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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pelaksanaan Penelitian 

          Penelitian dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2020 sampai 

dengan tanggal 18 Agustus 2020 di Biara St. Anna, Jl. Kolombo 19A 

Yogyakarta. Adapun jadwal pelaksanaan penelitian dari 

pengambilan data awal sampai dengan pemberian posttest sebagai 

berikut: 

Tabel 2. Jadwal Penelitian 

Tanggal Kegiatan Tempat 

29 -30 Juni 2020 Pengambilan data 
partisipan dengan AD 8 
INA 

Biara St. Anna, 
Jl. Kolombo 
Yogyakarta 

1 – 10 Juli 2020 Observasi dan 
wawancara partisipan 

Biara St. Anna, 
Jl. Kolombo 
Yogyakarta 

11 – 14 Juli 2020 Screening partisipan 
dan pemberian tes 
MoCa-Ina untuk pre-
test. 

Biara St. Anna, 
Jl. Kolombo 
Yogyakarta 

16 Juli – 11 Agustus 
2020 
(16, 18, 21, 23, 28, 
dan 30 Juli, 1, 4, 6, 8, 
dan 11 Agustus 2020) 

Pemberian intervensi 
dengan terapi 
reminiscence selama 11 
kali pertemuan 

Biara St. Anna, 
Jl. Kolombo 
Yogyakarta 

12 – 15 Agustus 2020 Pemberian tes MoCa-
Ina untuk post-test. 

Biara St. Anna, 
Jl. Kolombo 
Yogyakarta 

 

          Penelitian dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang 

direncanakan melalui empat tahap pelaksanaan. Pada tahap 

pertama peneliti mengumpulkan data partisipan dengan cara 
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melakukan wawancara terhadap perawat, suster pendamping dan 

partisipan untuk mendapatkan data partisipan yang sesuai dengan 

tujuan penelitian ini. Peneliti menggunakan Ascertainment Dementia 

8 versi Indonesia (AD8-Ina) yang berisi 8 pertanyaan yang harus 

dijawab dengan ya/ tidak/ tidak tahu untuk screening awal 

menentukan partisipan yang mengalami gangguan atau penurunan 

fungsi kognitif. Pengambilan data dengan AD8-Ina dilaksanakan 

pada tanggal 29 – 30 Juni 2020. Selanjutnya dilakukan observasi, 

wawancara lebih mendalam, dan pendekatan kepada partisipan. 

Penelitian ini juga melibatkan enam suster pendamping yang 

mendampingi partisipan selama proses terapi. Para suster 

pendamping telah disiapkan tentang proses pendampingan selama 

kegiatan terapi. Proses observasi, wawancara dan menyiapkan 

pendamping ini dilaksanakan pada tanggal 1 – 10 Juli 2020.  

          Pada tahap kedua, peneliti memberikan tes Montreal 

Cognitive Assessment versi Indonesia (MoCa-Ina) kepada partisipan 

penelitian yaitu mereka yang masuk kriteria mengalami penurunan 

fungsi kognitif berdasarkan screening tahap pertama. Data yang 

diperoleh dari screening pertama merupakan data gejala penurunan 

fungsi kognitif yang masih bersifat umum.  Screening kedua dengan 

Tes MoCa-Ina digunakan untuk mengumpulkan data gejala 

penurunan fungsi kognitif yang lebih spesifik. Tes MoCa-Ina 

digunakan untuk menilai domain kognitif yang berbeda-beda, yaitu: 



77 
 

 

perhitungan, perhatian dan konsentrasi, fungsi eksekutif, memori, 

bahasa, keterampilan konstruksi visual, berpikir konseptual, dan 

orientasi. Ada dua belas suster lansia yang terpilih pada tahap 

pertama dan diberi tes MoCa-Ina sebagai data pretest. Dari jumlah 

dua belas partisipan ini kemudian dibagi secara random menjadi dua 

kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol masing-

masing 6 orang. Pengambilan data ini dilaksanakan pada tanggal 11 

– 14 Juli 2020. 

          Pada tahap ketiga yaitu pemberian intervensi terapi 

reminiscence kepada partisipan penelitian. Syarat untuk menjadi 

terapis dalam terapi reminiscence adalah mereka yang telah 

mencapai tingkat magister keperawatan jiwa maupun doktor yang 

merupakan salah satu tenaga profesional yang bekerja di berbagai 

tempat praktik pribadi, rumah perawatan, sekolah/ tempat 

pendidikan, psikolog, mahasiswa pascasarjana psikologi klinis yang 

bekerja sebagai pendamping di rumah perawatan lansia dan 

sebagainya. Pimpinan rumah perawatan lansia St. Anna 

memberikan persyaratan agar terapis yang akan memberikan 

intervensi seorang yang telah mengenal para suster lansia di sana 

supaya para suster merasa nyaman dan bisa terbuka selama proses 

intervensi. Berdasarkan persyaratan tersebut, maka terapi ini 

diberikan oleh Dra. M.J. Retno Priyani, M.Si. (seorang psikolog dan 

dosen di Fakultas Bimbingan dan Konseling Universitas Sanata 
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Dharma). Beliau sudah beberapa kali memberikan pendampingan 

dan pelatihan untuk para suster, sehingga bukan merupakan orang 

asing bagi para suster di sana. 

          Setiap partisipan didampingi oleh seorang pendamping yang 

akan membantu partisipan selama proses terapi, misalnya 

menuliskan di buku kerja refleksi karena beberapa partisipan 

mengalami kesulitan untuk menulis sendiri. Masing-masing 

partisipan akan diberikan buku yang isinya membantu untuk 

menggali biografinya, mengenang fase-fase yang penting dan 

menyenangkan dalam kehidupannya. Pada setiap sesi, partisipan 

dibantu oleh pendamping akan mengisi buku biografi tersebut, 

memberi warna, menempel foto, menghiasi dengan hiasan yang 

menarik. Setiap akhir pertemuan, partisipan diminta menceritakan 

hasil tulisan/ gambar yang dibuat dalam buku kisah perjalanan 

hidupnya. Terapi diberikan dalam sebelas kali pertemuan.  

          Pada pertemuan pertama dan kedua partisipan diajak untuk 

menggali pengalaman menyenangkan pada masa anak-anak. 

Selanjutnya pada pertemuan ketiga dan keempat partisipan diajak 

untuk menggali pengalaman menyenangkan masa remaja, 

pertemuan kelima dan keenam pengalaman masa dewasa peralihan 

awal masuk biara, pertemuan ketujuh dan kedelapan tentang 

pengalaman hidup bersama dalam biara, pertemuan kesembilan dan 

kesepuluh tentang menjalankan tugas atau karya perutusan, 
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pertemuan kesebelas dan kedua belas tentang evaluasi dan 

integritas diri. Setiap pertemuan direncanakan selama 60 menit 

tetapi pada pelaksanaannya melebihi dari waktu yang direncanakan 

(antara 60 – 90 menit) karena partisipan bersemangat menceritakan 

pengalaman-pengalamannya meskipun sebenarnya terapis sudah 

berusaha membatasi waktu sharing masing-masing partisipan.  

          Pada awal pertemuan terapis selalu mengingatkan bahwa 

yang akan dikenang dan direfleksikan adalah pengalaman-

pengalaman yang menyenangkan saja, bukan pengalaman yang 

menyakitkan/ buruk. Pertemuan selalu dibuka dengan doa dan 

bernyanyi bersama. Setelah dibuka dengan doa dan nyanyian, 

selanjutnya terapis menjelaskan tentang tujuan pertemuan dan 

mengingatkan tema pertemuan sebelumnya. Setelah itu terapis 

mengajak untuk hening mengingat pengalaman menyenangkan 

sesuai dengan tema pertemuan pada hari tersebut (dengan diiringi 

musik). Setelah hening, terapis memandu dengan pertanyaan dan 

memberikan kesempatan kepada partisipan secara bergilir untuk 

menceritakan pengalamannya. Setelah menceritakan 

pengalamannya, partisipan diajak untuk menceritakan refleksi 

selama mengikuti pertemuan dan mengisi buku kerjanya. Di akhir 

pertemuan terapis mengulang secara singkat tema pertemuan dan 

menjelaskan sedikit tema berikutnya. Selanjutnya pertemuan ditutup 

dengan doa. Setiap partisipan melanjutkan refleksinya dan 
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menuliskan di buku kerjanya di luar jam pertemuan dengan dibantu 

oleh masing-masing pendamping.  

