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Abstrak 
 

Ketika sesorang memasuki usia lanjut  maka akan mengalami perubahan dan 
penurunan kondisi fisik yang akan mempengarui penurunan konsep diri. Dari hasil studi 
pendahuluan di Panti  Werdha Darma Bakti Surakarta diperoleh data di Panti terdapat 
sejumlah 85  lansia terdiri dari 35 laki-laki orang dan  50 orang perempuaan. Berdasarkan 
wawancara terhadap 3 lansia yang dirawat di panti, 1 lansia mengatakan senang 
meskipun mereka hidup jauh dari keluarga dan  saudara merasa bersyukur, 2 lansia 
mengatakan sedih rindu dengan keluarganya. Lansia mengatakan mengenai konsep diri 
bahwa menaggap dirinya sudah tua, sakit-sakitan,  merasa malu, minder  tinggal di panti 
merasa terbuang mengaggap dirinya sudah tidak berguna lagi dan jarang berinteraksi. 
Tujuan dari penelitian untuk mengetahui gambaran diri atau citra diri, ideal diri, harga diri, 
identitas diri, penampilan peran. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dalam 
penelitian 5 informan yang dirawat di Panti Werdha Darma Bakti Surakarta, 
menggunakan teknik purposive sampling. Instrumen penelitian, menggunakan indept 
interview, FGD (Focus Group Discution) dan  metode triangulasi. Hasil penelitian konsep 
diri pada lanjut usia yang dirawat di Panti Werdha Darma Bakti Surakarta pada lansia 
memiliki konsep diri yang negatif. Aspek gambaran diri atau citra diri terdapat lansia 
negatif yaitu merasa takut perubahan, kondisi fisik, berpenampilan kurang rapi dan 
bersih. Aspek Ideal diri,  lansia   yaitu tidak merasa puas dan bangga dengan 
kehidupannya. Aspek harga diri terdapat  lansia  yaitu lansia merasa malu dan minder 
dengan keadaanya, kerena merasa terbuang dari keluarga dan masyarakat. Aspek 
Identitas diri terdapat  lansia yaitu lansia hanya dikenal sebagai lansia yang pendiam 
jarang berinteraksi. Aspek  penampilan peran, semua lansia memiliki penampilan peran 
positif lansia berperan sebagai lansia yang baik, sering menolong lansia yang lain 
terutama yang berada di isolasi. 
 
Kata kunci:  lansia, konsep diri, gambaran diri atau citra diri, ideal diri, harga diri, 

identitas diri, penampilan peran. 
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ANALYSIS OF SELF-CONCEPT ON OLDSTERS NURSED  
IN PANTI WERDHA DARMA BAKTI  

SURAKARTA 
 
 

By:Erni Wahyu Setyowati 
 
Abstract 
 

When someone getting old, he/she will get physical changing and physical 
decreasing which is influencing self-concept decreasing. From the result of introduction 
study in Panti Werdha Darma Bakti Surakarta, the researchers get data as 85 oldsters 
consisting 35 male and 50 female. Based on the interview to these three elders that has 
been nursed in this dwelling, one elder says happy although living far away from the 
family and the brother feels grateful, 2 elders say that they feel sad and yearning of their 
family. The elders describe their selves that they are old, sick often, and have low self 
esteem, shy, and feeling inferior. Living in the dwelling is like being thrown away and do 
not have any interactions anymore.Purpose of this research is to know the description of 
self or self image, self ideal, self esteem, self identity, and performance role. The type of 
this research is qualitative, in research 5 informan nursed in Panti Werdha Daram Bakti 
Surakarta, uses purposive sampling. The instrument uses indept interview, FGD (Focus 
Group Discution) and Triangulation method.The result of self concept on oldsters is 
having negative self concept. Image self or self descriptive has 3 negative oldsters; afraid 
toward changing, physical condition, lack of clean and orderly performance. Self ideal 
aspect, 3 negative oldsters that are satisfy and proud of his/her life. Self esteem aspect, 
there are 3 negative oldsters, that are feel ashamed and inferior about his/her condition, 
because feel trashed from the family and the society. Self identity aspect, there are 3 
negative oldsters, oldsters that is known as uncommunicative person. Performance role 
aspect, all oldsters have positive performance as good oldsters, they help each other 
especially oldster in isolation room. 

 
Key words: oldster, self concept, image or self description, self ideal, self esteem, self 

identity, role performance 
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PENDAHULUAN 
Studi penelitian yang dilakukan oleh 

lembaga demokrafi Universitas  
Indonesia pada tahun 2005 menemukan 
bahwa 75% lanjut usia menderita 
penyakit kronis, depresi, gangguan 
konsep diri. Pada tahun 2010 jumlah 
lansia mengalami peningkatan 
mencapai 19,9 juta. Angka harapan 
hidup untuk laki-laki sampai usia 66,4 
tahun, sedangkan untuk perempuan 
70,4 tahun (Efendy dan Makhfudli, 
2009). 

Menurut Nugroho (2008), lanjut usia 
akan mengalami banyak perubahan dan 
penurunnan fungsi fisik dan psikologis 
hal ini akan menimbulkan berbagai 
masalah pada lanjut usia yang akan 
mempengarui lanjut usia dalam menilai 
dirinya sendiri yang disebut konsep diri.  

