
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Proses menjadi usia lanjut merupakan proses alamiah yang akan dijalani oleh 

setiap manusia. Dalam proses ini banyak terjadi perubahan secara biologis, 

psikologis, sosial, emosional dan spiritual. Perubahan – perubahan ini terjadi pada 

setiap individu secara berbeda-beda. Masalah yang sering terjadi pada lansia sangat 

beragam. Akan terjadi penurunan fungsi tubuh pada lansia seiring dengan 

bertambahnya usia, baik fungsi fisik, fisiologis, psikologis dan fungsi-fungsi 

kehidupan lainnya. Masalah pada lansia sebenarnya merupakan mekanisme evolusi 

kehidupan alam, dimana akan terjadi regenerasi kehidupan (Darmojo, 2009). 

Jumlah penduduk lansia dari tahun ke tahun cenderung mengalami 

peningkatan, peresentase penduduk lansia usia 60 tahun keatas di dunia pada tahun 

2013 sebesar 13,4% (RI, 2014). Sedangkan di Indonesia jumlah lansia mencapai 

21,68 juta jiwa, atau 8,49% dari seluruh penduduk Indonesia tahun 2015 (Statistik 

Lanjut Usia, 2016). 

Berdasarkan hasil penelitian Ayu Fitri Sekar Wulandari pada tahun 2011 di 

Unit Rehabilitasi Sosial Pucang Gading Semarang, dari 52 orang lansia 38,5% 

mengalami depresi. Kemudian Ayu Fitri Sekar Wulandari juga melakukan 

penelitian pada lansia yang tinggal di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan 

Semarang Utara, Kota Semarang dengan hasil 60% dari 50 lansia mengalami 

depresi (Sekar Wulandari, 2011). 

Bali menduduki posisi keempat dengan proporsi lansia terbesar di Indonesia 

yaitu mencapai 16,07% pada tahun 2015 (Statistik Lanjut Usia, 2016). Berdasarkan 
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data Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2017 didapatkan jumlah kunjungan 

lansia di Puskesmas IV Denpasar Selatan pada tahun 2017 sebanyak 1.410 atau 

14,1% dalam setahun (Dinas Kesehatan, 2017).  

Notosoedirdjo (2011) mengatakan masalah yang dialami lansia masih bersifat 

terselubung, yaitu tampak sebagai gangguan fisik, tetapi sebenarnya terjadi adalah 

gangguan psikologis, sehingga sulit untuk mengetahui gangguan mental pada 

lansia. Harga diri yang rendah merupakan masalah utama bagi lansia dan dapat 

dinyatakan dalam tingkat kecemasan sedang dan berat. Melibatkan evaluasi diri 

yang negatif dan berhubungan dengan perasaan yang lemah, tak berdaya, rentan 

ketakutan, rapuh, tidak lengkap, tidak berharga, dan tidak memadai. Harga diri yang 

rendah adalah komponen utama dari depresi. Menurut Yosep (2011) jika harga diri 

rendah tidak ditangani dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan interaksi sosial, 

sehingga lansia akan menarik diri kemudian mengalami depresi dan berlanjut 

menjadi perilaku kekerasan serta resiko bunuh diri. 

Peningkatan harga diri merupakan komponen penting dari asuhan keperawatan 

untuk lansia karena harga diri adalah sumber daya yang penting dan merupakan 

faktor yang mempengaruhi kesejahteraan pada lansia. Salah satu upaya untuk 

mempertahankan harga diri dan meningkatkan harga diri pada lansia yaitu dengan 

diberikan Terapi Reminiscence (Stuart, 2013). 

 Terapi Reminiscence adalah salah satu treatment psikologi yang khusus 

dirancang untuk lansia agar meningkatkan status kesehatan mental dengan recalling 

dan akses memori yang masih eksis. Metode terapi reminiscence menggunakan 

memori untuk melindungi kesehatan mental dan meningkatkan kualitas kehidupan. 

Reminiscence bukan hanya untuk mengingat kejadian masa lalu atau pengalaman 
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namun sebuah proses terstruktur yang sistematik untuk merefleksikan sebuah 

kehidupan dengan fokus pada evaluasi ulang, pemecahan masalah dari masa lalu 

sehingga menemukan makna sebuah kehidupan dan akses dalam mengatasi 

permasalahan secara adaptif (Chen, T.-j., Li, H.-j., & Li, 2012).  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Herawati (2014) didapatkan 

pelaksanaan terapi reminiscence yang diberikan pada klien harga diri rendah 

memberikan pengaruh yang efektif terhadap perubahan perilaku klien berupa harga 

diri yang positif. 

