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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Lanjut usia yang disingkat dengan lansia merupakan bagian 

dari proses perkembangan manusia. Permensos no 5 (2018) 

mengatakan bahwa lansia adalah seseorang yang telah mencapai 

usia 60 tahun. Usia lanjut seringkali membawa pada penurunan 

kesehatan fisik maupun mental yang lebih besar dibandingkan 

dengan periode-periode sebelumnya. Proses alamiah ini tidak bisa 

dihindari oleh siapapun. Setiap orang akan menjalani proses menjadi 

tua, meskipun proses penurunan fungsi fisik maupun mental tidak 

sama untuk masing-masing individu. Masing-masing individu 

memiliki proses penuaan yang berbeda dan membawa 

permasalahan yang berbeda-beda pula.  

Ada beberapa faktor yang memengaruhi proses penuaan ini 

sehingga menyebabkan penurunan kesehatan fisik maupun mental. 

Permasalahan yang sering muncul dari proses menua ini yaitu 

kekurangsiapan seorang lansia menyongsong hari tuanya. Seiring 

dengan bertambahnya usia seseorang, meskipun tidak ada penyakit 

neurodegeneratif, namun akan tetap terjadi perubahan struktur 

otaknya. Selain itu juga akan terjadi perubahan patologis pada 

serebrovaskular yang berhubungan dengan kemunduran fungsi 
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kognitif (Kuczynski, 2009). Semakin meningkatnya umur maka 

tingkat penurunan kognitif juga meningkat. Hasil penelitian Layla dan 

Wati (2017) pada 98 lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Jakarta 

menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka mengalami 

penurunan fungsi kognitif. Beberapa perubahan perilaku pada lansia 

yang mengalami gangguan fungsi kognitif adalah keluyuran, agitasi, 

gangguan tidur, dan hiperaktivitas pada malam hari.  

Perkembangan jumlah orang lanjut usia (lansia) dari tahun ke 

tahun semakin cepat bertambah. Populasi lansia di Indonesia 

diperkirakan akan mengalami ledakan pada dua dekade abad ke-21. 

Jumlah lansia  di Indonesia pada tahun 2019 diperkirakan 27,5 juta 

atau 10,3 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Angka populasi 

lansia di Indonesia pada tahun 2045 diperkirakan akan mencapai 

57,0 juta atau 17,9 persen dari seluruh penduduk Indonesia (Cicih, 

2019). Lansia di Indonesia pada tahun 2021 diperkirakan akan 

mencapai 30,1 juta jiwa. Jumlah lansia ini merupakan urutan ke 4 di 

dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Menurut WHO, di 

kawasan Asia Tenggara sekitar 142 juta jiwa atau 8 persen dari 

populasi ialah lanjut usia (Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia, 2013). 

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) memprediksi bahwa 

persentase lansia Indonesia akan mencapai 25 persen pada tahun 

2050 atau sekitar 74 juta lansia. Pada tahun 2018, persentase lansia 
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di Indonesia sudah mencapai  24,49 juta orang atau 9,27 persen. 

Kelompok lansia muda (antara umur 60-69 tahun) mendominasi 

persentase lansia ini yaitu sebesar 63,39 persen, kelompok lansia 

madya (antara umur 70-79 tahun) sebesar 27,92 persen, dan 

kelompok lansia tua (umur 80+) sebesar 8,69 persen. Data proyeksi 

yang dikeluarkan oleh BPS, memperkirakan pada tahun 2045 lansia 

Indonesia akan meningkat sebesar 2,5 kali lipat dibandingkan lansia 

tahun 2018. Pada tahun 2045, diprediksi ini bahwa hampir seperlima 

penduduk Indonesia adalah lansia (Badan Pusat Statistik, 2018). 

Perkembangan bertambahnya lansia yang begitu cepat akan 

membawa dampak besar terhadap generasi berikutnya. Semakin 

meningkat jumlah penduduk lansia, maka angka rasio 

ketergantungannya juga meningkat, sehingga menyebabkan 

bertambahnya beban tanggungan penduduk usia produktif. Pada 

tahun 2018 setiap 100 orang usia produktif di Indonesia harus 

menanggung 15 orang lansia. Banyaknya populasi lansia 

mengakibatkan tuntutan perawatan yang lebih besar sehingga 

menambah tanggungan beban ekonomi penduduk usia produktif 

untuk membiayai penduduk lansia (Badan Pusat Statistik, 2018).  

