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Abstract 

The percentage of elderly in Indonesia has been increased annually. The 

dependency ratio of the elderly to the productive population continues to increase, 

while support for the elderly has been decreased. This condition is prone to make 

the elderly have a negative self-concept, which is indicated by feelings of 

loneliness and lack of enthusiasm for life. One of the nursing homes in Surakarta, 

Griya Bahagia PMI has a motto to humanize the neglected elderly. Nurses at 

Griya Bahagia attempt to make the elderly happy by means of persuasive 

communication, namely by providing support so that the elderly can have a 

positive self-concept. To elaborate this process, the author uses social judgment 

theory from Muzafer Sherif and humanistic approaches theory from DeVito.  

This research uses a qualitative approach with descriptive methods. Data 

collection was carried out by in-depth interviews, observations, and 

documentation, while the sample was taken by using quota purposive sampling 

method for the nurses and purposive sampling for the elderly. In analyzing the 

data, the author used Miles and Huberman’s interaction analysis with the stages 

of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Meanwhile, data 

validity testing was carried out using triangulation of sources. 

The conclusion of this study: (1). Before giving persuasion to the elderly, the 

nurses build intimacy through openness, empathy, supportive attitudes and 

equality. (2). Both verbal and non-verbal messages, plays an important role in 

building effective communication. (3). The nurse conveys persuasive messages 

rationally and emotionally, adjusted to the complaints of the elderly. (4). 

Supporting factors are the credibility of the nurse, type of messages, and a 

supportive environment, while the obstacles factors are the physical condition and 

stubbornness of the elderly.  
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Pendahuluan 

Persentase lanjut usia (lansia) di Indonesia mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun. Data (Badan Pusat Statistik, 2019) menunjukkan, jumlah lansia 

meningkat menjadi 9,6 persen (25-jutaan) dalam waktu hampir dua dekade (1971-

2019).  Beberapa provinsi di Indonesia bahkan telah memasuki aging population 

(penuaan penduduk) yang ditandai dengan persentase penduduk lansia berada di 

atas 10%. Ke-lima provinsi tersebut di antaranya adalah DI Yogyakarta (14,50 

persen), Jawa Tengah (13,36 persen), Jawa Timur (12,96 persen), Bali (11,30 

persen) dan Sulawesi Barat (11,15 persen). 

Peningkatan penduduk lansia di Indonesia membawa konsekuensi yang 

tidak sederhana, baik dari segi potensi maupun tantangan bagi pembangunan 

nasional. Apabila kelompok usia lanjut dapat diberdayakan menjadi lansia yang 

mandiri dan berkualitas, maka aging population akan memberikan pengaruh 

positif pada pembangunan nasional. Beban ketergantungan pada generasi 

produktif pun akan berkurang. Namun sebaliknya, data menunjukkan bahwa rasio 

ketergantungan lansia terhadap penduduk usia produktif terus meningkat 

sedangkan dukungan terhadap lansia menurun dari tahun ke tahun (Badan Pusat 

Statistik, 2019) 

Studi Kota Ramah Lansia yang dilakukan SurveyMETER dan Center for 

Ageing Studies (CAS) Universitas Indonesia di 14 kota di Indonesia 

merekomendasikan bahwa salah satu hal yang perlu dipersiapkan Indonesia 

memasuki aging population adalah dengan mewujudkan Kota Ramah Lanjut 

Usia. World Health Organization (WHO) telah merekomendasikan 95 indikator 

penting, termasuk rekomendasi tahapan dalam tiap tahunnya untuk menuju Kota 

Ramah Lanjut Usia pada tahun 2030 mendatang (SurveyMETER & CAS UI, 

2013) 

Salah satu kota di Indonesia yang tengah berupaya mewujudkan Kota 

Ramah Lanjut Usia adalah Surakarta.  Hal tersebut  tertuang dalam Peraturan 



Daerah Surakarta Nomor 4 tahun 2019 tentang penyelenggaraan kesejahteraan 

lansia. Dalam peraturan tersebut, lansia berhak mendapatkan pelayanan 

keagamaan dan mental spiritual, pendidikan dan pelatihan, serta perlindungan 

sosial. (Peraturan Daerah Surakarta, 2019). Pada masa inilah, peran keluarga 

terutama anak sangat dibutuhkan. Namun, perubahan bentuk keluarga dengan 

mobilitas yang tinggi untuk memenuhi tuntutan hidup, dan turut sertanya wanita 

dalam ranah pekerjaan, membuat waktu dan pelayanan untuk mengurus lansia 

semakin terbatas. Kehadiran panti jompo seringkali menjadi pilihan untuk 

menjawab beberapa tantangan tersebut. (Suardiman, 2016) 

