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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Manusia dalam rentang hidupnya memiliki 8 tahap perkembangan, dan 

tahap perkembangan yang terakhir adalah lanjut usia (Santrok, 2006). Menurut 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 tentang 

Kesejahteraan Lanjut Usia, yang dimaksud dengan lanjut usia (lansia) adalah 

seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas (Kementerian Kesehatan 

RI Pusat Data dan Infomasi, 2014). 

Berdasarkan laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2011, pada tahun 

2000-2005 usia harapan hidup (UHH) adalah 66,4 tahun (dengan persentase 

populasi lansia tahun 2000 adalah 7,74%), angka ini akan meningkat pada tahun 

2045-2050 yang diperkirakan UHH menjadi 77,6 tahun (dengan persentase 

populasi lansia tahun 2045 adalah 28,68%). Begitu pula dengan laporan Badan 

Pusat Statistik (BPS) terjadi peningkatan UHH. Pada tahun 2000 UHH di 

Indonesia adalah 64,5 tahun (dengan persentase populasi lansia adalah 7,18%). 

Angka ini meningkat menjadi 69,43 tahun pada tahun 2010 (dengan persentase 

populasi lansia adalah 7,56%) dan pada tahun 2011 menjadi 69,65 tahun 

(dengan persentase populasi lansia adalah 7,58%) (Kementerian Kesehatan RI 

Pusat Data dan Infomasi, 2014).  

Dengan meningkatnya usia harapan hidup di Indonesia, meningkat pula 

jumlah lansia yang terlantar. Menurut data Statistik Penduduk Lanjut Usia di 

Indonesia oleh BPS 2015 menyatakan bahwa dari sekitar 21 juta jiwa lansia 

(8,5% dari populasi penduduk) ada 9,55% lansia terlantar dan 23,52% lansia 

hampir terlantar. Untuk itu pemerintah menyediakan tempat salah satunya 

adalah Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1 Jakarta untuk menampung 

lansia yang terlantar. Saat ini Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1 Jakarta 

menampung 210 orang lansia yang memiliki umur 60 hingga 101 tahun. 

Ditinjau dari aspek kesehatan, kelompok lansia akan mengalami 

penurunan derajat kesehatan baik secara alamiah maupun akibat penyakit 
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(Kementerian Kesehatan RI Pusat Data dan Infomasi, 2014). Proses penuaan 

yang dialami oleh kelompok lansia didefinisikan sebagai proses yang mengubah 

seorang dewasa sehat menjadi seorang yang ‘frail’ (lemah, rentan) dengan 

berkurangnya sebagian besar cadangan sistem fisiologis dan meningkatnya 

kerentanan terhadap berbagai penyakit dan kematian secara eksponensial 

(Setiati S, et al, 2014). Salah satu penyakit yang rentan terhadap kelompok 

lansia adalah demensia. Dengan meningkatnya usia harapan hidup di Indonesia, 

dapat diperkirakan bahwa prevalensi demensia akan meningkat secara 

signifikan dalam beberapa tahun ke depan (Blackburn R, et al. 2014). 

Menurut World Health Organization (WHO), pada tahun 2015, 

demensia mempengaruhi lebih dari 47 juta orang di seluruh dunia. Pada tahun 

2030, diperkirakan lebih dari 75 juta orang akan hidup dengan demensia, dan 

jumlahnya diperkirakan tiga kali lipat pada tahun 2050. Hal tersebut menjadi 

salah satu tantangan kesehatan yang utama pada zaman ini. Hasil penelitian 

Wreksoatmodjo (2013) 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%. 

Demensia adalah sindrom akibat penyakit otak, biasanya kronis, 

ditandai dengan penurunan intelektual global yang progresif termasuk memori, 

pembelajaran, orientasi, bahasa, pemahaman dan penilaian (World Alzheimer 

Report, 2009). Hal tersebut dapat mengganggu penderita dalam aktivitas sehari-

hari termasuk juga fungsi memorinya dalam hal mengingat. Sebelum terjadi 

demensia pasien mengalami fase awal dari penyakit demensia dapat disebut 

juga prademensia atau MCI (mild cognitive impairment). MCI adalah 

penurunan fungsi kognitif yang dilihat normal jika dikaitkan dengan umur tapi 

tidak cukup parah membuat penurunan fungsi kognitif keseharian. Secara klinik 

perubahan memori dan kognitif adalah karakterisktik yang terlihat dari penuaan 

yang normal. Walaupun ada 6 daerah yang dipengaruhi, namum daerah utama 

adalah penurunan fungsi memori yaitu mengenal informasi baru dan mengulang 

kembali informasi yang telah disimpan (Sanford, AM, 2017).  
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Memori adalah penyimpanan pengetahuan yang didapat untuk dapat 

