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PENDAHULUAN

Menua didefinisikan sebagai proses yang mengubah seorang dewasa

sehat menjadi seorang yang ‘frail’(lemah, rentan) dengan berkurangnya sebagian

besar cadangan sistem fisiologis dan meningkatnya kerentanan terhadap

berbagai penyakit dan kematian. Proses menua juga bukan semata serangkaian

perubahan biologis. Proses menua merupakan sebuah waktu untuk berbagai

kehilangan, kehilangan peran sosial akibat pensiun, kehilangan mata

pencaharian, kehilangan teman dan keluarga. Proses menua juga sebuah waktu

dengan banyak ketakutan atau kecemasan. Cemas akan keamanan pribadi,

cemas akan tidak adanya jaminan finansial dan cemas akan ketergantungan

(Setiati, Harimurti, Govinda, 2014).

Lanjut usia (Lansia) diukur menurut usia kronologik, fisiologik (biologi) dan

kematangan mental, tetapi ketiganya seringkali tak berjalan sejajar seperti yang

diharapkan. Dalam Imu Kesehatan Lanjut Usia yang dianggap penting adalah

usia biologik seseorang bukan usia kronologiknya. Sering kita melihat seorang

muda usia yang kelihatan sudah tua dan sebaliknya orang yang usianya tua

terlihat masih segar bugar jasmaninya (Darmojo, 2006).

Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini sedang terjadi perubahan proporsi

kelompok umur penduduk dunia termasuk Indonesia. Perubahan proporsi

kelompok-kelompok umur di dalam penduduk dapat terjadi antara lain sebagai

akibat menurunnya tingkat fertilitas dan mortalitas. Menurut data Perserikatan

Bangsa – Bangsa, Indonesia diperkirakan mengalami peningkatan jumlah warga

berusia lanjut yang tertinggi di dunia, yaitu 414%, hanya dalam waktu 35 tahun

(1990 – 2025), sedangkan di tahun 2020 diperkirakan jumlah penduduk usia

lanjut akan mencapai 25,5 juta jiwa (Soejono, 2014). Negara – negara maju di

Eropa dan Amerika menganggap batasan umur tua ialah 65 tahun, dengan

pertimbangan bahwa pada usia tersebut orang akan pensiun, tetapi akhir – akhir

ini telah dicapai konsensus sebagai batas umur tersebut ialah 60 tahun. Lambat

tetapi pasti masalah lansia mulai mendapatkan perhatian pemerintah dan

masyarakat. Hal ini merupakan konsekuensi logis berhasilnya pembangunan,
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yaitu bertambahnya usia harapan hidup dan bertambah banyaknya jumlah lansia

di Indonesia (Darmojo, 2006).

Lansia tidak akan terlepas dari aspek sosio psikologis. Seseorang

sebagai individu dapat mengenal diri baik kemampuannya, ketrampilannya,

kelebihan dan kelemahannya serta mengerti apa yang dipikirkan, dirasakan dan

dilakukan. Hubungan antar individu berdasarkan kemampuan psikologis dalam

hubungannya dengan individu lain disebut sebagai aspek sosio psikologis

(Parwitasari, 1994). Pada dasarnya lansia masih membutuhkan perhatian dan

dukungan dari keluarganya sebagai tempat bergantung yang terdekat. Mereka

ingin hidup bahagia dan tenang di hari tua serta masih ingin diakui

keberadaannya. Namun seiring dengan bertambah tuanya individu, anak – anak

dan teman – temannya juga menjadi semakin sibuk dengan masalahnya sendiri.

Hal ini akan menyebabkan lansia merasa tersisih dan tidak lagi dibutuhkan

peranannya sebagai anggota keluarga walaupun masih berada di lingkungan

keluarga (Afida, 2000). Allan dan Dixion (2009) dalam penelitiannya terhadap

empat wanita dengan depresi menyatakan bahwa kondisi depresi menyebabkan

lansia cenderung merasa semakin hari semakin jauh dari kontak sosial.

