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ABSTRAK 
 

Hubungan Aktivitas Kognitif dan Pola Makan dengan Fungsi Kognitif 
Lansia 

Studi Korelasi di Posyandu Lansia Bugar RW 8, Mojo, Surabaya 
 

Oleh :Rega Setiananda 
 
 Penurunan fungsi kognitif merupakan salah satu bentuk terganggunya 
status fungsional yang paling menonjol pada lansia karena seiring bertambahnya 
usia terjadi perubahan seluler permanen di dalam otak sehingga mengakibatkan 
berkurangnya neuron yang tidak memiliki daya regeneratif. Aktivitas kognitif dan 
pola makan yang baik dapat dilakukan untuk menjaga struktur otak dalam proses 
penuaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara aktivitas 
kognitif dan pola makan dengan fungsi kognitif lansia. 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
korelasional.Populasi adalah 40 lansia di Posyandu Lansia Bugar RW 8 
Kelurahan Mojo Surabaya.Responden berjumlah 40 dipilih melalui convenience 
sampling.Variabel independen adalah aktivitas kognitif dan pola makan, variabel 
dependen adalah fungsi kognitif. Data diperoleh melalui kuesioner aktivitas 
kognitif, Semi-Quantitative Food Frequency Questionaire, Mini Mental 
Examination (MMSE) dan analisis statistik Spearman Rho dengan tingkat 
signifikansi α < 0,05.  

Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara aktivitas 
kognitif (p = 0.000 dan r = 0.602) dan pola makan (p = 0.044 dan r = 0.321) 
dengan fungsi kognitif lansia. 

Hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara 
aktivitas kognitif dengan fungsi kognitif lansia dan terdapat korelasi yang rendah 
antara pola makan dengan fungsi kognitif lansia, sehingga perawat dan petugan 
kesehatan Posyandu Lansia harus membuat intervensi agar meningkatkan 
aktivitas kognitif dan mengatur pola makan yang baik untuk mempertahankan 
fungsi kognitif lansia. 
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