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ABSTRACT 

Intoduction: Elder people is one phase of human development. Aging proccess causes 

the cerebral alteration in its structure and function. It causes elder people become easier 

to forget the new information they just received. Through memory training, elder people 

could increase their short term memory, the training is a practical training to recalling 

name of people, orientation time and recalling word they had just received. Method: This 

research used quasy experimental design and population was elderly in UPTD Griya 

Wreda Surabaya. The sampling used purposive sampling technique, used 20 respondents 

consist of 10 people as experiment group and 10 people as control group. Data analysed 

by paired t-test and independent t-test with significant value p ≤ 0,05. Results: The result 

of paired t-test in experiment group for clock drawing test p=0.000 and for recall test 

p=0.002. Result of paired t-test in control group for clock drawing test p=0.193 and for 

recall test p=0.509. Result of independent t-test for clock drawing test p=0,031 and for 

recall test p=0.018. Discussion: There was short term memory increasing in experiment 

group while control group has no increasing and stay on short term memory. So there 

could be concluded that there was an influence of memory training to the increasing of 

short term memory in elder people. 
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PENDAHULUAN 

 

Proses penuaan (aging process) 

merupakan suatu proses yang alami 

ditandai dengan adanya penurunan atau 

perubahan kondisi fisik, psikologis 

maupun sosial dalam berinteraksi 

dengan orang lain. Proses menua dapat 

menurunkan  kemampuan kognitif dan 

kepikunan. Memory training dapat 

meningkatkan dan mempertahankan 

kemajuan memori. Parameter penilaian 

pada memori jangka pendek di 

penelitian ialah clock drawing test untuk 

mengukur orientasi waktu dan recall test 

9 kata sebagai alat ukur menghafal cepat 

pada Lansia yang perlu dijelaskan. 

 

World Alzheimer Reports mencatat 

demensia akan menjadi krisis kesehatan 

terbesar di abad ini yang jumlah 

penderitanya terus bertambah. Data 

WHO tahun 2010 menunjukkan, di 

tahun 2010 jumlah penduduk dunia yang 

terkena demensia sebanyak 36 juta 

orang. Jumlah penderitanya diprediksi 

akan melonjak dua kali lipat di tahun 

2030 sebanyak 66 juta orang. Angka 

kejadian demensia di Asia Pasifik 

sekitar 4,3 juta pada tahun 2005 yang 

akan meningkat menjadi 19,7 juta per 

tahun pada 2050. Jumlah penyandang 

demensia di Indonesia hampir satu juta 

orang pada tahun 2011. Jika dilihat 

sebaran penduduk Lansia menurut 

provinsi, persentase penduduk Lansia di 

atas 10% sekaligus paling tinggi ada di 

Provinsi DI Yogyakarta (13,04%), Jawa 

Timur (10,40%) dan Jawa Tengah 

(10,34%) (Depkes, 2013; Gitahafas, 

2011; Gustia, 2010). 

 

Data Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada 

tahun 2011 menunjukkan bahwa Lansia 

terlantar di Jawa Timur sebanyak 
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129.276 jiwa. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial, Lansia terlantar 

berhak mendapatkan pelayanan sosial 

seperti panti. Unit Pelaksana Teknis 

(UPT) merupakan sebutan nama Panti 

Sosial di Jawa Timur. Unit Pelaksana 

Teknik Daerah (UPTD) Griya Wreda 

Surabaya merupakan Panti milik Dinas 

Sosial Kota Surabaya. UPTD Griya 

Wreda merawat 36 Lansia yang terdiri 

dari 15 orang pria dan 21 orang wanita 

dengan usia rerata 73 tahun. Kegiatan 

rutin di UPTD Griya Wreda meliputi 

pengajian, olahraga dan membuat 

kerajinan tangan.  

 

Hasil wawancara dengan 10 Lansia, 

penulis menemukan 8 Lansia tidak bisa 

menyebutkan nama Lansia lain dan 

nama petugas panti yang merawatnya. 