Sebenarnya lansia tidak akan menimbulkan masalah yang berarti bagi

keluarganya, apabila mereka masih sanggup merawatnya. Namun, bila

keluarganya menjadi semakin sibuk dan tidak memiliki cukup waktu dan tenaga

untuk merawatnya, salah satu jalan yang dipilih menempatkan orang lanjut usia

di panti wreda. Keputusan keluarga untuk menempatkan lansia di panti wreda

belum tentu dapat diterima oleh lansia. Mereka mungkin saja merasa terbuang,

tidak dibutuhkan lagi, terisolasi dan kehilangan orang – orang yang dicintai

(Turner dan Helms dalam Afida, 2000). Panti Wreda merupakan tempat yang

relatif asing bagi lansia jika dibandingkan dengan tinggal di rumahnya sendiri

bersama keluarganya. Lansia yang tinggal di Panti Wreda akan mengalami suatu

perubahan atau transisi sosial dalam kehidupannya sehari-hari yang merupakan

peralihan dari satu kondisi ke kondisi lain. Hal ini dapat menjadi stresor baik yang

berasal dari dirinya sendiri maupun dari lingkungannya. Lansia yang tidak

segera mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru di panti wreda

akan menyebabkan munculnya ketegangan jiwa atau stres. Stres yang

berkepanjangan dapat memperbesar peluang penyakit fisik maupun mental dan
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tidak menutup kemungkinan mereka akan mudah mengalami gangguan depresi

(Afida, 2000).

DEPRESI

Depresi merupakan salah satu masalah kesehatan mental utama saat ini

yang perlu mendapat perhatian serius. WHO memperkirakan bahwa pada tahun

2020 depresi di negara berkembang akan menjadi salah satu penyakit mental

yang banyak dialami dan depresi berat akan menjadi penyebab kedua terbesar

kematian setelah serangan jantung. Depresi adalah gangguan perasaan (afek)

yang ditandai dengan afek disforik (kehilangan kegembiraan / gairah) disertai

dengan gejala-gejala lain, seperti gangguan tidur dan menurunnya selera makan

(Lubis, 2009). Depresi sebagai suatu gangguan mood yang dicirikan tak ada

harapan dan patah hati, ketidakberdayaan yang berlebihan, tak mampu

mengambil keputusan memulai suatu kegiatan, tak mampu konsentrasi, tak

punya semangat hidup, selalu tegang dan mencoba bunuh diri (Rathus dalam

Lubis, 2009). Depresi menurut World Health Organization (WHO) merupakan

suatu gangguan mental umum yang ditandai dengan mood tertekan, kehilangan

kesenangan atau minat, perasaan bersalah atau harga diri rendah, gangguan

makan atau tidur, kurang energi dan konsentrasi yang rendah (Irawan, 2013).

Teori Timbulnya Depresi
Setiap teori mempunyai konsep yang berbeda – beda mengenai depresi.

Semua teori berusaha untuk menggambarkan penyebab depresi yang sangat

dipengaruhi oleh masing – masing pendekatan. Beberapa teori yang dapat

menjelaskan timbulnya gangguan depresi (Lubis, 2009) :

1. Teori Psikoanalisis

Pendekatan psikoanalisis dari Freud menyebutkan bahwa depresi

disebabkan oleh kebutuhan oral pada masa anak – anak yang kurang

terpuaskan atau sebaliknya terpuaskan secara berlebihan. Akibatnya

anak akan mengembangkan ketergantungan yang berlebihan harga diri,

sehingga apabila tiba – tiba kehilangan seseorang yang sangat berarti,

akan muncul reaksi yang kompleks, seperti rasa sedih dan berkabung
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yang berlarut – larut, perasaan marah, dendam, membenci diri sendiri,

serta ingin menghukum atau menyalahkan diri sehingga merasa tertekan

dan depresi.

2. Teori Perilaku atau Behavioral

Pendekatan behavioral mengatakan bahwa perilaku manusia adalah hasil

dari lingkungannya karena manusia merespon rangsang dari luar. Teori

behavioral menjelaskan bahwa depresi muncul sebagai akibat seseorang

kurang menerima penghargaan dan lebih banyak menerima hukuman.

