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ABSTRAK 
Tujuan dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  efektifitas  komik 

dalam  meningkatkan  integritas  ego  pada  lansia.  Ada  sembilan  aspek  yang 
tercakup dalam  variabel integritas ego: perasaan cinta pada sesama manusia, 
menerima  keadaan  dirinya   sendiri,  mensyukuri  nasib,  keadaan  tetap  tegar 
menghadapi kegagalan yang dialami  sebagai  orang tua, keadaan tetap tegar 
menghadapi keberhasilan yang dialami sebagai orang  tua, telah menghasilkan 
sesuatu, mencintai orang tua yang menyebabkan keberadaannya di dunia, akrab 
dengan penyakit dan kematian, bijaksana. A Comic Enlightment yaitu program 
yang dilakukan oleh peneliti yang meliputi proses pembuatan skala, pembuatan 
komik, pre test,  treament dan post test. Hipotesis yang diajukan adalah apakah 
ada peningkatan integritas ego pada subjek yang diberi perlakuan komik dengan 
kelompok subjek yang tidak diberi perlakuan komik. Penelitian ini melibatkan 18 
orang subjek dari Panti Wreda Abiyoso, Pakem,  Kaliurang,  Yogyakarta yang 
dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah  kelompok eksperimen 
yaitu kelompok yang memperoleh perlakuan berupa penyajian komik  integritas 
ego,  terdiri  dari  9  orang,  kelompok  kedua  adalah  kelompok  kontrol,  yaitu 
kelompok yang tidak mendapat perlakuan pada saat eksperimen , terdiri dari 9 
orang subjek. Alat ukur yang digunakan adalah skala integritas ego yang disusun 
berdasarkan sembilan aspek integritas ego. Setelah diuji coba didapatkan 32 item 
soal valid dan reliabel dengan 28 soal gugur (alpha = 0,8942). Dari data yang 
diperoleh didapatkan uji asumsi dengan Kolmogoro-Smirnov test, hasil penelitain 
ini normal dan homogen. Dilanjutkan analisis ststistik parametrik (t-test) dengan 
membandingkan  nilai  gain  score  pada  Levene s  Test  for  Equality  Variances. 
Hasil analisis statistik menunjukkan adanya perbedaan gain score yang signifikan 
antara kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen dengan nilai F sebesar 
11,205  dan  p  =  0,04  (p,0.05).  Dapat  disimpulkan  bahwa  komik  mampu 
meningkatkan integritas ego lansia secara signifikan pada kelompok eksperimen 
dibandingkan  kelompok  kontrol.  Nilai  sumbangan  efektif  menunjukkan  bahwa 
komik memberikan sumbangan sebesar 37,5 % dalam peningkatan integritas ego 
subjek.  

Kata kunci : komik, integritas-ego, lansia  

PENDAHULUAN 
Apalah artinya sebuah nama, kata Shakespeare, seorang pujangga Inggris 

yang terkenal (www.kompas.com, 2000). Mawar, atau apa pun namanya, tetaplah 
bunga yang  menggambarkan aroma wangi menawan. Tetapi, bila mempercayai 
pernyataan para ahli yang  mengamati masyarakat kontemporer bahwa dibalik 
nama ada konstruksi sosial, maka penamaan dan pelabelan bisa mengandung arti 
sosial tertentu dengan berbagai konotasinya. 

Dibalik akronim "lansia" (lanjut usia) dan "manula" (manusia usia lanjut) 
misalnya, dapat terkandung diskriminasi berdasarkan usia, dapat pula terkandung 
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arti  yang  melemahkan  karena  berkonotasi  "tidak  berguna  lagi"  atau  "tidak 
mampu" kalau dikaitkan dengan produktivitas manusia, "harus dikasihani" kalau 
dikaitkan dengan kondisi fisik dan lain-lain. 

