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ABSTRAK
PENGARUH PERMAINAN UNO STACKO TERHADAP PENINGKATAN
FUNGSI KOGNITIF LANSIA DI GRIYA USILA SANTO YOSEF
SURABAYA

Muhammad Roziqin
Penelitian Quasy-Experiment
Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga
Muhammadroziiqin@gmail.com
Pendahuluan : Lanjut usia mengalami kemunduran fisik, mental, dan sosial secara
bertahap, salah satunya yaitu penurunan fungsi kognitif. Upaya meningkat fungsi
kognitif lansia yaitu dengan diberikan intervensi permainan uno stacko. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh permainan uno stacko terhadap
peningkatan fungsi kognitif lansia di Griya Usila Santo Yosef Surabaya. Metode:
Penelitian ini berdesain quasy-experiment pre-post-test with control group design.
Populasi sebanyak 156 lansia di Griya Usila Santo Yosef Surabaya. Total sampel
sebanyak 36 responden yang terbagi menjadi dua kelompok; kelompok perlakuan
(n=18) dan kelompok kontrol (n=18), di ambil menggunakan teknik purposive
sampling. Variabel independen nya adalah permainan uno stacko. Variabel
dependen nya adalah fungsi kognitif. Instrumen dalam penelitian ini adalah
kuesioner MMSE (mini mental state exam). Data di analisis dengan menggunakan
paired t-test dan independent t-test (α=0.05). Hasil : Analisis data dengan uji
statistik paired T-test pada kelompok perlakuan didapatkan p value = 0.000 yang
artinya terdapat peningkatan fungsi kognitif sebelum dan sesudah dilakukan
intervensi permainan uno stacko, sedangkan pada kelompok kontrol didapatkan p
value = 0.542 yang artinya tidak terjadi perubahan fungsi kognitif pada lansia. Uji
statistik Independent T-test didapatkan hasil p value = 0.000 yaitu terdapat
perbedaan signifikan antara posttest kelompok perlakuan dan kontrol. Hasil
penelitian menyimpulkan ada pengaruh permainan uno stacko terhadap
peningkatan fungsi kognitif lansia. Diskusi : Permainan uno stacko mempunyai
pengaruh yang dapat menstimulasi aspek-aspek fungsi kognitif lansia. Perawat
dapat menerapkan permainan uno stacko sebagai alternatif terapi non farmakologis
untuk meningkatkan fungsi kognitif lansia yang tinggal di panti.

Kata Kunci : Uno Stacko, Permainan, Fungsi Kognitif, MMSE, Lansia
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ABSTRACT
THE EFFECT OF UNO STACKO’S GAME TOWARD THE INCREASING
COGNITIVE FUNCTION ELDERLY AT GRIYA USILA SANTO YOSEF
SURABAYA

Muhammad Roziqin
Quasy-Experiment Research
Faculty of Nursing University Airlangga
Muhammadroziiqin@gmail.com
Introduction: The elderly gradually got physical, mentally, and social decays, one
of them were the decreasing of cognitive function. The effort to increase cognitive
function elderly was by giving intervention of uno stacko’s game. The purpose of
research to analyze the effect of uno stacko’s game toward the increasing cognitive
function elderly at Griya Usila Santo Yosef Surabaya. Method: This research was
used quasy-experiment pre-post-test with control group design. The population
were 156 elderly at Griya Usila Santo Yosef Surabaya. Total sample were 36
respondents which into two groups; intervention group (n=18) and control group
(n=18), taken by purposive sampling technique. The independent variable was the
uno stacko’s game. The dependent variable was the cognitive function. The
instrument was MMSE (mini mental state exam) questioniare. The data were
analyzed by using paired t-test and independent t-test (α=0.05). Result: The data
analyzed by paired T-test intervention group were p-value=0.000 which shown
increasing cognitive function before and after interfered by uno stacko’s game,
while control group was p-value=0.542 which shown no changing cognitive
function elderly. The Independent T-test was p-value = 0.000 which means that
was significant distinction between posttest of intervention and control groups. The
result of this research concluded that was an effect of uno stacko’s game toward the
increasing of cognitive function elderly. Discussion: Uno stacko’s game have an
effect which can increase the aspects of cognitive function elderly. The nurses can
use uno stacko’s game as alternative therapy to increase and keep cognitive function
elderly.

Keywords: Uno Stacko, Game, Cognitive Function, MMSE, elderly
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1

Latar belakang
Lanjut usia merupakan bagian dari proses tumbuh kembang. Semua orang

akan mengalami proses menjadi tua dan masa tua adalah masa hidup seseorang
mengalami kemunduran fisik, mental dan sosial secara bertahap (Depkes 2013).
Perubahan tersebut menimbulkan konsekuensi salah satunya yaitu penurunan
fungsi kognitif (Kozier et al. 2015). Penurunan fungsi kognitif pada lansia bisa
dicegah melalui kegiatan yang berhubungan dengan proses berpikir, salah satunya
yaitu dengan bermain board games, selama ini ada beberapa permainan board
games yang telah digunakan sebagai stimulasi kognitif seperti catur, tic-tac-toe dan
sebagainya yang telah dilakukan di Perancis (Harada, Love and Triebel 2013).
Salah satu board games yang bisa digunakan untuk stimulasi fungsi kognitif lansia
yaitu permainan uno stacko, dalam permainan uno stacko memiliki beberapa hal
yang bisa merangsang proses berpikir lansia seperti konsentrasi, kalkulasi dan
sosialisasi dengan orang lain (Mehta 2017). Namun pengaruh permainan uno stacko
terhadap peningkatan fungsi kognitif lansia masih perlu penjelasan.
Proporsi pertumbuhan jumlah lansia yang semakin bertambah juga
meningkatkan risiko terjadinya penurunan fungsi kognitif lansia. Lansia berusia 65
tahun ke atas sekitar 15%-20% pasti akan mengalami penurunan fungsi kognitif
(Alzheimer’s Association 2017). Pertumbuhan penduduk lansia di dunia pada tahun
2010 sekitar 524 juta jiwa dan diprediksi akan meningkat sekitar 1,5 miliar juta jiwa
pada tahun 2050 (WHO 2011). Angka harapan hidup yang meningkat sehingga
1
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menyebabkan bertambahnya jumlah lansia di Indonesia mencapai 20,24 juta jiwa
atau setara dengan 8,03 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Penduduk lansia
di Indonesia yang berusia 60 tahun ke atas pada tahun 2013 mencapai 8,9% dan
diperkirakan akan meningkat pada tahun 2050 menjadi 21,4% dari jumlah
penduduk di Indonesia (Kementerian Kesehatan RI 2016). Data penduduk lansia di
Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 dengan usia 65 tahun ke atas sebesar
4.640.440 jiwa (BPS 2016). Data Penduduk lansia di Surabaya pada tahun 2015
yaitu sebesar 2.848.583 jiwa dengan jumlah lansia usia 60 tahun ke atas sebesar
219.164 jiwa (Dinkes Surabaya 2015).
Hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti di Griya Usila
Santo Yosef Surabaya pada tanggal 25 September 2017 menunjukkan bahwa
jumlah lansia sebanyak 156 orang yang terdiri laki-laki sebanyak 67 orang dan
perempuan sebanyak 89 orang. Bangunan Griya Lansia ini dilengkapi juga dengan
sarana prasarana yang cukup memadai seperti halaman yang cukup luas untuk
melakukan kegiatan-kegiatan seperti olah raga, senam pagi dan terapi refleksi otot
kaki serta untuk setiap hari minggu para lansia juga melakukan kegiatan ibadah.
Setelah ditelusuri oleh peneliti dengan melakukan wawancara terhadap tenaga
kesehatan di Griya Usila Santo Yosef bahwa masalah utama gangguan fungsi
kognitif seperti mudah lupa, sulit konsentrasi, serta sering tidak fokus dengan
kegiatan. Dari hasil pengkajian peneliti menggunakan kuesioner mini mental state
exam (MMSE) terhadap 10 orang lansia terdapat 7 orang lansia yang mengalami
gangguan fungsi kognitif.
Penurunan pada fungsi kognitif meliputi terjadinya penurunan kemampuan
konsentrasi, perhatian dan kemunduran daya ingat. Faktor risiko yang
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menyebabkan penurunan fungsi kognitif antara lain yaitu bertambahnya usia,
riwayat keluarga yang menderita demensia, merokok, kondisi yang meningkatkan
risiko penyakit kardiovaskuler, lingkungan dan kesehatan mental (Miller 2012;
Rilianto 2015). Akibat dari penurunan fungsi kognitif yaitu menyebabkan proses
berpikir yang lebih lambat, kurangnya kemampuan untuk belajar serta gangguan
memori. Penurunan fungsi kognitif pada lansia memiliki risiko yang lebih tinggi
untuk mengidap penyakit demensia dan Alzheimer. Penatalaksanaan yang bisa
untuk mengurangi dampak keparahan dari penurunan fungsi kognitif yaitu dengan
memberikan kegiatan–kegiatan yang meningkatkan stimulasi kognitif seperti
kegiatan menari dan melakukan sebuah permainan (Miller 2012; Harada, Natelson
Love and Triebel 2013; Universitas Hasanudin 2016)
Salah satu permainan yang dapat menstimulasi kognitif seseorang yaitu
permainan board games. Permainan board games juga bermanfaat untuk menunda
penurunan fungsi kognitif lansia serta dapat membantu para lansia bersosialisasi,
interaksi dengan teman sejawat (Dartigues et al. 2013; Mehta 2017). Permainan uno
stacko merupakan salah satu dari permainan board Games. Permainan uno stacko
yaitu permainan menyusun balok membentuk menara dengan mengambil balok dari
bagian bawah atau tengah menara kemudian diletakkan ke puncak menara secara
bergantian antar pemain tanpa menjatuhkan balok yang lain.
Sejalan dengan pendapat Miller (2012) sebagian besar dampak fungsional
negatif (penurunan kemampuan berpikir, konsentrasi yang menurun, sering lupa)
yang terjadi pada lansia bisa diatasi melalui intervensi yang diarahkan untuk
meredakan atau memodifikasi efek-efek faktor risiko. Perawat bisa mendukung
kesejahteraan lansia melalui intervensi stimulasi fungsi kognitif lain seperti
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permainan uno stacko untuk mengatasi dampak fungsional negatif. Intervensi
keperawatan menyebabkan dampak-dampak fungsional positif (kesejahteraan
lansia) yang memungkinkan lansia berfungsi pada level tertinggi mereka meski
dengan adanya perubahan-perubahan terkait umur dan faktor-faktor risiko.
Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan topik “Pengaruh Permainan Uno Stacko Terhadap Peningkatan
Fungsi Kognitif Lansia di Griya Lansia Santo Yosef Surabaya”.
1.2

Rumusan masalah
Bagaimana pengaruh permainan uno stacko terhadap peningkatan fungsi

kognitif lansia di Griya Lansia Santo Yosef Surabaya?
1.3
1.3.1

Tujuan penelitian
Tujuan umum
Menjelaskan pengaruh permainan uno stacko terhadap peningkatan
fungsi kognitif lansia di Griya Usila Santo Yosef Surabaya

1.3.2

Tujuan khusus
1. Mengidentifikasi fungsi kognitif lansia sebelum dan sesudah di berikan
intervensi permainan uno stacko di Griya Usila Santo Yosef Surabaya
2. Menganalisis pengaruh permainan uno stacko terhadap peningkatan
fungsi kognitif lansia di Griya Usila Santo Yosef Surabaya

1.4
1.4.1

Manfaat penelitian
Manfaat teoritis
Hasil penelitian ini dapat menjelaskan pengaruh permainan uno stacko
terhadap peningkatan fungsi kognitif lansia sehingga dapat bermanfaat dalam
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perkembangan ilmu keperawatan gerontik dan praktik keperawatan serta
menjadi intervensi alternatif untuk lansia.
1.4.2

Manfaat praktis
1. Bagi responden
Responden mendapatkan manfaat dalam upaya meningkatkan fungsi
kognitif pada lansia untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal
2. Bagi perawat panti
Perawat panti mendapatkan alternatif terapi non farmakologis untuk
meningkatkan fungsi kognitif lansia yang tinggal di panti
3. Bagi profesi keperawatan
Terapi dengan menggunakan media permainan uno stacko dapat menjadi
inovasi

dalam

pengembangan

intervensi

keperawatan

untuk

meningkatkan fungsi kognitif pada lansia yang tinggal di panti
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BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan dibahas tentang; 1) konsep lansia, 2) konsep fungsi kognitif
lansia, 3) konsep teori konsekuensi Miller, dan 4) konsep permainan uno stacko
2.1
2.1.1

Konsep lansia
Definisi lansia
Lansia (lanjut usia) merupakan suatu proses alamiah yang tidak dapat
dihindari oleh setiap individu (Maryam et al. 2008; Efendi and Makhfudli
2009). Menurut Maramis (2010) lansia adalah suatu proses kehidupan yang
ditandai dengan adanya penurunan kemampuan tubuh dalam beradaptasi
dengan lingkungan. Penurunan kemampuan tersebut terjadi pada berbagai
organ, fungsi dan sistem tubuh yang sifatnya fisiologis.
Lansia merupakan tahap akhir perkembangan dalam kehidupan manusia
yang merupakan proses alami yang tidak dapat dihindari oleh setiap individu
di mana terjadi perubahan-perubahan fisiologis maupun psikososisal dan
berpotensi terhadap masalah kesehatan baik secara umum maupun kesehatan
jiwa (Nugroho 2009). Menurut Efendi & Makhfudli (2009) seseorang
dikatakan lanjut usia apabila usianya lebih dari 65 tahun ke atas.

2.1.2

Klasifikasi lansia
Batasan-batasan umur pada lansia menurut World Health Organization
(WHO) dalam Maryam et al. (2008) meliputi :
1. Usia pertengahan (Middle Age) antara usia 45-59 tahun
2. Lanjut usia (Elderly) antara usia 60-74 tahun)
6
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3. Lanjut usia tua (Old) antara usia 75-90 tahun
4. Usia sangat tua (Very old) diatas usia 90 tahun
Departemen Kesehatan RI (2003) dalam (Maryam et al. 2008) membagi
lansia sebagai berikut:
1. Kelompok menjelang usia lanjut (45-54 tahun) sebagai masa virilitas
2. Kelompok usia lanjut (55-64 tahun) sebagai presenium
3. Kelompok usia lanjut (lebih dari 65 tahun) sebagai senium.
Menurut Maryam et al. (2008) lansia diklasifikasikan menjadi 5 yaitu:
1. Pralansia (presinilas) yaitu seseorang yang berusia antara 45-59 tahun
2. Lansia yaitu seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih
3. Lansia risiko tinggi yaitu seseorang yang berusia 70 tahun atau lebih
dengan masalah kesehatan
4. Lansia potensial yaitu lansia yang masih mampu bekerja dan
menghasilkan barang atau jasa
5. Lansia tidak potensial yaitu lansia yang hidupnya bergantung pada
bantuan orang lain.
2.1.3

Karakteristik lansia
Lansia mempunyai karakteristik-karakteristik sebagai berikut (Keliat
1999 dalam Maryam et al. (2008):
1. Berusia lebih dari 60 tahun
2. Kebutuhan dan masalah yang sangat bervariasi (mulai dari rentang sehat
sampai sakit, dari kebutuhan biopsikososial hingga spiritual, serta dari
kondisi adaptif sampai kondisi maladaptif).
3. Lingkungan tempat tinggal yang bervariasi.
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Karakteristik penyakit yang sering dijumpai pada lansia diantaranya:
1. Penyakit yang bersifat multipel dan saling berhubungan satu sama lain
2. Penyakit yang bersifat degeneratif serta menimbulkan kecacatan
3. Gejala sering tidak jelas dan berkembang secara perlahan
4. Masalah psikologis dan sosial yang muncul secara bersamaan
2.1.4

Teori proses penuaan
Menurut Stanley & Beare (2006) beberapa teori yang berkaitan dengan
proses penuaan yaitu teori biologi dan teori psikologis.
1. Teori biologis
Teori biologi

menjelaskan tentang proses fisik penuaan, mulai dari

perubahan fungsi, struktur, pengembangan, usia sampai dengan
kematian.. Teori biologi terdiri dari teori genetik dan mutasi, teori wear
and tear, teori lingkungan, teori imunitas, dan teori neuroendokrin
1) Teori genetik dan mutasi
Teori genetika menyatakan bahwa penuaan adalah suatu proses yang
secara tidak sadar diwariskan yang berjalan dari waktu ke waktu
mengubah sel atau struktur jaringan. Pada teori ini proses replikasi
DNA pada tingkatan seluler menjadi tidak teratur seiring dengan
bertambahnya usia, dan informasi yang diberikan antar DNA ada yang
tidak sesuai. Molekul DNA yang saling bersilangan (crosslink)
dengan unsur lain sehingga menyebabkan informasi genetik yang
berubah. Teori genetik juga menyatakan dengan bertambahnya umur
seseorang akan meningkatkan frekuensi terjadinya mutasi gen pada
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tingkat seluler dan molekuler. Tingkat perubahan yang terjadi pada
teori genetika yaitu gen yang diwariskan dan dampak lingkungan.
2) Teori wear and tear
Teori wear and tear menyatakan bahwa zat sampah hasil dari
metabolik atau zat sisa nutrisi dapat merusak sintesis DNA yang dapat
menyebabkan terjadinya malfungsi pada tingkat molekuler dan
berdampak malfungsi organ tubuh.
Salah satu contohnya yaitu radikal bebas dapat terbentuk di alam
bebas dan apabila radikal bebas tidak stabil dapat mengakibatkan
oksidasi oksigen bahan-bahan organik sehingga menyebabkan sel-sel
tidak dapat regenerasi.
3) Teori riwayat lingkungan
Teori ini menjelaskan bahwa perubahan dalam proses penuaan
disebabkan oleh faktor-faktor dari lingkungan seperti karsinogen
industri, cahaya matahari, trauma dan infeksi, tetapi meskipun hal
tersebut menyebabkan penuaan dampak lingkungan merupakan
dampak sekunder yang menyebabkan penuaan.
4) Teori imunologi
Teori ini menjelaskan bahwa kemampuan sistem imun untuk
menghancurkan

