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BAB II 

 

DZIKIR SEBAGAI  METODE TERAPI KESEHATAN MENTAL 

LANJUT USIA 

 

 

A. DZIKIR 

 

1. Pengertian Dzikir 

 

Secara etimologi dzikir berasal dari kata dzakara artinya mengingat, 

memperhatikan, mengenang, mengambil pelajaran, mengenal atau mengerti dan 

mengingat.
1
  Dzikir berasal dari berasal  kata dzakara yang berati mengingat, mengisi 

atau menuangi, artinya, bagi orang yang berdzikir berarti mencoba mengisi dan 

menuangi pikiran dan hatinya dengan kata-kata suci. 

Dalam kamus tasawuf yang ditulis oleh Solihin dan Rosihin Anwar 

menjelaskan dzikir merupakan kata yang digunakan untuk menunjuk setiap bentuk 

pemusatan pikiran kepada tuhan, dzikir pun merupakan prinsip awal untuk seseorang 

yang berjalan menuju tuhan (suluk).
2
 

Secara terminologi dzikir adalah usaha manusia untuk mendekatkan diri pada 

Allah dengan cara mengingat Allah dengan cara mengingat keagungan-Nya. Adapun 

realisasi untuk mengingat Allah dengan cara memuji-Nya, membaca firman-Nya, 

menuntut ilmu-Nya dan memohon kepada-Nya.
3
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Dalam islam setiap mukmin memang diperintahkan untuk berdzikir 

sebanyak-banyak nya atau bahkan setiap saat wajib berdzikir pada Allah.  

Firman Allah SWT :  

                              

“Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan  menyebut nama) Allah, 

dzikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi dan 

petang.”  (Q.S Al-Ahzab :[33]: 41-42). 

Dzikir menurut tuntunan syariat Islam dan Al-Qur’an adalah menyebut nama, 

dan mengingat Allah dalam setiap keadaan. Tujuan nya adalah untuk menjalin 

ikantan batin (kejiwaan) antara hamba dengan Sang Pencipta (Khalik) sehingga 

timbul rasa cinta hormat dan jiwa muroqobah (merasa dekat dan diawasi oleh Allah). 

Maka dengan zikir iman seseorang jadi hidup, terjalin rasa kedekatan dengan Allah
4
. 

Adapun menyebut dan mengucapkan nama Allah atau ungkapan “laa ilaha 

illa„llah” adalah untuk meneguhkan ingatan hamba pada Allah. Dzikir bisa 

diucapkan keras ataupun diam-diam (dalam hati); akan tetapi yang terlebih baik 

menurut kebanyakan pendapat mereka lisan dan hati seharusnya dipadukan.
5
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2. Macam-Macam Dzikir 

a. Dzikir lisany (dzikir lidah): menyebut nama Allah dengan lidah,bunyinya 

berupa kalimat Subhanallah, Alhamdulillah Shalawat dan Istigfar, Asma’ul 

Husna, dzikir ini poin pahalanya paling rendah dibandingkan dengan macam 

dzikir yang lainnya. Dan dzikir ini ada yang menyebutnya zikir Syari’at. 

b. Dzikir Qalbi (dzikir hati): menyebut nama Allah dengan hati kalimat tasbih 

(Subhanallah), tahlil (Lailahaillallah), takbir (Allah Akbar), tahmid 

(Alhamdulillah), taqdis, hauqolah, tarji’, Istigfar. Dzikir ini pahalanya bisa 

mencapai 70 kali lipat atau lebih dibandingkan dengan dzikir lisan, karena zikir 

qalbi tidak diketahui orang lain sehingga keikhlasan dapat lebih terjaga. 

c. Dzikir Aqli (pikiran): memikirkan makna, arti, maksud yang terkandung dalam 

kalimat-kalimat dzikir. Dzikir ini disebut juga tafakkur (memikirkan) dan 

tadabur (merenungkan) yaitu merenungkan keesaan Allah dan kekuasaan 

Allah sebagaimana mungkin yang tersurat dalam kalimat dzikir yang 

diucapkan. 

d. Dzikir Ruhy (zikir roh): kembalinya fitrah atau asal kejadiannya saat berada 

dalam arwah, menyaksikan dan membuktikan wujud makrifah, dan ini 

tingkatan dzikir tertinggi.
6
   

 

Berikut ini firman Allah dalam Al-Qur’an yang dapat dijadikan sebagai dalil 

disyari’atkannya dzikir. 