Pada lanjut usia akan muncul 
berbagai masalah baik yang bersifat 
umum maupun khusus. WHO 
menggungkapkan bahwa penyebab 
timbulnya permasalahan pada lanjut 
usia adalah masalah fisik,  psikososial, 
spiritual, mental, stress, ekonomi dan 
penurunnan fungsi kognitif dan  
psikomotor, hal ini akan mempengarui 
konsep diri.  Konsep diri yang menurun 
akan mempengarui pemikiran pada 
lanjut usia dalam menilai dirinya baik itu 
penilaian diri secara positif maupun 
negatif. Pada lansia yang tinggal dipanti  
memberikan stres tersendiri yang akan 
mempengarui ideal diri, citra diri, harga 
diri, peran dan penampilanya serta 
gambaran diri, gambaran diri yang 
negatif menggagap dirinya sudah tua, 
berarti sakit-sakitan, lemah, 
membosankan, buruk rupa, bahkan 
julukkan negatif lainnya, anggapan 
semacam itu maka, akan mempengarui 
penurunan konsep diri pada lansia, 
sehingga lansia lebih cenderung 
menarik diri dan jarang berinteraksi 
dengan lingkungan sekitar ( Rahayu, 
Hiswani, Rasmalah, 2003). 

Dampak dari menurunnya konsep 
diri pada lanjut usia menyebabkan 
bergesernya peran sosial dalam 
berinteraksi sosial di masyarakat 
maupun dikeluarga. Hal ini didukung 
oleh sikap lansia yang cenderung egois 
dan enggan mendengarkan pendapat 

orang lain, sehingga mengakibatkan 
lansia terasing secara sosial dan 
akhirnya merasa terisolir dan merasa 
tidak berguna lagi karena tidak ada 
penyaluran emosional dari 
bersosialisasi. Keadaan ini 
mengakibatkan interaksi sosial menurun 
baik secara kualitas maupun kuantitas 
karena peran lansia yang digantikan 
kaum muda, dimana keadaan ini terjadi 
sepanjang hidup dan tidak dapat 
dihindari (Standley & Beare, 2007). 

Seiring dengan bertambahnya usia, 
lansia mengalami perubahan dalam 
hidup mereka misalnya,  hilangnya 
pekerjaan, pensiun,  berubahnya peran 
sosial, merasa ditinggalkan dan jauh 
dari anak cucu, kehilangan pasangan 
suami atau istri,  jika penyesuaikan diri 
pada lansia dalam menghadapi 
perubahan dalam kehidupannya  lambat 
dan tidak mampu menyesuaikan diri, hal 
ini akan menimbulkan kondisi stress dan 
akan semakin bertambahnya beban 
mental pada lansia, kondisi ini 
menyebabkan lansia jarang 
bersosialisasi dan berinteraksi. Keadaan 
ini cenderung berpotensi menimbulkan 
masalah kesehatan secara umum (fisik) 
maupun kesehatan jiwa secara khusus 
(Nugroho, 2008). 

Pada studi pendahuluan di Panti  
Werdha Darma Bakti Surakarta 
diperolehkan informasi data dari 
pengurus Panti terdapat sejumlah 85  
lansia,  terdiri dari 35 laki -  laki orang, 
dan  50 orang perempuan. Menurut 
salah satu  petugas mengatakan  
mereka sudah tidak memiliki saudara 
ataupun keluarga. Berdasarkan 
wawancara terhadap  3 lansia yang 
dirawat di panti 1 lansia mengatakan 
senang meskipun mereka hidup jauh 
dari keluarga dan sanak saudara 
sedangkan 2 lansia mengatakan sedih 
rindu dengan keluarganya. Lansia 
mengatakan mengenai gambaran diri 
menaggap dirinya sudah tua, sakit-
sakitan harga dirinya malu, dan minder 
ketika tinggal di panti merasa terbuang 
mengaggap dirinya sudah tidak berguna 
lagi, akan tetapi 1 lansia merasa senang 
dan bersyukur hidup di panti karena 
merasa masih ada yang mau peduli dan 
merawat, sehingga ada tempat untuk 
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beristirahat dan menfokuskan untuk 
lebih mendekatkan diri kepada Allah 
SWT, apabila sewaktu-waktu dipanggil 
oleh yang di Allah SWT. 

Selain itu lanjut usia mengakui dan 
menyadari bahwa dirinya mengalami 
perubahan pada kondisi fisknya 
misalnya, kulit yang memulai keriput, 
rambut yang ubanan, tidak bisa 
melakukan aktivitas seperti masa muda. 
Hal tersebut secara tidak langsung akan 
berpengaruh pada konsep diri lansia, 
khususnya pada gambaran dirinya yang 
selalu mengagap dirinya rendah. 
Didalam perubahan peran yang ada 
pada lansia  juga sangat mempengarui 
konsep dirinya seperti menarik diri, 
jarang berinteraksi dengan orang 
disekitar, menganggap dirinya rendah, 
menaggap dirinya sudah tidak berguna. 

Berdasarkan  fenomena di atas 
maka peneliti tertarik untuk  meneliti 
“Analisa Konsep Diri Pada Lanjut Usia 
Yang Dirawat di Panti Werdha Darma 
Bakti Surakarta.” 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui mengetahui  konsep diri 
lanjut usia yang dirawat di Panti Werdha 
Darma Bakti Surakarta. 

 
LANDASAN TEORI 
 
Konsep diri pada lanjut usia 

Usia lanjut dikatakan sebagai 
tahap akhir perkembangan pada daur 
hidup manusia termasuk biologis, 
psikologis dan sosial (Kusumawati dan 
Hartono, 2010). Lanjut usia suatu 
kejadian yang pasti akan dialami oleh 
semua orang yang dikaruniai usia 
panjang, terjadinya tidak bisa dihindari 
oleh siapa saja (Nugroho, 2008). 
Menurut Pujiastuti dan Budiono (2003) 
seseorang yang telah berumur lebih dari 
60 tahun. Lansia merupakan tahap akhir 
dari siklus hidup manusia yang 
merupakan proses alamiah yang tidak 
dapat dihindari (Maryam, 2002). Lanjut 
usia terdiri dari beberapa 
penggelompokan umur diantaranya 
sebagai berikut, (1) Usia pertengahan 
Middle age 45-59 tahun, (2) lansia 60-74 
tahun (elderly), (3) lansia tua 75-90 

tahun (old), (4) usia sangat tua (very 
old). 

