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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Lanjut Usia 

1. Definisi Lanjut usia 

          Lansia merupakan tahap lanjut dari proses kehidupan yang ditandai 

dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan 

lingkungan (efendi,2009). Menurut World Health Organization (WHO) 

lansia adalah seseorang yang  sudah berada pada usiadi atas 60 tahun. 

Lansia disebut bagian dari proses menua atau aging proess. 

2. Klasifikasi Lansia 

         Menurut World Health Organitation (WHO) dalam Kurnianto (2015) 

lanjut usia dibagi dalam 3 golongan yakni: 

a. Lanjut usia (elderly) usia 60 sampai 74 tahun 

b. Lansia tua (old) usia 75sampai 90 tahun 

c. Lansia sangat tua (very old) usia di atas 90 tahun. 

3. Perubahan-perubahan pada lanjut usia 

          Adapun perubahan yang terjadi yang disebabkan proses penuaan 

terjadi perubahan fisik, perubahan psikososial serta perubahan mental 

yakni (Maryam, 2008) 

a. Perubahan Fisik     

        Perubahan fisik yang dialami lansia antara lain; 

1) Sistem Persarafan 

         Lansia mengalami perubahan pada sel saraf otak, struktur 

dan fungsi. Masa otak menurun secara progresif dan berkurang 
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sekitar 10-20%, beratnya menurun menyebabkan sistem saraf 

menjadi  lambat dalam proses respon. Terjadinya proses 

penurunan sintesis dan metabolisme neurotransmitter, Misalnya 

impuls saraf yang dihantarkan menjadi lambat, sehingga lansia 

membutuhkan waktu lebih lama untuk menanggapi dan bereaksi. 

Adapun gangguan yang lain yakni penglihatan menjadi 

berkurang, pendengaran kurang jelas, perasa, penghirup dan 

penciuman tidak tajam. 

2) Sistem Penglihatan 

         Ada muncul  sclerosis yang ada di spingter pupil sehingga 

menyebabkan respon terhadap sinar kornea hilang dan kekeruhan 

pada lensa mata dapat mengakibatkan gangguan penglihatan 

menjadi kabur, jika tidak ada cahaya maka sulit untuk melihat, 

luas pandangan menjadi berkurang dan tidak mampu menilai 

dengan baik perbedaan warna. 

3) Sistem pendengeran 

          Lansia usia 65 tahun hampir 50% mengalami gangguan 

pendengaran karena terjadinya penumpukan serumen yang 

mengeras sehingga meningkatnya keratin yang disebabkan oleh 

membrane timpani berubah menjadi atropi pada otot telinga dan 

tidak dapat bekerja dengan baik karena menurunnya sistem 

pendengaran pada lansia. 
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4) Sistem musculoskeletal 

         Lansia yang kurang bergerak akan mudah mengalami 

penurunan pada tonus otot dan massa otot, berkurangnya 

kekuatan otot, gangguan sendi, kekuatan tulang menurun, 

penurunan aliran darah, kekakuan jaringan penghubung sehingga 

menyebabkan aktivitas sehari-hari terhambat seperti saat lansia 

berjalan terdapat adanya gangguan dalam berjalan. 

5) Perubahan Kulit 

          Lansia akan mengalami perubahan dan struktur pada kulit, 

yang mana perubahan tersebut karena usia yang semakin menua, 

sehingga kulit akan mengalami perubahan yang menyebabkan 

kulit keriput karena kehilangan keelastisitasan pada permukaan 

kulit dan perubahan pada bentuk sel epidermis sehingga 

menyebabkan kulit menjadi kasar, warna kulit kepala dan rambut 

menjadi berubah, jumlah kelenjer keringat pada tubuh berkurang 

dan pertumbuhan pada kuku jari semakin melambat. 

6) Sistem Reproduksi 

          Ketika wanita sedang mengalami masa menopause, organ 

reproduksi akan mengalami perubahan dari struktur dan 

fungsinya serta Produksi estrogen dan progesterone oleh ovarium 

semakin berkurang (Allan, 2011). 

 

b. Perubahan Psikososial 

           Perubahan psikososial pada lanjut usia yakni : 
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1) Merasa malu terhadap lingkungan sekitar sehingga menutup diri 

dan hanya berdiam diri di rumah. 

2) Perubahan pada kondisi tubuh yang semakin melemah 

3) Merasa kehilangan teman 

4) Gangguan pada sistem pendengaran dan berkurangnya 

kemampuan sistem penglihatan. 

5) Berkurangnya penghasilan dan besarnya biaya pengobatan 

menyebabkan terganggunya ketenangan jiwa pada lansia. 

6) Merasakan ketidakmampuan bagi lansia yang memiliki penyakit 

kronis (Amalia, 2017). 

