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ABSTRAK
Lanjut usia adalah bagian dari proses kehidupan yang tidak dapat dihindarkan dan akan
dialami oleh setiap individu. Dalam proses perkembangan lansia ini dapat terjadi beberapa
perubahan alamiah yang menyangkut beberapa aspek yaitu fisik, psikologis dan sosial.
Dengan adanya perubahan tersebut ditambah kurangnya kemampuan lansia dalam
beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi akan memicu timbulnya depresi pada lansia.
Salah satu terapi untuk megatasi masalah depresi pada lansia adalah terapi kognitif.Tujuan
yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh terapi kognitif terhadap
tingkat depresi pada lansia di PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar.Penelitian ini
menggunakan desain penelitian “Quasi Experimental One GroupPretest-Postest” dengan
intervensi terapi kognitif.Instrumen yang pakai untuk memperoleh data tingkat depresi lansia
adalah GeriatricDepression Scale (GDS).Hasil uji statistik dengan menggunakan uji wilcoxson
menunjukkan bahwa rata-rata depresi lansia ada penurunan sesudah dilakukan terapi kognitif.
Berdasarkan hasil uji analisis terlihat nilai p-value = 0.001. Maka dapat disimpulkan ada
perubahan yang signifikan antara tingkat depresi sebelum dan sesudah pemberian terapi
kognitif pada lansia.
Kata kunci: depresi, lansia, terapi kognitif
ABSTRACT
Elderly is part of the life process that cannot be avoided and will be experienced by every
individual. In the process of elderly development, there can be some natural changes involving
several aspects, namely physical, psychological and social. With these changes coupled with
the lack of ability of the elderly to adapt to the changes that occur, it will lead to depression in
the elderly. One therapy to overcome depression problems in the elderly is cognitive therapy.
The aim of this research is to know the effect of cognitive therapy on the level of depression in
the elderly in PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar. This study used a research design "Quasi
Experimental One Group Pretest-Postest" with cognitive therapy intervention. The instrument
used to obtain data on the level of depression in the elderly is the Geriatric Depression Scale
(GDS). The results of statistical tests using the Wilcoxson test showed that the average
depression in the elderly had decreased after cognitive therapy. Based on the results of the
analysis test, it can be seen that the p-value = 0.001. So it can be concluded that there is a
significant change between the level of depression before and after giving cognitive therapy to
the elderly
Keywords: depression, elderly, cognitive therapy
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PENDAHULUAN
Struktur penduduk dunia saat ini menuju
proses penuaan yang ditandai dengan
meningkatnya jumlah proporsi penduduk
lanjut usia (lansia). Lansia adalah seseorang
yang telah berusia 60 tahun atau lebih
(Fatmawati, V.,& Imron, M. A., 2017).
Proyeksi
dan
data-data
yang
ditemukan tentang lansia menjadi perhatian
yang menarik bagi seluruh dunia karena
terjadinya peningkatan jumlah populasi
lansia. Pada tahun 2013 jumlah penduduk
lansia diseluruh dunia diperkirakan ada 500
juta jiwa dengan usia rata-rata 60 tahun dan
pada tahun 2025 diperkirakan jumlah lansia
akan mencapai 1,2 milyar jiwa (Padila,
2013). Indonesia sendiri termasuk lima besar
negara dengan jumlah penduduk lanjut usia
terbanyak di dunia, yakni mencapai 10 %,
tahun 2020, tahun 2025 adalah 11,8. %,
selanjutnya tahun 2030 adalah 13,8 % dan
tahun 2035 akan meningkat sampai 15,8 %
(Katuuk, M.,& Wowor, M., 2018).
Proses perkembangan lanjut usia
merupakan proses alamiah sesuai dengan
peningkatan usia seseorang. Dalam proses
perkembangan lansia ini dapat terjadi
beberapa
perubahan
normal
yang
menyangkut beberapa aspek yaitu fisik,
psikologis dan sosial (Kaunang et al., 2019).
Dengan adanya perubahan tersebut
ditambah kurangnya kemampuan lansia
dalam beradaptasi terhadap perubahan yang
terjadi seperti perubahan lingkungan tempat
tinggal dimana pada awalnya lansia berada
ditengah-tengah keluarga kemudian pindah
ketempat yang baru dengan lingkungan
yang baru dan jauh dari keluarga akan
memicu timbulnya depresi pada lansia.
Depresi merupakan salah satu bentuk
gangguan
alam
perasaan
yang
memunculkan gejala yang mengindikasikan
adanya disfungsi efek, emosi, pikiran dan
aktifitas-aktifitas umum (Marsasina, A., &
Fitrikasari, A., 2016).
Depresi juga dapat diartikan sebagai
perasaaan yang sedih dan kehilangan minat
terhadap gejala sesuatu.Seseorang yang
mengalami depresi dapat mengalami
gangguan dalam kehidupan sehari-hari dan
bahkan dalam aktivitas sosialnya.
WHO memprediksikan pada tahun 2020,
depresi merupakan penyumbang nomor dua
penyebab
ketidakmampuan
seseorang
dalam kehidupannya setelah kardiovaskuler.
Lebih dari 350 juta jiwa penduduk dunia