bakteri,

virus

dan

jamur

melemah

seiring

bertambahnya usia. Disfungsi sistem imun ini diperkirakan menjadi
faktor dalam perkembangan penyakit kronis, seperti kanker, diabetes,
infeksi dan penyakit. Ketika bertambahnya usia hal tersebut dapat
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menyebabkan kurangnya pertahanan terhadap organisme asing,
sehingga lebih rentan untuk menderita berbagai penyakit.
5) Teori Neuroendokrin
Teori neuroendokrin menyatakan bahwa proses penuaan diakibatkan
terjadinya suatu perlambatan dalam sekresi hormon tertentu yang
mempunyai suatu dampak pada reaksi yang diatur oleh sistem saraf
seperti kelenjar hipofisis, tiroid, adrenal dan reproduksi.
Akibat dari gangguan dari area neurologis pada proses penuaan adalah
diperlukannya waktu tambahan untuk bereaksi dalam proses
menerima, memproses dan bereaksi terhadap perintah..
2. Teori psikologis
Teori psikososial memusatkan perhatian pada perubahan sikap dan
perilaku saat berambahnya usia. Adanya penurunan intelektualitas yang
meliputi persepsi, kemampuan kognitif, memori, dan belajar pada usia
lanjut dapat menyebabkan lansia sulit untuk berinteraksi. Penurunan
fungsi sensori dapat mengakibatkan penurunan kemampuan untuk
menerima, memproses dan merespons stimulus sehingga terkadang akan
muncul aksi-reaksi yang berbeda dari stimulus yang ada. Teori psikologis
terdiri dari teori kepribadian, teori tugas perkembangan, teori
disengagement, teori aktivitas dan teori kontinuitas
1) Teori kepribadian
Teori kepribadian menyatakan bahwa kepribadian pada orang dewasa
yaitu sebagai ekstrovert dan introverting. Menurunnya tanggung
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jawab dan tuntutan dari keluarga dan ikatan sosial yang terjadi pada
lansia akan membuat lansia menjadi lebih introvert.
2) Teori tugas perkembangan
Tugas perkembangan adalah aktivitas dan tantangan yang harus
dipenuhi seseorang pada tahap-tahap spesifik dalam kehidupannya
untuk mencapai kesuksesan dimasa tua. Tugas utama dari seorang
lansia adalah mampu menikmati kehidupan yang baik tanpa adanya
penyesalan atau putus asa.
3) Teori disengagement
Teori ini menjelaskan bahwa kemiskinan dan menurunnya derajat
kesehatan pada lansia mengakibatkan secara perlahan-lahan mereka
menarik diri dari pergaulan di sekitarnya. Hal ini menyebabkan
interaksi sosial lansia menurun baik secara kualitas maupun kuantitas
sehingga lansia mengalami kehilangan peran, hambatan kontak sosial
dan komitmen berkurang.
4) Teori aktivitas
Teori ini menyatakan bahwa proses menuju penuaan yang sukses
adalah dengan tetap aktif baik secara individu ataupun kegiatan sosial
masyarakat.
5) Teori kontinuitas
Teori ini menjelaskan bahwa adanya kesinambungan dalam siklus
kehidupan lansia. Pengalaman hidup seseorang merupakan sebuah
gambaran pada saat menjadi lansia. Hal ini dapat terlihat bahwa gaya
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hidup, perilaku dan harapan seseorang ternyata tidak berubah
meskipun ia telah menjadi lansia.
Pokok-pokok pada teori kesinambungan diantaranya:
(1) Lansia disarankan untuk melepaskan peran atau harus aktif dalam
proses penuaan.
(2) Peran lansia yang hilang tidak perlu diganti.
(3) Lansia diberi kesempatan untuk memilih berbagai macam cara
untuk beradaptasi.
6) Teori spiritual
Komponen spiritual dan tumbuh kembang merujuk pada pengertian
hubungan individu dengan alam semesta dan persepsi individu tentang
arti kehidupan. Kepercayaan sebagai suatu bentuk pengetahuan dan
cara

berhubungan

dengan

kehidupan

akhir

sehingga

dapat

menumbuhkan kepercayaan antara orang dan lingkungan yang terjadi
karena adanya kombinasi antara nilai-nilai dan pengetahuan.
2.1.5

Faktor yang memengaruhi proses penuaan
Muhith & Siyoto (2016) proses penuaan dapat terjadi secara fisiologis
dan patologis. Apabila seseorang mengalami penuaan fisiologis (fisiological
aging), di harapkan mereka tua dalam keadaan sehat (healthy aging).
Adapun faktor risiko yang memengaruhi penuaan seseorang (Muhith
and Siyoto 2016; Sunaryo et al. 2016), yaitu:
1. Faktor Endogen
Faktor endogen yaitu faktor bawaan (faktor keturunan) yang berbeda pada
setiap individu. Faktor inilah yang memengaruhi perbedaan efek menua
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pada setiap individu, dapat lebih cepat atau lebih lambat. Perbedaan tipe
kepribadian dapat juga memicu seseorang lebih awal memasuki masa
lansia. Kepribadian yang selalu ambisius, gelisah, mudah tersinggung,
mudah kecewa dan sebagainya, akan mendorong seseorang mudah stres
dan frustrasi sehingga mengakibatkan orang tersebut mudah terserang
penyakit.
2. Faktor Eksogen
Faktor eksogen adalah faktor luar yang dapat memengaruhi proses
penuaan seperti lingkungan, sosial budaya dan gaya hidup. Faktor
lingkungan dan gaya hidup berpengaruh luas dalam proses penuaan.
2.1.6

Perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia
Perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia diantaranya (Stanley and
Beare 2006; Dewi 2014; Muhith and Siyoto 2016; Sunaryo et al. 2016):
1. Perubahan kondisi fisik
Perubahan kondisi fisik pada lansia meliputi perubahan dari tingkat sel
sampai ke seluruh sistem organ tubuh, diantaranya sistem pernafasan,
pendengaran, penglihatan, kardiovaskuler, sistem pengaturan tubuh,
muskuloskeletal, gastrointestinal, urogenital, endokrin, dan integumen.
Masalah fisik sehari-hari yang sering ditemukan pada lansia diantaranya
lansia mudah jatuh, mudah lelah, nyeri pada dada, berdebar-debar, sesak
nafas pada saat melakukan aktifitas/kerja fisik, pembengkakan pada kaki
bawah, nyeri pinggang atau punggung, nyeri sendi pinggul, sulit tidur,
sering pusing, berat badan menurun, gangguan fungsi penglihatan dan
pendengaran, serta sulit menahan kencing.
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2. Perubahan kondisi mental
Lansia pada umumnya mengalami penurunan fungsi kognitif dan
psikomotor. Perubahan-perubahan ini erat sekali kaitannya dengan
perubahan fisik, keadaan kesehatan, tingkat pendidikan atau pengetahuan,
dan situasi lingkungan. Dalam segi mental dan emosional lansia sering
muncul perasaan pesimis, perasaan tidak aman dan cemas, adanya
kekacauan mental akut, merasa terancam akan timbulnya suatu penyakit
atau takut ditelantarkan karena tidak berguna lagi.
3. Perubahan psikososial
Masalah perubahan psikososial serta reaksi individu terhadap perubahan
ini sangat beragam, bergantung pada kepribadian individu yang
bersangkutan.
4. Perubahan kognitif
Perubahan fungsi kognitif pada lansia di antaranya adalah kemunduran
pada tugas-tugas yang membutuhkan kecepatan dan memerlukan memori
jangka pendek, kemampuan intelektual tidak mengalami kemunduran dan
kemampuan verbal akan menetap apabila tidak diikuti dengan penyakit
penyerta.
5. Perubahan spiritual
Menurut Maslow (1970) menyatakan bahwa agama dan kepercayaan
lansia seiring bertambahnya usia akan semakin terintegrasi dalam
kehidupannya.
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2.2
2.2.1

Fungsi kognitif lansia
Definisi fungsi kognitif
Fungsi kognitif pada manusia merupakan tempat proses berpikir, belajar
dan mengingat. Pada lansia mengalami kemunduran dalam fungsi kognitif
yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti emosi, lingkungan, pengalaman
dan keadaan sosio-ekonomi. Perubahan yang terjadi pada lansia meliputi
perubahan dari central nervous system, memori dan perkembangan psikologis
(Miller 2012).

2.2.2

Peran otak pada fungsi Kognitif
Masing-masing domain kognitif tidak dapat berjalan sendiri-sendiri
dalam menjalankan fungsinya, tetapi sebagai satu kesatuan, yang disebut
sistem limbik. Sistem limbik terdiri dari amigdala, hipokampus, nukleus
talamik anterior, girus subkalosus, girus cinguli, girus parahipokampus,
formasio hipokampus dan korpus mamilare. Alveus, fimbria, forniks, traktus
mammilotalmikus dan striae terminalis membentuk jaras-jaras penghubung
sistem ini (Markram 2007).
Peran sentral sistem limbik meliputi memori, pembelajaran, motivasi,
emosi, fungsi neuroendokrin dan aktivitas otonom. Struktur otak berikut ini
merupakan bagian dari sistem limbik
1. Amygdala, terlibat dalam pengaturan emosi, dimana pada hemisfer kanan
predominan untuk belajar emosi dalam keadaan tidak sadar, dan pada
hemisfer kiri predominan untuk belajar emosi pada saat sadar.
2. Hipokampus, terlibat dalam pembentukan memori jangka panjang,
pemeliharaan fungsi kognitif yaitu proses pembelajaran.
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3. Girus parahipokampus, berperan dalam pembentukan memori spasial.
4. Girus cinguli, mengatur fungsi otonom seperti denyut jantung, tekanan
darah dan kognitif yaitu atensi.
5. Forniks, membawa sinyal dari hipokampus ke mammillary bodies dan
septal nuclei. Adapun forniks berperan dalam memori dan pembelajaran.
6. Hipothalamus, berfungsi mengatur sistem saraf otonom melalui produksi
dan pelepasan hormon, tekanan darah, denyut jantung, lapar, haus, libido
dan siklus tidur / bangun, perubahan memori baru menjadi memori jangka
panjang.
7. Thalamus ialah kumpulan badan sel saraf di dalam diensefalon
membentuk dinding lateral ventrikel tiga. Fungsi thalamus sebagai pusat
hantaran rangsang indra dari perifer ke korteks serebri. Dengan kata lain,
thalamus merupakan pusat pengaturan fungsi kognitif di otak / sebagai
stasiun relay ke korteks serebri.
8. Mammillary bodies, berperan dalam pembentukan memori dan
pembelajaran.
9. Girus dentatus, berperan dalam memori baru.
10. Korteks enthorinal, penting dalam memori dan merupakan komponen
asosiasi (Markram 2007).
Sedangkan lobus otak yang berperan dalam fungsi kognitif antara lain :
1. Lobus frontalis
Pada lobus frontalis mengatur motorik, perilaku, kepribadian, bahasa,
memori, orientasi spasial, belajar asosiatif, daya analisa dan sintesis.
Sebagian korteks medial lobus frontalis dikaitkan sebagai bagian sistem
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limbik, karena banyaknya koneksi anatomi dengan struktur limbik dan
adanya perubahan emosi bila terjadi kerusakan.
2. Lobus parietalis
Lobus ini berfungsi dalam membaca, persepsi, memori dan visuospasial.
Korteks ini menerima stimulus sensorik (input visual, auditori, taktil) dari
area sosiasi sekunder. Karena menerima input dari berbagai modalitas
sensori sering disebut korteks heteromodal dan mampu membentuk
asosiasi sensorik (cross modal association). Sehingga manusia dapat
menghubungkan input visual dan menggambarkan apa yang mereka lihat
atau pegang.
3. Lobus temporalis
Lobus temporalis berfungsi mengatur pendengaran, penglihatan, emosi,
memori, kategorisasi benda-benda dan seleksi rangsangan auditorik dan
visual.
4. Lobus oksipitalis
Lobus oksipitalis berfungsi mengatur penglihatan primer, visuospasial,
memori dan bahasa (Markram 2007)
2.2.3

Aspek-aspek kognitif
Kognitif manusia mencakup memori, Bahasa, orientasi, judgment,
membina hubungan interpersonal, performing action dan penyelesaian
masalah (Kaplan dan sadock 2002). Goldman 2003 menjelaskan bahwa fungsi
kognitif seseorang meliputi beberapa fungsi orientasi, Bahasa, atensi, memori,
konstruksi, kalkulasi dan penalaran (Ulfa 2015)

SKRIPSI

PENGARUH PERMAINAN UNO ....

MUHAMMAD ROZIQIN

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

1. Orientasi
Orientasi dinilai dengan pengacuan pada personal, tempat dan waktu.
Orientasi terhadap personal (kemampuan menyebutkan namanya sendiri
ketika ditanya) menunjukkan informasi yang “over-learned”. Kegagalan
dalam menyebutkan namanya sendiri sering merefleksikan negatif,
distraksi, gangguan pendengaran atau gangguan penerimaan.
Orientasi tempat dapat dinilai dengan menanyakan negara, provinsi, kota,
gedung dan lokasi dalam gedung. Sedangkan orientasi waktu dinilai
dengan menanyakan tahun, musim, bulan, hari dan tanggal karena
perubahan waktu lebih sering daripada tempat, maka waktu dijadikan
indeks yang paling sensitif untuk disorientasi
2. Bahasa
Fungsi Bahasa merupakan kemampuan yang meliputi 4 parameter yaitu
kelancaran, pemahaman, pengulangan dan naming. Kelancaran merujuk
pada kemampuan untuk menghasilkan kalimat panjang, ritme dan melodi
yang normal. Suatu metode yang dapat membantu menilai kelancaran
ketika berbicara adalah degan meminta seseorang menulis atau berbicara
secara spontan. Pemahaman merujuk pada kemampuan untuk memahami
suatu perkataan atau perintah, di buktikan dengan mampunya seseorang
melakukan perintah tersebut. Pengulangan menilai kemampuan seseorang
untuk mengulangi suatu pernyataan atau kalimat yang diucapkan
seseorang. Naming merujuk pada kemampuan seseorang untuk menamai
suatu objek beserta bagian – bagiannya.
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3. Atensi
Pemeliharaan atensi normal tergantung dari dasar anatomis yang sama
dengan kesadaran yaitu sistem aktivasi reticular yang berproyeksi ke
thalamus dan kemudian ke korteks serebri secara difusi. Goldman (2000)
menjelaskan bahwa atensi merujuk pada kemampuan seseorang untuk
merespons stimulus spesifik dengan mengabaikan stimulus yang lain dari
luar lingkungannya. Fungsi atensi terdiri dari
1) Mengingat segera, merujuk pada kemampuan seseorang untuk
mengingat sejumlah kecil informasi selama <30detik dan mampu
untuk mengeluarkannya kembali
2) konsentrasi merujuk pada sejauh mana kemampuan seseorang untuk
memusatkan perhatiannya pada satu hal.
Fungsi atensi dapat

dinilai dengan meminta seseorang untuk

mengurangkan 7 angka berturut-turut dimulai dari angka 10 atau dengan
memintanya mengeja kata secara terbalik.
4. Memori
Memori dibagi menjadi dua bentuk yaitu tersurat (explicit memory) dan
tersirat (implicit memory). Memori tersurat disebut sebagai memori
deklaratif atau pengenalan (recognition), berhubungan dengan kesadaran.
Memori ini dibagi menjadi ingatan akan peristiwa (episodic memory) dan
ingatan akan kata-kata, peraturan-peraturan, Bahasa dan lain-lain
(semantic memory). Memori tersirat tidak berhubungan dengan kesadaran
disebut juga memori nondeklaratif atau refleksif, memori ini diperlukan
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untuk kegiatan seperti mengendarai sepeda dan akan menjadi memori
tersirat bila telah cukup mahir
Memori tersurat dan berbagai macam memori tersirat terdiri dari
1) memori jangka pendek yang akan bertahan dari mulai beberapa detik
sampai beberapa jam dan sementara itu akan terjadi pemrosesan di
hipokampus dan bagian otak lainnya sehingga terjadi perubahan
jangka panjang dalam memperkuat sinaps
2) memori jangka panjang akan menyimpan memori ini untuk bertahuntahun dan kadang – kadang seumur hidup
3) proses pemindahan dan fiksasi jejak ingatan jangka pendek menjadi
ingatan jangka panjang disebut konsolidasi. Selama dalam memori
jangka pendek, memori dapat terganggu oleh trauma dan obat-obatan,
sedangkan memori jangka panjang lebih tahan terhadap gangguan.
Memori

kerja

ialah

bentuk

memori

jangka

pendek

yang

mempertahankan informasi, biasanya untuk waktu agak pendek,
sehingga dapat digunakan selagi seseorang merencanakan melakukan
sesuatu berdasarkan informasi tersebut
5. konstruksi, kalkulasi dan penalaran
Fungsi konstruksi, mengacau pada kemampuan seseorang untuk
membangun dengan sempurna. Fungsi ini dapat dinilai dengan meminta
seseorang untuk menyalin gambar, memanipulasi balok atau membangun
kembali suatu bangunan balok yang telah dirusak sebelumnya. Aspek
kognitif lainnya adalah kalkulasi dan penalaran. Kalkulasi dan penalaran.
Kalkulasi yaitu kemampuan seseorang untuk menghitung angka
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sedangkan penalaran merupakan kemampuan seseorang membedakan
baik buruknya suatu hak serta berpikir abstrak
2.2.4

Sistem memori
Memori manusia adalah suatu proses di mana informasi diterima,
disandikan, disimpan, dan dipanggil kembali. Memori saat ini telah diketahui
merupakan koleksi kemampuan mental yang tergantung dari berbagai sistem.
Beberapa sistem terkait dengan kesadaran keterjagaan (eksplisit) dan secara
sadar dapat dipanggil kembali (deklaratif), di mana yang lain diekspresikan
dengan perubahan perilaku (implisit) dan tidak disadari (non-deklaratif).
Menurut Budson dan Price (2005), memori dibagi menjadi:
1. Memori Episodik
Memori ini merujuk pada sistem memori eksplisit dan deklaratif yang
digunakan untuk memanggil kembali pengalaman pribadi kita, misalnya
tentang cerita pendek atau yang kita makan pada waktu malam.
2. Memori Semantik
Memori Semantik adalah gudang konsep dan pengetahuan yang kita
miliki, seperti apakah warna dan siapakah presiden pertama Republik
Indonesia.
3. Memori Prosedural
Memori ini adalah memori untuk mengingat pembelajaran dan
ketrampilan kognitif dan algoritma yang dilakukan secara otomatis, tanpa
disadari. Memori prosedural ini adalah non-deklaratif akan tetapi dalam
acquisition – dalam perolehan dapat eksplisit (misalnya belajar
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mengendarai mobil dengan persneling standar) atau dapat implisit (seperti
sekuens memijat nomor telepon tanpa usaha).
4. Memori Kerja
Memori Kerja merupakan kombinasi atensi, konsentrasi, dan ingatan
jangka pendek, dan ini merujuk kemampuan temporer untuk
mempertahankan informasi dan memanipulasi sesuatu ingatan yang
diperlukan. Karena hal itu memerlukan partisipasi aktif yang disadari,
maka memori kerja merupakan sistem memori eksplisit dan deklaratif.
Memori kerja, secara tradisional dibagi menjadi informasi proses
fonologik (seperti mengingat nomor telepon dalam ingatan di otak) atau
informasi spasial (misalnya secara mental mengikuti jalur perjalanan).
2.2.5