Penelitian-penelitian yang  telah  dilakukan  mengenai masa  lanjut  usia 
sampai   saat  ini  masih  sangat  kurang  bila  dibandingkan  dengan  penelitian- 
penelitian tentang masa  anak-anak, remaja, dan dewasa. Padahal banyak sekali 
permasalahan-permasalahan  serius  yang  dialami  oleh  lansia  yang  patut  untuk 
diteliti,  seperti  frustasi  akan  kualitas  fisik  yang  menurun,  pengasingan  oleh 
keluarga,  kesepian,  dan  kecemasan  akan  kematian  yang  semakin  meningkat. 
Meskipun ada, penelitian-penelitian yang telah dilakukan  tidak cukup 
komprehensif dan luas untuk dapat memberikan solusi permasalahan- 
permasalahan  lanjut  usia  di  Indonesia  yang  memiliki   tingkat  variasi  kultur 
sedemikian tinggi. 

Paparan  di  atas  sangat  ironis,  mengingat  lansia  juga  membutuhkan 
kehidupan yang layak. Mereka berhak untuk bahagia, mendapat perhatian, kasih 
sayang, juga pengertian. Permasalahannya adalah banyak aspek-aspek pada lansia 
yang masih perlu diungkapkan serta  dipahami lebih mendalam agar dinamika 
psikologis dan sosial mereka dapat terpetakan secara benar, terutama di Indonesia 
yang memiliki banyak karakter kebudayaan khas. Selain itu, jumlah lansia  yang 
banyak  seolah-olah  menegaskan  bahwa  mereka  merupakan  komunitas  yang 
sangat penting untuk diperhatikan. Karena itulah penelitian-penelitian terhadap 
lansia mutlak diperlukan. 

Pada kenyataannya  banyak  lansia  yang  hidup  dengan  cara  yang  tidak 
menyenangkan. Mereka hidup dalam kesepian karena kehilangan atau 
ditelantarkan keluarganya. Banyak juga diantara  mereka yang merasa 
kehadirannya membebani lingkungan sekitarnya. Para lansia yang tinggal di Panti 
Wreda  Muhammadiyah misalnya, umumnya memiliki pengalaman hidup getir. 
Mereka rata-rata hidup  sebatang kara, dan itulah yang memaksa mereka untuk 
tinggal  di  Panti  Wreda.  Istri,  suami,   atau  anak  mereka  sudah  meninggal 
(Dharmasaputra, 2001). 

Suparman,  telah  lama  hidup  sendiri  karena  istrinya  telah  meninggal. 
Sedang  Jaheri, anak satu-satunya, tidak pernah kembali semenjak tujuh tahun 
yang lalu berpamitan untuk bekerja di Surabaya. Karena hidup seorang diri, oleh 
kepala desanya, Suparman dititipkan  di Panti Wreda Muhammadiyah. "Saya ini 
benar-benar hidup sebatangkara," katanya lirih. 

Sri, nenek berusia 75 tahun,  mengalami hal serupa. Suami dan anaknya 
sudah  meninggal.  Sebelum tinggal  di  Panti  Wreda,  ia  dirawat  keponakannya. 
Tetapi, karena rumah keponakannya terlalu sempit, akhirnya ia dititipkan di Panti 
Wreda. 

Untung (54) juga mempunyai pengalaman hampir serupa. Kakek yang 
kedua   matanya  mengalami  kebuataan  juga  hidup  sendirian.  Istrinya  sudah 
meninggal beberapa tahun lalu. Dia tidak mempunyai anak. Sanak saudaranya pun 
sudah meninggal. Akhirnya, oleh tetangganya, ia dititipkan di Panti Wreda. 

Hanya  A'on   yang   memiliki   pengalaman   sedikit   berbeda.   Usianya 
sesungguhnya belum terlalu tua. Dia dilahirkan tahun 1959. A'on yang masih 
bujangan   itu   dititipkan   oleh   kakaknya   ke   Panti   Wreda   karena   dianggap 
merepotkan.  Kakak  A'on  memang  tidak  menerima  A'on  dengan  baik.  A'on 
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mengaku sering dipukuli oleh kakaknya. Bahkan pukulan kakaknya itu pula yang 
menyebabkan mata kanannya menjadi buta (Dharmassaputra, 2001). 

