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Abstrak 

 

Lanjut usia (lansia) adalah salah satu periode dalam rentang kehidupan manusia yang 

dianggap sebagai fase kemunduran. Kondisi kemunduran tersebuat pada lansia akan 

berdampak pada kesehatan mental lansia. Masalah mental yang sering dijumpai adalah 

depresi. Masalah tersebut ditandai dengan perasaan sedih mendalam yang berdampak pada 

gangguan interaksi sosial Penatalaksanaan depresi dapat dilakukan dengan teknik 

nonfarmakologi, yaitu dengan Art Therapy. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh 

Art Therapy terhadap tingkat depresi pada lansia di Panti Wreda Dharma Bhakti Surakarta .  

Penelitian ini dilakukan terhadap 25 orang responden dengan menggunakan metode 

penelitian Quasy Experiment dengan pendekatan One Group Pretest-Posttest Without 

Control Design. Pengambilan sampel dilakukan secara non probability sampling dengan 

teknik consecutive sampling. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji Wilcoxon.  

Hasil penelitian setelah dilakukan uji Wilcoxon tingkat depresi pre test dan post test pada 

intervensi menunjukan nilai p value 0,000 < 0,05 yang artinya ada pengaruh Art Therapy 

terhadap tingkat depresi pada lansia. Kesimpulan penelitian ini adalah Art Therapy terhadap 

tingkat depresi pada lansia. Art Therapy terhadap tingkat depresi pada lansia.  

Kata Kunci : Art Therapy, Lansia, Tingkat Depresi  
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Abstrak 

 

Elderly (elderly) is one of the periods in the human life span that is considered a decline 

phase. This setback condition in the elderly will have an impact on the mental health of the 

elderly. Depression is a common mental problem. This problem is characterized by feelings 

of deep sadness that have an impact on social interaction disorders. Management of 

depression can be done by non-pharmacological techniques, namely Art Therapy. The 

purpose of this study was to determine the effect of Art Therapy on the level of depression in 

the elderly at the Panti Wreda Dharma Bhakti Surakarta. This research was conducted on 25 

respondents using the Quasy Experiment research method with the One Group Pretest-

Posttest Without Control Design approach. Sampling was done by non probability sampling 

with consecutive sampling technique. Data analysis in this study used the Wilcoxon test. The 

results of the study after the Wilcoxon test, the pre-test and post-test depression levels in the 

intervention showed a p value of 0.000 <0.05, which means that there is an effect of Art 

Therapy on the level of depression in the elderly. The conclusion of this study is Art Therapy 

on the level of depression in the elderly. Art Therapy on the level of depression in the elderly. 

Keywords: Art Therapy, Elderly, Depression Level. 

Bibliography: 51 (2010 - 2018) 

 

 

 

 

 

 

mailto:Info.fik@ukh.ac.id


3 

 

PENDAHULUAN  

Lanjut usia (lansia) adalah salah 

satu periode dalam rentang kehidupan 

manusia yang dianggap sebagai fase 

kemunduran. Lansia merupakan proses 

penuaan dengan bertambahnya usia 

individu yang ditandai dengan penurunan 

fungsi organ tubuh seperti otak, jantung, 

hati dan ginjal serta peningkatan 

kehilangan jaringan aktif tubuh berupa 

otot-otot tubuh. Penurunan fungsi organ 

tubuh pada lansia akibat dari 

berkurangnya jumlah dan kemampuan sel 

tubuh, sehingga kemampuan jaringan 

tubuh untuk mempertahankan fungsi 

secara normal menghilang, sehingga tidak 

dapat bertahan terhadap infeksi dan 

memperbaiki kerusakan yang diderita 

(Fatmah, 2010).  

Perubahan lain yang dialami pada 

lansia adalah gejala psikologis yang 

meliputi perasaan kesepian, takut 

kehilangan, takut menghadapi kematian, 

penurunan daya ingat, berkurangnya 

konsentrasi dan perhatian, kurang percaya 

diri, kecemasan, terasingkan dari 

lingkungan, ketidak berdayaan, perasaan 

tidak berguna, ketergantungan dan 

keterlantaran (Suardiman, 2015). Kondisi 

yang demikian ini akan berdampak pada 

kesehatan mental lansia. Masalah mental 

yang sering dijumpai adalah depresi 

(Nugroho, 2016).  

