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ABSTRAK 
Program  10  Minggu  Mencari  Cinta  merupakan  program  intervensi  yang 
bertujuan  untuk mencegah dan mengatasi timbulnya rasa kesepian pada lansia 
yang tinggal di panti werdha. Selain itu, program ini juga memiliki sasaran lain 
yaitu mengatasi kekurangan kasih  sayang yang dialami oleh anak-anak yang 
tinggal di panti asuhan. Program intervensi ini  dirancang dengan tujuan untuk 
membentuk attachment pada lansia yang tinggal di panti  werdha dengan anak 
yatim piatu yang tinggal di panti asuhan. Dengan terbentuknya attachment antara 
kedua kelompok subyek, maka diharapkan masalah kesepian pada lansia dan 
kekurangan kasih sayang yang dialami oleh anak yang tinggal di panti asuhan 
akan teratasi.   Program ini dilaksanakan dalam rentang waktu 7 minggu, mulai 
tanggal  19  Maret  2006  sampai  7  Mei  2006,  dengan  total  jumlah  pertemuan 
adalah 7 kali. Peserta lansia berasal dari Panti Werdha Budi Mulya 4, sedangkan 
peserta anak berasal dari Panti Asuhan Siti Khadijah  Al-Kubra. Peserta dari 
masing-masing panti adalah 12 orang.  Dari rangkaian pertemuan  yang telah 
dilaksanakan,  dapat  disimpulkan  bahwa   program  ini  berhasil  dan  cukup 
memberikan manfaat bagi kedua kelompok peserta (kakek-nenek dan anak-anak). 
Berdasarkan   observasi   yang   kami   lakukan   selama   pelaksanaan   program, 
program  tersebut  telah  berhasil  membangun kedekatan  (attachment)  antara 
pasangan kakek/Nenek dan anak. Selain itu seluruh indikator keberhasilan yang 
kami tetapkan di awal kegiatan juga berhasil  dicapai.  Manfaat-manfaat yang 
diperoleh   dari   program   ini   adalah   dapat   membantu   mengatasi   masalah 
pemenuhan kebutuhan lansia akan penghargaan, tanggung jawab, tetap 
berperan, kasih sayang, dan sense of belonging, serta masalah kurangnya kasih 
sayang dan perhatian individual pada anak yang tinggal di panti asuhan.  

Kata Kunci:  lansia  panti  jompo,  anak  panti  asuhan,  kesepian,  kasih  sayang, 
attachment  

PENDAHULUAN 
Setiap orang memiliki kebutuhan dasar untuk berhubungan dengan orang 

lain. Menurut Sari (1993),  pemenuhan  kebutuhan dasar tersebut akan 
termanifestasi  dalam bentuk  hubungan  kontak sosial  yang  terjadi  berdasarkan 
penguatan dari  hal-hal yang dipelajari atau merupakan pengulangan dari hal-hal 
yang menyenangkan. Apabila dalam hubungan sosial tersebut terjadi kesenjangan 
antara  apa  yang  diharapkan  dengan   kejadian  yang  diperoleh,  maka  timbul 
perasaan kekurangan   dalam  hubungan sosial mereka. Hal  inilah yang 
menimbulkan kesepian (Sari, 1993). 

Lansia cenderung  mengalami masalah yang berkaitan dengan kehidupan 
sosial  dan   emosional  seperti  kematian  pasangan  hidup  atau  teman-teman, 
penurunan keterikatan dalam kegiatan-kegiatan sosial, masalah hubungan dengan 
keluarga, dan sebagainya. Perasaan kesepian  menjadi salah satu masalah utama 
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yang dimiliki oleh lansia yang tinggal di panti werdha, terutama pada mereka 
yang jarang  atau tidak pernah dikunjungi oleh keluarganya. Selain itu, lansia 
memiliki  beberapa   kebutuhan   yaitu  (1)  kebutuhan  akan  penghargaan,  yaitu 
perasaan  bahwa  dirinya  tetap  berguna  dan  diperlukan;  (2)  kebutuhan  untuk 
bertanggung jawab; (3) kebutuhan akan kasih sayang dan persahabatan, serta (4) 
kebutuhan untuk tetap berperan (Pikunas, dalam Sari, 1993). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sari (1993) mengenai kesepian 
pada lanjut usia, didapatkan hasil bahwa secara umum, para lansia yang tinggal di 
panti werdha lebih merasa kesepian daripada lansia yang tinggal di rumah. Hasil 
penelitian tersebut juga menyatakan  bahwa pada kondisi masyarakat Indonesia, 
bentuk kontak sosial dan kedekatan hubungan dengan keluarga masih belum dapat 
digantikan kedudukannya dengan hubungan kontak sosial yang dilakukan dengan 
teman sebaya. Hal ini mungkin disebabkan oleh pandangan masyarakat Indonesia 
yang masih menganggap keluarga sebagai pengayom lansia dan tempat dimana 
lansia   memperoleh  berbagai  pemenuhan  kebutuhan  emosional  seperti  rasa 
penghargaan, penerimaan, tetap merasa berperan, dan sebagainya (Sari, 1993). 

Sari (1993) juga menyatakan bahwa sebagian besar lansia di panti werdha 
mengalami  situational loneliness, yaitu perasaan kesepian yang timbul setelah 
terjadinya suatu kejadian penting dalam kehidupan seperti kematian pasangan atau 
berakhirnya   pernikahan.   Weiss   (dalam  Sari,   1993)   mengemukakan   bahwa 
perasaan kesepian yang muncul karena berkurangnya atau hilangnya suatu bentuk 
hubungan  kedekatan  dan  dapat  terobati  dengan   menjalin  bentuk  hubungan 
kedekatan yang lain. 

