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ABSTRACT

Older person is a closing periad in sotnelne's life. Older person tend to experience

change whetlur physical or psychological ltappened in their life. Tlds research yurpox is

finding aut depression in older person. Datn collection uys BDI-fi {Beck DEression

lncentary-ll) scale. Research subject amount are 126 Older person. Rexarch shows that

depression in older person with seaere 
{epression 

symptom for 23 (18.3%), ar)erage

depression symptom for 63 (50.A%), mild depression symptom for 22 (1.7.5%), and no

depression symptom for L8 (14.3%). Viewed from gender, maital status, education, and

work

Kqwords: depression; older ryrson; psychological happened

ABSTRAK

Orangtua adalah sebuah periode terdekat dalam kehidupan seseorang.

Orangtua cenderung mengubah pengalaman pada kejadian fisik maupun
psikologis dalam hidup mereka. Penelitian ini bertujuan menemukan depresi pada

orang tua. Pengumpulan data menggunakan BDI-II (Beck Depression Inventory-Il)
scale. Su$ek penelitian yaitu,126 orang tua. Peneltian menunjukkan bahwa depresi

pada orangtua dengan simtom depresi parah yaltu 23 (18.3y"), simptom depresi
rata-rata yaitu 63 (50.0%), simtom depresi ringan yaltu 22 (17.5%), dan tidak ada

simtom depresi 18 (1,4.3y"). Dilihat dari gender, status marital, pendidikan,dan
pekerjaan

Kata Kunci : depresi, orang tua, kejadian psikologi

PENDAHULUAN
Depresi pada dasarnya dapat

menyerang siapa saja dan tidak
memandang batas usia. Depresi juga

kerap diabaikan karena dianggap bisa

hilang sendiri tanpa pengobatan, hal
tersebut akan membahayakan individu
yang mengalami depresi. Tidak jarang

mengetahui berita orang tua 'menyakiti'
anaknya sendiri, suami atau istri
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'menyakiti' pasangannya, dan bahkan

sering pula ada orang yang bunuh diri.
Tindakan maladaptif tersebut tentunya

tidak dapat lepas dari depresi.

Dari suatu proyek' yang berjudul
Global Burilen of Di*ase disponsori oleh

WHO yang menyatakan bahwa depresi

menempati urutan keempat sebagai

penyebab ketidakmampuan seseorang

dalam menjalankan fungsi
kehidupannya sehari-hari. Bahkan

diprediksikan pada tahun 2020 depresi

akan menempati urutan ke-2 dari
penyebab disabilitas (Hawari, 2002).

Depresi merupakan masaliah utama

yang dihadapi oleh banyak lansia antara

8% sampai 20Yo lansia mengaliami

depresi dan 3 7o mengalami depresi

mayor. Gangguan depresi muncul
ditandai oleh kesedihan dan kecemasan

luar biasa, merasa tidak berguna dan

menarik diri dari orang lain, tidak dapat

tidur, kehilangan selera makan, hasrat

seksual kehilangan minat dan

kesenangan dalam aktivitas yang biasa

dilakukao merasa lesu atau gelisah,

cenderung berpikir negatif, dan

ketidakberhargaan. Depresi juga dapat

mempercepat penurunan fisik penuaan

(Nevid, Rathus & Greene, 2005; Papaha,

Olds & Feldman,2009; Davisory Nea1e &
Kring, 2010; Myers, 2012; Hamidah,

2012).

Papalia, dkk., (2009) menguraikan

bahwa terdapat tiga kelompok lansia

yaitu lansia muda (young old),lansia Faa

(old old)f lansia tertua (olders old). Secan
kronologi, young old secara lunum
dinisbahkan kepada usia antara 65

sampai 74 ta}rrun, yang biasanya aktif,
nital, dan bugar,old old berusia arttara71

sampai 84 tahun, dan olilers old berusia

85 tahun keatas, berkecenderungan lebih

besar lemah dan tidak bugar serta

memiliki kesulitan dalam mengelola

aktivitas keseharian.