Dalam teori yang hampir sama dengan teori pengasuhan Freud, banyak

behavioris percaya bahwa beberapa individu mengembangkan depresi

karena mereka terlalu dilindungi ketika mereka masih kecil. Setelah

mereka dewasa, tekanan dan stressor dalam hidup di dunia nyata terlalu

sulit bagi mereka untuk diatasi.

3. Teori Biologi

Menurut teori biologi kecenderungan berkembangnya gangguan afektif

merupakan bawaan sejak lahir. Diantara faktor – faktor yang memegang

peranan penting adalah fungsi otak yang terganggu dan gangguan

hormonal. Penyebab depresi tidak bisa disebut hanya disebabkan faktor

biologis atau faktor luar saja, namun integrasi dari kedua faktor tersebut

karena walaupun pemicu utama adalah stressor dari luar, kontribusi dari

genetik harus dilihat karena tingkat depresi lebih tinggi diantara orang –

orang yang mempunyai hubungan genetis yang dekat.

4. Teori Stres

Teori stres awalnya digunakan untuk menjelaskan depresi berdasarkan

asumsi bahwa gangguan mood adalah respon dari stres. Stres yang

berlangsung setiap hari dapat membebani pikiran dan melemahkan daya

tahan tubuh terhadap stres. Ketika seseorang tidak dapat lagi bertahan

dengan stres yanga ada, maka depresi akan muncul.

5. Teori Kognitif

Beck berpendapat bahwa adanya gangguan depresi adalah akibat dari

cara berpikir seseorang terhadap dirinya. Penderita depresi cenderung

menyalahkan diri sendiri. Hal ini disebabkan karena adanya distorsi

kognitif terhadap diri, dunia maupun masa depannya, sehingga dalam

mengevaluasi diri dan menginterpretasi hal – hal yang terjadi mereka
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cenderung mengambil kesimpulan yang tidak cukup dan berpandangan

negatif.

6. Teori Humanistis – Eksistensial

Teori humanistis eksistensial mengatakan depresi adalah hasil dari

rendahnya konsep diri dan self – esteem yang diakibatkan oleh

kehilangan. Kehilangan tersebut tidak harus seseorang yang dicintai, bisa

saja kehilangan status, kekuasaan, tingkatan sosial dan bahkan uang.

Diagnosis Depresi
Untuk mempermudah mengenal keadaan depresi terdapat gejala yang

merupakan trias depresi yaitu : 1) tidak bisa menikmati hidup, 2) tidak ada

perhatian pada lingkungan, 3) lelah sepanjang hari (Mudjaddid, 2014).

Menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder – 5 (DSM-

5), untuk menegakkan depresi perlu ditemukan hal – hal di bawah ini selama

paling tidak 2 minggu terakhir, yaitu :

1) Mood depresi pada sebagian besar hari.

2) Kehilangan minat pada sebagian besar aktifitas yang sebelumnya senang

dikerjakan.

3) Perubahan nafsu makan signifikan.

4) Perubahan pola tidur (terlalu sering atau tidak cukup tidur).

5) Perubahan dalam fungsi motorik (menjadi lambat atau gelisah).

6) Fatigue, kehilangan tenaga.

7) Merasa tidak berharga atau merasa bersalah yang tidak pada tempatnya.

8) Penurunan kosentrasi dan sulit mengambil keputusan.

9) Ada pikiran untuk bunuh diri.

Disebut depresi mayor jika ditemukan lima gejala di atas, dimana harus terdapat

mood depresi pada sebagian besar hari dan atau kehilangan minat pada

sebagian besar aktivitas yang sebelumnya senang dikerjakan. Disebut depresi

minor jika ditemukan empat gejala di atas atau kurang dimana salah satunya

terdapat mood depresi atau kehilangan minat pada sebagian besar aktivitas yang

sebelumnya senang dikerjakan (Siswanto dan Uchhe, 2017).
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Depresi Pada Lanjut Usia
Depresi merupakan penyakit mental yang paling sering pada pasien