 

c. Perubahan Mental 

        Semua manusia akan mengalami proses penuaan yang 

mengakibatkan organ dalam tubuh ikut mengalami penurunan secara 

struktural, fisiologis dan otak. Hal tersebut disebabkan hilangnya 

fungsi neuron akibat dari aliran darah ke otak menurun sehingga pada 

lapisan otak terjadinya proses metabolisme menjadi semakin lambat. 

Perubahan mental pada lansia disebabkan oleh faktor-faktor umum 

seperti: penurunan fisik akan masalah kesehatan dan lingkungan, 

kognitif yang dipengaruhi oleh adanya perubahan fungsi dan struktur 

otak (Hanifa, 2016). 
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B. Tidur 

1. Definisi Tidur 

          Tidur merupakan keadaan berulang-ulang yang mana terjadinya 

perubahan status kesadaran  selama periode tertentu. Tidur dapat 

memulihkan tenaga karena memberikan waktu untuk perbaikan dan 

penyembuhan pada sistem tubuh untuk periode terjaga selanjutnya. Hal 

tersebut terjadi karena tidak kurang dari sepertiga kehidupan manusia 

dihabiskan untuk tidur. Sudah menjadi hal lumrah apabila seseorang tidur 

dengan nyenyak, maka di pagi hari saat terbangun tubuh terasa seger dan 

mampu beraktivitas dengan lebih baik dibandingkan dengan orang yang 

kurang istirahat (Suwarna dan Widiyanto, 2016). 

           Tidur merupakan keadaan yang mana tubuh dalam  kondisi tidak 

sadar serta tidak bereaksi terhadap lingkungan. Ketika sedang tidur, 

seseorang dapat dibangunkan kembali melalui indra atau rangsanagn yang 

cukup (Asmadi, 2008). Tidur berasal dari bahasa latin somnus yang berarti 

alami dalam waktu pemulihan dari istirahat untuk tubuh dan pikiran 

(Erfandi, 2008). Tidur terjadi ketika seseorang sudah menutup mata dan 

tidak merespon terhadap lingkungannya. Tidur yang sebenarrnya adalah 

ketika pikiran dan tubuh berbeda dengan keadaan terjaga, yakni ketika 

tubuh beristirahat secara tenang, aktivitas metabolisme tubuh menurun dan 

pikiran menjadi tidak sadar terhadap dunia luar (Lubis, 2014). 

Berikut rekomendasi durasi tidur yang spesifik bagi setiap jenjang usia: 

a. Bayi baru lahir (0 sampai 3 bulan) durasi tidur diperkecil menjadi 14 

sampai17 jam per hari, sebelumnya 12 sampai 18 jam per hari. 
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b. Bayi dengan usia (4 sampai 11 bulan) durasi tidur di tambah menjadi 

12 sampai 15 jam per hari, sebelumnya 14 sampai 5 jam per hari. 

c. Balita (1 sampai 2 tahun) durasi tidur di tambah 11 sampai 14 Jam, 

sebelumnya 12 sampai 14 Jam. 

d. Balita dengan umur (3 sampai 5 tahun) durasi tidur antara 11 sampai 

13 jam. 

e. Anak-anak dengan usia (6 sampai 13 tahun) durasi tidurnya menjadi 

9 sampai 11 jam per hari, yang sebelumnya 10 sampai 11 Jam. 

f. Remaja dengan usia (14 sampai 17 tahun) durasi tidur mereka 

ditambah satu jam sehingga menjadi 8 sampai 10 Jam per hari, yang 

sebelumnya hanya 8,5 sampai 9,5 Jam per hari. 

g. Remaja menuju dewasa (18 sampai 25 tahun): kategori ini 

merupakan kategori baru, durasi tidurnya 7 sampai 9 jam per 

harinya. 

h. Orang dewasa dengan usia (26 sampai 64 tahun) : durasi tidur tetap 

yakni 7 sampai 9 Jam per hari. 

i. Orang lanjut usia (Lansia) dengan usia (65 tahun keatas): Durasi 

tidur 7 sampai 8 jam per hari (Atmadja, 2002 dalam Suwarna dan 

Widiyanto, 2016). 

 

2. Fisiologi Tidur 

          Tidur dikatakan suatu proses fisiologis yang bersiklus dan beputar 

secara bergantian dengan periode yang lebih lama dari waktu terjaga dan 

terjadi berulang-ulang selama waktu tertentu serta dapat mempengaruhi 

respon perilaku dan fisiologis. Tidur merupakan aktivitas area tertentu di 
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otak yang dapat memasukkan sensorik menurun pada korteks serebri. 

Stimulasi pada area ini akan menghasilkan tidur, sebaliknya kerusakan 

dapat menyebabkan kesulitan untuk tertidur (Potter dan Perry, 2009 

dalam Agustin, 2012). 