Terdapat 210 pada pasien rawat

jalan menggalami depresi klinis. Untuk

mengetahui gejala depresinya dilakukan

dengan mengukur maggunakan alat tes

BDI-II (Back Depression Iirventory-Il).
Selain itu juga dilakukan dengan

* mendiagnosis menggunakan DSM-IV

yang dinyatakan bahwa individu yang

menggalami gangguan depresi dibagi

menjadi dua faktor yang mewakili
somatik yaitu afektif dan kognitif.

Ditemukan komposisi yang sebanding

dengan yang sebelumnya yaitu kejiwaan

secara umum. Dilaporkan bahwa alat tes

BDI-II salah satu tes untuk mengukur

depresi yang terdiri dari dua orde yaitu

kognitif dan non-kognitif. (Steer, Ball &
Ranieri, 1999 ; Back, 197 6).

Pada sebuah penelitian Chang dan

Chueh (2011) menggemukakan bahwa

lebih dari seperlima subjek 21.7 persen

ditunjukkan mengalami depresi. Mereka

dengan stafus kesehatan dikategorikan

orang miskin (Odds Ratio [OR] = 7.9, P <

0.001). Relatif tir,ggi tingkat
ketergantungan pada orang lain untuk

aktifitas sehari-hari (OR = 4.6,p = 0.002),

Atau pengaruh negatif penyakit kronis

pada kehidupan sehari-hari (11.7, p < =
0.001) menghadapi prevalensi tertinggi
yaitu depresi. Subjek dengan hipertensi

(On = 2.3,P = 0.034), katarak (OR = P =

0.007 3.n, atau penyakit hati (OR = 8.1, P

= 0.006) memiliki prevalensi tertinggi
yang menggalami depresi. Faktor resiko

diidentifikasi depresi antara laki-laki
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I veteran tua yang termasuk pengaruh
I negatif penyakit krcnis pada setiap
I kehidupan sehari-hari.
t Santrock (2002) menyatakan bahwa

lansia yang berhubungan dekat dengan

keluargannya mempunyal
kecenderungan lebih sedikit untuk shes

dibanding lansia yang hubungannya
jauh. Hampir 80 persen dari lansia

mengatakan bahwa mereka bahagia

dalam hubungannya dengan cucu-cuflr
mereka dan mayoritas lansia

mengatakan bahwa menjadi lansia
(grandparenting) lebih mudah

dibandingkan masa menjadi orang tua
(parenthood) dan mereka lebih menikmati
posisi itu dibandingkan menjadi orang
tua.

Beck (1976) menyatakan bahwa
dalam hal perkembangannya, seseorang

yang mengalami gejala depresi akan

merasa peka dengan tipe situasi
kehidupan tertentu yang tidak dia sukai,
misalnya kehilangan keluarga atau

penoliakan kronis oleh teman-temannya.

Kondisi tidak disukai lainnya yang
mungkin tidak begitu nampak bisa

menghasilkan kerentanan akan depresi.

Pengalaman traumatis yang dialami
sebelumnya menjadikan orang tersebut

bereaksi berlebihan terhadap kondisi
serupa yang dialami kemudian dalam
perjalanan hidupnya. Seseorang yang
depresi memiliki kecenderungan untuk
melakukan penilaian yang ekstrim,
absolut, ketika situasi seilurcam itu
timbul. Kehilangan dianggap sebagai

sesuatu yang tidak tersembuhkan dan

tidak berbeda sebagaimana haLrya
penolakan total.

