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ABSTRAK 

 

PENGARUH PERMAINAN TRADISIONAL DHAKONAN TERHADAP 

TINGKAT DEMENSIA PADA LANSIA 

Penelitian Quasy-Experimental di Puskesmas Waru Kabupaten Sidoarjo 

 

Oleh: Mita Nur Lathifah 

Salah satu permasalahan yang dihadapi lansia adalah demensia yang dapat 

mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari. Salah satu terapi yang aman untuk 

penderita demensia adalah terapi kenangan dengan menggunakan permainan 

tradisional dhakonan. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan pengaruh 

permainan tradisional dhakonan terhadap tingkat demensia pada lansia.  

Desain penelitian yang digunakan adalah quasy-experiment. Populasi 

adalah lansia demensia di Desa Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. 

Total sampel adalah 20 responden yang memenuhi kriteria inklusi. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan teknik simple random sampling. Variabel 

independen adalah permainan tradisional dhakonan, variabel dependen adalah 

fungsi kognitif, tingkat depresi, dan tingkat demensia. Data dikumpulkan dengan 

menggunakan kuisioner Mini Mental State Examination (MMSE), Geriatric 

Depression Scale (GDS), dan Functional Assessment Staging Tool (FAST). 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji Wilcoxon Sign Rank Test dan 

Mann Whitney Test dengan tingkat kemaknaan α<0,05.  

Berdasarkan uji Wilcoxon Sign Rank Test didapatkan nilai p<0,05 untuk 

fungsi kognitif, tingkat depresi, dan tingkat demensia pada kelompok perlakuan 

(fungsi kognitif, p=0,005; tingkat depresi, p=0,005; tingkat demensia, p=0,014), 

hal ini berarti terdapat pengaruh permainan tradisional dhakonan terhadap  

tingkat demensia pada lansia. 

Kesimpulan yang diperoleh adalah permainan tradisional dhakonan secara 

signifikan dapat meningkatkan fungsi kognitif, menurunkan tingkat depresi, dan 

memcegah progresifitas demensia. Penelitian selanjutnya bisa menambahkan 

responden dan meneliti mengenai perubahan perilaku lansia demensia.  

 

Kata Kunci : permainan tradisional dhakonan, lansia, fungsi kognitif,    

depresi,   demensia 
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