berusia di atas 60 tahun dan merupakan contoh penyakit yang paling umum

dengan tampilan gejala yang tidak spesifik pada populasi lanjut usia. Angka

kejadian depresi pada lanjut usia di pelayanan kesehatan primer adalah 5-17%,

sementara angka kejadian depresi pada lanjut usia yang mendapat pelayanan

asuhan rumah adalah (home care) adalah 13,5%. Angka kejadian depresi lanjut

usia lebih tinggi di ruang perawatan daripada di masyarakat. Data angka

kejadian depresi pada lanjut usia di Indonesia diperoleh dari ruang rawat akut

lanjut usia dengan kejadian depresi sebanyak 76,3% dengan proporsi depresi

ringan adalah 44,1%, depresi sedang sebanyak 18%, depresi berat sebanyak

10,8% dan depresi sangat berat sebanyak 3,2%. Semakin berat tingkat depresi

maka semakin lama masa rawat. Studi lain untuk populasi Indonesia Timur yang

dilakukan di Kabupaten Buru, Maluku pada tahun 2003 dengan subjek sebanyak

401 orang usia lanjut didapatkan data penapisan depresi pada usia lanjut yang

berada di daerah pasca konflik tersebut menunjukkan hasil positif pada pada

52,4% subjek (Soejono, Probosuseno, Sari, 2014).

Seiring bertambahnya usia, penuaan tidak dapat dapat dihindarkan dan

terjadi perubahan keadaan fisik. Lansia mulai kehilangan pekerjaan, kehilangan

tujuan hidup, kehilangan teman, resiko terkena penyakit, terisolasi dari

lingkungan dan kesepian. Hal tersebut dapat memicu timbulnya depresi (Irawan,

2013). Depresi pada lansia kemungkinan sangat berkaitan dengan proses

penuaan yang terjadi pada dirinya. Proses menjadi tua menghadapkan individu

pada salah satu tugas yang paling sulit dalam perkembangan hidup manusia.

Kesulitan timbul karena pada masa tua, individu akan mengalami perubahan –

perubahan dalam kehidupannya yang ditandai dengan adanya kemunduran –

kemunduran fisik, psikologis dan psikososial (Afida, 2000)

Terdapat beberapa faktor biologis, fisik dan psikologis yang membuat

seorang berusia lanjut rentan terhadap depresi. Perubahan pada sistem saraf

pusat seperti meningkatnya aktivitas monoamin oksidase dan berkurangnya

konsentrasi neurotransmiter dapat berperan dalam terjadinya depresi pada lanjut

usia. Kondisi multipatologi dengan berbagai penyakit kronik dan polifarmasi kian

meningkatkan kejadian depresi pada lanjut usia. Faktor penurunan fisik juga

meningkatkan kerentanan terhadap depresi dengan berkurangnya kemauan
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merawat diri serta hilangnya kemandirian. Berkurangnya kapasitas sensoris

(terutama penglihatan dan pendengaran) akan mengakibatkan penderita

terisolasi dan berujung pada depresi. Berkurangnya kemampuan daya ingat dan

fungsi intelektual sering dikaitkan dengan depresi. Kehilangan pekerjaan,

penghasilan dan dukungan sosial sejalan dengan bertambahnya usia turut

menjadi faktor predisposisi seorang berusia lanjut untuk menjadi depresi

(Soejono, Probosuseno, Sari, 2014).

Masalah psikologis yang dialami oleh golongan lansia ini pertama kali

mengenai sikap mereka sendiri terhadap proses menua yang mereka hadapi,

antara lain kemunduran badaniah atau dalam kebingungan untuk

memikirkannya. Dalam hal ini dikenal apa yang disebut disengagement theory

yang berarti ada penarikan diri dari masyarakat dan diri pribadinya satu sama

lain. Kesepian atau loneliness biasanya dialami oleh lansia pada saat

meninggalnya pasangan hidup atau teman dekat, terutama bila dirinya sendiri

saat itu juga mengalami berbagai penurunan status kesehatan misalnya

menderita berbagai penyakit fisik berat, gangguan mobilitas atau gangguan

sensorik. Periode duka cita merupakan suatu periode yang sangat rawan bagi

seorang lansia. Meninggalnya pasangan hidup, seorang teman dekat atau

bahkan seekor hewan yang sangat disayangi bisa mendadal memutuskan

ketahanan jiwa yang sudah rapuh dan selanjutnya akan memicu terjadinya

gangguan kesehatan (Darmojo, 2006).