Menurut Nevid, dkk., (2005)

seseorang yang menggalami depresi

adalah abnormal. Orang dengan depresi

berat mengalami halusinasi seperti

"mendengar" suara-suara orang laur,

atau iblis, yang mengutuk mereka atas

kesalahan yang dipersepsikan. Ada
beberapa ciri-ciri umum depresi yaitu; 1)

perubahan pada kondisi emosional, 2)

perubahan dalam motivasi, 3) perubahan

dalam fungsi dan perilaku motorik, dan

,4) perubahan kognitif.
Penyebab depresi pada lansia

menurut Davison, dkk., (2010)

menyatakan bahwa banyak pasien lanjut
usia yang memiliki kesehatan fisik yang
buruk mengalami depresi. Sebuah

survey terhadap 900 orang lanjut usia

yang tinggal ditengah komunitas
menemukan bahwa M persen dari
orang-orang yang mengalami simtom-
simtom depresi menderita penyakit fisik.
Adapun beberapa yang mempenggaruhi
depresi pada lansia yaitu; a) faktor
organobiologis, b) faktor psikologis, dan
c) faktor sosiolingkungan.

Depresi pada lansia jug"
dihubungkan dengan tingkat penurunan
fisik yang lebih cepat dan tingkat
mortalitas yang lebih tinggi Depresi

mungkin dikaitkan dengan tingkat
mortalitas yang lebih tinggi karena

kondisi medis yang menyertai atau

mungkin karena hilangnya kepatuhan
untuk mengkonsumsi obat-obatan yang
dibutuhkan. Gangguan depresi

umurnnya menyerang orang-orang yang
menderita berbagai macam gangguan

otak, secara tidak seimbang akan

mempengaruhi orang lanjut usia (Nevid,
dkk.,2005).
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METODE
Studi ini menggunakan metode

penelitian kuantitatif deskriptif untuk

mengetahui tingkat depresi pada lansia

melalui data yang dikumPulkan.

Variabel yang digunakan oleh peneliti

yaitu variabel tunggal. Metode

pengumpulan data dalam penelitian ini

menggunakan instrumen penelitian

berbentuk skaia BDI-II.

BDI-II terdiri dafi 2f item Yang

masing-masing terdiri dari emPat

pernyataan. Skor-skor subskala dapat

dihitung untuk faktor kognitif-afektif

dan faktor penamPilan somatik.

Subskala kognitif-afektif mengevaluasi

perasaan dan pikirary terdiri dari total

jumlah skor 13 item Yang Pertama.
Sedangkan subskala penampilan somatic

terdiri dari 8 item terakhir (Aldiansyah,

2008; Campbell, Roberti, MaYnard, &

Emmanuel, 2009). Setiap kategori gejala

pada skala terdiri dari empat "penilaian

diri" item. substansi dinilai antara 0-3

poin. Skor tertinggi yang dapat diterima

dari skala adalah 63. Distribusi skor yang

diberikan pada diagnosis depresi adalah

seba-gai berikut: depresi pada tingkat

ringan (1,4-19 Poin), depresi pada tingkat

sedang (20-28 poin), dan depresi pada

tingkat penting atau berat (29-63 Poin)
(Steer, dkk., 1999; Sharp & Lipsky,2002;

Izgar,2009). Dari uji reliabilitas terhadap

penilaian psikometri BDI-II di-peroleh

konsistensi internal alpha .94 (Amau,

dkk.,2001).
Fopulasi penelitian yaitu seluruh

lansia yang tergabung dalam kelompok

Lansia Wijaya Kusuma DAU Malang.

Pengambilan sampel dalam penelitian

menggunakan teknik sampel purposif

dengan kriteria usia 60-75 tahun,

bertempat tinggal bersama keluarga

mamPu berkomunikasi lisan dan tulisan'

Adapun su$ek penelitian berjumlah 126

lansia. Analisis data menggunakan

pendekatan kuantitatif deskriptif'

Pendekatan kuantitatif menekankan

analisis pada data-data numerikal yang

diolah dengan metode statistika serta

menganalisis dan menyajikan fakta

secara sistematik sehingga dapat lebih

{" mudah dipahami dan disimpulkan.

