseling dalam mengatasi kesepian pada Lansia di 

Panti Dhuafa Lansia Ponorogo.
21

 

b. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumentasi berbentuk tulisan, gambar 

atau karya-karya monumental dari seseorang.
22

 Dalam 

teknik dokumentsi ini digunakan untuk mendapatkan 

informasi Bimbingan dan Konseling dalam mengatasi 

Kesepian pada Lansia di Panti dhuafa Lansia Ponorogo. 

Selain itu, metode ini digunakan untuk mencari 

informasi terkait gambaran umum Panti Dhuafa Lansia 

Ponorogo, seperti profil, letak Geogrgrafis, Visi Misi, 

Struktur organisasi dan sebagain yang menunjang 

penelitian. 

c. Teknik Pengelolaan Data 

Mengelola hasil data yang diperoleh dan telah 

terkumpul ke dalam bentuk narasi. Data yang akan diolah 

akan disesuaikan dengan kerangka konsep ke ilmuwan 

                                                             
21 Ibid, hlm 146. 
22 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2017), 
hlm 329. 
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Bimbingan dan Konseling dalam mengatasi Kesepian 

pada Lansia di Panti Dhuafa Lansia Ponorogo, Sehingga 

hasil data lebih maksimal 

d.Teknik Analisis Data 

Penelitian ini dilakukan teknik analis data proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data ke 

dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih 

mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan 

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri 

sendiri maupun orang lain. 

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu 

analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya 

dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis 

yang dirumskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya 

dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga 

selanjutnya dapat disimpulakan apakah hipotesis tersebut 

diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. 

Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara 

berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata 

hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang 

menjadi teori.23 

F. Sistematika Pembahasan 

Penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab yang secara 

sistematis dapat dijabarkan sebagai berikut: 

                                                             
23

 Ibid, hlm 114. 
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BAB I: PENDAHULUAN 

Pada bab satu pendahuluan ini berisi tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, telaah pustaka, metodologi 

penelitian,  dan sistematika pembahasan. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Pada bab kajian landasan teori ini, dikumpas berbagai 

pembahasan penelitian. di dalamnya membahas: 

Pengertian Bimbingan dan Konseling, Tujuan Bimbingan 

dan Konseling, Metode-metode Bimbingan dan 

Konseling, Jenis-jenis Bimbingan Konseling. Pengertian 

Lansia, Tipe-tipe Kesepian, Faktor Kesepian, Mengatasi 

Kesepian, Pengertian Panti Dhuafa Lansia Ponorogo. 

BAB III: LAPORAN HASIL PENELITIAN 

A. Dekripsi Data Umum  

1. Sejarah Berdirinya Panti dhuafa Lansia Ponorogo 

2. Visi, Misi dan Program 

3. Struktur Pengurus Panti Dhuafa Lansia Ponorogo  

4. Letak Geoggerafis 

5. Keadaan Pengurus Panti Dhuafa lansia 

6. Sarana dan Prasarana  

7. Kegiatan Panti Dhuafa Lansia Ponorogo 

B. Dekripsi Data Khusus  

1. Data Kondisi Kesepian Lansia di Panti Dhuafa 

Lansia Ponorogo.  

2. Data Cara Mengatasi Kesepian di Panti Dhuafa 

Lansia Ponorogo. 
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BAB IV: ANALISIS DATA 

Dalam bab ini dilakukan analisis terhadap data yang 

ditemukan untuk dilakukan penarikan kesimpulan, terkait 

Bimbingan dan Konseling Dalam Mengatasi Kesepian 

Pada Lansia Di Panti Dhuafa Lansia Ponorogo. 

BAB Vl: PENUTUP 

Mengakhiri penulisan skripsi pada bab lima menguraikan 

mengenai kesimpulan akhir dari hasil penelitian, terkait 

Bimbingan dan Konseling Dalam Mengatasi Kesepian 

Pada Lansia Di Panti Dhuafa Lansia Ponorogo. saran 

yang berhubungan dengan pihak-pihak terkait dari subjek 

penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Bimbingan dan Konseling 

Bimbingan dan Konseling berasal dari dua kata. yaitu 

Bimbingan dan Konseling. Bimbingan merupakan 

terjemahan dari guidance yang di dalamnya terkandung 

beberapa guidance berasal kata guide yang mempunyai arti 

to direct, pilot, manager, or steer, artinya: menunjukkan, 

mengarahkan, menentukan, mengatur atau mengemudikan. 

Bimbingan merupakan bantuan yang yang diberikan 

kepada individu dari seorang yang ahli. Akan tetapi,  tidak 

sederhana itu untuk memhami pengertian bimbingan. 

Pengertian formal telah diungkapkan orang setidaknya sejak 

awal abad ke-20, yang dipraksai oleh Frank Parson pada 

tahun 1908. Sejak itu. muncul rumusan tentang bimbingan 

sesuai dengan perkembangan pelayanan bimbingan,  sebagai 

sesuatu pekerjaan yang khas yang ditenkuni oleh para 

peminat dan ahlinya. Pengertian bimbingan yang 

dikemukakan oleh para ahli memberikan pengertian yang 

salaing melengakapi satu sama lain. Oleh karena itu, untuk 

memahami pengertian bimbingan, perlu di timbangkan 

beberapa pengertian yang di kemukakan oleh para ahli 

berikut. 

Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada 

individu untuk memilih, mempersiapkan diri, dan 

memangku suatu jabatan, serta mendapat kemajuan dalam 
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jabatan  serta mendapat kemajuan dalam jabatan yang 

dipilihnya.  

Menurut Frank Parson merumuskan pengertian 

bimLAYAbingan dalam beberapa aspek, yakni bimbingan 

diberikan kepada individu untuk memasuki suatu jabatan 

dan mencapai kemajuan dalam jabatan. Pengertian ini masih 

sangat spesifik dan berorentasi karir. 

Adapun Ifdil Dahlani juga hampir Sama dengan 

pengertian di atas. Ia menyatakan pendapat para ahli sebagai 

berikut: 

a. Prayetno dan Erman Amti mengemukakan bahwa 

bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang 

dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau 

beberapa orang individu, Tujuannya adalah orang 

yang dibimbing dapat dikembangkan kemampuan 

dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan 

kekuatan ndividu dan sarana yang ada dan dapat di 

kembangkan berdasarkan norma norma yang 

berlaku. 

b. Winkel  Mendefinisikan bimbingan:  adalah usaha 

untuk melengkapi individu dengan pengetahuan, 

pengalaman, dan informasi tentang dirinya sendiri 

dan cara untuk memberikan bantuan kepada 

individu untuk memahami dan mempergunakan 

secara efesiaen dan efektif segala kesempatan yang 

dimilki untuk perkembangan pribadinya.  

Adapun pelayanan kepada individu-individu agar 

mereka dapat menentukan pilihan menetapkan tujuan 

dengan tepat dan menyusun rencana yang realitas sehingga 
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mereka dapat menyesuaiakan diri dengan memuaskan dalam 

lingkungan tempat mereka hidup dan proses pemberian 

bantuan atau pertolongan kepada imdividu kepada individu 

dalam diri sendiri, menghubungkan pemahaman tentang 

dirinya sendiri dengan lingkungan, memilih, menentukan, 

dan menyusun rencana sesuai dengan konsep dirinya dan 

tuntunan lingkungan. 

Berbeda dengan menurut Djumhur dan Moh. Surya, 

berpendapat bahwa bimbingan adalah suatu proses 

pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis 

kepada individu untuk memecahakan masalah yang 

dihadapinya. dengan demikian, individu untuk memecahkan 

masalah yang dihadapinya. dengan demikian individu 

tersebut memilki kemampuan untuk memahami dirinya (self 

understanding), kemampuan untuk menerima dirinya (self 

acceptance), kemampuan untuk mengarahkan dirinya (self 

derection), dan kemampuan untuk merealisasikan dirinya 

(self realization) sesuai dengan potensi atau kemampuannya 

dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik 

keluarga, dan masyarakat. 

Berdasarkan pengertian di atas. dapat dipahami bahwa 

bimbingan pada prinsipnya adalah proses pemberian 

bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada 

seorang atau beberapa orang individu dalam hal memahami 

diri sendiri. menghubungkan pemahaman tentang dirinya 

sendiri dengan lingkuangan, memilih, menentukan, dan 

menyusun rencana sesuai dengan konsep dirinya dan 

tuntunan lingkunagan berdasarkan norma-norma yang 

berlaku. 
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Adapun  menurut Prayetno dn Erman Amnti berkaitan 

dengan konseling adalah proses pemberian bantuan yang 

dilakukan melalui wawancara Konseling oleh seorang ahli 

(konselor) kepada indidvidu yang sedang mengalami suatu 

masalah (klien) yang bermuara pada teratasinya masalah 

yang dihadapi klien. Sejalan dengan itu, Wingkel 

mendefenisikan konseling sebagai serangkaian kegiatan 

paling pokok dari bimbingan dalam usaha membantu 

konseli/klien seacara tatap muka dengan tujuan agar klien 

dapat mengambil tanggung jawab sendiri terhadap berbagai 

persoalan atau masalah khusus. 

Berdasarkan pengertian konseling adalah usaha 

membantu konseli/klien secara tatap muka dengan tujuan 

agar klein dapat mengambil tanggung jawab sendiri 

terhadap berbagai persoalan atau masalah khusus, dengan 

kata lain. teratasinya masalah yang dihadapi oleh 

konseli/klien.
1
 

Dalam definisi yang luas, Roger dikutip dari Lesmana, 

mengartikan konseling sebagai hubungan membantu di 

mana salah satu pihak (konselor) bertujuan meningkatkan 

kemampuan dan fungsi mental pihak lain (klien), agar dapat 

menghadapi persoalan/konflik yang dihadapi dengan baik. 

Roger mengertikan, “bantuan” dalam konseling adalah 

dengan menyediakan kondisi, sarana, dan keterampilan yang 

membuat klien dapat membantu dirinya sendiri dalam 

memenuhi rasa aman, cinta, harga diri, membuat keputusan, 

dan aktualisasi diri. Memberikan bantuan juga mencakup 

                                                             
1
 Anas Salahudin, Bimbingan & Konseling. (Bandung: CV.Pustaka 

Setaia, 2019), hlm 13-16. 
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kesediaan konselor untuk mendengarkan perjalanan hidup 

klien baik masa lalunya, harapan-harapan, keinginanan yang 

tidak terpenuhi, kegagalan yang di alami, terutama, dan 

konflik yang sedang dihadapi klien.
2
 

Dari beberapa pengertian Bimbingan dan konseling 

yang di kemukakan oleh para ahli di atas. Dapat di nyatakan 

bahwa bimbingan dan konseling adalah suatu proses 

pembrian bantuan kepada individu secara berkelanjutan dan 

sistematis. yang dilakukan oleh seorang ahli yang telah 

mendapat latihan khusus itu. dengan tujuan agar individu 

dapat memahami dirinya. Lingkuangannya, serta dapat 

mengarahkan diri dan menyesuakan diri dengan lingkungan 

untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal untuk 

kesejahteraan dirinya dan kesejahteraan masayarakat.
3
 

B. Tujuan Bimbingan dan Konseling 

Sejalan dengan perkembangannya konsepsi bimbingan 

dan konseling, maka tujuan bimbingan dan konseling pun 

mengalami perubahan, dari yang sederhana sampai yang 

lebih komprehensif. Perkembangan itu dari waktu ke waktu 

dapat : 

a. Untuk membantu individu membuat pilihan-pilihan, 

penyesuaian dan impletmentasi-implementasi dalam 

hubungannya dengan situasi-situasi tertentu. 

                                                             
2
 Namora Lumongga lubis, Memahami Dasar-dasar Konseling dalam 

teori Dan Praktik, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 2. 
3 Ibid. hlm 13-16.  
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b. Untuk membantu orang-orang menjadi insan yang 

berguna, tidak hanya sekedar mengikuti kegiatan-

kegiatan yang berguna saja. 