            

“Karena itu, ingatkah kamu kepada-Ku, niscaya Aku ingat (pula) kepadamu.” 

(QS Al-Baqarah [2]: 152). 

 Sedangkan pembagian dzikir secara garis besar meliputi : 

1) Dzikir lisan dan hati, yakni dengan mengucapkan kalimat-kalimat dzikir, 

dan merenungkan serta mengingat Allah dengan hati. 

                                                           
6
Ahmad Bangun Nasution, Rayani Hanum Siregar, Akhlak Tasawuf (Jakarta: Rajawali 

Pers,2003), h. 76-77  
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2) Dzikir perbuatan, yakni dengan berbuat kebaikan dan beramal sholeh  

dengan mengingat kebesaran Allah.
7
 

Beberapa ahli memberikan penjelasan tentang bentuk-bentuk dzikir yang 

diterapkan dalam kehidupan tashawuf, para ahli tersebut diantaranya, Sukamto dalam 

Afif Anshori membagi dzikir kedalam empat jenis yaitu sebagai berikut : 

a) Dzikir membangkitkan daya ingat, 

b) Dzikir kepada hukum Ilahi, 

c) Dzikir-dzikir mengambil pelajaran atau peringatan 

d) Dzikir meneliti proses alam.
8
 

3. Tujuan Dzikir 

Dzikir merupakan kunci latihan untuk selalu mengenal diri kepada Allah 

sehingga bila seseorang semakin mengenal Allah (ma’rifat) maka akan semakin kuat 

keimanan dan kecintaannya kepada Allah. Tujuan dzikir antara lain yaitu akan 

membuahkan ketenangan batin, kemantapan jiwa, dan dapat memberi semangat 

untuk selalu berkarya (amal Shaleh), menimbulkan ketenangan, kemantapan dan 

semangat.
9
 Tujuan tersebut sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat Ar-

Ra’d ayat 28 : 
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Artinya :“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi  

     tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat  

   nama  Allah-lah hati menjadi tenteram” (QS. Ar-Ra’d [13]: 28).
10

 

Sedangkan menurut M. Zain Abdullah, dzikir bertujuan untuk mendekatkan 

diri kepada Allah, agar selalu mengingatNya dan untuk memperoleh keridloanNya.
11

 

4. Manfaat Dzikir 

Seseorang yang berdzikir akan merasakan beberapa manfaat, selain merasakan 

ketenagan batin, juga terdapat manfaat-manfaat yang lain yaitu : 

a. Dzikir merupakan ketetapan dan syarat kewalian. Artinya siapa yang 

senangtiasa berdzikir kepada Allah maka akan bisa mencapai derajat kekasih 

Tuhan. 

b. Dzikir merupakan kunci ibadah-ibadah yang lain 

c. Dzkir akan membuat hijat dan menciptakan keikhlasan hati yang sempurna. 

d. Dzikir akan menurunkan rahmad. 

e. Menghilangkan kesusahan hati. 

f. Meluangkan hati. 

g. memutuskan kehendak setan. 

h. Dzikir menolak bencana.
12

 

 

Menurut Anshori dzikir bermanfaat mengontrol prilaku. Pengaruh yang 

ditimbulkan secara konstan, akan mampu mengontrol prilaku seseorang dalam 

kehidupan sehari-hari. Seseorang yang melupakan dzikir atau lupa kepada Allah, 

terkadang tanpa sadar dapat berbuat maksiat, namun mana kala ingat kepada Tuhan 

kesadaran akan dirinya sebagai hamba Tuhan akan muncul kembali.
13
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Al-Khomeini memberikan penjelasan dengan berdzikir akan mendapatkan 

ampunan. Siapapun yang berdzikir kepada Allah SWT ditengah-tengah orang yang 

lalai maka dia seperti orang yang berperang melawan kaum muharibin (para 

aggressor yang melawan Allah dan Islam).
14

 

Dzikir juga bermanfaat sebagai pembersih hati. Dzikir merupakan lawan 

kelalaian (nisyan), jika manusia mengingat Allah dalam keadaan apapun dan 

menyadari dirinya ada dihadapan dzat suci, tentu akan menahan diri dari masalah –

masalah yang tidak sesuai dengan keridhaan-Nya, dan mengendalikan diri agar tidak 

bersikap durhaka. Semua malapetaka dan penderitaan yang timbulkan oleh hawa 

nafsu dan setan, disebabkan oleh kelupaan akan Allah. Ingat Allah dapat 

mebersihkan hati dan mensucikan jiwa.
15

  