Lanjut usia  dalam 
kehidupannya sehari-hari akan  banyak 
mengalami  kemunduran dan 
perubahan-perubahan. Meliputi 
perubahan fisik, psikologis, perubahan 
mental, kognitif dan perubahan spiritual 
dan ekonomi. Masalah fisik yang 
ditemukan pada lansia adalah: Mudah 
jatuh dan mudah  lelah. Kekacauan 
mental akut, nyeri dada, berdebar-
debar, sesak nafas, pembengkakan, 
sulit tidur, pusing, dan perubahan-
perubahan pada mental atau psikososial 
sehingga akan mempengarui konsep diri 
( Nugroho, 2008). 

Konsep diri merupakan 
gambaran tentang diri kita, tentang apa 
yang kita pikirkan dan kita rasakan dan 
merupakan kumpulan dari berbagai 
pengalaman dan utamanya dalam 
hubungan dengan orang lain 
interactional with other) (Tasmara, 
2006).  

Penurunan konsep diri akan 
mempengarui pola pemikiran lanjut usia 
terhadap perilakunya. Perubahan 
konsep diri pada lanjut usia terutama 
disebabkan oleh kesadaran subyektif 
yang terjadi yang sejalan dengan 
bertambahnya usia. Apabila lanjut usia 
menyadari perubahan adanya 
perubahan fisik dan psikis yang terjadi 
pada diri mereka maka akan berfikir dan 
bertingkah laku yang seharusnya 
dilakukan oleh lanjut usia. Lanjut usia 
akan banyak mengalami perubahan fisik 
kemampuan dan fungsi tubuh yang 
akan mengkibatkan tidak stabilnya 
konsep diri (Nugroho, 2008).  

Konsep diri lansia dipengarui 
oleh pengalaman-pengalaman 
sepanjang hidup lansia dan berkembang 
melalui proses yang sangat kompleks 
yang melibatkan banyak komponen. 
Komponen konsep diri, Gambaran diri 
atau citra diri, ideal diri, harga diri, 
identitas diri, penampilan dan peran 
(Potter & perry, 2002)  

 Gambaran  diri atau citra diri 
(body image) mencakup sikap individu 
terhadap tubuhnya sendiri, termasuk 
penampilan fisik, struktur dan fungsinya 
yang  dipengaruhi oleh pertumbuhan 



 

Analisa Konsep Diri Pada Lanjut Usia Yang Dirawat Di  Panti Werdha Darma Bakti 
Surakarta (Erni Wahyu Setyowati)  

 

 

 

5 

kognitif dan perkembangan fisik. 
Perubahan perkembangan yang normal 
seperti penuaan terlihat lebih jelas 
terhadap citra diri dibandingkan dengan 
aspek-aspek konsep diri lainnya ( Feist 
& Gregory,  2010).  

Studi yang dilakukan Shu, 
Huang dan Chen (2003),  menjelaskan 
gambaran diri pada lanjut usia ditandai 
dengan semakin menurunnya kondisi 
fisiknya misalnya, kulit keriput, rambut 
memutih, perubahan gaya berjalan, 
penurunan pendengaran,  penglihatan 
menurun, dan kelaian fungsi organ vital, 
maka dari itu perubahan-perubahan 
yang terjadi akan menyebabkan 
terjadinya citra diri yang menurun, 
perubahan fisik pada lansia lebih 
banyak ditekankan pada alat indera dan 
sistem saraf mereka. Sistem 
pendengaran, penglihatan sangat nyata 
sekali perubahan penurunan 
keberfungsian alat indera tersebut. 
Sedangkan pada sistem sarafnya 
adalah mulai menurunnya pemberian 
respon dari stimulus yang diberikan oleh 
lingkungan (Nugroho, 2008).  

Ideal diri adalah persepsi 
individu tentang bagaimana harus 
berperilaku sesuai dengan standar 
pribadi. Ideal diri akan mewujudkan cita-
cita dan harapan pribadi yang 
berdasarkan norma sosial (keluarga, 
budaya) dan kepada siapa ingin 
dilakukan (Feist & Gregory, 2009).  

Harga diri pada lansia menurut 
studi penelitian yang dilakukan oleh 
Shu, Huang dan Chen ( 2003), 
menyatakan bahwa harga diri pada 
lanjut usia dipengarui karena  sudah 
mengalami pensiun,  ditinggal oleh 
orang-orang yang dekat seperti anak 
cucu mereka, hal ini lah yang membuat 
lansia cenderung merasa tidak berguna 
dan beranggapan bahwa harga dirinya 
rendah.  

 Pada lansia Penilaian  atau 
penerimaan  pada diri sendiri, karena 
adanya suatu nilai dasar, baik lemah 
ataupun terbatas, seorang individu 
apabila merasa memiliki harga diri yang 
tinggi maka mereka mengaggap bahwa 
dirinya dihargai dan dihormati tetapi 
sebaliknya apabila individu merasa tidak  
memiliki harga diri maka mereka akan 

merasa  tidak akan dihargai oleh orang 
lain, pemikiran ini dipengarui oleh faktor 
eksternal dan internal, merupakan suatu 
evaluasi dari nilai diri atau harga diri 
seseorang (Erikson dalam  Potter & 
Perry, 2002). 

Identitas diri adalah suatu 
penilaian diri individu tentang dirinya 
sebagai suatu kesatuan yang utuh. 
Identitas mencakup konsistensi 
seseorang sepanjang waktu dan dalam 
berbagai keadaan serta menyiratkan 
perbedaan atau keunikan dibandingkan 
dengan orang lain. Identitas seringkali 
didapat melalui pengamatan sendiri dan 
dari apa yang didengar seseorang dari 
orang lain mengenai dirinya (Feist 
&Gregory, 2009).  