Faktor yang memengaruhi fungsi kognitif
Faktor-faktor yang memengaruhi fungsi kognitif lansia menurut Miller
(2012) antara lain:
1. Faktor Risiko
1) Personal, sosial dan sikap
Personal, sosial, dan sikap individu merupakan faktor yang
memengaruhi fungsi kognitif seseorang. Hal-hal tersebut seperti jenis
kelamin, kultural, Pendidikan, relasi sosial, masalah penglihatan dan
pendengaran, aktivitas stimulasi fungsi kognitif dan faktor gaya hidup.
2) Kesehatan fisik dan mental
Kondisi penyakit kronis banyak yang memengaruhi kondisi kognitif
pada lansia. Beberapa penyakit kronis yang menyebabkan kondisi
penurunan fungsi kognitif di antaranya gangguan tiroid, diabetes,
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demensia, gangguan kardiovaskuler. Kondisi patologi tersebut
merupakan penyebab dari penurunan fungsi kognitif lansia. Status
nutrisi juga merupakan salah satu faktor yang kesehatan fungsi
kognitif lansia, seperti kurangnya beta-carotene dan vitamin B, C dan
D.
Gangguan sensori merupakan aspek lain yang memengaruhi dari
proses kognitif lansia, karena pendengaran dan penglihatan akan
membatasi kualitas dan kuantitas dari informasi akan diterima dari
lingkungan ke manusia.
Kondisi kesehatan mental juga memengaruhi dari fungsi kognitif
lansia, seperti lansia yang mempunyai depresi biasanya memiliki
pemikiran yang negatif (negative self-expectation) yang akan
memengaruhi

perhatian

dan

konsentrasi

yang

mana

kedua

kemampuan tersebut merupakan bagian dari fungsi kognitif.
3) Efek samping obat
Resep dan obat yang berlebihan dapat mengganggu memori dan
fungsi kognitif lainnya. Salah satunya yaitu obat anticholinergic, obat
anticholigernic mempunyai efek langsung yang berdampak pada
perubahan status mental lansia (demensia, delirium) yang berperan
juga pada perubahan neurotransmitter. Beberapa bentuk obat
anticholinergic yaitu antidepressants, antihistamines, antiparknson
agents, antipsychotics, cardiovascular agents, gastrointestinal agents,
urinary antispasmodics, dan miscellaneous agents.
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4) Lingkungan dan merokok
Menurut Noovens, Van Gelder, & Verschuren (2008) dalam Miller
(2012), hasil pemeriksaan fungsi kognitif perokok lebih rendah dari
non-perokok dengan follow-up 5 tahun menunjukkan bahwa
penurunan fungsi kognitif perokok lebih cepat. Faktor lingkungan
yang berpengaruh pada penurunan fungsi kognitif lansia seperti
penggunaan pelarut, merkuri, pestisida, dan rokok.
2. Faktor penuaan
Perubahan terjadi akibat proses penuaan menyebabkan beberapa
perubahan fungsi kognitif lansia, seperti respon menerima informasi,
pemrosesan informasi yang lambat di otak
3. Faktor konsekuensi fungsional
Perubahan fungsi fungsional yang terjadi pada lansia :
1) Terjadinya perubahan pada aspek kognitif yaitu penurunan kecepatan
penerimaan informasi dan menurunnya kemampuan berhitung lansia
2) Memori episodik yang mulai berubah pada usia 30 tahun keatas
3) Menurunnya kemampuan verbal dan menyelesaikan tugas dengan
menggunakan penalaran pada usia 50 tahun ke atas
4) Fungsi eksekutif seperti problem-solving skills, inhibition, dan
flexibility yang mulai menunjukkan perubahan
Hal yang perlu diketahui untuk mendukung sistem kognitif lansia
1) Sel otak terbentuk seumur hidup
2) Pengalaman dan pembelajaran akan mempertajam kerja otak
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3) Sistem emosi di otak akan berkembang dan menjadi lebih seimbang
ketika dewasa
4) Fungsi otak kanan dan kiri lebih terintegrasi pada orang dewasa
2.2.6

Tanda dan gejala gangguan fungsi kognitif
Kebanyakan pasien dengan gangguan kognitif ringan dapat menjalani
hidup normal. Secara umum mereka tidak mengalami kesulitan berpikir dan
dapat bercakap normal, berpartisipasi dan hidup bermasyarakat secara
normal. Mereka cenderung untuk mudah lupa dan bila mengerjakan sesuatu
selalu berbelit-belit (Harada, Natelson Love & Triebel 2013).
Bila gangguan kognitif ringan berlanjut, permasalahan memori menjadi
lebih jelas. Kemungkinan keluarga dan teman-teman akan menjumpai tandatanda (Rilianto 2015) sebagai berikut:
1. Mengajukan pertanyaan yang sama berulang-ulang
2. Menceritakan, cerita yang sama atau memberikan informasi berulang kali
3. Kurang inisiatif pada awal atau menyelesaikan aktivitas
4. Kesulitan dalam membayar pajak
5. Pada waktu melakukan percakapan dan aktivitas kurang bermanfaat
6. Tidak mampu untuk mengikuti tugas yang rumit

2.2.7

Penatalaksanaan gangguan fungsi kognitif
Tujuan penatalaksanaan pada gangguan fungsi kognitif ringan terbagi
menjadi tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek (Miller 2012;
Rilianto 2015; Universitas Hasanudin 2016), yakni:
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Tujuan tatalaksana gangguan kognitif ringan adalah
1. Tujuan Jangka Pendek
1) Mengurangi gejala atau minimal mencegah menjadi lebih buruk
2) Meningkatkan kemampuan pasien untuk

mengembalikan ke

kehidupan yang normal
3) Mengembalikan kemandirian diri
2. Tujuan jangka panjang yaitu jika tidak

memungkinkan

mencegah

demensia paling tidak memperlambat onsetnya
Penatalaksanaan Dari Gangguan Kognitif ringan yaitu :
1. Counseling dan Support
penting dilakukan agar setiap anggota keluarga dapat mengerti keadaan
pasien dan mencegah terjadinya komplikasi akibat gangguan memori
maupun kognitif. Sehingga perawatan dan pengobatan pasien dengan mild
cognitive impairment (MCI) dapat dilakukan secara optimal.
2. Memory Training Program
Tujuan utama adalah meningkatkan fungsi memori, serta mengurangi
keluhan memori dan meningkatkan kualitas kehidupan sehari-hari.
3. Obat-obatan
Pengobatan farmakologi terhadap MCI akan dianggap berhasil jika dapat
mencegah

perkembangan

defisit

kognitif

dan

fungsional

dan

pengembangan menjadi demensia. Namun, sampai sekarang tidak ada
pengobatan yang berhasil. Dalam uji klinis secara acak, cholinesterase
inhibitor, rofecoxib (obat anti-inflamasi non-steroid), dan vitamin E telah
gagal untuk mencegah perubahan MCI menjadi demensia. Donepezil
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ditemukan dalam percobaan klinis acak memiliki efek pencegahan
sementara selama 1 tahun, dengan efek yang lebih besar dan berkelanjutan
pada subyek yang memiliki setidaknya satu alel apoE4. Hasil ini dapat
mendorong beberapa dokter untuk menggunakan Donepezil pada pasien
MCI, namun bukti tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan sebuah
rekomendasi untuk penggunaan rutin.
4. Perubahan Gaya Hidup
Bukti dari studi epidemiologi longitudinal menunjukkan bahwa latihan
dan aktivitas fisik berhubungan dengan rendahnya risiko menderita
demensia. Kekuatan hubungan tersebut tampaknya terkait tidak hanya
dengan jumlah kalori yang dikeluarkan pada latihan, tetapi juga dengan
jumlah kegiatan yang dilakukan, yang menunjukkan bahwa ada sinergi
antara latihan dan stimulasi kognitif.
Peran stimulasi kognitif kurang kuat. Penelitian telah menemukan
penurunan risiko demensia pada orang yang terlibat dalam beragam
kegiatan seperti teka-teki silang, menari, dan pekerjaan sukarela. Ada
tema-tema umum dalam temuan ini, khususnya stimulasi kemampuan
verbal dan bahasa, dan beberapa asosiasi menarik. Misalnya menari, jelas
melibatkan koordinasi psikomotorik kompleks. Studi-studi observasional
hanya menawarkan bukti-bukti terbatas, tetapi pasien dengan MCI tetap
disarankan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan
stimulasi kognitif, terutama kegiatan yang melibatkan bahasa dan
koordinasi psikomotorik
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2.3
2.3.1

Konsep teori konsekuensi fungsional
Pengertian teori konsekuensi fungsional
Model keperawatan gerontologi menekankan pada peran perawat dalam
menggunakan intervensi untuk meningkatkan kesehatan yang optimal, fungsi
dan kualitas hidup lansia. Teori keperawatan ini merupakan teori konsekuensi
fungsional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia yang
menggabungkan peningkatan pemahaman kesehatan berkembang sebagai
aspek integral perawatan. Teori ini juga menjelaskan tentang keunikan dalam
meningkatkan kesejahteraan lansia (Miller 2012).
Dasar pikiran Teori Konsekuensi Fungsional yaitu sebagai berikut :
Asuhan keperawatan yang holistik menjadikan tubuh, jiwa dan
semangat lansia saling berkaitan satu sama lain serta ruang lingkup
kesejahteraan lansia lebih dari fungsi fisiologis. Meskipun perubahan usia
merupakan hal yang tidak bisa terelakkan, mayoritas masalah yang terjadi
pada lansia disebabkan oleh adanya faktor risiko.
Konsekuensi fungsional positif dan negatif pada lansia dapat terjadi
karena dipengaruhi oleh kombinasi antara perubahan usia dan adanya faktor
risiko tambahan. Penerapan perencanaan tindakan dapat diberikan untuk
menghilangkan atau memodifikasi faktor risiko yang dapat menimbulkan
konsekuensi fungsional negatif. Para perawat dapat meningkatkan
kesejahteraan lansia melalui tindakan promosi kesehatan dan tindakan
keperawatan lain untuk mengatasi terjadinya konsekuensi fungsional negatif.
Perencanaan tindakan keperawatan yang tepat dapat menghasilkan
konsekuensi fungsional positif yang juga disebut sebagai kesejahteraan,
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sehingga setiap lansia mampu mencapai level terbaik dalam menjalankan
setiap fungsinya walaupun efek perubahan usia dan faktor risikonya dapat
memberikan ancaman bagi mereka.
2.3.2

Komponen teori konsekuensi fungsional
Menurut Miller (2012) Teori Konsekuensi Fungsional mempunyai
beberapa komponen, yaitu :
1. Functional consequence yaitu efek dari tindakan, faktor risiko dan
perubahan yang berkaitan dengan usia yang memengaruhi kualitas hidup
dan kegiatan sehari-hari lansia.
2. Negative functional consequences yaitu semua

hal

yang

dapat

memengaruhi tingkat ketergantungan atau kualitas hidup lansia.
3. Positive functional consequences (wellness outcomes) yaitu segala hal
yang dapat meningkatkan kualitas hidup lansia atau menurunkan tingkat
ketergantungan lansia.
4. Age related changes yaitu perubahan yang progresif dan irreversible yang
terjadi selama proses kehidupan dan kondisi ekstrinsik yang independen
atau patologis.
5. Risk factor yaitu kondisi yang meningkatkan kerentanan lansia terhadap
konsekuensi fungsional negatif. Faktor-faktor risiko tersebut adalah
penyakit, obat-obatan, lingkungan, gaya hidup, sistem pendukung,
keadaan psikososial dan sikap berdasarkan kurangnya pengetahuan.
6. Person (older adults) yaitu individu yang kemampuan fungsionalnya
dipengaruhi oleh perubahan yang berhubungan dengan usia dan faktor
risiko. Ketika lansia dipengaruhi oleh perubahan yang berhubungan
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dengan usia dan faktor risiko mereka bergantung pada individu lain untuk
kebutuhan sehari-hari, pemberi asuhan dianggap sebagai pendekatan
integral untuk keperawatan gerontik.
7. Nursing mempunyai tujuan yaitu meminimalkan dampak negatif dari
perubahan yang berkaitan dengan usia dan faktor risiko, serta
mempromosikan dampak fungsional positif. Hal ini dilakukan melalui
proses keperawatan, dengan menekankan interaksi antara lansia dan
pemberi perawatan pada lansia yang tergantung untuk menghilangkan
faktor risiko atau meminimalkan efek yang terjadi.
8. Health yaitu kemampuan lansia berfungsi pada kapasitas penuh,
meskipun terdapat perubahan yang berkaitan dengan usia dan faktor
risiko. Tingkat kesehatan ini mempertimbangkan kualitas kehidupan
individu dan termasuk fungsi psikososial dan fisiologis.
9. Environment yaitu kondisi eksternal termasuk pemberi asuhan yang
memengaruhi fungsi lansia. Kondisi ini merupakan faktor risiko ketika
lingkungan mengganggu peningkatan fungsi.
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Gambar 2.1 Teori Konsekuensi Fungsional oleh Carol A. Miller (Miller 2012)
Gambar 2 1 Teori Konsekuensi Fungsional oleh Carol A. Miller (Miller 2012)

Teori yang dipopulerkan oleh Carol A. Miller ini menjelaskan bahwa
lansia mengalami konsekuensi fungsional karena perubahan yang berkaitan
dengan usia dan faktor risiko tambahan. Tidak adanya intervensi yang
dilakukan dapat mengakibatkan konsekuensi fungsional menjadi negatif,
tetapi apabila dilakukan risiko dapat berasal dari lingkungan, pengaruh
fisiologis dan psikososial. Konsekuensi fungsional positif akan terjadi apabila
memfasilitasi tingkat kinerja tertinggi. Sebaliknya, konsekuensi fungsional
negatif akan terjadi apabila mengalami ketergantungan atau penurunan
kualitas hidup. Konsekuensi fungsional negatif biasanya terjadi karena
kombinasi dari perubahan yang berkaitan dengan intervensi konsekuensi
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fungsional menjadi positif. Konsekuensi fungsional merupakan efek dari
tindakan, faktor risiko, dan perubahan yang memengaruhi kualitas kehidupan
atau kegiatan sehari-hari lansia berkaitan dengan usia, faktor usia dan faktor
risiko (Miller 2012).
2.4
2.4.1

Konsep permainan uno stacko
Terapi bermain
Terapi bermain adalah jenis terapi yang membantu mengekspresikan
diri, mengeksplorasi pikiran dan perasaan seseorang serta memahami
pengalaman hidup mereka. Bermain merupakan kegiatan belajar, eksplorasi
dan komunikasi antara pemainnya (Schaefer 2003).
Terapi bermain pada orang dewasa dapat memfasilitasi mereka dalam
memvalidasi dan menafsirkan pengalaman yang telah mereka alami yang
bertujuan terapeutik (Schaefer 2003)
Prinsip terapi bermain (British Association of Play Therapists 2013)
antara lain :
1. Aktualisasi
Manusia memiliki kecenderungan untuk mengembangkan kemampuan
individunya seperti aktualisasi di bidang kreativitas, keingintahuan dan
lebih mandiri
2. Kebutuhan akan hal positif
Manusia membutuhkan kehangatan, rasa hormat dan penerimaan dari
orang lain
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3. Bermain sebagai sarana komunikasi
Manusia sebagai makhluk individu juga merupakan makhluk sosial yang
membutuhkan orang lain. Pada saat bermain diharapkan para pemain
dapat saling berkomunikasi dan mengembangkan diri.
2.4.2

Definisi permainan uno stacko
Uno stacko adalah Permainan menyusun balok-balok membentuk
menara dengan mengambi balok dari bagian bawah atau tengah menara dan
meletakkannya di puncak menara secara bergantian tanpa boleh merobohkan
menara atau menjatuhkan balok lain (Wikipedia 2017).

2.4.3

Cara bermain uno stacko
Cara bermain uno stacko (Wikipedia 2017) :
1. Siapkan menara uno stacko yang ada. Permainan ini untuk 2-10 pemain.
2. Pemain pertama mengambil sebuah balok dari bagian bawah atau tengah
menara dan meletakkannya di bagian atas menara. Pemain berikutnya
harus mengambil balok dengan warna yang sama dengan nomor apa saja
atau balok dengan angka yang sama dengan warna apa saja.
3. Apabila balok dengan tanda 'reserve' dipindahkan maka arah permainan
dibalik. Sedangkan balok tanda 'draw two' mengharuskan pemain
memindahkan 2 balok langsung ke atas menara. Balok dengan tanda 'skip'
berarti pemain tersebut dilewati oleh pemain berikutnya. Dan ketika balok
warna ungu diambil maka pemain tersebut harus menyebutkan warna
balok apa yang harus diambil pemain berikutnya.
4. Permainan berakhir apabila menara roboh dan pemain yang menyebabkan
robohnya menaralah yang kalah.
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2.4.4

Manfaat bermain uno stacko
Beberapa manfaat bermain uno Stacko antara lain (Fathani 2015):
1. Meningkatkan keterampilan kognitif
Kognitif keterampilan kognitif (cognitive skill) berkaitan dengan
kemampuan untuk belajar dan memecahkan masalah. Dengan bermain
uno stacko para pemain akan mencoba memecahkan masalah yaitu
menyusun balok secara teratur dan rapi.
2. Meningkatkan keterampilan motorik
Motorik halus keterampilan motorik halus (fine motor skill) berkaitan
dengan kemampuan menggunakan otot-otot kecilnya khususnya tangan
dan jari-jari tangan. Supaya balok dapat tersusun membentuk bangunan
maka bagian-bagian balok harus disusun secara hati-hati.
3. Meningkatkan keterampilan sosial.
Keterampilan sosial berkaitan dengan kemampuan berinteraksi dengan
orang lain. Uno stacko dapat dimainkan secara perorangan. Namun uno
stacko dapat pula dimainkan secara kelompok. Permainan yang dilakukan
oleh secara kelompok akan meningkatkan interaksi sosial antara
pemainnya. Dalam kelompok, anggota akan saling menghargai, saling
membantu dan berdiskusi satu sama lain.
4. Melatih kesabaran
Bermain uno stacko membutuhkan ketekunan, kesabaran dan memerlukan
waktu untuk berpikir dalam menyelesaikan tantangan.
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5. Meningkatkan konsentrasi
Bermain uno stacko membutuhkan konsentrasi ketika akan memindahkan
balok uno stacko keatas, karena jika tidak hati-hati akan menyebabkan
tumpukan uno stacko tersebut roboh dan permainan selesai.
2.5

Keaslian penelitian

Tabel 2.1 Keyword development
Board games
Card games
Decline cognitive
Mahjong
Cognitive impairment
Chess game
Therapy

elderly

Peneliti menggunakan kata kunci kata kunci pada tabel diatas. Database yang
digunakan (scopus, proquest, google scholar dan repository unair) untuk mencari
sumber ilmiah yang mempunyai kemiripan sebagai literatur pendukung utama
dalam penelitian ini. Hasil yang ditemukan kemudian dipilih berdasarkan judul,
abstrak, dan hasil penelitian dengan cara memasukkan kata kunci, full text, dan
publication date time yang diinginkan dari hasil pencarian didapatkan 5 jurnal luar
negeri dan 2 naskah dalam negeri sesuai dengan keinginan peneliti. Berdasarkan
hasil pencarian tersebut didapatkan keaslian penelitian pada tabel berikut ini :
Tabel 2.2 Keaslian penelitian
No
Judul Karya
Metode (Desain, Sampel,
Ilmiah, Penulis dan
Variabel, Instrumen,
Tahun
Analisis)
1
Pengaruh
chess Desain :
game
(permainan Quasy-experimental study
catur)
terhadap Sampel :
pikiran
nyaman 20 orang (10 kelompok
(kognitif) pada lansia intervensi dan 10 kelompok
demensia di Desa kontrol)
Karanggeneng
Variabel independen :
Kabupaten
Permainan catur
Lamongan (Laksono Variabel dependen :
2016)
Pikiran nyaman (kognitif)
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Hasil

Permainan Catur (Chess
game)
mempunyai
pengaruh terhadap pikiran
nyaman (kognitif) pada
lansia. Nilai signifikan
kelompok
kontrol
(p=0,758) dan kelompok
intervensi (p=0,008)
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No

Judul Karya
Ilmiah, Penulis dan
Tahun

2

Playing
board
games,
cognitive
decline
and
dementia: a French
population-based
cohort
study
(Dartigues et al.
2013)

3

Permainan
tradisional 3 jadi
terhadap
progresifitas
demensia pada lansia
di
kabupaten
mojokerto
(Sholikhah,
Haryanto
and
Wahyudi 2015)

4

An exploratory study
of the effect of
mahjong on the

SKRIPSI

Metode (Desain, Sampel,
Variabel, Instrumen,
Analisis)
Instrumen :
Montreal
Cognitive
Assesment - Indonesia
(MoCA-Ina)
Analisis :
Paired
T-test
dan
Independent T-test
Desain :
Prospektif populasi
Sampel :
3675 responden
Variabel independen :
permainan board games
Variable dependen :
risiko demensia
Instrumen :
mini-mental
state
examination (MMSE)
Analisis :
Paired
T-test
dan
Independent T-test
Desain :
Quasy-eksperimental
Sampel :
20 orang ( 10 orang
kelompok perlakuan dan 10
orang kelompok control)
Variabel independpen :
Permainan tradisional 3
jadi/catur jawa
Variable dependen :
Tingkat depresi dan fungsi
kognitif
Instrumen :
elderly
cognitive
assessment questionnaire
(ECAQ) dan Geriatric
Depression Scale (GDS)
Analisis :
paired
t-test
dan
independent t-test
Desain :
Experiment
Sampel :

PENGARUH PERMAINAN UNO ....

