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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

Animal Assisted Therapy (AAT) adalah pemanfaatan hewan sebagai modalitas terapi untuk 

memfasilitasi penyembuhan dan rehabilitasi pasien pada kondisi akut dan kronis (Berry A etal, 

2012). 

Indonesia tergolong negara dengan struktur penduduk lanjut usia (aging structured population). 

Proyeksi jumlah penduduk kelompok lanjut usia dari seluruh penduduk di Indonesia adalah sebagai 

berikut : pada tahun 2010 mencapai 13,27 %, tahun 2011 mencapai 17,68%, pada tahun 2012 

mencapai 18,12% dan pada tahun 2013 meningkat mencapai 18,62% (BAPPENAS 2005).   

Hewan dapat memberikan kasih sayang. Hewan dapat mengajarkan manusia untuk meningkatkan 

harga diri individu dan dapat membantu bersosialisasi satu sama lain. Meskipun AAT memiliki 

banyak hambatan, antara lain resiko infeksi dari hewan ke manusia. Masalah lainnya adalah 

pelatihan hewan yang tepat dan jaminan bahwa hal tersebut didampingi oleh dokter hewan, serta 

selalu menjaga kebersihan lingkungan (Lewis,CB & Bottemly, JM 2008). 

AAT pada lanjut usia membantu merangsang sosialisasi dengan menyediakan topik pembicaraan 

dan alasan untuk hidup, terutama para lanjut usia setelah mereka tidak seproduktif ketika masih 

berkumpul dengan keluarga. Seekor hewan dapat membantu kita mengatasi permasalahan bukan 

hanya kehilangan orang yang dicintai tetapi membantu beradaptasi dengan perubahan keadaan 

seperti penyakit atau perubahan dalam  kehidupan (Lewis,CB & Bottemly, JM 2008). 

 

BAB 2  ANIMAL ASSISTED THERAPY 

 

2.1 Teori Biophilia  

Teori Biophilia, ditulis oleh Erich Fromm (1964), menjelaskan arah psikologis yang terhubung 

dengan segala sesuatu yang hidup dan penting, dan ada hubungan alami yang menghubungkan 

manusia dan organisme hidup lainnya. Bio, yang berarti biologi, yang berhubungan dengan biologi  
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atau organisme hidup, dan philia yang berarti banding dan perasaan positif manusia terhadap habitat 

tertentu, kegiatan, dan benda-benda di lingkungan alami mereka (Serpell J & McCune S 2012). 

2.2 Teori dukungan sosial  

Teori dukungan sosial menjelaskan perasaan dan kepastian bahwa seseorang dirawat dan 

memiliki dukungan dari orang lain, hal ini merupakan bagian dari hubungan sosial yang 

menyenangkan. Sebuah lingkaran dukungan sosial dapat  berasal dari kerabat, kenalan, teman, hewan 

peliharaan, kelompok sosial, rekan kerja, dll (Nepps P et al 2011). 

2.3 Definisi Animal Assisted Therapy  

Animal Assisted Therapy (AAT) didefinisikan sebagai pengenalan hewan ke dalam lingkungan 

langsung dari seorang individu, atau kelompok, sebagai media interaksi dengan tujuan terapi (Serpell 

J & McCune S 2012). 

2.5 Manfaat AAT 

Menurut literatur dari dekade terakhir, terapi menggunakan hewan peliharaan  bermanfaat bagi 

pasien dalam perawatan intensif, pediatri, cedera tulang belakang  dan pada lanjut usia. Tanggapan 

pasien untuk intervensi ini adalah merasa bahagia, lebih tenang dan berkurangnya Loneliness setelah 

kunjungan hewan serta penurunan Ansietas, tekanan sistolik arteri pulmonalis, Epinefrin dan 

Norepinefrin (Mansfield JC et al 2010). 

Efek dari ikan  yang berada di akuarium pada lansia yang mengidap Alzheimer, terdapat 

penambahan berat badan dan penurunan kebutuhan tambahan suplemen gizi. Sebuah studi 

eksperimental AAT dalam perawatan jangka panjang menunjukkan AAT dapat menurunkan 

Loneliness (Mansfield JC et al 2010). 

