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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Terapi lingkungan merupakan salah satu bentuk upaya kuratif yang dapat 

dilakukan untuk membantu proses penyembuhan penyakit karena lingkungan 

berkaitan erat dengan stimulasi psikologis seseorang yang berdampak pada 

kesembuhan seseorang, lingkungan tersebut akan memberikan dampak yang baik 

pada kondisi fisik maupun kondisi psikologis seseorang. Salah satu jenis kegiatan 

terapi lingkungan untuk pasien dengan depresi yaitu Plant therapy di mana tujuan dari 

terapi ini mengajarkan pasien untuk memelihara segala sesuatu/makhluk hidup, dan 

membantu hubungan yang akrab antara satu pribadi dengan pribadi yang lainnya       

( Yosep, 2009).  

Sejauh ini belum ditemukan adanya dampak negatif yang dapat muncul dari 

penggunaan terapi lingkungan karena terapi ini di sesuaikan dengan situasi dan 

kondisi pasien saat sebelum diberikan terapi. Plant therapy dalam istilahnya berkebun 

mempunyai dampak positif bagi lingkungan sekitar selain sebagai salah satu pilihan 

untuk menghijaukan bumi dan mengurangi efek global warming, juga dapat 

meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan merupakan sumber diit sehari-hari 

http://www.ivanhoesada.com/id/cetak/artikel/berkebun-bagi-bumi-dan-kesehatan-

yang-lebih-baik, diperoleh 20 Oktober 2011). 

Plant therapy merupakan salah satu terapi penting untuk menangani masalah 

klien dengan gangguan alam perasaan seperti depresi. Depresi merupakan salah satu 

bentuk gangguan pada alam perasaan (afektif, mood) yang ditandai kemurungan, 

kesedihan, kelesuan, kehilangan gairah hidup, tidak ada semangat, dan merasa tidak 

berdaya, perasaan bersalah atau berdosa, tidak berguna dan putus asa sehingga 

http://www.ivanhoesada.com/id/cetak/artikel/berkebun-bagi-bumi-dan-kesehatan-yang-lebih-baik
http://www.ivanhoesada.com/id/cetak/artikel/berkebun-bagi-bumi-dan-kesehatan-yang-lebih-baik
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menimbulkan rasa/ide bunuh diri (suicide) atau perilaku bunuh diri, sebanyak 40% 

penderita depresi mempunyai ide untuk bunuh diri, dan hanya lebih kurang 15% saja 

yang sukses melakukannya (Yosep, 2009).  

Banyaknya dampak negatif yang sering terjadi pada klien depresi serta untuk 

menghadapi dan mengatasi kemungkinan yang terburuk yaitu perilaku/ide untuk 

melakukan bunuh diri pada klien depresi, maka diperlukan pelayanan keperawatan 

yang komprehensif dan terapi yang tepat untuk mengurangi dampak negatif yang 

sering terjadi. Proses keperawatan pada klien dengan masalah kesehatan jiwa geriatri 

merupakan tantangan yang unik karena masalah kesehatan jiwa geriatri mungkin tidak 

dapat dilihat langsung, seperti pada masalah kesehatan fisik yang dapat 

memperlihatkan berbagai macam gejala dan disebabkan oleh beberapa hal yang jelas 

dan nyata. 

Depresi merupakan problem kesehatan masyarakat. Menurut World Health 

Organization (WHO) depresi berada pada urutan ke-empat penyakit dunia, dan 

diprediksikan akan menjadi masalah gangguan kesehatan utama pada tahun 2020 

(Amir, 2005).  WHO juga memperkirakan bahwa depresi akan menjadi penyebab 

utama masalah penyakit dunia pada tahun 2020. WHO memperkirakan 121 juta 

orang kini menderita depresi  5,8 % pria dan 9,5 %  wanita mengalami episode 

depresi  pada tahun tertentu. Kejadian depresi tidak menutup kemugkinan dapat 

menyerang pada semua usia, baik golongan muda ataupun golongan lanjut usia. 