HASIT DAN BAHASAN

Hasil

Dari hasil deskriPsi subjek

penelitian diperoleh hasil yaitu pada

jenis kelamin kategori laki-laki sebanyak

37 responden (29.4o/o) dan perempuan

sebanyak 89 responden (7A.6'/.)' Pada

status perkawinan kategori duda/janda

sebanyak 35 responden (27.8%) dan utuh

sebanyak 91. responden (72.2'/,). Pada

pendidikan kategori SD sebanyak 21'

responden (75.7V"), SMP sebanYak 24

responden (19.0%), SMA sebanYak 47

responden (37.3%), dan perguruan tinggi

sebanyak 34 resPonden (27'0'/')'

Sedangkan pada pekerjaan kategori

wiraswasta sebanYak 75 resPonden

(59.5%), dan Pensiunan sebanYak 51

responden (40.5%).

Berdasarkan jenis kelamin kategori

laki-laki yang tidak ada gejala depresi

sebanyak 5 responden (27.8Y"), yang

mengalami geiala dePresi ringan

sebanyak 3 responden (13.6%), gejala

depresi sedang sebanyak 2L responden

(33.3%), gejala depresi berat sebanyak 8
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responden (34.8Yo) dengan total
sebanyak 37 responden (29.4'/rt.

Sedangkan perempuan yang tidak ada
gqala depresi sebanyak 13 responden

V2.2'fr), gejala depresi ringun sebanyak
19 responden (86.4y.|, gejala depresi
sedang sebanyak 42 responden (66.7o/ol,

gejala deprsei berat sebanyak 15

responden (65.2ya) dengan total 89

responden (7A.5Y.).

Berdasarkan status perkawinan
kategori duda/ianda yang tidak ada

gejala depresi sebanyak 3 responden

$6.7Y,), yang mengalami gejala depresi
ringan sebanyak 8 responden (35.4'A),

gejala depresi sedang sebanyak 20

responden (31".7%), gelala deptesi berat
sebanyak 4 responden (17.4'/r) dengan

total sebanyak 35 responden (27.8%).

Sedangkan status perkawinannya utuh
yang tidak ada gejala depresi sebanyak
15 responden (83.3%), gejala depresi
ringan sebanyak 14 responden (63.6%),

Tabel L. Deskripsi Subiek Penelitian

gejala depresi sedang sebanyak 43

responden (68.3y,), gejala depresi berat

sebanyak 1"9 responden (82.6%), dengan

total 91. responden (72.2'/.\.

Berdasarkan pada pekerjaan

kategori wiraswasta yang tidak ada

gejala depresi sebanyak 9 responden

(50"0%), yang mengalami gejata depresi

ringan sebanyak 17 responden (W.3o/"),

gejala depresi sedang sebanyak 37

responden (58.7Y,), gejala depresi berat
sgbanyak L2 responden (52.2'/.), dengan

total sebanyak 75 responden (59.5%).

Sedangkan pada lansia pensiunan yang

tidak ada gejala depresi sebanyak 9

responden (50.0%), sedangkan gejala

depresi ringan sebanyak 5 responden

(22.7Yo), gejala depresi sedang sebanyak

26 responden (41,.3%), gejala depresi

berat sebanyak 11 responden (47.8yr),

dengan total sebanyak 51 responden
(40.s%).

Kategori Frekuensi Prosentase

]enis kelamin Laki-laki
Perempuan

37
89

29.4%
70.5%

Total

Status Perkawinan Duda/]anda
Ufuh

35
91

278%
72.2o/o

Total

Pendidikan

2L

24
47
34

SD
SMP
SMA
PT

1,6.7Yo

19.0%
37.30/,

27.lYo

Pekerjaan * Wiraswasta
Pensiunan

59.5%
44.50/,

75

51.

Total

Dari ketiga kategori tersebut total
masing-masing tingkat depresi pada

lansia adalah sama, tidak ada gejala

depresi,lS (100.0%), gejala depresi ringan

:r.{.-
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22 (1A0.0y,), gejala depresi sedang 53

(100.0%), dan gejala depresi berat 23

(100.0%). Dari kategori jenis kelamin,

status perkawinan, dan pekerjaan

masing-masing total sebanyak 126 lansia.