          Pada tahap terakhir setelah semua tema diberikan dalam 11 

(sebelas) kali pertemuan, partisipan diberi tes Montreal Cognitive 

Assesment versi Indonesia (MoCa-Ina) yang sudah diberikan di awal 

sebelum terapi dilakukan. Hasil/ skor dari pemberian tes ini 

kemudian dibandingkan dengan hasil tes sebelum terapi untuk 

melihat apa ada pengaruh terapi reminiscence terhadap peningkatan 

fungsi kognitifnya. 

      

B. Deskrispi Partisipan Penelitian 

          Partisipan yang dipilih untuk penelitian ini adalah para suster 

senior yang sudah memasuki lanjut usia dan bertempat tinggal di 

rumah perawatan para suster CB di St. Anna Yogyakarta. 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan pemberian tes AD 8 

dan tes MoCa Ina di rumah perawatan suster lansia St. Anna pada 

tanggal 29 Juni sampai dengan 14 Juli 2020 ada 12 suster yang 

mengalami gejala penurunan fungsi kognitif. Jumlah keseluruhan ini 

kemudian dibagi secara random ke dalam 2 kelompok yaitu 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol masing-masing 6 orang. 

Adapun deskripsi dari masing-masing partisipan sebagai berikut: 

1. Deskripsi Partisipan Kelompok Eksperimen  

 Deskripsi partisipan kelompok eksperimen sebagai berikut: 
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1.1. Partisipan 1 (An) 

          Partisipan 1 berinisial An adalah seorang suster 

biarawati yang berusia 84 tahun. An sebelum tinggal di 

rumah perawatan St. Anna banyak bertugas di karya 

pendidikan sebagai seorang guru. Setiap hari diluar 

kegiatan bersama para suster yang lain, An berusaha untuk 

menekuni hobinya membaca. An memiliki kelemahan dalam 

pendengaran, sehingga tidak banyak berkomunikasi 

dengan sesama suster. An termasuk orang yang tidak 

banyak bicara, senang dengan aktifitas membaca dan 

menulis yang dilakukan dengan pelan karena keterbatasan 

fisiknya. An merasa kesulitan untuk berkonsentrasi 

misalnya menangkap materi dalam pertemuan komunitas 

atau mendengarkan kotbah waktu ibadat/ Ekaristi. 

          Perawat dan suster pendamping menceritakan 

bahwa An sudah mulai cepat lupa misalnya ketika 

meletakkan suatu barang. An juga mulai sering mengulang-

ulang cerita yang sama, misalnya tentang pengalaman di 

masa lalunya ketika masih mengajar di sekolah. An 

mengalami kesulitan ketika diminta untuk menggunakan 

perkakas sederhana di sekitarnya misalnya menggunakan 

remote televisi, menyalakan tape recorder, atau mencuci 

peralatan makan yang digunakan. Ketika memiliki janji 
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dengan seseorang, An mulai sering lupa dan harus 

diingatkan oleh perawat atau suster pendamping.  

 An mengikuti seluruh proses terapi dengan baik dari 

pertemuan pertama sampai dengan pertemuan kedua 

belas. An mampu mengingat pengalaman-pengalaman 

menyenangkan dari setiap teman dan terlihat bersemangat 

dalam mengikuti setiap sesi pertemuan terapi. An rajin 

merefleksikan dan menuliskan pengalamannya di buku 

kerja di luar waktu terapi. An mampu mengingat banyak 

pengalaman masa lalu yang menyenangkan dan 

menceritakan dalam kelompok. Di akhir sesi, An 

menceritakan pengalamannya setelah mengikuti 

keseluruhan proses terapi. Dia merasa sangat senang dan 

bersyukur bisa mengikuti proses terapi ini. An seringkali 

menemukan pengalaman masa lalu yang menyenangkan 

dan mengejutkan karena bisa melalui pengalaman-

pengalaman tersebut berkat rahmat Allah. Pada awal terapi 

An merasa agak kesulitan untuk mengingat kenangan indah 

masa lalunya, namun setelah berproses bersama ingatan itu 

dapat diingat dengan lebih mudah. 

           An mengungkapkan bahwa kesempatan mengikuti 

proses terapi ini merupakan anugerah besar dari Allah dan 

merasa dimurnikan selama proses bersama para suster 
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yang lain dalam terapi. Ketika merefleksikan kembali 

pengalaman masa lalunya dan menuliskannya, kadang An 

lupa dengan waktu karena sangat menikmatinya. An 

merasa semakin diteguhkan untuk melanjutkan hidupnya di 

rumah perawatan suster lansia ini. Bahkan dia merasa 

semakin berani mengatakan kepada Tuhan, “Terserah 

Tuhan apa yang akan terjadi, terjadilah menurut 

kehendakMu, biarlah kasihMu yang merubah diriku.” An 

semakin menemukan bahwa masing-masing suster 

merupakan harta yang sangat berharga yang diberikan oleh 

Tuhan dalam hidupnya saat ini. 

1.2.   Partisipan 2 (Ag) 

          Partisipan 2 berinisial Ag adalah seorang suster 

biarawati yang berusia 75 tahun. Ag masih cukup mandiri 

mengurusi dirinya sendiri. Ketika berjalan Ag harus dibantu 

dengan alat walker rollator karena memiliki masalah dengan 

saraf kakinya. Ag suka menulis namun hobinya ini sudah 

jarang dilakukannya karena jari-jari tangannya sudah mulai 

kesulitan untuk dipakai menulis. Ag bercerita bahwa dirinya 

mulai lupa dalam hal-hal sederhana, misalnya menyimpan 

barang-barang, meletakkan barang tidak sesuai dengan 

tempatnya. Ag juga merasa kesulitan untuk mengingat 

kembali kotbah Romo yang baru di dengar ketika mengikuti 
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perayaan Ekaristi. Ag mulai mengalami kesulitan dalam 

menggunakan perkakas sederhana misalnya menyalakan 

tape recorder, memakai handphone. Selain itu, Ag seringkali 

mulai mudah lupa dengan tanggal, bulan dan tahun saat ini.  

          Selama proses terapi Ag mengikuti keseluruhan 

proses dengan baik. Ag kelihatan sangat bersemangat 

dalam mengikuti setiap sesi terapi. Ag rajin merefleksikan 

pengalaman-pengalaman menyenangkan dari setiap tema 

yang diberikan dalam terapi dan menuliskannya di luar 

waktu terapi, meski kadang merasa tangannya tidak bisa 

lagi bisa menulis dengan rapi. Ag juga bersemangat 

menceritakan pengalaman menyenangkan yang ditemukan 

pada suster yang lain di luar waktu terapi.  

          Pada pertemuan terakhir, Ag menceritakan bahwa 

proses terapi yang dialami ini dirasakan sebagai 

kesempatan untuk memperbaharui diri. Dia berharap agar 

di usia lanjut ini tetap bisa membantu sesama Suster di 

komunitas St. Anna dan menemukan kebahagiaannya. Hal 

sederhana yang ingin dilakukannya setelah terapi adalah 

mengunjungi sesama Suster yang sudah tidak bisa keluar 

kamar sendiri, menemani berdoa dan membantu Suster 

yang membutuhkan bantuannya. Ag merasa semakin 

dimampukan untuk menerima kondisi dirinya saat ini dan 
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menjadi bahagia di masa tua. Setelah menjalani proses 

terapi Ag merasa dirinya semakin lebih mudah untuk 

berkonsentrasi dan mengingat hal-hal yang baru 

didengarnya. Selain itu, Ag juga bisa menjawab dengan 

benar ketika ditanya tentang nama hari, bulan, dan tahun. 

1.3.  Partisipan 3 (Ad) 

          Partisipan 3 berinisial Ad adalah seorang suster 

biarawati yang berusia 81 tahun. Ad sebelum tinggal di 

rumah perawatan St. Anna banyak bertugas di karya 

pendidikan sebagai seorang guru, bahkan beberapa tahun 

menjadi Kepala Sekolah di SMA. Ad memiliki hobi 

membaca, namun sekarang mengalami kesulitan untuk 

membaca karena harus memakai kaca pembesar. Ad 

mengalami kesulitan dalam berjalan dan harus memakai 

alat bantu walker rollator.  Meski sudah berusia 81 tahun, Ad 

merasa masih muda dan terkadang merasa bahwa dirinya 

belum pantas untuk tinggal di rumah perawatan ini.  