Dengan proses adanya teori Konseling lansia sebagai 

Klien dapat menemukakan masalah sendiri yang dialami 

oleh lansia beberapa masalah pribadi yang dialami oleh 

lansia sebagai berikut: 

a. Mendapat dukungan dan memadukan segenap 

kekuatan dan kemampuan untuk mengatasi 

permasalahan yang di hadapi. 

b. Memporoleh wawasan yang lebih luas berbagai 

altenatif, yang dialami oleh lansia dalam pandangan 

pengurus panti lansia dan pemahaman-pemahaman, 

serta keterampilan-keterampilan baru. 

c. Mengahadapi ketakutan-ketakutan sendiri. mencapai 

kemampuan untuk mengambil keputusan dan 

kebernian untuk melaksanakannya, kemampuan 

untuk mengambil risiko yang mungkin ada dalam 

proses pencapaian tujuan-tujuan yang dikehendaki 

Coleman, dalam Thomson dan Roudolp. 

d. Tujuan konseling dapat terentang dari sekedar klien 

mengikuti kemauan-kemauan konselor sampai pada 

masalah pengambilan keputusan, pengembangan 

kesdaran, pengembangan pribadi, penyembuhan, dan 

penerimaan diri sendiri. 

e. Pengembangan yang mengacu pada perubahan positif 

pada diri individu merupakan tujuan dari semua 

upaya bimbingan dan konseling.  
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Adapun tujuan tersebut mengandung hal-hal pokok 

sebagai berikut: Agar individu dapat membuat pilihan 

tersendiri dan membuat penyesuaian-penyesuaian, 

Bimbingan dan konseling bertujuan: yaitu memberikan 

dukungan dari pihak Staff Pengurus Panti lansia 

memberikan wawasan, pandangan, pemahaman, mengatasi 

permasalahan yang di hadapi dari pihak lansia. mengikuti 

kemauan-kemauan/saran-saran konselor, mengadakan 

perubahan tingkah laku secara positif melakukan pemecahan 

masalah, melakukan pengambilan keputusan, 

pengembangan kesadaran, dan pengembangan pribadi, 

mengembangkan penerimaan diri, Membantu individu untuk 

memperkembangkan dirinya, dalam arti mengadakan 

perubahan-perubahan positif pada diri individu. Serta sesuai 

dengan tuntutan positif individu untuk menjadi insan yang 

berguna dalam kehidupannya yang memiliki berbagai 

wawasan, pandangan, interpretasi, pilihan, penyesuan, dan 

lingkungannya. Insan seperti itu adalah insan yang mandiri 

yang memiliki kemampuan untuk memahami diri sendiri 

dan lingkungannya secara tepat dan objektif, menerima diri 

sendiri dan lingkungan secara positif dan dinamis, mampu 

mengambil keputusan secara tepat dan bijaksana, 

mengarahkan diri sendiri sesuai dengan keputusan yang di 

ambilnya itu, serta akhirnya mampu mewujudkan diri 

sendiri secara optimal.
4
 

                                                             
4
 H.prayetno, Erman Amti, Dasar-dasar Bimbingan dan konseling, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm 12-14. 
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C. Metode-Metode Bimbingan dan Konseling  

Metode bimbingan dan konseling bila dilihat dari segi 

komunikasi dibagi menjadi dua yaitu: Metode Langsung dan 

metode Kelompok sebagai berikut: 

1. Metode Langsung 

Metode Lansung adalah dimana konselor 

melakukan komunikasi secara bertatap muka dengan 

konseli, metode ini di lakukan dengan: 

a. Metode individual  

Konselor melakukan komunikasi lansung 

dengan konseli secara individual, hal ini dapat di 

lakukan dengan percakapan pribadi
5
. 

Dengan perkataan lain pemberian bantuan 

diberikan dilakukan melalui hubungan yang 

bersifat “face-to-face-relationship” (hubungan 

empat mata), yang dilaksanakan dengan 

wawancara antara (pembimbing) konselor 

dengan siswa (klien). Masala-masalah yang 

dipecahkan melalui teknik konseling, adalah 

masalah-masalah yang bersifat pribadi. 

Adapun konseling individual, konselor 

dituntut untuk mampu bersikap penuh simpati 

dan empati. Simpati ditunjukan oleh konselor 

melalui sikap turut merasakann apa yang 

dirasakan oleh klien. Sedangkan empati adalah 

usaha konselor menempatkan diri dalam situasi 

                                                             
5 Ibid, hlm 12. 
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diri klien dengan segala msalah-masalah yang di 

hadapinya. Keberhasilan konselor bersimpati dan 

berimpati akan memberikan kepercayaan yang 

sepenuhnya kepada konselor. Keberhasilan 

bersimpati dan berempati dari konselor juga akan 

sangat membantu keberhasilan dalam proses 

konseling. 

b. Konseling Direktif (Direcctive counseling) 

Konseling dengan metode ini, dalam 

prosesnya yang aktif atau yang paling berperan 

adalah konselor. Dalam prakteknya konselor 

berusaha mengarahkan klien sesuai dengan 

masalahnya. Selain itu, konselor juga 

memberikan saran, anjuran dan nasihat kepada 

klien secara langsung tanpa melalui perantara. 

c. Konseling Non-Direktif (Non-Directive 

Conseling) 

Konseling Non-Directif dikembangkan 

berdasarkan teori Client Centered (Konseling) 

yang berpusat pad klien atau siswa). Dalam 

prakteknya, konselor hanya menampung 

pembicaraan dan mengarahkan. Klien atau 

konseli bebas berbicara tanpa ada paksaan 

pembicaraan dan mengarahkan. 

Adapun klien atau konseli bebas berbicara 

tanpa ada paksaan dari siapapun. Metode ini 

tentu di terapkan untuk siswa yang 

berkepribadian tertutup (introit), karrena siswa 

dengan kepribadian tertutup biasanya pendiam 
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akan sulit diajak bicara. Dalam metode ini, 

proses komunikasi (wawancara konseling) 

terjadi atas kehendak klien sendiri untuk 

konsultasi dan dalam prosesnya klien yang 

berperan lebih aktif. 

d. Konseling Eklektif (Ecletive Counseling) 

Penerapan metode dalam konseling adalah 

dalam keadaan tertentu konselor menasehati dan 

mengarahkan konseli sesuai dengan masalahnya, 

dan dalam keadaan yang lain konselor 

memberikan kebebasan kepada konseli untuk 

berbicara sedangkan konselor mengarahkan saja. 

Berdasarkan pernyataan diatas, itulah yang 

disebut metode elektif yaitu penggabungan 

kedua metode antara Direktif dan metode Non-

Direktif.
6
 

3. Metode kelompok 

Konselor melakukan komunikasi dengan konseli 

secara kelompok, hal ini dapat di lakukan dengan 

karyawisata dan ceramah, dan psikodarma, “group 

teaching.”
7
 

a) Karyawisata 

Karyawisata dilaksanakan dengan 

mengunjungi dan mengadakan peninjauan pada 

objek-objek yang menarik yang berkaitan dengan 

pelajaran tertentu. Mereka mendapatkan informasi 

                                                             
6
 Rizka Annisa Fauziyah. Tugas Makalah Psikologi Konseling. 

Makalah, (Universitas Persada Indonesia Y,A,L. Jakarta 2020), hlm 1-2. 
7
Ibid, hlm 12. 
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yang mereka butuhkan. hal ini akan mendorong 

aktivitas penyesuaian diri, kerjasama, tanggung 

jawab, kepercayaan diri. 

b) Sosiodrama 

Sosiodrama dapat digunakan sebagai salah 

satu Cara bimbingan kelompok. Sosiodrama 

merupakan suatu Cara membantu memecahkan 

masalah siswa melalui drama.
8
 Metode ini 

dilakukan melalui dengan bermain peran di 

dalam sosiodrama, Individu Akan memerankan 

suatu peran peran tertentu dari situasi masalah 

sosial.
9
 

c) Psikodrama  

Psikodrama adalah bimbingan dan 

konseling yang di lakukan dengan Cara bermain 

peran untuk memecahkan masalah atau 

mencegah timbulnya masalah “Pskiologis”. 

d) Group Teaching 

Yakni pemberian bimbingan dan konseling 

dengan memberikan materi bimbingan dan 

konseling tertentu (ceramah) kepada kelompok 

yang telah disiapkan.
10

 

                                                             
8
Ibid, hlm 3. 

9
 Yudiana Tri Aryati, Bimbingan dan Konseling Untuk Meningkatkan 

Motivasi Belajar Bagi Siswa Pemegang Kartu Menuju Sejahtera, Vol 

14, (KMS) Di SMP Negeri 15 Yogyakarta, (Yogyakarta: Hisbah, 2017), 

hlm 35. 
10

 Herlina, Studi Pelaksanaan Pelayanan Bimbingan Kelompok, 

Konsseling Kelompok, Dan Konseling Individu Di SMA Negeri Kota 

Bengkulu, skripsi (Universitas Bengkulu: Bengkulu, 2014) hlm 16. 
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Tujuan adanya metode kelompok adalah 

membantu mengebangkan kepribadian, 

mengembangkan kemampuan interaksi sosial 

dan mengatasi permasalahan yang sedang 

dihadapidengan melakukan sharing dengan 

orang lain. Strategi kelompok ber-implementasi 

pada pemenuhan kebutuhan sosial anggota 

kelompok untuk dapat eksis di masyarakat. Hal-

hal penting yang merupakan pertimbangan 

utama dalam kelompok adalah pertama 

memiliki perspektif multi budaya dan lintas 

budaya karena Akan membantu memahami 

konseli dari latar belakang budaya. Kedua, 

penguasaan kompetensi konselor menjadi salah 

satu instrument penting dalam proses konseling 

kelompok. Pada akhirnya. Konseling kelompok 

merupakan salah satu pilihan strategis untuk 

mebantu mengembangkan potensi dan 

kemampuan anggota kelompok.
11

 

Dalam kelangsungan perkembambangan 

dan kehidupan manusia, berbagai pelayanan di 

ciptakan dan diselenggarakan. Masing-masing 

pelayanan itu berguna dan memberikan manfaat 

untuk mempelancar dan memberikan dampak 

positif sebesar-besarnya terhadap kelangsungan 

perkembangan dan kehidupan itu, khususnya 

                                                             
11

Sigit Sanyata, “Teknik dan serategi konseling kelompok”, Jurnal 

Paradigma, ( Jurnal Paradigma, 2010), hlm 12. 
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dalam bidang tertentu yang menjadi focus 

pelayanan yang di maksud misalnya. 

Pelayanan kesehatan berguna dan 

memberikan manfaat kepada yang 

berkepentingan untuk memperoleh informasi 

tentang kesehatan, pemeriksaan, dan 

pengobatan agar kesehatan, pemeriksaan, dan 

pengobatan agara kesehatan yang bersangkutan 

terpelihara. 

Pelayanan hukum. Yang di berikan oleh 

LBH (Lembaga Bantuan Hukum) berguna dan 

memberikan manfaat agar warga masyarakat 

yang berkepentingan menjadi lebih sadar 

hukum dan dapat mempergunakan kaidah-

kaidah hukum untuk berbagai urusan yang 

menyangkut diri mereka. Dengan pelayanan-

pelayanan itu warga masyarakat yang 

berkepentingan memperoleh keuntungan 

tertentu. 

Adapun kegunaan, manfaat, dan keuntungan 

ataupun jasa yang diperoleh dari adanya suatu 

pelayanan, merupakan hasil dari terlaksananya 

fungsi pelayanan yang di maksud. Dengan 

demikian, fungsi suatu pelayanan dapat 

diketahui dengan melihat kegunaan, manfaat, 

ataupun tidak memberikan manfaat atau 

keuntungan tertentu dan konseling ditinjau dari 

kegunaan atau manfaat, ataupun keuntungan-

keuntuangan yang diperoleh melalui pelayanan 
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tersbut. Fungsi-fungsi itu banyak dan dapat di 

kelompokkan menjadi empat fungsi pokok, 

yaitu: (a) fungsi pemahaman, (b) fungsi 

pencegahan, (c) fungsi pengentasan, (d) fungsi 

pemeliharaan dan (e) fungsi pengembangan. 

D. Jenis Layanan dan Kegiatan Bimbingan dan 

Konseling 

a. Layanan Orentasi  

Layanan Orentasi adalah layanan bimbingan 

yang dilakukan untuk memperkenalkan anggota 

lansia baru dan atau seseorang terhadap lingkungan 

yang baru dimasukinya. Pemberian layanan ini 

bertolak dari anggapan bahwa memasuki lingkungan 

baru bukanlah hal yang selalu dapat berlangsung 

dengan mudah dan menyenangkan bagi setiap orang. 

Ibarat seseorang yang baru pertama kali datang ke 

sebuah kota besar, maka ia berada dalam keadaan 

serba “buta” , buta tentang arah yang hendak dituju, 

buta tentang jalan-jalan, dan buta tentang itu dan ini. 