Freud dan Karl Abraham berpendapat bahwa pada proses berkabung

akibat hilangnya obyek cinta (orang maupun obyek abstrak seperti status sosial)

dapat terintrojeksikan ke dalam individu sehingga menyatu atau merupakan

bagian dari individu itu. Obyek cinta yang hilang bisa berupa kebugaran yang

tidak muda lagi, kemunduran kondisi fisik akibat berbagai kondisi multipatologis,

kehilangan fungsi seksual dan lain-lain. Seligman berpendapat bahwa terdapat

hubungan antara kehilangan yang tak terhindarkan akibat proses penuaan dan

kondisi multipatologi tadi dengan sensasi passive helplessness yang sering

terjadi pada usia lanjut. Teori Heinz Kohut menekankan pada aspek hilangnya

rasa kecintaan pada diri sendiri akibat proses penuaan ditambah dengan rasa

harga diri dan kepuasaan diri yang kurang, juga dukungan sosial yang tidak

terpenuhi akan menyebabkan usia lanjut tidak mampu lagi memelihara dan

mempertahankan rasa harga diri. Mereka sering merasa tegang dan takut,
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cemas, murung, kecewa dan tidak merasa sejahtera di usia senja (Soejono,

Probosuseno, Sari, 2014).

Diperkirakan sampai dengan 40% depresi pada usia lanjut tidak

terdiagnosis karena 1). dokter, pasien maupun keluarga mengira gejala depresi

adalah normal pada usia lanjut, 2). gambaran depresi pada usia lanjut berbeda

dari yang muda dalam penggunaan kriteria International Statistical Classification

of Diseases and Related Health Problems 10th Revision (ICD-10) maupun

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM), 3). polifarmasi dan

adanya komorbiditas. Depresi pada usia lanjut dapat muncul dalam bentuk

keluhan fisis seperti insomnia, kelemahan umum, kehilangan nafsu makan,

masalah pencernaan dan sakit kepala. Ciri khas depresi pada usia lanjut antara

lain 1). terdapat fluktuasi yang jelas dari gejala, 2). gejala depresi mungkin

tertutup keluhan somatik, 3). adanya depresi yang berbarengan dengan

demensia mengganggu pengenalan dan pelaporan depresi. Diagnosis awal dan

terapi segera terhadap depresi pada pasien geriatri dapat menaikkan kualitas

hidup, status fungsional dan mencegah kematian dini (Soejono, Probosuseno,

Sari, 2014).

Penggunaan DSM mungkin tidak spesifik pada lanjut usia dan dianjurkan

dengan skala Depresi Khusus Usia Lanjut (Geriatric Depression Scale) (Soejono,

Probosuseno, Sari, 2014). Geriatric Depression Scale (GDS) merupakan salah

satu instrumen yang paling sering digunakan untuk mendiagnosis depresi pada

lanjut usia. GDS dikembangkan dan divalidasi oleh dua penelitian. Satu

penelitian menggunakan 100 soal dengan tipe jawaban ya atau tidak yang

berguna untuk membedakan depresi pada lanjut usia dengan normal lanjut usia,

kemudian dipilih 30 pertanyaan yang mempunyai korelasi tertinggi di populasi.

Satu penelitian menggunakan skala 30 pertanyaan divalidasi dengan skala

depresi lain, seperti skala depresi Zung (SDS), dan skala depresi Hamilton

(HAMD). Penelitian lain mendapatkan korelasi antara kriteria klasifikasi (tidak

depresi, depresi ringan, dan depresi berat) dengan masing-masing skala GDS,

SDS, dan HAMD dan semuanya secara statistik bermakna (Njoto, 2014).