Hasil

Bermain board games
mempunyai efek terhadap
peningkatan
fungsi
kognitif

Hasil penelitian tersebut
terdapat
pengaruh
permainan tradisional 3
terhadap tingkat kognitif
dan depresi lansia

Dengan
meningkatnya
frekuensi
bermain
mahjong, sejalan dengan
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No

Judul Karya
Ilmiah, Penulis dan
Tahun
cognitive functioning
of persons with
dementia
(Cheng,
Chan and Yu 2006)

5

Effects of mahjongon
the
cognitive
function of middleaged and older
people (Chu-Man,
Chang and Chu
2015)

6

Mahjong
playing
and
eye-hand
coordination in older
adults—a
crosssectional
study
(Tsang, Wong and
Gao 2016)

SKRIPSI

Metode (Desain, Sampel,
Variabel, Instrumen,
Analisis)
60 orang lansia dengan
MMSE ≤24
Variabel independen :
Mahjong
Variable dependen :
Fungsi Kognitif
Instrumen :
Mini
Mental
State
Examination (MMSE)
Analisis :
Analisa kovarian
Desain :
Quasy-experimental
Sampel :
Kelompok perlakuan 45
orang
dan
kelompok
control 47 orang
Variabel independen :
Mahjong
Variabel dependen :
Fungsi Kognitif
Instrumen :
Cognitive ability screening
instrumen (CASI)
Analisis : Desain :
Cross-sectional study
Sampel :
Kelompok
playing
mahjong (6 laki-laki, 14
wanita) dan kelompok nonplaying mahjong (5 lakilaki,
16
perempuan)
dengan usia 65,9 tahun ± 67 tahun
Variabel independen :
Mahjong
Variabel dependen :
Koordinasi tangan dan
mata
Instrumen : General
health questionnaire, Minimental state examination
(MMSE), Visual acuilty
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Hasil

meningkatnya
kemampuan
fungsi
kognitif responden

Kelompok
perlakuan
memiliki nilai score yang
lebih tinggi dari kelompok
control setelah diberikan
intervensi mahjong

Ada hubungan antara
bermain mahjong dengan
gerakan koordinasi tangan
dan mata pada responden
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No

Judul Karya
Ilmiah, Penulis dan
Tahun

7

Positive effects of
ska game practice on
cognitive function
among older adults
(Panphunpho,
Thavichachart and
Kritpet 2013)

SKRIPSI

Metode (Desain, Sampel,
Variabel, Instrumen,
Analisis)
test, test of the functional
range of movement of the
upper limbs dan modified
physical activity level
questionnaire
Analisis :
Independent T-Test dan
MANOVA test
Desain :
Quasy-experiment
Sampel :
Kelompok perlakuan (10
laki-laki, 10 perempuan)
dan kelompok kontrol (10
laki-laki, 10 perempuan)
Variabel independen :
SKA games
Variabel dependen :
Fungsi Kognitif
Instrumen :
Verbal Pair Association 1
dan 2 (VPA 1 dan 2), Visual
Reproduction 1 dan 2 (VR
1 dan 2), Trail Making Test
Part
A
(TMT-A),
Wisconsin card sorting test
(WCST) dan measure
Aceylcholinesterase
(AChE) activity
Analisis :
T-Test
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Hasil

Penelitian ini menemukan
ska games dapat
mengubah fungsi kognitif
responden
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BAB 3
KERANGKA KONSEPTUAL

Bab 3 akan dibahas tentang ; 1) kerangka konseptual dan 2) hipotesis dari
penelitian ini
3.1

Kerangka konseptual

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Pengaruh Permainan Uno Stacko Terhadap
Peningkatan Fungsi Kognitif Lansia di Griya Usila Santo Yosef
Surabaya berdasarkan teori konsekuensi fungsional Miller
39
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Berdasarkan gambar 3.1 dapat dijelaskan pengaruh permainan uno stacko
terhadap fungsi kognitif lansia yang tinggal di panti. Menurut teori Konsekuensi
Fungsional Miller, lansia yang tinggal di panti mengalami kondisi negative
functional consequences yaitu gangguan fungsi kognitif yang disebabkan karena
adanya age-related changes dan risk factors. Age-related changes merupakan
perubahan kondisi fisik akibat proses penuaan dan penurunan fungsi fisiologis pada
lansia. Risk factors yang terjadi pada lansia dengan gangguan fungsi kognitif yang
tinggal di panti disebabkan karena personal, sosial dan sikap, kesehatan fisik dan
mental, efek samping obat-obatan dan lingkungan dan rokok. Negative functional
consequences yang diperlihatkan oleh lansia yaitu terjadi penurunan kecepatan
penerimaan informasi dan kemampuan berhitung lansia, menurunnya kemampuan
memori episodik, menurunnya kemampuan verbal dan menyelesaikan tugas dan
terjadi perubahan fungsi eksekutif (problem-solving) lansia.
Negative functional consequences pada lansia dapat menyebabkan gangguan
pada fungsi kognitifnya diantaranya gangguan orientasi, registrasi, perhatian dan
kalkulasi, mengingat, dan bahasa. Hal- hal tersebut ditandai dengan mudah lupa,
sulit konsentrasi, tidak bisa menyelesaikan masalah/lambat dalam menyelesaikan
masalah.
Penanganan masalah kognitif pada lansia yang tinggal di panti dapat
dilakukan dengan menggunakan pendekatan dengan menggunakan stimulasi
kognitif yaitu permainan uno stacko. Permainan uno stacko digunakan sebagai
terapi non-farmakologis. Permainan uno stacko terdapat aspek-aspek yang
diharapkan meningkatkan kognitif lansia, karena di dalam permainan uno stacko
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terdapat hal yang dapat merangsang visual, kemampuan konsentrasi, sosialisasi
dengan para pemain dan perhatian dari lansia. Hal-hal tersebut dapat meningkatkan
positive functional consequences dari para lansia yang dapat meningkatkan fungsi
kognitif lansia.
3.2
H1

Hipotesis
: Ada pengaruh permainan uno stacko terhadap peningkatan fungsi kognitif
lansia di Griya Usila Santo Yosef Surabaya
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BAB 4
METODOLOGI PENELITIAN

Bab 4 penelitian ini akan membahas tentang ; 1) desain penelitian, 2) populasi,
3) sampel, 4) sampling, 5) definisi operasional, 6) pengumpulan dan pengolahan
data, 7) masalah etika dan 8) keterbatasan penelitian
4.1

Desain penelitian
Rancangan penelitian yang digunakan adalah quasy–experiment pretest-

posttest dengan desain kelompok kontrol. Peneliti ingin mengetahui pengaruh
permainan uno stacko terhadap fungsi kognitif lansia. Pada penelitian ini telah
dilakukan pretest sebelum dilakukan perlakuan dan posttest setelah perlakuan.
Penelitian ini terdapat dua kelompok yaitu kelompok kontrol dan kelompok
perlakuan/intervensi (Nursalam 2016).
Tabel 4.1 Desain penelitian kelompok kontrol dan kelompok perlakuan
Subjek
Pra
Perlakuan
Pasca
K-A
O-A
I
OI-A
K-B
O-B
OI-B
Time 1
Time 2
Time 3
(Nursalam 2016)
Keterangan
K-A
K-B
O-A
O-B
I
OI-A
OI-B

:
: Subjek (lansia) perlakuan
: Subjek (lansia) kontrol
: Pengisian kuesioner oleh kelompok perlakuan sebelum diberikan
intervensi permainan uno stacko
: Pengisian kuesioner oleh kelompok kontrol
: Intervensi peneliti (permainan uno stacko)
: Intervensi sesuai kebiasaan di panti
: Pengisian kuesioner oleh kelompok perlakuan setelah diberikan
intervensi permainan uno stacko
: Pengisian kuesioner oleh kelompok kontrol

42
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4.2
4.2.1

Populasi, sampel dan teknik sampling
Populasi penelitian
Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas
objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya
(Nursalam 2016).
Populasi dalam penelitian ini adalah lansia yang tinggal di Griya Usila
Santo Yosef Surabaya berjumlah 156 orang.

4.2.2

Sampel penelitian
Sampel adalah bagian dari populasi terjangkau yang dapat dipergunakan
sebagai subjek penelitian melalui sampling. Syarat menetapkan sampel
penelitian yaitu representatif (mewakili) dan sampel harus cukup banyak
(Nursalam 2016).
1. Adapun kriteria Inklusi pada penelitian ini yaitu :
1) Lansia yang berumur 60-75 tahun
2) Lansia bersikap kooperatif yaitu bisa diajak kerja sama selama
penelitian berlangsung
3) Lansia dengan skor MMSE < 23
4) Pendidikan minimal Sekolah Dasar (SD)
2. Kriteria eksklusi dari penelitian ini yaitu :
1) Lansia buta warna, katarak serta yang menyebab tidak bisa melihat
2) Lansia disabilitas pada anggota gerak atas

SKRIPSI

PENGARUH PERMAINAN UNO ....

MUHAMMAD ROZIQIN

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

4.2.3

Besar sampel
Penentuan besar sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive
sampling, di mana jumlah sampel didapat berdasarkan populasi yang sesuai
dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan oleh penulis
(Nursalam 2016). Berdasarkan teknik sampling yang digunakan yang
memenuhi kriteria purposive sampling besar sampel didapatkan sebanyak 50
orang.
Penentuan besar sampel pada penelitian ini menggunakan rumus
Federer sebagai berikut :
(t-1)(r-1) ≥ 15
(2-1)(r 1) ≥ 15
(r-1) ≥ 15
r ≥ 15+1
r = 16
Keterangan :
t = Banyaknya kelompok perlakuan
r = Besar sampel
Jumlah sampel akhir yang dibutuhkan untuk penelitian dengan
menghitung besar sampel penelitian adalah ≥ 16 orang, sedangkan untuk
mengantisipasi angka drop out pada responden maka perlu ditambahkan 10%
dari jumlah sampel, yaitu 1,6 yang berarti perlu ditambahkan 2 orang sebagai
responden. Jadi perkiraan jumlah sampel 18 orang menjadi kelompok
intervensi, 18 orang menjadi kelompok kontrol. Jadi total sampel adalah 36
orang.
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4.2.4

Teknik sampling
Sampling adalah proses menyeleksi populasi yang dapat mewakili
populasi yang ada. Teknik sampling merupakan cara-cara yang ditempuh
dalam pengambilan sampel yang benar-benar sesuai dengan keseluruhan
subjek penelitian (Nursalam 2016).
Penelitian ini menggunakan Teknik sampling yang digunakan adalah
teknik non-probability sampling dengan tipe purposive sampling, yaitu
teknik pengambilan sampel dengan cara peneliti menentukan kriteria sampel
yang akan diteliti (Nursalam 2016).

4.3
4.3.1

Variabel penelitian
Variabel independen
Variabel independen adalah variabel yang memengaruhi nilai variabel
yang lainnya. Suatu kegiatan stimulus yang dimanipulasi oleh peneliti untuk
menciptakan dampak pada variabel dependen (Nursalam 2016). Variabel
independen dalam penelitian ini adalah permainan uno stacko.

4.3.2

Variabel dependen
Variabel dependen adalah variabel yang nilainya ditentukan oleh
variabel yang lainnya (Nursalam 2016). Variabel dependen dalam penelitian
ini adalah fungsi kognitif.
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4.4

Definisi operasional

Tabel 4.2 Definisi operasional
Variabel
Definisi
Operasional
Variabel
Kegiata
Independen merangsang
Permainan fungsi
uno stacko
kognitif
dengan
menggunakan
balok (angka
dan
warna)
yang disusun
dan
dipindahkan
dari bawah ke
atas
yang
diberi
pertanyaan
untuk
merangsang
aspek
kognitifnya.
Variabel
Kemampuan
Dependen
proses
Fungsi
berpikir
Kognitif
seseorang
untuk
memperoleh
pengetahuan
dengan cara
mengingat,
memahami,
menilai dan
bahasa

4.5

Parameter

Alat
Ukur
Permainan yang Satuan
menggunakan
acara
balok
(warna kegiatan
dan angka) yang (SAK)
dimainkan oleh
minimal 6 orang
dengan
ketentuan yang
berlaku.
Dilaksanakan
selama 4 sesi
dalam 2 minggu
dengan durasi
tiap sesi 45
menit

Fungsi Kognitif
terdiri dari :
1.Orientasi
(pertanyaan 1
dan 2)
2.Registrasi
(pertanyaan 3)
3.Perhatian dan
kalkulasi
(pertanyaan 4)
4.Mengingat
(pertanyaan 5)
5.Bahasa
(pertanyaan 6)

Mini
Mental
Status
Exam
(MMSE)

Skala

Skor

-

-

Interval

Normal :
score ≥
24
Ganggua
n kognitif
: ≤ 23

Lokasi dan waktu penelitian
Lokasi pengambilan data, peneliti telah mengambil data di Griya Usila Santo

Yosef Surabaya pada bulan November 2017
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4.6

Bahan dan instrumen penelitian
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sesuai satuan acara

kegiatan (SAK) dari permainan uno stacko yaitu satu set permainan uno stacko.
Instrumen pengumpulan data merupakan alat bantu yang dipilih dan
digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi
sistematis dan mudah (Arikunto 2013). Penelitian ini menggunakan beberapa
instrumen yaitu :
1. Instrumen variabel Independen
Instrumen penelitian untuk variabel independen yaitu menggunakan satuan
acara kegiatan (SAK). Satuan acara kegiatan (SAK) digunakan sebagai
pedoman dalam melakukan intervensi permainan uno stacko. Satuan acara
kegiatan berisi tentang topik, waktu, tempat, sasaran, materi, tujuan dan standar
operasional prosedur permainan uno stacko.
2. Instrumen Variabel dependen
Instrumen penelitian untuk variabel yaitu dengan menggunakan kuesioner.
Kuesioner yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk
memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang hal-hal yang
dia ketahui (Arikunto 2013). Kuesioner yang digunakan untuk mengukur
variabel dependen dalam penelitian ini adalah mini mental state exam (MMSE).
Mini mental state examination (MMSE) memiliki enam pertanyaan yang berisi
tentang aspek – aspek yang dinilai dengan menggunakan instrumen ini yaitu
orientasi, registrasi, perhatian, kalkulasi, mengingat dan bahasa dari responden.
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4.7

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data

1. Prosedur Administrasi
Langkah awal dari penelitian ini adalah peneliti telah membuat surat
permohonan perizinan dari akademik Fakultas Keperawatan Universitas
Airlangga yang di tujukan kepada Griya Usila Santo Yosef Surabaya. Surat
pengantar dari Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga diberikan ke Griya
Usila Santo Yosef. Setelah izin dari ketua yayasan Griya Usila Santo Yosef
Surabaya telah diberikan. Peneliti telah megambil data awal dan data penelitian
di Griya Usila Santo Yosef Surabaya.
2. Uji Proposal Penelitian
Proposal penelitian yang disusun telah di uji seminar proposal pada tanggal 19
Oktober 2017 di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga.
3. Prosedur Etik
Uji Etik telah dilaksanakan di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga oleh
Komite Etik Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, dengan nomor lulus
uji etik No.584-KEPK pada tanggal 29 November 2017.
4. Prosedur Teknis Pengumpulan Data
Pada penelitian ini proses pengambilan dan pengumpulan data di peroleh
setelah peneliti menyelesaikan prosedur administrasi di Fakultas Keperawatan
Universitas Airlangga. Surat tersebut kemudian di tujukan kepada Griya Usila
Santo Yosef Surabaya. Tahap-tahap pengambilan data sebagai berikut:
1) Peneliti mengajukan surat permohonan pengumpulan data awal pada bagian
akademik Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga dengan tujuan
kepada ketua yayasan Griya Usila Santo Yosef Surabaya.
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2) Peneliti menyerahkan persyaratan yang diperlukan kepada petugas Griya
Usila Santo Yosef Surabaya.
3) Peneliti telah mendapatkan izin penelitian oleh ketua yayasan Griya Usila
Santo Yosef Surabaya pada tanggal 7 November 2017
4) Peneliti telah membentuk tim kerja yang membantu penelitian ini yang
terdiri dari 2 orang yaitu satu teman sejawat peneliti dan satu petugas yang
bekerja di Griya Usila Santo Yosef Surabaya. Tim kerja ini menjadi
fasilitator ketika permainan uno staco diberikan kepada responden. Tim
Kerja tersebut telah diberikan penjelasan tentang informasi yang berkaitan
dengan penelitian ini, seperti

jumlah responden, kegiatan yang akan

dilakukan (permainan uno stacko), kuesioner yang akan diisi (MMSE) dan
berapa lama kegiatan tersebut dilakukan. Hal tersebut bertujuan penelitian
mendapatkan data yang akurat.
5) Peneliti telah menentukan responden berdasarkan jumlah sampel (18 orang
kelompok perlakuan dan 18 orang kelompok kontrol) dengan kriteria
inklusi dan eksklusi yang sudah di tentukan.
6) Peneliti telah mendapatkan responden yang dengan kriteria, peneliti
menjelaskan tujuan penelitian dan prosedur penelitian kepada calon
responden, kemudian calon responden diberikan informed consent sebagai
persetujuan menjadi responden serta mengisi data demografi. Informed
consent juga telah mendapatkan persetujuan dari penanggungjawab panti.
7) Setelah calon responden menyetujui menjadi responden, peneliti melakukan
pre-test mengukur tingkat fungsi kognitif responden dengan menggunakan
kuesioner mini mental state exam (MMSE).
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8) Responden yang telah dilakukan pretest, kemudian data fungsi kognitif
responden tersebut tabulasi dan responden dibagi menjadi dua kelompok.
Kelompok perlakuan (n=18) dan kelompok kontrol (n=18) telah dibagi
sama rata jumlah kelompok berdasarkan nilai pretest fungsi kognitif
responden.
9) Peneliti telah melakukan intervensi permainan uno stacko terhadap
kelompok perlakuan terlebih dahulu selama 4 sesi (1 sesi=45 menit) dalam
2 minggu.
10) Kelompok Perlakuan :
(1)

Kelompok perlakuan diberikan tentang permainan uno stacko;
pengenalan uno stacko (balok, warna, angka, lambang), peraturan
tambahan permainan uno stacko (memberikan perinta pengambilan
balok uno stacko pada giliraan selanjutnya, hukuman yang akan
diberikan jika menjatuhkan balok uno stacko (pertanyaan tentang
jumlah dan nama suatu tempat/daerah).