Griya Bahagia PMI Surakarta adalah salah satu panti jompo di Surakarta 

yang memiliki motto untuk memanusiakan manusia yang kurang termanusiakan, 

dalam hal ini adalah lansia yang terlantar. Nama “Bahagia” diambil agar Griya 

Bahagia dapat membahagiakan para lansia yang tinggal di griya. Dalam 

kesehariannya, lansia-lansia di Griya Bahagia dirawat oleh perawat yang 

berjumlah 5 orang. Perawat dalam hal ini adalah karyawan tetap di Griya PMI 

yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang keperawatan. Beberapa hal 

yang dilakukan perawat, di antaranya adalah memberikan perawatan kesehatan 

pada lansia dan memberikan motivasi agar lansia tetap semangat dan nyaman 

tinggal di griya.  

Selain perawat, salah satu hal yang  cukup menarik di sini adalah para 

lansia di Griya Bahagia juga mendapatkan pendampingan dari Orang Dengan 

Gangguan Jiwa (ODGJ) yang tinggal di Griya PMI Peduli (berada di samping 

Griya Bahagia). ODGJ yang telah stabil secara emosi diberikan pelatihan oleh 

perawat untuk membantu menyuapi dan memandikan lansia yang telah kesulitan 

beraktivitas.  

Menjadi perawat yang mengurus orang berusia lanjut tentu menjadi 

tantangan tersendiri. Selain faktor bahasa yang terkadang sulit dimengerti, kondisi 

emosional lansia yang tidak stabil turut menjadi tantangan. Ketika dalam suasana 

hati yang tidak baik, beberapa perawat menuturkan bahwa lansia sering 

mengeluhkan kondisinya, seperti kondisi fisik yang tidak lagi sehat, anak-anak 



yang tidak menjenguk, penyesalan di masa lalu, dsb. Hal tersebut rentan membuat 

lansia memiliki konsep diri yang negatif. Individu yang memiliki konsep diri 

negatif cenderung memandang dirinya lemah, tidak berdaya, dan kehilangan daya 

tarik terhadap hidup (Suardiman, 2016). 

Dari berbagai macam penurunan kondisi fisik dan keluhan yang dirasakan 

lansia, perawat berupaya membangun konsep diri positif lansia melalui pesan-

pesan semangat. Pesan-pesan tersebut disampaikan perawat dengan cara persuasi, 

yakni suatu teknik komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi tindakan, 

perilaku, pikiran, dan pendapat seseorang agar seseorang tersebut dapat mengikuti 

arahan yang disampaikan komunikator dengan baik (Effendy, 2006). 

Sebelum memberikan pesan persuasif pada lansia, perawat 

berusaha membangun kedekatan dengan lansia terlebih dahulu. Proses 

pendekatan di antara keduanya dilakukan secara tatap muka, spontan, 

dengan umpan balik disampaikan secara langsung. Komunikasi jenis ini sering 

disebut dengan komunikasi interpersonal, yakni bentuk komunikasi antara orang-

orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap 

reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun non verbal 

(Mulyana, 2010).  

Beberapa upaya yang dilakukan perawat dalam proses 

komunikasi juga melibatkan hubungan antar unsur-unsur komunikasi 

persuasif, seperti persuader, persuadee, dan pesan-pesan yang disampaikan 

sehingga proses komunikasi dapat berjalan secara efektif. Berangkat dari hal 

tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana proses komunikasi, gaya 

komunikasi, pesan persuasif, serta faktor-faktor pendukung maupun penghambat 

komunikasi persuasif perawat dalam membangun konsep diri positif pada lansia 

di Griya Bahagia PMI Surakarta.  

Rumusan Penelitian 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:         



“Bagaimana komunikasi persuasif yang dilakukan perawat dalam 

membangun konsep diri positif pada lansia di Griya Bahagia PMI 

Surakarta?” 

 

Tinjauan Pustaka 

1. Komunikasi  

Menurut Hovland, Janis, & Kelley dalam (Fajar, 2009), komunikasi 

adalah suatu proses di mana komunikator menyampaikan stimulus untuk 

mengubah atau membentuk perilaku orang lain. Sedangkan menurut Harold D 

Laswell dalam (Mulyana, 2010), komunikasi pada dasarnya merupakan suatu 

proses yang menjelaskan “siapa” mengatakan “apa”, “dengan saluran apa,” 

“kepada siapa”,  “dengan akibat apa” dan “hasil apa” atau yang lebih sering 

dikenal dengan who says what in which channel to whom and with what effect.  