 Penampilan peran  hasil dari 
penelitian yang dilakukan oleh  Shu, 
Huang dan Chen (2003), menyatakan 
bahwa penampilan dan peran pada 
lanjut usia dipengarui oleh penurunan 
kondisi fisik lanjut usia disebabkan 
karena  adanya penurunan  ADL dan 
akan berpengaruh pada kondisi psikis 
lanjut usia. Dengan berubahnya 
penampilan, menurunnya fungsi panca 
indera menyebabkan lanjut usia merasa 
rendah diri, mudah tersinggung dan 
merasa tidak berguna lagi.  

 Penampilan peran merupakan 
serangkaian perilaku yang diharapkan 
oleh masyarakat yang sesuai dengan 
fungsi yang ada dalam masyarakat atau 
suatu pola sikap, perilaku, nilai, dan 
tujuan yang diharapkan dari seseorang 
berdasarkan posisinya di masyarakat, 
misalnya sebagai orang tua, atasan, 
teman dekat, dan sebagainya. Setiap 
peran berhubungan dengan pemenuhan 
harapan-harapan tertentu. Apabila 
harapan tersebut dapat terpenuhi, rasa 
percaya diri seseorang akan meningkat. 
Sebaliknya, kegagalan untuk memenuhi 
harapan atas peran dapat menyebabkan 
penurunan harga diri atau terganggunya 
konsep diri (Videbeck, 2008). 

Shu, Huang dan Chen (2003), 
dalam penelitiaanya konsep diri dibagi 
menjadi 2 jenis yaitu konsep diri positif 
dan negatif. Konsep diri yang positif 
bersifat stabil dan bervariasi, individu 
yang memiliki konsep diri positif adalah 
seseorang yang mengenal betul tentang 
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dirinya, dapat memahami fakta-fakta 
yang sangat bermacam-macam bagi 
dirinya sendiri, dan bisa menerima 
keberhasilan terhadap orang lain. 
Sedangkan konsep diri yang negatif 
dibagi menjadi 2, pandangan diri 
individu yang teratur dan tidak teratur. 
individu yang teratur terjadi karena 
seseorang yang mendapatkan didikan 
yang sangat keras sehingga akan 
mempengarui pemikirannya, seseorang 
individu yang tidak teratur adalah 
individu yang tidak mengenal dan 
mengerti tentang dirinya sendiri dan 
tidak bisa menerima keadaanya. 
 
Faktor-Faktor yang mempengarui 
konsep diri pada lanjut usia. 

Menurut Sobur  (2010) Faktor -
faktor yang mempengarui konsep diri 
pada individu tidak terbentuk secara 
instan, melainkan dengan proses belajar 
sepanjang hidup manusia. Ketika 
individu lahir, individu tidak memimiliki 
pengetahuan tentang dirinya, tidak 
memiliki harapan yang dicapai serta 
tidak memiliki penilaian tentang dirinya, 
sejalan adanya pertumbuhan konsep diri 
akibat dari interaksi dengan lingkungan  
sekitar, yaitu; (1) Faktor eksternal: 
terutama lingkungan keluarga kondisi 
kesehatan, status sosial ekonomi, 
tingkat pendidikan, iklim intelektual dan 
interaksi terhadap orang lain; (2) Faktor 
internal: self-insight (understanding), self 
acceptance, atau self responbil (Potter & 
Perry, 2002). 

 
 

Kerangka Konseptual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1 Kerangka Konseptual 
 

Pertanyaan Penelitian 
 
1. Bagaimanakah citra tubuh lanjut 

usia yang dirawat di Panti Werdha 
Darma Bakti  Surakarta? 

2. Bagaimanakah ideal diri lanjut usia 
yang dirawat di Panti Werdha 
Darma Bakti Surakarta ? 

3. Bagaimanakah  harga diri lanjut usia 
yang dirawat di Panti Werdha 
Darma Bakti Surakarta ? 

4. Bagaimanakah identitas diri lanjut 
usia yang dirawat di Panti Werdha 
Darma Bakti Surakarta? 

5. Bagaimanakah penampilan peran 
lanjut usia yang dirawat di Panti 
Werdha Darma Bakti Surakarta ? 

 
METODELOGI PENELITIAN 
 
Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan 
penelitian kualitatif dengan dengan 
menggunakan desain fenomenologi. 
Penelitian kualitatif merupakan 
penelitian yang bermaksud untuk 
memahami fenomena tentang apa yang 
dialami oleh subyek penelitian, misalnya 
perilaku, persepsi, motivasi, tindakan 
dan lain sebagainya. Secara holistik 
penelitian ini dengan menggunakan 
diskriptif dalam bentuk kata-kata dan 
kalimat ( Moleong, 2010). 

 
Populasi dan Sampel 

Populasi dalam peneliti ini adalah 
lanjut usia yang dirawat di Panti Werdha 
Darma Bakti Surakarta. 

Informan penelitian ditentukan 
sebanyak 5 lansia Wredha Dharma 
Bhakti Surakarta. 

 
Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan alat  
berupa interview guide dan format 
Focus Group Discussion (FGD). 
 
Analisis Data  

Langkah-langkah yang dilakukan 
dalam menganalisa data adalah dengan 
cara sebagai berikut : (1) menyusun 
vertebratim dari hasil wawancara dan 
hasil diskusi terarah atau FGD (Focus 
Group Discution), (2) melakukan 
kategori dari vertebatim wawancara 

Lansia akan 
mengalami 

perubahan fisik, 
psikologis, dan  

spritual 
 

Konsep diri pada 
lanjut usia 
1. Gambaran diri 
2. Harga diri 
3. Identitas diri 
4. Identitas diri 
5. Penampilan 

peran 
 

 

Positif Negatif 
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(penomeran), (3) Memberikan nama 
untuk masing-masing berkas dan kode 
tertentu dan mendiskripsikan kategori, 
(4) Pembahasan hasil penelitian dan 
mengkategorikan tema konsep diri 
positif dan negatif berdasarkan teori-
teori yang ada. 