(2)

Kelompok perlakuan telah mengerti tentang permainan uno stacko,
kemudian dibagi menjadi 3 kelompok kecil yang terdiri dari 6 orang
anggota kelompok kecil. Pada pertemuan selanjutnya tetap
menggunakan kelompok tersebut.

(3)

Kelompok kecil tersebut akan bermain uno stacko yang dipandu oleh
fasilitator (tim kerja) yang telah dibentuk oleh peneliti.

11) Kelompok kontrol diberikan tindakan yang sama seperti kelompok
perlakuan seperti pada poin ke-10 diatas tetapi hal tersebut dilakukan
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setelah didapatkan hasil post test pada kelompok perlakuan dan kelompok
kontrol.
12) Lokasi permainan uno stacko kelompok perlakuan dan kelompok kontrol
dilaksanakan pada ruang aula Griya Santo Yosef Surabaya. Balok uno
stacko diletakkan dan disusun di atas meja bundar, yang selanjutnya para
responden duduk melingkar mengelilingi meja tersebut berdasarkan
pembagian kelompok yang telah ditentukan dipandu oleh fasilitator yang
terdiri dari peneliti dan fasilitator yang telah dibentuk oleh peneliti.
13) Intervensi pada kelompok perlakuan telah dilakukan selanjutnya peneliti
melakukan post-test pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol untuk
mengetahui perubahan dan perkembangan dari fungsi kognitif responden.
14) Kemudian data yang telah didapat dikumpulkan dan di analisis
menggunakan uji independent t-test dan paired t-test menggunakan
program SPSS.
15) Setelah dilakukan post-test pada kelompok kontrol, selanjutnya kelompok
kontrol akan diberikan intervensi permainan uno stacko sedangkan untuk
kelompok perlakuan tidak diberikan lagi. Hal ini untuk menjaga prinsip etik
keadilan pada responden penelitian.
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Tahapan kegiatan penelitian secara keseluruhan dijelaskan dalam tabel
kegiatan penelitian sebagai berikut.
Tabel 4.3 Tahapan kegiatan penelitian pengaruh permainan uno stacko terhadap
peningkatan fungsi kognitif lansia di Griya Usila Santo Yosef Surabaya,
November 2017
Kegiatan
Pertemuan Ke
No.
Keterangan
Tanggal
K. Perlakuan
K. Kontrol
1.
Satu/
Memperkenalka Memperkenalkan Dilakukan oleh
7 November 2017 n
diri
dan diri
dan peneliti
menjelaskan
menjelaskan
tujuan penelitian tujuan dan proses
penelitian
2.
Dua/
Meminta
Meminta
Dilakukan oleh
7 November 2017 persetujuan
persetujuan
peneliti
informed consent informed consent
3.
Tiga/
Melakukan pre- Melakukan pre- Dilakukan oleh
8 November 2017 test, memberikan test
peneliti
penjelasan
tentang
cara
bermain
uno
stacko
dan
membentuk
kelompok
bermain
sebanyak
3
kelompok
4.
Empat-Tujuh/
Melakukan
Dilakukan oleh
9, 11, 16, 18
intervensi
peneliti
dan
November 2017 permainan uno
asisten
stacko
5.
19 November
Melakukan post Melakukan post Dilakukan oleh
2017
test
test
peneliti
6. Delapan-Sebelas/
Melakukan
Dilakukan oleh
20, 23, 27, 30
intervensi
peneliti
dan
November 2017
permainan uno asisten penelitian
stacko
7.
Dua Belas/
Melakukan
Melakukan
Dilakukan oleh
1 Desember 2017 ramah
tamah ramah
tamah peneliti
perpisahan
perpisahan
dengan
dengan
responden serta responden serta
pemberian
pemberian
cindera
mata cindera
mata
kepada Panti
kepada Panti

SKRIPSI

PENGARUH PERMAINAN UNO ....

MUHAMMAD ROZIQIN

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

4.8

Analisis data
Analisis penelitian dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan

tepat, ada empat tahapan dalam pengolahan data yang harus dilakukan (Arikunto
2013) :
1. Editing, merupakan kegiatan untuk melakukan pengecekan isian formulir atau
kuesioner apakah jawaban yang ada di kuesioner sudah lengkap, jelas dan
konsisten.
2. Coding, merupakan kegiatan mengubah data berbentuk huruf menjadi data
berbentuk angka/bilangan. Kode biasanya digunakan untuk mengidentifikasi
data demografi responden. Sebagai contoh, yaitu:
1) Responden pada kelompok perlakuan diberi kode RP.
2) Responden pada kelompok kontrol diberi kode RK.
3) Untuk nomor urut responden pada kelompok perlakuan diberi kode angka
(1-18).
3. Processing, yaitu memproses data agar data yang sudah di-entry dapat
dianalisis.
4. Cleaning, merupakan bagian pengecekan kembali data yang sudah di-entry
apakah ada kesalahan atau tidak.
Penelitian ini memperoleh dua data. Data pertama adalah data hasil pre test
dan post test dari kelompok intervensi (kelompok yang diberikan tindakan) dan data
kedua adalah data hasil pre test dan post test dari kelompok kontrol (kelompok yang
tidak diberikan tindakan). Setiap data di atas akan diukur menggunakan uji statistik
paired t-test yaitu uji statistik komparasi dua sampel berpasangan dengan variabel
skala interval yang memiliki distribusi data normal menggunakan derajat
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kemaknaan α= 0,05. Jika hasil analisis penelitian didapatkan nilai p< 0,05 maka
hipotesis penelitian diterima yang artinya ada pengaruh permainan uno stacko
terhadap peningkatan fungsi kognitif lansia.
Kemudian dilakukan lagi uji statistik independent t-test yaitu uji statistik
komparasi dua sampel bebas dengan distribusi data normal menggunakan derajat
kemaknaan α= 0,05. Uji statistik ini digunakan untuk mengetahui perbandingan
hasil post test fungsi kognitif pada lansia kelompok intervensi dan kelompok
kontrol. Jika hasil analisis penelitian didapatkan nilai p< 0,05 maka hipotesis
penelitian diterima yang artinya ada perbedaan antara kelompok yang mendapat
perlakuan dan yang tidak mendapat perlakuan.
Proses pengujian data telah dilakukan kemudian dilanjutkan dengan
melakukan pembahasan secara deskriptif dan analitik sehingga akan diperoleh
suatu gambaran dan pengertian yang lengkap tentang hasil penelitian. Pengolahan
data dilakukan dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS.
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4.9

Kerangka Kerja
Kerangka kerja merupakan tahapan dalam suatu penelitian. Kerangka kerja

disiapkan alur penelitian terutama variabel yang akan digunakan dalam penelitian
(Nursalam 2016). Kerangka kerja penelitian ini adalah sebagai berikut :
Populasi :
Lansia dengan penurunan fungsi kognitif di panti Usila Santo Yosef surabaya
N=156 orang
Teknik sampling :
purvosive sampling
Besar sampel sesuai kriteria inklusi dan eksklusi
n = 36

Kelompok kontrol
n = 18

Kelompok perlakuan
n = 18

Pre-test menggunakan instrument fungsi kogntitif (MMSE)

Diberi perlakukan permainan uno
stacko

Intervensi sesuai kebiasaan di panti

Post-test menggunakan instrumen fungsi kognitif (MMSE)
Diberi perlakukan permainan uno stacko
Uji Analisis: Paired t-test dan Independent t-test α=0,05

Hasil penelitian

Kesimpulan penelitian
Gambar 4.1 Kerangka kerja pengaruh permainan uno stacko terhadap peningkatan
fungsi kognitif lansia di Griya Usila Santo Yosef Surabaya, November
2017
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4.10 Masalah etika (ethical clerence)
Aspek etik merupakan bagian penting dalam proses penelitian. Penerapan
prinsip etik diperlukan untuk menjamin perlindungan terhadap hak – hak responden
maupun perlindungan peneliti itu sendiri (Polit and Beck 2012). Penelitian ini telah
telah lulus uji etik di Fakultas Keperawatan Universitas Airlanga dengan No.584KEPK pada tanggal 29 November 2017. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan
RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Komisi Etik Penelitian dan Pengembangan
Kesehatan Nasional Pasal 1 ayat 2 menyatakan etik penelitian dan pengembangan
kesehatan adalah prinsip/kaidah dasar yang harus diterapkan dalam pelaksanaan
penelitian dan pengembangan kesehatan yang meliputi: 1) prinsip menghormati
harkat martabat manusia (respect for persons), 2) Confidentiality, 3) Anonimity, 4)
Veracity, 5) Beneficenc - non-maleficence dan 6) Justice :
1. Respect for Persons (menghargai harkat martabat manusia)
Prinsip etik respect for persons adalah responden memiliki kewenangan penuh
dan hak dalam membuat keputusan secara sadar dan dapat dipahami dengan
baik. Responden memiliki kebebasan tanpa ada paksaan untuk berpartisipasi
maupun menolak keikutsertaan dalam penelitian ini ataupun mengundurkan diri
saat proses penelitian. Peneliti telah meminta responden untuk menandatangani
informed consent sebagai responden, jika responden tidak bersedia untuk
terlibat dalam penelitian maka peneliti tidak akan memaksakan untuk
menandatangani informed consent. Informed consent pada penelitian ini juga
ditandatangani oleh penanggung jawab panti dan dua orang saksi (petugas
panti).

SKRIPSI

PENGARUH PERMAINAN UNO ....

MUHAMMAD ROZIQIN

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

2. Anonimity (tanpa nama)
Peneliti dapat menggunakan koding (inisial atau identification number) sebagai
pengganti identitas responden. Peneliti juga berkewajiban untuk tidak
mempublikasikan identitas responden dengan mengganti nama responden
dengan kode yaitu kelompok perlakuan RP1-RP18 dan kelompok kontrol RK1RK18.
3. Confidentiality (kerahasiaan)
Peneliti menjamin kerahasiaan informasi dan data yang diperoleh responden.
Hal ini dilakukan dengan menyimpan data yang hanya bisa diakses oleh peneliti
dalam bentuk data, hasil analisis dan laporan yang akan disimpan dalam waktu
5 tahun dan kemudian akan dimusnahkan dengan menghapus data yang telah
diperoleh. Sedangkan untuk data dalam bentuk hard copy juga akan disimpan
oleh peneliti dan satu – satunya institusi yang memiliki hak publikasi atas izin
peneliti adalah Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga.
4. Veracity (Kejujuran)
Prinsip veracity berarti penuh dengan kebenaran. Peneliti menyampaikan secara
benar tentang maksud dan tujuan penelitian serta hal lain yang terkait dengan
penjelasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Hal ini dilakukan agar
responden memahami penelitian yang dilakukan. Dengan demikian akan
tercipta bina hubungan saling percaya antara peneliti dan responden.
5. Prinsip berbuat baik (beneficence) dan tidak merugikan (non-maleficence)
Prinsip etik berbuat baik menyangkut kewajiban membantu orang lain
dilakukan dengan mengupayakan manfaat maksimal dengan kerugian minimal.

SKRIPSI

PENGARUH PERMAINAN UNO ....

MUHAMMAD ROZIQIN

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan dan mempertahankan fungsi
kognitif lansia sehingga derajat kesehatan yang optimal.
6. Prinsip keadilan (justice)
Prinsip etik keadilan mengacu pada kewajiban etik untuk memperlakukan
setiap orang (sebagai pribadi otonom) sama dengan moral yang benar dan layak
dalam memperoleh haknya. Hal-hal yang diperhatikan dalam prinsip keadilan
yaitu distribusi usia dan gender, status ekonomi, budaya dan pertimbangan
etnik. Prinsip Keadilan dalam penelitian ini akan diterapkan dengan memenuhi
hak subjek untuk mendapatkan penanganan yang sama dan adil dengan
memberikan kesempatan yang sama, dalam hal ini akan memberikan intervensi
permainan uno stacko terhadap kelompok perlakuan dan kelompok kontrol.
Pemberian intervensi pada kelompok kontrol dilakukan setelah dilaksanakan
post-test.
4.11 Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan pada penelitian ini yaitu :
1. Peneliti tidak dapat mengontrol variabel-variabel perancu lain

seperti

lingkungan, efek samping obat-obatan dan emosional responden yang dapat
mempengaruhi fungsi kognitifnya.
2. Penelitian ini menggunakan jumlah sampel sebanyak 36 responden.
3. Peneliti menggunakan teknik matching secara manual tanpa menggunakan
teknik matching menggunakan uji statistik program SPSS.
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BAB 5
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan diuraikan hasil penelitian tentang pengaruh permainan uno
stacko terhadap peningkatan fungsi kognitif lansia di Griya Usila Santo Yosef
Surabaya bulan November 2017. Penyajian data meliputi gambaran umum lokasi
penelitian, karakteristik responden, tingkat fungsi kognitif responden dan hasil uji
beda pre test dan post test pada kelompok perlakuan dan kontrol serta diuraikan
pembahasan tentang pengaruh permainan uno stacko terhadap peningkatan fungsi
kognitif pada kelompok perlakuan dan kontrol.
5.1
5.1.1

Data umum
Gambaran umum lokasi penelitian
Penelitian ini telah dilakukan di Griya Usila Santo Yosef Surabaya yang
terletak di Jalan Jelidro II No.33 Sambikerep-Lontar, Surabaya, Jawa Timur.
Luas tanah dari Griya Lansia ini sebesar 1900 m2, sudah termasuk gedung
kantor utama, gedung serba guna, kamar para suster dari Kongregasi Sustersuster Santo Yosef. Panti Lansia memiliki dua lantai, di mana lantai pertama
(dasar) memiliki sejumlah 24 kamar khusus untuk lansia perempuan, pada
lantai 2 memiliki jumlah 18 kamar untuk lansia laki-laki dan ditambah 2
kamar khusus untuk para suster. Keadaan masing-masing kamar memiliki
perbedaan satu dengan yang lainnya, di mana terdapat 1 kamar yang terisi 2
buah tempat tidur, ada yang 4 buah tempat tidur, dan ada juga yang berisi
hingga 6 buah tempat tidur. Griya usila ini juga memiliki fasilitas ibadah
berupa sebuah Kapela, sebuah taman bunga, buah serta sayuran berada tepat
59
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di tengah Griya yang desain bangunannya membentuk huruf O. Terdapat
ruang makan besar bagi para lansia, ruang makan khusus para biarawati
beserta kantor dan ruang kerja para biarawati.
Tepat setelah pintu masuk tersedia juga sebuah ruang tamu besar, ada
sebuah ruangan/aula untuk berkumpul saat kegiatan harian para lansia, ruang
pemeriksaan kesehatan mulai dari pemeriksaan gigi dan mulut lengkap
dengan alat pemeriksaannya, ruang terapi bagi lansia lengkap dengan alat
terapi SOQI Bed (infrarey mechanic and Chi machine) dan alat refleksi kaki
(pulse foot massager), ada sebuah dapur umum besar, pos keamanan, ruang
jenset, water tourn, tandon air, papan nama yayasan Santo Yosef Surabaya.
Griya lansia Santo Yosef ini memiliki daya tampung hingga 160 orang, tetapi
jumlah lansia yang ada 156 orang saat ini. Jumlah pegawai yaitu sejumlah 45
orang dan jumlah biarawati ada 2 orang. Seluruh pegawai memiliki jadwal
dinas jaga pagi, sore maupun malam hari.
Persyaratan untuk dapat masuk panti ini yaitu laki-laki atau perempuan
usia minimal 60 tahun, tidak ada penyakit menular dengan berkas bukti foto
rontgen paru-paru dan hasil laboratorium untuk pemeriksaan organ hati dalam
batas normal. Ingin masuk panti atas kemauan sendiri tanpa unsur paksaan,
berbadan sehat, direkomendasikan dan memiliki 2 orang penanggung jawab
dari keluarga untuk dirawat oleh pihak panti di mana keduanya atau salah
satunya bertempat tinggal/berdomisili di Surabaya dan yang utama klien
dinyatakan lulus seleksi oleh petugas panti. Biaya untuk tinggal di Griya ini
sebesar Rp 2.000.000,- per bulannya. Bila biaya administrasi telah dilunasi
lalu klien diminta mengisi beberapa formulir pendaftaran masuk calon lansia
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anggota Griya Usila Santo Yosef Surabaya maka lansia sah menjadi warga
panti.
Rutinitas yang terjadwal dari Griya Usila Santo Yosef Surabaya adalah
dimulai dari berdoa bersama setiap jam-jam doa baik dengan berkumpul
maupun dari kamar masing-masing dan dibimbing lewat pengeras suara yang
tersedia pada masing-masing kamar lansia, latihan gerak setiap pagi,
menyanyi bersama, mewarnai bersama, bermain kartu atau berbincang
bersama di ruang berkumpul. Adapun jadwal rutin dalam seminggu di Griya
dapat dilihat pada tabel di bawah ini
Tabel 5.1 Jadwal rutin lansia di Griya Usila Santo Yosef Surabaya, November
2017
Hari
Jam (WIB)
Aktivitas
Senin-Sabtu 04.30
Bangun pagi
04.30-05.00 Senam pagi
05.00-06.00 MCK
06.00-06.30 Doa pagi
06.30-07.30 Sarapan pagi
08.00-10.00 Kegiatan / Hiburan
10.00-10.30 Snack
10.30-11.30 Istirahat dan mendengarkan musik klasik
rohani
12.00-12.30 Doa siang
12.30-13.30 Makan siang
14.00-15.30 Tidur siang
15.30-16.30 MCK
17.00-18.00 Makan Malam
18.00-18.30 Doa Sore
19.00
Tidur
Minggu
08.00-09.30 Misa Pagi
Catatan :
Selasa
10.00-11.00 Jadwal periksa mingguan pada dokter
umum
Rabu
11.00-13.00 Jadwal periksa pada dokter psikiater