Alasan terjadinya ketergantungan lansia terhadap generasi 

berikutnya atau orang lain untuk merawat dirinya salah satunya 

adalah karena terjadi penurunan dan gangguan pada fungsi 

kognitifnya. Proses menua dapat memunculkan gejala menurunnya 
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kemampuan kognitif dan kepikunan. Gejala menurunnya 

kemampuan kognitif ini bisa berupa melambatnya proses berpikir, 

berkurangnya kemampuan dalam menggunakan strategi memori 

yang tepat, kesulitan dalam memusatkan perhatian, memerlukan 

waktu yang lama untuk belajar sesuatu yang baru, kesulitan dalam 

berbahasa. Gejala-gejala ini dapat mengakibatkan lansia mengalami 

ketidakmampuan dalam melakukan aktifitas normal sehari-hari, 

sehingga menjadi tanggungan bagi generasi berikutnya atau orang 

lain (Putra, Indarwati, & Has, 2014; Agoes, Lestari, & Alfaruqi, 2016; 

Kuswati, Sumedi, & Hartati, 2020). 

Apabila penduduk lansia dalam kondisi kesehatan yang baik 

dan aktif, maka hal ini akan berdampak positif terhadap angka rasio 

ketergantungan serta kondisi sosial ekonomi keluarga, masyarakat, 

dan negara (Badan Pusat Statistik, 2018). Berdasarkan hasil Survei 

Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada tahun 2018, diperoleh data 

dari sejumlah 24 juta Lansia di Indonesia sebanyak 85 persen masih 

memiliki potensial. Lebih lanjut Mensos mengatakan, bahwa 

berdasarkan data tersebut kita masih punya harapan yang baik 

terhadap perkembangan lansia ini. Langkah promotif untuk 

mengatasi tantangan masalah lansia adalah dengan memberikan 

penguatan pada aspek kapasitas dan keterampilan (Astuti, 2019). 

Hal ini menjadi suatu tantangan, di satu sisi proses menua secara 

alamiah akan membawa dampak pada penurunan fungsi kognitif 
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yang berakibat pada ketergantungan pada orang lain. Fungsi kognitif 

ini jika mendapat penguatan yang tepat, maka proses penurunannya 

dapat diperlambat sehingga tetap berpotensi di usia lanjut. 

Fungsi kognitif lansia yang mengalami penurunan dapat 

ditingkatkan melalui berbagai cara sehingga bisa lebih optimal. 

Beberapa cara untuk mengoptimalkan fungsi kognitif pada lansia ini 

antara lain dengan senam otak, latihan peningkatan fungsi memori, 

latihan kecepatan berpikir, fungsi eksekutif, atensi, permainan video 

game, dan bermain puzzle. Selain beberapa cara tersebut, ada 

terapi yang bisa membantu untuk meningkatkan fungsi kognitif pada 

lansia yaitu dengan terapi reminiscence (Dewi, 2016; Dewi, 2018; 

Lopesa, Alfonsoa, & Ribeiroa, 2016). 

Terapi reminiscence adalah terapi untuk mengenang dan 

menghidupkan kembali peristiwa dari masa lalu. Aktivitas 

mengenang dapat menghidupkan dan menyatukan kembali kembali 

pengalaman yang bersifat pribadi dengan cara yang jelas, nyata, dan 

menarik. Reminiscence atau mengenang mendorong lansia untuk 

terlibat aktif dalam menghidupkan kembali peristiwa masa lalu dan 

diceritakan dalam kelompok. Tujuan dari terapi reminiscence adalah 

untuk meningkatkan harga diri dan pencapaian integritas diri, 

membantu lansia dalam melihat kembali proses pencapaian tujuan 

hidupnya. Beberapa manfaat dari pemberian terapi reminiscence 

pada lansia antara lain: meningkatkan kemampuan untuk 
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berkomunikasi dan mengekspresikan diri, meningkatkan interaksi 

sosial melalui berbagai pengalaman, memberi kesempatan pada 

lansia untuk berbagi pengalaman masa lalunya, membantu lansia 

untuk berdamai dengan kondisi bertambahnya usia, mendorong 

kreativitas, meningkatkan harga diri, dan mengurangi depresi (The 

Benevolent Society, 2005; Kuswati dkk., 2020). 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terapi reminiscence 

berpengaruh terhadap peningkatan fungsi kognitif pada lansia 

menunjukkan bahwa intervensi reminiscence memiliki efek jangka 

pendek dan jangka panjang yang bermanfaat pada kesehatan 

mental dan kualitas hidup pada lansia yang mengalami gangguan 

fungsi kognitif (Ciquier & Caza, 2016; Yen & Lin, 2018). Hasil 

beberapa penelitian lain di Indonesia menunjukkan bahwa ada 

pengaruh terapi reminiscence terhadap peningkatan fungsi kognitif 

pada lansia. Penelitian yang dilakukan pada lansia di wilayah kerja 

UPT Puskesmas Abiansemal 1 dan di UPT PSTW Bondowoso 

menunjukkan bahwa ada pengaruh terapi reminiscence terhadap 

peningkatan fungsi kognitif pada lansia. Berdasarkan hasil ini, maka 

reminiscence  direkomendasikan menjadi salah satu terapi yang 

dapat diberikan dalam upaya pengoptimalan fungsi kognitif pada 

lansia. (Harini, Setianingsih, & Widjanegara, 2018; Dewi, 2018).  