Ada 6 Lansia mengalami kesulitan 

dalam membaca waktu pada jam 

padahal tersedianya jam disetiap 

ruangan di panti dan hanya ada 3 Lansia 

yang bisa menjawab hari, tanggal, bulan 

dan tahun dengan benar. Hasil penelitian 

Wreksoatmodjo (2011) menyatakan 

bahwa penurunan fungsi kognitif lebih 

banyak dijumpai pada Lansia yang 

tinggal di panti yakni sebesar 61.8% 

daripada Lansia di keluarga yang hanya 

sebesar 29.0%. 

 

Ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi memori diantaranya 

ialah jenis kelamin, usia, latihan rutin 

fisik dan memori, stres dan depresi, 

kondisi fisik, dan kondisi lingkungan. 

Suatu penelitian menunjukkan adanya 

hubungan positif antara usia dan 

penurunan fungsi kognitif yakni 

terjadinya penurunan 16% pada 

kelompok umur 65-69, 21% pada 70-74, 

30% pada 75-79, dan 44% pada 80+ 

(Susanto dkk, 2009; Scanlan et al, 2007; 

Wade & Travis, 2007). 

 

Lansia lebih sering mengalami 

penurunan pada daya ingat jangka 

pendeknya. Kondisi inilah yang 

membuat Lansia lebih sukar untuk 

mengingat peristiwa yang baru saja 

terjadi secara cepat, misalnya mengingat 

nama orang yang baru saja dikenal, 

mengulang informasi yang baru saja 

diterima. Instrumen MMSE yang 

umumnya digunakan dalam pemeriksaan 

kognitif Lansia hanya menggunakan 3 

kata pada recall test. Berbeda dengan 

teori yang sudah ada, kapasitas memori 

jangka pendek ialah lima sampai 

sembilan informasi. Pintu masuk 

penerimaan informasi ada di memori 

jangka pendek, dimana informasi 

disimpan dalam waktu kurang dari satu 

detik kemudian berpindah ke area 

pemrosesan sensorik (Sousa, 2012; 

Sarwono, 2010; Santrock, 2005). 

 

Kognitif adalah kemampuan pengenalan 

dan penafsiran seseorang terhadap 

lingkungannya yakni berupa perhatian, 

bahasa, memori, visuospasial, dan 

fungsi memutuskan. Proses menua pada 

Lansia akan menyebabkan banyak 

perubahan pada otak, baik perubahan 

dari segi struktur maupun fungsinya. 

Perubahan struktur otak pada Lansia 

diantaranya adalah penurunan volume 

otak, walaupun tidak terjadi pada semua 

bagian otak. Bagian otak yang paling 

terkena dampak proses penuaan adalah 

bagian frontal. Bagian frontal otak 

merupakan bagian yang berhubungan 

dengan kognitif. Bagian otak lain yang 

mengalami perubahan akibat proses 

penuaan adalah hippocampus. 

Hippocampus merupakan bagian otak 

yang menyimpan memori (Drag, 2010; 

Modul Neurobehavior, 2008).  

 

Berbagai upaya dilakukan untuk 

meningkatkan fungsi kognitif pada 

Lansia baik melalui metode farmakologi 

ataupun non farmakologi. Menurut 

Brum et al intervensi non farmakologi 

lebih berperan penting pada usia dewasa 

tua. Intervensi tersebut berupa latihan 

atau permainan yang prosedurnya 

membutuhkan konsentrasi atau atensi, 

orientasi (tempat, waktu, dan situasi) 

dan memori. Manfaat adanya program 

stimulasi otak ini tidak hanya dapat 

menghambat proses kemunduran otak 

tetapi juga menjadikan Lansia lebih 
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berperan aktif dan produktif (Turana, 

2013; Mahzan, 2012; Brum et al, 2009; 

Tamher & Noorkasiani, 2009). 

 

Memory training ialah program 

intervensi untuk meningkatkan memori 

pada dewasa tua atau Lansia. Intervensi 

memory training ini digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan memori 

dengan mengajarkan teknik mnemonic. 

Mnemonic merupakan suatu strategi atau 

teknik yang dipelajari untuk membantu 

kinerja ingatan yang dapat dioptimalkan 

dengan latihan. Materi yang diajarkan 

dalam memory training ialah orientasi 

waktu dan menghafal 9 kata dengan 

cepat  (Acevedo & Lowenstein, 2007; 

Rebok, Carlson, & Langbaum, 2007; 

Suharman, 2005; Gordon & Berger, 

2003). 