Aktivitas yang dilakukan oleh para lansia sebelum tidur malam sangat
bermacam-macam. Ada beberapa lansia yang masih suka berjalan-jalan di
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luar kamar, ada pula yang menonton televisinya, ada yang duduk di tepi
tempat tidur untuk membaca buku, berdoa dan berbincang-bincang dengan
teman sekamarnya.
5.1.2

Karakteristik responden
Karakteristik responden di Griya Usila Santo Yosef Surabaya adalah
sebagai berikut :
Tabel 5.2 Distribusi responden menurut karakteristik demografi di Griya
Usila Santo Yosef Surabaya, November 2017
Kelompok Perlakuan
Kelompok kontrol
Karakteristik
∑
%
∑
%
Usia
1. 60-65 tahun
3
16.7
2
11.1
2. 66-70 tahun
3
16.7
6
33.3
3. ≥71 tahun
12
66.7
10
55.6
Total
18
100.0
18
100.0
Jenis Kelamin
1. Perempuan
12
66.7
12
66.7
2. Laki-laki
6
33.3
6
33.3
Total
18
100.0
18
100.0
Status pernikahan
1. janda/duda
18
100.0
18
100.0
Total
18
100.0
18
100.0
Lama Menghuni panti
1. 0-5 tahun
18
100.0
18
100.0
Total
18
100.0
18
100.0
Pendidikan terakhir
1. SD
5
27.8
6
33.3
2. SMP
3
16.7
3
16.7
3. SMA
7
38.9
7
38.9
4. Sarjana
3
16.7
2
11.1
Total
18
100.0
18
100.0
Pekerjaan sebelum
menghuni panti
1. Wiraswasta
2
11.1
5
27.8
2. PNS
2
11.1
1
5.6
3. Ibu Rumah Tangga
9
50.0
8
44.4
4. Lain-lain (pegawai
5
27.8
4
22.2
asuransi )
Total
18
100.0
18
100.0
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Tabel 5.2 menunjukkan distribusi menurut usia responden bahwa
sebagian besar usia responden adalah diatas 71 tahun pada kelompok
perlakuan dan kelompok kontrol masing-masing sebanyak 66.7% (12 orang)
dan 55.6% (10 orang). Jenis kelamin responden berdasarkan data distribusi
menunjukkan bahwa pada kelompok perlakuan dan kontrol responden yang
paling banyak adalah perempuan dengan prevalensi 66.7% (12 orang).
Distribusi status perkawinan responden pada kelompok perlakuan dan kontrol
sebanyak 100% (10 orang).
Distribusi lama menghuni panti responden pada kelompok perlakuan
dan kontrol sebagian besar adalah 0-5 tahun pada kelompok perlakuan
sebanyak 100% (20 orang). Distribusi pendidikan terakhir responden
menunjukkan bahwa pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol yang
paling banyak adalah sekolah menengah atas (SMA) dengan prevalensi yang
sama yaitu 38.9% (7 orang). Pekerjaan responden sebelum menghuni panti
pada kelompok perlakuan dan kontrol yang paling banyak adalah ibu rumah
tangga dengan prevalensi 50.0% (9 orang) pada kelompok perlakuan dan 44%
(8 orang) pada kelompok kontrol.
5.1.3

Karakteristik tingkat fungsi kognitif
Pada bagian ini menguraikan data tentang distribusi skor tingkat fungsi
kognitif responden pada kelompok perlakuan dan kontrol sebelum dan
sesudah diberikan intervensi permainan uno stacko sebagai berikut :
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Tabel 5.3 Distribusi nilai fungsi kognitif pada kelompok perlakuan dan
kontrol di Griya Usila Santo Yosef Surabaya bulan November
2017
Tingkat Kemampuan
No
Kelompok Perlakuan
Kelompok Kontrol
Pre
Post
∆
Pre
Post
∆
1
13
17
4
18
19
1
2
19
21
2
16
16
0
3
18
22
4
22
21
-1
4
14
18
4
20
20
0
5
17
20
3
17
16
-1
6
16
20
4
14
14
0
7
22
25
3
18
16
-2
8
19
22
3
21
21
0
9
21
25
4
19
19
0
10
16
20
4
17
17
0
11
18
21
3
18
18
0
12
21
26
4
15
15
0
13
22
27
5
21
21
0
14
20
24
4
17
17
0
15
21
25
4
21
22
-1
16
18
23
5
20
21
1
17
22
27
5
21
20
-1
18
18
22
4
19
19
0
Min
13
17
14
14
Max
22
27
22
22
Mean
18.61
22.50
3.83
18.56
18.44
SD
2.704
2.956
2.281
2.406
Paired
p = 0.000
p = 0.542
t test
α < 0.05
α > 0.05
Uji
Independent
p = 0.000
Statistik
t test postα < 0.05
test
Tabel 5.3 menjelaskan tentang distribusi tingkat fungsi kognitif pada
kelompok perlakuan dan kontrol. Nilai kognitif terendah dan tertinggi pada
kelompok perlakuan adalah 13 dan 22 dengan rerata 18.61 dan standar deviasi
sebesar 2.704, sedangkan pada saat post-test nilai kognitif terendah dan
tertinggi yaitu 17 dan 27 dengan rerata 22.50 dan standar deviasi sebesar
2.956. Pada kelompok kontrol mempunyai nilai kognitif terendah dan
tertinggi saat pre-test adalah 14 dan 22 dengan rerata 18.56 dan standar
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deviasi sebesar 2.704, sedangkan pada saat post-test nilai kognitif terendah
dan tertinggi yaitu 14 dan 22 dengan rerata 18.44 dan standar deviasi sebesar
2.406.
Uji paired T-test dan Independent T-test masing-masing dilakukan uji
normalitas

dengan

menggunakan

Shapiro-Wilk

dan

One-Sample

Kolmogorov-Smirnov Test untuk mengetahui apakah data berdistribusi
normal atau tidak. Berdasarkan output test of normality, diperoleh nilai
signifikansi Shapiro-Wilk pada kelompok perlakuan pre dan post test sebesar
0.225 dan 0.579, sedangkan Shapiro-Wilk pada kelompok kontrol sebesar
0.453 dan 0.256. Nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov Test untuk pre-test
kelompok perlakuan dan kontrol sebesar 0.462 sedangkan untuk post-test
kelompok perlakuan dan kontrol sebesar 0.829. Data-data yang telah di uji
statistik tersebut berdistribusi normal semua.
Hasil data yang didapatkan dengan menggunakan uji Paired T-test pada
variabel tingkat fungsi kognitif pada pretest dan posttest kelompok perlakuan
menunjukkan bahwa pada kelompok perlakuan p < 0,05 yaitu sebesar 0,000
yang berarti bahwa pretest dan posttest pada kelompok perlakuan terdapat
perbedaan tingkat fungsi kognitif yang signifikan. Sementara itu, hasil data
yang didapatkan dengan menggunakan uji Paired T-test pada pretest dan
posttest kelompok kontrol menunjukkan bahwa p > 0,05 yaitu sebesar 0.542
yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat fungsi kognitif pada
pretest dan posttest kelompok kontrol.
Hasil data posttest pada kelompok perlakuan dan kontrol menunjukkan
bahwa terdapat perbedaan hasil pada kedua kelompok yang dilakukan dengan
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menggunakan uji Independent T-test. Tabel 5.3 menunjukkan perbedaan hasil
data posttest tingkat fungsi kognitif pada kelompok perlakuan dan kontrol
adalah sebesar 0,000 yang berarti bahwa p < 0,05, sehingga dapat disimpulkan
bahwa terdapat perbedaan yang signifikan hasil data posttest pada kedua
kelompok (kelompok perlakuan dan kontrol).
Tabel 5.4 Distribusi Aspek-aspek fungsi kognitif pada kelompok perlakuan di Griya
Usila Santo Yosef Surabaya bulan November 2017
Fungsi Kognitif Lansia Kelompok Perlakuan
No
Orientasi
Registrasi
Perhatian dan
Mengingat
Bahasa
Kalkulasi
RP1 Pre Post ∆ Pre Post ∆ Pre Post
∆
Pre Post ∆ Pre Post
RP1
2
5
3
3
3
0 0
0
0
2
2
0
6
7
RP2
4
6
2
3
3
0 3
3
0
2
2
0
7
7
RP3
4
6
2
3
3
0 2
3
1
2
3
1
7
7
RP4
4
6
2
3
3
0 0
2
2
2
2
0
5
5
RP5
5
7
2
3
3
0 1
2
1
1
1
0
7
7
RP6
5
7
2
3
3
0 1
3
2
1
1
0
6
6
RP7
8
9
1
3
3
0 2
3
1
2
3
1
7
7
RP8
6
9
3
3
3
0 2
2
0
2
2
0
6
6
RP9
5
8
3
3
3
0 2
3
1
3
3
0
8
8
RP10 5
6
1
3
3
0 1
2
1
1
2
1
6
7
RP11 3
6
3
3
3
0 3
3
0
2
2
0
7
7
RP12 7
10
3
3
3
0 3
3
0
1
2
1
7
8
RP13 7
10
3
3
3
0 3
5
2
2
2
0
7
7
RP14 6
9
3
3
3
0 3
3
0
2
2
0
6
7
RP15 9
10
1
3
3
0 4
4
0
2
2
0
3
6
RP16 5
9
4
3
3
0 2
2
0
1
2
1
7
7
RP17 6
10
4
3
3
0 4
4
0
3
3
0
6
7
RP18 4
7
3
3
3
0 3
3
0
1
2
1
7
7
Mean
2.5
0
0.6
0.3

Berdasarkan tabel 5.4 menjelaskan distribusi aspek-aspek fungsi
kognitif pada kelompok perlakuan. Rata-rata aspek kognitif pada kelompok
perlakuan yang mengalami kenaikan paling tinggi yaitu pada aspek orientasi
sebesar 2.5. Aspek kognitif yang lain seperti aspek perhatian dan kalkulasi,
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1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
3
0
1
0
0.4
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mengingat dan bahasa mengalami kenaikan sebesar 0.6, 0.3 dan 0.4.
Sedangkan pada aspek registrasi tidak mengalami kenaikan.
5.2

Pembahasan
Data yang telah didapatkan telah di analisis menggunakan Paired T-test dan

Independent T-test diperoleh fungsi kognitif pada kelompok perlakuan dan
kelompok kontrol mempunyai hasil yang berbeda setelah diberikan intervensi
permainan uno stacko dan terdapat peningkatan fungsi kognitif sebelum dan
sesudah diberikan intervensi permainan uno stacko pada kelompok perlakuan
sehingga diperlukan pembahasan terkait hal tersebut.
Responden pada penelitian ini berusia antara 60-75 tahun. Menurut WHO
(2012) rentang usia ini masuk dalam kategori lansia. Lansia mengalami berbagai
penurunan pada seluruh fungsi tubuh, salah satunya yaitu fungsi kognitif.
Penurunan fungsi kognitif merupakan salah satu gejala demensia (Stanley and
Beare 2006; Dewi 2014; Muhith and Siyoto 2016; Sunaryo et al. 2016). Menurut
Mardjono

(2010)

menyatakan

bahwa

demensia

adalah

suatu

proses

neurodegeneratif dengan gejala gangguan penurunan kognitif meliputi memori
jangka pendek dan jangka panjang, serta penurunan intelektual. Lansia mengalami
negatif fungsional yaitu penurunan fungsi kognitif karena disebabkan oleh
bertambahnya usia sehingga kemampuan-kemampuan kognitif lansia akan bekerja
lebih lambat dari orang dewasa.
Hasil penelitian ini menunjukkan rata-rata fungsi kognitif pada kelompok
perlakuan mengalami kenaikan skor dengan rata-rata sebesar 3.89 dengan hasil uji
paired t-test nilai p=0,000. Data pada kelompok kontrol tidak mengalami kenaikan
skor pada fungsi kognitif dengan hasil uji paired t-test nilai p=0,542, akan tetapi
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pada kelompok kontrol didapatkan nilai fungsi kognitif yang mengalami penurunan
skor sebesar 1 dan 2 poin. Hasil penelitian ini sesuai dengan Clemenson and Stark
(2015) bahwa intervensi permainan yang diberikan dapat meningkatkan fungsi
kognitif. Teori konsekuensi

fungsional yang dipopulerkan Miller (2012)

menjelaskan bahwa penurunan fungsi kognitif yang terjadi pada lansia merupakan
suatu bentuk konsekuensi fungsional negatif yang terjadi karena ada perubahan
terkait usia (age related changes) dan didukung dengan faktor risiko (risk factor).
Penurunan fungsi kognitif pada kelompok perlakuan telah diberikan intervensi
permainan uno stacko untuk meningkatkan dan mempertahankan fungsi kognitif.
Permainan uno stacko merangsang fungsi kognitif lansia karena pada permainan
uno stacko memiliki poin-poin tertentu yang dapat merangsang aspek-aspek
kognitif lansia seperti orientasi, registrasi, kalkulasi dan perhatian, mengingat dan
bahasa.
Hasil Penelitian ini menunjukkan peningkatan fungsi kognitif setelah
diberikan intervensi permainan uno stacko pada kelompok perlakuan yang paling
tinggi terdapat pada aspek orientasi dengan rata-rata kenaikan sebesar 2.5,
sedangkan pada kelompok kontrol tidak terdapat kenaikan yang signifikan. Proses
menua dapat menyebabkan menurunnya kemampuan fungsi kognitif dan
kepikunan. Masalah kesehatan kronis dan penurunan kognitif serta memori
(Handayani 2013). Perubahan yang terjadi pada otak akibat bertambahnya usia
antara lain fungsi penyimpanan informasi (storage) mengalami perubahan (Carole
Wade and Carol Tavris 2012). Pada fungsi visual, proses melihat diawali dari
serangkaian sel dan sinaps yang membawa informasi visual dari lingkungan yang
dibawa ke otak untuk diolah. Proses ini melibatkan retina, saraf optik, saluran optik,
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lateral geniculate nucleus (LGN), radiasi optik, dan kortex striate, kemudian
dilanjutkan ke thalamus yang merupakan bagian dari sistem limbik (Tovee 2008;
Remington 2012). Demikian pula pada fungsi kinestetik, rangsangan yang diterima
oleh kulit yang merupakan bagian terluar tubuh. Rangsangan kemudian diteruskan
oleh

saraf

aferen

menuju

ke

spinal

cord,

lalu

ke

parabrachial

complex,periaqueductal grey, dan berakhir di sistem limbik. Semua rangsang dan
informasi yang telah sampai di sistem limbik, akan diolah oleh hippocampus dan
amygdale. Hippocampus merupakan bagian dari sistem limbik yang mengatur
tentang pembentukan memori, sedangkan amygdale merupakan bagian yang
mengatur emosi dan perasaan. Rangsang dan informasi kemudian akan diteruskan
ke pre frontal cortex (Catani, Dell’Acqua and Thiebaut de Schotten 2013; Rolls
2015). Menurut Ulfa (2015) Orientasi kemampuan individu menyebutkan orientasi
personal, tempat dan waktu. Sebelum bermain permainan uno stacko para pemain
melakukan perkenalan terlebih dahulu terhadap masing-masing anggota dan ketika
permainan dilakukan ketika balok uno stacko roboh lansia (pemain) yang
menjatuhkannya akan diberi pertayaan pada aspek orientasi seperti nama tempat
dan waktu, selain itu juga lansia akan diberikan pertanyaan pada aspek perhatian
dan kalkulasi.
Hasil Penelitian ini menunjukkan peningkatan fungsi kognitif pada kelompok
perlakuan pada aspek perhatian dan kalkulasi dengan rata-rata kenaikan sebesar 0.6
sedangkan pada kelompok kontrol tidak terdapat kenaikan yang signifikan.
Menurut Suprenant et al, seseorang yang lebih tua cenderung memiliki kemampuan
mengingat yang kurang dibandingkan dengan orang yang lebih muda. Semakin
bertambahnya usia maka sel-sel otak akan semakin kelelahan dalam menjalankan
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fungsi otak meliputi kecepatan belajar, kecepatan memproses informasi baru dan
kecepatan bereaksi terhadap rangsangan sederhana atau kompleks. Penurunan yang
terjadi berbeda pada masing-masing individu (S.M Lumbantobing 2016). Kerja
Otak apabila kurang aktif, maka sel-sel yang jarang dirangsang tersebut akan
mengalami kemunduran dan menyebabkan mudah lupa (Nugroho 2009).
Notoatmodo (2010) menyatakan bahwa latihan adalah penyempurnaan potensi
tenaga-tenaga yang ada dengan mengulang-ulang aktivitas tertentu. Permainan uno
stacko membuat lansia lebih fokus pada saat memainkan uno stacko karena pada
saat memainkan uno stacko lansia agar hati-hati ketika memindahkan balok uno
stacko dan juga lansia memberikan perintah pada giliran selanjutnya. Pada aspek
ini juga, ketika balok uno stacko roboh lansia akan diberikan pertanyaan tentang
penjumlahan.
Hasil Penelitian ini menunjukkan peningkatan fungsi kognitif pada kelompok
perlakuan pada aspek mengingat dengan rata-rata kenaikan sebesar 0.3,sedangkan
pada kelompok kontrol tidak terdapat kenaikan yang signifikan. Kerja Otak apabila
kurang aktif, maka sel-sel yang jarang dirangsang tersebut akan mengalami
kemunduran dan menyebabkan mudah lupa (Nugroho 2009). Menurut Budson dan
Price (2005) bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk merespon stimulus
yang diberikan oleh lingkungannya, seperti kemampuan mengingat sejumlah
informasi kecil pada waktu kurang dari 30 detik dan mampu mengeluarkannya
kembali. Hal-hal yang dipengaruhi permainan uno stacko pada aspek mengingat
yaitu pada permainan uno stacko merangsang para lansia untuk mengingat
peraturan permainan uno stacko, mengingat kontrak waktu untuk melakukan
permainan uno stacko.
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Hasil Penelitian ini menunjukkan peningkatan fungsi kognitif pada kelompok
perlakuan pada aspek bahasa dengan rata-rata kenaikan sebesar 0.4, sedangkan
pada kelompok kontrol tidak terdapat kenaikan yang signifikan. Notoatmodjo
(2007) menyatakan bahwa latihan adalah penyempurnaan potensi tenaga-tenaga
yang ada dengan mengulang-ulang aktivitas tertentu. Menurut Ulfa (2015)
kemampuan bahasa seseorag dinilai melalui kelancaran, pemahaman, pengulangan
dan naming. Aspek bahasa pada fungsi kognitif lansia dapat dipengaruhi dengan
memberikan stimulasi, pada intervensi permainan uno stacko stimulasi yang
diberikan pada aspek bahasa yaitu kemampuan lansia memahami peraturan dari
permainan uno stacko, kelancaran lansia memberikan perintah untuk giliran pemain
selanjutnya dan kemampuan lansia mengulangi perintah yang telah diberikan.
Intervensi permainan uno stacko yang telah diberikan secara terjadwal 4 sesi
pertemuan dalam 2 minggu dengan tujuan melatih fungsi kognitif dari reponden
pada kelompok perlakuan. Notoatmodjo (2007) menyatakan bahwa latihan adalah
penyempurnaan potensi tenaga-tenaga yang ada dengan mengulang-ulang aktivitas
tertentu. Setelah dilakukan intervensi permainan uno stacko pada kelompok
perlakuan telah didapatkan peningkatan fungsi kognitif pada aspek orientasi,
perhatian dan kalkulasi, mengingat dan bahasa. Selain aspek-aspek tersebut
Permainan uno stacko juga mempunyai manfaat pada aspek sosial yaitu dapat
membuat lansia saling berinteraksi antar sesama pemain (lansia) dan Fungsi
kinestetik terangsang saat memindahkan balok uno stacko dari bagian bawah keatas
sedangkan fungsi visual terjadi saat lansia berkonsentrasi untuk melihat pergerakan,
warna dan angka dari balok uno stacko.
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Hasil uji statistik Independent T-Test sebagai perbandingan antara kelompok
perlakuan dan kelompok kontrol menunjukkan bahwa pada saat posttest setelah
dilakukan intervensi permainan uno stacko menghasilkan nilai p = 0,000. Hal ini
menjelaskan bahwa ada pengaruh pemberian intervensi permainan uno stacko
terhadap peningkatan fungsi kognitif pada lansia. Permainan uno stacko merupakan
bentuk intervensi keperawatan yang diberikan pada lansia dengan gangguan fungsi
kognitif agar tercapai konsekuensi fungsional yang positif. Menurut (Miller 2012)
konsekuensi fungsional positif merupakan segala hal yang dapat meningkatkan
kualitas hidup lansia atau menurunkan tingkat ketergantungan lansia. Konsekuensi
fungsional positif akan terjadi apabila memfasilitasi tingkat kinerja tertinggi.
Konsekuensi positif (Wellness Outcomes) pada lansia dengan penurunan fungsi
kognitif diantaranya konsentrasi, perhatian, bahasa, kemampuan mengingat dapat
meningkat. Permainan uno stacko dipilih sebagai terapi alternatif non farmakologis
untuk meningkatkan kemampuan fungsi kognitif lansia yang tinggal di panti karena
dapat menstimulasi aspek-aspek dari fungsi kognitif lansia seperti bahasa,
kalkulasi, perhatian dan kemampuan mengingat.
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BAB 6
SIMPULAN DAN SARAN
Bab ini akan menyajikan simpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian
pengaruh permainan uno stacko terhadap peningkatan fungsi kognitif lansia.
6.1