Berdasarkan hasil penelitian Laili Nur Hidayati, dkk. didapatkan bahwa terapi 

individu Reminiscence dapat menurunkan tingkat depresi pada lansia yaitu terjadi 

penurunan skor depresi setelah mendapatkan terapi individu Reminiscence dari 7,52 

menjadi 2,45 poin yang dikategorikan dari depresi ringan menjadi normal. Terapi 

ini dilakukan secara alamiah dan secara menyenangkan untuk melihat kembali 

kehidupan di masa lalu. Keuntungan yang diperoleh pada lansia dengan membagi 

pengalamannya di masa lalu akan mengurangi rasa kehilangan, terpisah jarak yang 

jauh dan keterbatasan fisik yang dialami lansia (Hidayati, Laili Nur, 2013). 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Nobelina Adicondro di Panti Sosial 

Tresna Werdha Unit Budi Luhur Kasongan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Didapatkan hasil bahwa rata-rata tingkat depresi kelompok eksperimen adalah 6,4 

pada saat sebelum intervensi dan 3,2 setelah intervensi. Terapi kelompok 

reminiscence terbukti memiliki pengaruh dalam menurunkan tingkat depresi pada 

subjek penelitian yang ditandai dengan menurunnya skor depresi tersebut setelah 

diberikan intervensi (Adicondro, 2014). 
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Penelitian yang dilakukan Hardimansyah Putra mengenai Pengaruh Terapi 

Reminiscence (Mengenang Masa Lalu Yang Menyenangkan) terhadap Depresi 

Pada Lansia Di Unit Rehabilitasi Sosial Pucang Gading Semarang didapatkan hasil 

bahwa depresi pada lansia sesudah diberikan Terapi Reminiscence (Mengenang 

masa lalu yang menyenangkan) pada kelompok intervensi mengalami penurunan 

secara bermakna (Putra, 2014). 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul 

“ Gambaran Asuhan Keperawatan Pemberian Terapi Reminiscence Untuk 

Meningkatkan Harga Diri Pada Lansia Dengan Harga Diri Rendah Di Puskesmas 

IV Denpasar Selatan Tahun 2018”. 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan 

masalah "Bagimanakah Gambaran Asuhan Keperawatan Pemberian Terapi 

Reminiscence Untuk Mengatasi Harga Diri Rendah Pada Lansia Di Puskesmas IV 

Denpasar Selatan Tahun 2018?". 

C. Tujuan Studi Kasus 

1. Tujuan umum  

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran lebih 

mendalam asuhan keperawatan dengan pemberian terapi reminiscence untuk 

mengatasi harga diri rendah pada lansia di Puskesmas IV Denpasar Selatan Tahun 

2018. 
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2. Tujuan khusus 

Secara lebih khusus penelitian ini, bertujuan agar peneliti mampu 

mendeskripsikan : 

a. Pengkajian keperawatan pada lansia dengan harga diri rendah di Puskesmas IV 

Denpasar Selatan. 

b. Diagnosa keperawatan pada lansia dengan harga diri rendah di Puskesmas IV 

Denpasar Selatan. 

c. Rencana keperawatan dengan pemberian Terapi Reminiscence untuk 

mengatasi harga diri rendah pada lansia di Puskesmas IV Denpasar Selatan. 

d. Tindakan keperawatan dengan pemberian Terapi Reminiscence untuk 

mengatasi harga diri rendah pada lansia di Puskesmas IV Denpasar Selatan. 

e. Evaluasi keperawatan untuk mengatasi harga diri rendah pada lansia di 

Puskesmas IV Denpasar Selatan. 

D. Manfaat Studi Kasus 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi : 

1. Masyarakat  

Manfaatnya untuk masyarakat adalah agar masyarakat dapat menggunakan 

teknik terapi reminiscence untuk mengatasi harga diri rendah pada lansia. 

2. Pengembangan Ilmu Dan Teknologi Keperawatan 

Manfaatnya bagi pengembangan ilmu dan teknologi keperawatan yaitu 

dapat mengembangkan ilmu dan teknologi terapan di bidang keperawatan 

dengan menggunakan terapi reminiscence sehingga dapat mengatasi harga diri 

rendah pada lansia. 
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3. Peneliti 

Manfaat bagi peneliti adalah, peneliti mempunyai pengetahuan dan 

pengalaman dalam mengatasi harga diri rendah pada lansia melalui pemberian 

terapi reminiscence. 
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