diingat kembali kemudian. Penyimpanan informasi yang diperoleh dilakukan 

paling sedikit dalam dua cara: ingatan jangka pendek dan ingatan jangka 

panjang. Ingatan jangka pendek berlangsung beberapa detik hingga jam, 

sedangkan ingatan jangka panjang dipertahankan dalam hitungan harian hingga 

tahunan. Bagian otak yang diperkirakan paling berperan dalam ingatan adalah 

hipokampus dan struktur terkait di lobus temporalis medialis, sistem limbik, 

serebelum, korteks prafrontalis, dan bagian-bagian lain korteks serebrum 

(Sherwood, 2016). 

Hipokampus merupakan tempat dominan terjadinya potensiasi jangka 

panjang serta krusial bagi konsolidasi menjadi ingatan jangka panjang. 

Hipokampus dipercaya menyimpan ingatan jangka panjang baru hanya sesaat 

dan kemudian memindahkannya ke bagian korteks lain untuk penyimpanan 

yang lebih permanen. Orang dengan kerusakan hipokampus sangat mudah lupa 

akan fakta-fakta yang sangat penting untuk kehidupan sehari-hari (Sherwood, 

2016). 

Banyak cara untuk mendiagnosis adanya penurunan pada fungsi memori 

dan kognitif seseorang. Beberapa cara diantaranya adalah dengan menggunakan 

Mini-Mental State Examination (MMSE) dan tes Montreal Cognitive 

Asessment (MoCA). MMSE adalah  metode praktis untuk penilaian fungsi 

kognitif dan juga sebagai metode penyaringan yang paling umum digunakan 

dalam penilaian keparahan demensia di bidang klinis dan penelitian (Ciesielska 

N et al, 2016). Sedangkan, MoCA adalah alat skrining yang dapat divalidasi, 

dapat diandalkan, dan mudah diakses untuk mendeteksi disfungsi kognitif 

ringan (Mahendran R, et al, 2015). 

Penatalaksanaan pada penderita demensia bisa dilakukan dengan terapi 

farmakologis dan non farmakologis. Pedoman tata laksana dari National 

institute for Health and Clinical Exellence (NICE), 2011, terapi farmakologi 

dengan obat-obatan seperti memantine dan asetilkolinesterase inhibitor 

(donepezil, galantamine dan rivastigmine) (Blackburn R, et al. 2014), 

sedangkan terapi non farmakologis dapat dilakukan dengan berbagai cara 
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dengan tujuan untuk menunda terjadinya penurunan fungsi memori lebih 

banyak lagi. Salah satunya yaitu menstimulasi otak dengan cara mendengarkan 

dan membaca al-quran. 

Indonesia adalah negara dengan penduduk beragama islam terbanyak di 

dunia. Maka dari itu, terapi dengan Al-qur’an adalah salah satu terapi yang baik 

dan mudah untuk dilakukan. Ayat Al-qur’an sudah digunakan sebagai media 

terapi kesehatan. Selain itu juga pembacaan ayat Al-qur’an juga dipakai dalam 

do’a-do’a sebelum proses belajar. Penelitan terbaru dari Abdurrochman, 

Perdana, dan Andhika (2008), menunjukan bahwa ketika mendengarkan ayat 

al-qur’an terjadi kenaikan signifikan gelombang otak yang dihasilkan sebelum 

dan sesudah mendengarkan ayat al-qur’an (Julianto V, et al, 2011). 

Menurut penelitian yang sudah pernah dilakukan bahwa surat al-mulk 

dapat meningkatkan fungsi memori dengan mempengaruhi gelombang otak saat 

mendengarkan al-quran (Fauzan, N, et al, 2014). Sedangkan dalam penelitian 

yang lainnya dari Fauzan dan Abidin (2017), mengatakan bahwa membaca ayat 

kursi dapat memproduksi gelombang alfa yang berfungsi untuk menenangkan 

untuk memproses informasi serta dapat mengaktifasi daerah yang menjadikan 

lebih baik dalam belajar dan mengingat. 