Gambaran perkembangan lansia yang begitu cepat di atas 

juga dialami oleh Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih St. Carolus 
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Borromeus (biasa disebut dengan suster CB). Berdasarkan data 

keanggotaan suster CB Provinsi Indonesia per April 2019, jumlah 

seluruh anggota suster CB ada 340 suster, dan yang berusia di atas 

60 tahun ada 158 suster. Ada 50 suster lansia yang tinggal di rumah 

perawatan suster CB lansia (komunitas St. Anna) di Yogyakarta 

karena sudah membutuhkan pengawasan atau pelayanan khusus. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan suster 

pendamping pada bulan Mei 2019,  penulis menemukan bahwa 

beberapa suster yang tinggal di rumah perawatan St. Anna ini sudah 

mulai mengalami penurunan fungsi kognitifnya yang ditandai dengan 

gejala mulai lupa menaruh barang, lupa jadwal bersama (misalnya 

pada saat jam makan, jam doa, jam istirahat), sulit untuk mengenal 

sesama suster/ menghafal nama, sulit untuk berkonsentrasi, sulit 

untuk membuka buku doa harian sendiri, semakin terbatasnya 

memori (kesulitan menangkap atau menyimpan informasi baru, 

misalnya ketika pimpinan memberikan informasi sulit sekali untuk 

mengingatnya), dan semakin tergantung pada orang lain. Ada 

sekitar 20 orang yang mengalami penurunan fungsi kognitifnya, 

setengah dari jumlah tersebut sudah mengalami penurunan fungsi 

kognitif yang agak parah dan kemampuan fisik yang terbatas. 

Banyaknya jumlah suster yang mengalami penurunan fungsi kognitif 

akan mempengaruhi suasana dalam hidup bersama di rumah 
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perawatan karena terbatasnya jumlah suster pendamping dan 

perawat yang bisa mendampingi. 

Selain para suster lansia yang tinggal di rumah perawatan St. 

Anna karena sudah mengalami penurunan fungsi kognitif atau sakit 

fisik, ada juga para suster yang tinggal di beberapa komunitas/ 

rumah karya suster CB. Para suster lansia yang tinggal di komunitas/ 

rumah karya suster CB ini adalah mereka yang masih bisa aktif 

berkarya di rumah maupun di tempat karya (seperti di sekolah, 

rumah sakit, dan panti asuhan). Bahkan masih ada suster lansia 

yang memegang tanggung jawab sebagai pimpinan karya atau 

kepala yayasan. Jumlah suster CB lansia yang terus bertambah 

setiap tahun dan mencapai hampir 50 persen dari seluruh jumlah 

total anggota suster CB di Indonesia (menurut data per April 2019), 

perlu mendapat perhatian khusus. Terbatasnya jumlah anggota 

suster CB yang masih aktif, tidak sebanding dengan banyaknya 

jumlah karya para Suster CB di bidang pendidikan, kesehatan, dan 

sosial pastoral yang tersebar di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, 

pendampingan/ pembinaan para Suster lansia penting untuk 

diperhatikan, terutama mengenai perkembangan fungsi kognitifnya. 

Hal ini perlu diperhatikan agar para suster yang mulai menampakkan 

gejala penurunan fungsi kognitif dapat didampingi dengan baik 

sehingga fungsi kognitifnya dapat lebih dioptimalkan. Fungsi kognitif 

yang bertahan baik di usia lanjut membuat para suster CB lansia 
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masih bisa mandiri dan tidak tergantung pada pertolongan orang lain 

meski sudah tinggal di rumah perawatan lansia. 

 Kemampuan kognitif yang mulai menurun ini dapat 

ditingkatkan salah satunya dengan memberikan terapi reminiscence 

agar fungsi kognitifnya dapat berfungsi dengan baik dan optimal. 

Terapi reminiscence ini cocok diberikan pada para suster CB yang 

sudah mulai mengalami penurunan fungsi kognitifnya karena 

menggunakan metode mengenang atau merefleksikan masa lalu. 