           Sistem yang mengatur siklus tidur, mengendalikan aktivitas tidur 

dan perubahan dalam tidur yakni: Raticularis Activating System (RAS) 

dan Bulbular Synchronizing Regional (BSR) yang terletak pada batang 

otak. RAS adalah sistem yang mengatur semua tingkatan dari kegiatan 

susunan saraf pusat termasuk tidur. RAS dapat memberikan rangsangan 

visual, pendengaran, nyeri dan meraba juga dapat menerima stimulasi 

dari korteks serebri termasuk proses berpikir dan rangsangan emosi. 

Ketika dalam keadaan sadar, saraf didalam RAS akan melepaskan 

katekolamin seperti norepineprin untuk mempertahankan kesadaran dan 

keadaan terjaga. Kemudian saat tidur adanya pelepasan serotonin dari 

BSR yang menimbulkan rasa kantuk kemudian menyebabkan tidur. 

Terbangunnya seseorang tergantung dari keseimbangan impuls yang 

diterima dari pusat yang tinggi misalnya pikiran, reseptor sensorik perifer 

(stimulasi cahaya atau suara) dan emosi.Jika seseorang berusaha untuk 

tidur, mereka mulai memejamkan mata dengan posisi rileks. Stimulasi 

terhadap RAS akan menurun dan jika ruangan gelap dan sepi maka 

aktivitas RAS akan terus menurun. Pada titik tertentu BSR akan 

mengambil alih sehingga akan menyebabkan tidur (Potter dan Perry, 

2009). 
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           Pengaturan tidur dan bangun dapat dipengaruhi oleh sistem 

RAS.Apabila aktivitas RAS meningkat maka seseorang dalam keadaan 

sadar, namun jika aktivitas RAS menurun maka seseorang dalam 

keadaan tertidur.Aktivitas dari RAS sangat dipengaruhi oleh 

neurotransmitter seperti sistem serotoninergik, noradrenergik, 

adrenergik dan kolinergik (Czeisler, 2000 dalam Angkat, 2010). 

3. Tahapan Tidur 

           Tidur dibagi menjadi 2 bagian yakni tidur REM Rapid Eye 

Movement disebut dengan tidur paradoksal dan tidur NREM (Non Rapid 

Eye Movement) atau disebut dengan tidur gelombang lambat. Tahap tidur 

REM dan NREM terjadi secara bergantian sekitar 4 sampai 7 siklus 

dalam semalam dan berlangsung selama periode tidur (Sireger, 2011). 

a. Tidur NREM (Non Rapid Eye Movement) dibagi menjadi 4 tahap 

yaitu: 

1) Stadium 1 

Stadium 1 merupakan saat seseorang baru memasuki fase tidur. 

Termasuk tingkat tidur paling ringan.Tahap ini berlangsung 

beberapa menit. Pada tahap ini seseorang dapat terbangun 

dengan mudah karena suara atau gangguan lain. Gerakan mata 

berputar secara lambat. 

2) Stadium 2 

Stadium 2 disebut juga dengan periode tidur nyenyak, seseorang 

akan  semakin rileks, mudah terjaga dan ditandai dengan bola 

mata yang berhenti bergerak serta fungsi tubuh yang terus 

semakin melambat. Tahap ini berlangsung selama 10-20 menit. 
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3) Stadium 3 

Stadium 3 merupakan tahap awal tidur nyenyak. Pada tahap ini 

seseorang sulit untuk dibangunkan dan digerakkan.Tahap ini 

berlangsung selama 15-30 menit.Keadaan fisik dan aktivitas 

gerakan mata tidak ada dan lemah lunglai karena tonus otot 

sangat rendah. 

4) Stadium 4 

Stadium 4 merupakan tahap tidur paling dalam. Sangat sulit 

untuk dibangunkan. Jika sudah tertidur seseorang akan 

menghabiskan sebagian besar dari malam dalam tahap 

ini.Keadaan gelombang yang ada pada otak sangat lambat 

karena aliran darah dialihkan jauh dari otak dan menuju otot. 

b. Tidur REM 

        Tidur REM ditandai dengan adanya gerakan mata yang cepat 

dan tiba-tiba. Terjadi peningkatan aktivitas saraf otonom dan 

munculnya mimpi. Dalam tahap tidur REM terdapat fluktuasi luas 

dari tekanan darah, denyut nadi dan frekuensi nafas.Keadaan ini 

disertai dengan penurunan tonus otot, peningkatan aktivitas otot 

involunter (gerakan bola mata yang cepat) dan lebih sulit untuk 

dibangunkan. Tidur REM disebut juga aktivitas otak yang tinggi 

dalam tubuh yang lumpuh atau tidur pradoks. Pada tidur normal, 

masa tidur REM berlangsung selama 5 sampai 20 menit, rata-rata 

timbul setiap 90 menit setelah seseorang tertidur (Petter dan Perry, 

2009). 
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4. Siklus Tidur 

         Tidur yang normal untuk seseorang dimulai dengan waktu pra tidur. 

