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ABSTRAK 

Bagus Adi Prakoso, 111311133104, Profil Demografi Cognitive Devicits 

Pada Lanjut Usia, Skripsi, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya, 

2017. 

 

xvii + 65 halaman, lampiran 6. 

Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan secara ilmiah bahwa 

perbedaan karakteristik demografi yang ada pada diri lansia dapat menunjukan 

tingkatan penurunan fungsi kognitif yang berbeda pula. Lebih jauh penelitian ini 

mengidentifikasi gambaran komponen kognitif pada lansia akibat penurunan 

fungsi kognitif ditinjau dari perbedaan tiap karakteristik demografi yang 

dimilikinya tersebut. 

Penelitian dilakukan dengan proses pengukuran terhadap variabel kognitif 

menggunakan Mini Mental State Examination (MMSE) serta pengisian data diri 

berdasarkan variabel demografi yang diminta. Penelitian ini dilakukan pada lansia 

kota Surabaya yang berjumlah 81 orang dengan rentang usia 60-85. Analisa data 

menggunakan uji perbandingan (Non parametrik : Mann U Witney) pada skor 

MMSE sebanyak 5 kali, yaitu : berdasarkan jenis kelamin, golongan usia, 

pendidikan terakhir, akses layanan kesehatan, dan pendapatan/penghasilan. 

Dari hasil analisis data, Penelitian ini membuktikan adanya hubungan 

antara penurunan fungsi kognitif dengan usia (p = 0,049), tingkat pendidikan (p < 

0,000), akses layanan kesehatan (p = 0,018),dan golongan pendapatan (p < 0,000). 

Sedangkan pada analisa kelompok lansia berdasarkan jenis kelamin tidak 

ditemukan adanya perbedaan pengukuran MMSE. 

Aspek kognitif yang tergambar melalui pengukuran MMSE menerangkan 

bahwa menurut perbedaan jenis kelamin pada lanisa tidak ditemukan perbedaan 

pada semua aspek kognitif. Lalu berdasarkan golongan usia lansia terdapat 

perbebedaan pada kemampuan orientasi dan registrasi. Selanjutnya berdasarkan 

tingkat pendidikan terakhir pada lansia memperlihatkan perbebedaan pada 

kemampuan orientasi, registrasi, atensi & kalkulasi, bahasa, dan konstruksi. 

Berikutnya gambaran aspek kognitif memperlihatkan perbebedaan pada 

kemampuan orientasi, atensi & kalkulasi pada kelompok lansia yang memiliki 

akses layanan kesehatan dan yang tidak. Lalu pada kelompok lansia berdasarkan 

pendapatan/pemasukan memperlihatkan perbebedaan pada kemampuan orientasi, 

atensi & kalkulasi, dan bahasa. 
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