Menurut Islam, mendengarkan al-qur’an dengan baik bagi orang yang 

beriman dapat menghibur perasaan sedih, menenangkan jiwa yang gelisah dan 

melunakkan hati yang keras, serta mendapatkan petunjuk sehingga memperoleh 

ketenangan, dan bergetar hatinya. Al-qur’an juga memiliki nama lain As-Syifa 

yaitu obat bagi yang memiliki penyakit yang terdapat didalam dada dan 

merupakan penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sebagaimana Firman 

Allah dalam Surat Al-Isra’ (17) : 82 : “Dan kami telah menurunkan al-Qur’an 

sebagai penawar (penyembuh) dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan 

tidaklah menambah kepada orang-orang dzalim selain kerugian.”. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan sebelumnya, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hubungan mendengarkan 

al-qur’an terhadap fungsi memori diukur dengan Mini-Mental State 

Examination (MMSE) dan Montral Cognitive Assessment Versi Indonesia 
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(MoCA-Ina) pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1 Jakarta 

dan tinjauannya menurut pandangan Islam. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, bagaimanakah hubungan 

mendengarkan al-qur’an terhadap fungsi memori diukur dengan MMSE dan 

MoCA-Ina pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1 Jakarta? 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

1.3.1 Berapa distribusi frekuensi fungsi memori jangka pendek diukur dengan 

MMSE dan MoCA-Ina pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Budi 

Mulia 1 Jakarta ? 

1.3.2 Adakah hubungan mendengarkan Al-qur’an terhadap fungsi memori diukur 

dengan MMSE dan MoCA-Ina pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha 

Budi Mulia 1 Jakarta? 

1.3.3 Adakah perbedaan fungsi memori jangka pendek diukur dengan MMSE dan 

MoCA-Ina pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1 Jakarta 

sebelum dan sesudah mendengarkan al-qur’an? 

1.3.4 Bagaimana tinjauan Islam terhadap hubungan mendengarkan Al-qur’an 

terhadap fungsi memori diukur dengan MMSE dan MoCA-Ina pada lansia 

di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1 Jakarta? 

 

1.4 Tujuan Penelitiaan 

1.4.1 Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan mendengarkan Al-quran terhadap fungsi memori 

diukur dengan MMSE dan MoCA-Ina pada lansia di Panti Sosial Tresna 

Werdha Budi Mulia 1 Jakarta dan tinjauannya menurut pandangan Islam. 

1.4.2    Tujuan Khusus 

1.4.2.1 Mengetahui distribusi frekuensi fungsi memori jangka pendek 

diukur dengan MMSE dan MoCA-Ina pada lansia di Panti Sosial 

Tresna Werdha Budi Mulia 1 Jakarta. 
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1.4.2.2 Mengetahui perbedaan fungsi memori jangka pendek diukur 

dengan MMSE dan MoCA-Ina pada lansia di Panti Sosial Tresna 

Werdha Budi Mulia 1 Jakarta sebelum dan sesudah mendengarkan 

al-qur’an. 

1.4.2.3 Mengetahui tinjauan Islam terhadap hubungan mendengarkan al-

quran terhadap fungsi memori diukur dengan MMSE dan MoCA-

Ina pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1 

Jakarta. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu 

pengetahuan dan keterampilan pada bidang yang dikaji, peneliti dapat 

mengetahui hubungan mendengarkan Al-quran terhadap fungsi memori 

diukur dengan MMSE dan MoCA-Ina pada lansia di Panti Sosial Tresna 

Werdha Budi Mulia 1 Jakarta. 

1.5.2 Manfaat Bagi Fakultas Kedokteran YARSI 

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan, 

bahan dan referensi untuk bahan penelitian selanjutnya. 

1.5.3 Manfaat Bagi Masyarakat 

Dengan mengetahui hubungan mendengarkan Al-quran terhadap 

fungsi memori diukur dengan MMSE dan MoCA-Ina pada lansia di Panti 

Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1 Jakarta, maka diharapkan dapat dipakai 

sebagai terapi non farmakologi untuk penderita gangguan memori pada 

lansia terutama untuk umat islam.  

 

 

 

 

 

 