 

Instrumen untuk orientasi waktu 

umumnya berupa alat bantu eksternal 

seperti kalender dan surat kabar dimana 

telah tertera hari, bulan, tahun. Inovasi 

baru dalam penelitian ini, peneliti ingin 

mengetahui bagaimana jika instrumen 

untuk orientasi waktu ialah 

penggambaran jam. Penggambaran jam 

termasuk indikator dari fungsi kognitif 

visuospasial. Kegiatan menggambar jam 

atau clock drawing juga dapat melatih 

lobus frontal dan lobus parietal pada 

Lansia (Brum et al, 2009; Modul 

Neurobehavior, 2008; Doerflinger, 

2007). 

 

Penelitian ini bertujuan untuk 

menjelaskan pengaruh memory training 

terhadap kemampuan memori jangka 

pendek lansia di UPTD Griya Wreda 

Surabaya. Landasan teori keperawatan 

yang digunakan pada penelitian ini ialah 

teori interaksi Imogene King tahun 1971 

yang menjelaskan bahwa interaksi 

perawat dan klien merupakan kunci 

terwujudnya pencapaian tujuan dalam 

upaya peningkatan kesehatan. 

 

BAHAN DAN METODE  

 

Desain pada penelitian adalah Quasy 

Experimental dengan rancangan Pretest-

Post test Control Group Design, dengan 

populasi dalam penelitian adalah Lansia 

berusia 60-75 tahun yang tinggal di 

UPTD Griya Wreda Surabaya yang 

berjumlah 36 Lansia. Lansia yang 

memenuhi kriteria sebanyak 20 Lansia. 

Subjek yang memenuhi kriteria dibagi 

ke dalam kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. Kelompok 

eksperimen diberikan perlakuan berupa 

memory training sedangkan kelompok 

kontrol tanpa diberi perlakuan. 

 

Variabel independen dalam penelitian 

ini adalah memory training. Variabel 

dependen penelitian adalah kemampuan 

memori jangka pendek. Instrumen yang 

digunakan ialah instrumen miniCog 

yang terdiri dari clock drawing test 

(CDT) dan recall test. Instrumen didapat 

dari penelitian Agustien (2013). Data 

yang diperoleh dianalisis menggunakan 

paired t-test dan independent t-test 

dengan derajat kemaknaan α≤ 0,05. 

 

HASIL PENELITIAN 

 

Uji normalitas digunakan sebagai syarat 

untuk melakukan analisis data 

menggunakan statistik parametrik. Hasil 

uji normalitas menunjukkan bahwa 

p>0.05 yang menunjukkan data ini 

termasuk data normal. 

 

Tabel 1 Uji normalitas 

No. Variabel Kelompok Nilai p 

1. Pretest menggambar 

Intervensi 

0.968 

2. Post test menggambar 0.193 

3. Pretest recall 0.321 

4. Post test recall 0.985 

5. Pretest menggambar 
Kontrol 

0.973 

6. Post test menggambar 0.758 
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7. Pretestrecall 0.900 

8. Post test recall 0.995 

 

Tabel 2 Distribusi frekuensi karakteristik umum responden  

Karakteristik Lansia n Intervensi n Kontrol p 

Usia  

1. 61-65 tahun 

2. 66-70 tahun 

3. 71-75 tahun 

4 

1 

5 

 

40% 

10% 

50% 

 

4 

1 

4 

 

40% 

10% 

50% 

 

1.000 

Jenis kelamin 

1. Laki-laki 

2. Perempuan 

6 

4 

 

60% 

40% 

 

4 

6 

 

40% 

60% 

 

0.371 

Pendidikan terakhir 

1. Tidak tamat SD 

2. SD 

3. SMP 

4. SMA 

4 

3 

2 

1 

 

40% 

30% 

20% 

10% 

 

3 

5 

2 

0 

 

30% 

50% 

20% 

0% 

 

0.650 

Kegiatan mengisi waktu 

luang 

1. Membaca 

2. Menulis 

3. Mengobrol 

4. Melihat televisi 

5. Lain-lain 

6. Tidak melakukan 

kegiatan 

 

 

0 

1 

1 

5 

1 

2 

 

 

 