Akibat dari kebutuhannya itu, tidak jarang ada yang 

tersesat dan tidak mencapai yang hendak ditujunya. 

Demikian juga bagi anggota lansia yang baru masuk 

panti dan bagi orang-orang yang baru memasuki 

suatu dunia kerja, mereka belum banyak mengenal 

tetntang lingkungan yang baru di masukinya. 
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b. Layanan Bimbingan dan Konseling Kelompok 

Apabila konseling perorangan menunjukkan 

layanan kepada individu atau klien orang-

perorangan, maka bimbingan dan konseling 

sekelompok mengarahkan layanan kepada 

sekelompok individu.dengan satu kali kegiatan, 

layanan kelompok itu memberikan manfaat atau jasa 

kepada sejumlah orang. Kemanfaatan yang lebih 

meluas inilah yang paling menjadi perhatian seua 

pihak berkenaan dengan layanan kelompok itu. pada 

zaman yang menekankan perlunya efisiensi, 

perlunya perluasan pelayanan jasa yang mampu 

menjangkau lebih banyak konsumen secara tepat dan 

cepat, layanan kelompok semakin menarik. Bahakan 

Larrabee dan Terres meramalkan bahwa pada tahun 

2004 layanan konseling kelompok mendominasi 

segenap upaya pelayanan bimbingan dan konseling. 

Pada waktu itu dunia dan masyarakat sudah sangat 

terbuka, lembaga-lembaga kemasyarakatan, dan 

keluarga juga sangat terbuka, arus informasi dan 

mobilitas penduduk semakin deras. Segala macam 

kebutuhan semakin meningkat baik jenis maupun 

intensitasnya. Hal itu semua mengakibatkan semakin 

banyak orang memerlukan bimbingan dan konseling 

yang tepat dalam waktu yang relatif cepat. Jawaban 

terhadap tantangan itu ialah konseling kelompok. 

Keunggulan yang diberikan oleh layanan 

kelompok ternyata bukan hanya menyangkut aspek 

ekonomi atau efisiensi sebagaimana dituturkan di 



37 
 

 

atas. Dinamika perubahan yang terjadi ketika 

layanan itu berlangsung juga amat menarik 

perhatian. Dalam layanan kelompok interaksi antar 

individu anggota kelompok merupakan suatu yang 

khas, yang tidak mungkin terjadi pada konseling 

perorangan. Dengan interaksi sosial yang intensif 

dan dinamis selama berlangsungnya layanan, 

diharapkan tujuan-tujuan layanan. Yang sejajar dan 

kebutuhan-kebutuhan individu anggota kelompok. 

Dapat tercapai secara lebih mantap. Selain itu, 

karena para anggota kelompok itu mencerminkan 

suasana kehidupan nyata yang terjadi di dalam 

kelompok itu mencerminkan suasana kehidupan 

nyata yang dapat di jumpai di masyarakat secara 

luas. Hal itu akan lebih dapat terwujud lagi apabila 

kelompok terdiri dari individu-individu yang 

heterogen, terutama dari segi latar belakang dan 

pengalaman mereka masing-masing. Kedaan nyata 

yang dihadirkan di dalam kegiatan kelompok itu 

merupakan keunggulan ketiga layanan konseling 

kelompok. 

Selain hal-hal tersebut, keuntungan keempat, 

yang telah lama dikenal ialah bahwa layanan 

konseling kelompok dapat merupakan wilayah 

penjajagan awal bagi (calon) klien untuk memasuki 

layanan konseling perorangan. Bagi para calon klien 

itu, dinamika interaksi di dalam kelompok 

membuahkan berbagi hal yangpendalamannya lebih 

lanjut Akan dapat dilakukan dalam layanan 
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konseling perorangan Mc.Daniel. Dengan demikian 

layanan konseling kelompok dapat menjadi wilayah 

persemaian bagi layanan konseling perorangan. 

Selain itu, suasana kelompok yang berkembang 

dalam konseling kelompok juga dapat menjadi tepat 

pengembangan keterampilan berkomunikasi dan 

berinteraksi sosial bagi klien setelah menerima 

layanan konseling perorangan, mana kala buah 

layanan perorangan itu menganjurkan perlunya 

pengembangan keterampilan yang disebutkan itu. 

Dengan demikian, konseling perorangan 

memperoleh manfaat ganda dari konseling 

kelompok. Kegitan khusus meliputi beberapa 

kegiatan khusus yang memerlukan perhatian 

konselor untuk dapat di selenggarakan dengan baik 

terkait alih tangan klien. 

 

E. Definisi Lanjut usia 

1. Pengertian Lansia 

Lanjut Usia adalah seorang telah mencapai usia 60 

(enam puluh) tahun ke atas.
12

 Menua bukanlah suatu 

penyakit, tetapi merupakan proses yang berangsur-angsur 

mengakibatkan perubahan kumulatif, merupakan proses 

menurunnya daya tahan tubuh dalam menghadapi 

rangsangan dari dalam dan luar tubuh, seperti di dalam 

                                                             
12

 Mahendro Prasetyo kusumo, Buku lansia. (Yogyakarta: Universitas 

Muhammadiyah, 2020), hlm 6. 
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Undang-Undang No 13 tahun 1998 yang isinya menyatakan 

bahwa pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan 

mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan 

Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, telah 

menghasilkan kondisi sosial masyarakat yang makin 

membaik dan usia harapan hidup meningkat, sehingga 

jumlah lanjut usia makin bertambah. Banyak di antara lansia 

yang masih produktif dan mampu berperan aktif dalam 

kehidupan bermasyarakat. Berbangsa dan bernegara, upaya 

meningkatkan kesejahtaraan social lansia pada hakekatnya 

merupakan pelestarian nilai-nilai. Ke-Agama dan budaya 

bangsa. Menua atau menjadi tua adalah suatu keadaan yang 

terjadi dalam kehidupan manusia. Proses menua merupakan 

proses sepanjang hidup, tidak hanya dimulai dari suatu 

waktu tertentu, tetapi dimulai sejak permulaan kehidupan.13 

Berdasarkan paparan di atas penulis menyimpulkan 

bahwasannya Lansia adalah seseorang yang telah mencapai 

usia 60 (enam puluh) tahun ke atas dan perubahan biologis 

secara terus-menerus sebagai proses penuaan. 

 

Proses menua atau aging adalah suatu proses yang 

dialami pada semua makhluk hidup. Laslett, menyatakan 

bahwa menjadi  tua (aging) merupakan proses perubahan 

biologis secara terus-menerus yang dialami  manusia pada 

semua tingkatan umur dan waktu sedangkan yang dialami 

manusia pada tingkatan tingkah laku dari proses penuaan 

tersebut. Semua makhluk hidup memiliki siklus kehidupan 

                                                             
13

 Siti nur kholifah, Keperawatan Gerontik, (Jakarta: Pusdik SDM 

Kesehatan, 2016) hlm 3.  
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menuju tua yang di awali dengan proses kelahiran. 

kemudian tumbuh menjadi dewasa dan berkembang biak, 

selanjutnya menjadi semakin tua dan akahiranya akan 

meningnggal.  Masa usia lanjut merupakan masa yang tidak 

di elakkan oleh siapapun khususnya bagi yang dikaruniai 

umur panjang yang bisa di lakukan oleh manusia hanyalah 

menghambat proses menua agak terlalu cepat, karena pada 

hakikatnya dalam proses menua terjadi suatu kemunduran 

atau penurunan.
14

 

Menua (menjadi tua) adalah suatu proses 

menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan 

untuk memperbaiki diri atau mengganti dan mepertahankan 

fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan terhadap 

infeksi dan memperbaiki kerusakan yang diderita. Menua 

adalah proses yang terus-menerus (berlanjut) secara alami. 

Ini dimulai sejak lahir danumumnya dialamipada semua 

makhluk hidup. 

Ketakutan yang dialami oleh lansia meliputi: 1. 

Ketergantungan fisik dan ekonomi, 2. Sakit-sakit yang 

kronis, misalnya: arthritis 44%, Hipertensi 39%, 

berkurangnya pendengaran atau tuli 28%. Penyakit jantung 

27%, 3. Kesepian, 4. Kebosanan yang disebabkan rasa tidak 

diperlukan.
15

 

Masa lansia atau menua merupakan tahap paling 

akhir dari siklus kehidupan seseorang. WHO 2009 

menyatakan masa lanjut usia menjadi empat golongan, yaitu 

                                                             
14

 Ibid, hlm 1. 
15

 Siti Bandiyah, Lanjut Usia Dan Keperawatan Geronti, (Yogyakarta: 

Nuha Medika, 2015), hlm 8-13. 
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usia pertengahan 45-59 tahun, lanjut usia (elderly) 60-74 

tahun, lanjut usia tua (old) 75-90 tahun dan usia sangat tua 

(very old) di atas 90 tahun.
16

 

E. Pengertian Kesepian 

Kesepian adalah perasaan terasing, tersisihkan, 

terpencil dari orang lain. Sering orang kesepian karena 

merasa berbeda dengan orang lain. Kesepian akan muncul 

bila seseorang merasa tersisih dari kelompoknya, tidak 

diperhatikan oleh orang-orang di sekitarnya, terisolasi dari 

lingkungan, tidak ada seseorang tempat berbagi rasa dan 

pengalaman, Seseorang harus sendiri tanpa ada pilihan. 

Kesepian yang di alami seseorang sebenarnya 

merupakan gejala umum. Kesepian bisa dialami oleh siapa 

saja, yaitu anak-anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. 

Kesepian yang dialami oleh lansia lebih terkait dengan 

berkurangnya kontak social, absennya atau berkurangnya 

peran social. Baik dengan anggota masyarakat maupun 

teman kerja sebagai akibat terputusnya hubungan kerja atau 

karena pensiun. Disamping itu di tinggalkannya bentuk 

keluarga luas (extended family) yang di sebabkan oleh 

berbagai faktor dan meningkatnya bentuk keluarga batih 

(nucleus family) juga mengurangi kontak social lansia. 

Perubahan nilai social masyarakat yang mengarah kepada 

tatan masyarakat individualistik menyebabkan para lansia 

kurang mendapatkan perhatian sehingga sering tersisih dari 

                                                             
16

 Ananda Ruth Naftali, Yulius Yusak Ranimpi, M, Aziz Anwar, 

Kesehatan Spritual dan Kesepian Lansia dala Mengahadapi  Kematian, 

Jurnal Buletin Psikologi, Vol, 25 No, 2, (Salatiga: Universitas Kristen 

Satya Wacana, 2017), hlm 124. 
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kehidupan masyarakat. Kesepian. Murung. Merupakan 

keadaan yang dihadapi lansia meski tidak di kehendaki oleh 

lansia. Hal ini senada dengan hakekat manusia bahwasannya 

manusia merupakan makhluk social yang dalam hidupnya 

selalu membutuhkan kehadiran orang lain.17  

1. Tipe Kesepian  

Sears al dalam Luanaigh dan Lawlor, membedakan dua 

tipe kesepian berdasarkan hilangnya ketetapan sosial 

tertentu yang dialami oleh seseorang, yaitu:  

1. Kesepian emosinal  

Kesepian emosional adalah persaan kesepian yang 

disebabkan karena kehilangan sosok terdekat yang 

selalu memberikan rasa cinta dan kasih sayang 

terhadap individu, contohnya adalah kehilangan 

pasangan hidup. Selain itu untuk kesepian emosional 

timbul dari tidak adanya figure kasih sayang yang 

intim, seperti yang biasa diberikanoleh orang tua 

kepada anaknya atau yang biasa di berikan saudaranya 

kepada individu. 

2. Kesepian sosial  

Kesepian sosial terjadi karena isolasi dan kedekatan 

sosial. Contohnya kesepian ini dialami oleh individu 

yang harus mengalami relokasi atau berpindah ke 

tempat baru atau tempat lain yang asing bagi dirinya. 

Menurut Weaiten & Loyd, kesepian dibedakan 

                                                             
17 Ibd, hlm 117. 
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menjadi tiga tipe berdasarkan durasi kesepian yang 

dialaminya, yaitu: 

a. Transient loneliness 

Persaan kesepian yang durasi waktunya singkat 

dan muncul sesekali, banyak dalam individu yang 

memiliki kehidupan sosial cukup layak misalnya 

ketika mendengar sebuah lagu yang 

mengingatkan pada seseorang yang dicintai yang 

telah hilang. 

b. Transitional loneliness 

Ketika individu sebelumnya sudah merasa puas 

dengan kehidupan sosialnya menjadi kesepian 

setelah adanya gangguan jaringan sosialnya. 

