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Diskusi

Pada penelitian ini didapatkan penurunan gejala depresi pada kedua

subjek setelah menjalani terapi meditasi. Hasil ini cukup sesuai dengan hasil

yang didapat pada beberapa penelitian sebelumnya. Efektivitas meditasi dalam

mengurangi gejala depresi didapatkan pada beberapa penelitian. Penelitian Cruz

menunjukkan bahwa meditasi dapat menurunkan gejala depresi secara signifikan

pada pasien lanjut usia dengan depresi ringan sampai sedang (Cruz dalam Lill,

2015). Chen dkk (2012) menunjukkan bahwa terapi meditasi memberikan efikasi

dalam menurunkan gejala kecemasan. Penelitian Bohlmeijer menunjukkan

bahwa meditasi dapat memberikan efek positif terhadap depresi. Penelitian

Goyal menunjukkan bahwa meditasi dapat mengurangi dimensi negatif dari

stress psikologis dan mempunyai efek utama terhadap kecemasan, depresi dan

nyeri (Bohlmeijer dan Goyal dalam Sampaio, 2016).

Pada awal penelitian ini, kedua subjek mengalami kekecewaan hidup

akibat jauh dari keluarga, kemunduran fungsi fisiologis akibat penyakit kronis dan

merasa tidak memiliki harapan kedepan secara lebih baik. Hal ini dapat timbul

karena pada masa tua banyak ditandai oleh adanya kemunduran fungsi baik

fisik, psikologis maupun psikososial. Pada lanjut usia, faktor psikologis dan sosial

seperti kehilangan pekerjaan dan penghasilan, kehilangan orang yang dikasihi

serta kehilangan dukungan sosial membuat kerentanan terhadap terjadinya

depresi (Afida,2000). Kedua subjek merasa kecewa terhadap anak dan

keluarganya yang seakan-akan sudah tidak memperdulikan dirinya dan

menafsirkan bahwa dirinya adalah beban bagi anak serta dirinya sudah tidak

berfungsi lagi dan produktif di usianya sekarang. Subjek memandang kenyataan

hidup yang dialami dari sudut pandang yang salah atau keliru sehingga

perlakuan terhadap dirinya sebagai bentuk pengasingan bagi subjek. Hal ini

semakin membuat subjek sulit untuk melepaskan pikiran negatif dari dirinya dan

membentuk pola pikir bahwa anak dan keluarganya sudah tidak membutuhkan

dirinya lagi serta memandang dirinya sendiri sebagai tidak berharga dan

kekurangan.

Peneliti mendapatkan perubahan yang dirasakan Subjek 1 setelah

meditasi terutama adalah perasaan relaks, tenang dan berkurangnya gangguan

tidur. Hal ini sesuai dengan manfaat meditasi. Pada lanjut usia terdapat proses
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penuaan yang mempengaruhi faktor biologis dengan adanya penurunan kadar

zat neurokimia di otak. Setelah dilakukan meditasi terjadi peningkatan  kadar zat

neurokimia di otak seperti serotonin yang dapat memberikan perasaan nyaman

dan senang, endorfin yang dapat memberikan perasaan bahagia dan melatonin

yang dapat memberikan ketenangan dan pengaturan tidur. Meditasi dapat

menyebabkan perubahan neurobiologi dengan terjadinya penurunan aktivitas

saraf simpatis dan peningkatan aktivitas parasimpatis. Kondisi hipometabolik dari

peningkatan aktivitas parasimpatis akan membuat kondisi relaksasi yang akan

memperbaiki kondisi mental yang positif (Thipparaboina dkk, 2014). Dalam

kondisi relaksasi terjadi penurunan denyut jantung, irama pernafasan dan

relaksasi otot yang memberikan perasaan tenang dan relaks dari tubuh dan

pikiran (Albeniz, 2000). Suryani menyatakan bahwa kebanyakan dari mereka

yang mengikuti latihan meditasi dan relaksasi dari Suryani mengatakan bahwa

mereka mudah untuk tidur nyenyak serta orang lanjut usia yang biasanya

menggunakan obat penenang untuk dapat tidur tidak memerlukan obat itu lagi.

Dengan melakukan meditasi maka kualitas tidur membaik dan dapat tidur

nyenyak tanpa mimpi yang sering mengganggu sehingga saat bangun tidur tidak

mengalami kelelahan fisik (Suryani, 2002).