0% 

10% 

10% 

50% 

10% 

20% 

 

 

1 

0 

0 

6 

2 

1 

 

 

10% 

0% 

0% 

60% 

20% 

10% 

 

 

0.585 

 

Tabel 3 Hasil penilaian pretest dan post test pada kelompok intervensi  

Kode 

Responden 

Clock drawing test ∆ Recall test ∆ 

Sebelum Sesudah  Sebelum Sesudah  

1A 3 7 +4 1 4 +3 

2A 9 10 +1 6 9 +3 

3A 7 10 +3 9 9 0 

4A 5 8 +3 3 5 +2 

5A 9 10 +1 3 6 +3 

6A 6 10 +4 2 6 +4 

7A 7 10 +3 4 7 +3 

8A 5 8 +3 3 3 0 

9A 7 10 +3 2 5 +3 

10A 4 4 0 3 3 0 

Mean 6.2 8.7  3.6 5.7  

p=0.000 

Paired t-test α=0.05 

 p=0.002 

Paired t-test α=0.05 
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Tabel 4 Hasil penilaian pretest dan post test pada kelompok kontrol  

Kode 

Responden 

Clock drawing test ∆ Recall test ∆ 

Sebelum Sesudah  Sebelum Sesudah  

1B 2 2 0 2 0 -2 

2B 3 3 0 1 2 +1 

3B 7 7 0 2 3 +1` 

4B 7 7 0 5 5 0 

5B 10 10 0 4 5 +1 

6B 7 7 0 6 6 0 

7B 9 9 0 4 4 0 

8B 6 6 0 3 3 0 

9B 4 5 +1 3 4 +1 

10B 5 7 +2 2 2 0 

Mean 6.0 6.3  3.2 3.4  

p=0.193 

paired t-test α=0.05 

 p=0.509 

paired t-test α=0.05 

 

Tabel 5 Hasil penilaian  post test pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol

Kelompok n 
Meanclock 

drawing test 

Mean recall 

test 

Intervensi 10 8.7 5.7 

Kontrol 10 6.3 3.4 

Independent t-test α=0.05  0.031 0.018 

 

Uji homogenitas dilakukan untuk 

mencari tahu kedua kelompok sama atau 

tidak. Tabel 2 menunjukkan bahwa hasil 

nilai p pada setiap karakteristik bernilai 

p>0.05, hal ini berarti pembagian 

kelompok distribusi frekuensi 

karakteristik Lansia di UPTD Griya 

Wreda Surabaya sama. 

 

Data tabel 3 menunjukkan bahwa hasil 

penilaian clock drawing test diperoleh 

nilai p=0.000 atau p≤0.05 yang berarti 

bahwa H1 diterima yakni adanya 

perbedaan sebelum  

dan sesudah diberikannya tindakan 

memory training. Penilaian recall test 

diperoleh nilai p=0.002 atau p≤0.05 

yang berarti bahwa adanya perbedaan 

sebelum dan sesudah diberikannya 

tindakan memory training. 

 

Tabel 4 menunjukkan bahwa penilaian 

clock drawing test diperoleh nilai 

p=0.193 dan pada penilaian recall test 

diperoleh nilai p=0.509. Data penilaian 

tersebut menunjukkan bahwa p>0.05  

yang berarti bahwa tidak ada perbedaan 

bermakna dalam penilaian clock 

drawing test dan recall test pada 

kelompok kontrol. 

 

Hasil uji statistik Independent t test pada 

tabel 5 didapatkan nilai p=0.031 atau 

p≤0.05 pada penilaian clock drawing 

test. Nilai p=0.018 atau p≤0.05 pada 

penilaian recall test, nilai ini 

menunjukkan bahwa adanya 

peningkatan clock drawing test dan 

recall test antara kelompok intervensi 

dan kontrol sehingga pendapat penulis 

tentang H1 dapat diterima. 

 

PEMBAHASAN 

 

Pada kelompok intervensi pada 

penilaian clock drawing test nilai 

terendah adalah nilai 3 yang diperoleh 

hanya 1 responden (10%). Responden 

yang mendapat nilai 3 adalah responden 

yang menggambar lingkaran namun 

angkanya tidak tepat dan belum ada 

gambar jarum. Nilai tertinggi dalam 

clock drawing test dicapai oleh 2 

responden (20%) dengan nilai 9. 