Depresi merupakan masalah 

psikologis yang banyak terjadi pada 

lansia. Masalah tersebut ditandai dengan 

perasaan sedih mendalam yang 

berdampak pada gangguan interaksi 

sosial. Tidak jarang gejala depresi juga 

berupa gangguan fisik seperti insomnia 

dan berkurangnya nafsu makan. Depresi 

seringkali tidak terdeteksi pada lansia 

karena dianggap sebagai akibat dari proses 

penuaan dan penyakit kronis yang dialami 

oleh lansia (Dewi, 2014).  

Prevalensi depresi di dunia sekitar 

8-15% dan hasil survei dari berbagai 

negara di dunia diperoleh prevalensi rata-

rata depresi pada lansia adalah 13,5% 

dengan perbandingan wanita : pria ialah 

14,1 : 8,6 dimana wanita dua kali lebih 

banyak dari pada pria (Riskesdas, 2018). 

World Health Organitation (WHO) 

memperkirakan bahwa depresi akan 

menjadi penyakit dengan bahan global 

kedua setelah penyakit jantung iskemik. 

Penelitian sebelumnya yang pernah 

dilakukan oleh Suryo (2015) di Panti 

Wreda Darma Bakti Surakarta didapatkan 

hasil tingkat depresi lansia menunjukan 

sebagian besar lansia mengalami depresi 

sedang sebanyak 48%, ini membuktikan 
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bahwa lansia yang ada di Panti Wreda 

tingkat depresinya juga tinggi.   

Depresi pada lansia diakibatkan 

karena adanya perasaan kehilangan 

perhatian dan dukungan dari lingkungan 

sosial, terutama keluarga (Suardiman, 

2016). Beberapa kasus ditemukan bahwa 

keadaan depresi dapat mendorong lansia 

melakukan bunuh diri, Adapun terapi-

terapi untuk mengatasi kondisi tersebut 

antara lain dengan memberikan kegiatan 

yang positif, menarik dan bersifat 

menyenangkan. Salah satunya dengan Art 

Therapy. Malchiodi (2013) menyatakan 

Art Therapy adalah salah suatu bentuk 

terapi yang bersifat espresif dengan 

menggunakan materi seni, seperti lukisa , 

kapur, mengepresikan diri, meningkatkan 

ketrampilan coping individu, mengelola 

stress, dan memperkuat rasa percaya diri.  

Art Therapy juga dapat diartikan 

sebagai kegiatan membuat sebuah karya 

seni untuk memenuhi kebutuhan 

psikologis dan emosional pada individu, 

baik pada individu yang memiliki 

kemampuan dalam seni ataupun yang 

tidak memiliki kemampuan dalam seni. 

Melalui Art Therapy individu dapat 

mengungkapkan perasaan yang diaalami 

dengan menggunakan seluruh area atau 

fungsi dalam diri mereka, salah satu terapi 

untuk menurunkan strees terapi 

komplementer untuk menurunkan depresi 

Art Therapy (Khaira, 2016).  

Art Therapy adalah bentuk 

psikoterapi yang menggunakan media 

dengan menciptakan sebuah karya untuk 

berkomunikasi (British Association of Art 

Therapy, 2018). Media seni dapat berupa 

pensil, kapur berwarna, warna, cat, 

potongan-potongan kertas, dan tanah liat 

(Hallowell, 2012). Art Therapy 

merupakan salah satu intervensi 

psikologis yang semakin berkembang 

dalam kurun waktu terakhir.  

Tujuan Art Therapy bukan untuk 

menghasilkan bentuk-bentuk nilai seni, 

tetapi lebih menekankan kebebasan untuk 

berkomunikasi melalui bentuk-bentuk 

nilai seni Art Therapy telah banyak 

digunakan di lingkungan medis, seperti 

pada pasien kanker, penyakit ginjal, 

penderita rematik, penyakit kronis, dan 

luka bakar yang parah (Malchiodi, 2013).  

Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Romlah, (2018) hasilnya 

menunjukkan bahwa pelatihan Mozaik dan 

relaksasi ditunjukkan efek slow down pada 

parameter gairah psikologis secara 

bertahap menurunkan tekanan darah 

sistolik efek utama sederhana dari waktu 

pada pretreatment, (p = 0,007) dan tingkat 
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respirasi (p = .000) pada pra dan pasca 

perawatan langkah-langkah sebagai 

intervensi melanjutkan, meskipun dengan 

ukuran efek yang lebih kecil dibandingkan 

dengan relaksasi. Mozaik dan pelatihan 

relaksasi memiliki bantuan efektif dan 

efek peningkatan stimulasi suasana hati 

pada pasien NPC (Nasopharyngeal 

Carcinoma).  

Terapi Mozaik termasuk 

keterampilan yang mencakup pemanfaatan 

dengan alat-alat atau media untuk kegiatan 

pembelajaran misalnya menggunting, 

menempel, melukis, menggambar dan 

lain-lain. Berdasarkan pendapat beberapa 

ahli dapat disimpulkan bahwa proses 

membuat kreasi seni dapat 

mengembangkan kemampuan coping 

pasien terhadap stress dan gejala-gejala 

kesehatan dalam penelitian ini, peneliti 

memilih terapi Mozaik sebagai bentuk 

kegiatan dalam Art Therapy (Dewi, 2014).  

Hasil studi pendahuluan pada 3 

November 2019 yang dilakukan penelitian 

di Panti Wredha Darma Bhakti Surakarta 

karena Panti tersebut merupakan Panti 

Wredha yang memiliki jumlah lansia 

terbanyak di Surakarta. Hasil didapatkan 

dari wawancara dengan menggunakan 

kuesioner Geriatric Depression Scale 

(GDS) yang memiliki beberapa instrumen 

skrining untuk melihat tanda-tanda 

depresi. Wawancara yang dilakukan 

peneliti 20 dari 50 lansia banyak yang 

tinggal di Panti mengalami depresi dengan 

distribusi 10 lansia banyak menyendiri 

sedangkan 8 lansia merasa tidak puas 

dengan kehidupan 2 lansia mempunyai 

banyak masalah dengan teman di panti. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti 

tertarik untuk meneiliti pengaruh Art 

therapy Mozaik terhadap tingkat depresi 

pada lansia di Panti Wreda Dharma Bhakti 

Surakarta. 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

Untuk mengetahui pengaruh Art therapy 

Mozaik terhadap tingakat depresi lansia 

Panti Wreda Dharma Bhakti Surakarta 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan Jenis 

penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. 

Metode penelitian yang digunakan adalah 

quasy experiment (penelitian eksperimen 

semu) dengan desain penelitian One 

Group Pretest-Posttest Without Control 

Design. Jumlah sampel Penelitian ini yaitu 

25 respoden. Penelitian ini dilakukan di 

Panti Wreda Dharma Bhakti Surakarta dan 

dilaksanakan pada bulan Juli 2020. 

Variabel Independent Art therapy Mozaik 

sedangkan variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah Tingkat depresi 
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lansia. Prosedur Art therapy Mozaik 

tersebut meliputi 7 sesi untuk Art therapy 

Mozaik yang sudah di jadwalkan, sesi 

pertama pre test pengukuran depresi pada 

lansia, sesi ke dua respoden 

mengumpulkan botol bekas, sesi ke tiga 

respoden diminta untuk menempel kain 

perca pada botol, sesi ke empat  

melanjutkan menempel kain perca pada 

botol, sesi ke lima melanjutkan menempel 

kain perca pada botol, sesi ke enam 

melanjutkan menempel kain perca pada 

botol, sesi ke enam post test.  

Instrumen yang penelitian ini 

menggunakan Kuesioner Geriatric 

Depression Scale-15 (GDS-15). 

Kuesioner dengan 15 item pertanyaan 

yang dijawab dengan jawaban “IYA” dan 

“TIDAK”. Untuk nomer soal 1, 5, 7, 11, 

13 jika dijawab “IYA” maka bernilai 0 

dan diberi kode “0” untuk jawaban “IYA” 

kemudian jika dijawab “TIDAK” maka 

bernilai 1 dan diberi kode “1” untuk 

jawaban “TIDAK”. Sedangkan untuk 

nomer soal 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 

jika dijawab “TIDAK” maka bernilai 0 

dan diberi kode “0” untuk jawaban 

“TIDAK” kemudian jika dijawab “IYA” 

maka bernilai 1 dan diberi kode “1” untuk 

jawaban “IYA”. Skor total adalah Normal: 

0 – 4, Depresi ringan: 5 – 8, Depresi 

sedang: 9 – 11, Depresi berat : 12 – 15 

(Gallo & Gonzales, 2016).  