Peneliti mendapatkan perubahan yang dirasakan Subjek 2 setelah

meditasi terutama adalah perasaan lebih dapat menerima diri sendiri dengan

keadaan yang ada. Baik pandangan Timur maupun Barat menganggap bahwa

perbaikan keadaan mental dapat dicapai dengan perubahan pikiran tidak sehat

menjadi sehat. Cara mencapai keadaan ini menurut psikologi Barat adalah

psikoterapi, sedangkan psikologi Timur disebut meditasi. Meditasi seperti dalam

penelitian ini akan memberikan penghayatan pada subyek dalam prosesnya

sehingga memungkinkan subjek lepas dari aktivitas mental dirinya yang

dilukiskan sebagai identitas kebiasaan atau distorsi. Meditasi merupakan metode

pengembangan diri, seni menyadari diri sendiri, belajar dari pengalaman dan

menemukan kebenaran diri. Hal ini akan memperbaiki mental dan perilaku subjek

yaitu adanya  kepercayaan diri dalam menerima diri sendiri dengan keadaan

yang ada (Suryani, 2002). Bila dilakukan pemeriksaan electroencephalogram

dapat ditunjukkan bahwa selama meditasi maka akan lebih predominan

gelombang alfa sehingga subjek dapat masuk dalam kondisi fokus mendalam

(Sampaio, 2016).
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Terdapat berbagai macam teknik meditasi yang dalam prakteknya

seringkali sulit untuk dibedakan karena melibatkan kombinasi teknik dalam

pendekatannya. Dalam penelitian meta analisis tentang efek psikologis meditasi

tidak didapatkan perbedaan jenis meditasi terhadap efek psikologis (Sedlemeier

dkk, 2012). Dari kepustakaan didapatkan belum banyak penelitian yang

menggunakan meditasi dari Suryani. Penelitian Patriani (2008) tentang pengaruh

terapi meditasi Suryani terhadap depresi pada perempuan korban kekerasan

dalam rumah tangga menunjukkan hasil penurunan depresi setelah terapi

meditasi.

Penelitian ini dari hasil uji analisis Wilcoxon didapatkan penurunan gejala

depresi tidak signifikan. Menurut peneliti hal ini dapat disebabkan beberapa

keterbatasan peneliti antara lain adalah adalah kekurangan dalam banyaknya

subyek dalam penelitian serta kemungkinan kurang lamanya jangka waktu terapi

meditasi. Meditasi dapat digunakan secara klinis sebagai terapi untuk

mengurangi gejala depresi meskipun suatu penelitian randomized controlled trial

(RCT) menunjukkan banyak penelitian yang tidak menggunakan kelompok

kontrol dan kurang besarnya sampel penelitian (Jain, 2015). Penelitian ini

mengambil subjek sebanyak dua orang dengan pertimbangan dari kemampuan

peneliti dalam mendampingi subjek melakukan meditasi dengan pertimbangan

waktu penelitian. Meditasi yang dilakukan dalam jangka waktu lama memberikan

penurunan gejala depresi lebih bermakna pada lanjut usia (Lindberg, 2005).

Suryani menyatakan bahwa meditasi sebaiknya dilakukan dua kali sehari apabila

tidak ada suatu keadaan yang mengganggu dan bila diperlukan bisa dilakukan

lebih banyak. Meditasi dilakukan terus menerus untuk menanamkan disiplin diri

dan medapatkan manfaat yang optimal. Sebaiknya meditasi dilakukan pada pagi

hari sebelum mengerjakan apa – apa dan sore hari sesudah mandi atau malam

hari sebelum tidur (Suryani, 2002). Dalam penelitian ini dilakukan meditasi pada

pagi hari dan satu kali sehari. Hal ini dilakukan karena subjek sebelumnya belum

pernah menjalani terapi meditasi sehingga memerlukan penyesuaian diri dalam

teknik meditasi. Selain itu merupakan keterbatasan peneliti untuk dapat

berkunjung dua kali dalam sehari ke panti wreda untuk mendampingi subjek

melakukan meditasi.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terapi meditasi untuk

penurunan gejala depresi pada lanjut usia tidak signifikan.