Gambar responden yang mendapat nilai 

9 hampir sempurna gambarnya namun 
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ada sedikit kesalahan yang dengan 

langsung responden berusaha 

membenarkan gambarnya. Nilai 

terbanyak yakni diperoleh oleh 3 

responden (30%) mendapatkan nilai 7. 

Responden yang mendapat nilai 7 ialah 

responden yang bisa menggambar 

lingkaran dan menempatkan semua 

angka dengan tepat namun penempatan 

jarumnya tidak sesuai. 

Responden yang mendapat nilai 

terendah ialah responden perempuan 

yang berusia 75 tahun dengan tingkat 

pendidikan lulusan SD.  Menurut 

Suprenant et al, seseorang yang lebih tua 

cenderung memiliki penurunan 

kemampuan mengingat dibandingkan 

orang yang lebih muda. Semakin 

bertambahnya usia maka sel-sel otak 

akan semakin kelelahan dalam 

menjalankan fungsinya dan 

menyebabkan tidak bisa bekerja secara 

optimal seperti saat masih muda. Faktor 

usia dapat berhubungan dengan fungsi 

kognitif sesuai dengan penelitian 

Lumbantobing (2006) menyatakan 

bahwa perubahan yang terjadi pada otak 

akibat bertambahnya usia antara lain 

fungsi penyimpanan informasi (storage) 

mengalami sedikit perubahan 

(Lumbantobing, 2006; Suprenant et al, 

2006). 

 

Jenis kelamin dianggap mempengaruhi 

memori seseorang meskipun belum ada 

kepastian antara laki-laki dan 

perempuan. Perempuan diduga lebih 

banyak dan cenderung untuk menjadi 

pelupa. Hal ini disebabkan karena 

pengaruh hormonal, stres yang 

menyebabkan ingatan berkurang, 

akhirnya mudah lupa. Reseptor estrogen 

pada perempuan yang ditemukan dalam 

area otak yangberperan dalam fungsi 

belajar dan memori, seperti 

hippocampus. Rendahnya level estradiol 

dalam tubuh telah dikaitkan dengan 

penurunan fungsi kognitif umum dan 

memori verbal (Susanto dkk, 2009; 

Myers, 2008; Yaffe dkk, 2007).  

 

Kejadian peningkatan stres pada 

kalangan perempuan inilah yang 

menjadi penyebab Lansia perempuan 

tidak mau mengikuti kegiatan intervensi 

secara rutin. Jumlah Lansia perempuan 

di UPTD Griya Wreda Surabaya 

memang lebih dominan berjenis kelamin 

perempuan bila dibandingkan dengan 

jumlah laki-laki, namun pada saat 

inform consent Lansia perempuan di 

UPTD Wreda Surabaya lebih sering 

menolak dalam pemberian intervensi, 

sehingga pada kelompok intervensi 

setengah respondennya berjenis kelamin 

laki-laki. Peningkatan stres inilah yang 

juga mempengaruhi Lansia malas untuk 

aktif mengikuti segala kegiatan yang 

ada. 

 

Satu teori dalam Dash at al (2005) 

menjelaskan tentang synaptic reserve 

hypothesis, dimana orang yang 

berpendidikan tinggi mempunyai lebih 

banyak synaps di otak dibanding orang 

yang berpendidikanrendah. Mayoritas 

Lansia di UPTD Griya Wreda 

berpendidikan lulusan SD, meskipun 

dengan pendidikan yang rendah, mereka 

masih mengenal angka dan huruf bahkan 

ada yang bisa berbahasa asing. Nilai 

terendah pada recall test ialah bernilai 1 

yakni responden hanya bisa mengulang 

satu kata saja. Proses recall test pada 

Lansia mengalami penurunan akibat 

proses penuaan. Menurut Lauren (2010) 

pada proses ini Lansia membutuhkan 

usaha yang lebih untuk menyampaikan 

kembali secara tepat informasi yang 

telah diterima. 

 

Hasil observasi peneliti di panti, para 

Lansia cenderung mengabiskan 

waktunya dengan berdiam di kamar 

masing-masing. Hal ini tidak sesuai 

dengan pengakuan para Lansia. 