Misalnya meninggalanya orang yang di cintai, 

bercerai, atau pindah tempat yang baru. 

c. Chronic loneliness 

Kondisi ketika individu merasa tidak dapat 

memiliki kepuasan dalam jaringan sosial yang 

dimilikinya setelah jangka waktu tertentu. 

Chronic loneliness mengakibatkan waktu yang 

panjang dan tidak dapat dihubungkan dengan 

stressor yang Spesifik.
18

 

 

                                                             
18

 Mela Brig Murdanita, Hubungan kesepian Lansia Dengan Interaksi 

Sosial Pada Lansia Di UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Magetan, 

Skripsi. (Madiun: Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Husada Mulia 

Madiun, 2018), hlm 8-10. 
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2. Faktor Kesepian pada Lansia 

A. Kesehatan  

Faktor kesehatan menyebabkan kesepian. 

Karna mengalami menurunan dalam kesehatannya 

dan mulai diserang penyakit-penyakit tua. Seperti 

penyakit pikun, stroke tidak bisa berjalan. 

Menjadikan terkendala dalam aktifitas sehari-harinya 

tidak bisa ikut kegitan-kegiatan di luar kamar hanya 

bisa terbaring di rungan tempat tidur, mengakibtakan 

munculnya rasa kesepian. Dikarnakan tidak sembuh-

sembuh dalam penyakitnya. Yang di rasakan 

merasakan pesimis tidak ingin melanjutkan 

hidupnya, menjadikan faktor kesepian di sebabkan 

kesehatan.
19

 

B. Teringat Keluarga 

Lansia teringat anaknya yang sudah 

berkeluarga. Mereka biasanya menghabiskan waktu 

bersama-sama mulai dari membuat makanan 

kesukaannya hingga jalan-jalan. Namun, keadaannya 

sudah berbeda karena anaknya sudah memiliki 

keluarga baru dan sibuk dengan pekerjaannya.
20

 

C. Berkurangnya kontak sosial. 

Kontak sosial merupakan suatu hubungan 

yang terjalin antara individu dengan yang lain atau 

                                                             
19 Siti Bandiyah, Lanjut Usia Dan Keperawatan Geronti, (Yogyakarta: 
Nuha Medika, 2015), hlm 8 
20 Umara Suwito, Prati Sabda Lansia Majalah Studi 

Lansia,(Yogyakarta:  Pusat SDM Penelitian UNY, 2006), hlm7. 
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lebih. Kontak sosial yang dijalani oleh para lansia 

adalah suatu hubungan yang saling ketergantungan 

dengan lain. Ketika para lansia mengalami suatu 

peristiwa seperti ditinggalkan oleh orang yang 

dicintai membuat para lansia tersebut tidak mau 

berinteraksi dengan yang lain di karnakan para lansia 

tersebut merasa tidak ada lagi yang bisa mengerti 

dirinya sehingga para lansia tersebut merasa 

kesepian. 

D. Absennya atau berkurangnya peran sosial,  

Baik dengan anggota keluarga, anggota 

masyarakat maupun teman kerja sebagai akibat 

terputusnya hubungan kerja atau karena pensiun. 

Peran sosial bagi para lansia sangat penting dalam 

melangsungkan kehidupnya tersebut. Akan tetapi 

ketika lansia tersebut ditinggalkan oleh anak-

anaknya karena masing-masing sudah membentuk 

keluarga dan tinggal terpisah di rumah atau di Kota 

yang lain. Berhenti dari pekerjaannya karena pensiun 

sehingga kontak dengan teman kerja yang terputus 

dan berkurang, dan kurang dilibatkannya para lansia 

dalam berbagai kegiatan. Sehingga membuat para 

lansia tersebut merasa kesepian dikarnakan para 

lansia tidak memiliki peran yang bisa menjadi 

aktivitasnya. 
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E. Kehilangan perhatian dan dukungan dari lingkungan 

sosial  

Yang biasanya berkaitan dengan hilangnya 

kedudukan dapat menimbulkan konflik atau 

keguncangan.Para lansia yang sudah berhenti dari 

pekerjaannya karena pensiun sehingga kontak 

dnegan teman bekerjanya juga terputus atau 

berkurang, dan mundur dari kegiatan yang 

meungkinkan bertemu dengan orang banyak 

membuat para lansia tersebut akan kehilangan 

perhatian dan dukungan dari lingkungan sosial yang 

menganggap para lansia sudah tidak bisa melakukan 

kegiatan dikarnakan para lansia tersebut sudah tua 

dan hal tersebut akan membuat para lansia lansia 

tersbut merasa kesepian. Dukungan sosial 

merupakan factor utama yang melawan kesepian 

Tomaka, Thomson, dan Palacios, Seperti yang telah 

disebutkan sebelumnya, lansia yang merasa kesepian 

di akibatkan oleh kurangnya dukungan sosial yang 

memadai maka, lansia dengan dukungan sosial yang 

besar kemungkinan besar memiliki tingkat kesepian 

yang yang lebih sedikit. Dukungan sosial yang 

mengarah pada pengalaman subjektif maupun 

objektifdimana para lansia merasa terhubung secara 

sosial, memiliki sumber daya sosial yang memadai, 

kedekatan dengan orang lain, atau juga suatu rasa 

kebersamaan dalam kelompok.
21

 

                                                             
21

 https://id.scrib.com/408594639/document/kesepian-Pada-Lansia, di 

akses pada tanggal 13 Maret 2021. 

https://id.scrib.com/408594639/document/kesepian-Pada-Lansia
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Faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya 

kontak sosial pada lansia, yaitu:  

1. Ditinggalkan oleh semua anaknya karena 

masing-masing sudah membentuk keluarga dan 

tinggal terpisah di rumah atau Kota yang lain. 

2. Berhenti dari pekerjaanya karena pensiun 

sehingga kontak dengan teman kerjanya juga 

terputus atau berkurang. 

3. Mundur dari kegiatan yang memungkinkan 

bertemu dengan banyak orang. 

4. Kurang di libatkannya para lansia dalam 

berbagai kegiatan. 

5. Ditinggalkan oleh orang dicintai, seperti 

pasangan hidup.
22

 

3. Mengatasi Kesepian  

Mengatsai Kesepian ada dua Cara yang bisa 

ditempuh. Pertama Upaya yang berasal dan 

dilakukan oleh lansia itu sendiri, dan iilah yang 

menjadi kuncinya, karena bersal dari dalam diri yang 

bersangkutan. Kedua, oleh orang lain, baik oleh 

anak, cucu, sanak keluarga maupun orang lain yang 

peduli pada lansia. 

1. Oleh para Usia Lanjut Sendiri 

Oleh Lanjut sendiri memang harus aktif 

mengatasi masalahnya sendiri, menghindarkan diri 

dari ketergantungan dari orang lain. Bagi lansia itu 

                                                             
22

 Ibid, hlm 120. 
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sendiri ada beberapa Cara yang dapat dilakukan. 

Misalnya: lansia secara aktif menjalin kontak sosial 

dengan teman. Tetangga atau sanak keluarga. 

Kontak sosial dapat berupa aktif dalam berbagai 

kegiatan sosial, senam, padan suara, hobi, atau 

kegiatan keagamaan. Bahkan kegiatan ini perlu 

dipersiapkan dan dirintis sejak para-usia lanjut. 

Kegiatan dan keterkitan dalam kelompok 

Akan menghadirkan nuansa kegembiraan pada saat 

pertemuan berlangsung. Setidaknya lansia memiliki 

agenda bisa bertemu dengan teman-teman untuk 

saling bertukar informasi dan bersenda gurau. 

Kegiatan periodik ini merupakan kegiatan yang di 

nanti-nantikan serta mampu membangkitkan 

semangat hidup.mengingat arti pening kegiatan 

sosial ini maka setiap kegiatan perlu di isi dengan 

acara yang bersifat meningkatkan kualitas hidup baik 

fisik mauapun psikisnya. 

Diberikan hiburan dengan alat musik seperti musik 

box dengan di putarkan lagu yang di senangi lansia, 

Sehingga lansia terhibur dan hilangnya rasa kesepian 

. Disediakan fasilitas yang dapat membantu 

membantu mengurangi kesepian seperti Radio, TV, 

telpon dan Musik box
23

 

 

                                                             
23 Siti Bandiyah, Lanjut Usia Dan Keperawatan Geronti, (Yogyakarta: 

Nuha Medika, 2015), hlm 8 
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Cara lain yang dapat ditempuh adalah: 

1. Perlu dibentuk kelompok-kelompok lansia yang 

memiliki kegiatan mempertemukan para anggota 

agar mereka memiliki kesempatan untuk saling 

tukar informasi, saling belajar dan bercanda. 

Mempertemukan sesama lansia dan sebaliknya 

meninggalkan kebiasaan lansia sebagai 

penunggu rumah perlu dilakukan, misalnya 

transportasi yang mudah dan aman, tempat 

pertemuan yang nyaman dan terjangkau untuk 

dikunjungi, kadang-kadang untuk lansia tertentu 

diperlukan pendamping dalam berbagai 

kegiatannya. 

2. Kontak sosial tidak harus dalam arti kontak 

secara fisik atau tatap muka jika kontak fisik 

tidak dapat di lakukan bisa menggunakan media 

yang mampu membantu mereka untu melakukan 

kontak sosial, misalnya.  

3. Melalui telpon, Surat atau e-mail, sms, kiriman 

lagu lewat radio, atau Cara lain yang menjadi 

penghubung dengan orang lain. Saat ini hp 

sangat membantu para lansia untuk menjalin 

komunikasi dengan keluarga, sanak keluarga, 

teman dan sahabat. 

4. Bila rasa kesepian datang lakukan suatu 

aktivitas seperti kegiatan yang terkait dengan 

hobi, membaca, menulis, mendengarkan music, 

melihat TV, bejalan-berjalan, berbelanja, 
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menyapu, menyanyi, mengatur buku, 

membersihkan kamar, dan kegiatan lain yang 

mungkin dilakukan yang menimbulkan rasa 

senang dan sibuk untuk mengaau kesepian. 

5. Bila rasa kesepian datang upayakan untuk segera 

mengatasinya dengan Cara menelvon atau jika 

munkin mengunjungi teman bahkan untuk 

mengobrol, diskusi, atau membicarakan sesuatu 

topik bahkan bicara bebas Apa saja yang 

menarik. 

Upaya yang dilakukan oleh orang lain seperti anak, 

cucu, sanak keluarga atau orang lain yaitu: 

1. Mengunjungi secara periodik. Agar kegiatan 

kunjungan ini lebih sering atau terjaga 

frekuinsinya, ndiadakan jadwal kegiatan 

kunjungan masing-masing anak atau cucu. Jika 

memungkinkan kunjungan di lakukan setiap hari 

minggu secara bergilir. Kunjungan ini tidak saja 

mengurangi rasa kesepian tetapi juga memonitor 

kondisi kesehatan orang tua. Bila anak cucu tiba. 

Kegembiraan tergambar di wajahnya yang 

berseri-seri. Seharian mereka bercerita tentang 

berbagai hal yang mengasyikkan serta 

bercandaria. Biasanya ketika tiba saat 

berpamitan, selalu terbayang kemurungan di 

wajahnya, bahkan kadang-kadang lansia 

menangis kenapa begitu cepat ditinggalkan lagi. 
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Bagi lansia hari mingggu adalah hari yang 

sangat membahagiakan dan sangat dinantikan. 

2. Menyediakan fasilitas yang dapat membantu 

membantu mengurangi kesepian seperti: radio, 

TV, telpon dan lainnya sebagainya. 