Seseorang tersebut hanya sadar dari rasa kantuk yang secara bertahap 

meningkat. Waktu ini biasanya berlangsung selama 10 sampai 30 menit, 

tetapi jika seseorang memiliki kesulitan untuk tertidur, hal ini akan 

berlangsung selama 1 jam atau lebih. Setelah tertidur, seseorang biasanya 

akan  melewati 4 sampai 5 siklus tidur dalam satu malam, masing-masing 

terdiri dari 4 tahap tidur NREM dan periode tidur REM. Selama tidur 

malam berlangsung rata-rata 7 jam, tidur REM dan NREM terjadi 

berselang sebanyak 4 sampai 6 kali. Apabila seseorang kurang cukup 

mengalami tidur REM, maka keesokan hariakan menunjukkan 

kecenderungan untuk menjadi hiperaktif, emosi kurang terkendali dan 

nafsu makan bertambah. Sedangkan jika kurang cukup dalam tidur 

NREM dapat menyebabkan keadaan fisik menjadi kurang gesit 

(Mardjono, 2008 dalam Sagala, 2011). 

 

C. Kualitas Tidur 

       Kualitas tidur yang baik akan ditandai dengan tidur yang tenang, 

merasakan segar pada pagi hari dan merasa semangat untuk melakukan 

aktivitas. Kualitas tidur merupakan ukuran  seseorang  mudah untuk 

memulai tidur dan mempertahankan tidur. Kualitas tidur seseorang dapat 

digambarkan dengan lama waktu tidur dan keluhan-keluhan yang 

dirasakan pada saat tertidur maupun sehabis bangun tidur (Agustin, 

2012). 
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            Kualitas tidur juga merupakan keadaan tidur yang dijalani 

seseorang untuk menghasilkan kesegaran dan kebugaran pada saat 

bangun (Kozier, 2004 dalam Agustin, 2012). Menurunnya kualitas tidur 

pada lanjut usia disebabkan karena  berkurangnya efesiensi tidur, 

terbangun lebih awal dan kesulitan untuk bisa tertidur kembali. Hal ini 

berkaitan dengan proses degeneratif pada sistem dan fungsi dari organ 

tubuh. Kualitas tidur tersebut menunjukkan seseorang untuk tidur dan 

mendapatkan jumlah istirahat yang sesuai dengan kebutuhannya (Siregar, 

2011). 

           Kualitas tidur seseorang dikatakan baik jika tidak ada 

menunjukkan kekurangan dalam tidur dan tidak mengalami masalah pada 

tidurnya. Tanda-tanda akibat dari kekurangan dalam tidur dapat dilihat 

melalui fisik dan psikologis.Adapun tanda fisik akibat kekurangan tidur 

antara lain ekspresi wajah (area gelap disekitaran mata), bengkak 

disekitar mata, kemerahan pada mata, rasa mengantuk berlebihan, rasa 

lemah dan lelah, rasa tidak enak badan dan penurunan aktivitas sehari-

hari yang disebabkan daya tahan tubuh menurun.  Sedangkan tanda 

psikologis yang terlihat antara lain menarik diri dari lingkungan, rasa 

malas, daya ingat (kognitif) menurun, rasa kebingungan, kemampuan 

dalam mengambil keputusan menurun, depresi, rasa cemas yang 

berlebihan, sulit berkonsentrasi dan halusinasi (Fadhia, 2012). 

 

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Tidur 

      Beberapa faktor yang  mempengaruhi kualitas tidur seseorang adalah : 
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1. Gaya hidup 

       Aktivitas sehari-hari seseorang dapat mempengaruhi kualitas tidur 

karena adanya perubahan kegiatan yang mengganggu waktu tidur seperti 

bekerja tingkatberat dan tidak biasa dilakukan, perubahan waktu makan 

malam serta perubahan aktivitas kegiatan sosial. 

2. Kesehatan 

         Seseorang yang kondisi tubuhnya sehat memungkinkan dapat tidur 

dengan nyenyak dan seseorang yang kondisi tubuhnya kurang sehat atau 

sedang sakit (terdapat rasa nyeri) maka tidurnya akan tidak nyenyak, 

karena menyebabkan rasa nyeri, ketidaknyamanan fisik atau adanya 

permasalahan suasana hati seperti: depresi, rasa cemas dapat 

menyebabkan kesulitan untuk bisa tertidur. 

3. Lingkungan 

         Keadaan lingkungan dapat meningkatkan dan menghambat 

seseorang untuk tidur. Contoh; lingkungan yang bersih, suasana yang 

tidak ribut dan penerangan yang tidak terlalu terang dapat membuat 

seseorang tertidur dengan nyenyak, begitu sebaliknya jika keadaan 

lingkungan yang kotor, bersuhu panas sekali atau dingin sekali, suasana 

berisik dan penerangan cahaya yang sangat terang dapat mempengaruhi 

tidurnya (Asmadi, 2008). 