 

Menurut Zuhri, dzikir dapat menjernihkan dan menghidupkan kalbu. Kalbu 

dapat menjadikan kotoran disebabkan dosa dan lalai, maka dengan dzikir dan istigfar 

akan menjernihkan sekaligus menghidupkan kalbu, kalbu yang lupa bagaikan kalbu 

yang mati.
16

 

Al-Ghazali memberikan penjelasan tentang manfaat dzikir, yaitu “dzikir 

sebagai ibadah social. Ayat-ayat Al-Quran sering kali ditutup dengan bermacam 

asmaul husna yang artinya relevan dengan tindakan hamba, hal ini memberitahukan 

kepada manusia betapapun banyaknya tindakan manusia tidak luput dari 

pengetahuan Allah”.
17
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B.  KESEHATAN MENTAL 

 

1. Pengertian Kesehatan Mental 

 

Mental adalah bersangkutan dengan batin dan watak manusia, yang bukan 

bersifat badan atau tenaga : bukan hanya pembangunan fisik yang diperhatikan, 

melainkan juga pembangunan batin dan watak.
18

 

Mental adalah hubungan dengan pikiran akal, dan ingatan. Misalnya mudah 

lupa, malas berfikir, tidak mampu berkonsentrasi, tidak mampu mengambil 

keputusan dengan baik, picik dan tidak memiliki kemampuan membedakan halal dan 

haram, yang bermanfaat dan yang mudharat serta yang baik dan yang batil. Mental 

yang sehat ditandai sifat-sifat diantaranya; mempunyai kemampuan bertindak secara 

efesien, memiliki tujuan hidup yang jelas, konsep diri yang sehat ada kordinasi 

antara segenap potensi dengan usaha-usahanya, memiliki regulasi diri dan integrasi 

keperibadian, dan batinnya selalu tenang. Mental yang sehat akan merasakan 

ketenagan dan kebahagiaan di hatinya, akan tetapi mental yang tidak sehat akan 

merasakan ketidaktenanagan dalam hatinya.
19

 

 

Jiwa yang tenang (muthmainah) adalah jiwa yang senangtiasa mengajak 

kembali kepada fitrah Ilahiyah Tuhuannya. Indikasi hadirnya jiwa yang tenang pada 

diri seorang terlihat dari prilakunya, sikap dan gerak-gerik nya yang tenang, tidak 

tergesa-gesa, penuh pertimbangan dan perhitungan yang matang, tepat dan benar. Ia 

tidak terburu-buru untuk bersikap apriori dan berprasangka ke negative. Akan tetapi 

ditengah-tengah sikap itu, secara diam-diam ia menelusuri hikmah yang terkandung 

dari setiap peristiwa, kejadian dan eksistensi yang terjadi.
20

 

 

Jadi ketenangan jiwa atau kesehatan mental adalah kesehatan jiwa, 

kesejahteraan jiwa, atau kesehatan mental. Karena orang yang jiwanya tenang, 

tentram berarti orang tersebut mengalami keseimbangan di dalam fungsi-fungsi 
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jiwanya atau orang yang tidak mengalami gangguan kejiwaan sedikitpun sehingga 

dapat berpikir positip, bijak dalam menyiapkan masalah, mampu menyesuaikan diri 

dengan situasi yang dihadapi serta mampu merasakan kebahagiaan hidup. 

Hal tersebut sesuai dengan pandangan Zakiah Daradjad bahwa kesehatan 

mental adalah terwujudnya keharmonisan yang sungguh-sungguh antara fakto jiwa, 

serta mempunyai kesanggupan untuk menghadapi problem-problem yang bisa 

terjadi, dan merasakan secara positip secara kebahagiaan dan kemampuan diri.
21

 

Katrini Kartono mengatakan, bahwa mental hygiene memiliki tema sentral 

yaitu bagaimana cara orang memecahkan segenap keruwetan batin manusia ynag 

ditimbulkan oleh macam-macam kesulitan hidup, serta berusaha mendapatkan 

kebersihan jiwa dalam pengertian tidak terganggu oleh macam-macam ketegangan, 

ketakutan serta konflik.
22

 

2. Ciri-Ciri Mental Sehat 

a. Kesehatan Mental Menurut WHO 

WHO menetapkan ciri-ciri mental yang sehat berdasarkan orientasi dan 

wawasan kesehatan mental sebagai berikut : 

1) Bebas dari ketegangan dan kecemasan 

2) Menerima kekecewaan sebagai pelajaran dikemudian hari 
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3) Dapat menyesuaikan diri secara konstruktif pada kenyataan       

meskipun kenyataan itu pahit. 