mengalami
depresi,
sehingga
WHO
menetapkan depresi sebagai salah satu
prioritas untuk ditangani (Dirgayunita, A.,
2016).
Penelitian yang dilakukan oleh Sri
Budiarti, I., (2016) menunjukan bahwa
masalah depresi pada lansia dapat
disebabkan oleh karena adanya penyakit
fisik, stress, kurangnya atau tidak adanya
dukungan sosial dan sumber ekonomi yang
kurang memadai. Dimana hal ini cendrung
terjadi pada lansia yang tidak tinggal
dilingkungan keluarga seperti panti jompo.
Menurut Pingkan et al., (2019) terapi
yang dibutuhkan pasien depresi dapat
berupa psikoterapi, seperti terapi kognitif,
terapi interpersonal, terapi tingkah laku, dan
terapi keluarga; terapi obat (pemberian anti
depresan) dan tindakan ECT dengan indikasi
bila obat-obatan kurang efektif atau pasien
tidak bisa menerima obat-obatan.
IPKJI., (2014) menyatakan bahwa terapi
kognitif adalah terapi jangka pendek teratur,
yang memberikan dasar berpikir pada klien
untuk
mengekspresikan
perasaaan
negatifnya, memahami masalahnya serta
mampu mengatasi perasaan negatifnya dan
mampu memecahkan masalah tersebut.
Widodo
et
al.,
(2013)
dalam
penelitiannya yang berjudul ”Pengaruh
Terapi Kognitif terhadap Perubahan Kondisi
Depresi Pasien Gagal Ginjal Kronik”,
mendapatkan hasil adanya perbedaan yang
bermakna kondisi depresi sebelum dan
sesudah pemberian terapi kognitif (p-value
0,000). Hasil yang sama juga didapatkan
pada penelitian Kristyaningsih, Tjahjanti.,
(2009) yang berjudul “Pengaruh Terapi
Kognitif terhadap Perubahan Harga Diri dan
Kondisi Depresi Pasien Gagal Ginjal Kronik
di Ruang Haemodialisa RSUP Fatmawati”
dengan p-value 0,000.
Pada penelitian Prasetya et al., (2010)
yang berjudul “Penurunan Tingkat Depresi
Lansia dengan Terapi Kognitif dan Senam
Latih Otak di Panti Wredha”, juga didapatkan
perbedaan yang yang bermakna terhadap
kondisi depresi sebelum dan sesudah
pemberian terapi kognitif dan pelaksanaan
senam latih otak (p-value 0,000).
Hal yang membedakan penelitian ini
dengan penelitian sebelumnya adalah pada
penelitian ini peneliti akan melihat apakah
tedapat pengaruh terapi kognitif terhadap
tingkat
depresi
pada
lansia
tanpa
melaksanakan senam latih otak karena
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dengan terapi kognitif, lansia depresi akan
belajar bagaimana cara menyadari dan
memperbaiki pikiran-pikiran negatif otomatis
dan seiring waktu penderita depresi akan
bisa
menemukan
dan
memperbaiki
keyakinan-keyakinan salah yang memicu
depresi mereka. Tujuan yang ingin dicapai
dalam
penelitian
ini
adalah
untuk
mengetahui
pengaruh
terapi
kognitif
terhadap tingkat depresi pada lansia.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan desain
penelitian “Quasi Experimental One Group
Pretest-Postest” dengan intervensi terapi
kognitif.Penelitian
ini
dilakukan
untukmengetahui pengaruh terapi kognitif
terhadap tingkat depresi sebelum dan
sesudah diberikan perlakuan berupa terapi
kognitif. Hal ini sesuai dengan pendapat
Notoatmodjo (2018) yang menyatakan
bahwa pada penelitian quasi eksperimental
one group pretest-postest ditujukan untuk
mengungkap pengaruh dari intervensi/
perlakuan pada satu kelompok subjek dan
mengukur hasil intervensi tanpa adanya
kelompok pembanding.Pada penelitian ini
intervensi yang diberikan berupa terapi
kognitif yang terdiri dari 5 sesi.yaitu : sesi
pertama adalah mengidentifikasi pikiran
otomatis negatif dan penggunaan tanggapan
rasional terhadap pikiran negatif yang
pertama.
Sesi
kedua,
penggunaan
tanggapan rasional terhadap pikiran otomatis
negatif yang kedua.Sesi ketiga, penggunaan
tanggapan rasional terhadap pikiran otomatis
negatif yang ketiga.Sesi keempat, manfaat
tanggapan rasional terhadap pikiran otomatis
negatif dan sesi kelima, adalah support
system.
Penelitian dilakukan di PSTW Kasih
Sayang Ibu Batusangkar pada bulan Juli
sampai dengan September 2020 dimana
jumlah total lansia yang berada dipanti
sebanyak 75 orang. Besar sampel
penelitian ditetapkan denganmenggunakan
teknik total sampling kepada 18 orang
lanisa penderita depresi yang didapatkan
setelah peneliti melaksanakan screening
terhadap seluruh lansia yang ada di panti
dengan menggunakan instrument Hamilton
Depression
Rating
Scale
(HDRS).
Screening dilakukan untuk mengetahui
berapa banyak jumlah lansia yang berada
dipanti yang menderita depresi. Instrumen
penelitian menggunakan 2 (dua) kuesioner