Berdasarkan pendidikan dengan

kategori SD tidak ada gejala depresi

sebanyak 1 responden (5.6d/"'), gejala

depresi ringan sebanyak 3 responden

(13.6Y"), gejala depresi sedang sebanyak

1,4 responden (22.2y,), gejala depresi

berat sebanyak 3 responden (13.0%),

dengan total sebanyak n responden

(15.7'/,). Sedangkan pada kategori SMP

yang tidak ada gejala depresi sebanyak 5

responden Q7.8Y.), gejala depresi ringan

sebanyak 4 responden (18.2%), gejala

depresi sedang sebanyak 10 responden

(15.9%), gejala depresi berat sebanyak 5

responden (21.7%), dengan total

sebanyak 24 resPonden (19-0'/r\.

Sedangkan pada SMA Yang tidak ada

gejala depresi sebanyak 9 responden

(50.0%), gejala depresi ringan sebanyak 6

responden (27.3Tr), gejala depresi sedang

sebanyak 27 rcsponden (42.9%), gejala

depresi berat sebanyak 5 responden

Q1..7'/"), dengan total sebanYak 47

responden Q7.3y"). Sedangkan pada

perguruan tinggi yang tidak ada gejala

JL depresi sebanyak 3 responden (16.7o/"),

gejala depresi ringan sebanYak 9

responden (4A.9o/.), gejala depresi sedang

sebanyak L2 responden (19.0%), gejala

depresi berat sebanyak 10 responden

(43.5y.), dengan total sebanyak 34

responden (27.0%\.

Tabel2. Depresi Pada Lansia

Tingkat Depresi Frequency Prosentase

Tidak ada gejala depresi 18 'I.,4.3Yo

Gejala depresi 17.5Y.

Gejala depresi sedang 50.0%

Gejala depresi berat 18.\Yo

Total

Berdasarkan pada tersebut

diketahui bahwa dari 126 lansia terdapat

L8 responden (14.3%) tidak ada gejala

depresi, 22 responden (17.5Y")

mengalami gejala depresi ringan, 63

responden (50.0%) mengalami gejala

depresi sedang dxr23 responden (18.3%)

yang mengalami gejala depresi berat.

Bahasan

Berdasarkan penelitian yang telah

dilakukan terdapat 126 jumlah lansia,

kategori jenis kelamin pada laki-laki

berjumlah 37 responden (29.4o/,), tingkat

depresi yang diperoleh sebanYak 5

responden Q7.8'/,) yang tidak ada gejala

depresi, sebanyak 3 responden (13.6%)

gejala depresi ringan, sebanyak 27

responden (33.3%) gejala depresi sedang

dan 8 responden (34.8%) Yang
mengalami gejala depresi berat.

Perempuan berjumlah 89 resPonden

(70.6Y.), tingkat depresi pada perempuan

terdapat 13 responden (72.2%) tidak ada



Mia lssminf & Zainul, Depresi pada Lanjut.". I roa

al
;).

ia

gejala depresi, sebanyak 1.9 responden
(86.4'/") gejala depresi ringan, sebanyak
42 responden t667yo) geiala depresi
sedang, dan terdapat 15 responden
(65 "2'/') yang' menggalami gejala depresi
berat. Bahwa pada perempuan lebih
banyak dan dorninan dari pada laki-laki
menggalami gejala depresi. Sebagaimana

penelitian Pracheth, Mayur & Chowti
(2012) menyatakan bahwa Prevalensi
depresi adalah 29.36 persen. Wanita
lebih terpengaruh dibandingkan dengan
pria. Pada mereka yang tidak bekerja
menggalami tekanan sebanyak U.M
persen. Ivlereka yang tidak bekeria
terutama pada lansia sebanyak 50.93

persen. Orang tua atau lansia memiliki
status sosial ekonomi rendah dan terlibat
penyalahgunaan obat akan memicu
terjadinya depresi.