4) Dapat berhubungan dengan orang lain dan dapat tolong        

menolong yang memuaskan. 

5) Merasakan lebih puas memberi dari pada menerima. 

6) Dapat merasakan kepuasan dari perjuangan hidup. 

7) Dapat mengarahkan rasa permusuhan pada penyelesaian  yang kreaktif dan 

kontruktif. 

8) Mempunyai rasa kasih sayang dan butuh disayangi 

9) Mempunyai spiritual dan agama. 

b. Kesehatan Mental Menurut Said Hawa 

Said Hawa menetapkan kesehatan mental berdasarkan tathhiral-qalb    

(penyucian jiwa) dengan indicator sebagai berikut : 

1) Sempurna dalam melaksanakan ibadah sesuai perintah  Allah. 

2) Terlihat efek dari peribadatannya pada sifat-sifatnya yang utama dan  

akhlak-al-karimah dan melaksanakan habl min   Allah dan habl min an-

naas. 

3) Mempunyai hati yang mantap dalam mentauhidkan Allah. 

4) Tidak mempunyai penyakit hati, yang bertentangan dengan  keesaan Allah 

5) Jiwanya menjadi suci, hatinya menjadi suci, dan pandangannya menjadi 

jernih. 
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6) Seluruh anggota tubuhnya senangtiasa berbuat sesuai dengan apa yang 

diperintahkan oleh Allah SWT. 

c. Mental yang sehat menurut Zakiah Daradjat 

Zakiah Daradjat menetapkan kesehatan mental dengan memasukkann unsur     

keimanan dan ketaqwaan. Menurutnya  kesehatan mental adalah sebagai 

berikut : 

1) Terbebas dari gangguan dan penyakit jiwa. 

2) Terwujudnya keserasian antara unsur-unsur kejiwaan. 

3) Mempunyai kemampuan dalam menyesuaikan diri secara fleksibel dan 

menciptakan hubungan yang bermanfaat dan menyenangkan antara 

individu. 

4) Mempunyai kemampuan dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya 

serta memanfaatkan untuk dirinya dan orang lain. 

           Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dan selalu berupaya merealisasikan 

tuntutan agama dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta kehidupan yang 

bahagia di dunia mauapun di akhirat.
23

 

C.  LANSIA 

1. Pengertian Lansia 

Usia enam puluh tahun biasanya dipandang sebagai garis pemisah antara usia 

madya dan usia lanjut, usia lanjut ditandai dengan adanya priode kemunduran, 

perbedaan individu efek menua, kretria yang berbeda. Tahap umur ini oleh 

Rasulullah SAW dinamakan masa “pergulatan maut”, yaitu masa-masa umur enam 
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puluh tahun sampai umur tujuh puluh tahun. Masalah umum yang unik bagi orang 

usia lanjut; keadaan fisik yang lemah tak berdaya, sehingga harus tergantung pada 

orang lain. Allah SWT telah berfirman:  

                         

                   

“Allah yang menciptakan kamu dalam keadaan lemah, kemudian Dia 

menjadikan (kamu) sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia 

menjadikan (kamu) lemah dan tua renta sesudah kuat, Allah menjadikan apa 

yang dikehendaki-Nya, sedang Dia Maha Mengetahui lagi maha berkuasa”. 

(QS Al-Rum [30]: 54).
24

  

Usia tua adalah periode penutup dalam rentan hidup seseorang, yaitu suatu 

periode dimana seseorang telah “beranjak jauh” dari periode terdahulu yang lebih 

menyenangkan, atau beranjak dari waktu yang penuh dengan manfaat. Bila 

seseorang yang beranjak jauh dari periode hidupnya yang terdahulu, ia sering melihat 

masa lalunya, biasanya dengan penuh penyesalan, dan cenderung ingin hidup pada 

masa sekarang, mencoba mengabaikan masa depan sedapat mungkin. Usia lanjut 

kira-kira mulai terjadi pada usia enam puluh tahun ditandai dengan adanya 

perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang cenderung mengarah 

kepenyesuaian diri yang buruk dan hidupnya tidak bahagia.
25

 