GDS-30 mempunyai pertanyaan yang panjang dan banyak, sehingga

dikembangkan versi yang lebih pendek, bervariasi antara 15 pertanyaan dan 1

pertanyaan. Di antara versi-versi tersebut, GDS 15 pertanyaan paling sering

digunakan untuk mendeteksi depresi pada lanjut usia dan dapat berfungsi sebaik



9

GDS 30 pertanyaan. GDS-15 mempunyai sensitivitas 80,5% dan spesifisitas

75% pada titik potong skor 5/6 dengan menggunakan Structure Clinical Interview

for DSM-IV (SCID) sebagai perbandingan. GDS-15 dan GDS-30 berkorelasi

tinggi dan mempunyai tingkat sensitivitas mirip, tetapi spesifisitas GDS-15 sedikit

menurun dibandingkan GDS-30. Sebuah studi di Yunani mendapatkan

sensitivitas 92,23% dan spesifisitas 95,24% pada GDS-15 dengan titik potong

6/7. Pada studi meta-analisis atas 15 studi yang menggunakan GDS-15,

didapatkan sensitivitas 84,3% dengan spesifisitas 73,8%. Jika responden

menderita gangguan kognitif yang signifikan, sensitivitas turun menjadi 70,2%

dengan spesifisitas naik menjadi 74,5%. Jika digunakan di perawatan rumah

jangka panjang (Long Term Care [LTC] Home), sensitivitas dan spesifisitas

menjadi 86,6% dan 72,3% dan jika digunakan pada pasien rawat jalan

didapatkan sensitivitas dan spesifisitas menjadi 82,2% dan 74,5% (Njoto, 2014).

Penelitian Burke tahun 1991 menunjukkan bahwa GDS-15 efektif dalam

membedakan kondisi depresi dan nondepresi pada individu dengan kognitif yang

masih baik (r = 0.84, p < 0.001). Dalam systematic review tentang akurasi GDS-

15, didapatkan hasil tes tersebut 80.5% sensitif dan 75% spesifik untuk diagnosis

depresi (Foulk MA dkk, 2014).

MEDITASI

Meditasi merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin meditari, yang

mempunyai arti perenungan atau refleksi (Hussain dan Bhushan, 2010). Walsh

dan Shapiro mendefinisikan meditasi sebagai sebuah latihan pengaturan diri

yang bertujuan menemukan esensi jiwa secara sadar melalui pemusatan

perhatian dan kesadaran diri (Walsh dan Shapiro dalam Hussain dan Bhushan,

2010).

Meditasi diartikan sebagai mencapai  penyatuan dengan Tuhan atau alam

semesta (Kuzt dalam Suryani 2002). Pandangan timur, pencapaian keadaan

kesadaran yang lebih tinggi akan membawa  seseorang memahami tentang

psikologi dirinya melalui penelitian yang seksama  pada pikiran, emosi dan

perilakunya, sedangkan pandangan barat menyatakan diperlukan keseimbangan

psikologi manusia. Baik pandangan timur maupun barat menganggap bahwa

perbaikan keadaan mental dapat dicapai dengan perubahan pikiran tidak sehat
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menjadi sehat. Teknik ini disebut sebagai meditasi mindfullness yang dilakukan

dengan sadar dan menghayati dengan tujuan memungkinkan seseorang terlepas

dari aktifitas mental dirinya yang dapat dilukiskan sebagai identitas kebiasaan

atau distorsi (Suryani, 2002).

Meditasi adalah suatu proses yang dilakukan secara sadar untuk

memusatkan banyak titik perhatian ke satu titik perhatian. Dalam keadaan

meditasi, dicapai taraf keseimbangan dimana dengan mengeluarkan energi

tubuh seminimum mungkin semua sistem yang ada dalam diri kita akan aktif

bekerja secara maksimum. Kalau terus dilatih, akan dicapai taraf kesadaran yang

lebih tinggi dengan spirit mengambil alih. Pada saat meditasi proses dilakukan

secara sadar dan tetap mampu mengontrol diri (Suryani, 2010).

Meditasi memiliki berbagai variasi jenis teknik. Shapiro

mengklasifikasikan menjadi meditasi mindfulness, meditasi konsentrasi dan

meditasi yang menggunakan kombinasi keduanya (Shapiro dalam Albeniz,

2000). Meditasi mindfulness menekankan perhatian pada kondisi saat ini dengan

pikiran tidak dibiarkan kembali kepada masa lampau ataupun membayangkan

masa depan. Meditasi dengan konsentrasi menggunakan suatu obyek atau fokus

untuk memusatkan perhatian seperti mantra, pernafasan, atau membayangkan

suatu lukisan atau kejadian. Meditasi dalam praktek seringkali sulit untuk

dibedakan karena melibatkan kombinasi dalam pendekatannya. Dalam penelitian

meta analisis tentang efek psikologis meditasi tidak didapatkan perbedaan jenis

meditasi terhadap efek psikologis (Sedlemeier dkk, 2012).