Meski begitu, tidak semua tujuan komunikasi dapat berjalan dengan 

mulus. Beberapa hambatan yang dapat terjadi dalam proses komunikasi adalah 

hambatan teknis, semantik, dan perilaku. Hambatan teknis berkaitan dengan 

sarana prasarana dan kondisi fisik yang tidak memadai, hambatan semantik 

dapat terjadi karena kesalahpahaman dalam menafsirkan pesan, dan hambatan 

perilaku dapat terjadi ketika pihak yang berkomunikasi memiliki sikap otoriter, 

egois, keras kepala, dsb (Wursanto, 2005) 

 Pada praktiknya, komunikasi memiliki beberapa tingkatan.  Berikut 

adalah kategorisasi dalam tingkat level yang palim lazim digunakan untuk 

memahami konteks komunikasi menurut (Mulyana, 2010): 

a. Komunikasi Intrapersonal 

Komunikasi intrapersonal merupakan komunikasi yang terjadi antara 

seseorang dengan dirinya sendiri. 

b. Komunikasi Interpersonal 

Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara seseorang dengan 

orang lain yang dilakukan secara tatap muka dengan umpan balik secara 

langsung.  



c. Komunikasi Kelompok 

Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang terjadi pada sekelompok 

kecil orang yang dilakukan secara tatap muka untuk mencapai tujuan 

bersama.  

 

 

d. Komunikasi Organisasi 

Komunikasi dengan lingkup lebih besar dari komunikasi kelompok yang 

terjadi secara formal dan informal.  

e. Komunikasi Publik 

Komunikasi publik adalah komunikasi antara seseorang dengan sejumlah 

besar orang (khalayak) yang dilakukan di ruang publik dengan umpan balik 

terbatas.  

f. Komunikasi Massa 

Komunikasi massa adalah komunikasi yang dilakukan dengan 

menyampaikan pesan melalui media massa pada sejumlah besar orang. 

Pesan bersifat umum dan disampaikan secara serentak.  

Pada penelitian ini, bentuk komunikasi yang digunakan adalah komunikasi 

interpersonal, yakni komunikasi yang terjadi antara perawat dengan lansia yang 

bertujuan untuk membangun konsep diri positif pada lansia di Griya Bahagia 

PMI Surakarta.  

2. Komunikasi Persuasif 

Komunikasi persuasif adalah komunikasi yang dilakukan dengan 

tujuan mempengaruhi tindakan, perilaku, pikiran, dan pendapat tanpa adanya 

paksaan baik secara fisik maupun non fisik (Djamaluddin, 1997). Sedangkan 

menurut (Soemirat, 2017), komunikasi persuasif adalah suatu proses perubahan 

yang terjadi secara terus menerus dalam hal mempengaruhi sikap, pendapat, 

dan perilaku orang lain. 

Di dalam suatu proses komunikasi persuasif, terdapat beberapa unsur 

yang terlibat di dalamnya, seperti persuader, pesan, saluran, persuadee, umpan 



balik, dan efek. Berikut penjelasan unsur-unsur tersebut menurut (Maulana & 

Gumelar, 2013):  

a. Persuader 

 Persuader adalah pihak yang menyampaikan pesan persuasif.  Dalam hal ini 

adalah perawat. 

  

b. Pesan Persuasif 

Pesan persuasif adalah pesan yang disusun untuk mempengaruhi atau 

mengubah pikiran dan tindakan dari persuadee.  

c. Saluran persuasif 

 Saluran merupakan perantara penyampaian pesan antara persuader dan 

persuadee. 

d. Persuadee 

 Persuadee adalah orang atau sekelompok orang yang menerima pesan 

persuasif. Dalam hal ini, adalah lansia.   

e. Umpan balik 

 Umpan Balik merupakan suatu bentuk jawaban atau reaksi dari persuadee 

setelah menerima pesan dari persuader 

f. Efek Komunikasi Persuasif 

 Efek adalah pengaruh yang timbul dari persuadee setelah menerima pesan 

dari persuader. Pengaruh tersebut dapat berupa perubahan sikap, perubahan 

tingkah laku, perubahan opini, perubahan kepercayaan, dan lain-lain. 

Menurut (Soemirat, 2017), dua hal yang mempengaruhi keberhasilan 

komunikasi persuasif adalah kredibilitas komunikator dan jenis pesan. 

