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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Lanjut usia (lansia) merupakan proses alamiah yang terjadi pada periode 

dewasa akhir atau usia tua, yang ditunjukan dengan berbagai perubahan, secara 

fisik, fungsi, mental serta psikososial. Masalah kesehatan pada lansia berupa 

kemunduran fungsi organ yang menyebabkan mereka rawan terhadap penyakit 

degeneratif, salah satunya yaitu depresi (Desphande et.al, 2011). Depresi pada 

lansia dikenal sebagai late life depression. Depresi yang sering terjadi pada lansia 

adalah depresi mayor menurut kriteria Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders (DSM-IV) (Kaplan dan Sadock, 2010). Gejala depresi pada 

lansia lebih mengarah pada keluhan fisik daripada emosi, hal ini sulit dikenali 

sehingga sering menyebabkan keterlambatan dalam penanganannya. Kondisi ini 

akan berdampak pada penurunan produktivitas lansia dan meningkatnya risiko 

gangguan mental pada lansia (Chen et.al, 2012). Oleh karena itu, depresi pada 

lansia harus ditangani dengan tepat oleh tenaga kesehatan profesional. 

Sejak dulu kala tatalaksana depresi yang biasa digunakan adalah 

pengobatan dengan antidepresan, akan tetapi banyaknya kejadian efek samping 

obat antidepresan membuat tatalaksana psikoterapi semakin dikembangkan. 

Terapi kognitif atau perilaku-kognitif, terapi pemecahan masalah, dan terapi 

interpersonal sudah diterapkan secara luas sebagai salah satu teknik psikoterapi 

dalam menurunkan depresi. Saat ini, tengah dikembangkan terapi reminisens, 
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yang merupakan salah satu psikoterapi khusus yang dirancang untuk lansia dalam 

rangka meningkatkan kesehatan mentalnya dengan cara mengenang dan 

mengingat-ingat berbagai memori selama hidup mereka. Beberapa studi 

menunjukkan bahwa terapi reminisens efektif dan bermanfaat  dalam menurunkan 

gejala depresi dan meningkatkan kesehatan mental lansia (Chen et.al, 2012). 

Menurut pandangan Islam, depresi pada lansia termasuk dalam Ibtila', 

yaitu ujian yang secara bahasa berarti imtihan (percobaan), yang diberikan Allah 

untuk menguji siapa hamba-Nya yang bersabar atas kesulitan yang menimpanya, 

agar mengetahui siapa yang paling baik amalannya (Azhar, 2011). Meskipun 

demikian, Allah dan Rasul tetap memerintahkan untuk mengusahakan 

kesembuhan dengan cara berobat, karena suatu penyakit mampu menghambat 

pencapaian tujuan syariat Islam (Maqshid as-Syariah), yang meliputi 

pemeliharaan nyawa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-’aql), harta (hifzh al-mal), 

agama (hifzh al-din) dan keturunan (hifzh al-nasl) (Zuhroni, 2010), termasuk di 

dalamnya yaitu depresi. 

Dalam Islam, tidak semua jenis pengobatan diperbolehkan. Islam 

mengutamakan prinsip menarik maslahah (manfaat) dan menolak mafsadah 

(kerusakan), maka segala jenis pengobatan yang mengandung banyak manfaat 

menjadi pertimbangan untuk diterapkan, sebaliknya segala pengobatan yang 

membuat kerusakan lebih besar bagi pasien tidak diperbolehkan, sehingga 

sebelum menerapkan suatu terapi pada pasien, terlebih dulu dipelajari bagaimana 

khasiat obat tersebut dalam menyembuhkan penyakit, bagaimana cara kerjanya, 

apa isi kandungan obatnya, adakah efek samping yang membahayakan pasien 
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ketika menggunakannya, serta terjangkau atau tidaknya pengobatan tersebut dari 

segi biaya dan jarak lokasinya (Hawari, 2008). 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk menulis 

skripsi dengan judul “Efektivitas Reminiscence Therapy Sebagai Tatalaksana 

Depresi Pada Lansia Ditinjau Dari Sudut Pandang Kedokteran Dan Islam”. 

 

1.2. Permasalahan 

1. Bagaimana mekanisme terjadinya depresi pada lansia ?  

2. Bagaimana  efektivitas reminiscence therapy sebagai pengobatan depresi 

pada lansia ? 

3. Bagaimana pandangan Islam mengenai efektivitas reminiscence therapy 

terhadap depresi pada lansia ?  

 

1.3. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Memahami dan mampu menjelaskan mengenai efektivitas reminiscence 

therapy sebagai tatalaksana depresi pada lansia ditinjau dari sudut pandang 

kedokteran dan Islam. 

 

2. Tujuan Khusus 

1. Memahami dan mampu menjelaskan mengenai mekanisme terjadinya 

depresi pada lansia.  

2. Memahami dan mampu menjelaskan mengenai efektivitas reminiscence 

therapy terhadap depresi pada lansia. 
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3. Memahami dan mampu menjelaskan pandangan Islam mengenai 

efektivitas reminiscence therapy terhadap depresi pada lansia. 

 

1.4. Manfaat 

1. Bagi Penulis  

Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai efektivitas reminiscence 

therapy sebagai tatalaksana depresi pada lansia ditinjau dari sudut 

pandang kedokteran dan Islam, serta menambah pengalaman dalam 

membuat karya ilmiah yang baik dan benar.  

2. Bagi Universitas YARSI  

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan di perpustakaan YARSI serta menjadi bahan masukan bagi 

civitas akademika mengenai efektivitas reminiscence therapy sebagai 

tatalaksana depresi pada lansia ditinjau dari sudut pandang kedokteran 

dan Islam.  

3. Bagi Masyarakat  

Diharapkan skripsi ini dapat membantu menambah khasanah 

pengetahuan masyarakat mengenai efektivitas reminiscence therapy 

sebagai tatalaksana depresi pada lansia ditinjau dari sudut pandang 

kedokteran dan Islam. 