Hurlock (dalam Sari, 1993) menyatakan bahwa segi keuntungan yang dapat 
diperoleh  lansia yang tinggal di panti werdha adalah terdapatnya kemungkinan 
untuk  berhubungan   dengan  teman  yang  seusia  dan  memiliki  minat  serta 
kemampuan yang sejenis. Dengan  demikian, para lansia yang tinggal di panti 
werdha memiliki kesempatan yang besar untuk dapat diterima oleh kelompoknya, 
dalam hal  ini  teman-teman  sebaya.  Namun,  Hurlock  (dalam  Sari,  1993)  juga 
menyatakan bahwa tinggal di panti werdha menuntut penyesuaian diri yang baik 
dari para lansia karena mereka harus bisa mengikuti ketentuan atau tata tertib 
yang  berlaku di panti tersebut. Mereka juga harus melakukan penyesuaian diri 
terhadap semua penghuni maupun petugas panti. 

Meski demikian, panti werdha tidak membuat para lansia penghuni panti 
merasakan  panti yang mereka tinggali sebagai rumah mereka sendiri. Hal ini 
disebabkan pengendali kehidupan lansia berubah dari individual menjadi institusi 
total yang menyebabkan tambahan  beban pada pengendalian fisik dan kimiawi 
(Goffman; Mor et al. dalam Wilfrid & Zanden, 1997). Hidup dalam suatu institusi 
seperti dalam panti werdha dapat menyebabkan berbagai efek. Misalnya adanya 
efek fisiologis dan psikologis yang merusak, yaitu disorientasi, penarikan diri dari 
masyarakat, putus asa, dan kehilangan identitas (Ebersole & Hess, 1990). Efek 
tersebut  diidentifikasi oleh Somer et al. (dalam   Ebersole & Hess, 1990) dalam 
enam gejala, yaitu (1) deindividuasi yang merupakan peningkatan 
ketergantungan,  pengurangan  asertivitas,  menggantungkan  nasib  pada  institusi 
serta ketidakmampuan dalam  membuat keputusan; (2) diskulturasi, penerimaan 
nilai  dan  perilaku  yang  tidak  sesuai  dengan  masyarakat  pada  umumnya;  (3) 
adanya kerusakan biopsikososial dari kehilangan status dan keamanan; (4) adanya 
kerenggangan dengan teknologi dan perubahan lainnya dari dunia luar; (5) isolasi 
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karena kehilangan kontak dengan dunia luar; (6) kekurangan stimulus sebagai 
hasil dari mematikan indra yang dilakukan oleh institusi. 

Menurut Erikson, lansia berada pada tahap generativity versus stagnation 
(Santrock, 2002). Generativity adalah penyediaan kehidupan yang lebih baik bagi 
generasi yang akan  datang,  dimana apabila tahap ini tidak dicapai maka akan 
menyebabkan  individu  mengalami  self  absorption  dan  stagnansi.  Untuk  bisa 
mencapai generativity, cucu memegang peranan yang penting untuk grandparents 
mereka  (Erikson,  dalam  Dacey  &  Travers,  2002).  Untuk  sebagian  yang  lain, 
menjadi  grandparent  adalah  sumber  dari  pemenuhan  emosi  diri,  memberikan 
perasaan kebersamaan dan kepuasan yang mungkin hilang pada awal hubungan 
dengan anak yang telah dewasa. (Sanders & Trygstad dalam Santrock, 1999). 

Banyak grandparent  yang  meneruskan  keahlian  juga  nilai-nilai  religius, 
sosial dan  vokasional (dimensi sosial) baik melalui cerita maupun nasehat, dan 
mereka bisa merasakan  kebanggan yang besar dan kepuasan (dimensi personal) 
dari   bekerja   bersama   dengan   cucunya   melalui   proyek   bersama   (Kail   & 
Cavanaugh, 2000). Oleh karena itu, tidak  mengherankan bila grandparenthood 
berkorelasi  positif  dengan  kesehatan  mental  dan  moral  dari  orang  lanjut  usia 
(Dacey & Travers, 2002). 

Sementara itu, menurut Mudjiwati (1983), kasih sayang merupakan suatu 
hal yang vital  bagi seorang anak dan mutlak dibutuhkan dalam perkembangan 
hidupnya. Namun, tidak  semua  anak memiliki kesempatan untuk mendapatkan 
kasih  sayang  keluarga.  Cukup  banyak  anak  yang  dibesarkan  di  panti  asuhan 
dengan  berbagai  alasan  yang  berbeda-beda   (Sahuleka,  1977).  Berdasarkan 
penelitian yang dilakukan oleh Sahuleka (1977) ada beberapa hal positif dari panti 
asuhan,  antara  lain  panti  asuhan  merupakan  tempat  bernaung  bagi  anak-anak 
terlantar dimana mereka mendapatkan bimbingan dalam bidang pendidikan dan 
pekerjaan  maupun dalam penyesuaian diri di masyarakat, dan merupakan suatu 
lingkungan theurapeutic bagi anak-anak yang membutuhkan. 

Akan tetapi, panti asuhan memiliki hal-hal negatif seperti kehidupan panti 
asuhan  memungkinkan anak mengalami penurunan emosi yang mengakibatkan 
gangguan  kepribadian   seperti  sikap  menarik  diri,  tidak  mampu  membentuk 
hubungan yang hangat dan dekat dengan orang lain, sehingga hubungan mereka 
sifatnya dangkal dan tanpa perasaan. Dalam  panti asuhan juga sering ditemui 
kurangnya stimulasi emosional dan intelektual serta  kehidupan yang rutin dan 
kaku,  juga  perlakuan  yang  bersifat  massal.  Keadaan  ini  dapat  menghambat 
perkembangan  emosi  dan  intelektual  mereka  serta  dapat  menghilangkan  atau 
mematikan inisiatif anak (Sahuleka, 1977). 