Kredibilitas adalah seperangkat persepsi komunikan tentang sifat-sifat 

komunikator. Sedangkan pesan adalah seperangkat informasi yang disampaikan 

komunikator pada komunikan. Penyampaian pesan persuasi harus disertai dengan 

gaya yang mengesankan, menawan, dan tidak membosankan.  

Jeany Ivones dalam (Dwidiyanti, 2009) menjelaskan beberapa gaya 

komunikasi yang dapat digunakan seorang perawat untuk mempersuasi pesan 



pada lansia, di antaranya adalah menggunakan bahasa verbal dan non verbal. 

Bahasa verbal dapat disampaikan dengan berhadapan langsung, bertanya 

langsung, dan social communication. Sedangkan bahasa non verbal dapat 

ditunjukkan melalui nada suara, gestur, ekspresi wajah, sentuhan, dsb.  

 

Menurut (Mar’at, 1982) dalam (Soemirat, 2017), suatu ajakan atau persuasi 

dapat dilakukan secara rasional dan emosional. Secara rasional, persuader dapat 

mempengaruhi persuadee melalui komponen kognitif pada diri persuadee, yakni 

berupa ide maupun konsep. Sedangkan secara emosional, persuader dapat 

mempengaruhi persuadee dengan menyentuh aspek afeksi, seperti menunjukkan 

simpati dan empati.   

3. Konsep Diri 

 Konsep diri adalah pemahaman seseorang mengenai dirinya yang timbul 

akibat interaksi dengan orang lain. Konsep diri merupakan salah satu faktor yang 

menentukan bagaimana seseorang berkomunikasi dengan orang lain (Riswandi, 

2013). Menurut (Rakhmat, 2015), pandangan atau persepsi tentang diri bersifat 

beragam, dapat dilihat secara psikologi, sosial, dan fisis. Persepsi psikologi 

tentang diri berkaitan dengan bagaimana individu melihat dirinya berdasarkan 

pemahamannya terkait watak dan perasaannya. Persepsi sosial  berkaitan dengan 

bagaimana individu memikirkan pandangan orang lain tentang dirinya. Sedangkan 

persepsi fisis adalah bagaimana individu memandang dirinya dilihat dari segi fisik 

dan penampilannya.  

 Keberhasilan komunikasi interpersonal banyak bergantung pada kualitas 

konsep diri seseorang; positif atau negatif (Rakhmat, 2015). Menurut Calhoun dan 

Acocella dalam (Soemirat, 2017), konsep diri dibagi menjadi dua, yakni konsep 

diri positif dan negatif. Individu yang memiliki konsep diri positif cenderung akan 

bersifat optimis, percaya diri, dan bersikap positif terhadap segala yang dialami 

termasuk kegagalan. Adapun individu yang memiliki konsep diri negatif 

cenderung memandang dirinya lemah, tidak berdaya, dan kehilangan daya tarik 

terhadap hidup, William D. Brooks dan Philip Emmert dalam (Rakhmat, 2015).  



 Pada kenyataannya, memang tidak ada orang yang sepenuhnya memiliki 

konsep diri negatif maupun positif. Namun untuk keberjalanan komunikasi yang 

lebih efektif, sebisa mungkin individu mendapatkan sebanyak-banyaknya ciri 

konsep diri positif (Rakhmat, 2015). Perawat di Griya Bahagia berupaya 

membangun konsep diri positif pada lansia melalui pesan-pesan penyemangat, 

baik untuk menerima keadaan, percaya diri, semangat untuk beraktivitas, dsb.    

4. Teori Pendekatan Humanistik 

 Teori yang dicetuskan oleh DeVito ini merupakan salah satu teori yang 

mengukur tentang efektivitas komunikasi interpersonal. Menurut DeVito dalam 

(Suranto, 2011), terdapat lima sikap positif yang mendukung keberhasilan 

komunikasi interpersonal, di antaranya: (a). Keterbukaan, adalah sikap dapat 

menerima masukan dari orang lain, serta berkenan menyampaikan informasi 

penting kepada orang lain, (b). Empati, yakni kemampuan seseorang untuk 

merasakan dan memahami sesuatu yang sedang dialami orang lain, (c). Sikap 

mendukung, hubungan antar pribadi yang efektif terjadi apabila terdapat sikap 

mendukung agar interaksi dapat dilakukan secara terbuka, (d). Sikap positif, dapat 

ditunjukkan dengan pujian, tidak berprasangka buruk, dan menghargai orang 

lain,(e.). Kesetaraan, kedua belah pihak saling menempatkan diri sehingga tidak 

ada yang lebih superior atau inferior. 