Sedikitnya kerja otak yang dilakukan 

oleh para Lansia di UPTD Griya Wreda 

dibuktikan dari hasil pretest recall test 

bahwa nilai terendah yang didapat 

responden adalah satu yakni hanya bisa 

mengulang satu kata saja. 

 

Berdasarkan hasil pretest didapatkan 

sebagian besar Lansia masih belum bisa 

menggambar pukul 11 lebih 10 menit 



94 

 

 
 

dengan benar dan belum bisa 

menggulang 9 kata dengan tepat. Clock 

drawing test dilakukan untuk menilai 

memori tentang penggambaran jam yang 

termasuk orientasi waktu. Recall test 

dilakukan untuk menilai memori jangka 

pendek dengan menyebutkan beberapa 

kata yang telah dihafal sebelumnya.  

 

Kesulitan menggambar jarum jam 

dengan benar dikarenakan pada kondisi 

Lansia terjadi kemunduran dalam fungsi 

otaknya. Berat otak Lansia berkurang 

berkaitan dengan berkurangnya 

kandungan protein dan lemak pada otak 

sehingga otak menjadi lebih ringan. 

Akson, dendrite dan badan sel saraf 

mengalami banyak perubahan, dendrit 

yang berfungsi sebagai sarana untuk 

komunikasi antar sel saraf mengalami 

perubahan menjadi lebih tipis dan 

kehilangan kontak antar sel saraf, daya 

hantar saraf mengalami penurunan 

sehingga gerakan menjadi lamban. 

Adanya penurunan kecepatan dalam 

menggerakkan tangan membuat gambar 

tampak garis putus-putus pada saat 

menggambar sebuah lingkaran (Festi, 

2010; Pudjiastutik, 2002). 

 

Setelah pretest dilakukan, responden 

diberikan tindakan memory training 

selama 4 kali pertemuan dalam 2 

minggu. Tampak adanya peningkatan 

memori jangka pendek setelah intervensi 

memory training dalam clock drawing 

test dan recall test. Hasil pretest 

menunjukkan ada 3 responden (30%) 

mendapatkan nilai 7 pada clock drawing 

test. Responden mendapat nilai 7 

dikarenakan adanya ketidak sesuaian 

dalam menempatkan jarum, namun 

setelah tindakan memory training 3 

responden tersebut sama-sama 

mendapatkan nilai tertinggi pada post 

test nya. Indikator mendapat nilai 

tertinggi ialah responden dapat 

menggambar lingkaran, angka dan 

menunjuk jarum jam dengan benar. 

 

Penilaian pretest dalam recall test 

menunjukkan hanya ada satu responden 

yang dapat menggulang 9 kata dengan 

tepat. Menurut teori kemampuan 

kapasitas memori kerja dalam merespon 

informasi pada dewasa rerata 5 sampai 9 

informasi. Hasil post test menunjukkan 

adanya perubahan nilai pada recall test 

yaitu adanya 2 responden yang dapat 

menggulang 9 kata dengan tepat. Kedua 

responden yang mendapat nilai 

maksimal dalam recall termasuk Lansia 

yang berusia 61-65 tahun, yang sama-

sama berjenis kelamin perempuan, 

namun pendidikan terakhirnya berbeda, 

satu responden berpendidikan terakhir 

SD dan SMP sedangkan kegiatan 

mengisi waktu luangnya mengatakan 

sama-sama senang melihat televisi. 

 

Kenaikan nilai pada setiap responden 

berbeda-beda tergantung pada setiap 

responden masing-masing. Kenaikan 

tertinggi nilai dalam kedua tes ialah +4. 

Responden yang mengalami kenaikan 

+4 pada clock drawing test ialah 

responden yang mendapat nilai terendah 

dalam  pretest clock drawing test. Faktor 

yang dapat mempengaruhi kenaikan 

nilai ini ialah faktor menyimak. 