Analisis univariat dalam 

penelitian ini meliputi karakteristik 

respoden menurut umur yang akan 

dimasukan kedalam bentuk terdensi serta 

meliputi nilai minimum, maximum, 

meand, median, dan standar deviasi, 

sedangkan karakteristik responden Art 

therapy Mozaik dengan tingkat depresi 

lansia sedangkan Analisis bivariat 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

antara dua variabel. Uji yang digunakan 

yaitu uji Wilcoxon Test (Dharma, 2011). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambaran umum responden penelitian 

dapat dilihat dari karakteristik sebagai 

berikut :  

Tabel 4.1 Distribusi Karakteristik 

Berdasarkan Umur 

Berdasarkan tabel 4.1 Hasil 

penelitian berdasarkan umur yaitu rata-

rata responden berusia 66,56 tahun dengan 

usia paling rendah adalah 60 tahun dan 

paling tinggi 74 tahun.  

Sesuai dengan kriteria usia 

menurut World Health Organitation 

(WHO) bahwa lansia ialah usia > 60 tahun 

Karakteristik Mean 

(±SD) 

Median  

( Min -Max) 

Usia 66,56 

(±4.883) 

67 (60-74) 
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dan lansia tua ialah usia 75-90 tahun, 

sedangkan lanjut usia sangat tua adalah 90 

tahun ke atas dengan adanya kelompok 

usia rata-rata hampir sama, dapat 

dikatakan bahwa proses degenerasi dan 

penuaan juga sama. Pada proses penuaan 

menunjukan bahwa otak menua 

mengalami penyusutan (atropi), hal ini 

dikarenakan jumlah sel otak menurun 

akibat berkurangnya cabang-cabang 

neuron (spina dendrit), kerapatan sinapsis 

serta terganggunya mekanisme perbaikan 

sel otak.  

Perubahan pada sistem saraf yang 

diikuti dengan penurunan kronologi 

persepsi sensorik dan respon motorik, 

penurunan respon propioseptif serta 

gangguan sistem muskuloskeletal 

menyebabkan penurunan stabilitas tubuh, 

gangguan mekanisme mengontrol postur 

tubuh dan penurunan daya anti gravitasi 

akibatnya keseimbangan dan gerakan pada 

lansia menurun (Nugroho, 2014). 

Tabel 4.2  Distribusi Frekuensi jenis 

kelamin. 

Jenis 

Kelamin  

Frekuensi Persen(%) 

Perempuan 

Laki-laki 

16 

9 

64 

36 

Jumlah 25 100 

Berdasarkan table 4.2 diketahui bahwa 

sebagaian besar jenis kelamin responden 

yaitu perempuan berjumlah 16 responden 

atau 64% sedangkan laki-laki berjumlah 9 

responden (36%). Perempuan lebih 

berisiko terkena stress, hal ini 

berhubungan dengan hormon 

corticotropinreleasing factor (CRF), 

hormon CRF erat kaitannya dengan 

protein stress pada sel-sel otak yaitu 

hormon yang membantu untuk 

mengendalikan stress. Pada perempuan 

hormon CRF lebih rendah jumlahnya dari 

pada hormon CRF pada laki-laki 

menyebabkan perempuan lebih sensitif 

terhadap dampak perubahan dari hormon 

tersebut (Valentino, 2014). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian dari Merry (2016) bahwa faktor 

– faktor yang mempengaruhi depresi 

lansia di Panti Wredha Hanna Yogyakarta 

berdasarkan hasil analisis faktor jenis 

kelamin, bahwa mayoritas responden 

perempuan masuk kategori tinggi yaitu 

sebesar 72,7%. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa hasil yang 

Tingkat depresi 
Frekuensi 

(n) 

Persen 

(%) 

Normal 0 0 

Ringan 0 0 

Sedang 6 24 

Berat 19 76 

Total 25 100% 
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didapatkan sesuai dengan teori menurut 

Kaplan & Sadock (2012). Penelitian yang 

dilakukan Wardiyah (2017) pada 

pengamatan yang hampir universal, 

terlepas dari budaya atau negara, terdapat 

prevalensi gangguan depresi berat yang 

dua kali lebih besar pada wanita 

dibandingkan laki-laki. Hasil penelitian ini 

didukung dengan hasil yaitu sekitar 

48,33% lansia perempuan mengalami 

depresi. 

