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BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Meningkatnya pertumbuhan lanjut usia di Indonesia pada saat 

ini sangat cepat. Proses penuaan yang tidak dapat dihindari sudah 

menjadi hal yang pasti akan dilalui oleh setiap orang. Lanjut usia 

merupakan para wanita atau lelaki yang umurnya diatas 60 tahun, 

yang umumnya berkurangnya fungsi pendengaran, penglihatan, 

kekuatan fisik, psikologis dan kesehatan. Pada lanjut usia 

seseorang akan mengalami kehilangan jaringan otot, susunan 

syaraf, dan jaringan lain sehingga tubuh akan mati sedikit demi 

sedikit. Hal ini dapat memengaruhi proses menua menimbulkan 

berbagai masalah sosial ekonomi, mental maupun fisik biologik 

(Mujahidullah,2012:1-3). 

Semakin bertambahnya usia,  Menurut Tyson (1999) yang 

dikutip oleh (Zulfitri,2011) mengatakan bahwa masalah yang 

terjadi pada lanjut usia cenderung ditemukan akibat adanya 

gangguan yaitu harga diri rendah, kecemasan yang tinggi, mudah 

marah, mudah tersinggung, kurang percaya diri, kesepian dan 

sebagainya. Hal ini dapat menyebabkan mempengaruhi tingkat 

motivasi diri dalam menjaga kesehatannya sendiri.  

Pada dasarnya lanjut usia sangat membutuhkan perhatian dan 

kasih sayang dari keluarganya. Mereka juga ingin merasakan 
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kebahagiaan bersama anak-anaknya atau keluarganya dan ingin 

diakui akan keberadaanya. Kenyataannya, tidak semua lansia 

mendapatkan kasih sayang, perhatian dan dukungan sosial dari 

pihak keluarganya. Panti Jompo saat ini dianggap sebagai solusi 

yang tepat bagi keluarga karena dapat membantu menangani 

kebutuhan keseharian lanjut usia. Berbagai faktor lansia 

menghabiskan sisa hidupnya di panti jompo seperti sengaja 

dititipkan oleh anaknya karena tidak mempunyai waktu untuk 

mengasuh orang tuanya sendiri, dan biasanya banyak keluarga 

menitipkan orang tuanya lantaran bekerja di luar kota bahkan diluar 

negeri ini juga merupakan alasan keluarga menempatkan orang 

tuanya di panti jompo.  

Ketika lansia memasuki lingkungan yang baru yaitu panti 

jompo, maka untuk memulai berkomunikasi yang pertama 

dilakukan oleh pengasuh untuk mendapatkan kesan pertama guna 

terjaganya hubungan yang baik antara pengasuh dan lanjut usia. 

Berkurangnya interaksi sosial pada lansia dapat menyebabkan 

lanjut usia merasa sendiri dan kurang nyaman saat berada di panti 

jompo. Komunikasi antarpribadi sangat berperan dalam 

menghubungkan pengasuh dan para lansia dalam memberikan 

pelayanan kepada lanjut usia. Mengingat lansia yang baru datang 

ingin menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang baru sehingga 

dibutuhkan komunikasi secara tatap muka atau pribadi agar antara 

pengasuh dan lanjut usia saling memahami dan mengerti karakter 
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masing-masing sehingga membuat nyaman para lansia untuk 

tinggal di panti tersebut.  

Dalam kehidupan di panti jompo, lansia terkadang sulit untuk 

diatur, mudah tersinggung, dan sifat menjadi anak anak. Jika lansia 

tidak dapat menyesuaikan diri di sekitar lingkungannya yang baru, 

maka tidak  menutup kemungkinan lansia akan mengalami depresi 

dan akan menutup diri. Menurut Judith Rodin dan Elle Ranger 

(1977) dalam Santrock (2002:162) mengatakan bahwa lanjut usia 

yang diberikan semangat untuk bisa bertanggung jawab dan 

mengontrol terhadap dirinya sendiri, ternyata akan membuat lebih 

bahagia di bandingkan dengan lanjut usia yang bergantung pada 

pengasuh. 

Penggunaan komunikasi antarpribadi sangat efektif sehingga 

dibutuhkan bagi pengasuh dalam proses pengasuhan lansia dalam 

membina hubungan yang baik untuk mengubah sikap dan perilaku 

lansia lebih baik. Komunikasi antarpribadi dimaksudkan untuk 

memberikan  pelayanan berupa perlindungan, perhatian, 

pertolongan pada lansia. Karena sifatnya yang dua arah hal ini akan 

terjadi interaksi secara langsung atau percakapan. Hal ini 

diharapkan pengasuh untuk bisa membangkitkan semangat, rasa 

percaya diri dan motivasi diri terhadap lansia agar nyaman untuk 

tinggal di Panti Jompo. 
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Pondok Lansia Al-Islah ini terletak di jalan Laksda Adi 

Sucipto 22A No. 30 kota Malang, merupakan salah satu dari 

beberapa panti jompo muslim di kota Malang yang lokasinya 

mudah di askes dan tidak sulit di cari. Yang membuat uniknya 

pondok lansia ini adalah seluruh penghuninya atau lanjut usia 

berjenis kelamin perempuan. Saat ini di Pondok lansia memiliki 3 

pengasuh dan 2 perawat orang tim medis untuk cek rutin kesehatan 

pada lansia, serta fasilitas yang cukup memadai.  

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Komunikasi Antarpribadi 

Dalam Pengasuhan Lanjut Usia (Studi Kasus Di Pondok Lansia 

Al–Islah Malang)”.   
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan peneliti, 

maka rumusan  masalah yaitu “Bagaimana komunikasi antarpribadi  

dalam pengasuhan lanjut usia di pondok lansia Al-Islah Malang?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui komunikasi antarpribadi dalam 

pengasuhan lanjut usia di pondok lansia Al-Islah Malang  

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian studi 

ilmu komunikasi yang berkaitan dengan komunikasi antarpribadi. 

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti 

berikutnya untuk disempurnakan dan untuk memecahkan masalah 

dalam setiap persoalan komunikasi antarpribadi. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan komunikasi 

antarpribadi yang baik dan menciptakan suasana harmonis antara 

pengasuh dengan lansia. 
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