 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
 
Hasil Penelitian 
 

Berdasarkan hasil wawancara 
kepada lansia, hasil FGD, dan 
triangulasi dengan petugas panti, 
selanjutnya dilakukan analisis data yang 
dapat dilihat sebagai berikut. Dapat 
diketahui bahwa informan 1 dan 5 
mengenai konsep dirinya yang meliputi 
gambaran diri atau citra diri, ideal diri, 
harga diri, identitas diri, penampilan 
peran.mengalami perubahan dan 
penurunan kondisi fisik diantaranya 
yang mengalami perubahan pada kata 
negatif. 

 Gambaran  diri atau citra diri  
informan  positif  : “( I1) “saya  pasrah 
dengan keadaan saya,  saya tidak 
merasa cemas dan takut dengan 
penurunan dan perubahan yang saya 
alami  itu merupakan hal yang wajar 
bagi diri saya,  seperti rambut ubanan, 
pendengaran dan penglihatan semakin 
berkurang, kulit sudah mulai keriput, gigi 
saya sudah mulai ompong, sering sakit-
sakitan seluruh badan, meskipun saya 
sudah tua saya setiap hari selalu 
berpenampilan rapi dan bersih. (I4)” 
saya sudah pasrah dengan keadaan 
yang ada pada diri saya, saya sudah 
menyadari bahwa penurunan dan 
perubahan  pada diri saya, itu hal yang 
alamiah yang di alami oleh setiap 
manusia yang diberi umur panjang, saya  
selalu uptuded dalam berpakaian 
supaya terlihat gaul kelihatan seperti 
anak muda”  negatif :  “ (I2)“saya 
merasa  kwatir,  perubahan dan 
penurunan kondisi fisik yang terjadi 
pada diri saya akan memperburuk 
keadaan dan penampilan  diri saya,  
saya sering sakit-sakitan membuat saya 
tidak bisa berbuat seperti waktu muda 
lagi, saya  berpakaian apa adanya 

menyadari diri saya sudah tua”,  (I3) 
“saya merasa takut dengan perubahan 
dan penurunan kondisi fisik yang terjadi 
pada diri saya, saya sudah tua, jauh dari 
keluarga saya takut menghadapinya 
sendiri” 

 Ideal  diri,  positif :  (I1) “saya  
merasa bangga dan bersyukur dan 
merasa puas dengan kehidupan yang 
telah saya jalani, sekarang sudah usia 
lanjut saatnya berinstrospeksi diri, 
berusaha  menjadi lansia yang lebih 
baik lagi dalam berperilaku baik, dan 
lebih mendekatkan diri kepada Allah 
SWT, berharap  suatu saat dapat 
meninggal dengan keadaan khusnul 
khotimah ” (I4) “ saya merasa puas 
dengan kehidupan yang saya selama 
ini:  negatif : (I2)” saya merasa tidak 
bangga dan kurang puas dengan 
kehidupan yang telah saya jalani,  
karena semasa hidup saya  tidak 
menikah, tidak memiliki keturunan”(I3)” 
saya merasa kurang puas dengan 
kehidupan saya karena saya tidak 
menikah dan tidak memiliki keturunan”( 
I5) “saya merasa mboten puas sak 
meniko kulo gagal didik ana-anakku”. 

Harga  diri ” positif : (I1) “saya 
tidak merasa malu, tidak merasa  
minder dengan keadaan saya, saya 
tidak  merasa diri  terbuang dari 
masyarakat , saya selalu percaya diri”,( 
I4) “ saya tidak merasa malu dan minder 
dengan keadaan yang saya alami ketika 
hanya tinggal di panti saya merasa 
bersyukur dan bahagia.   Negatif: (I2) 
“merasa malu ketika tinggal di panti, 
minder dengan orang disekitar karena 
tidak memiliki keluarga, saya sering 
menyendiri di kamar,  saya  merasa 
bahwa diri saya terbuang dari 
masyarakat dan keluarga karena di 
masatua saya tidak ada sanak saudara  
yang mau ngerawat dan menemani 
saya”.(I3) “saya sedikit merasa malu 
ketika tinggal saya merasa hidup saya 
tidak berguna, karena merasa terbuang 
dari keluarga”. (I5)”kulo isin yen kolo 
wonten panti, wong duwe anak kok ra 
iso ngopeni kulo ”. 

 Identitas diri  positif : (I1):“saya 
biasanya dikenal sebagai orang tua 
yang paling aktif di panti, misalnya saya 
dikenal sebagai simbah yang membantu 



 

Analisa Konsep Diri Pada Lanjut Usia Yang Dirawat Di  Panti Werdha Darma Bakti 
Surakarta (Erni Wahyu Setyowati)  

 

 

 

8 

di bidang kesehatan dan di dapur”(I4)” 
dikenal sebagai imam di mushola panti, 
dan sebagai sopir apabila dibutuhkan di 
panti”, negatif  (12), (I3), (I5) “saya 
biasanya dikenal sebagai lansia 
pendiam, dan saya jarang aktif dalam 
mengikuti kegiatan di panti.  

Peran  penampilan semua 
lansia memiliki peran penampilan yang” 
positif, (I1), (I2), (I3), (I4), (I5)  “saya 
selalu berperan sebagai lansia yang 
baik, biasanya saya menolong teman-
teman saya apabila ada yang 
membutuhkan biasanya saya lebih 
senang membantu teman-teman saya 
yang berada disolasi”. 
 