Tabel 4.3 Tingkat depresi pre test pada 

Lansia. 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa mayoritas depresi pada lansia 

sebelum dilakukan tindakan Art therapy 

menunjukkan hasil 6 responden atau 

24.0% memiliki depresi sedang dan 

kategori depresi berat yaitu 19 responden 

atau 76.0%.  

Menurut penelitian dari Merry 

(2016) tentang faktor – faktor yang 

mempengaruhi depresi lansia di Panti 

Wredha Budhi Dharma Hanna Yogyakarta 

yaitu Faktor psikologis merupakan faktor 

psikologis, dimana mayoritas jawaban 

responden masuk ke panti karena bukan 

dari keinginan sendiri, responden juga 

menyatakan mau tidak mau harus senang 

tinggal di panti karena tidak mempunyai 

tempat tinggal lain. Faktor psikososial hal 

ini menunjukkan lansia di panti Wredha 

yang mengalami depresi tidak memiliki 

kemampuan beradaptasi dengan 

lingkungan panti dan antara lain faktor 

yang mempengaruhi depresi sebagai 

berikut faktor budaya, faktor status 

perkawinan.  

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan bahwa sebelum dilakukan 

intervensi lansia memiliki deperesi berat. 

Sehingga sebelum dilakukan Art therapy 

lansia memiliki depresi berat selama 

berada didalam Panti. Tidak ada aktivitas 

yang membuat lansia melakukan aktivitas 

untuk mengurangi depresi. Kondisi lansia 

di Panti Wreda sebelum dilakukan 

pemberian Art therapy lansia tidak 

mempunyai kegiatan yang dapat 

mengurangi rasa sedih dan kesendirian 

didalam Panti Wredha.  

Tabel 4.4 Tingkat depresi post test 

pada Lansia. 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa mayoritas depresi pada lansia 

sesudah dilakukan Art therapy 

menunjukkan hasil mayoritas responden 

Tingkat 

depresi 

Frekuensi 

(n) 

Persen 

(%) 

Normal 17 68 

Ringan 8 32 

Sedang 0 0 

Berat 0 0 

Total 25 100% 
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dengan kategori depresi ringan yaitu 8 

responden atau 32.0 %, sedangkan dengan 

kondisi normal yaitu 17 responden atau 

68.0%.  

Nugroho (2014) mengungkapkan 

bahwa hormon kortisol yang tinggi secara 

biologis merupakan penyebab deperesi. 

Melalui Art therapy sekresi hormon 

kortisol ditekan dengan meningkatkan 

hormon endorphin sehingga dapat 

menurunkan tingkat depresi. Oleh karena 

itu, diperlukan intervensi yang tepat bagi 

lansia untuk menurunkan depresi yang 

dialami dengan memberikan kegiatan 

yang positif, menarik dan bersifat 

menyenangkan, Salah satunya adalah 

dengan Art therapy.  

Art therapy menggunakan media 

seni dan proses kreatif untuk membantu 

mengekspresikan diri, meningkatkan 

keterampilan coping individu, mengelola 

stress, dan memperkuat rasa percaya diri, 

Art therapy juga dapat diartikan sebagai 

kegiatan membuat sebuah karya seni 

untuk memenuhi kebutuhan psikologis 

dan emosional pada individu, baik pada 

individu yang memiliki kemampuan 

dalam seni ataupun yang tidak memiliki 

kemampuan dalam seni. Melalui Art 

therapy individu dapat mengungkapkan 

perasaan yang dialami dengan 

menggunakan seluruh area atau fungsi 

dalam diri mereka (Malchiodi, 2018).  

Art therapy dalam penerapannya 

dapat melibatkan aspek fisik, emosi, dan 

kognitif secara bersamaan pada seluruh 

responden. Aspek fisik meliputi gerak 

pada motorik halus serta sensasi fisik yang 

dapat dirasakan oleh responden selama 

menjalani proses intervensi Art therapy, 

seperti menggunakan kemampuan fisik 

mereka untuk menggunakan peralatan 

menempel kain perca pada botol yang 

sudah disiapkan.  