 

F. Panti Dhuafa Lansia Ponorogo 

Panti Dhuafa Lansia Ponorogo adalah suatu Lembaga 

cabang induk dari Dinas Sosial Ponorogo yang merintis 

pertama kali dari anggota keluarga  lalu mendapat dukungan 

dari masayarakat. Pertamakali berdiri di desa cekok dan  

diremiskan tahun 2016 yang bertempatan di Ngasianan 

Ponorogo alamat Rt 01 Rw 01 Dukuh Manding Desa 

Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo Provinsi 

Jawa Timur. Panti Dhuafa lansia Ponorogo suatu lembaga 

yang merawat orang jalanan seperti Lansia yang produktif 

dan tidak produktif yang kerjasama dengan Lembaga yang 

lainnya, seperti Satpol PP hingga kepolisian apabila polisi 

ketika bertugas menemukan orang jalan Lansia selanjutnya 

akan diserahkan ke lembaga Dinas Sosial dan akan di 

tempatkan ke Panti Dhuafa Lansia. Terkait fasilitas di Panti 

Dhuafa Lansia sudah mulai lengkap sesuai kebutuhan lansia 

yang berada di Panti, seperti ruagan tempat usia lanjut  yang 

masih produktif atau tidak produktif sudah ada. Ketika 

anggota Panti lansia yang meninggal dan ketika tidak di 

ketahui anggotanya maka di makamkan di tempat yang 

sudah di sediakan lahan khusus oleh Panti. Anggota lansia 

di Panti Dhuafa Ponrogo ini berjumlah 100 orang. Dalam 
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penelitian ini terdapat 9 subjek narasumber, yang terdiri dari 

tiga Lansia serta enam Petugas Panti Dhuafa Lansia 

Ponorogo.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
24

 Wawancara Buk Endang Istri Sumarini Sebagai  Staff Bendahara 

Pengurus Panti Lansia Dhuafa, hari selasa 20 Oktober 2020. 
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BAB III 

PAPARAN HASIL DATA 

BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM 

MENGATASI KESEPIAN PADA LANSIA DI PANTI 

DHUAFA LANSIA PONOROGO 

 

A. Dekripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya Panti dhuafa Lansia 

Ponorogo 

Sejarah asal mula berdirinya Panti Dhuafa 

Lansia Ngasinan Ponororogo.  Panti Dhuafa Lansia 

yang di dirikan seorang yang dikenal dengan Nama 

Rama Philips yang dulunya berlatar belakang 

seorang pemulung di wilayah Kota Ponorogo. 

Di saat jadi seorang pemulung pak Rama 

kehidupanya sangat kesulitan dalam ekonomi untuk 

mencukupi 2 anak dan istrinya, beliau hanya 

mengandalkan dari memungut rosokan ditengah 

Kota Ponorogo memenuhi kebutuhan susu formula 

untuk anaknya serta kebutuhan pokok sehari-hari. 

Hasil yang didapatkan menjadi pemulung tidak 

cukup untuk membelikan susu anaknya bahkan buat 

makan sehari-hari saja belum tercukupi. Akhirnya 

pak Rama memberikan air tajin atau air rebusan 

beras saat masak nasi sebagai ganti susu formula 

anak-anaknya. Lebih mirisnya lagi disaat istrinya 
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sakit dan butuh biaya yang cukup besar sehingga 

istri yang beliau sayangi meninggal dunia  

Singkat cerita saat mulung pak Rama 

menemukan bekas lampu jari yang sudah mati beliu 

bongkar di situ beliu menemukan insiatif untuk 

mencoba memperbaikinya dan akhirnya berhasil. 

Dari situ pak Rama mulai beralih jadi tukang Jual 

dan servise lampu bekas yang dibantu istri keduanya. 

Dari profesi tersebut ekonomi pak Rama mulai ada 

peningkatan dan di kenal dengan nama Rama 

Philips. Pada saat beliau menjual lampu bekas di 

pasar sawo pak Rama menjumpai seorang bapak 

bapak tua yang sangat memperhatinkan karena 

teringat masa sulitnya, lalu beliau memutuskan 

untuk merawat bapak tersebut yang didukung kedua 

anaknya dan istrinya. Bapak tersebut ingin di rawat 

di rumah pak Rama yang kebetulan rumah tersebut 

masih ngontrak. Dari situ lah pak Rama melihat 

banyaknya Lansia terlantar di wilayah ponorogo. 

Sehingga pak Rama pada tahun 2016 mengontrak 

rumah lagi untuk mendirikan Rumah Singgah Dhufa 

Ponorogo dengan tujuan memberi makan orang yang 

kelaparan dan memberi selimut orang kedinginan. 

Pada tahun 2017 di tengah boomingya batu akik pak 

Rama mengetahui bisnis batu akik dari modal 80.000 

( delapan puluh ribu ) hingga menjadi ratusan ribu, 

dari situ pak Rama mulai bisa membeli rumah yang 

cukup sederhana dan ada sisa tanah di belakangnya, 

karena beliau merasa rejeki beliau dapat sebagian 
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adalah rejeki orang yang tidak mampu akhirnya 

beliau membangun sebuah tampungan di 

belakangnya yang berkapasitas 35 jiwa,dan disitu 

banyak lansia yang dirawat oleh beliau, karena 

banyaknya lansia yamng dirawat pak Rama Philips 

mulai berdatanggan relawan sosial yang 

membantunya merawat lansia tsb, dan di akhir 2017 

pak Rama mulai dikenal dari kalanggan pihak terkait 

dan di sarankan untuk melegalkan Rumah Singahnya 

menjadi LKS. 

Di awal tahun 2018 pak Rama melegalkan 

Rumah Singgahnya Sehingga Menjadi LKS Panti 

Dhuafa Lansia Ponorogo dari situ LKS yang di 

kelola beliau mulai berkembang pesat dengan dana 

sumber daya masyarakat, walaupun beliau tidak 

pernah galang dana melalui kotak amal ataupun di 

lampu merah, beliau hanya mengugah kegiatanya 

merawat para Lansia terlantar tsb di akun facebook 

dengan tujuan beliau biarga donatur yang masuk 

yang benar benar terdorong hatinya untuk membantu 

pengembanggan panti yang di kelolanya. Dari situ 

kesuksesan mulai di gapai oleh pak Rama, walaupun 

sudah sukses beliau tidak pernah lupa siapa dirinya 

dulu, sehingga beliau tetap berpegang teguh dengan 

tujuanya awal, beliau melebarkan jangkuan dengan 

berkerjasama selain dengan Dinas Sosial  P3A 

Ponorogo. Beliau juga menjalin MOU bersam Dinas 

Sosial Luar Kota Ponorogo dengan tujuan agar 
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Republik Indonesia tercinta kita ini terbebas dari 

orang orang terlantar. 

Panti Dhuafa Lansia Ponorogo  menjadi solusi 

untuk mereka Dhuafa dan Lansia yang terlantar dan 

membantu program dari pemerintah dalam 

pelaksnaan Undang Undang Pasal 34 ayat 1 yang 

bunyinya ( Fakir miskin dan anak terlantar di 

pelihara oleh negara ) Atau dalam UU 13 Tahun 

2011Tentang penanganan Fakir miskin.
1
 

2. Visi dan Misi Panti Dhuafa Lansia Ponorogo 

a. Visi Panti Dhuafa Lansia Ponorogo  

Memberikan sandang pangan papan dan 

memperhatikan kondisi kesehatan bagi saudara 

kita yang kurang beruntung terutama bagi para 

dhuafa dan lansia terlantar dengan landasan rasa 

kemanusiaan dan welas asih untuk kesejahteraan 

mereka, memberikan motifasi/bimbinggan para 

dhuafa agar mereka bisa bersosialisasi dengan 

masyarakat dan bisa kembali ke masyarakat 

layak pada umumnya memberikan 

motivasi/bimbingan bagi para lansia agar selalu 

menjaga kesehatan dan selalu mendekatkan diri 

kepada Tuhan YME. 

 

                                                             
1 Dokumen data (Lembaga Kesejahteraan Sosial Pandi Dhuafa Lansia 

Ponorogo, 2019), hlm 1 
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b. Misi Panti Dhuafa Lansia Ponorogo 

Panti Dhuafa Lansia Ponorogo bergerak di 

bidang bakti social, bagi saudara saudara kita 

yang nasibnya kurang beruntung terutama bagi 

para lansia / orang tua yang sudah tidak mampu 

bekerja lagi. Lansia yang sudah tidak ada yang 

memperdulikan serta hidup sebatang kara tanpa 

sanak saudara, dengan niat dan tekad kami yang 

membara kami akan berusaha berjuang untuk 

saling berbagi kepada mereka dengan landasan 

rasa kemanusiaan dan welas asih. 

c. Program Panti Dhuafa Lansia Ponorogo 

1) Pengembangan kemandirian di daerah 

terpencil serta untuk meningkatkan 

kemandirian Gelandangan, Pengemis, Anjal, 

Lansia, serta orang yang mengalami 

Keterbelakangan mental dan Desabilitas biar 

bisa mandiri  untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya, maka  perlu diadakan penyuluhan 

dalam berbagai aspek kehidupan dan 

penghidupannya agar mampu menanggapi 

perubahan   Sosial Budaya dan lingkungan. 

2)  Meningkatkan dan meratakan pelayanan sosial 

yang lebih adil dalam arti bahwa Setiap Warga 

Negara yang berhak untuk memperoleh 

pelayanan sosial yang sebaik baiknya. 

3) Pemberdayaan warga negara dalam segala 

aspek kehidupan agar mereka dapat hidup 

secara wajar baik jasmani, rohani dan sosial 
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PENASEHAT  

LUHUR KARSANTO 

 

sehingga dapat berperan aktif dalam 

pembangunan. 

3. Struktur Organisasi Panti Dhuafa Lansia 

Ponorogo 
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4 Letak Geografis 

 

Alamat Panti Dhuafa lansia Ponorogo yaitu Dari 

arah Utara di Jalan Ahmad Yani. Terus arah selatan 

menemui jalan pertigaan dekat Agen SR12 Desa 

Ngasinan, kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. 

Pusat Pembelanjaan. Belok ke kanan menemui 

Pelank Panti dhuafa Lansia Ponorogo. Melanjutkan 

ke arah barat jarak 100 meter. Memasuki Dukuh 

Mading, RT 02 RW 01. Dukuh Mantup, Desa 

Ngasinan, Kecamatan Jetis, kabupaten Ponorogo, 

Provinsi Jawa timur.  

4. Keadaan pengurus Panti Dhuafa lansia Ponorogo 

Keadaan Panti Dhuafa Lansia Ponorogo berjumlah 

16 pengurus yaitu : 1 orang ketua Panti, 2 orang 

sekertaris, 1 orang bendahara, 4 orang pengasuh, 2 

orang keamanan, 3 orang bagian Dapur atau 

memasak, 1 orang Seksi kerohanian, dan 1 orang 

seksi Lapangan. Sedangkan tingkat pendidikan akhir 

3 orang berpendidikan tingkat SD, 2 orang 

berpendidikan tingkat SMP, 9 orang berpendidikan 

tingkat SMA. Secara lebih detail, keadaan pengurus 

Panti dhuafa lansia ponorogo bisa di lihat di 

lampiran Data pengurus Pendidikan. 

5. Sarana dan Prasarana 

a) Kantor 

b) Aula 

c) Kamar 
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d) Dipan (tempat tidur + Kasur) 

e) Kamar mandi 

f) Selimut 

g) Kursi Roda 

h) Spiker aktif 

i) Ambulan 

j) Komputer 

k) Kipas angin. 

6. Kegiatan Di Panti Dhufa Lansia Ponorogo 

Kegiatan harian dan mingguan. Yaitu: Harian 

Senam Pagi, mandi pagi, Sarapan Pagi, Gladi bersih, 

Istirahat, Senam sore, Mandi Shore, dan kegiatan 

mingguan Siraman Rohani.
2
 

B. Dekripsi Data Khusus 

1. Data Kondisi Lansia di Panti Dhuafa Lansia 

Ponorogo 

Kesepian adalah perasaan terasing, tersisihkan, 

terpencil dari orang lain. Orang kesepian karena 

merasa berbeda dengan orang lain. Kesepian Akan 

muncul bila seseorang merasa : tersisih dari 

kelompoknya, tidak di perhatikan oleh orang-orang 

di sekitarnya, terisolasi dari lingkungan serta tidak 

ada seseorang tempat berbagi rasa dan pengalaman 

sehingga seseorang harus sendiri tanpa ada pilihan. 