5. Teori Penilaian Sosial (Social Judgment Theory) 

Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam proses 

komunikasi persuasif, penulis menggunakan Teori Penilaian Sosial dari Muzafer 

Sherif.  Dalam menerima suatu pesan, terdapat 3 zona sikap individu, yakni 

rentang penerimaan (latitude of acceptance), penolakan (latitude of rejection), dan 

rentang netral (latitude of noncommitment) (Littlejohn & Foss, 2009). 

Beberapa hal yang turut mempengaruhi proses penerimaan pesan adalah 

acuan internal dan referensi individu seperti pengalaman masa lalu dan 

keterlibatan ego (ego involvement). Pengalaman masa lalu dapat menjadi 

pertimbangan untuk merespon suatu pesan karena dari pengalaman masa lalu 

seseorang mengalami proses belajar untuk memahami hal-hal tertentu. Sedangkan 



keterlibatan ego adalah pertimbangan individu terkait seberapa penting dan 

berpengaruh pesan tersebut. Semakin individu merasa suatu pesan tersebut 

penting, maka perubahan sikap pada individu semakin mungkin terjadi (Santoso, 

2014). 

 

 

 

Metodologi Penelitian 

Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif 

untuk mengetahui komunikasi persuasif yang dilakukan perawat dalam membangun 

konsep diri positif pada lansia. Penulis menjelaskan beberapa aspek di antaranya, 

proses komunikasi, gaya komunikasi , pesan persuasif, serta faktor pendukung dan 

penghambat komunikasi persuasif perawat dalam membangun konsep diri positif pada 

lansia.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, 

observasi, dan dokumentasi sedangkan sampel diambil melalui metode quota 

purposive sampling untuk perawat dan purposive sampling untuk lansia. Terdapat 5 

orang perawat dan 5 orang lansia yang diwawancara dalam penelitian ini. Dalam 

menganalisis data, penulis menggunakan analisis interaksi Miles dan Huberman 

dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengujian 

validitas data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber.  

Sajian dan Analisis Data 

1. Proses Komunikasi Persuasif dalam Membangun Konsep Diri Positif 

  Proses komunikasi yang terjadi tak lepas dari adanya keterlibatan antara 

unsur satu dengan lainnya, sehingga tercipta suatu proses komunikasi yang efektif. 

Adapun unsur dari proses komunikasi persuasif yang terjadi, dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Persuader (perawat) 



Persuader adalah pihak yang menyampaikan pesan persuasif, yakni  

perawat. Seorang perawat selain bertugas memastikan kesehatan lansia juga 

bertugas memberikan semangat pada lansia sehingga dapat dikatakan bahwa 

perawat di griya merupakan orang yang paling mengerti kondisi lansia, baik 

secara fisik maupun emosional.  

Dalam berkomunikasi dengan lansia, perawat menggunakan pendekatan 

secara personal. Pendekatan personal yang dilakukan adalah dengan 

memosisikan diri sebagai keluarga untuk lansia, memberikan perhatian dan 

semangat, serta menjadi teman di kala sedih dan senang. Beberapa perawat juga 

sering menyelipkan humor dan menggunakan bahasa Jawa Ngoko untuk 

menciptakan situasi komunikasi yang lebih santai dan akrab.  

Menurut (Soemirat, 2017), salah satu hal yang turut mempengaruhi 

keberhasilan komunikasi persuasif adalah kredibilitas komunikator (perawat), 

dapat dilihat dari keahlian dan kepercayaan. Dari segi keahlian, perawat di griya 

merupakan lulusan D3 di bidang keperawatan. Sedangkan dari segi 

kepercayaan, perawat di griya mendapatkan penilaian positif dari lansia. Lansia 

di griya memandang perawat adalah sosok yang tulus, ramah, dan perhatian 

padanya.  

b. Pesan persuasif 

           Pesan persuasif adalah pesan yang disusun untuk memengaruhi atau 

mengubah pikiran dan tindakan dari persuadee, dalam hal ini adalah lansia di 

Griya Bahagia PMI Surakarta. Perawat menyampaikan beberapa pesan 

persuasif, baik secara verbal maupun non verbal. Secara verbal, perawat 

menyampaikannya melalui kata-kata penyemangat agar lansia lebih 

bersemangat menjalani hidup, lebih menerima keadaan, dan senantiasa 

bersyukur.  

           Sedangkan secara non verbal, perawat memberikan sentuhan, gestur, dan 

ekspresi wajah ceria untuk memperjelas pesan-pesan verbal yang disampaikan. 