Kisah-kisah di atas tentunya sangat lekat dengan kehidupan kita sehari- 
hari,  terutama bagi yang bergelut dengan mereka sehari-harinya. Namun kisah- 
kisah  tersebut  hanyalah  sebagian  kecil  dari  begitu  banyaknya  permasalahan- 
permasalahan lansia yang  kian  memerlukan perhatian. Masih banyak polemik 
yang  terjadi  di  sana  jika  kita  mau  membuka  mata.  Tidak  mungkin  beragam 
masalah tersebut hanya menjadi bagian dari tontonan sejarah semata. Tindakan- 
tindakan konkret dari semua pihak untuk mengatasi, atau setidaknya mengurangi 
permasalahan-permasalahan  yang  dialami  oleh  para  lansia  sangat  diperlukan 
sehingga mereka dapat memperoleh porsi perhatian yang selayaknya mereka 
terima. 

Idealnya bagi  lansia  adalah  mereka  dapat  mencapai  successful  aging, 
dimana mereka dapat menjalani masa tua mereka dengan bahagia. Mereka dapat 
menerima keadaan  dirinya sendiri, mensyukuri nasib, dan mencintai orang tua 
yang menyebabkan keberadaannya  di dunia. Mereka mengerti bahwa cara-cara 
hidup tertentu yang mungkin dipandang kurang  baik pada waktu ini, diterima 
pada masa lalu, dan bahwa gaya hidup tertentu merupakan hal yang berarti bagi 
sementara orang atau berarti dalam waktu-waktu tertentu. 

Para  lansia  yang  dapat  menjalani  kehidupan  mereka  dengan  penuh 
kebahagiaan  merupakan suatu hal yang menyenangkan. Suatu kondisi dimana 
mereka dapat menerima kondisi fisik dan kognisi yang melemah, serta menjalani 
kehidupan mereka dengan senyum yang lebar. Mereka dapat melakukan kegiatan- 
kegiatan  yang  sesuai  dengan   kapasitasnya  dengan  penuh  semangat.  Tentu 
harapan-harapan tersebut masih sangat jauh dari kenyataan yang ada. 

Menghadapi tantangan  tersebut,  penulis  ingin  melakukan  sesuatu  yang 
dapat  membantu lansia untuk mencapai idealitas seorang lansia. Dengan komik 
kami ingin memberikan warna yang berbeda bagi kehidupan lansia. Harapan kami, 
comic  enlightment  ini  dapat  membantu  lansia  dalam  meningkatkan  apa  yang 
disebut Erikson sebagai integritas ego. 

Masyarakat sering beranggapan bahwa masa lansia hanya merupakan saat 
menunggu kematian saja. Anggapan ini seringkali menyebabkan orang lanjut usia 
merasa  bahwa  dirinya   sudah  tidak  dibutuhkan  lagi,  merasa  tidak  berdaya, 
mengalami  depresi,  post  power   syndrome  karena  tidak  mampu  menerima 
kondisinya  yang  sudah  mengalami  penurunan   (Sandtrock  2002).  Untuk  itu 
dibutuhkan solusi untuk membantu orang lanjut usia dalam  memahami dirinya, 
sehingga mampu menjadi pribadi yang integrated. 

Pribadi Lanjut Usia yang integrated menurut Erikson adalah pribadi yang 
merasa  menjadi  bagian  daripada  tata  aturan  yang  ada  dalam  alam  semesta, 
memiliki perasaan cinta pada sesama manusia, dan dengan begitu menimbulkan 
keteraturan dunia (Hurlock, 1980). Integritas ego (keadaan ego yang menjadikan 
Lanjut Usia menjadi pribadi yang terintegrasi)  juga berarti menerima keadaan 
dirinya sendiri, mensyukuri nasib, dan mencintai orang tua  yang  menyebabkan 
keberadaannya di dunia (Monks, 2002). 

Kaum Lanjut Usia yang memiliki Integritas Ego yang baik cenderung 
merasakan kepuasan hidup (Santrock, 2002). Mereka mampu menerima 
kenyataan tidak menyenangkan yang telah terjadi secara bijaksana dan menyadari 
pentingnya  bersikap positif terhadap pengalaman dan kenyataan hidup. Mereka 
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juga cenderung menyesuaikan aktivitas dengan kemampuan fisik, kognitif, dan 
psikologis  mereka saat ini. Kesemuanya itu membuat mereka mensyukuri apa 
yang dapat dilakukan hari  ini dan esok hari, serta meminimalkan emosi negatif 
yang dikarenakan penyesalan masa lalu. 