Kesepian yang dialami seseorang sebenarnya 

merupakan gejala umum. Kesepian bisa dialami oleh 

                                                             
2 Lihat Data Dokumen 2020-2021, Panti Dhuafa Ponorogo, hlm 1-6. 
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siapa saja yaitu anak-anak-anak, remaja, dewasa, dan 

lansia. Kesepian yang dialami oleh lansia lebih 

terkait dengan berkurangnya kontak social, baik 

dengan anggota masyarakat maupun teman kerja 

sebagai akibat terputusnya hubungan kerja atau 

karena pensiun. Disamping itu ditinggalkannya 

bentuk keluarga luas (extended family) yang di 

sebabkan oleh berbagai factor dan meningkatnya 

bentuk keluarga batih (nucleus family) juga 

mengurangi kontak social lansia. Perubahan nilai 

social masyarakat yang mengarah kepada tatan 

masyarakat individualistik menyebabkan para lansia 

kurang mendapatkan perhatian sehingga sering 

tersisih dari kehidupan masyarakat. Kesepian atau 

murung merupakan keadaan yang dihadapi lansia 

meski tidak dikehendaki oleh lansia. Hal ini sama 

dengan hakekat manusia bahwasannya manusia 

merupakan makhluk social yang dalam hidupnya 

selalu membutuhkan kehadiran orang lain.
3
 

Beberapa Pandangan pendapat Pengurus Panti 

Dhuafa Lansia Ponorogo tentang Kondisi Lansia di 

Panti Dhuafa Lansia Ponorogo, Sebagaimana hal 

tersebut Bondan prakoso pengurus lapangan, 

berpendapat mengenai kondisi lansia di Panti Duhafa 

Lansia Ponorogo,  

“Kondisi lansia mengalami kesepian, 

penyebakan kesepian di alami lansia di Panti 

                                                             
3 Siti Partini Suardiman. Psikologi Usia Lanjut, (Gadjah mada 

University Press 2012), hlm 117. 
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Dhuafa Lansia Ponorogo. yaitu : a) Kesehatan, 

menyebabkan kesepian pada lansia dikarnakan 

mempunyai permasalahan pada kesehatannya. 

Seperti kesehatan dalam fisiknya mulai 

mengalami penurunan. Seperti tidak bisa 

berjalan dikarnakan memiliki penyakit stroke, 

lalu melihat teman yang lainnya bisa berjalan. 

Sehingga memandang dirinya tidak bisa berjalan 

hanya bisa terbaring di tempat tidur. Aktifitas 

sehari-harinya hanya di ruangan tempat tidur. 

Pasien lansia kebanyakan mengalami penyakit 

tua, contohnya seperti lupa dengan identitas diri, 

stroke, tidak bisa berjalan hanya bisa beraktifitas 

sehari-hari. Kegiatan makan, mandi buang air 

kecil sampai besar, hanya di tempat tidur. b) 

Teringat keluarga, Kegitan hari-harinya 

biasanya bersama keluarga atau anak-anaknya 

seperti kegiatan canda tawa dan sedih bersama 

keluarga. Dengan keadaan saat ini sangat 

berbeda sekali yang hanya bisa beraktifitas di 

lingkup terbatas di Panti dhuafa lansia. Teringat 

keluarga dengan penuh banyak kenangan 

bersama keluarganya. Namun, keluarga atau 

anak-anaknya sudah sibuk dengan pekerjaan dan 

pindah ke Kota lain, menjadikan lansia tidak ada 

yang mengurusinya. Serta itu menjadi alasan 

lansia di masukan ke Panti Dhuafa Lansia 

Ponorogo. c) Terkucilkan dengan kelompok 

anggota lansia yang lain,  beberapa lansia ada 
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yang masih baru masuk panti. Butuh waktu 

penyesuain untuk bisa akrab dengan anggota 

yang lainnya karena watak perilaku anggota 

panti sangat beragam ada yang galak, pendiam, 

usil.”
4
 

Dari pendapat yang di utarakan Bondan Prakoso 

penulis menyimpulkan bahwasanya kondisi lansia di 

Panti Dhuafa Lansia Ponorogo, kesepian 

dikarenakan beberapa faktor: Kesehatan, Teringat 

keluarga, terkucilkan dengan kelompok anggota 

lansia lain, pendapat yang lain dari Aris Prasatyo 

pengurus lapangan sebagai berikut. 

”Kondisi lansia mengalami kesepian Faktor 

menyebabkan kesepian yang di alami lansia di 

Panti Dhuafa Lansia Ponorogo, yaitu: a) Jenuh, 

Dikarnakan luang lingkupnya hanya terbatas 

saja. Hanya kegiatannya di dalam lingkungan 

Asrama Panti Dhuafa Lansia ponorogo. Tidak 

boleh keluar dari Lingkungan yang sudah 

dibatasi pagar kecuali ada kegiatan-kegitan 

tertentu bisa keluar. b) Kurang Sosial, 

Dikarnakan dengan anggota lansia Panti tidak 

ada yang bersosia. Lansia satu dengan yang lain 

kurang berkomunikasi atau jarang berbicara 

yang mengakibatkan kondisinya mengalami 

kesepian. c) Memiliki penyakit tua, Lansia 

kebanyakan memiliki penyakit tua, kebanyakan 

                                                             
4 Bondan Prakoso, Wawancara, 01/D/22-03/2021. 
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penyakit tua Seperti Pikun. Misalnya, seperti 

Lupa dengan identitas diri. Tidak bisa berjalan 

hanya bisa ber Aktifitas sehari-hari. Serta 

terdapat bebrapa lansia yang sudah tidak bisa 

beraktifitas kesana kemari di lingkungan panti 

hanya di tempat tidur.”
5
 

Dari pendapat yang di utarakan Aris Prasetyo 

penulis menyimpulkan bahwasanya kondisi lansia di 

Panti Dhuafa Lansia Ponorogo mengalami kesepian 

dengan beberapa faktor yaitu : Jenuh, kurang Sosial, 

memiliki Penyakit tua. Pendapat yang lain dari Agus 

Setyo Pramono Pengurus Kordinator Lapangan, 

sebagai berikut. 

”Kondisi lansia mengalami kesepian dikarnakan 

:  a) Kesehatan Menurun, Lansia mengalami 

kesepian dikarnakan kesehatannya mengalami 

penurunan dalam fisiknya. Memiliki penyakit 

tua. Tidak seperti masa muda yang masih sangat 

sehat dalam kesehatannya. Biasanya masaih bisa 

berdiri. Menjadikan lansia aktifitasnya 

terhambat hanya bisa terbaring di tempat 

istirahat atau tempat tidur. Adapun bebrapa 

lansia yang masih bisa beraktifitas, bisa berjalan 

namun lansia memiliki penyakit pikun. 

Menjadikan lansia mengalami kesepian dalam 

ber aktifitas sehari-harinya di Panti Dhuafa 

Lansia Ponorogo. b) Teringat Keluarga, Faktor 

                                                             
5 Aris Prasetyo, Wawancara, 02/D/23-03/2021. 
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selanjutnya teringat keluarga yang 

mengakibatkan kondisnya kesepian. 

Keluarganya tidak bisa mengurusi disebabkan 

keluarganya atau anak-anaknya memiliki 

keseibukan dalam kerjanya. Alasan tersebut 

yang menjadikan keluarga atau anak-anaknya 

memutuskan ayah atau ibunya di titipkan di 

panti. Serta ada keluarga atau anak-anaknya 

memutuskan orangtuanya tidak di urus, karena 

masalalunya seorang ayah yang tidak mengurusi 

anak-anaknya. Lansia tersebut terlantar di jalan 

dan akhirnnya di temukan oleh masyarakat dan 

berkerjasama dengan kepolisian. Kemudian 

kepolisian melaporkan ke Dinas Sosial dan 

Dinas Sosial memberikan ke lembaga Panti 

dhuafa lansia Ponorogo, c) Sosial, Faktor 

kesepian selanjutnya Faktor sosial. Bagi lansia 

masih baru masuk panti. Dalam sosialnya lansia 

merasa sendiri seperti terasing tidak mempunyai 

teman, dan tidak berkomunikasi di dalam 

lingkungan sosial Panti Dhuafa Lansia 

Ponorogo.”
6
 

Dari pendapat yang di utarakan Agus Setyo 

Pramono, penulis menyimpulkan bahwasanya 

kondisi lansia di Panti Dhuafa Lansia Ponorogo, 

lansia mengalami kesepian Faktor penyebab 

kesepian di alami lansia yaitu Kesehatan menurun, 

                                                             
6
Agus Setyo Pramono, Wawancara, 03/D/23-03/2021. 
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Teringat Keluarga, Sosial. Pendapat yang lain dari 

Eka Maria Francisca Pengurus Lapangan, sebagai 

berikut. 

“Kondisi lansia mengalami kesepian di panti 

dhuafa lansia Ponorogo, yaitu a) Ditinggalkan 

oleh semua anaknya karena masing-masing 

sudah membentuk keluarga, serta sibuk dengan 

pekerjaannya sendiri-sendiri. Lansia tersebut 

dengan anaknya jarang sekali bertemu 

menjadikan lansia mengalami kesepian di panti 

dhuafa lansia ponorogo, b) Berkurangnya 

kontak sosial dengan anggota lansia lain, pada 

dasarnya hidup memerlukan butuh bantuan 

tergantuangan dengan orang lain tidak bisa 

hidup dengan sendiri memerlukan teman atau 

anggota teman lain. Namun lansia tersebut 

masih belum bisa adaptasi dengan lingkungan 

barunya maka dari itu lansia merasa sendiri, 

merasa terkucilkan dengan anggota lansia yang 

lainnya, c) Ditinggalkan oleh pasangan hidup. 

Mengakibatkan kondisi lansia mengalami 

kesepian.”
7
 

Dari pendapat yang di utarakan Eka Maria 

Francisca, Penulis menyimpulkan bahwasanya 

kondisi lansia di Panti Dhuafa Lansia Ponorogo, 

lansia mengalami kesepian Faktor penyebakan 

                                                             
7Eka Maria Francisca, Wawancara, 04/D/23-03/2021. 
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kesepian di alami lansia yaitu Ditinggalkan oleh 

semua anaknya karena masing-masing sudah 

membentuk keluarga, serta sibuk dengan 

pekerjaannya sendiri-sendiri, Berkurangnya kontak 

sosial dengan anggota lansia lain, Ditinggalkan oleh 

pasangan hidup. Mengakibatkan kondisi lansia 

mengalami kesepian. Pendapat yang lain dari Rama 

Ketua Pengurus Panti Dhuafa Lansia Ponorogo, 

sebagai berikut. 

“Lansia mengalami kesepian dikarnakan yaitu a) 

faktor Usia sehingga daya ingat berkurang. 

Menyebabkan kondisi lansia mengalami 

kesepian, dikarnakan ketika waktu persiapan 

tidur itu ada lansia yang lupa bahwasannya dia 

sudah dibagikan selimut dan selimutnya dibuat 

bantal. Ketika melihat teman sampingnya 

memakai selimut. Lansia mengambil selimut 

temannya, yang terdekat tempat tidur. Dan 

akhirnya temannya tidak trima selimutnya di 

ambil dan akhirnya berantem. Alasanya lansia 

mengambil selimut temannya dikaranakan lansia 

belum dapat selimut. Padahal dia sudah dapat 

selimut. Mengakibatkan Kondisi lansia 

mengalami kesepian dikarnakan faktor usia 

sehingga daya ingatnya berkurang, b) Terisolasi, 

Faktor kesepian selanjutnya terisolasi dari ruang 

lingkup yang terbatas di lingkungan Panti 

Dhuafa Lansia Ponorogo, Dikarnakan peraturan 

panti lansia tidak boleh keluar dari lingkungan 
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yang sudah ditentukan oleh pengurus panti, 

demi menjaga anggota lansia yang kabur dari 

Panti Dhuafa Lansia, Menjadikan kondisi lansia 

mengalami kesepian, c) Tidak dilibatkan 

kegiatan melibatkan fisik, Dikarnakan kondisi 

fisik lansia yang sangat menurun, seperti tidak 

bisa berdiri dikarnakan memiliki penyakit 

stroke, hanya bisa kegiatan harianya terbaring di 

ruangan tempat tidur. Mengakibatkan kondisi 

lansia mengalami kesepian, d) Teringat 

keluarga, Faktor penyebab kondisi lansia 

kesepian, dikarnakan teringat keluarga. Serta 

beberapa lansia yang baru masuk di panti Dhufa 

Lansia Ponorogo yang masih butuh penyesuaian 

diri dilingkungan panti. Mengakibatkan lansia 

masih teringat keluarga. Menjadikan kondisi 

lansia mengalami kesepian di Panti Dhuafa 

Lansia Ponorogo”
8
. 