Simpulan
Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa :
1. Terdapat peningkatan fungsi kognitif pada lansia setelah pemberian intervensi
permainan uno stacko pada lansia. Permainan uno stacko dapat meningkat
fungsi kognitif setelah intervensi tersebut diberikan pada lansia setelah terdapat
perbedaan nilai fungsi kognitif sebelum dan setelah diberikan intervensi
tersebut di Griya Usila Santo Yosef Surabaya
2. Terdapat perbedaan fungsi kognitif antara kelompok perlakuan dan kelompok
kontrol setelah diberikan intervensi permainan uno stacko. Permainan uno
stacko meningkatkan fungsi kognitif pada kelompok perlakuan sedangkan pada
kelompok kontrol tidak terdapat perubahan nilai kognitif yang signifikan.
6.2

Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat diberikan saran

sebagai berikut :
1. Bagi Panti dapat melanjutkan melakukan permainan uno stacko secara rutin
untuk meningkatkan dan mempertahankan fungsi kognitif lansia sehingga dapat
mencapai derajat kesehatan dan kualitas hidup yang optimal
2. Bagi

profesi

keperawatan,

diharapkan

dapat

mengembangkan

ilmu

keperawatan gerontik khususnya pada peningkatan fungsi kognitif dan bisa
73
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melakukan kegiatan permainan uno stacko sebagai salah satu terapi nonfarmakologis untuk meningkatkan fungsi kognitif lansia
3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan yang
digunakan untuk penelitian selanjutnya terkait tentang fungsi kognitif lansia
dan lebih mengeksplorasi stimulasi yang akan diberikan pada aspek-aspek
kognitif serta memperbanyak jumlah sampel yang digunakan pada penelitian
selanjutnya.
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LAMPIRAN
Lampiran 1 Surat izin melakukan penelitian
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Lampiran 2 Surat telah selesai melakukan penelitian penelitian
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Lampiran 3 Hasil Uji etik
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Lampiran 4 Penjelasan Kepada Pasien
PENJELASAN PENELITIAN
BAGI RESPONDEN PENELITIAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
: Muhammad Roziqin
Alamat:
: Gubeng Kertajaya VII F No.2, Surabaya
Pekerjaan
: Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga
Nomor Kontak
: 0852-2215-2604
E-mail
: Muhammadroziiqin@gmail.com
Judul Penelitian : Pengaruh permainan uno stacko terhadap fungsi kognitif
lansia di Griya Usila Santo Yosef Surabaya

I.

Tujuan Umum
Menjelaskan pengaruh permainan uno stacko terhadap fungsi kognitif lansia
yang tinggal di panti

II.

Tujuan Khusus
1. Menganalisis tingkat fungsi kognitif pada lansia yang tinggal di panti
sebelum diberikan intervensi permainan uno stacko
2. Menganalisis tingkat fungsi kognitif pada lansia yang tinggal di panti
setelah diberikan intervensi permainan uno stacko
3. Menganalisis pengaruh intervensi permainan uno stacko terhadap fungsi
kognitif pada lansia yang tinggal di panti.

III. Perlakuan yang diterapkan pada subjek
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, dalam penelitian ini
responden akan dilakukan:
1. Jika lansia menyetujui untuk ikut serta dalam penelitian ini, peneliti akan
membagi dalam 2 kelompok yaitu kelompok kontrol dan kelompok
perlakuan.
2. Pada tahap awal, kelompok kontrol maupun kelompok perlakuan diminta
untuk mengisi kuesioner tentang fungsi kognitif
3. Lansia kelompok perlakuan akan mendapat intervensi permainan uno
stacko selama 4 kali pertemuan dan setiap sebelum dan sesudah diberikan
intervensi lansia mengisi kuesioner tentang fungsi kognitif
4. Lansia kelompok kontrol diminta untuk mengisi kuesioner tentang fungsi
kognitif selama 4 kali pertemuan sama seperti kelompok perlakuan.
Setelah mengisi kuesioner, lansia kelompok kontrol juga mendapatkan
intervensi permainan uno stacko setelah post test dilakukan
IV. Manfaat Penelitian Bagi Subjek Penelitian
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Rangkaian kegiatan intervensi permainan uno stacko sebagai upaya
meningkatkan fungsi kognitif pada lansia yang tinggal di panti untuk
mencapai derajat kesehatan yang optimal.
V.

Hak untuk Undur Diri
Keiikutsertaan lansia dalam penelitian ini bersifat sukarela dan lansia-lansia
berhak untuk mengundurkan diri kapan pun, tanpa menimbulkan konsekuensi
yang bersifat merugikan lansia dan apabila dalam penelitian ini tidak bersedia
dijadikan responden, maka peneliti akan mencari responden yang lain.

VI. Jaminan Kerahasiaan Data
Semua data dan informasi identitas lansia akan dijaga kerahasiaannya, yaitu
dengan tidak mencantumkan identitas lansia secara jelas dan pada laporan
penelitian nama lansia dibuat kode.
VII. Adanya Insentif untuk Subyek Penelitian
Seluruh subjek penelitian tidak mendapat insentif berupa uang atau biaya
trasportasi tetapi akan memperoleh souvenir.
VIII. Informasi Tambahan
Penelitian ini akan menyampaikan hasil penelitian kepada lansia. Jika lansia
mengizinkan, hasil penelitian ini juga akan diberikan kepada institusi
pendidikan di mana peneliti sedang belajar serta pada panti werdha setempat.
IX. Pernyataan Kesediaan
Apabila lansia telah memahami penjelasan dan setuju sebagai responden
dalam penelitian ini, mohon menandatangani surat pernyataan bersedia
berpartisipasi sebagai responden penelitian.
Surabaya, Oktober 2017
Hormat saya,

Muhammad Roziqin
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Lampiran 5 Informed Consent
SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENJADI RESPONDEN PENELITIAN
(INFORMED CONSENT)
Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan BERSEDIA / TIDAK
BERSEDIA *) menjadi peserta / responden penelitian yang akan dilakukan oleh
Muhammad Roziqin, mahasiswa Program Studi S1 Pendidikan Ners Fakultas
Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya, yang berjudul:
“Pengaruh Permainan uno stacko terhadap fungsi kognitif lansia di Griya Usila
Santo Yosef Surabaya ”.
Nama
Umur
Alamat

: ……………………………………………………………………..
: ………… tahun
: ……………………………………………………………………..
……………………………………………No.
Tlp
/
Hp:
………………………………….

Kode **)

:

Sebagai responden dari penelitian tersebut. Persetujuan ini saya buat dengan sadar
dan tanpa paksaan dari siapa pun. Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.
*) coret yang tidak perlu
**) diisi oleh peneliti

Surabaya, November 2017
Responden

Peneliti

(…….…………….)

(Muhammad Roziqin)
Penanggung Jawab Panti

Saksi
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(……………………….)
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(……………………….)

(……………………….)

Lampiran 6 Kuesioner data demografi responden
KUESIONER
DATA DEMOGRAFI RESPONDEN

Petunjuk pengisian:
1. Diisi oleh responden
2. Beri tanda (X) pada jawaban yang benar
3. Kotak “kode responden” hanya diisi oleh peneliti

Kode responden

Pertanyaan
1
Usia responden
1. 60 – 65 tahun
2. 66 – 70 tahun
3. 71 - 75 tahun
2
Jenis kelamin responden
1. Laki-laki
2. Perempuan
3
Status perkawinan
1. Tidak menikah
2. Menikah
3. Janda atau duda
4
Lama menghuni panti
1. 0 – 5 tahun
2. 6 – 10 tahun
3. ≥ 10 tahun
5
Pendidikan terakhir responden
1. Tidak sekolah
2. SD (Sekolah Dasar)
3. SMP (Sekolah Menengah Pertama)
4. SMA (Sekolah Menengah Atas)
5. Sarjana
6
Pekerjaan sebelum menghuni panti
1. Tidak bekerja
2. Petani
3. Guru
4. Wiraswasta
5. Lain-lain
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Lampiran 7 Satuan acara kegiatan (SAK) permainan uno stacko
SATUAN ACARA KEGIATAN (SAK)
PERMAINAN UNO STACKO

Pokok bahasan
Hari, tanggal
Pertemuan ke
Waktu Pertemuan
Tempat
Sasaran

: Permainan uno stacko
: November 2017
:1
: 45 menit
: Griya Usila Santo Yosef Surabaya
: Lansia yang Tinggal di Griya Usila Santo Yosef Surabaya

I. Tujuan Instruksional Umum (TIU)
Setelah mendapatkan intervensi permainan uno stacko lansia yang tinggal di
panti dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan
fungsi kognitif
II. Tujuan Instruksional Khusus (TIK)
Setelah dilaksanakan kegiatan lansia mampu:
1. Memahami cara bermain uno stacko
2. Memahami manfaat bermain uno stacko
3. Memahami peraturan bermain uno stacko
4. Meningkatkan fungsi kognitif responden
III. Materi Pembelajaran
Pokok Bahasan: Permainan uno stacko
1. Pengertian uno stacko
2. Cara bermain uno stacko
3. Peraturan bermain uno stacko
IV. Metode Pembelajaran
Ceramah, tanya jawab dan simulasi
V. Media
Alat Peraga (uno stacko)
VI. Kegiatan
No
1.

SKRIPSI

Waktu
5 menit

Kegiatan
Pembukaan:
- Membuka kegiatan dengan mengucapkan salam
- Memperkenalkan diri
- Menjelaskan tujuan dari kegiatan
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No
2.

3.

4.

Waktu

Kegiatan
- Menyebutkan materi yang akan diberikan
30 menit Pelaksanaan:
- Menjelaskan tentang pengertian permainan uno stacko
- Menjelaskan manfaat bermain uno stacko
- Menjelaskan cara bermain uno stacko
- Menjelaskan peraturan bermain uno stacko
- Simulasi bermain uno stacko
5 menit Evaluasi:
- Menanyakan kepada peserta tentang materi yang telah
diberikan, reinforcement kepada lansia yang dapat menjawab
pertanyaan.
5 menit Terminasi:
- Mengucapkan terimakasih
- Mengucapkan salam penutup

VII. Pengorganisasian
Fasilitator : Muhammad Roziqin / asisten penelitian
Peran
: - Mengontrak waktu responden sehari sebelum kegiatan
dilakukan dan mngontrak waktu untuk pertemuan selanjutnya
- Menyiapkan fasilitas permainan uno stacko
- Menjadi fasilitator pada responden jika ada yang membuat
kesalahan
VIII. Evaluasi
a. Evaluasi Struktur
- Lansia memperhatikan kegiatan dengan baik
- Penyelenggaraan kegiatan dilakukan oleh mahasiswa keperawatan
- Pengorganisasian dilakukan 1 hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
b. Evaluasi Proses
- Lansia antusias terhadap materi yang disampaikan pemateri.
- Lansia tidak meninggalkan tempat selama kegiatan berlangsung.
- Lansia terlibat aktif dalam kegiatan.
c. Evaluasi Hasil
- Lansia memahami materi yang telah disampaikan.
- Lansia dapat mempraktikkan hal yang telah diajarkan
IX.
A.

B.

C.

SKRIPSI

Lampiran Materi
Definisi
Uno stacko adalah permainan menyusun balok-balok berwarna dan angka
yang akan disusun dengan mengambil balok yang di bawah untuk
dipindahkan ke paling atas dari susunan balok-balok tersebut
Bentuk Uno stacko
Uno stacko terdiri dari 45 balok berwarna merah, hijau, biru dan ungu. Pada
dua sisi balok tertera angka atau simbol yang digunakan dalam aturan
permainan
Tujuan dari permainan uno stacko
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Tiap pemain uno stacko harus mengambil balok dari baris-baris tumpukan
untuk diletakkan dipuncak tumpukan. Pemain yang menyebabkan tumpukan
balok roboh dinyatakan kalah
D.

E.

SKRIPSI

Arti label pada balok uno stacko
- Wild : Balok ini Berwarna Ungu. Fungsi dari balok ini adalah
untuk mengganti warna sesuai keinginan dari orang yang menarik balok
ungu ini. Jika pemain menarik balok ungu ini maka pemain selanjutnya
harus menarik balok sesuai warna yang diminta penarik balok ungu
tersebut.
- Reverse : Balok ini untuk memutar balik rotasi giliran pemain yang akan
menarik balok. Jika rotasi permainan searah jarum jam dan salah satu
pemain menarik balok reverse maka rotasi giliran pemain berbalik menjadi
berlawanan arah jarum jam.
- Draw 2 : Balok ini mengharuskan pemain selanjutnya untuk mengambil 2
balok. Label dari balok ini adalah 2 kartu (seperti pada gambar balok biru
diatas). Jika pemain pertama mengambil balok Draw 2 berwarna Merah,
maka pemain kedua harus mengambil 2 balok. Pertama harus sesuai
warnanya (keadaan saat ini dikondisikan mengambil warna Merah) dengan
balok pertama namun berbeda angka juga boleh, lalu balok kedua bebas
namun harus sesuai dengan balok pertama boleh berwarna merah dan bebas
angka berapa saja atau angka yang sama dan bebas warna. Boleh juga
mengambil balok lain seperti reverse, wild, skip, dan draw 2. catatatan : Jika
pemain 1 mengambil balok Draw 2 lalu pemain 2 mengambil balok draw 2
juga, maka pemain 3 akan mengambil 4 balok.
- Skip : Balok ini berguna untuk melompati pemain selanjutnya. Jadi, pemain
selanjutnya tidak akan mengambil balok jika pemain pertama mengambil
balok Skip ini. Jika pemain pertama mengambil balok skip maka pemain
kedua tidak boleh bermain atau mengambil balok dan permainan
dilanjutkan ke pemain ketiga yang mengambil balok selanjutnya.
- Angka : Hampir semua warna disetiap balok pasti memiliki angka (kecuali
balok ungu). Jika sebelumnya ada pernah bermain UNO Card pasti anda
mengerti cara menarik balok ini. Tetapi jika anda tetap tidak mengerti maka
saya akan memberitahu anda. Jadi, jika pemain pertama menarik balok
berwarna Merah dengan label 4, maka pemain selanjutnya harus menarik
balok berwarna Merah(berbeda label (boleh angka 1, 2, 3, 4, reverse, draw
2, atau skip)) atau mengambil balok lain dengan label angka 4 (berbeda
warna atau berwarna sama, boleh biru, hijau, kuning, atau merah juga)
atau boleh juga mengambil Balok Wild (balok Ungu).
Pemain uno stacko
Uno stacko dapat dimainkan oleh setiap orang tanpa batas usia dan jenis
kelamin asalkan mampu mengerti dan mematuhi peraturan permainannya.
Jumlah pemain Uno stacko terdiri dari 2 sampai 6 orang, sebelum memulai
permainan setiap pemain menentukan pemain yang mendapat giliran pertama.
Cara yang bisa digunakan yaitu dengan suit/diundi. Para pemain kemudian
duduk mengelilingi tumpukan Uno stacko. Permainan mendapat giliran
pertama menentukan urut-urutan giliran pemain yang lain. Cara yang
termudah adalah urutan giliran searah jarum jam
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F.

G.

H.

I.