Responden yang mendapat nilai 

terendah dalam pretest clock drawing 

test ini selalu antusias dan 

memperhatikan saat kegiatan memory 

training. Kesimpulan yang dapat 

diambil ialah meskipun Lansia itu 

perempuan berusia 71-75 dan memiliki 

latar belakang pendidikan yang rendah, 

Lansia tersebut tetap dapat menunjukkan 

peningkatan nilai dalam memori jangka 

pendeknya. Antusias dan atensi saat 

tindakan merupakan kunci penting 

dalam upaya meningkatkan memori 

jangka pendek Lansia. 

 

Uji statistik independent t-test dilakukan 

untuk menilai apakah ada pengaruh dari 

kelompok intervensi dengan kelompok 

kontrol. Data yang didapat dari kedua 

kelompok akan diolah dengan uji 

statistik ini. Berdasarkan hasil uji ini, 

didapatkan nilai p=0.031 pada clock 

drawing test dan p=0.018 pada recall 

test. Nilai p<0.05 menunjukkan adanya 

perbedaan nilai post test kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol 
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secara signifikan. Nilai ini menunjukkan 

bahwa ada pengaruh memory training 

terhadap kemampuan memori jangka 

pendek Lansia di UPTD Griya Wreda 

Surabaya.  

 

Berdasarkan analisis secara keseluruhan 

dapat dikatakan subjek pada kelompok 

eksperimen memiliki memori jangka 

pendek yang lebih baik dibandingkan 

kelompok kontrol. Perbedaan hasil tes 

yang dilakukan menunjukkan 

keefektifan pemberian perlakuan. 

Memory training dalam penelitian ini 

terbagi menjadi dua kategori yakni 

penilaian tentang menggambar dan 

penilaian recall. Perubahan hasil nilai 

pada tes clock drawing test lebih tinggi 

dibandingkan hasil recall test.  Kenaikan 

nilai menggambar terjadi pada sebagian 

besar responden dengan nilai yang 

berbeda-beda, namun ada 1 responden 

yang tidak mengalami kenaikan nilai 

pada akhir tes menggambarnya. Hasil 

observasi satu responden ini selama 4 

kali pertemuan dalam 2 minggu, 

didapatkan responden kurang fokus 

dalam memperhatikan materi. 

Responden sering mengajak bergurau 

dengan responden lain saat materi 

memory training. Kurangnya 

konsentrasi akan mempengaruhi ingatan 

yang tersimpan dalam otak seperti yang 

dikatakan oleh Rizzo et al (2004)bahwa 

atensi dan konsentrasi sangat penting 

dalam mempertahankan fungsi kognitif, 

terutama dalam proses belajar. 

 

Clock drawing test merupakan kategori 

penilaian recognisi. Recognisi adalah 

kemampuan mengenali informasi yang 

telah di observasi, dibaca atau didengar 

sebelumnya. Pada metode ini informasi 

diberikan pada responden kemudian 

responden diminta menjawab apakah 

informasi tersebut baru atau tidak. Clock 

drawing test menuntut pelaksana tes 

menggambarkan informasi yang 

disajikan dengan informasi yang 

tersimpan dalam memori. Meskipun 

demikian, pada umumnya tes recognisi 

lebih mudah dilakukan dibandingkan 

recall test (penggalian ingatan) (Lauren, 

2010; Wade dan Tavris, 2007). 

 

Penilaian kedua dalam memory training 

ialah recall test. Recall test adalah 

kemampuan menggali kembali dan 

mereproduksi informasi yang telah 

dimiliki sebelumnya. Proses recall test 

pada Lansia mengalami penurunan 

akibat proses penuaan. Menurut Lauren 

(2010) pada proses ini Lansia 

membutuhkan usaha yang lebih untuk 

menyampaikan kembali secara tepat 

informasi yang telah diterima. Proses 

penyajian kembali (retrieval) pada 

Lansia dipengaruhi oleh tingkat usaha 

yang diperlukan untuk melakukan 

proses retrieval tersebut (Lauren, 2010; 

Drag, 2009). 

 

Teori kemampuan kapasitas memori 

kerja menyatakan bahwa informasi pada 

dewasa rerata 5 sampai 9 informasi. 