Sehingga hal ini juga membantu 

responden untuk lebih banyak bergerak 

dan melatih kemampuan motorik halus 

yang sudah menurun pada lansia yang 

mengungkapkan bahwa membuat karya 

seni tidak dapat terlepas dari pengalaman 

sensual pada indera yang dimiliki (Moon, 

2014). Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti menunjukkan 

perubahan terhadap hasil pemberian 

intervensi menggunakan Art therapy 

Mozaik yang di berikan kepada lansia. 

Sehingga pemberian terapi ini sangatlah 

berguna bagi lansia yang mengalami 

gangguan depresi. 

Tabel 4.5 Analisa Pengaruh Art 

therapy Mozaik terhadap tingkat depresi 

lansia.  
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Variabel p value 

Tingkat depresi 0,000 

Berdasarkan hasil pengolahan data 

yang menggunakan perhitungan korelasi 

Wilcoxon Signed Rank Test dengan 

program SPSS menunjukkan 

menghasilkan nilai P value 0,000 nilai p< 

0,05 yang dapat diartikan Ho ditolak dan 

Ha diterima yang berarti ada pengaruh Art 

therapy Mozaik terhadap tingkat depresi 

pada lansia secara signifikan.  

Temuan ini juga sesuai dengan 

Rubin (2015) yang menyatakan bahwa 

salah satu tujuan dalam pemberian teknik 

Art therapy adalah untuk membantu 

individu menggapai tujuan, seperti 

mengungkapkan apa yang dirasakan, 

sebagai media katarsis, atau meningkatkan 

self esteem pada individu. Metode Art 

therapy yang digunakan pada responden 

adalah metode menempel. Awalnya 

responden sempat merasa kurang percaya 

diri untuk menempel kain perca pada 

botol. Responden beranggapan bahwa 

mereka sudah lama tidak berkarya dan 

kurang yakin dengan hasil yang mereka 

buat. Namun saat menjalani intervensi, 

responden terlihat dapat menunjukkan 

perubahan yang semakin baik pada tiap 

sesinya kegiatan yang dapat dilakukan 

dalam Art therapy salah satunya melalui 

kegiatan menempel. Menempel kain perca 

pada botol merupakan kegiatan yang 

menyenangkan dan dapat dilakukan oleh 

siapapun sekalipun individu tersebut tidak 

dapat berkarya sesuai dengan ( Adriani & 

Satiadarma, 2015).  

Terapi seni menempel dapat 

menjadi pengobatan yang dapat diterima 

dengan pendekatan untuk veteran Inggris 

dengan berbagai kesulitan mengenai 

kesehatan mental (Palmer, Hill, Lobban, 

& Murphy, 2017). Berdasarkan hasil 

penelitian yang sudah dianalisis 

menunjukkan adanya ada pengaruh Art 

therapy Mozaik terhadap tingkat depresi 

pada lansia yang artinya penelitian ini 

dapat digunakan untuk alternatif untuk 

mengurangi depresi pada lansia. Lansia 

perlu diberikan motivasi untuk melakukan 

kegiatan sederhana untuk mengurangi 

kesendirian dan selalu ceria didalam Panti 

Wreda. Pemberian Art therapy Mozaik 

alternatif tindakan keperawatan sebagai 

domainnya di keperawatan gerontik untuk 

mengurangi tingkat depresi pada lansia. 

Analisa menunjukkan adanya penurunan 

tingkat depresi pada lansia ketika 

dilakukan intervensi Art therapy Mozaik. 

Seseorang melakukan kegiatan dengan 

hati senang dan tenang, memicu tubuh 

mengeluarkan hormon endorphin yang 
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berefek meningkatkan perasaan nyaman 

dan tenang sehingga otot-otot tubuh yang 

awalnya. Stimulasi pada otak akan 

membuat lansia menjadi senang dan tidak 

ada beban jika depresi berkurang. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitian maka 

peneliti memberikan kesimpulan bahwa 

Hasil penelitian menunjukan ada pengaruh 

Art therapi Mozaik terhadap tingkat 

depresi pada lansia secara signifikan. 

Penelitian ini memberikan saran 

bagi peneliti selanjutnya sebaiknya 

diharapkan bisa dijadikan sebagai sumber 

referensi bagi peneliti lain yang akan 

melakukan penelitian yang sama dengan 

variabel lain yang belum pernah dilakukan 

penelitian sebelumnya. 
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