Sentuhan misalnya dapat digunakan untuk menunjukkan kasih sayang, gestur 

untuk memperjelas maksud pesan, dan ekspresi wajah ceria untuk menciptakan 

situasi komunikasi yang lebih santai dan akrab. 



c. Saluran persuasif 

Saluran merupakan perantara penyampaian pesan antara persuader 

(perawat) dan persuadee (lansia). Dalam hal ini, tidak ada saluran yang 

digunakan karena proses komunikasi dilakukan secara tatap muka, spontan, 

dengan umpan balik disampaikan secara langsung. 

d. Persuadee (lansia) 

Persuadee adalah orang atau sekelompok orang yang menerima pesan 

persuasif, yakni lansia di Griya Bahagia PMI Surakarta. Lansia di Griya 

Bahagia berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari yang dititipkan 

keluarga, masyarakat, hingga terlantar di jalan. Beberapa perawat menuturkan 

bahwa perilaku kebanyakan lansia seperti kembali ke anak-anak, yakni mudah 

mengeluh, merengek, dan keras kepala ketika menginginkan sesuatu.  

Terdapat empat keluhan utama yang kerap diucapkan lansia, di antaranya  

adalah tidak menerima keadaan, malas beraktivitas, sering mengeluh ketika 

sakit, dan bersikap rendah diri. Dari ke-empat keluhan utama tersebut, perawat 

berupaya mengajak lansia agar memiliki konsep diri yang lebih positif dengan 

cara memberikan kata-kata penyemangat.  

e. Umpan balik 

Umpan balik merupakan suatu bentuk jawaban atau reaksi dari persuadee 

(lansia) setelah menerima pesan dari persuader (perawat). Pada proses 

komunikasi persuasif ini, lansia kerap menunjukkan respon positif atas pesan 

yang disampaikan perawat. Respon tersebut disampaikannya melalui kata-kata, 

seperti “oiya ya..benar juga” untuk menunjukkan bahwa mereka juga setuju 

dengan apa yang disampaikan perawat.  

Ketika perawat memberikan perhatian pada lansia, lansia juga turut 

membalas perhatian tersebut melalui hal-hal sederhana, seperti menanyakan 

kabar, membagikan makanan, mengucapkan hati-hati ketika di jalan, dsb.  

f. Efek Komunikasi Persuasif 

          Efek adalah pengaruh yang timbul dari persuadee (lansia) setelah 

menerima  pesan dari persuader (perawat). Pengaruh tersebut dapat berupa 

perubahan sikap, perubahan tingkah laku, perubahan opini, perubahan 



kepercayaan, dan lain-lain. Beberapa perawat menuturkan bahwa kini, para 

lansia telah lebih menerima keadaan dan bersemangat dalam menjalani hidup. 

Hanya saja, di waktu tertentu seperti ketika sedang sakit parah, lansia kerap 

menunjukkan sikap putus asa.  

       Proses komunikasi persuasif berlangsung dengan perawat (persuader) 

berupaya membangun konsep diri positif pada lansia dengan memberikan kata-kata 

motivasi/semangat (pesan persuasif) yang dilakukan secara tatap muka (saluran) 

dengan umpan balik secara langsung (umpan balik) serta menghasilkan efek 

tertentu, seperti terjadinya perubahan sikap pada lansia (efek).  

   Keberjalanan proses tersebut didukung dengan pendekatan interpersonal 

yang dilakukan perawat melalui keterbukaan, empati, sikap mendukung, dan 

kesetaraan. Upaya membangun keterbukaan dilakukan perawat dengan membina 

hubungan saling percaya. Empati ditunjukkan perawat dengan memberikan 

perhatian, sikap mendukung ditunjukkan perawat dengan menempatkan diri dengan 

baik, dan kesetaraan dilakukan perawat dengan membangun situasi komunikasi 

yang lebih santai dan akrab melalui humor.  

2. Gaya Komunikasi 

 Perawat memiliki beberapa gaya dalam berkomunikasi, baik secara verbal 

maupun non verbal. Komunikasi verbal (menggunakan kata-kata) dilakukan dengan 

bertanya langsung dan menerapkan social communication.  Bertanya langsung 

digunakan untuk memastikan keadaan lansia pada saat-saat tertentu, seperti murung 

atau tidak bersemangat, sedangkan social communication digunakan untuk 

menciptakan keakraban. Dalam hal ini hubungan antara perawat dan lansia tidak 

hanya sebatas petugas dan pasien semata, melainkan juga sebagai teman berbagi 

dan bercerita. 