Dari pendapat yang diutarakan Rama, Penulis 

menyimpulkan bahwasanya kondisi lansia di Panti 

Dhuafa Lansia Ponorogo, lansia mengalami kesepian 

karena mempunyai penyakit pelupa atau pikun 

tingkat tinggi, terisolasi, tidak dilibatkan kegiatan 

tertentu mengakibatkan kondisi lansia mengalami 

kesepian. 

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa, 

Pengurus Panti Dhuafa Lansia Ponorogo, 

                                                             
8 Rama, Wawancara, 05/D/03-04/2021. 
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memberikan pendapat yang sama terkait Kondisi 

Lansia mengalami kesepian, penulis menyimpulkan 

pendapat tentang faktor kesepian yaitu faktor 

kesehatan menurun yang di alami lansia, memiliki 

penyakit tua, teringat keluarga, kurang sosial, jenuh, 

ditinggalkan oleh semua anaknya karena masing-

masing sudah membentuk keluarga, faktor Usia 

sehingga daya ingat berkurang, Terisolasi, dan Tidak 

libatkan kegiatan melibatkan fisik. 

 

2. Data Cara Mengatasi Kesepian Lansia di Panti 

Dhuafa Lansia Ponorogo 

Mengatasi Kesepian ada dua cara yang bisa 

ditempuh. Pertama upaya yang berasal dan 

dilakukan oleh lansia itu sendiri dengan dirinya 

sendiri yang menjadi kuncinya, karena berasal dari 

dalam diri yang bersangkutan. Kedua, oleh orang 

lain, baik oleh anak, cucu, sanak keluarga maupun 

orang lain yang peduli pada lansia. 1) Lansia sendiri 

memang harus aktif mengatasi masalahnya sendiri. 

Bagi lansia itu sendiri ada beberapa Cara yang dapat 

dilakukan. Misalnya lansia secara aktif menjalin 

kontak sosial dengan teman, tetangga atau sanak 

keluarga. Kontak sosial dapat berupa aktif dalam 

berbagai kegiatan sosial, senam, padan suara, hobi, 

atau kegiatan keagamaan. Bahkan kegiatan ini perlu 

dipersiapkan dan dirintis sejak para-usia lanjut. 2) 

Orang lain, Upaya yang dilakukan oleh orang lain 

seperti anak, cucu, sanak keluarga atau orang lain 
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yaitu a) Mengunjungi secara periodik. Agar kegiatan 

kunjungan ini lebih sering atau terjaga frekuensinya, 

diadakan jadwal kegiatan kunjungan masing-masing 

anak atau cucu. Jika memungkinkan kunjungan di 

lakukan setiap hari minggu secara bergilir. 

Kunjungan ini tidak saja mengurangi rasa kesepian 

tetapi juga memonitor kondisi kesehatan orang tua. 

Jika anak cucu tiba kegembiraan tergambar di 

wajahnya yang berseri-seri. Seharian mereka 

bercerita tentang berbagai hal yang mengasyikkan 

serta bercandaria. Biasanya ketika tiba saat 

berpamitan, selalu terbayang kemurungan di 

wajahnya, bahkan kadang-kadang Lansia menangis 

kenapa begitu cepat ditinggalkan lagi, Bagi lansia 

hari mingggu adalah hari yang sangat 

membahagiakan dan sangat dinantikan, b) 

Menyediakan fasilitas yang dapat membantu 

mengurangi kesepian Seperti: Radio, TV, telpon dan 

lainnya sebagainya.
9
  

Bimbingan dan Konseling adalah suatu 

proses pemberian bantuan kepada individu maupun 

kelompok, secara berkelanjutan dan sistematis. 

Dilakukan oleh seorang ahli yang telah mendapat 

latihan khusus itu. Dengan tujuan agar individu 

dapat memahami dirinya, lingkuangannya serta 

dapat mengarahkan diri dan menyesuakan diri untuk 

                                                             
9 Farida Hanum, Prati Sabda Lansia Majalah Studi Lansia, 
(Yogyakarta: Pusat Studi Sumber Daya Lansia Lembaga Peneltian 
UNY), hlm 9-13. 
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mengembangkan potensi dirinya secara optimal 

untuk kesejahteraan dirinya dan kesejahteraan 

masayarakat.10 Metode Lansung adalah dimana 

konselor melakukan komunikasi secara bertatap 

muka dengan konseli, metode ini dilakuan dengan 

Metode individual Konselor melakukan komunikasi 

lansung dengan konseli secara individual, hal ini 

dapat di lakukan dengan percakapan pribadi.11 

Dengan perkataan lain pemberian bantuan diberikan 

dilakukan melalui hubungan yang bersifat “face-to-

face-relationship” (hubungan empat mata), yang 

dilaksanakan dengan wawancara antara 

(pembimbing) konselor dengan siswa (klien). 

Masala-masalah yang dipecahkan melalui teknik 

konseling, adalah masalah-masalah yang bersifat 

pribadi. Adapun konseling individual, konselor 

dituntut untuk mampu bersikap penuh simpati dan 

empati. Simpati ditunjukan oleh konselor melalui 

sikap turut merasakann apa yang dirasakan oleh 

klien. Sedangkan empati adalah usaha konselor 

menempatkan diri dalam situasi diri klien dengan 

segala msalah-masalah yang di hadapinya. 

Keberhasilan konselor bersimpati dan berimpati 

Akan memberikan kepercayaan yang sepenuhnya 

kepada konselor. Keberhasilan bersimpati dan 

                                                             
10 Anas Salahudin, Bimbingan & Konseling. (Bandung: CV.Pustaka 

Setaia, 

 2019), hlm 13-16.  
11 Ibid, hlm 12. 
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berempati dari konselor juga akan sangat membantu 

keberhasilan dalam proses konseling.
12

 Hal ini sama 

dengan beberapa pandangan dari pengurus panti 

dhuafa lansia terkait cara mengatasi kesepian pada 

lansia di panti panti dhuafa lansia ponorogo sebagai 

mana hal tersebut bondan prakoso berpendapat 

sebagai berikut : 

“Mengatasi kesepian dengan cara diberikan 

bimbingan konseling secara inkdividu maupun 

kelompok untuk menyelesaikan permasalahan 

kesepian terhadap lansia secara turun lansung 

kelapangan dengan berinteraksi dengan lansia 

yang mengalami kesepian diberi pendekatan 

dengan berinteraksi terhadap lansia yang 

mengalami kesepian,”
13

 

Dari pendapat dari Bondan Prakoso, Penulis 

memberi kesimpulan bahwasanya   mengatasi 

kesepian pada lansia dengan diberikan Bimbingan 

Konseling individu maupun kelompok dengan turun 

langsung kelapangan diberikan pendekatan 

berinteraksi terhadap lansia yang mengalami 

kesepian, dari Aris Prasetyo mengungkapkan sebagai 

berikut : 

“Mengatasi kesepian dengan cara turun lansung 

kelapangan dengan berinteraksi dengan lansia 

yang kesepian diberi pendekatan dengan cara 

                                                             
12 Rizka Annisa Fauziyah. Tugas Makalah Psikologi Konseling. 

Makalah, (Universitas Persada Indonesia Y,A,L. Jakarta 2020), hlm 1-2. 
13 Bondan Prakoso, Wawancara, 01/D/22-03/2021. 



73 
 

 

diajak bicara dengan individu maupun kelompok 

lansia serta dapat diberikan hiburan dengan alat 

musik seperti musik box dengan di putarkan 

lagu yang disenangi lansia, diberikan kegiatan 

senam, menjadikan lansia terhibur dan 

hilangnya rasa kesepian yang di alami lansia, 

cara lainya dengan memberikan saran untuk 

berhubungan dengan sesama lansia seperti untuk 

ber komunikasi dengan teman ruangan kamar 

tempat tidur maupun di luar ruangan kamar.” 
14

 

 Pendapat yang lain dari agus setyo pramono 

terkait cara mengatasi kesepian pada lansia yaitu  

“Mengatasi kesepian dengan bimbingan 

konseling metode langsung, secara turun 

lapangan dan memperhatikan lansia yang 

mengalami kesepian dengan metode bimbingan 

konseling individu dan kelompok. Pertama 

secara individu dengan diberi pendekatan 

melalui berkomunikasi dengan diberikan saran 

untuk menjadikan lansia tidak kesipan lagi. 

Misalnya, ketika lansia menceritakan masalalu 

yang tidak baik. Seperti lansia pernah gagal 

dalam membina keluarga dikarnakan tidak 

mengurusi dengan penuh tanggung jawab lalu 

dibenci oleh anak-anaknya terus di usir dari 

rumah yang mengakibatkan lansia ini terlantar. 

Dengan hal itu memberikan saran bahwa sudah 

                                                             
14 Aris Prasetyo, Wawancara, 02/D/23-03/2021. 
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biarlah masalalu biar lah ber lalu sudah jangan 

di ingatkan kembali anggap saja saya anaknya 

yang memberikan kasih sayang, perhatian dan 

mengurusi anda sehari-hari. Kedua secara 

kelompok, dengan diberikan kegiatan senam 

atau hiburan diputarkan lagu-lagu yang 

membuat senang lansia, diajak jalan-jalan keluar 

bagi lansia yang masih bisa bejala hanya di 

lingkungan terdekat panti dhuafa lansia 

ponorogo. menjadikan lansia tidak merasa 

jenuh. Kemudian lansia tersebut merasakan 

kenyamanan pada lansia di lingkungan panti 

dhuafa lansia ponorogo.”
15

  

Dari beberapa pendapat pengurus di atas penulis 

menarik kesimpulan, terkait cara mengatasi kesepian 

pada lansia yaitu dengan cara diberikan bimbingan 

konseling secara individu maupun kelompok. 

Metode bimbingan konseling langsung secara turun 

kelapangan dengan berinteraksi dengan lansia yang 

mengalami kesepian diberi pendekatan dengan 

berinteraksi, serta lansia yang mengalami kesepian 

disebabkan memiliki penyakit yang tidak bisa di 

atasi oleh pengurus panti. Diberikan hiburan dengan 

alat musik seperti musik box dengan di putarkan 

lagu yang di senangi lansia. Diberikan kegiatan 

senam, diajak jalan-jalan, memberikan saran untuk 

berhubungan dengan sesama lansia seperti 

                                                             
15 Agus Setyo Pramono, Wawawncara, 03/D/23-03/2021. 
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berkomunikasi dengan teman ruangan kamar tempat 

tidur maupun di luar ruangan kamar, pengurus 

memper bolehkan keluarga yang bersangkutan untuk 

mengunjungi, pengurus memfasilitasi hewan 

peliaraan seperti ayam, kucing, dan burung dara. 

Tujuanya untuk menghibur lansia agar lansia bisa 

bermain dengan hewan yang sudah di fasilitasi oleh 

pengurus panti.  
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BAB IV 

PEMBAHSAN 

A.  Kondisi di Panti Dhuafa Lansia Ponorogo 

Berdasarkan hasil analisis data peneliti 

mengemukakan kondisi lansia di Panti Dhuafa 

Lansia Ponorogo. sebagai Berikut: 

Sebagaimana pendapat Bondan Prakoso 

Pengurus bagian lapangan mengutarakan  

“Kondisi Lansia mengalami kesepian,”
1
 

Kesepian adalah perasaan terasing, tersisihkan, 

terpencil dari orang lain. Sering terjadi orang 

kesepian karena merasa berbeda dengan orang 

lain. Kesepian Akan muncul bila seseorang 

merasa tersisih dari kelompoknya, tidak 

diperhatikan oleh orang-orang di sekitarnya, 

terisolasi dari lingkungan, tidak ada seseorang 

tempat berbagi rasa dan pengalaman, maka dari 

itu kesepian bisa dialami oleh lansia. Kesepian 

yang dialami oleh lansia lebih terkait dengan 

berkurangnya kontak social, absennya atau 

berkurangnya peran social. Baik dengan anggota 

masyarakat maupun teman kerja sehingga 

terputusnya hubungan kerja atau karena pensiun. 

Disamping itu ditinggalkannya bentuk keluarga 

luas (extended family) yang disebabkan oleh 

berbagai factor dan meningkatnya bentuk 

                                                             
1
 Bondan Prakoso, Wawancara, 01/D/22-03/2021. 
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keluarga batih (nucleus family) juga mengurangi 

kontak social lansia. Perubahan nilai social 

masyarakat yang mengarah kepada tatan 

masyarakat individualistik menyebabkan para 

lansia kurang mendapatkan perhatian sehingga 

sering tersisih dari kehidupan masyarakat. 