SKRIPSI

Susunan balok awal
Pada awal permainan balok-balok uno stacko disusun membentuk tumpukan.
Setiap baris pada tumpukan terdiri dari 3 balok. Arah penyusunan balok antara
suatu baris dengan baris setelah /sebelumnya adalah menyilang. Pemain harus
menyusun balok uno stacko, setiap baris harus memili angka dan warna yang
berbeda. Pemain yang mendapatkan giliran pertama bebas untuk mengambil
sembarang balok selain 3 baris paling atas
Cara mengambil balok uno stacko
- Satu tangan
Setiap pemain harus mengambil balok pada tumpukan dengan satu
tangan. Begitu juga ketika pemain menaruh balok dipuncak tumpukan.
Pemain yang menyentuh balok dengan dua tangan akan dinyatakan kalah.
Pemain bebas menggunakan setiap jari di satu tangan untuk menarik,
menggeser dan mendorong balok – balok di tumpukan
- Meletakkan balok
Setiap balok yang berhasil diambil oleh pemain harus diletakkan dipuncak
tumpukan dengan menggunakan satu tangan. Pemain tidak dapat
membuat baris baru sebelum susunan dipuncak tumpukan membentuk
satu baris yang terdiri dari 3 balok
Peraturan tambahan
1) Ketika pemain telah meletakkan balok uno stacko dibagian puncak,
pemain tersebut memberikan perintah kepada pemain selanjutnya untuk
mengambil balok sesuai dengan peraturan permainan uno stacko
2) Pemain yang merobohkan balok uno stacko, selanjutnya akan menyusun
kembali uno stacko sesuai dengan peraturannya
3) Jika ada pemain yang merobohkan balok uno stacko, maka permain
tersebut harus menjawab soal dari fasilitator yaitu tentang aspek kognitif
(orientasi : nama tempat dan kalkulasi : perhitungan serta kemampuan
registrasi reponden)
4) Peraturan pada nomor 2 juga berlaku pada pemain yang mengambil balok
dengan menggunakan kedua tangan
Manfaat bermain uno stacko
➢ Meningkatkan keterampilan kognitif
Kognitif Keterampilan kognitif (cognitive skill) berkaitan dengan
kemampuan untuk belajar dan memecahkan masalah. Dengan bermain
uno stacko para pemain akan mencoba memecahkan masalah yaitu
menyusun balok secara teratur dan rapi.
➢ Meningkatkan keterampilan mototrik
Motorik Halus Keterampilan motorik halus (fine motor skill) berkaitan
dengan kemampuan menggunakan otot-otot kecilnya khususnya tangan
dan jari-jari tangan. Supaya balok dapat tersusun membentuk bangunan
maka bagian-bagian balok harus disusun secara hati-hati.
➢ Meningkatkan keterampilan sosial.
Keterampilan sosial berkaitan dengan kemampuan berinteraksi dengan
orang lain. Uno stacko dapat dimainkan secara perorangan. Namun uno
stacko dapat pula dimainkan secara kelompok. Permainan yang dilakukan
oleh secara kelompok akan meningkatkan interaksi sosial antara
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pemainnya. Dalam kelompok, anggota akan saling menghargai, saling
membantu dan berdiskusi satu sama lain.
➢ Melatih kesabaran
Bermain uno stacko membutuhkan ketekunan, kesabaran dan
memerlukan waktu untuk berpikir dalam menyelesaikan tantangan.
➢ Meningkatkan Konsentrasi
Bermain uno stacko membutuhkan konsentrasi ketika akan memindahkan
balok uno stacko keatas, karena jikaa tidak hati-hati akan menyebabkan
tumpukan uno stacko tersebut roboh dan permainan selesai.
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Lampiran 8 Satuan acara kegiatan (SAK) permainan uno stacko
SATUAN ACARA KEGIATAN (SAK)
PERMAINAN UNO STACKO

Pokok bahasan
Hari, tanggal
Pertemuan ke
Waktu Pertemuan
Tempat
Sasaran

: Permainan uno stacko
: November 2017
: 2-5
: 45 menit
: Griya Usila Santo Yosef Surabaya
: Lansia yang Tinggal di Griya Usila Santo Yosef Surabaya

I. Tujuan Instruksional Umum (TIU)
Setelah mendapatkan intervensi permainan uno stacko lansia yang tinggal di
panti dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan
fungsi kognitif
II. Materi Pembelajaran
Pokok Bahasan: Permainan uno stacko
III. Metode Pembelajaran
simulasi
IV. Media
Alat Peraga (uno stacko)
V. Tata Letak
Keterangan :
- persegi Panjang warna biru : fasilitator
- persegi Panjang warna putih : responden
- persegi Panjang garis-garis : letak balok
uno stacko

VI. Kegiatan
No
1.

SKRIPSI

Waktu
5 menit

Kegiatan
Pembukaan:
- Membuka kegiatan dengan mengucapkan salam
- Memperkenalkan diri
- Menjelaskan tujuan dari kegiatan
- Menyebutkan materi yang akan diberikan
- Mengontrak waktu kepada responden
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No
2.

3.

4.

VII.

Waktu
Kegiatan
30 menit Pelaksanaan:
- Melakukan permainan uno stacko sesuai dengan standar
operasional prosedur (SOP)
5 menit Evaluasi:
- Memberikan reinforcement kepada lansia setelah permainan
- Mengukur fungsi kognitif lansia menggunakan kuesioner
mini mental state exam MMSE
5 menit Terminasi:
- Mengucapkan terimakasih
- Mengucapkan salam penutup
Pengorganisasian
Fasilitator : Muhammad Roziqin / asisten penelitian
Peran
: - Mengontrak waktu responden sehari sebelum kegiatan
dilakukan dan mngontrak waktu untuk pertemuan selanjutnya
- Menyiapkan fasilitas permainan uno stacko
- Menjadi fasilitator pada responden jika ada yang membuat
kesalahan

VIII. Evaluasi
d. Evaluasi Struktur
- Lansia memperhatikan kegiatan dengan baik
- Penyelenggaraan kegiatan dilakukan oleh mahasiswa keperawatan
- Pengorganisasian dilakukan 1 hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
e. Evaluasi Proses
- Lansia aktif terhadap kegiatan bermain uno stacko
- Lansia tidak meninggalkan tempat selama kegiatan berlangsung.
- Lansia terlibat aktif dalam kegiatan.
f. Evaluasi Hasil
- Lansia dapat mempraktikkan hal yang telah dilakukan
- Lansia dapat meningkatkan fungsi kognitif

SKRIPSI
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Lampiran 9 Standar operasional prosedur (SOP) permainan uno stacko
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERMAINAN UNO STACKO

No
1.

2
3
4
4

Topik
Tujuan

Permainan uno stacko
1. Meningkatkan fungsi kognitif lansia
2. Meningkatkan konsentrasi Lansia
3. Meningkatkan sosialisasi diantara lansia
Waktu
4 sesi dalam 2 minggu, satu sesi 45 menit
Fasilitator
Muhammad Roziqin dan asisten peneliti
Pemain
Responden pada penelitian ini
Alat dan bahan 1. Satu set uno stacko
kegiatan
2. Meja
3. Kursi

4. Komposisi warna dan angka pada balok uno stacko :
1) Warna : Hijau, Merah, Biru, Kuning, ungu
2) Angka : 1, 2, 3, dan 4
5
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Tahap
Persiapan

1. Memperkenalkan diri kepada responden.
2. Menyampaikan maksud dan tujuan.
3. Mengontrak waktu kegiatan intervensi akan
diberikan.
4. Menyiapkan uno stacko, meja dan kursi di ruang yang
telah disediakan.
5. Perhatikan lingkungan responden senyaman dan
setenang mungkin.
6. Menyiapkan 6 kursi yang mengelilingi meja
7. Uno stacko disusun di atas meja dengan balok yang
berbeda warna disetiap baris
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Prosedur
penatalaksanaan
intervensi
permainan uno
stacko

1. Sebelum permainan menyampaikan :
1) Permainan uno stacko harus sportif dengan tidak
mengganggu konsentrasi pemain yang lain
2) Pada saat memindahkan balok, balok yang
dipindahkan harus yang di bawah dan,
2. Pemain duduk pada kursi yang telah disediakan
3. Pemain melakukan suit untuk menentukan siapa yang
berhak untuk memulai permainan
4. Permainan dimulai
5. Pemain secara bergantian memindahkan balok uno
stacko sesuai dengan gilirannya dan tidak boleh tidak
mengambil jika gilirannya
6. Pemain yang telah memindahkan balok uno stacko,
selanjutnya pemain tersebut memberikan perintah
kepada pemain selanjutnya untuk mengambil balok
uno stacko sesuai dengan aturan permainan uno
stacko yang telah dibuat
1) Balok yang harus dipindahkan sesuai dengan
warna balok yang dipindahkan pemain sebelum,
atau
2) Balok yang harus dipindahkan sesuai dengan
angka balok yang dipindahkan oleh pemain
sebelumnya
7. Jika balok uno stacko yang dipindahkan roboh,
selanjutnya pemain yang merobohkan balok uno
stacko diberikan pertanyaan tentang tempat, waktu
dan kalkulasi
8. Setelah menjawab pertanyaan selanjutnya pemain
yang merobohkan uno stacko menyusun kembali uno
stacko dengan tiap baris balok uno stacko harus
berbeda warna
9. Jika ada pemain yang memindahkan balok uno stacko
dengan menggunakan dua tangan, pemain tersebut
akan diberikan pertanyaan tentang tempat, waktu dan
kalkulasi karena telah melanggar aturan permainan
uno stacko
10. Permainan uno stacko terus berlangsung sampai
kontrak waktu berakhir
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Lampiran 10 Kuesioner Mini Mental State Exam (MMSE)
MMSE (Mini Mental Status Exam)
Nama/Kode Respoden
Tgl/Jam
No.

:
:

1

Aspek
Kognitif
Orientasi

Nilai
maksimal
5

2

Orientasi

5

3

Registrasi

3

4

Perhatian dan
kalkulasi

5

5

Mengingat

3

6

Bahasa

9

SKRIPSI

Nilai
Klien
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Kriteria
Menyebutkan dengan benar :
Tahun : ............................
Hari :.................................
Musim : ...........................
Bulan : ..............................
Tanggal :…………………
Dimana sekarang kita berada ?
Negara: ……………………
Panti : …………………
Propinsi:………………….
Wisma/Kamar : …………
Kabupaten/kota:
………………………………………
Sebutkan 3 nama obyek (misal : kursi,
piring, kertas), kemudian ditanyakan
kepada klien, menjawab :
1) Kursi
2) Piring
3) Kertas
Meminta klien berhitung mulai dari 100
kemudian kurangi 7 sampai 5 tingkat.
Jawaban :
1) 93
2) 86
3) 79
4) 72
5) 65
Minta klien untuk mengulangi ketiga
obyek pada poin ke- 3 (tiap poin nilai 1)
1) ……………………………………..
2) ……………………………………..
3)………………………………………
Menanyakan pada klien tentang benda
(sambil menunjukan benda tersebut).
1). ..........................................................
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No.

Aspek
Kognitif

Nilai
maksimal

Nilai
Klien

Kriteria
2). ..........................................................
3). Minta klien untuk mengulangi kata
berikut :“(tidak ada, dan, jika, atau
tetapi )”
Klien menjawab : ..................................
Minta klien untuk mengikuti perintah
berikut yang terdiri 3 langkah.
4). Ambil kertas ditangan anda
5). Lipat dua
6). Taruh dilantai.
Perintahkan pada klien untuk hal
berikut (bila aktifitas sesuai perintah
yang dituliskan di kertas nilai satu poin.
7). “Tutup mata anda”
8). Perintahkan kepada klien untuk
menulis kalimat dan
9). Menyalin gambar 2 segi lima yang
saling bertumpuk

Total nilai
30
Interpretasi hasil :
24 – 30
: tidak ada gangguan kognitif
18 – 23
: gangguan kognitif sedang
0 - 17
: gangguan kognitif berat
Kesimpulan:………………………………………………………………………
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Lampiran 11 Analisis SPSS demografi responden
1. Data demografi kelompok perlakuan
Usia Responden

Valid

60-65 tahun
66-70 tahun
≥71 tahun
Total

Frequency

Percent

3
3
12
18

16.7
16.7
66.7
100.0

Valid Percent Cumulative
Percent
16.7
16.7
16.7
33.3
66.7
100.0
100.0

Jenis kelamin

Valid

Perempuan
Laki-laki
Total

Frequency Percent

Valid Percent

12
6
18

66.7
33.3
100.0

66.7
33.3
100.0

Cumulative
Percent
66.7
100.0

Satus pernikahan
Valid

janda/duda

Frequency
18

Percent
100.0

Valid Percent
100.0

Frequency
18

Percent
100.0

Valid Percent
100.0

Lama tinggal di panti
Valid

(0-5) tahun

Pendidikan Terakhir Responden
Frequency Percent Valid Percent
Valid

SKRIPSI

Sekolah Dasar
Sekolah
Menengah
Pertama
Sekolah
Menengah
Atas
Sarjana
Total

5
3

27.8
16.7

27.8
16.7

Cumulative
Percent
27.8
44.4

7

38.9

38.9

83.3

3
18

16.7
100.0

16.7
100.0

100.0
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Pekerjaan Responden Sebelum di Panti
Frequency Percent Valid Percent
Valid

Wiraswasta
PNS
Ibu Rumah
Tangga
Lain-lain
Total

2
2
9

11.1
11.1
50.0

11.1
11.1
50.0

5
18

27.8
100.0

27.8
100.0

Cumulative
Percent
11.1
22.2
72.2
100.0

2. Data demografi kelompok kontrol
Usia Responden

Valid

60-65
tahun
66-70
tahun
≥71 tahun
Total

Frequency

Percent

2

11.1

Valid Percent Cumulative
Percent
11.1
11.1

6

33.3

33.3

44.4

10
18

55.6
100.0

55.6
100.0

100.0

Jenis kelamin

Valid

Perempuan
Laki-laki
Total

Frequency Percent

Valid Percent

12
6
18

66.7
33.3
100.0

66.7
33.3
100.0

Cumulative
Percent
66.7
100.0

Satus pernikahan
Valid

janda/duda

Frequency
18

Percent
100.0

Valid Percent
100.0

Frequency
18

Percent
100.0

Valid Percent
100.0

Lama tinggal di panti
Valid

(0-5) tahun

Pendidikan Terakhir Responden
Frequency
Valid
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Sekolah Dasar 6

Percent

Valid Percent

33.3

33.3
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Cumulative
Percent
33.3
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Sekolah
Menengah
Pertama
Sekolah
Menengah
Atas
Sarjana
Total

Frequency

Percent

Valid Percent

3

16.7

16.7

Cumulative
Percent
50.0

7

38.9

38.9

88.9

2
18

11.1
100.0

11.1
100.0

100.0

Pekerjaan Responden Sebelum di Panti
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
Wiraswasta 5
27.8
27.8
27.8
PNS
1
5.6
5.6
33.3
Ibu Rumah 8
44.4
44.4
77.8
Tangga
Lain-lain
4
22.2
22.2
100.0
Total
18
100.0
100.0
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Lampiran 12 Analisis SPPS (Paired and independent T-test)
1. Uji Normalitas
Uji Normalitas Kelompok Perlakuan
Jenis
Kolmogorov-Smirnova
kelompok
Statistic
Df
Sig.
responden
Hasil Tes Kelompok
.145
18
.200*
Sebelum Perlakuan
Intervensi
Hasil Tes Kelompok
.135
18
.200*
Setelah
Perlakuan
Intervensi
a. Lilliefors Significance Correction
*. This is a lower bound of the true significance.
Uji Normalitas Kelompok Kontrol
Jenis
Kolmogorov-Smirnova
kelompok
Statistic
df
Sig.
responden
Hasil Tes
Kelompok
Sebelum
.136
18 .200*
Kontrol
Intervensi
Hasil Tes
Kelompok
Setelah
.147
18 .200*
Kontrol
Intervensi
a. Lilliefors Significance Correction
*. This is a lower bound of the true significance.

Shapiro-Wilk
Statistic
df
Sig.
.934

18

.225

.959

18

.579

Shapiro-Wilk
Statistic

df

Sig.

.952

18

.453

.937

18

.256

Uji Normalitas Responden One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Hasil Tes Sebelum Hasil Tes Setelah
Intervensi
Intervensi
N
36
36
Normal Parametersa Mean
18.58
20.47
Std. Deviation
2.465
3.359
Most Extreme
Absolute
.142
.104
Differences
Positive
.094
.104
Negative
-.142
-.083
Kolmogorov.852
.625
Smirnov Z
Asymp. Sig. (2.462
.829
tailed)
a. Test distribution is Normal.
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2. Hasil Paired T-test Kelompok Perlakuan
Paired Samples Statistics

Pair 1

Mean

N

Std.
Deviation

Std. Error Mean

18.61

18

2.704

.637

22.50

18

2.956

.697

Hasil Tes Sebelum
Intervensi
Hasil Tes Setelah
Intervensi

Paired Samples Correlations
N
Pair 1 Hasil Tes Sebelum Intervensi & 18
Hasil Tes Setelah Intervensi

Correlation
.961

Sig.
.000

Paired Samples Test
Mean

Pair 1

Hasil Tes
Sebelum
Intervensi
- Hasil
Tes
Setelah
Intervensi

Paired Differences
Std.
Std.
95% Confidence
Deviation Error
Interval of the
Mean
Difference
Lower
Upper

-3.889

.832

.196

-4.303

-3.475

t

df

-19.822 17

3. Hasil Paired T-test Kelompok Kontrol
Paired Samples Statistics

Pair 1

Hasil Tes Sebelum
Intervensi
Hasil Tes Setelah
Intervensi

Mean

N

Std.
Deviation

Std. Error Mean

18.56

18

2.281

.538

18.44

18

2.406

.567

Paired Samples Correlations
N
Pair 1 Hasil Tes Sebelum Intervensi &
18
Hasil Tes Setelah Intervensi
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Correlation

Sig.

.949

.000
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(2tailed)
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Paired Samples Test
Mean

Pair 1

Hasil Tes
Sebelum
Intervensi
- Hasil
Tes
Setelah
Intervensi

.111

Paired Differences
Std.
Std.
95% Confidence
Deviation Error
Interval of the
Mean
Difference
Lower
Upper

.758

.179

-.266

.488

t

df

Sig.
(2tailed)

.622

17

.542

4. Uji Independent T-test
Group Statistics

Hasil Tes
Sebelum
Intervensi
Hasil Tes
Setelah
Intervensi

Jenis
kelompok
responden
Kelompok
Perlakuan
Kelompok
Kontrol
Kelompok
Perlakuan
Kelompok
Kontrol

N

Mean

Std.
Deviation

Std. Error
Mean

18

18.61

2.704

.637

18

18.56

2.281

.538

18

22.50

2.956

.697

18

18.44

2.406

.567

Independent Samples Test
Levene's
Test for
Equality of
Variances
F
Sig.

Hasil Tes
Sebelum
Intervensi

Hasil Tes
Setelah
Intervensi
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Equal
.369
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed
Equal
.713
variances
assumed

.548

.404

t-test for Equality of Means

t

df

Sig.
Mean
Std. Error
(2Difference Difference
tailed)

.067

34

.947

.056

.834

.067

33.062

.947

.056

.834

-1.641

1.752

4.515

34

.000

4.056

.898

2.230

5.881
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95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower Upper
-1.639
1.750
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Levene's
Test for
Equality of
Variances
F
Sig.

Equal
variances
not
assumed
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t-test for Equality of Means

t

df

4.515 32.658

Sig.
Mean
Std. Error
(2Difference Difference
tailed)
.000
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4.056

.898

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower Upper
2.227
5.884
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