2.6 Manfaat fisik berinteraksi dengan hewan 

Beberapa manfaat yag telah diteliti oleh para ahli adalah meningkatkan fugsi gerak, baik 

sensorik modulasi dan interpretasi sensorik, dan mempertinggi toleransi untuk aktivitas fisik terhadap 

rangsang nyeri. Hewan mengajarkan kenangan dan kewaspadaan. Kenangan ini mengandung dua 

makna, nyata dan simbolis. Misalnya, merawat hewan kecil yang membutuhkan sentuhan, dibelai, 

bicara, dan makan dapat melambangkan peran ibu atau orang tua. Peran ini mungkin telah 

ditinggalkan, tapi dengan  adanya binatang dapat memberikan pengganti kegiatan yang berarti. 

(Nepps et al 2011). 

Hewan yang menyentuh tangan menciptakan perasaan dibutuhkan. Selain itu, para lanjut usia 

terlibat dalam tanggung jawab perawatan hewan peliharaan. Dengan peran dan tanggung jawab 

untuk makhluk hidup lain, dapat memberikan rasa kepemilikan dan memberikan kesempatan untuk 

berkontribusi (Marx et al 2010). 
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2.7 Hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan AAT 

2.7.1 Penggunaan terapi yang dibantu oleh hewan terjadi dalam tiga cara dasar  

2.7.1.1 Sebagai sahabat di rumah mereka sendiri atau di fasilitas pelayanan kesehatan. 

2.7.1.2 Digunakan di instansi tertentu untuk membantu atau menjadi teman. 

2.7.1.3 Mengunjungi instansi tertentu  

2.7.2 Secara garis besar yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan AAT adalah  

2.7.2.1 Identifikasi pasien yang mungkin memiliki alergi hewan peliharaan. 

2.7.2.2 Prosedur untuk mengobati luka yang mungkin disebabkan oleh binatang. 

2.7.2.3 Pasien memakai sprei sekali pakai. 

2.7.2.4 Mencuci tangan. 

2.7.2.5 Menentukan lokasi tempat tidur untuk hewan peliharaan. 

2.7.2.6 Menempatkan tempat makan hewan peliharaan di tempat yang aman  

2.7.3 Prosedur  

2.7.3.1     Bekerja sama dengan perawat yang bertugas pada unit perawatan pasien, terapist 

 kegiatan, terapis okupasi dan dokter bertanggung jawab untuk : 

2.7.3.1.1  Menerima dan menjaga komunikasi secara terbuka dengan pengasuh hewan dan hewan. 

2.7.3.1.2  Memastikan pasien berkumpul di suatu area tertentu ketika para relawan telah tiba. 

2.7.3.1.3  Seorang anggota staf harus hadir setiap saat selama interaksi pasien dengan hewan. 

2.7.3.1.4  Bersedia membersihkan lingkungan terapi jika diperlukan. 

2.7.3.1.5  Memberitahukan terlebih dahulu kepada pasien  dan keluarga yang baru pertama  

    kali mengikuti   program AAT. 

2.7.3.1.6 Memperingatkan tim pengobatan/Psikiater jika ada masalah atau mencatat efek samping. 

2.7.3.2 Perjanjian tertulis antara lembaga dan koordinator relawan, dan kebijakan ini  akan  

mengatur semua aspek AAT. 

2.7.3.3 Personil yang ditunjuk bertanggung jawab atas kinerja relawan AAT pada saat  

prosedur keadaan darurat, kerahasiaan, dan memiliki catatan vaksinasi hewan. 

2.7.3.4 Pengendalian Infeksi : mencuci tangan adalah metode yang paling penting untuk mencegah 

penyebaran infeksi, penyakit dan parasit.  

2.7.3.5 Hewan yang disertakan dalam program AAT harus diskrining untuk kesesuaian dan      

temperamen hewan. 

 Persyaratan 

2.7.3.5.1 Apakah sudah bebas dari parasit 

2.7.3.5.2 Apakah sudah terlaksana program pengendalian kutu 

2.7.3.5.3 Apakah sudah divaksinasi 
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2.7.3.5.4 Apakah sudah terbebas dari lesi dan bulu yang rontok 

2.7.3.5.5 Apakah sudah dimandikan dan menggosok gigi 

2.7.3.5.6 Kuku dipotong dan dirapikan 

2.7.3.5.7 Temperamen yang tepat untuk pasien yang telah ditentukan oleh lembaga pelatih hewan  

2.7.3.6 Setiap saat hewan harus diperhatikan dan dikendalikan oleh personil dari lembaga pelatih 

hewan : 

2.7.3.6.1 Hewan harus masuk dan keluar rumah sakit dengan berada di dalam kandang atau 

dituntun. 