Kegiatan berefleksi sudah biasa dilakukan para suster CB sejak 

pembinaan awal masuk biara. Para anggota suster CB sejak bina 

awal hingga bina lanjut senantiasa didorong untuk mengembangkan 

sikap reflektif dan diskretif dalam hidup (Kongregasi Suster-Suster 

Cinta Kasih St. Carolus Borromeus, 2017). Selain itu, terapi 

reminiscence ini juga pernah diberikan kepada para suster CB lansia 

di Maastricht, Belanda. Penulis pernah membantu memberikan 

terapi ini di Maastricht pada tahun 2013, akan tetapi belum ada 

penelitian khusus yang mengukur pengaruh terapi ini terhadap 

peningkatan fungsi kognitif para suster CB lansia di sana. Hasil yang 

terlihat dari pemberian terapi reminiscence waktu itu adalah 

semangat dan kegembiraan para suster lansia dalam mengikuti 

setiap sesi terapi. Salah satu tujuannya waktu itu adalah agar para 

suster lansia di sana tidak cepat mengalami demensia, namun 

secara ilmiah belum dilakukan pengukuran tentang pengaruh terapi 
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reminiscence ini terhadap peningkatan fungsi kognitif para suster 

lansia yang mengikuti terapi tersebut. Para suster CB lansia di 

Indoneisa belum pernah mendapat terapi reminiscence ini. Oleh 

karena itu, penulis tertarik untuk meneliti pengaruh terapi 

reminiscence terhadap peningkatan fungsi kognitif para suster CB 

lansia di Indonesia sehingga diharapkan hasilnya nanti bisa dijadikan 

program pendampingan pada suster lansia. 

   Pengaruh reminiscence therapy terhadap peningkatan fungsi 

kognitif pada lansia, terutama pada suster CB lansia akan menjadi 

perhatian yang akan diteliti lebih lanjut oleh penulis. Penelitian ini 

akan melengkapi penelitian lain yang sudah meneliti tentang 

pengaruh terapi reminiscence terhadap fungsi kognitif lansia. Bagian 

yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lain adalah 

jumlah sesi, partisipan dan topik setiap sesi dalam terapi. Beberapa 

penelitian lain yang meneliti tentang pengaruh terapi reminiscence 

terhadap fungsi kognitif lansia memberikan terapi yang beragam dari 

3 kali sampai 8 kali terapi untuk setiap kelompok atau responden 

(Dewi, 2018; Putra dkk., 2014; Harini dkk., 2018). Pemberian terapi 

dalam penelitian ini lebih banyak dari penelitian sebelumnya yaitu 6 

sesi yang terbagi dalam 11 kali pertemuan. Hal ini sesuai dengan 

pedoman pelaksanaan terapi kelompok reminiscence dari Stinson 

(2009) yaitu terapi dilakukan dalam 6 sesi. Partisipan dari penelitian 

ini adalah suster CB lansia (biarawati perempuan dan tidak menikah) 



11 
 

 

yang tinggal di biara, sedangkan pada penelitian sebelumnya 

partisipannya campuran lansia laki-laki dan perempuan 

(berkeluarga/ menikah) yang tinggal di Panti Wreda. Fase-fase 

kehidupan pada lansia yang berkeluarga berbeda dengan lansia 

yang hidup membiara/ tidak menikah. Topik dan pertanyaan 

beberapa sesi terapi tentu berbeda antara partisipan yang 

berkeluarga (menikah) dengan partisipan yang menjalani hidup 

membiara dan tidak menikah. Pemberian terapi reminiscence ini 

dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi kognitif suster CB lansia 

yang mengalami penurunan, sehingga fungsi kognitifnya tetap 

berfungsi dengan baik dan mengalami peningkatan.  

 

B. Rumusan Masalah 

           Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah ada 

pengaruh terapi reminiscence terhadap peningkatan fungsi kognitif 

pada suster biarawati lanjut usia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

         Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan 

gambaran pengaruh terapi reminiscence terhadap peningkatan 

fungsi kognitif pada suster lanjut usia. Tujuan khususnya adalah 

untuk mengetahui kondisi fungsi kognitif suster CB lanjut usia di 
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rumah perawatan St. Anna di Yogyakarta sebelum dan sesudah 

pemberian terapi reminiscence.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis: 

          Bidang psikologi yang mendapatkan manfaat dari 

penelitian ini secara teoritis adalah neuropsikologi, khususnya 

pengembangan neuropsikologi yang berhubungan dengan fungsi 

kognitif pada lanjut usia. 

2. Manfaat Praktis: 

           Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan 

informasi dan referensi dalam usaha meningkatkan fungsi 

kognitif pada suster lansia yang sudah mulai mengalami 

penurunan dengan pemberian terapi yang mendukung di rumah 

perawatan lansia.  

 

 

 

 

 

 

 

 