          Ad sudah mulai sering mengulang cerita dan 

pertanyaan yang sama ke sesama Suster maupun ke 

perawat. Ad juga sudah mulai lupa ketika meletakkan 

barang-barang di kamarnya. Ad merasa dirinya mengalami 

kemunduran dan sudah tidak bisa untuk memakai 

handphone maupun peralatan sederhana di sekitarnya, 
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misalnya memakai remote televisi. Ad kadang mulai lupa 

tentang nama hari ini atau tanggal hari ini. Ad mengalami 

kesulitan dalam mengingat nama orang yang baru 

dikenalnya. Ad merasa mulai kesulitan untuk berkonsentrasi 

mendengarkan materi dalam pertemuan bersama.  

           Ad mampu mengikuti seluruh proses terapi dengan 

baik dan semangat mengikuti setiap sesi. Dia mampu 

mengingat dan menceritakan pengalaman-pengalaman 

menyenangkan sesuai dengan tema dari setiap sesi. Ad 

berusaha menulis pengalaman yang direfleksikannya 

dengan baik, meski kadang dia mengeluh bahwa tangannya 

sudah susah untuk dipakai menulis. Kadang Ad minta pada 

peneliti untuk mendengarkan pengalaman yang 

ditemukannya di luar waktu terapi bersama. 

           Pada akhir pertemuan Ad menceritakan perasaan 

dan pengalamannya selama menjalani proses terapi. 

Setelah menjalani keseluruhan proses terapi, Ad merasa 

bersyukur karena menemukan pengalaman-pengalaman 

berahmat melalui pengalaman masa lalunya dan melalui 

mendengarkan pengalaman para suster yang lain. Ad 

merasa sebenarnya belum sepenuhnya kerasan dan 

menerima tinggal di St. Anna. Setelah mendengarkan 

sharing pengalaman para suster yang lain selama terapi, Ad 
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merasa terbantu untuk semakin menerima situasi dirinya 

saat ini sehingga semakin membuatnya lebih kerasan. Ad 

senang bisa mengingat pengalaman-pengalaman 

menyenangkan di masa lalu. Ketika ditanya tentang hari dan 

tanggal, Ad mulai dengan mudah menjawab dengan benar. 

Selain itu, Ad mulai bisa mengingat nama peneliti dan 

terapis yang awalnya sering lupa. 

1.4.  Partisipan 4 (Cl) 

          Partisipan 4 berinisial Cl adalah seorang suster 

biarawati yang berusia 77 tahun. Cl sebelum tinggal di 

rumah perawatan St. Anna banyak bertugas di karya 

pendidikan sebagai seorang guru dan pernah beberapa 

tahun menjadi Kepala Sekolah di SMP. Beberapa tahun 

yang lalu Cl mengalami stroke dan sejak saat itu mulai 

mengalami banyak kemunduruan. Sejak mengalami stroke, 

Cl sudah tidak bisa lagi menekuni hobi-hobinya membuat 

kerajinan tangan dari manik-manik. Cl mulai mengalami 

kesulitan dalam pemikiran, misalnya membuat keputusan-

keputusan sederhana tentang kegiatan yang harus 

dilakukannya, seringkali bertanya apa yang harus 

dilakukannya sekarang. Cl mengalami kesulitan untuk 

mengingat nama hari, tanggal, bulan, tahun, dan kegiatan 
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rutin harian. Cl seringkali mengulang-ulang cerita-cerita 

yang sama ke sesama Suster maupun pada perawat.  

            Cl mengalami kelumpuhan kaki dan tangan 

kanannya sehingga dalam banyak hal harus dibantu oleh 

perawat. Meski begitu, Cl masih memiliki semangat untuk 

mengikuti kegiatan-kegiatan bersama dengan para Suster 

yang lainnya, misalnya senam pagi bersama dan bernyanyi 

bersama atau mengikuti pertemuan-pertemuan bersama di 

komunitas. Cl sering tidak bisa mengingat janji yang telah 

dibuatnya. Cl juga sering lupa meletakkan barang-barang 

pada tempatnya, bahkan kadang lupa dengan jadwal 

kegiatan yang harus dilakukannya, lupa nama makanan 

yang baru saja disantapnya. 

           Cl mengikuti seluruh proses terapi dengan penuh 

semangat. Keterbatasan fisiknya setelah mengalami sakit 

stroke membuat emosinya mudah menangis ketika 

mengingat pengalaman masa lalu yang menyenangkan, 

dan kadang menjadi sulit mengungkapkan perasaannya. Cl 

sudah tidak bisa menulis sendiri pengalamannya ke buku 

kerja, namun dia rajin mengerjakannya bersama dengan 

suster pendampingnya di luar waktu terapi bersama. Cl 

akhirnya mampu mengingat pengalaman-pengalaman 

masa lalu yang menyenangkan, meski kadang agak lompat-
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lompat ingatannya (misalnya ketika mengingat masa di SMA 

tiba-tiba muncul pengalaman ketika di SMP).  

           Pada sesi terakhir Cl menceritakan bahwa dia sangat 

bersyukur bisa mengikuti terapi bersama para suster yang 

lainnya. Cl merasa senang bisa mengingat kembali 

pengalaman-pengalaman masa lalu, meski banyak yang 

sudah dilupakannya. Cl merasa dikuatkan ketika 

menceritakan pengalaman masa lalu dan dapat belajar dari 

pengalaman-pengalaman suster yang lainnya dalam 

kelompok terapi ini. Setelah berproses dalam terapi, Cl 

merasa ingatannya lebih mudah untuk mengingat misalnya 

nama hari, tanggal, tahun, makanan yang baru saja 

disantapnya dan mengingat nama sesama suster yang 

tinggal sekomunitas. Cl merasa bahagia dan ingin 

menghidupi sisa hidupnya di St. Anna ini dengan penuh 

syukur bersama suster lanjut usia lainnya. 

1.5. Partisipan 5 (Kr) 

          Partisipan 5 berinisial Kr adalah seorang suster 

biarawati yang berusia 78 tahun. Kr sebelum tinggal di 

rumah perawatan St. Anna banyak bertugas di karya 

pendidikan sebagai seorang guru dan karya pastoral di 

Gereja. Kr termasuk suster yang tidak banyak bicara. Kr 

mulai menyadari bahwa dirinya sudah mulai sering lupa 
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ketika meletakkan barang-barang atau kesulitan mencari 

barang-barang di kamar atau di ruang jahit. Kr mulai 

kesulitan mengoperasikan handphone ataupun remote 

kontrol televisi. Kadang-kadang Kr mulai merasa bingung 

jika terlalu banyak hal yang harus dilakukan, misalnya ketika 

ada acara diluar kegiatan rutinnya. Para suster dan 

karyawan yang bekerja sama di kamar jahit menceritakan 

bahwa Kr seringkali bercerita atau menanyakan sesuatu 

yang sama dan diulang-ulang. Kadang Kr menyadari bahwa 

dia sudah mulai lupa dan mengulang-ulang pertanyaan 

yang sama.   

          Kr mengikuti semua proses terapi dengan baik dan 

penuh dengan semangat. Kr mampu mengingat 

pengalaman-pengalaman menyenangkan dari setiap tema 

yang diberikan dalam terapi. Dia terlihat bersemangat dalam 

mengikuti setiap sesi pertemuan terapi. Kr rajin 

merefleksikan dan menuliskan pengalamannya di buku 

kerja di luar waktu terapi. Kr mampu mengingat banyak 

pengalaman masa lalunya yang menyenangkan dan 

menceritakan dalam kelompok. 

          Pada sesi terakhir, Kr menceritakan refleksi 

pengalamannya selama proses terapi. Setelah berproses 

dan mengenang kembali pengalaman masa lalu yang 
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menyenangkan, Kr merasa disegarkan kembali ketika 

mengulang kembali pengalaman-pengalaman berahmat 

sejak di rumah sampai masuk biara. Pengalaman ini 

semakin menguatkan dan meyakinkannya akan kasih dan 

rahmat Tuhan yang selalu menyertai di sepanjang hidupnya.  