 Adapun komunikasi non verbal dilakukan menggunakan simbol-simbol 

tertentu, seperti nada suara, gestur, eskpresi, kontak mata, kecepatan, sentuhan, dan 

silence communication. Nada suara yang digunakan adalah keras bukan 

membentak, bertujuan agar lansia yang sudah mengalami penurunan pendengaran 

dapat memahami pesan dengan jelas. Gesture atau gerakan tubuh digunakan untuk 



membantu memperjelas isi pesan dan ekspresi ceria ditujukan untuk membangun 

suasana komunikasi yang lebih positif. 

Selain beberapa hal tersebut, perawat juga menggunakan kontak mata 

sebagai bentuk sikap menghormati. Perawat juga menggunakan sentuhan, seperti 

mengelus, memijit, atau menepuk pundak untuk memberikan ketenangan. Adapun 

kecepatan berbicara yang digunakan cenderung lambat/pelan agar pesan yang 

disampaikan dapat diterima dengan jelas oleh lansia. Terakhir, perawat 

menggunakan teknik silence communication atau komunikasi diam. Perawat lebih 

memilih diam pada beberapa situasi, di antaranya adalah ketika lansia sedang dalam 

suasana hati tidak baik dan sulit diarahkan.  

3. Pesan Persuasif dalam Membangun Konsep Diri Positif 

Upaya perawat dalam menumbuhkan konsep diri positif pada lansia 

dilakukan dengan memberikan pesan-pesan semangat atau motivasi. Pesan 

semangat yang disampaikan disesuaikan dengan empat keluhan utama yang 

dirasakan lansia, di antaranya adalah tidak menerima keadaan, malas beraktivitas, 

sering mengeluh ketika sakit, dan bersikap rendah diri. Dari ke-empat keluhan 

utama tersebut, perawat berupaya mengajak lansia agar lebih menerima keadaan, 

semangat beraktivitas, semangat untuk sembuh, dan senantiasa berpikir positif.  

Dalam menerapkan upaya ini, perawat mempengaruhi lansia secara 

rasional dan emosional. Secara rasional, persuader (perawat) berusaha 

mempengaruhi persuadee (lansia) melalui komponen kognitif pada diri persuadee 

(lansia), yakni dapat berupa ide maupun konsep. Sedangkan secara emosional, 

persuader (perawat) dapat mempengaruhi persuadee (lansia) dengan menyentuh 

aspek afeksi, seperti menunjukkan simpati dan empati.   

Secara rasional, perawat berusaha memberikan edukasi dan pengertian 

dengan cara memaparkan hal positif dan negatif yang dapat terjadi ketika lansia 

melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan secara emosional, perawat 

melakukannya dengan memberikan perhatian dan mengajak untuk bersyukur. 

Perawat juga berusaha menunjukkan kasih sayang dan ketulusannya pada lansia 

agar mereka merasa diperhatikan dan disayang.  

4. Faktor Pendukung dan Penghambat 



a. Faktor Pendukung 

1). Kredibilitas Perawat 

Salah satu pendukung kesuksesan komunikasi persuasif adalah 

kredibilitas perawat. Lansia dapat menuruti arahan perawat karena lansia 

menganggap perawat adalah sosok yang kredibel, baik dari segi keahlian 

maupun sifat. Hal tersebut ditunjukkannya melalui pujian, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Para lansia di griya menilai perawat adalah 

sosok yang tulus, perhatian, ramah, dan penyayang.  

 

Pendekatan-pendekatan interpersonal yang dilakukan perawat dengan 

membina hubungan saling percaya, menunjukkan perhatian, menempatkan 

diri dengan baik, dan memberikan humor  juga merupakan faktor yang 

membuat lansia nyaman untuk bercerita dan berkeluh kesah dengan perawat di 

griya.  

2). Jenis Pesan 

Dalam berkomunikasi dengan lansia, perawat memadukan pesan verbal 

(kata-kata) dan pesan non verbal, seperti ekspresi wajah yang ceria, sentuhan 

untuk menenangkan, dan gerakan tangan untuk lebih menjelaskan sesuatu. 

Menurut (Soemirat, 2017), pesan verbal apabila digabungkan dengan pesan 

non verbal, seperti gestur, mimik, nada suara, dll dapat meningkatkan 

keberhasilan komunikasi persuasif. 

Perawat di griya juga menyusun pesan untuk mempengaruhi aspek 

kognitif dan emosional lansia. Dalam mempengaruhi aspek kognitif, perawat 

menyusun beberapa pesan untuk meningkatkan pemahaman lansia, seperti 

memberikan edukasi dan pengertian.  Sedangkan dalam memengaruhi aspek 

emosional lansia, perawat berupaya memberikan perhatian dan mengajak untuk 

bersyukur . 