Menurut Sahuleka  (1977)  pengasuh  cenderung  bertindak  sesuai  dengan 
jadwal dan  cara yang sudah ditentukan daripada bereaksi berdasarkan tingkah 
laku  anak.  Pemenuhan   kebutuhan  anak-anak  panti  asuhan  umumnya  lebih 
ditekankan pada pemenuhan kebutuhan fisik. Mereka kurang mendapat 
kesempatan untuk mengalami  hubungan yang erat, hangat, dan rasa keterikatan 
secara khusus dengan orang dewasa tertentu.  Pengasuh kurang mengenal anak 
sebagai individu karena kesibukan dan bentuk hubungan yang tidak seperti orang 
tua.  Pertemuan  anak  dengan  pengasuh  lebih  bersifat  kegiatan-kegiatan  rutin. 
Pengasuh umumnya juga kurang sekali mempunyai waktu untuk bermain bersama 
atau memberi respon terhadap ucapan-ucapan anak. 
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Penelitian Diennaryati  TJ  (dalam  Mudjiwati,  1983)  menyatakan  bahwa 

masalah yang dihadapi oleh anak yang tinggal di panti asuhan adalah kurangnya 
kasih sayang dan  perhatian yang bersifat individual serta kurangnya kebutuhan 
emosi, sehingga anak cenderung  bersikap tidak spontan dan ragu-ragu. Masalah 
lainnya   adalah   sistem  kehidupan   yang   rutin,   dimana   anak   tidak   terbiasa 
mengekspresikan segala kehendaknya, sehingga anak tidak dapat  mengeluarkan 
segala  ide  ataupun  daya  kreasinya  (Diennaryati  TJ,  dalam  Mudjiwati,  1983). 
Sehubungan dengan hal kekurangan kasih sayang dari orang tua, Hurlock (dalam 
Mudjiwati,  1983) menyatakan  bahwa  anak-anak  di  panti  asuhan  mengalami 
hambatan   dalam  pertumbuhan  dan  perkembangan,  hambatan  perkembangan 
motorik, hambatan  perkembangan bicara, hambatan perkembangan kecerdasan, 
dan hambatan penyesuaian diri dan pergaulan. 

Dari penjelasan di atas, tampak bahwa kesepian merupakan masalah yang 
cukup penting  pada lansia yang tinggal di panti werdha. Oleh karena itu, kami 
tertarik   untuk   membuat   sebuah   program   intervensi   yang   bertujuan   untuk 
mencegah timbulnya rasa kesepian pada lansia yang tinggal di panti werdha dan 
mengatasi perasaan kesepian yang telah muncul dalam diri lansia. Dalam program 
ini, kami melibatkan anak-anak yang tinggal di panti asuhan sebagai  kelompok 
pendukung, karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Diennaryati TJ 
(dalam  Mudjiwati,  1983),  anak  yang  tinggal  di  panti  asuhan  mengalami 
kekurangan kasih sayang dan perhatian yang bersifat individual. Kami 
mengharapkan  dengan  melibatkan  mereka  dalam  program  ini,  selain  dapat 
mengatasi masalah kesepian pada lansia yang tinggal di panti werdha, juga dapat 
mengatasi masalah  kekurangan kasih sayang pada anak yang tinggal di panti 
asuhan. 

Masalah-masalah  utama  yang  menjadi  sasaran  program  intervensi  ini 
adalah: 

a. Masalah sosial pada lansia, seperti penurunan keterikatan dalam kegiatan- 
kegiatan sosial dan penurunan status sosial ekonomi. 

b.  Masalah pemenuhan kebutuhan lansia akan penghargaan, tanggung jawab, 
tetap berperan, kasih sayang, dan sense of belonging. 

c. Masalah penyesuaian diri dan pergaulan pada anak yang tinggal di panti 
asuhan. 

d.  Masalah kurang kasih sayang dan perhatian individual pada anak panti 
asuhan. 

e. Masalah hambatan dalam mengekspresikan kreativitas pada anak panti 
asuhan. 

Program intervensi yang kami rancang ini merupakan wujud pengabdian 
dan peran serta kami sebagai mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia 
dalam mengaplikasikan  bidang ilmu yang telah kami pelajari, agar dapat lebih 
bermanfaat pada masyarakat. Diharapkan lewat program ini terbentuk attachment 
antara lansia yang tinggal di panti werdha dan anak-anak  panti asuhan. Dengan 
terbentuknya attachment antara kedua kelompok subyek maka diharapkan  dapat 
mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada masing-masing 
kelompok subjek antara lain: 

 

Mencegah  timbulnya  rasa  kesepian  pada  lansia  yang  tinggal  di  panti 
werdha. 

 

Mengatasi rasa kesepian pada lansia yang tinggal di panti werdha. 
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Memenuhi kebutuhan lansia akan penghargaan. 

 
Memenuhi kebutuhan lansia untuk tetap berperan. 

 
Memenuhi kebutuhan lansia untuk memiliki rasa tanggung jawab. 

 
Melatih kemampuan motorik pada lansia. 

 
Menumbuhkan sense of belonging pada kedua kelompok sasaran. 

 
Memenuhi kebutuhan akan kasih sayang pada kedua kelompok sasaran. 

 

Menumbuhkan rasa persahabatan antara kedua kelompok sasaran. 

 

Meningkatkan kreativitas lansia dan anak. 

 

Menumbuhkan kepekaan lansia dan anak terhadap lingkungan. 