Periode selama lanjut usia, ketika kemunduran fisik dan mental terjadi secara 

perlahan dan bertahap dan dikenal sebagai “senescence”yaitu masa proses menjadi 

tua adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang, yaitu suatu periode 

dimana seseorang telah beranjak jauh dari pada periode terdahulu.
26

 

Usia 60-an biasanya dipandang sebagai garis pemisah antara usiamadya dan 

lanjut usia. Akan tetapi orang sering menyadari bahwa lanjut usia kronologis 

merupakan kriteria yang kurang baik dalam menandai permulaan lansia karena 

                                                           
 

24
Netty Hartati,et. al. Islam dan Psikologi (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005), h.49 
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Elizabeth B.Hurlock, Psikologi Perkembangan, (Jakarta : Erlangga, 2005), h.380  
26

Heni, Narendrany, Psikologi Agama, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007, h. 133. 
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terdapat perbedaan tertentu di antara individu-individu dalam usia pada saat manusia 

lansia mereka mulai.
27

 

Masa dewasa akhir yang dimulai pada usia 60-an dan diperluas sampai 

sekitar usia 120 tahun. Memiliki rentang kehidupan yang paling panjang dalam 

periode perkembangan manusia 50-60 tahun. Kombinasi antara panjangnya masa 

kehidupan peningkatan dramatis jumlah orang dewasa yang hidup menuju usia tua 

telah membawa peningkatan perhatian terhadap perbedaan periode masa dewasa 

akhir kebanyakan pembatasan menggunakan 2 su-periode, walaupun kesepakatan 

yang pasti mengenai usia yang membatasi 2 sub-periode itu belum tercapai. 

Beberapa ahli perkembangan membedakan antara orang tua muda atau usia tua (usia 

65-74 tahun) dan orang tua yang tua atau usia tua (75 tahun lebih). Lainnya masih 

membedakan orang tua lanjut (85 tahun atau lebih muda).
28

 

2. Ciri-Ciri Lansia 

a. Usia Lanjut Merupakan Periode Kemunduran 

Periode selama usia lanjut, ketika kemunduran fisik dan mental terjadi secara 

perlahan dan bertahap dan pada waktu kompensasi terhadap penurunan ini 

dapat dilakukan, dikenal sebagai “senescence”, yaitu masa proses menjadi tua.  

                                                           
27

Ibid, h. 380. 
28

Jhon W. Santrock, Life-Span Development Perkembangan Masa Hidup, alih bahas, juda 

Damik, Achmad Cnusairi, Ed-5, Jakarta: Erlangga, 2002, h. 193-194. 
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seorang yang akan menjadi semakin tua pada usia awal lima puluh tahun atau 

akhir lima puluh tahun tergantung pada laju kemunduran fisik atau mentalnya. 

Seseorang yang menjadi eksentrik, kurang perhatian dan terasingkan secara 

social maka  penyesuaian diri nya pun buruk, biasanya disebut dengan “uzur”. 

Penyebab fisik kemunduran ini merupakan suatu perubahan pada sel-sel tubuh 

bukan karena penyakit tetapi karena proses menua. Kemunduran dapat juga 

mempunyai penyebab psikologis, sikap tidak senang terhadap diri sendiri, 

orang lain, pekerjaan, dan kehidupan pada umumnya, karena terjadi perubahan 

pada lapisan otak, akibatnya orang menurun secara fisik dan mental mungkin 

akan segera mati. 

b. Perbedaan Individu Pada Efek Menua 

Orang menjadi tua secara berbeda karena mereka mempunyai sifat bawaan 

yang berbeda, social ekonomi dan latar pendidikan yang berbeda dan pola 

hidup yang berbeda. Pria dan wanita menua terjadi dengan laju yang berbeda 

dengan masing-masing jenis kelamin, contohnya beberapa orang berpikir 

bahwa pada masa pensiun itu merupakan berkah dan keberuntungan, 

sedangkan orang lain menggap sebagai kutukan.
29

 

 

                                                           
29

 Ibid, h. 380-381  
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c. Usia Tua Dinilai dengan Kriteria yang Berbeda 