Dalam menyampaikan suatu pesan, perawat selalu menggunakan bahasa 

yang dimengerti kedua belah pihak, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Jawa 

Ngoko. Perawat juga berupaya membangun keakraban dengan melontarkan 

humor dan menggunakan bahasa Jawa Ngoko.  



3). Lingkungan yang Mendukung 

Hasil di lapangan menunjukkan bahwa lingkungan yang suportif juga 

turut membantu keberhasilan komunikasi persuasif. Di lingkungan griya, 

ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa) di Griya Peduli yang sudah stabil secara 

emosi dikaryakan perawat untuk membantu mengarahkan lansia, seperti 

mengarahkan mandi, makan, atau beribadah. Perawat juga terkadang meminta 

bantuan pada rekan lansia lain ketika kesulitan memberikan semangat pada 

salah satu lansia.  

 

 

 

b. Faktor Penghambat 

1). Hambatan Teknis  

Hambatan teknis dalam hal ini adalah kondisi fisik lansia yang telah 

mengalami berbagai macam penurunan, baik pendengaran maupun kemampuan 

berbicara. Penurunan pendengaran membuat lansia kesulitan memahami arahan 

dari perawat dan penurunan kemampuan berbicara membuat perawat kesulitan 

memahami apa yang disampaikan lansia.  

Untuk memperjelas penyampaian pesan pada lansia yang mengalami 

penurunan pendengaran, perawat dalam  berkomunikasi menggunakan gestur 

dan mimik pada lansia. Sedangkan untuk lansia yang telah mengalami 

penurunan kemampuan berbicara, perawat menyiasatinya dengan mengajukan 

pertanyaan tertutup yang mudah dijawab lansia, seperti “lagi marahan? Lagi 

berantem? Ada yang nakali? Kangen sama keluarga?” dll. 

2). Hambatan Perilaku  

Sedangkan hambatan perilaku yang dialami perawat adalah sikap keras 

kepala lansia. Beberapa perawat menuturkan bahwa lansia kerap menunjukkan 

sikap keras kepala, di antaranya ketika diobati malah marah-marah sendiri, 

tidak patuh ketika diingatkan agar tidak mengonsumsi makanan yang kurang 

sehat, dan ketika memiliki keinginan harus dituruti sesegera mungkin. Dalam 



mengatasi hambatan ini, perawat berupaya memberikan pengertian dan tetap 

bersikap sabar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan 

1. Proses komunikasi persuasif yang dilakukan perawat dalam membangun konsep 

diri positif pada lansia meliputi enam unsur, antara lain persuader, pesan, saluran, 

persuadee, umpan balik, dan efek. Proses tersebut dilakukan secara tatap muka, 

spontan, dengan umpan balik disampaikan secara langsung. Keberjalanan proses 

komunikasi persuasif didukung dengan pendekatan interpersonal yang dilakukan 

perawat melalui keterbukaan, empati, sikap mendukung, dan kesetaraan. 

2. Gaya komunikasi perawat, baik melalui pesan verbal maupun non verbal beperan  

penting dalam membangun komunikasi persuasif yang efektif. Komunikasi verbal 

dilakukan dengan bertanya langsung dan menerapkan social communication. 

Adapun komunikasi non verbal dilakukan menggunakan simbol-simbol tertentu, 

seperti nada suara, gestur, eskpresi, kontak mata, kecepatan, sentuhan, dan silence 

communication. Keduanya dilakukan secara beriringan untuk lebih menjelaskan 

suatu pesan.  

3. Upaya perawat dalam menumbuhkan konsep diri positif pada lansia dilakukan 

dengan memberikan pesan-pesan semangat atau motivasi. Perawat berupaya 

mengajak lansia agar lebih menerima keadaan, semangat beraktivitas, semangat 

untuk sembuh, dan senantiasa berpikir positif. Dalam memberikan pesan tersebut, 



perawat berupaya mempengaruhi komponen kognitif dan emosional lansia dengan 

cara memberikan edukasi, pengertian, perhatian, dan mengajak untuk bersyukur. 

4. Faktor pendukung komunikasi persuasif antara lain (1). Kredibilitas perawat, (2). 

Jenis pesan, (3). Lingkungan yang mendukung. Sedangkan faktor penghambatnya 

yakni, (1). Hambatan teknis (penurunan kondisi fisik lansia), dan (2). Hambatan 

perilaku (sikap keras kepala lansia).  
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