          Di masa tuanya saat ini, Kr merasa semakin 

diteguhkan untuk semakin berani mengandalkan hidupnya 

hanya kepada Tuhan saja. Pengalaman bersama selama 

terapi ini juga membuatnya semakin mengenal pergulatan 

serta perjuangan hidup masing-masing suster dan kagum 

dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa kepada masing-

masing suster ini. Kr mulai mengingat kegiatan-kegiatan 

yang harus dikerjakan, jika diluar kegiatan rutin akan 

berusaha mengingat dengan mencatatnya.  

1.6.   Partisipan 6 (Rm) 

          Partisipan 6 berinisial Rm adalah seorang suster 

biarawati yang berusia 80 tahun. Rm sebelum tinggal di 

rumah perawatan St. Anna banyak bertugas di karya 

kesehatan sebagai perawat dan di panti asuhan mengasuh 

anak-anak panti asuhan. Rm suka membuat gantungan 

kunci dan berbagai macam hiasan dari manik-manik, namun 

sekarang dirinya sudah mulai mengalami kesulitan 



92 
 

 

melakukan hobinya ini. Rm mulai sering mengulang cerita-

cerita dan pertanyaan-pertanyaan yang sama.  

Rm sudah tidak bisa mengoperasikan handphone 

maupun peralatan sederhana di sekitarnya misalnya remote 

kontrol televisi, ataupun menyalaka tape recorder. Rm juga 

sudah mulai sering lupa ketika meletakkan barang-barang 

di kamarnya dan kesulitan mencari ketika 

membutuhkannya. Rm mulai merasa sulit untuk 

berkonsentrasi dan kadang bingung jika ada acara-acara 

diluar kegiatan rutinnya. 

Selama proses terapi, Rm dapat mengikuti 

keseluruhan sesi dengan baik. Pada awalnya Rm nampak 

ragu-ragu mengikuti terapi karena takut membongkar 

pengalaman tidak menyenangkan di masa lalunya, namun 

setelah mengikuti pertemuan pertama Rm merasa nyaman 

bersama kelompok terapi ini. Rm berusaha menuliskan 

pengalaman-pengalaman yang ditemukannya dalam setiap 

sesi di buku kerja. Selain itu Rm juga menceritakan 

pengalaman-pengalaman yang ditemukannya pada suster 

yang lain di luar waktu terapi bersama. 

Rm menikmati proses dalam terapi dan menemukan 

pengalaman-pengalaman kasih Allah yang luar biasa 

melalui pengalaman di masa lalunya. Hal ini semakin 
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membuatnya merasa bahagia, gembira, dan tidak terbebani 

ketika mengikuti setiap sesi terapi bersama para suster 

dalam kelompok. Rm merasa bersyukur bisa mengingat 

pengalaman indahnya dan mendengarkan pengalaman 

para suster yang lain yang bisa menginspirasi dirinya. Rm 

merasa terbantu untuk memperbaharui hidupnya saat ini 

yaitu berniat semakin tekun dalam doa, pasrah pada Tuhan, 

dan terbuka menerima kondisi kesehatannya saat ini. Rm 

mulai berusaha untuk mengingat kegiatan-kegiatan yang di 

luar kegiatan rutin dengan cara mencatatnya. 

          

2. Deskripsi Partisipan Kelompok Kontrol 

2.1.   Partisipan 1 (Cr) 

Partisipan 1 berinisial Cr adalah seorang suster 

biarawati yang berusia 81 tahun. Cr sebelum tinggal di 

rumah perawatan St. Anna bertugas sebagai seorang 

misionaris di Ameriika, berkarya dibidang pendidikan dan 

karya sosial mendampingi anak-anak dan keluarga-

keluarga. Secara fisik Cr masih termasuk sehat, bisa 

berjalan tanpa alat bantu dan kadang membantu 

membereskan meja makan. Cr mengalami banyak 

kemunduran dalam hal mengingat segala sesuatu yang 

baru saja dilakukannya. Seringkali Cr lupa mengingat jalan 
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kembali ke komunitas atau kamarnya. Meskipun Cr bisa 

bercerita dengan runtut, namun sering lupa dengan kegiatan 

yang baru saja dilakukan. Cr juga kesulitan dalam 

mengingat nama hari, tanggal, bulan dan tahun.  

Cr termasuk orang yang suka humor dan suka 

mengikuti berbagai kegiatan yang diadakan bersama yang 

lain. Para suster dan perawat setiap saat harus 

mengingatkan kegiatan yang akan diikutinya. Cr sering lupa 

dengan janji yang telah dibuat, dan lupa dalam meletakkan 

barang-barang di kamar. Cr tidak mampu mengoperasikan 

barang-barang sederhana di sekitarnya, misalnya 

menyalakan televisi atau tape recorder. Cr suka jalan-jalan 

di sekitar rumah perawatan St. Anna ini, meski kadang 

merasa bingung ketika akan kembali ke komunitasnya atau 

ke kamarnya. Cr mengalami kesulitan untuk menghafal 

nama para Suster dan perawat yang merawatnya. 

2.2. Partisipan 2 (Td) 

          Partisipan 2 berinisial Td adalah seorang suster 

biarawati yang berusia 74 tahun. Td sebelum tinggal di 

rumah perawatan St. Anna banyak bertugas di karya 

pendidikan sebagai seorang guru. Td tinggal di rumah 

perawatan St. Anna ini karena menderita stroke beberap 

tahun yang  lalu. Td memiliki hobi mengisi teka-teki silang 
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dan hobi ini masih dikerjakannya dengan pelan-pelan 

karena sudah mengalami kesulitan dalam menulis.  

           Para suster dan perawat menceritakan bahwa Td 

sudah mulai mengulang-ulang cerita dan pertanyaan-

pertanyaan yang sama. Keterbasan fisiknya juga membuat 

Td kesulitan dalam memakai barang-barang sederhana di 

sekitarnya, misalnya memakai remote kontrol ac di 

kamarnya. Td juga sudah mulai lupa ketika menyimpan 

barang-barang di kamarnya sehingga kesulitan mencari 

ketika membutuhkannya. Td masih mampu mengingat 

ketika membuat janji dengan seseorang dan masih mampu 

mengingat nama hari, tanggal, bulan dan tahun. Namun Td 

kadang mengalami kesulitan dalam mengingat nama 

sesama Suster atau perawat yang merawatnya. Td 

termasuk pendiam dan tidak banyak ngobrol dengan 

sesama Suster maupun dengan perawat. 

2.3.  Partisipan 3 (Ce) 

          Partisipan 5 berinisial Ce adalah seorang suster 

biarawati yang berusia 84 tahun. Ce sebelum tinggal di 

rumah perawatan St. Anna bertugas di karya sebagai 

formator dan misionaris baik di Filipina maupun di Belgia. 

Ce memiliki kesehatan fisik yang bagus, masih bisa berjalan 

dan melakukan berbagai aktifitas secara mandiri. Para 
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suster dan perawat menceritakan bahwa Ce mulai 

mengulang-ulang cerita dan pertanyaan-pertanyaan yang 

sama. Ce mengalami kesulitan ketika menyalakan televisi 

maupun tape recorder. Ce mulai kesulitan melakukan 

hobinya membuat kartu-kartu ucapan ketika harus 

memotong kertas maupun menempel hiasan-hiasan untuk 

kartu. Ce merasa bahwa dirinya sekarang mudah lupa, 

misalnya mengingat kejadian-kejadian sehari-hari yang 

belum lama terjadi. Ce mulai mengalami lupa ketika 

meletakkan berang-barang di kamarnya. Ce juga 

mengalami kesulitan untuk mengingat nama-nama orang 

yang baru saja dikenalnya.  

2.4.  Partisipan 4 (Rc) 

          Partisipan 4 berinisial Rc adalah seorang suster 

biarawati yang berusia 82 tahun. Rc sebelum tinggal di 

rumah perawatan St. Anna banyak bertugas di karya 

kesehatan sebagai seorang perawat. Beberapa tahun yang 

lalu Rc mengalami stroke dan sejak saat itu mulai 

mengalami banyak kemunduran. Sejak mengalami stroke, 

Rc lebih banyak di kamarnya. Rc mengalami kemunduran 

dalam kemampuan berpikir, sulit menangkap isi materi yang 

disampaikan dalam pertemuan atau isi kotbah saat 

mengikuti perayaan Ekaristi, sulit membuat keputusan-
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keputusan sederhana tentang kegiatan yang harus 

dilakukannya, seringkali bertanya apa yang harus 

dilakukannya sekarang.  