 

Memenuhi kebutuhan akan kontak sosial (need for intimacy) pada kedua 
kelompok sasaran.  

METODE PENDEKATAN 
Sebelum  pelaksanaan  program,  kami  melakukan  persiapan  selama  3 

minggu. Pada tahap persiapan tersebut pertama-tama kami mencari panti werdha 
dan panti asuhan yang  kami anggap potensial untuk menjadi peserta program. 
Setelah mendapatkan kedua panti, kami melakukan proses perijinan untuk dapat 
melakukan program di kedua panti tersebut. Pada saat yang bersamaan kami juga 
melakukan recruitment untuk mendapatkan fasilitator dan panitia tambahan. Dari 
recruitment  ini,  kami  mendapatkan  8  orang  fasilitator  dan  3  orang  panitia 
tambahan yang bertugas di bagian konsumsi dan dokumentasi. 

Program 10 Minggu Mencari Cinta

 

dilaksanakan dalam rentang waktu 7 
minggu  sejak  tanggal 19 Maret 2006 sampai dengan 7 Mei 2006, dengan total 
pertemuan sebanyak 7  kali pertemuan yang dilakukan setiap hari Minggu. Pada 
pertemuan pertama, acara dimulai  sejak pukul 08.30 sampai 12.00, pertemuan 
kedua sampai keenam dimulai pukul 08.30 sampai  11.30, sedangkan pertemuan 
ketujuh diadakan sejak pukul 09.00 sampai 14.00. Untuk  lokasinya, pertemuan 
pertama sampai keenam dilakukan di panti werdha, sedangkan pertemuan ketujuh 
dilakukan di pinggir danau UI sebagai acara perpisahan. 

Rutinitas pelaksanaan program secara umum adalah penjemputan anak- 
anak  di  panti  asuhan  untuk  dibawa  ke  panti  werdha,  dilanjutkan  dengan 
pelaksanaan  kegiatan sesuai jadwal tiap pertemuan, kemudian mengantar anak- 
anak kembali ke panti asuhan setelah seluruh rangkaian kegiatan hari itu selesai 
dilakukan. Dalam pelaksanaannya,  program ini memerlukan banyak alat bantu 
yang terdiri dari peralatan bermain, sound system, LCD, VCD, dan laptop.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Secara umum program ini terdiri dari 6 kegiatan utama, yaitu kegiatan 

perkenalan awal, ice breaking, kegiatan pembentukan kedekatan dan kerja sama, 
kegiatan  pembentukan  attachment,  kegiatan  mempertahankan  attachment,  dan 
kegiatan hiburan. Berikut adalah hasil dan pembahasannya.  

1. Kegiatan Perkenalan Awal 
Kegiatan perkenalan awal ini terdiri dari 3 kegiatan, yaitu Akulah Sang 

Raja, Di  mana Kerajaanku, dan Sharing. Pada kegiatan Akulah Sang Raja, 
awalnya  para  peserta  masih  malu-malu  dan  ragu  untuk  memperkenalkan  diri 
sehingga MC harus aktif untuk  menyemangati para peserta. Misalnya, dengan 
menanyakan nama dan hobi mereka dan meneriakkan kata Semangat! . 
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Kegiatan kedua, Dimana Kerajaanku, merupakan cara membagi 

kelompok, yang dilakukan pada 2 kali pertemuan. Pertimbangannya adalah karena 
pada pertemuan  I ternyata jumlah nenek-kakek lebih banyak dari jumlah anak 
sehingga terjadi ketidaksesuaian  jumlah anggota dan pasangan tiap kelompok. 
Selain  itu,  pembagian  kelompok  baru  ini   juga  berdasarkan  masukan  para 
fasilitator   mengenai   keaktifan   peserta   pada   pertemuan   I.   Dengan   adanya 
intervensi ini, diharapkan semangat peserta yang aktif bisa menular kepada para 
peserta yang kurang aktif sehingga tercipta kelompok yamg kohesif. 

Kegiatan yang  ketiga  adalah  Sharing.  Awalnya  peserta  masih  tampak 
malu-malu  untuk memperkenalkan diri di dalam kelompoknya, terutama anak- 
anak.  Fasilitator  kemudian  berupaya  memancing  peserta  dengan  menceritakan 
terlebih dahulu mengenai dirinya ataupun  bertanya tentang kegiatan keseharian 
peserta.  Setelah  itu,  meskipun  anak-anaknya  masih  harus  dipancing  dengan 
pertanyaan-pertanyaan dari fasilitator, nenek-kakeknya sudah mulai berani untuk 
menceritakan  tentang  hobi,  keluarga,  ataupun  pengalaman  menarik  mereka  di 
masa lalu. Hal yang menjadi catatan adalah adanya keterbatasan pendengaran 
beberapa kakek-nenek sehingga terkadang fasilitator harus mengulang perkataan 
dari peserta lain ketika  sedang menceritakan dirinya. Selain itu, ada beberapa 
peserta yang kurang menunjukkan partisipasi dalam mendengarkan cerita peserta 
lain  (misalnya,  terlihat  dari  pandangannya  yang  ke  arah  kelompok  lain  atau 
terlihat diam saja). 

Secara umum  dari  3  kegiatan  perkenalan  awal  di  atas,  terlihat  bahwa 
awalnya   peserta  kurang  aktif,  sehingga  membuat  MC  dan  fasilitator  harus 
berusaha keras untuk melibatkan peserta dalam semua kegiatan. Hal ini mungkin 
disebabkan karena para peserta dan panitia belum saling mengenal satu sama lain 
dan adanya keterbatasan fisik dari para kakek-neneknya. Selain itu, seluruh anak 
dari panti asuhan adalah anak laki-laki, sedangkan mayoritas lansia dan fasilitator 
adalah perempuan, sehingga agak menghambat komunikasi antar pihak. Namun, 
keadaan semakin bertambah baik seiring dengan waktu. Para peserta semakin 
aktif dan menjadi akrab satu sama lain di setiap pertemuan. Fasilitator pun bisa 
menjalin hubungan yang baik dengan semua peserta.  