Pembahasan  
 
Gambaran Diri atau Citra Diri 
 

Hasil analisis data tentang 
gambaran diri atau citra diri lansia  di 
Panti Werdha Darma Bakti Surakarta. 
Karakteristik informan meliputi umur, 
pendidikan dan jenis kelamin. 
Karakteristik umur elderly lansia yang 
berumur 60-74 tahun. Menurut Nugroho 
(2008), lansia 60-74 tahun mengalami 
perubahan dan penurunan kondisi fisik 
yang akan mempengarui pola pikir 
lansia dan mempengarui konsep diri. 
Dari hasil analisa data didapatkan dari 
berbagai penggumpulan  data diperoleh 
hasil gambaran diri positif dan negatif 
diantaranya  gambaran diri yang positif 
bahwa lansia sudah bisa menyadari 
perubahan dan penurunan kondisi fisik. 
Hal ini meskinya membuat lansia 
menjadi mengerti bahwa bertambahnya 
umur pasti mengalami perubahan dan 
lansia akan bertingkah laku 
sebagaimana  mestinya.  Hal ini sejalan 
dengan penelitian Shu, Huang dan 
Chen (2003) menjelaskan gambaran diri 
pada lanjut usia ditandai dengan 
semakin menurunnya kondisi fisik 
misalnya, kulit keriput, rambut memutih, 
perubahan gaya berjalan, penurunan 
pendengaran,  penglihatan menurun, 
dan kelaian fungsi organ vital, maka dari 
itu perubahan-perubahan yang terjadi 
akan menyebabkan terjadinya citra diri 
yang menurun, perubahan fisik pada 

lansia lebih banyak ditekankan pada alat 
indera dan sistem saraf mereka. 

Hal ini sesuai dengan pendapat 
Semium (2006).Gambaran diri berkaitan 
erat dengan kepribadian lansia yang 
terus menerus mengalami perubahan 
dan penurunan kondisi fisik, pandangan 
dan penerimaan tubuh pada diri yang 
sehat sakit akan akan memberikan 
pandangan sendiri pada lansia terhadap 
citra dirinya yang mempunyai dampak 
yang penting bagi aspek psikologisnya 
pandangan diri yang bisa menerima diri 
sendiri akan memberikan rasa nyaman 
sehingga terhindar dari rasa cemas dan 
khawatir terhadap perubahan dan 
penurunan kondisi fisik dan akan  
meningkatkan rasa percaya diri. 

Gambaran diri negatif bahwa 
lansia  merasa takut, cemas dan 
khawatir akan bertambahnya usia akan 
semakin memperpuruk keadaan kondisi 
fisik, baik perubahan dan penurunan 
kondisi fisik. Jika pendengaran dan 
penglihatan berkurang maka, 
komunikasai dan hubungan sosial akan 
berkurang. Beberapa dampak  yang 
mempengaruhi timbulnya gambaran diri 
atau citra diri yang kurang baik ditandai 
dengan  kepribadian lansia, yang 
merasa khawatir akan perubahahan, 
karena lansia merasa takut dengan 
mengalami penurunan perubahan 
kondisi fisik akan merepotkan diri sendiri 
dan orang-orang disekitar, karena di 
usianya yang lanjut yang terus menerus 
akan mengalami perubahan, merasa 
jauh dari sanak saudara yang bisa 
merawat. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Miller dalam Carpenito,( 2000) 
bahwa perubahan dan penurunan 
kondisi fisik yang dialami oleh lansia 
akan membawakan rasa cemas dan 
khawatir karena keadaanya yang sudah 
mengalami berbagai perubahan. 

 
Ideal diri 
 
Gambaran ideal diri lansia di Panti 
Wredha Dharma Bhakti Surakarta dari 
hasil penelitian didapatkan dari data 
penelitian  memiliki ideal diri positif dan 
negatif. Ideal diri yang negatif di 
dapatkan dari pernyataan lansia yang 
merasa  kurang puas dan gagal dalam 
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menjalani kehidupannya. Dampak dari 
kegagalan ini membuat lansia akan 
menjadi minder dan bersedih merasa 
dirinya tidak berguna dan hanya terus 
menyesali kehidupan yang lansia jalani. 
Hal ini lah yang menjadikan lansia 
merasa minder dan kurang sempurna 
dalam menjalani kehidupannya dan 
menganggap kurang berhasil  karena 
tidak sesuai dengan keinginan dan cita-
citanya yang diharapkan, sehingga 
mengaggap dirinya rendah dan tidak 
berguna lagi. Hal ini didukung pendapat 
Roger(2003),  mengatakan bahwa ideal 
diri yang kurang baik  belum bisa 
mewujudkan cita-cita dan harapan 
pribadi berdasarkan norma sosial 
(keluarga) karena ideal diri sesuai 
dengan kemampuan  individu. 
 Ideal diri yang positif didapatkan dari 
pernyataan lansia yang tidak merasa 
menjadi orang yang gagal, merasa 
berhasil dan sukses bahwa bisa 
menyekolahkan anak-anaknya, memiliki 
harapan dan cita-cita bisa menjadi 
orang tua yang lebih baik lagi. Hal ini 
sesuai dengan pendapat Yuniar(2005), 
Bahwa lansia yang berhasil lansia yang 
sudah  bisa mewujudkan cita-citanya 
dan harapan  hidupnya, sehingga 
membuat lansia merasa puas dan 
bangga dengan kehidupannya 
 