          Rc tidak bisa menekuni hobinya membaca karena 

kelumpuhan separo badan yang dialami dan banyak 

berbaring tidur. Rc mengalami kesulitan untuk mengingat 

nama hari, tanggal, bulan dan tahun. Rc juga sering 

mengulang-ulang cerita dan pertanyaan yang sama ke 

sesama Suster maupun pada perawat. Rc sulit mengingat 

janji yang telah dibuatnya, sering lupa meletakkan barang-

barang pada tempatnya, bahkan kadang lupa dengan 

jadwal kegiatan yang harus dilakukannya, dan lupa nama 

makanan yang baru saja disantapnya. 

2.5.  Partisipan 5 (El) 

          Partisipan 5 berinisial El adalah seorang suster 

biarawati yang berusia 71 tahun. El sebelum tinggal di 

rumah perawatan St. Anna banyak bertugas di karya 

pendidikan sebagai seorang guru dan pendamping asrama. 

El tinggal di St. Anna setelah menjalani operasi saraf otak. 

Setelah menjalani operasi, El mengalami kemunduran 

kemampuan daya ingatnya. El merasa tidak mampu berpikir 

yang agak berat, karena akan terasa pusing.  
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          Kadang-kadang ketika fisiknya bagus, El masih 

menemuni hobinya membaca. El menyadari bahwa dirinya 

seringkali mudah lupa ketika meletakkan barang-barang 

atau membuat janji dengan orang lain, atau menghafal 

nama orang yang baru dikenalnya. El juga sering 

mengulang cerita-cerita dan pertanyaan-pertanyaan yang 

sama pada sesama Suster atau perawat. Meski memiliki 

handphone, El seringkali mulai bingung memakainya. Jika 

kelelahan dengan aktivitas yang dilakukan, El akan merasa 

pusing dan harus istirahat di kamarnya.  

2.6 . Partisipan 6 (Yt) 

          Partisipan 6 berinisial Yt adalah seorang suster 

biarawati yang berusia 75 tahun. Yt sebelum tinggal di 

rumah perawatan St. Anna banyak bertugas di karya 

pendidikan sebagai seorang guru. Yt tinggal di rumah 

perawatan St. Anna setelah mengalami stroke beberapa 

tahun yang lalu. Sejak saat itu dia mulai mengalami banyak 

kemunduran. Yt mengalami kemunduran dalam hal 

kemampuan berpikir, merasa sulit menangkap isi materi 

yang disampaikan dalam pertemuan bersama atau isi 

kotbah saat mengikuti perayaan Ekaristi, sulit membuat 

keputusan-keputusan sederhana tentang kegiatan yang 
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harus dilakukannya, seringkali bertanya apa yang harus 

dilakukannya sekarang.  

           Yt tidak bisa lagi menekuni hobinya membaca karena 

kelumpuhan separo badan yang dialaminya dan matanya 

terasa capai jika dipakai untuk membaca terlalu lama. Yt 

mulai sering mengulang-ulang cerita-cerita dan pertanyaan-

pertanyaan yang sama ke sesama Suster maupun pada 

perawat. Yt merasa sering lupa meletakkan barang-barang 

pada tempatnya, bahkan kadang lupa dengan jadwal 

kegiatan yang harus dilakukannya. 

 

C. Analisis Data 

          Hasil screening pertama dengan memakai tes AD 8 INA 

sebagai berikut: 

Tabel 3. Perbandiangan Skor tes AD8-Ina 
Kelompok Kontrol dan Kelompok Eksperimen 

 

Nomor Kelompok Kontrol Kelompok Eksperimen 

1 5 3 

2 3 3 

3 3 4 

4 6 7 

5 3 3 

6 4 4 

       

           Semua partisipan memiliki skor antara 3 – 7, yang berarti 

semua partisipan penelitian ini mengalami gangguan fungsi kognitif. 

Interpretasi hasil skor tes AD 8 – INA, jika skor lebih besar atau sama 
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dengan dua maka termasuk dalam kategori mengalami gangguan 

kognisi (Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia, 2015). 

          Hasil skor pretest dan posttest tes MoCa-Ina pada kelompok 

kontrol dan kelompok eksperimen sebagai berikut: 

Tabel 4. Perbandingan Skor tes MoCa-Ina Pretest dan Posttest 
Kelompok Kontrol dan Kelompok Eksperimen 

 

Nomor Kelompo Kontrol Kelompok Eksperimen 
 Pretest Posttest Pretest Posttest 

1 22 22 22 28 

2 22 22 22 28 

3 21 22 20 27 

4 12 12 14 23 

5 24 24 23 28 

6 17 18 21 28 

Mean 19,67 20 20,33 27 

            

          Semua partisipan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen 

memiliki skor pretest dibawah skor batas fungsi kognitif yang normal 

(kurang dari 26). Hal ini berarti semua partisipan mengalami 

gangguan fungsi kognitif. Hasil skor posttest menunjukkan bahwa 

pada kelompok kontrol semua partisipan tetap memiliki skor dibawah 

batas fungsi kognitif yang normal (kurang dari 26). Sedangkan pada 

kelompok eksperimen, semua partisipan mengalami kenaikan skor 

pada posttest (5 partisipan menjadi normal yaitu di atas skor 26 dan 

1 partisipan memiliki skor 23). 

          Ringkasan hasil analisis data tes MoCa-Ina dengan Wilcoxon 

Signed sebagai berikut: 
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Tabel 5. Hasil Analisis Uji Wilcoxon Signed Rank 
Data Perbandingan Skor Pretest dan Posttes Tes MoCa-Ina 

pada Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 
 

Perbandingan Skor  
Tes MoCa-Ina 

z 
(2 tailed) 

p Mean  
(Rata-rata) 

Pretest Kelompok eksperimen –  
posttest kelompok eksperimen 

-2,214 0,014 20,33 
27 

Pretest Kelompok kontrol –  
posttest kelompok kontrol 

-1,414 0,079 19,66 
20 

 

 Ada peningkatan fungsi kognitif pada kelompok eksperimen 

karena skor rata-rata pretest dan posttest sudah bisa dilihat di tabel 

5. Sedangkan pada kelompok kontrol meskipun ada sedikit 

perbedaan skor rata-rata pretest dan posttest, secara statistik tidak 

menunjukkan adanya peningkatan fungsi kognitif yang signifikan 

bisa dilihat pada tabel 5. 

            Hasil analisis data tes MoCa-Ina pada masing-masing domain 

fungsi kognitif sebagai berikut: 

Ringkasan hasil analisis data dengan Wilcoxon Signed Ranks 

domain fungsi kognitif memori sebagai berikut: 

Tabel 6. Hasil Analisis Uji Wilcoxon Signed Rank 
Data Perbandingan Skor Pretest dan Posttes 

Tes MoCa-Ina Fungsi Kognitif Memori 
pada Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

 

Perbandingan Skor  
Tes MoCa-Ina 

z 
(2 tailed) 

p Mean  
(Rata-rata) 

Pretest Kelompok eksperimen –  
posttest kelompok eksperimen 

-1,732 0,042 4,33 
4,83 

Pretest Kelompok kontrol –  
posttest kelompok kontrol 

-1,134 0,129 3,83 
4,33 
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          Ada peningkatan fungsi kognitif memori pada kelompok 

eksperimen karena skor rata-rata pretest dan posttest sudah bisa 

dilihat di tabel 6. Sedangkan pada kelompok kontrol meskipun ada 

sedikit perbedaan skor rata-rata pretest dan posttest, secara statistik 

tidak menunjukkan adanya peningkatan fungsi kognitif memori yang 

signifikan bisa dilihat pada tabel 6. 

           Ringkasan hasil analisis data dengan Wilcoxon Signed Ranks 

domain fungsi kognitif eksekutif sebagai berikut: 

Tabel 7. Hasil Analisis Uji Wilcoxon Signed Rank 
Data Perbandingan Skor Pretest dan Posttes 

Tes MoCa-Ina Fungsi Kognitif Eksekutif 
pada Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

 

Perbandingan Skor  
Tes MoCa-Ina 

z 
(2 tailed) 

p Mean  
(Rata-rata) 

Pretest Kelompok eksperimen –  
posttest kelompok eksperimen 

-2,274 0,012 5,33 
7,83 

Pretest Kelompok kontrol –  
posttest kelompok kontrol 

-1,134 0,129 6,00 
5,67 

        
          Ada peningkatan fungsi kognitif eksekutif pada kelompok 

eksperimen karena skor rata-rata pretest dan posttest sudah bisa 

dilihat di tabel 7. Sedangkan pada kelompok kontrol terlihat di tabel 

7 menunjukkan tidak adanya peningkatan fungsi kognitif eksekutif 

karena terjadi penurunan skor rata-rata pretest dan posttest.   

