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ABSTRAK 

 

EFEK PERMAINAN KARTU REMI DENGAN METODE TEPUK 

NYAMUK TERHADAP FUNGSI KOGNITIF DAN INTERAKSI SOSIAL 

PADA LANSIA DI PANTI 

 

PENELITIAN QUASY EXPERIMENTAL 

 

Oleh: Nurul Yuniarsih 

Pendahuluan: Penelitian ini bertujuan untuk memberikan referensi lain dalam 

meningkatkan fungsi kognitif dan interaksi sosial pada lansia. Indonesia setiap 

tahun terjadi peningkatan pada kasus demensia, demensia merupakan penyakit ke 

empat setelah penyakit degeneratif penyebab kematian. Metode: Peneliti 

menggunakan desain quasy experimental dengan pendekatan pre and post control 

group yaitu untuk melihat hubungan sebab akibat dengan melibatkan kelompok 

kontrol dan kelompok perlakuan. Menggunakan simple purposive sampling 

diambil sesuai kriteria inklusi dan eksklusi yang masing-masing berjumlah 30 

untuk kelompok perlakuan dan kelompok kontrol, semua partisipan adalah lansia 

di Griya werdha dan HargodedaliSurabaya. Variabel Independen dalam penelitian 

ini adalah permainan kartu remi dengan metode tepuk nyamuk dan variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah fungsi kognitif dan interaksi sosial. Data 

dikumpulkan dengan menggunakan kuisioner MMSE dan interaksi sosial 

kemudian dianalisis menggunakan wilcoxon signed rank test dan mann whiteny 

dengan tingkat signifikansi α≤ 0,05. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ada pengaruh permainan kartu remi dengan metode tepuk nyamuk terhadap 

peningkatan kognitif (p = 0,000) dan interaksi sosial (p = 0,000).Diskusi: 

Kesimpulan dari permainan kartu remi dengan metode tepuk nyamuk memberikan 

efek yang positif bagi lansia dan dapat dijadikan referensi lain untuk 

meningkatkan fungsi kognitif dan interaksi sosial pada lansia. Peneliti 

selanjutnya, disarankan game ini dapat diganti metode tos pada lansia. 

 

 

Kata kunci: lansia, permainan kartu remi dengan metode tepuk nyamuk, 

fungsi kognitif dan interaksi sosial. 
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