Karena arti tua itu sendiri kabur dan tidak jelas dan tidak dibatasi pada anak 

muda, maka orang cenderung menilai tua itu dalam hal penampilan dan 

kegiatan fisik. Bagi usia tua, anak-anak adalah lebih kecil dibandingkan dengan 

orang dewasa dan harus dirawat, sedangkan orang dewasa adalah sudah besar 

dan dapat merawat diri sendiri. Orangtua mempunyai rambut putih dan tidak 

lama lagi akan berhenti dari pekerjaan sehari-hari.  

d. Mempunyai Status Kelompok Minoritas 

Walaupun ada fakta bahwa jumlah orang usia lanjut di Amerika dewasa ini 

bertambah banyak, tetapi status mereka dalam kelompok minoritas, yaitu status 

yang dalam beberapa hal tidak berinteraksi dengan kelompok lainnya, dan 

memberikan sedikit kekuasaan atau bahkan tidak memperoleh kekuasaan 

apapun. Status kelompok minoritas ini terutama terjadi sebagai akiba dari sikap 

social yang tidak menyenangkan terhadap orang usia lanjut dan diperkuat oleh 

pendapat klien yang tidak menyenangkan tentang mereka.
30

 

e. Menua membutuhkan perubahan peran 

Sama seperti orang madya harus belajar untuk memainkan peran baru demikian 

juga bagi yang berusia lanjut. Dalam kebudayaan Amerika dewasa ini, dimana 
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efisien, kekuatan, kecepatan dan kemenarikan bentuk fisik sangat dihargai, 

mengakibatkan orang usia lanjut sering dianggap tidak ada gunanya lagi. 

Karena mereka tidak dapat bersaing dengan-orang yang lebih muda dalam 

bidang tertentu dimana kriteria nilai sangat diperlukan, dan sikap social 

terhadap mereka sangat tidak menyenangkan. 

f. Keinginan  menjadi muda kembali sangat kuat pada usia lanjut 

Status kelopok minoritas menekan pada orang usia lanjut secara alami telah 

membangkitkan keinginan untuk tetap muda dan berusaha mempermudah 

ketika proses menua tampak. 

g. Penyesuaian yang buruk 

Karena sikap social yang tidak meneyenangkan bagi orang usia lanjut, yang 

nampak dalam cara orang melakukan mereka, maka tidak heran lagi kalau 

banyak usia lanjut mengembangkan konsep diri yang tidak menyenangkan. Hal 

ini cenderung dilakukan dalam bentuk prilaku yang buruk dengan tingkat 

kekerasan yang berbeda pula.  Meraka yang pada masa lalunya sulit untuk 

menyesuaikan diri cenderung untuk semakin jahat ketimbang mereka yang 

dalam menyesuaikan diri pada masa lalunya mudah dan menyenangkan. 

Sehubungan dengan itu butler mengungkapkan “orang usia lanjut secara tidak 

propesional menjadi subyek masalah emosional dan mental yang berat. 

Insiden psychopathology timbul sering dengan bertambahnya usia. Gangguan 
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fungsional keadaan depresi paranoid terus bertambah, sama seperti penyakit 

otak setelah usia 60 tahun. Kasus bunuh diri juga menngkat seiring dengan 

usia, dan jumlah kasus bunuh diri paling sering dilakukan oleh pria kulit 

putih”.
31

 

3. Tugas-Tugas Perkembangan Lansia 

Tugas-tugas perkembangan lansia menurut Havighurst sebagai berikut  

a. Menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan. 

b. Menyesuaikan diri dengan masa pension dan berkurangnya income 

(penghasilan) keluarga. 

c. Menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup. 

d. Membentuk hubungan dengan orang-orang yang seusia 

e. Membentuk pengaturan fisik yang memuaskan. 

f. Menyesuaikan diri dengan peran social yang luwes.
32

 

4. Tahap Pertumbuhan dan Perkembangan Pada Lansia 

     a.   Fisik 

Perkembangan fisik pada lansia terlihat pada perubahan fisiologis yang bisa 

dikatakan mengalami kemunduran, perubahan-perubahan biologis yang 

dialami pada lansia terlihat mengalami kemunduran tersebut sangat 

berpengaruh terhadap kondisi kesehatan dan terhadap kondisi psikologis. 