4. Obat-obatan 

        Obat-obatan yang dikonsumsi seseorang ada yang memberikan efek 

mengganggu tidur dan ada yang menyebabkan cepat tidur.Lansia 

seringkali memakai macam-macam obat untuk mengontrol dan 
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mengatasi penyakit yang dirasakan, efek dari kombinasi tersebut juga 

dapat menimbulkan gangguan pada tidur. 

5. Stress emosional 

         Stress emosional dapat menyebabkan individu menjadi tegang dan 

tidak bisa untuk tertidur. Hal yang sering dirasakan lansia berupa 

gangguan fisik, kematian orang yang dia sayangi, merasa kehilangan 

keamanan ekonomi atau rasa kehilangan yangmengarah kepada stress 

emosional sehingga dapat menyebabkan lansia mengalami kelambatan 

pada waktu tidur (Asmadi, 2008). 

 

E. Pengukuran Kualitas Tidur 

          Kualitas tidur yang baik ditandai dengan tidur yang tenang, merasa 

segar pada pagi hari dan merasa semangat untuk beraktivitas. Kualitas 

tidur dapat diukur dengan The Pittsburgh Sleeping Quality Index (PSQI). 

Kuesioner PSQI merupakan salah satu alat ukur kualitas tidur yang sudah 

banyak digunakan.Kuesioner PSQI terdiri dari 9 pertanyaan. Adapun 

pertanyaannya meliputi 7 indikator kualitas tidur yakni: kualitas tidur 

subjektif, latensi tidur, durasi tidur, efiesiensi tidur, kebiasaan tidur, 

gangguan dan keluhan tidur saat terbangun serta penggunaan obat tidur. 

Validitas dari PSQI sudah teruji, instrument ini menghasilkan 7 

komponen skor yang sesuai dengan domain atau area yang disebutkan 

sebelumnya. Tiap domain nilainya berkisar antara 0 (tidak ada masalah) 

sampai 3 (masalah berat). Nilai setiap komponen kemudian dijumlahkan 

sehingga diperoleh nilai global yang berada pada rentang antara 0 sampai 

21. Jika skor global ≤ 5 berarti kualitas tidur baik, jika skor 5 sampai 21 
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berarti kualitas tidur buruk. Semakin tinggi skor global maka semakin 

buruk pula kualitas tidurnya (Indrawati, 2012). 

1. Jam berapa biasanya anda mulai tidur malam ? 

2. Berapa lama anda biasanya baru bisa tertidur tiap malam ? 

3. Jam berapa anda biasanya bangun pagi ? 

4. Berapa lama anda tidur dimalam  hari ? 

5. Seberapa sering masalah-masalah dibawah  ini menggangu tidur anda : 

Tabel 2.1 Kuesioner Kualitas Tidur PSQI (Novitasari, 2013) 

  Tidak 

pernah 

dalam 

sebulan 

terakhir (0) 

1x 

Seminggu 

(1) 

2x 

Seminggu 

(2) 

≥ 3x 

Seminggu 

(3) 

5a. Tidak mampu tertidur 

selama 30 menit sejak 

berbaring 

    

5b. Terbangun untuk ditengah 

malam  atau  dini hari 

    

5c. Terbangun untuk ke kamar 

mandi 

    

5d. Sulit bernafas dengan baik     

5e. Batuk atau  mengorok     

5f. Kedinginan dimalam  hari     

5g. Kepanasan dimalam hari     

5h. Mengalami Mimpi buruk     

5i. Terasa nyeri (memiliki 

luka) 

    

5j. Alasan lain…….     

6 Selama sebulan terakhir, 

seberapa sering anda 

menggunakan obat tidur 

    

7 Selama sebulan terakhir,  

Seberapa sering anda 

mengantuk ketika 

melakukan aktivitas 

disiang hari. 
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8 Selama satu bulan terakhir, 

berapa banyak masalah 

yang anda dapatkan  dan 

anda selesai kan 

permasalahan tersebut? 

    

  Sangat Baik 

(0) 

Cukup 

Baik (1) 

Cukup 

Buruk (2) 

Sangat 

Buruk (3) 

9 Selama sebulan terakhir, 

bagaimana anda menilai 

kepuasan tidur anda? 

    

 

 

F. Fungsi Kognitif 

1. Definisi Kognitif 

          Kognitif disebut dengan kemampuan otak untuk berproses, 

mempertahankan serta menggunakan informasi. Kemampuan kognitif 

mencakup pemikiran, penilaian, perhatian, persepsi, pemahaman dan 

memori. Kognitif penting untuk seseorang jika membuat keputusan, 

menyelesaikan suatu masalah, dan mempelajari informasi yang baru. 