yaitu kuesioner A yang terdiri dari data
karakteristik responden yang meliputi usia,
jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan.
Sedangkan kuesioner B yang dipakai untuk
memperoleh data tingkat depresi lansia
adalah Geriatric Depression Scale (GDS)
yang terdiri dari 15 point pertanyaan.
Instrumen dalam penelitian ini sudah diuji
validitas dan reliabilitasnya oleh Anton
Surya Prasetya (2010) pada lansia di PSTW
Bakti Yuswa Natar Lampung (r > 0.632). Uji
statistic yang digunakan adalah uji Wilcoxon
dengan nilai p-value < 0.05. Prinsip etika
yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu
informed
concent,
anonimity
dan
confidentiality.t.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1.Distribusi Frekuensi Karakteristik
Lansia dengan Depresi berdasarkan Usia,
Jenis Kelamin, Pendidikan dan Pekerjaan
Karakteristik

Kategori

f

%

Usia

60-70
>70
Laki-laki
Perempuan
Tidak Sekolah
SD
SMP
SMA
Bekerja
Tidak Bekerja

7
11
11
7
8
7
1
2
6
12

38.9
61.1
61.9
38.9
44.4
38.9
5.6
11.1
33.3
66.7

Jenis Kelamin
Pendidikan

Pekerjaan

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa
dari 18 orang responden lebih dari separuh
berumur 70 tahun keatas (61.1 %), lebih dari
separuh responden berjenis kelamin laki-laki
(61.1 %), hampir separuh responden
memiliki latar belakang pendidikan tidak
sekolah (44.4 %) serta lebih dari separuh
responden tidak bekerja (66.7 %).
Tabel 2. Distribusi Frekuensi Depresi
pada Lansia Sebelum diberikan Terapi
Kognitif (n=18)
Variabel
Depresi
(Sebelum
Terapi)
Depresi
(Sesudah
Terapi)

Kategori
Normal
Ringan
Berat
Normal
Ringan
Berat

f
0
16
2
9
9
0

%
0
88.9
11.1
50
50
0
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Berdasarkan tabel 2 didapatkan bahwa
sebagian besar (88.9 %) lansia mengalami
depresi dengan kategori ringan sebelum

diberikan terapi kognitif, separuh (50 %)
lansia dalam kategori normal sesudah
diberikan terapi kognitif.