          Ringkasan hasil analisis data dengan Wilcoxon Signed Ranks 

domain fungsi kognitif visuospasial sebagai berikut: 
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Tabel 8. Hasil Analisis Uji Wilcoxon Signed Rank 
Data Perbandingan Skor Pretest dan Posttes 
Tes MoCa-Ina Fungsi Kognitif Visuospasial 

pada Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 
 

Perbandingan Skor  
Tes MoCa-Ina 

z 
(2 tailed) 

p Mean  
(Rata-rata) 

Pretest Kelompok eksperimen –  
posttest kelompok eksperimen 

-2,251 0,012 7,33 
8,67 

Pretest Kelompok kontrol –  
posttest kelompok kontrol 

-0,816 0,207 6,17 
5,83 

       
          Ada peningkatan fungsi kognitif visuospasial pada kelompok 

eksperimen karena skor rata-rata pretest dan posttest sudah bisa 

dilihat di tabel 8. Sedangkan pada kelompok kontrol terlihat di tabel 

8 menunjukkan tidak adanya peningkatan fungsi kognitif 

visuospasial karena terjadi penurunan skor rata-rata pretest dan 

posttest. 

           Ringkasan hasil analisis data dengan Wilcoxon Signed Ranks 

domain fungsi kognitif bahasa sebagai berikut: 

Tabel 9. Hasil Analisis Uji Wilcoxon Signed Rank 
Data Perbandingan Skor Pretest dan Posttes 

Tes MoCa-Ina Fungsi Kognitif Bahasa 
pada Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

 

Perbandingan Skor  
Tes MoCa-Ina 

z 
(2 tailed) 

p Mean  
(Rata-rata) 

Pretest Kelompok eksperimen –  
posttest kelompok eksperimen 

-2,232 0,013 3,50 
5,67 

Pretest Kelompok kontrol –  
posttest kelompok kontrol 

-1,134 0,129 3,67 
4,17 

 

           Ada peningkatan fungsi kognitif bahasa pada kelompok 

eksperimen karena skor rata-rata pretest dan posttest sudah bisa 
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dilihat di tabel 9. Sedangkan pada kelompok kontrol meskipun ada 

sedikit perbedaan skor rata-rata pretest dan posttest, secara statistik 

tidak menunjukkan adanya peningkatan fungsi kognitif memori yang 

signifikan bisa dilihat pada tabel 9. 

 

D. Pembahasan 

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh terapi reminiscence 

terhadap peningkatan fungsi kognitif pada suster biarawati lanjut 

usia, khususnya pada suster CB lanjut usia di rumah perawatan St. 

Anna Yogyakarta. Pada perhitungan statistik dengan uji Wilcoxon 

Signed Rank Test menunjukkan hasil bahwa ada perbedaan yang 

signifikan antara skor pretest dan posttest tes MoCa-Ina pada 

kelompok eksperimen (koefisien z = 2,214, p = 0,014, mean pretest 

= 20,33 dan posttest = 27). Hal ini berarti bahwa ada peningkatan 

antara skor fungsi kognitif sebelum dan sesudah diberi terapi. 

Sedangkan hasil perhitungan skor pretest dan posttest kelompok 

kontrol, diperoleh nilai z = -1,414 dengan p (0,079) > 0,05. Hal ini 

berarti bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara skor 

pretest dan posttest tes MoCa-Ina pada kelompok kontrol  meski 

mean pretest = 19,66 dan posttest = 20. Hasil analisis data ini 

menunjukkan bahwa hipotesis penelitian ini diterima, yaitu ada 

perbedaan skor pretest dan posttest pada kelompok eksperimen 

yang menunjukkan peningkatan fungsi kognitif setelah menjalani 
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terapi reminiscence. Sedangkan pada kelompok kontrol yang tidak 

diberi terapi reminiscence menunjukkan tidak adanya perbedaan 

antara skor pretest dan posttest  

Susanto, Soetjiningsih, & Samiyono (2020) menjelasakan 

bahwa terapi reminiscence dapat menurunkan masalah psikologis 

yang dihadapi oleh lansia melalui kegiatan mengenang masa lalu 

yang menyenangkan. Kegiatan mengenang pengalaman indah ini 

akan memunculkan perasaan bahagia pada lansia, dan 

memampukan untuk mempertahankan fungsi kognitifnya yang 

cenderung menurun melalui berbagai aktivitas yang dilakukan 

selama terapi yang menggunakan daya pikirnya. Kelompok 

eksperimen yang diberi intervensi ternyata memperoleh hasil fungsi 

kognitif yang lebih baik dibandingkan dengan kelompok kontrol (Lin 

& Yen, 2018). 

Domain fungsi kognitif yang terganggu ketika terjadi 

penurunan fungsi kognitif adalah fungsi memori, eksekutif, 

visuospasial, dan bahasa (Lin & Yen, 2018).  Hasil analisis data 

dengan Wilcoxon Signed Tank Test dari tes MoCa-Ina pada masing-

masing domain fungsi kognitif menunjukkan bahwa ada perbedaan 

antara skor pretest dan posttest kelompok eksperimen pada seluruh 

domain (fungsi kognitif: memori, eksekutif, visuospasial, dan 

bahasa). Hasil analisis data yang menunjukkan adanya perbedaan 

yang signifikan pada masing-masing domain kelompok eksperimen 
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yaitu: nilai z = 1,732 dan p = 0,042 untuk fungsi memori, z = 2,274 

dan p = 0,012 untuk fungsi eksekutif, z = 2,251 dan p = 0,012 untuk 

fungsi visuiospasial, z = 2,232 dan p = 0,013 untuk fungsi bahasa. 

Sedangkan hasil analisis data pada kelompok kontrol menunjukkan 

bahwa tidak ada perbedaan antara skor pretest dan posttest 

kelompok kontrol pada ke empat fungsi kognitif (fungsi memori 

memiliki nilai z = 1,134 dan p = 0,129, fungsi eksekutif memiliki nilai 

z = 1,134 dan p = 0,129, fungsi visuospasial memiliki nilai z = 0,816 

dan p = 0,207, dan fungsi bahasa memiliki nilai z = 1,134 dan p = 

0,129). Hal ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada 

seluruh domain fungsi kognitif kelompok eksperimen setelah 

diberikan intervensi, yaitu peningkatan skor pada masing-masing 

domain kognitif tersebut.  

Hasil analisis data pada masing-masing domain fungsi 

kognitif di atas semakin memperkuat hipotesis peneltian ini diterima. 

Pada kelompok eksperimen menunjukkan bahwa setelah diberi 

intervensi terapi reminsicence, terlihat adanya perbedaan skor rata-

rata pada seluruh domain fungsi kognitif. Rincian dari skor rata-rata 

masing-masing domain fungsi kognitif yaitu: pretest = 4,33 dan 

posttest = 4,83 untuk fungsi memori, pretest = 5,33 dan posttest = 

7,83 untuk fungsi eksekutif, pretest = 7,33 dan posttest = 8,67 untuk 

fungsi visuospasial, pretest = 3,50 dan posttest = 5,67 untuk fungsi 

bahasa. Seluruh domain fungsi kognitif mengalami kenaikan skor 
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rata-rata setelah diberi intervensi. Pada kelompok eksperimen ini 

tidak ada satu pun partisipan yang mengalami penurunan skor pada 

skor posttestnya.Sedangkan pada kelompok kontrol yang masuk 

daftar tunggu dan tidak diberi terapi apapun menunjukkan bahwa 

tidak ada perbedaan yang signifikan skor rata-rata pada seluruh 

domain fungsi kognitif. Rincian dari skor rata-rata masing-masing 

domain fungsi kognitif yaitu: pretest = 3,83 dan posttest = 4,33 untuk 

fungsi memori, pretest = 6,00 dan posttest = 5,67 untuk fungsi 

eksekutif, pretest = 6,17 dan posttest = 5,83 untuk fungsi 

visuospasial, pretest = 3,67 dan posttest = 4,17 untuk fungsi bahasa. 