Kognitif bisa dikatakan suatu proses yang merujuk pada tindakan atau 

proses untuk mengetahui terhadap penilaian dan kesadaran (Qotifah, 

2017). 

           Kognitif dalam pengertian yang lain merupakan kepercayaan 

seseorang tentang sesuatu yang diperoleh dari proses berpikir. Adapun 

proses berpikir dimulai dengan mendapatkan pengetahuan kemudian 

mengolah pengetahuan tersebut melewati ingatan, menganalisis, 

memahami, menilai, membayangkan dan membahasakan. Kognitif setiap 

individu adalah belajar akan sesuatu dan menempatkan sesuatu tersebut 

dalam ingatannya lalu mengkomunikasikan kembali dengan bahasa. Oleh 

karena itu, kemampuan dalam mengingat pada seseorang dapat 
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berpengaruh pada kemampuan berpikir, sehingga respon yang 

ditimbulkan akan berbeda. kognitif merupakan salah satu fungsi dari otak 

yang memiliki area sebesar 75% di otak terutama bagian korteks 

(Agustina, 2014). 

2. Fungsi Saraf Lanjut Usia 

          Masa tua terjadi secara alamiah dan perubahan terjadi pada setiap 

sistem tubuh  lansia, termasuk pada sistem saraf. Masa tua menurunkan 

jumlah sel saraf di otak dan mengurangi zat-zat pada susunan struktur sel 

saraf tersebut terutama pada dendrite. Beberapa sel saraf menyusut dan 

hilang akan mengakibatkan berubahnya beberapa fungsi seperti kognitif, 

motorik dan sensorik. Perubahan pada sensorik dan motorik mencakup 

seperti; kesulitan dalam menangkap informasi, dari penglihatan, 

pendengaran, pengecapan, pendengaran dan sensasi getaran. Fungsi 

kognitif dikarenakan semua adanya perubahan pada neurotransmitter 

yang berkurang dan hipotalamus karena proses penuaan yang 

berlangsung. Hipokamus merupakan bagian dari lobus temporal yang 

penting dalam pengaturan memori dan pembelajaran. Pada struktur 

karena hilangnya sinaps pada saraf, integritas mikrovaskular yang 

menurun, berkurangnya glukosa dalam proses metabolisme dan 

perubahan dalam sel-sel neuroglia (Meiner, 2006 dalam Hanifa, 2016). 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kognitif 

a. Jenis Kelamin 

        Perempuan lebih cenderung beresiko dalam mengalami 

penurunan kognitif dibandingkan laki-laki kerena disebabkan 

perbedaan secara anatomis dan fisiologis.Secara anatomis laki-laki 
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memiliki struktur tubuh lebih besar daripada perempuan dan secara 

fisiologis laki-laki memiliki volume darah darah kurang lebih 1 liter 

lebih banyak dari perempuan. Laki-laki juga mempunyai paru 10% 

lebih besar dibandingkan paru-paru wanita. Dalam perkembangan 

otak, estrogen juga memiliki fungsi neuroprotektif dan membatasi 

kerusakan akibat stress oksidatif. 

b. Kesehatan 

          Status  kesehatan merupakan faktor penting yang berhubungan 

dengan fungsi kognitif seperti penyakit jantung koroner, penyakit 

vascular dan peningkatan tekanan darah. 

c. Usia 

        Seseorang dengan usia lebih dari 60 tahun rata-rata memiliki 

presentasi kognitif yang tidak normal, oleh karena adanya perubahan 

pada struktur otak yaitu atrofi atau pengecilan otak dan penurunan 

berat otak, ada perubahan biokimiawi pada susunan saraf pusat 

sehingga terdapat gangguan antara hubungan sinaps dan daya antar 

impuls antar sel saraf (Mangosidi, 2013). 

4. Bagian-bagian Kognitif 

a. Atensi 

        Kemampuan individu secara aktif saat memproses informasi 

yang terbatas dari sebagian besar informasi yang didapat oleh panca 

indra dan memori yang tersimpan.Atensi mencakup proses sadar dan 

tidak sadar. Atensi dibagi menjadi 2 yakni : 
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1). Atensi Selektif 

Kemampuan seseorang untuk mengingat informasi sekecil apapun 

dalam waktu kurang dari 30 detik dan mampu 

menginformasikannya kembali. 

2). Konsentrasi 

Konsentrasi menunjukkan sejauh mana kemampuan seseorang 

dalam memusatkan perhatiannya pada suatu hal atau objek 

(Pascana, 2011). 

b. Bahasa 

         Bahasa merupakan hal yang paling dasar saat berkomunikasi 

kepada seseorang dan disebut sebagai tulang punggung untuk daya 

ingat.Jika mendapat gangguan dapat menyebabkan hambatan untuk 

seseorang. Fungsi kemampuan bahasa meliputi 4 parameter yaitu : 

1) Kelancaran  

Suatu metode untuk dapat menilai dan memberikan respon 

kelancaran yakni  dengan cara meminta individu untuk membaca, 

berbicara dengan spontan diiringi dengan menulis. 