Pada tahun 1967, Roger Shepard menemukan bahwa meski orang dewasa 
memiliki  kapasitas untuk menyimpan materi verbal yang luar biasa, tetapi ini 
masih lebih kecil jika dibandingkan dengan kapasitas untuk menyimpan gambar 
(Purnomo, 2003) 

Perbandingan  yang   dilakukan   terhadap   gambar   dan   kata-kata   juga 
menunjukkan bahwa gambar lebih punya kekuatan daripada kata-kata (Corsini, 
Jacobs, and Leonard, 1969 dalam Levin and Allen, 1976 dalam Purnomo, 2003). 
Bahkan secara ekstrim, McCloud menyatakan: bahwa tanpa bantuan kata-kata pun, 
gambar mampu membuat suatu pesan tertangkap dengan mudah (McCloud, 2001 
dalam Purnomo, 2003) 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Purnomo tahun 2003, media komik 
terbukti  efektif  untuk  meningkatkan  persepsi  positif  siswa  terhadap  pelajaran 
fisika. 

Dari deskripsi diatas dapat disimpulkan, bahwa penggunaan gambar atau 
media  visual  sangat  efektif  dalam membantu  seseorang  menangkap  informasi 
yang diberikan, karena gambar memberikan membantu seseorang untuk 
memperoleh gambaran yang lebih konkret; namun demikian, agar gambar dapat 
dipahami  oleh  seseorang  dengan  baik,  gambar  harus  digunakan  secara  tepat: 
diusahakan berada dalam suatu rangkaian yang membentuk suatu hubungan yang 
jelas. 

Dari penjelasan di atas, komik yang telah dirancang dengan baik dapat 
dijadikan sarana untuk meningkatkan integritas ego pada lanjut usia. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui efektifitas komik untuk meningkatkan integritas ego 
pada lansia. Hipotesis  penelitian  adalah komik mampu meningkatkan integritas 
ego pada lanjut usia. 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dipatenkan menjadi sebuah komik 
yang bermanfaat bagi para lansia dalam menjalani hari tuanya dan dapat dijadikan 
artikel  yang  dapat   memperkaya  wawasan  tentang  orang  lanjut  usia,  dapat 
bermanfaat  untuk  pra-lansia  dalam   menjemput  hari  tuanya,  keluarga  yang 
memiliki  lansia,  maupun  mempermudah  orang-orang  muda  untuk  memahami 
dunia lansia yang selama ini sering terabaikan.  

METODE PENELITIAN 
Penelitian telah dilaksanakan pada hari minggu, 09 oktober 2005 di PSTW 

Abiyoso,   Pakem,  Kaliurang.  Subyek  penelitian  sebanyak  18  orang,  dengan 
kelompok  kontrol  berjumlah  9  orang  dan  kelompok  eksperimen  berjumlah  9 
orang. Penelitian dilaksanakan di  ruang aula PSTW Abiyoso. Dalam penelitian 
ini, subyek dipilih dengan kriteria: memiliki fungsi penglihatan dan pendengaran 
yang masih bagus, bisa berbahasa Indonesia, sehat mental  dengan berdasarkan 
data medical record PSTW Abiyoso.  

Penelitian dilakukan dengan metode quasi eksperimen. Adapun rancangan 
penelitiannya sebagai berikut: 

Y1 X1 Y2 KE 
Y1 X2 Y2 KK 
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Keterangan: 
KE : Kelompok Eksperimen 
KK : Kelompok Kontrol 
Y1 : Skor total pada pre-test 
Y2 : Skor total pada post-tes 
X1 : Pemberian Perlakuan Comic Enlightment 
X2 : Tanpa Perlakuan Comic Enlightment 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pemberian skala Integritas- 
ego,  pencatatan feedback sewaktu diskusi antara peneliti dengan subyek setelah 
pemberian komik, dan dengan metode observasi yang dilakukan sebelum program, 
pada saat program berlangsung, dan setelah program berlangsung. Dimana proses 
dan  hasil  pengumpulan  data  akan  berupa  jawaban  skala,  hasil  kualitatif  dari 
wawancara dan observasi terhadap subjek penelitian. 