Pada domain fungsi kognitif eksekutif dan visuoaspasial mengalami 

penurunan skor rata-rata. Sedangkan pada domain fungsi memori 

dan bahasa, meskipun mengalami sedikit kenaikan skor hasil 

pengolahan data statistik menunjukkan tidak adanya perbedaan 

karena adanya salah satu partisipan yang mengalami penurunan 

skor pada posttestnya.  

Proses mengingat masa lalu dalam setiap sesi terapi 

reminiscence mengajak peserta untuk terus mengaktifkan ingatan 

dan pikirannya yang berhubungan dengan perasaan dan 

pengalaman. Hal ini akan semakin memperkuat bagian otak yang 

mengontrol hubungan spasial dan meningkatkan kemampuan 

menyatukan  segala sesuatu dengan cara mengenang pengalaman 

yang menyenangkan di masa lalu. Partisipan yang pada awal sesi 
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kesulitan menemukan pengalamannya, akhirnya mampu 

menemukannya setelah dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan 

dari terapis dan mendengarkan cerita dari partisipan yang lain. 

Partisipan akan terstimulasi menceritakan pengalamannya ketika 

mendengarkan cerita dari teman kelompok dalam terapi (Ilham, 

Ibrahum, & Igirisa, 2020). Dalam proses terapi reminiscence ini 

terjadi proses berpikir dengan cara yang menyenangkan karena 

mengajak peserta menggali pengalaman menyenangkan yang 

memunculkan semangat dan perasaan bahagia.  Aktifitas yang 

melibatkan kegiatan berpikir ini disebut dengan aktivitas kognitif 

(Wreksoatmodjo, 2013).   

Cabeza, Anderson, Locantore, dan McInstosh (2002) 

menyatakan bahwa aktivitas kognitif yang menstimulasi mental 

secara langsung dapat meningkatkan kapasitas otak. Hughes dan 

Ganguli (2009) menjelaskan bahwa keterlibatan dalam aktivitas 

kognitif dapat memperbaiki kompensasi otak terhadap patologi, yaitu 

dengan cara meningkatkan cadangan otak. Peningkatan cadangan 

otak ini bisa memperlambat onset klinis gangguan kognitif. Aktivitas 

kognitif ini dapat menghasilkan reorganisasi jaringan neurokognitif. 

Afrilia (2019) mengungkapkan bahwa kegiatan lansia untuk 

mengaktifkan ingatannya akan membantu memperkuat pikirannya, 

sehingga sel-sel saraf akan tetap tumbuh dan koneksi akan terus 

menguat. Semua partisipan kelompok eksperimen dalam penelitian 
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ini memiliki skor fungsi kognitif yang meningkat setelah diberi terapi, 

sedangkan pada partisipan kelompok kontrol memiliki skor fungsi 

kognitif yang hampir sama antara pretest – posttest. Hal ini sesuai 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Riani dan Halim (2019) 

yang menunjukkan bahwa fungsi kognitif dari partisipan yang rutin 

melakukan aktivitas kognitifnya hasilnya lebih baik dari partisipan 

yang tidak melakukannya atau hanya sesekali melakukannya. 

Aktivitas yang merangsang kognisis pada lansia dapat membuat 

fungsi kognitifnya terjaga. 

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya yang telah meneliti tentang pengaruh terapi 

reminiscence adalah jumlah dan lama terapi yang diberikan. 

Beberapa penelitian sebelumnya terapi ini dilakukan dalam beragam 

jumlah sesi yaitu antara 3 sampai 8 kali terapi (Dewi, 2018; Putra 

dkk., 2014; Harini dkk., 2018). Pada penelitian ini sesuai dengan 

pedoman dari Stinson (2009) jumlah pemberian terapi sebanyak 6 

sesi (setiap sesi 2 kali pertemuan kecuali sesi terakhir, jadi 11 kali 

pertemuan). Pemberian terapi reminiscence yang baik dianjurkan 

agar dilakukan dalam rentang waktu yang lama dan rutin sehingga 

dapat efektif dalam melatih lanjut usia untuk meningkatkan fungsi 

kognitifnya (Harini dkk., 2018). Salah satu perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian yang lain adalah pada partisipannya. Partisipan 

dalam penelitian ini adalah suster CB lansia (biarawati perempuan 
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dan tidak menikah) yang tinggal di biara, sedangkan partisipan pada 

penelitian sebelumnya terdiri dari lansia laki-laki dan perempuan 

(berkeluarga/ menikah) yang tinggal di Panti Wreda. Topik dan 

pertanyaan beberapa sesi terapi tentu berbeda antara partisipan 

yang berkeluarga (menikah) dengan partisipan yang menjalani hidup 

membiara dan tidak menikah, disesuaikan dengan fase kehidupan 

seorang biarawati di dalam biara. 

Williams dan Kemper (2010) menyatakan bahwa aktivitas 

yang kompleks dan merangsang fungsi kognitif dapat meningkatkan 

beberapa aspek kognitif yang berhubungan dengan fungsi memori, 

eksekutif, berbahasa, dan visuospasial. Stimulasi kognitif yang 

diberikan kepada partisipan pada kelompok eksperimen tidak hanya 

terjadi di dalam sesi terapi saja.  Setelah proses terapi di dalam 

kelompok, partisipan mendapat tugas untuk melanjutkan refleksi dan 

menuliskannya di buku kerja. Hasil tulisannya tersebut akan menjadi 

bahan sharing pada sesi berikutnya. Pemberian stimulasi kognitif 

yang rutin dapat melatih otak sehingga mampu mempertahankan 

fungsi kognitif dengan baik (Bielak, 2010). Lebih lanjut Bielak 

menjelaskan bahwa otak manusia seperti otot yang perlu distimulasi 

secara rutin jika ingin mempertahankan fungsi kognitifnya tetap baik. 

Aktivitas rutin yang menstimulasi kognitif pada lansia akan menjaga 

fungsi kognitifnya dengan lebih baik dibandingkan dengan lansia 

yang tidak melakukannya (Williams dan Kemper, 2010; 
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Wreksoatmodjo, 2015). Semua partisipan dalam kelompok 

eksperimen mengikuti seluruh proses terapi dari awal sampai akhir 

sebanyak 11 kali pertemuan dan ditambah dengan tugas-tugas 

refleksi dan menulis di luar sesi terapi. Semua partisipan 

mendapatkan stimulasi kognitif yang rutin hampir setiap hari 

sehingga hal ini melatih otak untuk meningkatkan fungsi kognitifnya. 

Para lansia disarankan agar tetap melakukan aktivitas yang 

merangsang penggunaan fungsi kognitifnya selama mungkin agar 

tidak cepat mengalami penurunan fungsi kognitifnya. Stimulasi otak 

melalui aktivitas intelektual dapat membuat neuron tetap sehat dan 

hidup, bahkan sampai usia 80 tahun seorang pebisnis yang bernama 

T. Boone Pickens masih bisa sukses dengan bisnisnya. Hal ini  

dikarenakan dia terus menjalani gaya hidup yang sangat aktif dan 

terlibat dalam pekerjaan yang kompleks secara kognitif (Snowdon, 

2002 dalam Santrock, 2017). Semua partisipan penelitian ini 

memiliki pola gaya hidup yang aktif melibatkan fungsi kognitifnya 

sebelum masuk di rumah perawatan St. Anna. Sebelum masuk 

rumah perawatan St. Anna, semua partisipan aktif dalam berbagai 

karya kerasulan. Ketika di rumah perawatan St. Anna kehidupan 

mereka juga teratur dengan jadwal harian seperti: doa, ibadat 

bersama, olah raga, renungan dan refleksi. Aktivitas rutin harian 

yang dilakukan ini dapat membantu mereka untuk mempertahankan 

fungsi kognitifnya. Oleh karena itu, beberapa partisipan penelitian 
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meski sudah berusia di atas 80 tahun memiliki penurunan fungsi 

kognitif yang tidak terlalu parah dan masih bisa dibantu untuk 

dipertahankan atau ditingkatkan. Beberapa ahli berpendapat bahwa 

kemunduran fungsi kognitif seseorang dapat diperlambat dengan 

cara sering melatih dan menggunakan otak (Kuswati dkk., 2020) 