2). Pemahaman 

Pemahaman ditujukan pada kemampuan untuk memahami suatu 

arahan atau perkataan dan dipraktikkan dengan seseorang yang 

memberikan arahan tersebut. 

3). Pengulangan 

Kemampuan seseorang untuk mengulangi kalimat atau perkataan 

yang diucapkan seseorang sebelumnya. 
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4). Penamaan 

Penamaan mengarahkan pada kemampuan seseorang untuk 

memberi nama  dari sebuah objek atau subjek, benda dan lain-

lainnya (Lumbantobing, 2008). 

c. Memori 

          Daya ingat dengan kata lain disebut memori merupakan proses 

belajar satu kesatuan. Memori merupakan proses untuk menyimpan  

suatu informasi serta dapat diingat kembali jika dibutuhkan sedangkan 

belajar merupakan proses untuk menghasilkan informasi. Memori 

terbagi menjadi; 

1). Daya ingat  sesaat merupakan informasi yang disimpan dalam 

waktu beberapa detik. 

2). Daya ingat jangka pendek merupakan informasi yang masih 

mampu diingat dalam waktu beberapa menit. 

3). Daya ingat jangka panjang merupakan informasi yang sudah 

sangat lama dan masih dapat diingat meskipun yang sudah terjadi 

bertahun-tahun lalu, misalnya tanggal lahir maupun nama kerabat 

(Hanifa, 2016). 

 

d. Orientasi 

           Pengenalan atau disebut dengan orientasi dinilai secara 

personal, waktu maupun tempat.Salah satu orientasi dari personal 

adalah kemampuan menyebutkan namanya sendiri ketika ditanya. 

Apabila gagal dalam menyebutkan nama, kemungkinan disebabkan 
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oleh gangguan pendengaran atau gangguan untuk menerima bahasa. 

Pengenalan tempat bisa diawali dengan menanyakan kota asal, negara, 

provinsi, maupun tempat tinggal dan pengenalan  waktu bisa diawali 

dengan menanyakan tahun, bulan, tanggal dan hari. 

e. Perhatian 

          Perhatian merupakan kemampuan seseorang untuk tetap fokus 

kepada satu atau lebih tentang informasi yang didapat melalui visual 

maupun auditori yang cukup lama untuk dimasukkan dan diolah data. 

f. Intelegensi  

           Intelegensi atau yang disebut dengan kapasitas untuk 

mempelajari dari pengalaman dengan suatu proses serta upaya guna 

meningkatkan pembelajaran dan kemampuan untuk beradaptasi 

dengan lingkungannya. 

g. Visuospasial  

          Visuospasial disebut dengan kemampuan tentang persepsi 

visual yang memerlukan lambang akan suatu ruang atau hubungan 

serta bentuk posisi ukuran (Helter, 2009). 

5. Masalah Akibat Gangguan Kognitif 

          Penurunan fungsi kognitif pada lanjut usia merupakan salah satu 

penyebab yang dapat meningkatkan tingkat ketergantungan lansia dalam 

mengerjakan sehari-hari. gangguan kognitif merupakan respon dari 

maladaptive dengan terganggunya orientasi, daya ingat dan pikiran. 

Permasalahan yang timbul akibat dari gangguan kognitif  antara lain 

penurunan konsentrasi dengan  pertanyaan yang harus diulang, proses 

berpikir yang tidak tertata, gangguan pada waktu tidur, adanya penurunan 



30 

 

 
 

tingkat kesadaran, disorientasi waktu, tempat dan orang serta kurang 

mampu untuk mengingat hal yang baru, contohnya nama beberapa benda 

setelah beberapa menit ditanyakan (Kushartanti, 2005). 

 

G. Pengukuran Fungsi Kognitif 

1. Tujuan Minie Mental Status Examination 

         Pengukuran  Minie Mental Status Examination  (MMSE) yang 

bertujuan untuk pemeriksaan fungsi kognitif yang kompleks melalui 1 dan 

2 pertanyaan. Minie Mental Status Examination (MMSE) adalah tes 

skrining paling umumyang digunakan untuk memberikan penilaian 

terhadap fungsi kognitif. Minie Mental Status Examinatio  nmerupakan 

pemeriksaan yang cukup terkenal dan diperkenalkan oleh Folstrein tahun 

1971. Minie Mental Status Examination digunakan sebagai alat untuk 

mendeteksi adanya gangguan pada kognitif seseorang dan mengevaluasi 

serta memberikan kesimpulan  ada hubungan dengan proses penurunan 

kognitif. Pemeriksaan sederhana ini dilakukan untuk menilai adanya 

gangguan fungsi kognitif dan dapat digunakan secara luas sebagai 

pemeriksaan. 