2.  Ice Breaking 
Games yang digunakan pada icebreaking adalah Mars Kerajaan. Games 

ini juga sempat mengalami perubahan, yaitu ketika kelompoknya berganti. Dalam 
pembuatan yel-yel ini  fasilitator turut membantu, misalnya dengan membantu 
memilih kata dan irama yang mudah  diingat oleh para peserta, terutama para 
peserta kakek-nenek. Para peserta pun bersemangat dalam mengeluarkan idenya. 
Ketika ditanyakan oleh MC siapa yang ingin maju duluan menunjukkan yel-yel 
kelompoknya,  para  peserta,  terutama  anak-anak  tampak  bersemangat  dengan 
mengacungkan  tangannya  secepat-cepatnya,  sehingga  seringkali  games  Mars 
Kerajaan ini dijadikan ajang untuk lomba cepat kelompok yang maju terlebih 
dahulu dalam menampilkan Mars Kerajaan-nya.  

3.  Kegiatan Pembentukan Kedekatan dan Kerja Sama 
a) Membuat Gaun Pesta: Permainan untuk pasangan (lansia-anak) ini 

dilaksanakan   sesuai   dengan   rencana   dan   diikuti   semua   peserta   dengan 
bersemangat.  Selama  pelaksanaan,  terlihat  bahwa  pasangan  peserta  bekerja 



PKMM-3-3-7

      
sama dan tidak mau kalah dalam menyusun strategi mengatur posisi benang dan 
jarum. Dengan demikian tujuan untuk membentuk kedekatan, kerja sama, dan 
mengatasi kebutuhan tetap berperan pada lansia dapat tercapai. 

b) Tusuk  Balon:  Evaluasi  dari  permainan  ini  adalah  jarak  antara  satu  anak 
dengan  yang  lain  terlalu  dekat,  sehingga  ada  kekhawatiran  peserta  salah 
menusuk. Selain itu, lansia  pun menjadi kurang terlibat dalam permainan ini. 
Namun  secara  keseluruhan,  permainan  ini  berlangsung  dengan  meriah  dan 
menimbulkan semangat. Selain itu, anak-anak juga belajar berpartisipasi dalam 
kelompok 

c) Baginda  Bertitah :  Dalam  permainan  berkelompok  ini,  kakek/nenek  dan 
anak berpartisipasi dengan baik. Mereka saling bekerja sama dalam mengatur 
strategi  untuk  memenangkan  lomba.  Tujuan  pembentukan  kedekatan,  kerja 
sama, serta pemenuhan  kebutuhan para lansia untuk ikut bertanggung jawab 
dan tetap berperan pun dapat tercapai. 

d) Bahasa Isyarat: Dalam kegiatan ini, terlihat ada beberapa anak dan kakek- 
nenek  yang   cukup  kreatif  dalam  memperagakan  kalimat  atau  kata  yang 
diberikan. Mereka juga terlihat bersemangat dan penasaran ketika belum juga 
berhasil  menebak  jawabannya.   Selama  permainan  ini,  para  peserta  pun 
diberikan kesempatan untuk membuat dan  memperagakan kalimatnya sendiri 
sehingga   mereka   dapat   lebih   menunjukkan   kreativitas   mereka.   Selama 
permainan ini, tercapai pula pembentukan kedekatan dari para anggotanya. 

e) Benda Pusaka: Kegiatan ini dilakukan dengan mengisi sebuah buku dengan 
tulisan-tulisan ataupun gambar-gambar. Semua peserta terlihat antusias karena 
mereka bebas menunjukkan kreativitas mereka dalam scrapbook tersebut. Pada 
kegiatan ini terlihat adanya kerja sama  dalam menghias buku, tidak jarang 
terlihat anak membantu nenek/kakek untuk menggambar  atau menulis dalam 
buku tersebut sehingga mendekatkan mereka. 

f) Pohon  Kerajaan:  Pada  kegiatan  kelompok  ini,  khususnya  pada  proses 
pengecatan pot,  anak-anak terlihat lebih aktif dibandingkan kakek-neneknya. 
Akan tetapi, memasuki sesi  menanam pohon, kakek-neneknya pun turut aktif 
membantu. Dalam permainan ini, pembentukan kedekatan dan kerja sama dapat 
tercapai.  Selain  itu,  kebutuhan  bagi  para  lansia  untuk  ikut  berperan  tetap 
terpenuhi dan anak-anak juga belajar berpartisipasi dalam  kelompok untuk 
melatih kemampuan mereka dalam bermasyarakat. 

g) Patung Manusia: Kegiatan berpasangan (lansia-anak) ini tidak berubah dari 
rencana  semula.  Evaluasi  yang  ditemukan  adalah  cara  mengkomunikasikan 
permainan ini kepada  peserta karena peserta tidak terbiasa dan belum paham 
dengan  kegiatan  ini.  Selain  itu,  karena  durasi  kegiatan  yang  terlalu  lama 
membuat beberapa peserta kehabisan ide dalam  memberikan aba-aba kepada 
peserta lain. Namun, kerja sama dan kedekatan dalam permainan ini terbentuk 
dengan baik. 