Terapi Meditasi dalam Mengurangi Gejala Depresi pada Lanjut Usia
Depresi pada lanjut usia dapat lebih efektif diobati dengan kombinasi

terapi psikologis dan farmakologis disertai pendekatan interdisiplin yang

menyeluruh. Terapi harus diberikan dengan memperhatikan secara individual

harapan – harapan pasien, martabat dan kemandirian pasien. Semua teknik

psikoterapi (psiko – dinamik, kognitif, perilaku) dapat dipergunakan (Soejono,

Probosuseno, Sari, 2014). Psikoterapi bertujuan memperbaiki mental dan

perilaku seseorang dengan membangkitkan kepercayan diri  sehingga keputusan

yang diambil dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya merupakan

keputusan yang datang dari dirinya sendiri. Meditasi merupakan metode
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pengembangan diri, seni menyadari diri sendiri, belajar dari pengalaman dan

menemukan kebenaran diri (Suryani, 2004).

Penelitian ini menggunakan meditasi untuk mengetahui efek penurunan

gejala depresi pada individu lansia. Terapi farmakologi pada pasien depresi

lanjut usia memiliki banyak pertimbangan dalam pemberiannya dikarenakan efek

samping obat dan kondisi kesehatan dari pasien. Oleh karena itu perlu

dipertimbangkan pemberian terapi non farmakologis dalam memberikan terapi

depresi pada lanjut usia. Sebagian besar intervensi non farmakologi ini

merupakan intervensi yang sederhana, murah dan memiliki efek samping yang

lebih kecil. Akan tetapi intervensi ini memerlukan penelitian yang lebih besar

karena masih kurangnya kepustakaan. Meditasi merupakan salah satu bentuk

intervensi non farmakologis yang dapat diberikan pada pasien depresi lanjut usia

(Lill, 2015). Meditasi memberikan manfaat mengurangi depresi dan kecemasan,

meningkatkan kemampuan penerimaan diri, memberikan pengaruh positif pada

fisik, emosi dan spiritual pada lanjut usia. Lanjut usia yang baru memulai meditasi

mengalami perasaan tenang dan damai pada sesi meditasi dan bertahan sampai

beberapa jam setelah sesi meditasi. Meditasi dapat memberikan manfaat

meskipun dengan keterbatasan lingkungan dan fisik seperti pada lanjut usia yang

tinggal di panti wreda. Lansia yang tinggal di panti mendapatkan manfaat

psikososial yang lebih besar dari meditasi dibanding dengan lansia yang tidak

tinggal di panti, meskipun meditasi hanya dilakukan sesekali dan tidak rutin

(Lindberg, 2005).

Berdasarkan serangkaian penelitian, para pelaku meditasi merasakan

adanya peningkatan self-awareness, lebih relaks, dapat bergaul lebih baik

dengan orang lain, kreatif dan dapat lebih mengaktualisasikan diri daripada

sebelum melakukan latihan meditasi. Juga ditemukan bahwa aktivitas  meditasi

juga berguna untuk membangkitkan  respon relaksasi, memperbaiki kualitas

tidur, menghilangkan sakit kepala, dan membentuk suatu kondisi kesehatan

mental yang positif (Morgan dalam Patriani, 2008). Suatu penelitian menunjukkan

adanya efek positif dari meditasi terhadap gangguan psikologis dengan

perbaikan pada aspek perhatian, pengaturan emosi dan penerimaan diri (Simon

dan Engstrom dalam Tomasino dan Fabbro, 2015). Meditasi dapat mengubah

pemikiran negatif seperti kecemasan dan afek negatif (Sharon dan Sue, 2009).