2.7.3.6.2 Hewan harus berada di tempat terapi atau dalam jangkauan lengan personil terapi. 

2.7.3.6.3 Peserta AAT (hewan dan personil) harus masuk dan keluar melalui pintu masuk yang 

telah ditentukan. 

2.7.3.6.4 Hewan akan diizinkan ikut visite hanya jika disertai oleh personil yang ditetapkan 

2.7.3.6.5 Hewan peliharaan tidak diizinkan berada di tempat penyajian makanan. 

2.7.3.7  Hewan yang akan digunakan pada pasien, tidak kontraindikasi untuk AAT (yaitu, alergi, 

takut hewan, dll) yang ditentukan oleh tim pengobatan dan/atau pendapat dari psikiater. 

 2.7.3.8  Penting untuk menyadari, pasien mana yang alergi terhadap hewan.  

2.7.3.9. Anggota staf tidak diperbolehkan membawa hewan peliharaan mereka ke Rumah Sakit 

((Phillips A, & McQuarrie D 2008). 

2.8 Fisiologis  

 Pada beberapa penelitian menyatakan bahwa Oksitosin terlihat lebih rendah jumlahnya pada 

kondisi sakit (sakit kronis, Depresi, Autism, Skizofrenia). Faktor-faktor menghambat produksi 

Oksitosin, atara lain karena kurangnya sentuhan dan sakit kronis. Banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi sekresi oksitosin sehingga menghasilkan hal yang positif, antara lain, yoga, kontak 

sosial yang baik, pijatan, menatap hewan peliharaan, dll (Moberg U & Petersson M 2005). 

 

http://2.bp.blogspot.com/-rkNbnpqgjYU/UHi8ox35zdI/AAAAAAAABKw/RCKO2tvihFg/s1600/brain+and+peripheral+sites+of+oxytocin+release+gordon+et+al+2011.png
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Gambar 1 : Brain and Peripheral Site of Oxytocin Release, sumber : Moberg U, Petersson M 2005,  “Oxytocin, a 

mediator of anti-stress, well-being, social interaction, growth and healing”. Z Psychosom Med Psychother, 51(1):57-80.  

 

Oksitosin awalnya dikenal untuk merangsang persalinan dan keluarnya susu, tampaknya 

berperan penting. Oksitosin dapat menginduksi efek anti-stres, seperti penurunan tekanan darah dan 

kadar Kortisol. Hal ini meningkatkan ambang nyeri, menimbulkan efek ansiolitik dan merangsang 

berbagai jenis interaksi sosial yang positif, memacu pertumbuhan dan penyembuhan. Pemaparan 

berulang terhadap Oksitosin akan menyebabkan efek jangka panjang dengan mempengaruhi aktivitas 

sistem lainnya, inilah yang membuat Oksitosin berpotensi klinis. Oksitosin dapat dirilis oleh berbagai 

jenis stimulasi sensorik yang tidak berbahaya, misalnya dengan sentuhan dan kehangatan. 

Kemungkinan besar, oksitosin juga dapat dirilis oleh stimulasi indera lainnya seperti penciuman, 

serta oleh beberapa jenis suara dan cahaya. Selain itu, mekanisme psikologis dapat memicu 

pelepasan Oksitosin. Berarti, interaksi positif yang melibatkan sentuhan dan dukungan psikologis 

dapat membentuk kesehatan. Interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari, serta lingkungan yang 

positif, terus mengaktifkan sistem ini. Selain itu, berbagai jenis psikoterapi yang melibatkan 

dukungan, kehangatan dan empati cenderung menimbulkan efek yang sama, yang dengan demikian 

memberikan kontribusi pada efek positif (Moberg U & Petersson M 2005). 

 

Gambar 2 : Mechanism by which oxytocin influences the activity of other transmitter systems, sumber : Moberg U, 

Petersson M 2005,  “Oxytocin, a mediator of anti-stress, well-being, social interaction, growth and healing”. Z 

Psychosom Med Psychother, 51(1):57-80.  

 

BAB 3 MEMANFAATKAN ANIMAL ASSISTED THERAPY  PADA LAYANAN GERIATRIK 

AAT adalah intervensi yang berorientasi  mendukung hasil dari interaksi manusia dengan 

hewan. Dalam proses pengobatan, dokter dan pasien harus disertai dengan tujuan klinis yang 

spesifik. Intervensi ini dapat diikuti oleh terapis fisik, saraf, psikiater, ahli kesehatan masyarakat, 

dokter hewan, psikolog, terapis okupasi, asalkan mereka telah mengambil sertifikasi di AAT. Selain 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15834840
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15834840
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15834840
http://3.bp.blogspot.com/-R8r8_bKTeg8/UHi8qOIYTBI/AAAAAAAABK4/Ey9AF_ce87k/s1600/Uvnas-Moberg+K++Petersson+M.+OXYTOCIN+NT-hormone+interconnections.png
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itu, semua proses terapi harus diikuti oleh dokter yang merawat pasien sesuai dengan saran dari 

spesialisasi AAT (Phillips A & McQuarrie D 2008).  