Tabel 3. Perbedaan Tingkat Depresi pada Lansia Sebelum dan Sesudah Diberikan Terapi
Kognitif
Variabel
Depresi

Kategori
Normal
Ringan
Berat

f
0
16
2

Pre-Tes
%
0
88.9
11.1

Berdasarkan tabel 3 Hasil uji statistik
dengan
menggunakan
uji
wilcoxson
menunjukkan bahwa rata-rata depresi lansia
ada penurunan sesudah dilakukan terapi
kognitif. Berdasarkan hasil uji analisis terlihat
nilai p-value = 0.001.
Hasil penelitian menunjukkan tingkat
depresi lansia yang mengikuti terapi
kognitifmenurun secara bermakna.Hasil uji
statistik penelitian didapatkan hasil p-value
0.001 (p>0.05) yang berarti bahwa ada
perbedaan yang signifikan antara tingkat
depresi sebelum dan sesudah diberikan
terapi kognitif pada lansia.
Sejalan
dengan
penelitian
yang
dilakukan oleh Suhardi (2016), dimana hasil
penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat
pengaruh terapi kognitif terhadap depresi
pada lansia dengan nilai signifikasi p=0,000
(p>0,05). Hasil penelitian yang sama
dilakukan oleh Kismanto, J., & Setiyawan.,
(2014) dengan nilai signifikasi p=0.001
(p>0,05).
Hal ini sesuai dengan teori Kaplan dan
Saddoc yang menyatakan bahwa terapi
yang dibutuhkan bagi pasien depresi dapat
berupa psikoterapi, seperti terapi kognitif,
terapi interpersonal, terapi tingkah laku, dan
terapi keluarga; terapi obat (pemberian anti
depresan) dan tindakan ECT dengan
indikasi bila obat-obatan kurang efektif atau
pasien tidak bisa menerima obat-obatan
(Widodo et al., 2013).
Terapi kognitif berprinsip bahwa pikiran
pasien
akan
mempengaruhi
mood.
Sehingga melalui terapi kognitif pasien akan
dilatih mengubah cara menafsirkan dan
memandang segala sesuatu pada saat
pasien mengalami kekecewaan atau
gangguan mood sehingga pasien merasa
lebih baik dan bertindak lebih produktif
(Prasetya et al., 2010)
Terapi kognitif bertujuan mengajarkan
pasien untuk mengidentifikasi, mengevaluasi

Post-Tes
f
9
9
0

%
50
50
0

p-value
0.001

dan berespon terhadap kelainan bentuk
pikiran dan kepercayaannya. Membantu
pasien mengembangkan pola pikir yang
rasional, terlibat dalam uji realitas, dan
membentuk
kembali perilaku
dengan
mengubah pesan-pesan internal. Hal ini
dilakukan dengan membantu pasien untuk
dapat mengenal setiap pikiran negatif dan
mengganti dengan pikiran yang positif yang
sesuai dengan kondisi yang nyata pada
pasien.
Menurut
analisa
peneliti
adanya
perbedaan tingkat depresi lansia antara
sebelum dengan sesudah pelaksanaan
terapi kognitif karena depresi itu merupakan
suatu bentuk gangguan alam perasaan
atau gangguan suasana hati (mood) yang
diakibatkan karena adanya penurunan
kondisi fisik, penurunan fungsi dan potensi
seksual, perubahan aspek psikososial,
perubahan dalam peran sosial dimasyarakat
sehingga
memunculkan
pikiran-pikiran
negatif bagi lansia. Dengan adanya
pelaksanaan terapi kognitif maka lansia
yang mengalami depresi tersebut dapat
mengontrol pikiran negatif yang muncul dan
belajar bagaimana caramemperbaiki pikiranpikiran negatif yang muncul secara otomatis
dan menggantinya dengan pemikiran yang
positif.
Selain
itu
juga
dengan
pemberdayaan pada pengasuh yang berada
di panti (support system) juga menjadi hal
yang bisa merubah pikiran negatif lansia ke
arah positif dan produktif.
KESIMPULAN
Terapi kognitif memiliki pengaruh yang
cukup bermakna dalamperubahan tingkat
atau kondisi depresi klien lansia dengan
hasil p-value 0.001 (p>0.05).
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