Pepping dkk (2016) menunjukkan bahwa manfaat meditasi adalah penurunan
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pengalaman negatif seperti depresi, kecemasan dan panik; peningkatan aspek

dalam kehidupan seperti rasa bahagia, kewaspadaan diri dan konsentrasi;

persepsi dalam manfaat meditasi dalam kehidupan; aktivitas keagamaan dan

spiritual. Suryani (2010) menyatakan bahwa dengan meditasi dapat dicapai

ketenangan dan tingkat kesadaran tinggi sehingga mampu mengontrol emosi,

mampu memahami apa yang harus dilakukan dan mampu menguasai situasi

yang ada dalam diri kita.

Meditasi dapat membalikkan kondisi fisiologis yang berhubungan dengan

depresi. Perubahan fisiologi yang dihubungkan dengan meditasi berhubungan

dengan neurokimiawi, neuroendokrin, neurobiologi dan imunitas. Perubahan ini

dihubungkan dengan beberapa sistem limbik dalam jalur hypothalamus pituitary

adrenal (HPA). Kondisi stress akan menyebabkan aktivasi dari jalur HPA dan

sympathetic nervous system (SNS). Aktivasi jalur HPA sebagai respon kondisi

stress akan menyebabkan pelepasan corticotropin-releasing hormone (CRH) dari

kelenjar pituari yang akan merangsang pelepasan adrenocorticotrophic hormone

(ACTH) dan memacu pelepasan hormon kortisol, adrenalin dan noradrenalin

dari kelenjar adrenal. Hal ini akan menyebabkan peningkatan tekanan darah,

peningkatan denyut jantung, peningkatan gula darah dan penurunan sistem

kekebalan. Meditasi dalam beberapa penelitian menunjukkan manfaat dengan

penurunan aktivasi HPA dengan penurunan kadar CRH, ACTH dan kortisol.

Penurunan ini akan menyebabkan tekanan darah dan denyut jantung menurun

sehingga tubuh akan lebih relaks (Thipparaboina dkk, 2014). Pada kondisi stress

terjadi aktivasi yang berlebihan dari sistem saraf simpatis. Meditasi akan

menyebabkan penurunan aktivasi sistem saraf simpatis dan meningkatkan

aktivasi sistem saraf parasimpatis yang ditandai dengan kondisi hipometabolik.

Terjadi penurunan denyut jantung, jumlah pernafasan, metabolisme tubuh dan

vasodilatasi arteri yang akan menimbulkan perasaan tenang dan relaks

(Thipparaboina dkk, 2014). Meditasi juga akan meningkatkan kadar hormon

endorfin sehingga dapat memberikan efek anti depresi, perasaan bahagia,

penurunan ambang nyeri dan sensasi euforia saat menjalani meditasi

(Thipparaboina dkk, 2014).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pada saat meditasi akan terjadi

peningkatan aktivitas gelombang alfa secara signifikan. Gelombang alfa adalah

gelombang otak dengan amplitudo tinggi dan lambat. Aktivitas gelombang alfa
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merupakan indikator kondisi pikiran dalam keadaan relaks (Hussain dan

Bhushan, 2010). Meditasi pada akhirnya juga dapat membawa pada keadaan

Altered States of Conciousness (ASC) dimana rasa diri menjadi menghilang

(Revonsuo dkk, 2009). Menurut Ludwig, perubahan – perubahan yang terjadi

ketika individu berada dalam kondisi ASC antara lain adanya perubahan pikiran,

perubahan perasaan tentang waktu, perubahan kontrol diri, persepsi, body

images dan perasaan atau pengalaman yang sulit untuk diceritakan. Pikiran dan

persepsi dengan sudut pandang positif akan muncul dalam kondisi ASC

(Haruyama dalam Buntaran, 2016).
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Gambar 1 : Bagan teoritis hubungan efek stimulasi keadaan meditasi pada proses
fisiologis dan psikologis individu
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Gambar 2 : Kerangka pikir penelitian tentang pengaruh terapi meditasi terhadap
penurunan gejala depresi pada lansia

Problem Statement
Berdasarkan uraian pendahuluan di atas maka pernyataan masalah penelitian ini

adalah :

a) Meditasi merupakan salah satu bentuk intervensi psikologi yang dapat

diberikan pada pasien depresi lanjut usia.

b) Bagaimanakah penurunan gejala depresi pada lanjut usia dengan terapi

meditasi.
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