Data kuantitatif yang diperoleh dari kedua kelompok (kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol) dianalisis dengan uji analisis statistik. Dari 
data yang diperoleh dilakukan uji asumsi dengan Kolmogoro-Smirnov test, hasil 
penelitain  ini  menunjukkan  bahwa  data  normal.  Data  kemudian  diasumsikan 
homogen  berdasarkan   Robustness  Assumption.  Dilanjutkan  analisis  ststistik 
parametrik (t-test) dengan membandingkan nilai gain score pada Levene s Test for 
Equality Variances antara kelompok eksperimen dan kontrol. 

Hasil analisis statistik menunjukkan adanya perbedaan gain score yang 
signifikan antara kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen dengan nilai F 
sebesar 11,205 dan p = 0,04 (p<0,05). Dapat disimpulkan bahwa komik mampu 
meningkatkan  integritas  ego  lansia  secara  signifikan.  Nilai  sumbangan  efektif 
menunjukkan  bahwa  komik  memberikan   sumbangan  sebesar  37,5%  dalam 
peningkatan integritas ego subjek.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil dari analisis statistik diketahui bahwa data kuantiitatif skor skala 

integritas  ego  pada  lansia.  Hal  ini  diketahui  dari  tes  normalitas  Kolmogoro- 
Smirnov test yang  menunjukkan nilai z= 0,620 untuk pre test kelompok yang 
diberi perlakuan komik dan nilai post test nya z= 0,644 (p>0,05) sedangkan untuk 
pre test kelompok tanpa perlakuan komik z= 0,868 (p>0,05) dan post test nya z= 
0,728  (p>0,05).  Dengan  menggunakan  asumsi  Robustness  yang  menyatakan 
bahwa  sampel  random  dengan  jumlah  anggota  kelompok  yang  setara  adalah 
homogen, dapat diasumsikan bahwa kelompok kontrol dan kelompok eksperimen 
sebelum treatmen adalah homogen. Pengolahan data selanjutnya dapat 
menggunakan statistik parametrik.  

Setelah pengambilan  data  pre  test  dan  post  test  pada  masing-masing 
kelompok penelitian, skor post test yang didapatkan kemudian dikurangi dengan 
skor pre test sehingga didapatkan skor perbedaan (gain)  

Skor perbedaan (gain) pre-post antara kelompok yang diberi perlakuan 
komik  dan   kelompok  yang  tidak  diberi  perlakuan  komik  dianalisis  dengan 
independent t-test.  Didapatkan hasil bahwa ada peningkatan integritas ego yang 
signifikan  pada  kelompok  yang   diberi  perlakuan  komik  dibanding  dengan 
kelompok  yang  tidak  diberi  perlakuan  komik,  dengan  F=  11,205  dan  p=0.04 
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(p<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa kelompok yang diberi perlakuan komik 
mengalami kenaikan integritas ego secara signifikan.  

Sebagai data tambahan dilakukan analisis pre-test pada kedua kelompok 
untuk  melihat  keadaan  awal  dua  kelompok  subjek.  Rerata  skor  pre-test  pada 
kelompok  yang  diberi  perlakuan  komik  (mean  = 132,5556)  lebih  kecil  dari 
kelompok  yang  tidak  diberi  perlakuan  komik  (mean  =  145,1111),  namun 
perbedaan ini tidak signifikan, sehingga dapat dikatakan bahwa kelompok dengan 
pelatihan maupun kelompok  tanpa pelatihan berangkat dari keadaan awal yang 
sama. Rerata skor post test pada kelompok yang diberi perlakuan komik (mean = 
135,5556) lebih besar dari pada kelompok yang tidak diberi perlakuan komik 
(mean = 116,4444). Rerata skor pre-test dan post-test kelompok yang tidak diberi 
perlakuan komik mengalami penurunan, kemungkinan disebabkan karena kondisi 
fisik  subjek  yang  sudah  menurun,  sehingga  cepat  mengalami  kelelahan  dan 
berpengaruh terhadap hasil tes.   

KESIMPULAN 
Kesimpulan yang dapat diambil setelah melalui analisis hasil penelitian ini, 

yaitu perlakuan comic enlightment efektif untuk meningkatkan integritas ego pada 
subjek 

Dalam  penelitian  ini,  peneliti  merekomendasikan  kepada  Departemen 
Sosial untuk  memproduksi comic enlightment dalam jumlah yang lebih banyak, 
sehingga bisa dimanfaatkan oleh Panti-panti Wreda di Indonesia  
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