Dharmono (2008) mengatakan prevalensi depresi pada lansia di dunia sekitar 

8-15% dan hasil meta analisis dari laporan-laporan negara-negara di dunia 

mendapatkan prevalensi depresi pada lansia 13,5 % dengan perbandingan wanita dan 

pria 14,1:8,6. Dengan insidensi depresi paling rendah terdapat pada lansia yang 

menetap di masyarakat dan paling tinggi pada lansia yang menjadi penghuni panti 
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rawat Werdha (Futterman, Thompson, Gallagher-Thompson, dan Farris,1995) dalam 

(Hoyer & Roodin, 2003). Untuk lansia yang tinggal di Institusi, angkanya meningkat 

hingga 50-75% (Black, 1990, dalam Noorkasiani, 2009 : 49).  Hasil survey yang 

dilakukan oleh dokter spesialis jiwa (PDSKJ) pada tahun 2007 menyebutkan sekitar 

94% masyarakat Indonesia mengidap depresi dari tingkat ringan sampai dengan 

tingkat yang paling berat.  

Perkembangan dan kemajuan teknologi di berbagai bidang, khususnya bidang 

perekonomian, kesehatan, menyebabkan meningkatnya usia harapan hidup, sehingga 

dapat menambah jumlah populasi lansia. Diprediksikan tahun 2020-2025, Indonesia 

akan menduduki peringkat negara dengan struktur dan jumlah penduduk lanjut usia 

setelah RRC, India, dan Amerika Serikat dengan umur harapan hidup di atas 70 

tahun (Nugroho, 2008). 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah lansia pada tahun 2005 

berjumlah 15.814.511 jiwa atau 7,2 % dan diperkirakan akan melonjak menjadi 

28.822.879 jiwa pada tahun 2020 atau sebesar 11,34% penduduk (Data Satastik 

Indonesia, 2010). Saat ini jumlah lansia di Kota Probolinggo mencapai 17.386 jiwa 

sedangkan di Kabupaten Probolinggo mencapai 120.263 jiwa 

(http://www.probolinggokab.go.id/site/index.php?option=com_content&task=vie

w&id=233&Itemid=97, diperoleh 19 Oktober 2011).  

Peningkatan usia harapan hidup tentunya mempunyai dampak lebih banyak 

terhadap terjadinya gangguan penyakit pada lansia. Dampak terbesar secara individu, 

karena pengaruh proses menua sering terjadi berbagai masalah baik secara fisik 

biologi, mental maupun sosial ekonomi. The National Old People’s Welfare Council di 

http://www.probolinggokab.go.id/site/index.php?option=com_content&task=view&id=233&Itemid=97
http://www.probolinggokab.go.id/site/index.php?option=com_content&task=view&id=233&Itemid=97
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Inggris menyatakan bahwa depresi mental merupakan penyakit urutan pertama pada 

lanjut usia (Nugroho, 2008).  

Menurut hasil penelitian yang dilakukan Ibrahim (2008) tentang Hubungan 

Kejadian-kejadian Depresi dengan Tipe Kepribadian Lansia di Panti Tresna Werdha 

Wlingi Blitar didapatkan kesimpulan bahwa dari 30 lansia yang menjadi responden 

dan dinilai tingkat depresinya didapatkan 57 % lansia mengalami depresi, dengan 

klasifikasi 50 % mengalami depresi ringan sisanya 7 % mengalami depresi sedang. 

 Hampir 30 % lansia menderita depresi dan timbulnya depresi selain karena 

penyakit yang diderita lansia juga diakibatkan karena akibat post power syndrome bagi 

lansia yang bekerja dan kurangnya dukungan serta perhatian dari keluarga, sehingga 

lansia merasa bahwa dirinya sudah tidak dibutuhkan lagi, tidak berguna, tidak dihargai 

di dalam keluarganya dan merasa menjadi beban bagi keluarganya. Beberapa 

permasalahan yang dihadapi oleh lansia di atas dapat menjadikan mereka mengalami 

depresi 

Sekian banyak kasus penderita depresi yang menimbulkan resiko bunuh diri 

pada lansia hanya sekitar 30 % penderita depresi yang benar-benar mendapatkan 

pengobatan yang cukup, meskipun telah tersedia teknologi pengobatan depresi yang 

efektif dan membutuhkan terapi tambahan yang bersifat komprehensif, holistik, dan 

multidisipliner dengan mengupayakan optimalisasi aspek lingkungan melalui 

penerapan konsep psikologi lingkungan, karena lingkungan secara umum akan 

berkaitan erat dengan tujuan keperawatan dan menyangkut status kesehatan 

seseorang, maka salah satu terapi yang mulai dan akan diperkenalkan yaitu adalah 

terapi lingkungan yang merupakan suatu tindakan penyembuhan pasien dengan 

depresi melalui manipulasi unsur yang ada di lingkungan dan terpengaruh terhadap 
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proses penyembuhan, hal ini  sesuai dengan teori keperawatan yang dikemukan oleh 