Pada status perkawinan total yang
diperoleh duda/janda total 35 responden
(27.8y"), terdapat 3 responden (1,6.70,6)

yang tidak ada gejal depresi, I
responden (36.40/0) yang menggalami
gejala depresi ringan, sebanayak 20

responden (31,.7%) yang menggalami
gejala depresi sedang, dan yang 4
responden (17.4%) menggalami gejala
depresi. Kategori status perkawinan
utuh sebanyak 91. responden (72.2'h),,

terdapat L5 responden (83.3%) tidak ada
gejala depresi, pada '1,4 responden
(63.3"k) terdapat gejala depresi ringan,
terdapat 43 responden (68.3%)

menggalami gejala depresi sedang, dan
1.9 responden (82.6'A) menggalami gejala
depresi berat. Didalam status
perkawinan jumlah yang lebih banyak
menggalami gejala depresi pada status
perkawinan yang kategori utuh.

Notosoedirdjo dan Latipun (2001)

menguraikan bahwa lansia termasuk
kelompok yang memiliki berbagai

masalah dengan kesehatan mental.

Banyak lansia mengalami masalah

sehubtrngan dengan problem keluarga
dan pekerjaan. Yang sangat banyak
dihadapi oleh mereka adalah konflik-
konflik keluarga, peran sosial
keluarganya pengasuhan anak,

pertangung jawaban sosial ekonomi
," keluarga, dan dunia kerja. Karena

berbagai faktor yang dihadapi orang
dewasa, mereka tidak terbebaskan dari
berbagai problem mental. Justru banyak
sekali gangguan-gangguan mental yang
terjadi pada masa lansia. Prevalensi
gangguan mental dikalangan orang
dewasa berkisar antara 10-20 persen"

Pada pekerjaan kategori wiraswasta
total 75 responden (59.5'/0), sebanyak 9
responden (50.0%) yang tidak ada gejala

depresi, sebanyak 1.7 responden (77.3'/o)

yang menggalami gejala depresi ringan,
sebanyak 37 responden (58.7%) yang
menggalami gejala depresi sedang, dan
sebanyak 12 responden (52.2Y.) yang
menggalami gejala depresi berat. Pada

pensiunan jumlah sebanyak 51

responden (40.5%), terdapat 9 responden
(50.0%) yang tidak ada gejala depresi,
sebanyak 5 responden (n.7',6) yang
menggalami gejala depresi ringan,
sebanyak 25 responden (41..3'/.) yang
menggalami gejala depresi sedang dan
berjumlah 11 responden (47.8'/0)

menggalami geiala depresi berat.
Pekeriaan sangat penting bagi seseorang

dari hasil deskripsi yang paling banyak
pada tingkat depresi pada pekeriaan

yaitu pekeria wiraswasta, (Rahmanto,
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2011) menyatakan bahwa Pada status

pekerjaan merupakan salah satu faktor

terjadinya dePresi. Karena masih

banyaknya lansia yang berumur diatas

60 tahun bekerja, padahal tidak lagi

produktif. Pekerjaan terlalu berat, tidak

cocok dengan pekerjaan sampai pensiun

akan menyebabkan beban kerja dan bila

berlanjut lansia akan menggalami stres

pada pekerjaan dan jika mekanisme

koping tidak berhasil maka lansia

tersebut akan menggalami depresi' Beck

(1976) rnenyatakan bahwa seorang yang

mengalami dePresi memiliki

kecenderungan untuk melakukan

penilaian yang ekstrim, absolut, ketika

situasi semacam itu timbul. Kehilangan

suatu pekerjaan dianggaP sebagai

sesuatu yang tidak tersembuhkan dan

tidak berbeda sebagaimana halnYa

penolakan total.