 

Gambar 3. Conceptual model of the way in which companion animals foster social capital, sumber : Serpell J, McCune S 

2012,’ Animal in Therpeutic Contex’, Waltham
®

 Pocket Book of Human-Animal Interaction, pp.12-21, United Kingdom : Beyond 

Design Solutions Ltd, viewied 2 November 2012. 

 

3.1 Pelaksanaan AAT 

3.1.1 Membangun Rapot 

Tujuan Strategi AAT 

Mempercayai terapis  Mengijinkan klien untuk memegang hewan terapi saat berinteraksi dengan 

terapis. 

 

Mengembangkan hubungan dengan terapis  Hewan  menjadi kepentingan bersama antara terapis dan klien, dengan 

demikian,  menciptakan ikatan dan membentuk diskusi. 

 

Meningkatkan keterampilan interaksi sosial Mendorong klien untuk berkomunikasi dengan hewan terapi. 

Pada saat klien fokus kepada hewan, dapat mengutarakan isi pikirannya 

dengan kata-kata, karena hewan merupakan pendengar yang baik dan 

menjaga rahasia. 

Meningkatan keterampilan berinteraksi sosial dengan keluarga dan teman. 

 

Meningkatkan sosialisasi dan partisipasi (secara 

individu atau kelompok) 

Siapkan lembaran foto, informasi, atau artikel tentang jenis hewan tertentu 

dan berbagi informasi dengan orang lain. 

Membuat catatan pada saat terapi kelompok untuk mengevaluasi apakah hal 

tersebut mengalami kemajuan saat hewan ikut hadir dalam sesi tersebut. 

 

Meningkatkan hubungan dengan teman sebaya Gunakan relasi antara pelatih dan hewan dan antara terapis dan hewan 

sebagai metafora untuk hubungan manusia. 

Mentransfer pengalaman ini kepada teman. 

 

Meningkatkan  kontak mata dengan orang lain Bekerja sama dengan tim AAT untuk mengembangkan kontak mata yang 

sesuai. 

Mentransfer keterampilan tersebut saat berinteraksi dengan orang lain 

Meningkatkan kesesuaian nada suara saat 

berinteraksi dengan orang lain 

Bekerjasama dengan tim AAT untuk mengembangkan nada suara yang tepat 

saat melatih hewan. 

Mentransfer keterampilan ini untuk kegiatan lainnya. 

 

Meningkatkan sosialisasi, komunikasi Praktek mengajari hewan baru 

 



7 
 

Tabel 1 : Contoh tujuan dan strategi untuk membina dan mengembangkan hubungan. Sumber: Urichuk LJ, Anderson D 

2003, ‘Improving Mental Health Through Animal-Assisted Therapy’, pp.43-44 Kanada : The Chimo Project. 

 

3.1.3  Menurunkan Ansietas 

Target Strategi AAT 

 

Penurunan Ansietas dan agitasi 

Menyentuh hewan pendamping saat berinteraksi dengan terapis atau 

pada saat terapi kelompok. 

Berbicara dengan hewan.  

Menerima kasih sayang dari hewan. 

 

Meningkatkan kemampuan untuk relaksasi  

menggunakan pernapasan diafragma dan 

teknik relaksasi 

Memperhatikan bagaimana hewan menenangkan diri dan bernafas 

dengan tenang. 

Praktek meniru hewan sambil membayangkan kecemasan dalam situasi 

yang kurang nyaman 

(desensitisasic) 

 

Mengidentifikasi dan mengurangi pikiran-

pikiran irasional yang memicu atau 

memperburuk Ansietas 

Diskusikan kemungkinan asal dan gejala ketakutan yang irrasioal yang 

ada pada hewan ( misalnya, petir ) dan berhubungan dengan ketakutan 

klien jika memang  memungkinkan. 

Apakah klien mengetahui penyebab kecemasan atau fobia yang  mereka 

alami dan mengidentifikasi pikiran  yang memicu kecemasannya . 

Apakah klien mampu menjelaskan mengapa hewan tidak perlu takut. 