Florence Nightingale dalam Fundamental keperawatan (Kozier 2007) bahwa konsep 

utama dalam model keperawatannya adalah pasien dipandang dalam konteks 

lingkungan secara keseluruhan. Lingkungan dipandang sebagai segala kondisi 

eksternal dan mempengaruhi kehidupan dan perkembangan organisme dan 

mempunyai kemampuan untuk mencegah, menekan atau mendukung penyakit atau 

kematian. Lingkungan fisik (ventilasi, suhu, bau, kebisingan dan cahaya) merupakan 

faktor dasar yang mempengaruhi keadaan pasien dimanapun berada.  

Penggunaan lingkungan tersebut untuk tujuan terapeutik, sehingga setiap 

interaksi dengan pasien dipandang dapat memberikan hasil yang menguntungkan 

dalam meningkatkan fungsi yang optimal, hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

Bloom yang menyatakan bahwa 60 % faktor yang menentukan status kesehatan 

seseorang adalah kondisi lingkungannya, karena lingkungan tersebut akan 

memberikan dampak yang baik pada kondisi fisik maupun kondisi psikologis 

seseorang.  

Hasil penelitian Suryani (1999, dalam Yosep 2009) di RSHS menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh yang kuat antara terapi lingkungan yang dimodifikasi 

dengan kemampuan adaptasi pada pasien selama perawatan menyebabkan rata-rata 

hari perawatan menjadi menurun. Lingkungan tersebut akan berpengaruh pula pada 

proses perawatan di rumah sakit ataupun di panti tempat lansia tinggal, hal ini pada 

akhirnya akan menentukan keberhasilan perawatan dan pengobatan, dimana suatu 

pengharapan yang cukup besar untuk meminimalkan depresi yang terjadi pada pasien 

secara simultan, dari depresi tingkat berat menjadi sedang, depresi sedang menjadi 

ringan dan ringan menjadi mampu mengendalikan faktor-faktor yang dapat memicu 
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terjadinya depresi dan pada akhirnya depresi dapat dihilangkan secara parsial atau 

menyeluruh.  

Setelah dilakukan wawancara terhadap pengurus Panti Wisma Tresna Werdha 

Probolinggo, mereka mengatakan bahwa selama ini terapi lingkungan plant therapy 

belum pernah dilakukan karena mereka belum tahu apa dan bagaimana plant therapy 

tersebut dilakukan. Selain itu belum pernah dilakukan kegiatan-kegiatan yang dapat 

menstimulasi atau memperbaiki status kesehatan lansia, selama ini lansia tidak 

diberdayakan, tidak ada program khusus untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan 

tertentu yang berhubungan dengan lansia. Hambatan  lain keterbatasan Sumber Daya 

Manusia yang sesuai dengan disiplin ilmunya yang bisa berkumpul dan duduk 

bersama serta berpikir guna menghasilkan situasi kondisi Panti Werdha atau rumah 

sakit yang ideal, selain itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melaksanakan 

terapi lingkungan plant therapy. Kelebihan Plant therapy dibandingkan dengan terapi 

lain yaitu selain memperoleh kesenangan tersendiri, terapi ini justru mampu 

menghasilkan sesuatu yang berharga untuk meningkatkan perekonomian seseorang. 