Pada kategori Pendidikan jumlah

total SD sebanyak 21 responden (L6'7%),

SMP sebanYak 24 resPonden (19'0Y"),

SMA sebanYak 47 resPonden (37'37"\'

dan perguruan tinggi (PT) sebanyak 34

responden (27.0%). SD terdaPat 1'

responden (5.6%) yang tidak ada gejala

depresi, 3 resPonden (13'6%)

menggalami gejala depresi ringan, L4

responden (22.2%) gejala depresi sedang

dan 3 responden (13.0%) menggalami

gejala depresi berat. Pada kategori SMP

terdapat 5 responden (27.8%) yang tidak

ada gejala depresi, 4 responden (18'2'/')

terdapat gejala dePresi ringan, 10

,"rpoid"r't (15.9%) Yang menggalami

gejala dpresi sedang dan terdapat 5

responden (21.7%) yang menggalami

gejala depresi berat. Pada kategori SMA

terdapat 9 responden (50.0%) yang tidak

ada gejala depresi, 6 responden (27'3%)

yang menggalami gejala depresi ringan'

27 responden (42.9oA) yang menggalami

gejala depresi sedang dan terdapat 5

responden (n.7%) Yang menggalami

geiala dePresi berat' Pada status

pendidikan kategori perguruan titggi
(PT) terdapat 3 responden (1'6'7%) yang

tidak ada gejala depresi, 9 responden

$A.g%) yang menggalami gejala depresi

ringan, 12 resPonden (19'0%) Yang

*5 menggalami gejala depresi sedang' dan

terdapat 10 responden (43'5'/') yar:ig

menggaami gejala dePresi berat'

Menurut PendaPat Yang dikemukakan

oleh Steer, dkk., (1999) dan Back (1976)

lansia sebagai akhir masa dewasa namun

dapat dianggaP bahwa masa ini

berlangsung mulai dari saat dimana

status Perkawinan, Pekerjaan'

pendidikan dan sosial' Pada tahaP

kehidupan ini akan terjadi banyak sekali

penyakit mental dan emosional'

AdaPun damPak Yang terjadi

akibat dePresi dePresi siaPaPun

penderitanYa daPat memPengaruhi

suasana hati, kondisi fisik, dan pikiran'

Perasaan itu bisa sedemikian kuat

sehingga dapat menganggu kehidupan

seseorang. Depresi juga bisa membuat

individu merasa bersalah dan merasa

tidak berguna meski telah nnelakukan

apa saia Yang menurutnYa terbaik'

Depresi mengakibatkan seseorang dapat

tidak berminat terhadap hal-hal yang

sebelumya disukai, karena depresi pula

energi terkuras hingga tubuh merasa

letih dan lelah, Yang Paling Parah

depresi juga bisa mengiring seseorang

melakukan bunuh diri atau kematian'
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SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan
Secara keseluruhan dapat

disimpulkan bahwa depresi pada lansia

dengan kategori sedang 63 (50.0%) dan

kategori tinggi pada status perkawinan
yang utuh 91, (72.2%). Dari jumlah lansia

126 dan berbagai jenis kategori yaitu
jenis kelamin, status, pendidikan,

pekerjaan, hal tersebut yang

mempengaruhi terjadinya depresi.

Sedangkan indikator yang sering muncul
pada lansia adalah perubahan dalam

fungsi dan perilaku motoriknya.

Saran
Bagi lansia yang tergabung di

kelompok lansia Wijaya Kusuma DAU
Malang supaya menjaga kondisi

kesehatan fisik maupun psikis supaya

depresi tidak terjadi. Kehilangan

pasangan hidup, kehilangan pekerjaarl

pendidikan atau post power syndrome

memicu dampak terjadinya depresi. Bagi

keluarga atau orang terdekat ikut
menjaga pola hidup yang sehat supaya

tidak terjadi stres yang berlarut-larut
sehingga dapat menyebabkan terjadinya

depresi. Seseorang yang bekerja maupun

tidak bekerja khususnya pada lansia,

sebaiknya konsultasi terkait faktor resiko

depresi ke tempat pelayanan kesehatan

terdekat agar dapat mengurangi ataupun

mencegah terjadinya depresi.

Bagi peneliti selanjutnya yang mungkin

tertarik meneliti topik yang sama, tetapi

dalam kategori yang berbeda seperti

dalam depresi pada remaja dewasa atau

pada usia dewasa awal ditinjau dari

beberapa kategori. Disarankan untuk

& Zsinul, Depresi pada Lanjut... lffO

menggunakan variabel lain yang dapat

mempengaruhi terjadinya dePresi.
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