Kesepian atau murung merupakan keadaan yang 

dihadapi lansia meski tidak di kehendaki oleh 

lansia.2  

Kesehatan menurun, lansia kesehatan dalam fisiknya 

mulai mengalami penurunan. Seperti tidak bisa berjalan 

dikarnakan memiliki penyakit stroke, melihat teman yang 

lainnya bisa berjalan. Sehingga memandang dirinya tidak 

bisa berjalan hanya bisa terbaring di tempat tidur. Aktifitas 

sehari-harinya hanya di ruangan tempat tidur.  

“Faktor kesehatan menyebabkan kesepian. Karna 

mengalami menurunan dalam kesehatannya dan 

mulai diserang penyakit-penyakit tua. Seperti 

penyakit pikun, stroke tidak bisa berjalan. 

Menjadikan terkendala dalam aktifitas sehari-harinya 

tidak bisa ikut kegitan-kegiatan di luar kamar hanya 

bisa terbaring di rungan tempat tidur, mengakibtakan 

munculnya rasa kesepian. Dikarnakan tidak sembuh-

sembuh dalam penyakitnya. Yang di rasakan 

merasakan pesimis tidak ingin melanjutkan 

                                                             
2 Siti Partini Suardiman. Psikologi Usia Lanjut, (Gadjah mada 

University Press 2012), hlm 117. 
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hidupnya, menjadikan faktor kesepian di sebabkan 

kesehatan.
3
 

“Lansia mengalami kesepian karena terdapat 

beberapa lansia yang masih baru masuk panti butuh 

waktu penyesuain untuk bisa akrab dengan anggota 

yang lain, karena watak perilaku anggota panti 

sangat beragam ada yang galak, pendiam, dan usil. 

Akibatnya lansia mengalami kesepian karna masih 

belum bisa beradaptasi dengan lansia yang lain.”
4
  

Lansia juga kesepian dikarenakan merasa jenuh. 

Jenuh yang dimaksud yaitu dalam ruang lingkupnya hanya 

terbatas saja. Kegiatan hanya di dalam lingkungan Asrama 

Panti Dhuafa Lansia ponorogo, lansia tidak boleh keluar 

dari Lingkungan yang sudah dibatasi Pagar. Kegiatan 

seharian hanya berada di lingkungan asrama panti saja, 

terkecuali ada kegiatan-kegitan tertentu bisa keluar. Bagi 

Pihak panti kebijakan tersebut mengurangi hal-hal yang 

tidak dinginkan, namun beberapa lansia merasakan 

kejenuhan lalu merasa kesepian.  

“Pada lansia sudah tidak heran lagi terdapat 

penyakit-peyakit yang dideritanya misalnya yang 

umum diderita yaitu lupa dengan identitas diri serta 

stroke yang mengakibatkan tidak bisa berjalan hanya 

bisa ber aktifitas sehari-hari. Seperti makan, mandi, 

                                                             
3 Siti Bandiyah, Lanjut Usia Dan Keperawatan Geronti, (Yogyakarta: 
Nuha Medika, 2015), hlm 8 
4 Bondan Prakoso, Wawawancara, 01/D/22-03/2021. 
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buang air kecil sampai besar dilakukan di tempat 

tidur semua kegiatnya.”
5
  

“Lansia merasa kesepian karena teringat 

keluarganya. Keluarganya tidak bisa mengurusi 

disebabkan keluarga atau anak-anaknya sudah 

memiliki kesibukan dalam pekerjannya. Maka dari 

itu menjadikan keluarga atau anak-anaknya 

memutuskan ayah atau ibunya dititipkan di panti. 

Serta terdapat keluarga atau anak-anaknya 

memutuskan orangtuanya tidak diurus dengan alasan 

masalalu seorang ayah yang tidak mengurusi 

keluarganya lalu keluarganya tidak mengurus balik. 

Setelah itu ketika ayahnya sudah lansia dan terlantar 

di jalan dan akhirnnya di temukan oleh masyarakat 

dan berkerjasama dengan kepolisian. kemudian 

kepolisian melaporkan ke Dinas Sosial dan Dinas 

sosial memberikan ke lembaga Panti dhuafa lansia 

Ponorogo. Bagi lansia masih baru masuk panti. 

dalam sosialnya lansia merasa sendiri. Seperti 

terasing. Tidak mempunyai teman, dan tidak 

berkomunikasi di dalam lingkungan sosial Panti 

Dhuafa Lansia Ponorogo. Mengakibatkan kondisinya 

Mengalami kesepian dalam kegiatan aktifitas sehari-

hari di Panti Duhafa Lansia Ponorogo.”
6
 

Terisolasi dari luang lingkup yang terbatas di 

lingkungan Panti Dhuafa Lansia Ponorogo. Peraturan panti 

lansia tidak boleh keluar dari lingkungan yang sudah 

                                                             
5
 Aris Praetyo, Wawawncara, 02/D/23-03/2021. 

6 Agus Setyo Pramono, Wawancara, 03/D/23-03/2021. 
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ditentukan oleh pengurus panti, demi menjaga anggota 

lansia yang kabur dari Panti Dhuafa Lansia, Menjadikan 

kondisi lansia mengalami kesepian. 

Lansia dikarenakan kesehatan menurun, terkucilkan 

dengan kelompok anggota pasien yang lain, jenuh, 

memiliki penyakit tua, teringat keluarga, terisolasi, daya 

ingat berkurang, ditinggalkan oleh semua anaknya karena 

masing-masing sudah membentuk keluarga, sosial, dan  

ditinggalkan oleh pasangan hidup, oleh sebab itu apa bila 

tidak tangani lansung akan membahayakan, bisa 

mengakibatkan kematian terhadap lansia. 

B. Cara mengatasi Kesepian Lansia di Panti Dhuafa 

Lansia Ponorogo 

 

Berikut adalah cara mengatasi Kesepian lansia yang dilakukan 

Pengurus Panti dhuafa Lansia Ponorogo. 

Pertama Bimbingan Konseling individu dan kelompok, dan 

metode Bimbingan Konseling metode lansung, Yang 

pertama secara individu dengan diberipendekatan secara 

di ajak bicara atau wawancara yang di bicarakan oleh lansia 

dengan di dengarkan oleh pengurus dan merefleksikan 

pembicaraan yang sudah di utarakan oleh lansia. Diberikan 

saran untuk menjadikan kondisi lansia tidak mengalami 

kesepian, Yang kedua secara kelompok. dengan diberikan 

kegiatan Senam, menjadikan lansia senang, dan di ajak 

jalan-jalan keluar bagi lansia yang masih bisa bejalan. 

Hanya di lingkungan terdekat Panti Dhuafa Lansia 

Ponorogo. Menjadikan lansia tidak merasa jenuh 

menjadikan kesepian. dan menjadikan memberikan 
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kenyamanan di lingkungan Panti Dhuafa Lansia 

Ponorogo. Bimbingan dan Konseling adalah suatu 

proses pemberian bantuan kepada individu maupun 

kelompok, secara berkelanjutan dan sistematis. dilakukan 

oleh seorang ahli yang telah mendapat latihan khusus itu. 

Dengan tujuan agar individudapat memahami dirinya. 

Lingkuangannya, serta dapat mengarahkan diri dan 

menyesuakan diri dengan lingkungan untuk 

mengembangkan potensi dirinya secara optimal untuk 

kesejahteraan dirinya dan kesejahteraan masayarakat.
 

Di Panti Duafa Lansia Ponorogo diberikan Bimbingan 

Konseling, konselor melakukan komunikasi secara 

bertatap muka dengan konseli, Konselor melakukan 

komunikasi lansung dengan konseli secara individual,  

dengan percakapan pribadi yang dibuatdengan Konseling 

Individual, Dengan perkataan lain pemberian bantuan 

diberikan dilakukan melalui hubungan yang bersifat “face-

to-face-relationship” (hubungan empat mata), yang 

dilaksanakan dengan wawancara antara (pembimbing) 

konselor dengan siswa (klien). Masalah-masalah yang 

dipecahkan melalui teknik konseling, adalah masalah-

masalah yang bersifat pribadi. Adapun konseling 

individual, konselor dituntut untukmampu bersikap penuh 

simpati dan empati. Simpati ditunjukan oleh konselor 

melalui sikap turut merasakann apa yang dirasakan oleh 

klien. Sedangkan empati adalah usaha konselor 

menempatkan diri dalam situasi diri klien dengan segala 

msalah-masalah yang di hadapinya. Keberhasilan 

konselor bersimpati dan berimpati akan memberikan 
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kepercayaan yang sepenuhnya kepada konselor. 

Keberhasilan bersimpati dan berempati dari konselor juga 

kan sangat membantu keberhasilan dalam proses 

konseling.
7
 

 

Kedua Pengurus memper bolehkan keluarga yang ber 

sangkutan untuk mengunjungi Orangtua yang berada di 

Panti Dhuafa Lansia Ponorogo. Menjadikan lansia bisa 

bertemu dengan keluarganya. dan bisa terobati rasa kesepian 

Ketika keluarga mengunjunginya, kegiatan kunjungan ini 

lebih sering menjadikan jadwal kegiatan kunjungan masing-

masing anak atau cucu. Jika memungkinkan kunjungan 

dilakukan setiap hari minggu secara bergilir. Kunjungan ini 

tidak saja mengurangi rasa kesepian tetapi juga memonitor 

kondisi kesehatan orang tua. Bila anak cucu tiba. 

Kegembiraan tergambar di wajahnya yang berseri-seri. 

Seharian mereka bercerita tentang berbagai hal yang 

mengasyikkan serta bercandaria. Biasanya ketika tiba saat 

berpamitan, selalu terbayang kemurungan di wajahnya, 

bahkan kadang-kadang Lansia menangis kenapa begitu 

cepat ditinggalkan lagi. Bagi lansia hari mingggu adalah 

hari yang sangat membahagiakan dan sangat dinantikan,
8
 

Ketiga Diberikan hiburan dengan alat musik seperti musik 

box dengan di putarkan lagu yang di senangi lansia, 

                                                             
7 Anas Salahudin, Bimbingan & Konseling. (Bandung: CV.Pustaka 

Setaia, 2019), hlm 13-16.  
8
 Farida Hanum, Prati Sabda Lansia Majalah Studi Lansia, 

(Yogyakarta: Pusat Studi Sumber Daya Lansia Lembaga Peneltian 

UNY), hlm 9-13. 
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Menjadikan lansia terhibur dan hilangnya rasa kesepian 

yang di alami lansia. Menyediakan fasilitas yang dapat 

membantu membantu mengurangi kesepian seperti Radio, 

TV, telpon dan Musik box
9
 

                                                             
9 Farida Hanum, Prati Sabda Lansia Majalah Studi Lansia, hlm 9-13. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian Bimbingan dan 

Konseling Dalam Mengatasi Kesepian Pada Lansia 

di Dhufa Lansia Ponorogo dapat disimpulkan 

beberapa point-point sebagai berikut:  

1. Lansia di Panti Dhuafa Lansia Ponorogo 

mengalami kesepian. Kesepian disebabkan 

oleh kesehatan menurun, terkucilkan dengan 

kelompok anggota pasien yang lain, jenuh, 

memiliki penyakit tua, teringat keluarga, 

terisolasi, ditinggalkan oleh semua anaknya 

karena masing-masing sudah membentuk 

keluarga serta mempunyai kesibukan sendiri.   

2. Lansia di Panti Dhuafa Ponorogo diberikan 

Bimbingan Konseling secara individu dan 

kelompok dengan metode lansung, pengurus 

memperbolehakan kesempatan 

keluargalansia mengunjungi dan memberikan 

hiburan seperti musikdan hewan periliharaan. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, tentang 

Bimbingan dan konseling dalam mengatasi kesepian 

pada lansia di Panti dhuafa lansia ponorogo. Berikut 

beberapa saran yang direkomendasikan : 
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1. Disarankan kepada pengurus panti dhuafa lansia 

untuk meningkatkan kemampuan dalam memberikan 

Bimbingan dan konseling dalam mengatasi kesepian 

lansia, agar lansia tidak mengalami kesepian. 

2. Disarankan untuk lansia agar menyibukkan diri 

dengan berbagai kegiatan di panti agar tidak merasa 

kesepian. 

3. Disarankan untuk peneliti selanjutnya agar lebih 

mendalami dalam melakukan penelitian. 
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