Berdasarkan fenomena di atas untuk meyakinkan dan membuktikan 

bahwasannya terapi lingkungan dengan Plant Therapy mempunyai pengaruh yang 

sangat efektif terhadap penyembuhan depresi pada lansia, tentunya dengan media 

tanaman yang relatif murah dan efisien terhadap waktu juga bisa dimanfaatkan oleh 

instansi yang bersangkutan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul: Efektivitas Terapi Lingkungan “Plant therapy”  Terhadap Tingkat 

Depresi  pada Lansia Di Panti  Wisma Tresna Werdha Muhammadiyah Kota 

Probolinggo. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka dapat  

dirumuskan sebagai berikut Apakah terapi lingkungan Plant therapy efektif terhadap 

Depresi pada Lansia secara simultan dan secara parsial ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui efektivitas terapi lingkungan Plant therapy terhadap depresi pada 

lansia yang rawat inap atau tinggal di panti. 

1.3.2  Tujuan Khusus 

1 Mengidentifikasi karakteristik lansia dengan depresi di Panti Wisma Tresna 

Werdha Probolinggo. 

2 Mengidentifikasi skala depresi klien sebelum dilakukan terapi Plant therapy. 

3 Mengidentifikasi perubahan skala depresi lansia setelah dilakukan terapi Plant 

Therapy. 

4 Menganalisa pengaruh pelaksanaan terapi lingkungan Plant therapy terhadap 

perubahan skala depresi individu pada lansia dengan depresi secara simultan dan 

secara parsial. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bidang Keperawatan 

1. Mengembangkan asuhan keperawatan jiwa dan gerontik dengan 

menggunakan metode baru. 

2. Memberikan masukan untuk meningkatkan peran dan fungsi perawat jiwa 

gerontik khususnya dalam upaya intervensi keperawatan jiwa geriatric 

ditingkat pelayanan kesehatan jiwa-geriatri dan masyarakat  
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3. Mampu memberikan asuhan keperawatan secara komprehensif baik di sarana 

kesehatan dan masyarakat. 

4. Dapat mengembangkan sistem pelayanan untuk kemandirian penderita 

dengan memberdayakan lansia sehingga diharapkan lansia tersebut menjadi 

lansia yang produktif dengan memanfaatkan lahan yang ada di sekitar. 

5. Dapat menambah referensi akademik dan pengembangan penelitian di bidang 

keperawatan khususnya di keperawatan jiwa-gerontik dalam penanganan 

depresi. 

1.4.2 Bagi Institusi Pelayanan Lanjut Usia 

1. Sebagai data masukan untuk mengembangkan pelayanan kesehatan jiwa-

gerontik dalam upaya pembinaan serta peningkatan kesehatan lansia. 

2. Memberikan masukkan intervensi dalam meningkatkan mutu pelayanan 

kesehatan jiwa-gerontik ditingkat pelayanan kesehatan jiwa-gerontik dan 

masyarakat. 

1.4.3 Bagi Peneliti 

1. Menerapkan pengetahuan tentang mata kuliah yang sudah di tempa untuk 

memperoleh informasi dan memberikan pengetahuan bagi lansia. 

2. Sebagai pengalaman awal dalam melakukan riset keperawatan yang dapat 

memberi manfaat di masa yang akan datang 
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1.4.4 Bagi Peneliti Lain 

Sebagai alat untuk melanjutkan penelitian yang lain secara berkesinambungan 

terhadap permasalahan yang terjadi pada lansia. 

1.5 Keaslian Penelitian 

Penelitian yang sudah pernah dilakukan dan diketahui peneliti terkait 

dengan penelitian ini adalah: 

1. Ibrahim (2007) meneliti tentang Hubungan kejadian-kejadian Depresi 

dengan Tipe Kepribadian Lansia di Panti Tresna Werdha Wlingi Blitar 

dengan jumlah responden 30 lansia. Perbedaan dengan penelitian ini adalah 

variabel yang diteliti, variabel independen penelitian ini adalah terapi 

lingkungan ‘Plant therapy’. 

2. Nikmatul (2010) meneliti tentang Analisis Hasil skor GDS (Geriatric 

Depression Scale) terhadap penurunan kognitif pada lansia. Perbedaan 

dengan penelitian ini adalah variabel yang diteliti, variabel independen 

penelitian ini adalah terapi lingkungan ‘Plant therapy’. 

3. Suryani (1999) di RSHS meneliti tentang pengaruh yang kuat antara terapi 

lingkungan yang dimodifikasi dengan kemampuan adaptasi pada pasien 

selama perawatan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah variabel yang 

diteliti, variabel dependen penelitian ini adalah depresi pada lansia. 

 