Bantu klien untuk mengembangkan mengatasi kecemasan yang 

diutarakannya. 

 

Mengurangi  menghindari situasi  yang dapat 

menimbulkan kecemasan. 

Selagi klien didampingi oleh hewan, gunakan panduan imajinasi untuk 

menurunkan kekhawatiran  

( misalnya, menggunakan elevator, saat berpidato, tidur sendirian dalam 

gelap). 

Hewan dapat menemani klien saat mereka terlihat cemas. 

Meningkatkan ketegasan Diskusikan reaksi menghadapi atau meninggalkan suatu stresor (fight or 

flight) yang dilakukan oleh hewan (berlindung vs agresi ) dan hal ini juga 

berlaku untuk manusia. 

Bermain peran dengan hewan dengan  berbagai peran Proses praktek 

secara bertahap menjadikan hewan. untuk mendekati sesuatu yang 

awalnya dicemaskan oleh klien. 

 

Mengidentifikasi dan memodifikasi gaya 

hidup yang dapat meningkatkan stres  

Diskusikan stres pada hewan dan manusia (misalnya, kebisingan yang 

berlebihan, tidak makan atau tidur dengan baik) dan bagaimana situasi 

ini dapat teratasi. 

 

 
Tabel 3 : Contoh tujuan dan strategi untuk mengatasi kecemasan. Sumber : Urichuk LJ, Anderson D 2003, 

‘Improving Mental Health Through Animal-Assisted Therapy’, pp.94-96, Kanada : The Chimo Project. 

 

3.1.4 AAT Pada Loneliness  

Cara yang hewan pendamping memperbaiki efek kesepian dan Depresi  karena berhubungan 

dengan kemampuan mereka untuk bertindak sebagai dukungan sosial. Seekor hewan dapat bertindak 

sebagai buffer sosial bagi orang dengan dukungan sosial manusia yang sedikit, terutama selama masa 

yang tidak menyenangkan seperti hilangnya persahabatan. (Berry A, et al 2012, Wordley AM 2010). 

3.1.5 AAT Pada Depresi 

Target Strategi AAT 

Mencerahkan afek dan mood Membelai hewan pendamping saat berinteraksi dengan terapis  
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Ajarkan hewan untuk menghibur klien, atau melibatkan klien bermain dengan 

hewan. 

 

Menurunkan ketidakberdayaan. 

Meningkatkan  kontrol pada diri sendiri 

dan lingkungan 

Bekerja dengan tim AAT untuk mengajak hewan berinteraksi secara efektif 

dan segera mencari jalan keluar yang terbaik saat hewan tidak merespon 

dengan benar. 

Langsung menghadapi masalah ini, dengan menggunakan hewan sebagai 

contohnya. 

 

Mengurangi isolasi, kebosanan dan 

kesepian 

Terlibat bermain dengan hewan. 

Mempelajari dan membantu merawat dan memberi makan. 

Mengenang masa lalu. 

Mengingat dan mengulangi pengetahuan tentang hewan . 

Mempelajari mengenai hewan, kemudian memperkenalkan hewan  tersebut 

kepada teman-temannya. 

Mengajak hewan berjalan-jalan. 

Menerima bentuk penerimaan dari hewan. 

Berikan kasih sayang yang tepat untuk hewan. 

 

Menurunkan perasaan tidak berharga Memberikan kesenangan atau kasih sayang kepada hewan.  

Luangkan waktu untuk merawat hewan. 

Mengajak hewan  berjalan-jalan, bermain permainan favorit hewan tersebut. 

 

 

Berduka / merasa kehilangan Berceritatentang hewan yang telah dikenal sebelumnya. 

Mengenang hilangnya hewan peliharaannya yang dahulu. 

Mendiskusikan bagaimana hewan dapat merasakan ketika sahabatnya mati, 

ketika bayi hewan meninggalkan ibunya, dll 

Pindahkan hal ini ke situasi manusia. 

Mengurangi keinginan bunuh diri Tanyakan: " Jika hewan mati tiba-tiba, apa dampak  kematiannya terhadap 

orang-orang yang mencintainya? Apa dampak bunuh diri yang anda lakukan, 

terhadap keluarga dan teman-teman ? " 

Refleksikan hewan tersebut terhadap penerimaan diri tanpa rasa malu, tanpa 

menilai atau membandingkan dirinya dengan orang lain 

 

Meningkatkan mood positif Mempertimbangkan hal-hal sederhana yang membuat hewan/manusia 

bahagia.  