Harga diri 
 
Hasil analisis gambaran harga diri lansia 
di Panti Werdha Darma Surakarta di 
dapatkan hasil dari data penelitian 
memiliki gambaran harga diri positif dan 
negatif di antaranya meliputi  harga diri 
negatif: ditunjukkan oleh pernyataan 
lansia yang merasa terbuang dari 
keluarga dan merasa tidak berguna 
karena tinggal di Panti. Karena lansia 
beranggapan bahwa dirinya jauh dari 
sanak keluarga, hidupnya merasa sia-
sia merasa terbuang dari keluarga dan 
masyarakat, kemampuan adaptasi 
tinggal di panti akan mempengarui pola 
pikir lansia yang akan membuat lansia 
merasa rendah diri meninggalkan rumah 
dan orang-orang yang terdekat karena 
masalah ekomoni dan kesendirian 
merupakan pengalaman yang traumatik 
karena adanya keterpisahan. Hal akan 

berdampak pada lansia menjadi minder, 
merasa terbuang dari keluarga merasa 
harga dirinya rendah dan sedih apabila 
ditanya mengenai kehidupannya. Hal ini 
sesuai dengan pendapat (Azizah, 2011). 
Dari perubahan-perubahan dan 
penurunan keadaanya yang dialaminya 
dapat  membuat lansia merasa minder 
atau kurang percaya diri jika harus 
berinteraksi dengan lingkungannya.  

Harga diri yang positif diperoleh 
dari pernyataan lansia yang menyatakan 
bahwa tidak merasa berkecil hati dan 
minder ketika hidup di panti, selalu 
percaya diri, dan tetap merasa 
bersyukur kerena di usianya yang lanjut 
masih ada yang ngerawat. Hal ini sesuai 
dengan pendapat Tamber (2009) bahwa 
harga diri yang tinggi adalah perasaan 
yang berakar pada pemikirannya 
terhadap penerimaan dirinya tanpa 
syarat. 

 
Identitas diri 

Hasil analisa data penelitian 
menunjukkan bahwa identitas diri pada 
lansia yang di rawat di Panti Werdha 
Darma bakti Surakrta memiliki  identitas 
diri positif dan negatif, lansia yang 
memiliki  negatif: lansia  jarang 
mengikuti kegiatan di panti.  Hal ini 
sesuai didukung dengan pendapat 
Majdi, Mohamad, Reza,  (2011) 
bertambahnya usia akan mengalami 
masalah psikososial, sosiologis dan 
psikologis yang akan menjadikan lansia 
menjadi menarik diri, jarang berinteraksi 
dengan orang disekitar, sehingga akan 
menjadikan lansia merasa kesepian dan 
depresi. Motivasi masuk Panti werdha 
sangatlah penting bagi lanjut usia untuk 
menentukan tujuan hidup dan apa yang 
ingin dicapainya dalam kehidupan di 
Panti. Di panti merupakan tempat situasi 
yang baru, orang-orang yang belum 
dikenal, aturan nilai-nilai yang berbeda, 
dan keterasingan dengan lingkungan 
sekitar merupakan stressor bagi lanjut 
usia untuk menyesuaikan diri.(Darmojo 
dan Martono, 2004) 

  Identitas  diri yang positif 
terlihat dari lansia yang selalu aktif di 
panti dan selalu percaya diri. Hal ini 
sesuai dengan pernyataan Darmojo 
(2004),    lansia harus memiliki identitas 
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yang lebih baik lagi misalnya bisa di 
anggap sebagai orang yang aktif, 
terlihat ceria, dan mudah bergaul 
dengan orang lain, hal itu juga akan 
memberikan dampak tersendiri bagi 
psikis lansia, yang mempengarui supaya 
tidak sters. 
 
Penampilan peran 

 
Gambaran penampilan dan 

peran lansia menunjukkan semua lansia 
memiliki penampilan dan peran yang  
positif. Karena dilihat dari keseharianya 
lansia yang berperan sebagai orangtua 
yang baik, penolong antar sesama 
lansia, sebagai teman yang baik, 
sebagai lansia yang sopan dan sabar,  
meskipun kurang aktif dalam 
memberikan kontribusi di panti, semisal 
ada kegiatan seperti mengaji bernyanyi 
dan ketrampilan, lansia  menghadiri 
itupun atas pesuruh petugas tanpa 
adanya kesadaran individu, hal itu 
dikarenakan oleh keadaan lansia yang 
mengalami penurunan. 

Faktor-faktor yang 
mempengarui konsep diri pada lansia 
yang menyangkut gambaran diri, ideal 
diri, harga diri, identitas diri, penampilan 
peran  dipengarui oleh faktor internal 
dan eksternal yang diantaranya faktor 
internal: terutama lingkungan keluarga 
kondisi kesehatan, status sosial 
ekonomi, tingkat pendidikan, iklim 
intelektual dan interaksi terhadap orang 
lain apabila lansia yang menganggap 
dirinya sukses maka cenderung harga 
dirinya tinggi, dan apabila mengalami 
kegagalan maka cenderung harga 
dirinya rendah harga diri diperoleh dari 
diri sendiri dan orang lain. Aspek 
utamanya adalah dicintai, dicintai, kasih 
sayang dan menerima penghargaan dari 
orang lain. Sedangkan  faktor eksternal: 
self-insight pemahanam 
(understanding), respon terhadap diri 
sendiri (self acceptance, atau self 
responbil) bisa memahami apa yang 
terjadi pada diri lanjut usia dan berespon 
terhadap diri sendiri.(Azizah, 2011) 

Dari paparan hasil penelitian di 
atas dapatdiketahui hasil bahwa konsep 
diri pada lanjut usia yang dirawat di 
Panti Werdha Darma Surakarta memiliki 

konsep diri yang negatif diantaranya 
lanjut usia merasa cemas, takut dan 
khawatir dengan perubahan dan 
penurunan kondisi fisik yang di alaminya 
berpenampilan apa adanya, merasa 
tidak bangga dan kurang puas dengan 
kehidupannya, merasa malu dan minder 
dengan kedaanya merasa terbuang dari 
keluarga dan masyarakat, kurang aktif 
mengikuti kegiatan di panti, jarang 
berinteraksi dengan orang-orang di 
panti, tetapi sering membantu temannya 
yang berada di isolasi. 