h) Harta  Karun  Kerajaan:  Pada  kegiatan  ini  setiap  kelompok  diajarkan 
membuat origami. Kemudian anggota kelompok beserta fasilitator 
mempresentasikan hasil dan cara membuat origami tersebut di hadapan peserta 
lain, sementara peserta dari kelompok lain mengikuti origami yang diajarkan. 
Kegiatan yang dilakukan  dalam  kelompok besar ini diikuti oleh para peserta 
dengan antusias. Seluruh peserta ikut  bekerja sama memperhatikan instruksi- 
instruksi  yang  diberikan  dan  merasa  senang  ada  hasil  origami  yang  boleh 
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dibawa  pulang.   Dengan   demikian   tujuan   game   ini,   yaitu   pembentukan 
kedekatan dan kerja sama diantara anggota dapat tercapai. 

i) Persiapan Pesta Kerajaan: Kegiatan ini merupakan kegiatan berkelompok. 
Fasilitator  mensosialisasikan  bahwa  peserta  akan  diajak  jalan-jalan  dimana 
terdapat  saat   dimana  kelompok  harus  menunjukkan  hasil  kreativitasnya. 
Kegiatan  ini  berlangsung   sesuai  rencana,  dua  kelompok  yang  digabung 
memutuskan untuk bernyanyi dan mempertunjukkan gambar bercerita. Dalam 
kegiatan  ini  terlihat  sekali  adanya  kedekatan  dan  kerja  sama  yang  telah 
terbentuk karena anak-anak dan para lansia antusias  memberikan  ide-ide dan 
berlatih pertunjukan yang akan ditampilkan. 

j) Pesta  Kerajaan:  Seluruh  peserta  dan  panitia  program  melakukan  kegiatan 
outdoor, yaitu  di danau UI. Pada acara penutupan ini, panitia mengundang 
pengurus panti asuhan,  pengurus panti werdha dan pihak rektorat UI untuk 
hadir. Evaluasi untuk kegiatan ini adalah acara diadakan di tempat terbuka yang 
cukup ramai, peserta menjadi kurang terkontrol, terutama anak-anak. 
Kurangnya kontrol menyebabkan  beberapa permainan yang sudah disiapkan 
batal dilaksanakan. Walaupun, begitu kedekatan yang terbentuk tetap ada. 

Secara keseluruhan,  kegiatan  di  atas  dapat  membentuk  kedekatan  dan 
kerja sama  para anggota kelompok. Hal ini terbukti menjelang akhir kegiatan, 
mereka saling berbicara dan bercanda dengan sendirinya tanpa bantuan fasilitator. 
Mereka  juga  tidak  segan  mengeluarkan  ide-idenya  saat  kegiatan  berlangsung. 
Dengan demikian, kegiatan ini setidaknya dapat memenuhi kebutuhan para lansia, 
yaitu penghargaan, tanggung jawab, kasih sayang dan persahabatan, serta  tetap 
berperan.  Kegiatan  ini  juga  dapat  mengatasi  masalah  dari  anak-anak  di  panti 
asuhan   yang   cenderung   tidak   spontan   dan   ragu-ragu,   serta   tidak   dapat 
mengeluarkan segala ide ataupun daya kreasinya. 

Namun,  sayangnya  dalam  kegiatan  pembentukan  kedekatan  dan  kerja 
sama  ini  pada  akhirnya  lebih  memfokuskan  pada  kegiatan  kelompok  bukan 
kegiatan berpasangan,  kakek/nenek dan anak. Hal ini dapat terlihat dari jumlah 
kegiatan  berpasangan  hanya  dua,  sedangkan  kegiatan  berkelompok  sebanyak 
delapan  kegiatan  sehingga  tujuan  kegiatan   semula  yang  menekankan  pada 
kedekatan pasangan kurang terbentuk.  

1.  Kegiatan Pembentukan Attachment 
Untuk membentuk attachment, terdapat dua kegiatan yang dilaksanakan, 

yaitu Raja yang Paling Hebat dan Penobatan Raja. Kegiatan Raja yang Paling 
Hebat terdiri dari dua  sesi.  Pada sesi I, anak-anak mewawancarai kakek/nenek 
yang menjadi pasangannya.   Sebaliknya pada sesi II, kakek/nenek yang 
mewawancarai  anak-anak. Berbeda dengan rancangan kegiatan, pada 
pelaksanaannya wawancara tidak dicatat dan tidak ada pemilihan raja yang paling 
hebat  yang  kemudian  akan  duduk  di  Kursi  Kerajaan.  Peserta  hanya  diminta 
menceritakan hasil wawancara dengan pasangannya, di dalam kelompok. Dalam 
kegiatan ini, peserta dapat mengenal lebih dalam  pasangannya. Pada kegiatan 
Penobatan Raja, permainan ini berlangsung cukup ramai terlihat  dari anak-anak 
yang berebutan untuk menjawab pertanyaan. Sebenarnya permainan ini juga ingin 
melibatkan para lansia untuk menjawab. Namun anak-anak yang berebutan untuk 
menjawab, maka para lansia memilih duduk dan melihat-lihat saja. 
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Dari dua kegiatan ini terlihat bahwa kegiatan Raja Yang Paling Hebat 

lebih  menekankan pada attachment dengan pasangannya dibandingkan kegiatan 
Penobatan  Raja  yang  lebih  kepada  attachment  dalam  kelompok.  Sayangnya, 
attachment yang terlihat dalam kegiatan Raja Yang Paling Hebat terlihat kurang 
dapat terbentuk. Hal ini dimungkinkan karena pelaksanaan kegiatan ini pada hari 
ke-3 di mana kedua peserta belum terlalu mengenal, terlebih  adanya pergantian 
kelompok   pada   hari   ke-2.   Jadi,   pada   akhirnya   kegiatan   ini   lebih   untuk 
mengakrabkan  peserta  dengan  peserta  lainnya.  Kegiatan  Penobatan  Raja  pun 
berlangsung ramai dan diminati peserta, terutama anak-anaknya.  