Terlibat dalam beberapa kegiatan . 

 Klien diminta menyimpan catatan kecil mengenai peristiwa menyenangkan . 

Tanyakan pada klien tentang masa depan mereka dan apa yang akan membuat 

mereka bahagia 

 

Meningkatkan energi, inisiatif, dan 

aktivitas 

Bermain secara aktif dengan hewan,  membawa hewan berjalan. 

Mengajarkan klien melatih hewan pelajaran baru. 

Meningkatkan pengambilan keputusan 

dan konsentrasi 

Minta klien menjelaskan apa yang harus dilakukan tentang perilaku 

bermasalah dari hewan (sejajar dengan perilaku klien bila memungkinkan) 

Rencanakan tujuan jangka pendek dan langkah-langkah menuju tujuan yang 

akan dicapai. 

Meningkatkan interaksi sosial  Apakah klien menafsirkan perasaan hewan berdasarkan  perilakunya  

Mintalah  klien untuk berbicara tentang perasaan  dan perilaku klien sendiri  

dalam kondisi yang sama 

Dalam kelompok, bergiliran melempar bola untuk hewan. 

Diskusikan cerita atau prestasi hewan yang menakjubkan. 

 

Mendapatkan kualitas tidur yang baik Klien mengamati bagaimana hewan terlihat tenang dan bagaimana hewan 

menarik napas dalam. Mempraktekkan teknik pernapasan yang sama saat 

memvisualisasikan keadaan yang tenang. 

Cobalah teknik tersebut di malam hari . 
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Tabel 4 : Contoh mengatasi Depresi dengan  AAT . Sumber : Urichuk LJ, Anderson D 2003, ‘Improving Mental Health 

Through Animal-Assisted Therapy’, pp.97-104, Kanada : The Chimo Project. 

 

3.1.6 AAT Pada Demensia 

 Cara kerja AAT pada Demensia :  

3.1.6.1  Meningkatkan mood 

Beberapa penelitian menyebutkan manfaat seperti peningkatan mood dan lebih banyak 

berinteraksi sosial, karena lanjut usia yang mengalami Demensia beresiko untuk menyebabkan 

depresi, yang selanjutnya dapat membahayakan fungsi dan kualitas hidup (Nepps P et al 2011).  

3.1.6.2 Menenangkan 

Dengan anjing terlatih yang menyertainya, pasien dapat merasa lebih aman. Karena anjing 

dapat memperkirakan perilaku pasien, memperingatkan kerabat pasien atau tenaga kesehatan 

sebelum dan selama sesi terapi. Melindungi pasien dari kemungkinan bahaya yang ada dihadapannya 

dengan menggonggong atau berperilaku non-verbal (Wordley AM 2010). 

3.1.6.3 Menurunkan masalah perilaku 

Pasien Alzheimer mungkin mengalami gejala klinis yang berbeda pada stadium penyakit 

yang berbeda. Pasien yang mengalami Demensia biasanya mengalami sundowning, tidak hanya 

menegangkan bagi pasien, tetapi juga dapat merepotkan bagi tenaga kesehatan. Pada tahap ini, anjing 

terapi yang menyertainya menjadi satu-satunya jembatan komunikasi untuk melanjutkan interaksi 

dengan lingkungannya (Mansfield JC et al 2010, Marx MS et al 2010).  

 

BAB 4 KESIMPULAN 

1. Animal Assisted Therapy (AAT), juga dikenal sebagai terapi hewan peliharaan, 

memanfaatkan hewan terlatih dan penanganan untuk mencapai tujuan spesifik terhadap fisik, 

sosial, kognitif, dan emosional khusus pada pasien. 

2. Menurut teori Biophilia, terdapat perasaan  positif manusia terhadap habitat tertentu, di 

lingkungan alami mereka. Dalam hal ini Oksitosin dapat dirilis oleh berbagai jenis stimulasi 

dengan sentuhan dan kehangatan. Mekanisme psikologis dapat memicu pelepasan Oksitosin. 

Berarti, interaksi positif yang melibatkan sentuhan dan dukungan psikologis, dapat 

meningkatkan kesehatan. 

3. Dengan adanya AAT, diharapkan akan meningkatkan mental  well being para lanjut usia.  

4. Ketika AAT dilakukan sesuai dengan prosedur, prinsip-prinsip etika yang sesuai, maka akan 

menjadi pilihan pengobatan yang efektif untuk mendukung peningkatan kesehatan manusia 

dan kualitas hidup. 
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