Data dari tabel 5.2 menunjukkan bahwa 

hanya ada 2 responden yang dapat 

menyebutkan dengan lengkap 9 kata 

yang telah ada. Menurut Lauren (2010) 

proses recall dan recognisi pada 

dasarnya mengalami perubahan akibat 

proses penuaan. Dampak proses penuaan 

lebih terlihat pada proses recall test 

daripada proses ini. Adanya pendapat ini 

menyatakan inilah penyebab mengapa 

nilai maksimal pada recall test hanya 

didapatkan pada 2 responden (20%) 

sedangkan pada clock drawing test nilai 

maksimal dapat dicapai oleh 6 

responden (60%). 

 

Perbedaan kanaikan nilai pada setiap 

responden berbeda-beda tergantung pada 

setiap responden masing-masing. 

Tindakan memory training dilakukan 

selama 4 kali dalam 2 minggu. 

Pengulangan ini dilakukan untuk 

memperkuat informasi dalam ingatan 

baik itu ingatan yang merupakan 

kategori penilaian recognisi ataupun 

penilaian recall. Acevedo & Lowenstein 

(2007) mengatakan bahwa tindakan  

memory training digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan memori 

dengan mengajarkan teknik mnemonic. 
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Teknik mnemonic merupakan suatu 

strategi yang berfungsi untuk 

memaksimalkan proses memori. Teori 

King menyebutkan bahwa lupa 

disebabkan oleh dua hal yaitu kegagalan 

encoding dan kegagalan retreival. 

Kegagalan encoding maupun retreival 

dapat diatasi dengan memaksimalkan 

proses penyandian yang sesuai dengan 

prinsip penyandian memori yang 

meliputi pemaknaan, asosiasi, imajinasi, 

organisasi dan pengulangan. 

 

Penyajian teknik mnemonic akan 

memberikan kesan tersendiri sehingga 

subjek dapat memaknai materi dengan 

baik. Faktor lain yang dapat 

mempengaruhi kenaikan nilai pada 

setiap responden salah satunya ialah 

faktor menyimak sehingga informasi 

yang diberikan peneliti dapat dicerna 

dengan baik oleh responden tersebut. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan pada Lansia di UPTD Griya 

Wreda Surabaya maka dapat 

disimpulkan bahwa memori jangka 

pendek sebelum diberikan tindakan 

memory training menunjukkan belum 

ada responden yang dapat menggambar 

jam dengan tepat. Recall test sebelum 

diberikan tindakan memory training 

menunjukkan hanya ada satu responden 

yang dapat menyebutkan 9 kata dengan 

tepat. Memori jangka pendek sesudah 

diberikan tindakan memory training 

menunjukkan ada 6 responden (60 %) 

yang dapat menggambar jam dengan 

tepat. Recall test sesudah tindakan 

memory training menunjukkan ada 2 

responden (20%) dapat menyebutkan 9 

kata dengan tepat. 

 

Hasil analisis menggunakan uji paired t-

test pada kelompok intervensi 

menunjukkan nilai p=0.000 pada clock 

drawing test dan p=0.002 pada recall 

test. Nilai p≤0.05 yang berarti bahwa 

adanya pengaruh pemberian tindakan 

memory training pada kelompok 

intervensi. Berdasarkan hasil uji 

independent t-test menunjukkan nilai 

p=0.031 pada  clock drawing test dan 

p=0.018 pada recall test. Nilai p≤0.05, 

hal ini berarti bahwa adanya pengaruh 

memory training terhadap kemampuan 

memori jangka pendek pada Lansia di 

UPTD Griya Wreda Surabaya. 

 

SARAN 

 

Kegiatan memory training dapat 

dimasukkan ke dalam program rutin dan 

untuk mempertahankan orientasi waktu 

pada Lansia, diharapkan panti 

menyediakan kalender pada setiap 

ruangan. Sebagai perawat di panti, 

diharapkan untuk selalu menghimbau 

para Lansia untuk tetap aktif mengikuti 

kegiatan-kegiatan yang ada serta 

mengajarkan untuk bersosialisasi yang 

baik antar sesama Lansia. Lansia 

diharapkan dapat mengaplikasikan cara 

mengingat dengan teknik mnemonic di 

dalam kehidupan sehari hari. Peneliti 

selanjutnya sebaiknya memperbanyak 

jumlah sampel dan menambahkan 

karakteristik khusus sehingga dapat 

diketahui hal-hal (faktor demografi) 

yang mempengaruhi kemampuan 

memori Lansia. 
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