2. Gambaran dari Minie Mental Status Examination (MMSE) 

          Minie mental status examination (MMSE) adalah skala terstruktur 

yang terdiri dari 30 poin dan dikelompokkan dalam 7 kategori yakni : 

a. Orientasi terhadap waktu dan tempat, untuk tempat seperti: provinsi, 

kota, gedung, lantai. Untuk waktu seperti: tahun, bulan, hari, tanggal 

dan musim. 

b. Registrasi atau Pengulangan (mengulang dengan cepat 3 kata) 
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c. Konsentrasi atau atensi (misalnya secara berurutan berhitung 

mengurangi 5 dimulai dari angka 100 atau bisa dengan mengeja kata 

NAMA secara terbalik). 

d. Daya ingat seperti mengingat kembali 3 kata yang sudah disebutkan 

sebelumnya. 

e. Bahasa seperti mengulang kalimat atau membaca atau memahami 

suatu kalimat atau menulis kembali kalimat yang sudah diucapkan. 

f. Kontruksi visual dilakukan dengan menyalin gambar yang 

diinstruksikan contohnya: gambar segitiga atau gambar segiempat. 

g. Mengulang kalimat 

           Adapun skor atau hasil dari Minie Mental Status Examination 

diberikan berdasarkan jumlah item yang benar atau jawaban yang 

sempurna. Semakin rendah nilai maka semakin rendah pula  tingkat 

kognitifnya  atau merupakan sebuah indikasi adanya gangguan fungsi 

kognitif yang semakin parah. Akan tetapi jika skor antara 0 sangat 

parah dan 30 maka  disebut sempurna atau fungsi kognitifnya baik 

(Turana, 2004). 

 

Tabel 2.2 Kuesioner Fungsi Kognitif 

Minie Mental Status Examination (MMSE) 

No Pertanyaan Jawaban 

Responden 

Skor 

1. Orientasi (Skor Maksimal 10) 

Tahun berapa sekarang 

Bulan apa sekarang 

Hari apa sekarang 

Tanggal berapa sekarang 

Musim apa  sekarang 

Di Negara mana anda tinggal sekarang 
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Di kabupaten mana anda tinggal sekarang 

Di provinsi mana anda tinggal sekarang 

Di ruang  apa anda tinggal sekarang 

Di kota apa anda tinggal sekarang  

(Beri nilai 1 pada tiap jawaban benar) 

2. Registrasi (Skor Maksimal 3) 

*pemeriksa menyebutkan 3 benda, kemudian klien 

diminta untuk mengulangi masing-masing nama 

benda tersebut* contoh: buku, pulpen, meja 

(Beri nilai 1 untuk setiap jawaban) 

  

3. Perhatian& Perhitungan 

(Skor Maksimal 5) 

*Minta Klien untuk menghitung mundur dari 

angka 100 kebawah dengan selisih 5 dan berhenti 

setelah 5 jawaban. 

Contohnya: 100-5=95 

                      95-5=90 

                      90-5=85 

                      85-5=80 

                      80-5=77 

*bila tidak mampu berhitung, minta klien untuk 

mengeja suatu kata dari arah belakang misalnya : 

Rumah = h-a-m-u-r 

(Beri nilai 1 pada tiap jawaban yang benar) 

  

4. Daya Ingat (Skor Maksimal 3) 

*Tanyakan kembali kepada  klien untuk mengingat 

kembali 3 kata yang sudah ditanyakan sebelumnya. 

Misalnya : Buku, Pulpen, Jam 

(Beri skor 1 untuk tiap jawaban yang benar) 

  

5. Bahasa (Skor Maksimal 4) 

*Klien diminta untuk mengulang kata yang 

diucapkan oleh pemeriksa. 

Misalnya : Jika, Dan, Atau, Tidak. 

(Beri nilai 1 pada tiap jawaban) 

  

6. Konsentrasi (Skor Maksimal 5) 

*Klien diminta untuk menggambar pada secarik 

kertas, misalnya : gambar segitiga atau gambar 

segilima. 

(Beri Nilai 1) 

*Pemeriksa minta klien untuk menyebutkan  

2benda yang ditunjuk oleh pemeriksa. Misalnya : 

Kursi, Cincin. 

(Beri Nilai 1 pada tiap jawaban ) 

*Klien diminta untuk melakukan perintah Ambil 

kertas ini, Lipat kertas menjadi dua, Letakkan 

kertas di lantai. 

(Beri nilai 1) 

*Klien diminta untuk menulis kalimat secara 
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spontan dan membaca serta melakukannya. 

misalnya : Pejamkan mata anda. 

(Beri Nilai 1) 

                                                         Sumber: (Hanifa, 2016) 