Penelitian ini tidak sesuai 
dengan  penelitian terdahulu yang  oleh 
(Yuniar, 2005) yang berjudul Gambaran 
konsep Diri Pada Lanjut Usia Yang 
Tinggal Di Daerah Urban Kecamatan 
Jetis Jogjakarta. Dengan hasil bahwa 
semua responden menunjukkan semua 
penerimaan konsep diri yang positif  5 
responden dapat menentukan harapan 
kedepannya, sedangkan 2 responden 
tidak bisa menentukan harapan  hidup 
kedepoannya, 7 responden merasa 
puas dengan kehidupannya, dan semua 
responden masih aktif dalam mengikuti 
setiap kegiatan yang ada. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
 
1. Gambaran diri atau citra tubuh dari 

lansia yang dirawat di Panti Werdha 
Darma bakti Surakarta memiliki 
penurunan dan perubahan 
diantaranya: 
Gambaran diri atau citra diri  merasa 
takut, cemas dan khawatir dengan 
perubahan dan penurunan kondisi 
fisik yang dialami oleh lansia yang 
akan semakin memperburuk 
keadaanya, berpenampilan kurang 
rapi dan bersih.  
Tidak mengalami perubahan dan 
penurunan Gambaran : lansia tidak 
merasa takut, kwatir dan cemas 
dengan perubahan yang lansia 
alami, bahwa perubahan dan 
penurunan kondisi fisik akan 
memperburuk penampilannya 
mengaagap itu hal yang alamiah 
dan pasrah dengan keadaanya 
semua merupakan karunia dari 
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Allah SWT, berpenampilan selalu 
rapi dan necis. 

2. Ideal diri dari lansia yang Dirawat di 
Panti Werdha Darma Bakti 
Surakarta  memiliki perubahan dan 
penuruanan gambaran diri 
diantaranya: 
Gambaran ideal diri: lansia merasa 
kurang bangga terhadap kehidupan 
yang telah dijalani, karena semasa 
hidupnya tidak menikah, tidak 
memeliliki keturunan dan gagal 
dalam mendidik anak-anaknya. 
Gambaran diri baik : lansia merasa 
puas dengan kehidupan yang telah 
lansia jalani dan lebih bersyukur 
dengan keadaan yang telah di alami 
sampai sekarang. 

3. Harga diri dari lansia yang Dirawat 
di Panti Werdha Darma Bakti 
Surakarta mengalami perubahan 
diantaranya 
Gambaran harga diri lansia : merasa 
minder dan malu dengan keadaan 
yang telah lansia alami, merasa 
terbuang dari masyarakat dan 
keluarga ketika tinggal di panti. 
Gambaran harga diri baik : lansia 
tidak merasa minder dan malu, tidak 
merasa terbuang dari masyarakat 
dan keluarga, justru merasa 
bersyukur di usia yang lanjut masih 
ada yang mempedulikannya, yang 
memberikan tempat tinggal di panti. 

4. Identitas diri yang dirawat di Panti 
Werdha Darma Bakti Surakarta 
mengalami perubahan dan 
penurunan diantaranya :  
Mengalami perubahan: dikenal 
sebagai lansia yang pendiam, 
menyendiri, dan jarang bergaul 
dengan lansia yang lain. 
Gambaran diri  baik:  dikenal 
sebagai lansia yang aktif dan 
antusias di setiap kegiatan yang ada 
di panti (sebagai orang yang 
membantu di bidang kesehatan, dan 
memngimami mushola di panti) 

5.  Penampilan peran lansia yang 
Dirawat di Panti Werdha Dharma 
Bakti Surakarta memiliki penampilan 
peran yang baik: lansia yang 
berperan sebagai lansia yang 
penolong sesama lansia, apabila 
ada yang membutuhkan 

 
Konsep diri pada lanjut usia di panti 

Werdha Darma Bakti Surakarta 

mengalami perubahan dan penurunan 

dari aspek konsep diri meliputi 

perubahan gambaran diri atau citra diri, 

ideal diri, harga diri, identitas diri, 

penampilan peran 
Saran 
1. Bagi Petugas Panti 

Hasil penelitian menunjukkan 
sebagian besar lansia memiliki 
konsep diri negatif. Hal ini tentunya 
tolak ukur bagi petugas panti ., yaitu 
dengan meningkatkan program-
program bimbingan kepada lansia. 
Program-program tersebut selain 
bertujuan untuk meningkatkan 
kondisi psikososial lansia, juga 
mempertahankan kondisi 
psikososial lansia. 

2. Bagi Lansia 
Lansia hendaknya lebih 
menyandarkan dan menfocuskan 
dirinya untuk beribadah kepada 
Tuhan, artinya mereka hendaknya 
memfokuskan hidupnya saat ini 
untuk beribadah kepada Tuhan, 
sehingga mereka akan lebih 
bersikap sabar dalam menjalani 
kehidupan mereka saat ini. 

3. Bagi Perawat 
Perawat hendaknya meningkatkan 
kemampuan komunikasi mereka 
terhadap lansia, sehingga mereka 
memiliki kemampuan untuk 
melakukan pendekatan-pendekatan 
psikologis lansia, sehingga mampu 
melakukan perawatan lansia 
dengan lebih baik. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Peneliti selanjutnya diharapkan 
dapat meningkatkan jumlah 
responden, dan metode dalam 
pengumpulan datanya.sehingga 
hasil penelitian lebih bersifat bisa 
lebih menggali, lebih akurat 
sehingga bisa mendapatkan 
informasi  secara luas dan 
mendalam dari penelitian ini. 
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