2.  Kegiatan Mempertahankan Attachment 
Terdapat tiga  kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan attachment 

yaitu Kotak  Jin, Surat Untuk Raja, dan Pengasuh Baginda. Untuk kegiatan 
Kotak Jin, awalnya fasilitator memberikan contoh surat berisi kesan atau pesan 
terhadap peserta lain yang  dibacakan oleh MC. Secara umum, peserta senang 
dengan kegiatan ini. Hal ini terlihat saat dibacakan nama dan isi suratnya, mereka 
tersenyum   dan   mendengarkan   MC.   Begitu   pula   ketika   mereka   mencoba 
menuliskan suratnya sendiri untuk peserta lainnya, mereka terlihat  bersemangat. 
Meskipun ada beberapa peserta kakek-nenek yang tidak bisa menulis, mereka 
tetap dapat menyampaikan pendapatnya karena dibantu oleh para fasilitator. 

Pada kegiatan Surat Untuk Raja, surat yang rencananya akan dibacakan 
di kotak jin  ini, tidak jadi dilaksanakan karena ada beberapa anak yang belum 
membuat surat. Surat pun dibacakan hanya di dalam kelompok kecil, tidak dalam 
kelompok  besar  karena  pertimbangan   waktu.  Selain  itu,  kakek-nenek  yang 
menerima surat diminta untuk membalas surat dari  anak-anak. Untuk kegiatan 
Pengasuh Baginda, anak-anak dipasangkan dengan lansia yang ditutup matanya 
dan  anak-anak  diminta  untuk  memenuhi  kebutuhan  lansia  mulai  dari  makan, 
minum, bercerita, sampai menyanyi. Awalnya, peserta agak kebingungan dengan 
instruksi  yang  diberikan.  Namun  setelah  dijelaskan,  peserta  dapat  melakukan 
kegiatan ini dengan baik. 

Dalam kegiatan mempertahankan attachment ini lebih menekankan pada 
attachment antara pasangan masing-masing (yaitu kegiatan Surat Untuk Raja dan 
Pengasuh  Baginda).  Dengan  memberikan  surat  yang  berisi  masukan,  pujian, 
kritik, dan saran membuat para peserta merasa diperhatikan secara personal oleh 
pasangannya masing-masing. Begitu juga dengan kegiatan Pengasuh Baginda di 
mana   masing-masing   pasangannya   bisa   melayani   dirinya   sehingga   dapat 
memunculkan rasa pada kakek nenek bahwa dirinya memiliki teman kecil (cucu) 
yang ada saat dia membutuhhkannya. 
3.  Kegiatan Hiburan 

Film  yang  dipilih  dalam  kegiatan  Opera  Kerajaan  ini  adalah  film 
berdurasi  kurang lebih 90 menit yang berjudul Rindu Kami PadaMu. Film ini 
menceritakan tentang  kehidupan tiga anak di sebuah pasar kecil. Secara teknis, 
ruangan yang digunakan untuk  menonton terlalu terang sehingga gambar yang 
ditampilkan  kurang  jelas.  Begitu  juga  dengan  suara  film  yang  pecah.  Pada 
awalnya para peserta terlihat mengikuti jalan cerita dan duduk  dengan tenang. 
Akan tetapi, setelah beberapa lama, anak-anaknya mulai duduk berpindah-pindah. 
Para peserta terlihat bosan karena pemilihan film yang terlalu serius dan jalan 
cerita yang  agak  sulit dimengerti. Selain itu, durasinya yang terlalu lama juga 
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membuat  para  kakek-neneknya  tidak  tahan  untuk  duduk  dalam  jangka  waktu 
panjang. Akan  tetapi, suasana kembali ceria ketika memasuki kuis. Kuis yang 
tadinya direncanakan akan diberikan kepada  setiap kelompok  pada 
pelaksanaannya akhirnya hanya dikeluarkan satu pertanyaan, dengan 
pertimbangan hanya sedikit dari  peserta yang benar-benar memperhatikan film 
dari awal sampai akhir. Namun dalam pelaksanaan kuis ini para peserta, terutama 
anak-anaknya, tampak bersemangat dalam berebut  menjawab pertanyaan yang 
diajukan.  

KESIMPULAN 
Dari rangkaian 7 pertemuan yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan 

bahwa kegiatan ini berhasil dijalankan dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari: 

 

Tercapainya tujuan program. 
Tujuan program kami adalah membentuk attachment pada lansia yang tinggal 

di  panti   werdha  dengan  anak  yatim  piatu  yang  tinggal  di  panti  asuhan. 
Berdasarkan observasi selama kegiatan berlangsung, tampak bahwa sedikit demi 
sedikit  terjalin  kedekatan  dan  rasa   saling  memperhatikan  antara  pasangan 
kakek/nenek dengan cucunya. Anak-anak tersebut sering terlihat bermanja-manja 
di pelukan kakek-neneknya sambil mengobrol dan bercanda. Contoh lain adalah 
ketika ada seorang nenek yang tidak bisa mengikuti salah satu pertemuan karena 
sedang sakit, nenek tersebut hampir menangis karena tidak bisa bertemu dengan 
cucu -nya.  Sebaliknya,  sang  cucu  pun  meminta  untuk  bisa  dipertemukan 

dengan  nenek-nya. Ketika tidak diperbolehkan, ia membuat surat untuk nenek 
tersebut  dan  menempelkan  origami  buatannya  di  scrapbook  (Benda  Pusaka 
Kerajaan) agar bisa diperlihatkan kepada sang nenek. 