 Berdasarkan usia, ada enam partisipan yang sudah berusia 

80 – 84 tahun dan 6 partisipan berusia 71 - 78 tahun. Partisipan yang 

berusia dibawah 80 tahun semua pernah mengalami sakit yang 

berhubungan dengan saraf otak seperti stroke. Partisipan yang 

berusia 80 tahun ke atas hanya satu orang yang pernah menderita 

stroke, sedangkan yang lima orang memiliki kelemahan fisik karena 

usia lanjut. Diantara enam partisipan yang berusia 80 tahun keatas, 

hanya satu orang yang memiliki skor pretest dibawah 19 (dengan 

skor 12 yaitu yang pernah menderita stroke), sedangkan yang 

lainnya memiliki skor 20 keatas. Tiga partisipan yang berusia diatas 

80 tahun ini masuk dalam kelompok eksperimen. Ketiga partisipan 

tersebut setelah diberi terapi reminiscence semua memiliki kenaikan 

skor 6 – 7 poin. Sedangkan tiga partisipan yang berusia diatas 80 

tahun yang masuk dalam kelompok kontrol, dua orang memiliki skor 

yang sama antara pretest – posttest dan satu orang memiliki 

kenaikan satu poin dari pretest ke posttest. Hal ini sesuai dengan 

hasil penelitian Wreksoatmodjo (2019) yang menyatakan bahwa 

tingginya aktivitas kognitif pada lansia akan memperkecil probabilitas 
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penurunan fungsi kognitifnya, dan sebaliknya lansia yang memiliki 

aktivitas kognitif yang rendah akan meningkatkan probabilitas 

penurunan fungsi kognitifnya. Lachman, Agrigoroaei, Murphy, dan 

Tun (2010) memiliki hasil penelitian yang sama yaitu aktivitas kognitif 

secara regular yang dilakukan oleh lansia akan membantu dalam 

mempertahankan fungsi kognitif yang baik.  

Pemberian terapi reminiscence dimaksudkan untuk tujuan 

meningkatkan fungsi kognitif. Peningkatan fungsi kognitif ini 

diharapkan agar meningkatkan kemampuan partisipan dalam 

menilai kehidupan yang telah dilalui yang berhubungan dengan 

pengalaman menyenangkan atau positif sehingga partisipan merasa 

puas dengan kehidupannya. Terapi reminiscence dapat membantu 

partisipan untuk menstimulasi pikirannya tentang diri sendiri. Selain 

itu juga memberikan kesempatan kepada partisipan untuk 

melakukan interaksi yang positif dan komunikasi yang baik dengan 

orang lain dalam kelompok terapi (Frisch dan Frisch, 2006; Stuart 

dalam Manurung, 2017; Lestari & Sumintardja, 2016). Kegiatan 

mengenang masa lalu lebih dari sekedar berbicara mengenai 

sebuah ingatan, terutama untuk lansia yang mengalami gangguan 

kognitif. Stimulasi kognitif melalui mendengarkan cerita dan 

menuliskan pengalaman dapat memicu ingatan yang kuat. Jika 

peserta mulai mengingat saat-saat sedih atau sulit dalam hidupnya 

perlu untuk diingatkan supaya tidak terbawa pada pengalaman ini, 
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meski hal ini bukan berarti selalu buruk. Terkadang seseorang hanya 

membutuhkan pendengar yang baik ketika muncul pengalaman 

yang sulit, mengenang kembali kisah penting yang mengubah hidup 

dengan menggunakan ingatan jangka panjang yang utuh (Klever, 

2013; Lestari & Sumintardja, 2016). Hasil refleksi akhir dari terapi 

reminiscence menunjukkan bahwa semua partisipan mengalami 

perubahan dalam hidupnya, merasa bahagia setelah mengikuti 

proses terapi, dan menemukan nilai yang bermanfaat bagi 

kehidupannya sekarang. Sharing pengalaman yang dilakukan dalam 

kelompok membantu partisipan untuk mengingat kembali 

pengalamannya sendiri.  

Berdasarkan sharing refleksi akhir, beberapa partisipan 

merasa semakin diteguhkan dan bahagia untuk melanjutkan 

hidupnya di rumah perawatan lansia ini dengan penuh syukur. 

Kegiatan mengenang peristiwa yang membahagiakan di masa lalu 

bisa menjadi motivasi bagi lansia untuk menjalani dan menerima 

situasi hidupnya saat ini (Rahayuni, Utami, & Swedarma, 2015). 

Pengalaman mendengarkan sharing dari suster yang lain dalam 

terapi membuat beberapa partisipan semakin mengagumi keunikan 

masing-masing suster, tidak menuntut orang lain, semakin mengenal 

yang lainnya, merasa memiliki teman yang bisa saling meneguhkan 

dan menguatkan di komunitas St. Anna ini. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Asiret dan Kapucu (2016) yang mengungkapkan bahwa 
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efek dari terapi reminiscence adalah selain meningkatkan fungsi 

kognitif, membuat komunikasi dan kehidupan sosial dalam kelompok 

yang semakin baik serta semakin merasakan kebersatuan sebagai 

kelompok. Ada partisipan yang sebenarnya belum kerasan tinggal di 

St. Anna, setelah mengikuti terapi merasa terbantu untuk semakin 

menerima situasi dirinya saat ini. Beberapa partisipan merasa 

bersyukur bisa mendengarkan sharing para suster yang lain yang 

menjadi memberi inspirasi bagi dirinya. Pengalaman mengikuti terapi 

ini menjadi kesempatan bagi partisipan untuk belajar lagi mengingat 

pengalaman masa lalu yang menyenangkan dan belajar dari 

pengalaman partisipan yang lain dengan menanggapi cerita, 

bertanya, memberikan dukungan dan pujian kepada yang lain 

(Lestari & Sumintardja, 2016). Beberapa refleksi akhir dari partisipan 

mengungkapkan bahwa melalui sharing perserta terapi membantu 

partisipan untuk semakin mengenal dan memahami rekan/ sesama 

suster lansia yang tinggal di rumah perawatan St. Anna.         

 Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa ada perbedaan skor pretest dan posttest 

pada kelompok eksperimen yang menunjukkan peningkatan fungsi 

kognitif setelah menjalani terapi reminiscence. Sedangkan pada 

kelompok kontrol yang tidak diberi terapi menunjukkan tidak adanya 

perbedaan antara skor pretest dan posttest. Hasil ini sesuai dengan 

penelitian lain yang menunjukkan bahwa terapi reminiscence terbukti 
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berpengaruh terhadap peningkatan fungsi kognitif pada lansia (Dewi, 

2018; Harini, dkk., 2018; Kuswati, dkk., 2019). Sesi dalam terapi 

reminiscence mempunyai efek yang baik bagi kognisi dan ingatan 

partisipan, serta efektif  untuk meningkatkan fungsi kognitif pada 

lansia yang telah mengalami penurunan fungsi kognitifnya 

(Akhoondzadeh, Jalalmanesh, & Hojjati, 2014; Huang, dkk., 2015; 

Lin & Yen, 2018; Lők, dkk., 2019; Justo-Henriques, dkk., 2020). 

 

E. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan 

yang pertama adalah tidak adanya cek manipulasi setelah 

pemberian terapi reminiscence pada kelompok eksperimen. Cek 

manipulasi dilakukan untuk memastikan apakah sesi yang 

direncanakan dalam terapi sudah sesuai dengan yang dilakukan 

atau dipraktekkan. Peneliti membuat evaluasi pada setiap akhir sesi 

terapi yang dilakukan oleh terapis untuk mengukur kemampuan 

partisipan mengikuti setiap sesi, namun tidak membuat cek 

manipulasi yang diisi sendiri oleh partisipan. 

Keterbatasan yang kedua adalah peneliti tidak bisa 

melakukan follow up setelah pemberian terapi karena situasi 

pandemi. Rumah perawatan St. Anna membatasi aktifitas bersama 

para suster lansia dan tidak mengijinkan orang luar masuk rumah 

perawatan. Setelah selesai pemberian terapi penyebaran virus 
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corona semakin banyak sehingga peraturan orang luar yang boleh 

masuk dan mengadakan kontak dengan para suster lansia di rumah 

perawatan St. Anna ini diperketat. Oleh karena itu, peneliti tidak bisa 

melakukan follow up untuk melihat efek dari terapi reminiscence ini 

bersifat sementara setelah diberikan intervensi atau berjangka 

panjang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