 

Kegiatan berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. 
Sebagian besar kegiatan dapat dilakukan tepat waktu sesuai jadwal yang telah 

direncanakan, meskipun ada beberapa kegiatan yang mengalami kendala teknis 
(misalnya alat permainan kurang dipersiapkan). Biasanya masalah yang ada dapat 
diatasi dan tidak mengganggu  jalannya kegiatan secara umum sehingga tujuan 
setiap kegiatan tetap tercapai 

 

Kegiatan berjalan dengan teratur, fasilitator dapat mengatur jalannya kegiatan 
dengan baik. 
Pada setiap pertemuan, para fasilitator bisa dengan baik membantu 

berlangsungnya acara. Mereka bisa mencairkan kebekuan antara kakek/nenek dan 
cucu di awal acara, memberi dorongan kepada para peserta untuk tetap mengikuti 
acara, juga memberi  semangat kepada anak yang terlihat pasif agar lebih aktif 
dalam mengikuti kegiatan. Fasilitator pun mampu mengatasi kendala teknis yang 
muncul di beberapa kegiatan. 

 

Semua peserta turut berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan yang dilakukan. 
Meskipun ada beberapa permainan yang hanya dimainkan oleh anak-anak 

karena terlalu banyak menggunakan kemampuan fisik, bukan berarti kakek/nenek 
meninggalkan acara. Mereka  tetap dengan setia mengikuti rangkaian kegiatan 
dengan menonton dan memberi semangat kepada anak-anak yang bermain. 

 

Terjadi hubungan timbal balik antar peserta. 
Berdasarkan  observasi  yang  kami  lakukan  selama  kegiatan  berlangsung, 

lambat laun terbentuk suatu kedekatan antara anak dengan kakek/nenek. Mereka 
saling memperhatikan dan  menolong satu sama lain. Misalnya ketika kegiatan 
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mengisi scrapbook, anak membantu nenek yang tidak bisa menulis. Di lain pihak, 
pada kegiatan Pohon Kerajaan, nenek membantu anak menanam pohonnya. 

 
Setelah program selesai dilaksanakan, diharapkan masih terjalin hubungan 
persahabatan  antar  peserta,  misalnya  melalui  surat  menyurat  atau  saling 
mengunjungi. 
Sampai laporan ini selesai dituliskan, anak-anak telah mengirimkan 1-2 surat 

kepada   para   nenek/kakek   yang   ada   di   panti   werdha.   Umumnya   mereka 
mengirimkan surat kepada lansia yang menjadi pasangan mereka selama program 
dilaksanakan. Namun, sampai saat ini, kami belum mengetahui reaksi para lansia 
ketika mereka menerima surat-surat tersebut. Diharapkan kegiatan surat menyurat 
ini akan terus berlangsung. Kami juga memberikan nomor telepon panti werdha 
kepada  anak-anak  panti  asuhan  agar  mereka  dapat  menghubungi  lansia  lewat 
telepon kapan pun mereka mau. 

Keberhasilan program ini juga dapat dilihat dari komentar-komentar yang 
diberikan oleh para peserta, antara lain: 

Nenek senang, Neng. Kumpul-kumpul, rame, jadi seneng. Gak ngenes, gak 
bingung,  gak  sedih.  Pokoknya  nenek  seneng  Neng  datang.  Jadi  seneng, 
gembira.

  

Saya sangat senang ikut 10 Minggu Mencari Cinta. Terus saya ingin ikut 
lagi  kalo  ada  lagi.  Mudah-mudahan  ada  lagi,  amin.  Saya  ikut  acara  ini 
alhamdulillah  mendapat  kesenangan  dan  hadiah.  Dan  dapat  teman  baru, 
kakak-kakak dan nenek, kakek

  

Adapun manfaat-manfaat  yang  diperoleh  dari  program  ini  diantaranya 
adalah dapat membantu mengatasi masalah-masalah utama yang menjadi sasaran 
intervensi. 
a. Pada lansia 

Masalah pemenuhan kebutuhan lansia akan penghargaan, tanggung jawab, 
tetap berperan, kasih sayang, dan sense of belonging. 
Æ Masalah ini dapat dibantu diatasi melalui permainan dalam program ini 

yang turut melibatkan para lansia untuk aktif di dalamnya. Mereka tidak 
hanya duduk diam saja  menyaksikan anak-anaknya bermain, tetapi juga 
mereka ikut di dalam permainan  tersebut, baik secara individu ataupun 
dalam kelompok. 

b.  Pada anak panti asuhan 
Masalah kurangnya kasih sayang dan perhatian individual pada anak yang 
tinggal di panti asuhan. 
Æ Dengan adanya pasangan dan kelompok kecil ini memungkinkan anak- 

anak untuk dapat merasakan kasih sayang baru yang lebih erat. Selain itu, 
adanya permainan seperti kotak jin juga memungkinkan mereka 
memperoleh kesenangan karena mereka merasa ada yang diperhatikan.  

Secara  umum,  program  ini  memiliki  manfaat  agar  terjalin  kedekatan 
(attachment) antara kakek-nenek dan sang anak. Dengan adanya permainan yang 
lebih melibatkan pasangan-pasangan justru semakin mendekatkan mereka dengan 
pasangannya.   Sayangnya,   kebanyakan   permainan   lebih   bersifat   permainan 
kelompok  bukan  permainan  pasangan  sehingga  kedekatan  yang  terjalin  lebih 
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bersifat  kedekatan  dalam  kelompok  kecil.  Namun  hal  ini  tidak  mengurangi 
kebahagiaan  mereka. Kedekatan juga tidak hanya terjadi pada kedua kelompok 
peserta tersebut, tetapi juga  dengan para fasilitator yang seringkali menemani 
mereka.  
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