                                                           
 

31
Ibid. h, 384-385 

 
32 tugas-perkembangan-di-masa-tua-lansia, tersedia di : 

/https://maryamspkom.wordpress.com/2013/10/23/  (diakses tanggal 14-02-2018) 

https://maryamspkom.wordpress.com/2013/10/23/tugas-perkembangan-di-masa-tua-lansia/


36 

 

     b.   Kognitif 

Kecerdasan dan kemampuan memperoses kecepatan informasi mengalami 

penurunan pada masa dewasa akhir. Ada beberapa bukti bahwa orang-orang 

dewasa lanjut kurang mampu mengeluarkan kembali informasi yang telah 

disimpan dalam ingatannya.  

c.    Pekerjaan  

Pada tahun 1980-an; persentase laki-laki berusia 65 tahun yang tetap bekerja 

sempurna waktu lebih kecil dibanding pada awal abad 20. Penurunan yang 

terjadi dari tahun 1900 sampai tahun 1980-an sebesar 70 persen. Pada masa 

dewasa akhir pekerjaan yang dulu nya bekerja dengan maksimal sekarang 

pada masa dewasa akhir berkurang cukup besar, dikarnakan tenaga yang 

sudah mulai melemah. 

d.   Pengatur tempat tinggal 

Para lansia biasanya mereka ditempatkan di dalam institusi-institusi rumah 

sakit, rumah sakit jiwa, panti jompo dan sebagainya. Semakin tua seseorang 

semakin besar hambatan mereka untuk tinggal sendirian. Mayoritas orang 

yang usia lanjut yang tinggal sendiri adalah seorang janda, tinggal sendirian 

bagi orang dewasa lanjut tidaklah berati kesepian. Karena lansia yang bisa 

hidup sendirian biasanya mempunyai kesehatan yang baik dan sedikit 
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ketidakmampuan, dan mereka selalu memiliki hubungan dengan sanak 

keluarga, teman-teman dan para tetangga.
33

 

     e. Perkembangan psikis meliputi : 

1) Perkembangan Intelektual 

Menurut David Wechsler kemunduran kemampuan mental merupakan 

bagian dari peroses penuaan organisme secara  umum, yang disebabkan 

berbagai faktor seperti penyakit, kecemasan, atau depresi. Pada dasarnya 

lansia bisa mempertahankan salah satu faktor kondisi tersebut salah satunya 

dengan cara menyediakan lingkungan yang merangsang ataupun melatih 

keterampilan intelektual mereka, serta dapat mengatasi terjadinya 

kepikunan.   

2) Perkembangan Emosional 

Memasuki usia tua sebagaian besar lanjut usia kurang siap menghadapi dan 

menyikapi masa tua tersebut, sehingga  menyebabkan para lansia kurang 

menyesuaikan diri dan  memecahkan masalah yang dihadapi. Muncul 

rasa tersisih, tidak dibutuhkan lagi, ketidakikhlasan menerima kenyataan 

baru seperti mempunyai penyakit yang tidak kunjung sembuh,  kematian 

pasangan, merupakan sebagian kecil dari  keseluruhan perasaan yang tidak 

enak yang harus dihadapi  lanjut usia. 
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3) Perkembangan Spiritual 

Sebuah penelitian menyatakan bahwa lansia yang lebih dekat dengan agama 

menunjukan tingkatan yang lebih tinggi dalam hal kepuasan hidup, harga 

diri dan optimis. Kebutuhan spiritual (keagamaan) memberikan ketenangan 

batin tersendrir khususnya bagi lansia. Religiusitas atau penghayatan 

keagamaan besar pengaruhnya terhadap taraf kesehatan fisik  maupun 

kesehatan mental.
34

 

5. Masalah-Masalah Lansia 

Beberapa masalah umum yang unik bagi orang usia lanjut sebagai berikut : 

a. Keadaan fisik lemah dan tak berdaya, sehingga harus  tergantung pada 

orang lain. 

b. Status ekonominya sangat terancam, sehingga cukup beralasan untuk 

melakukan berbagai perubahan dasar dalam pola hidupnya. 

c. Menentukan kondisi hidup yang sesuia dengan perubahan status ekonomi dan 

kondisi fisik. 

d. Mencari teman baru untuk mengganti suami atau istri yang telah meninggal 

atau pergi jauh atau cacat. 

e. Mengembangkan kegiatan baru untuk mengisi waktu luang yang semakin 

bertambah. 

f. Belajar untuk memperlakukan anak yang sudah besar sebagai orang dewasa. 

g. Mulai terlibat dalam kegiatan masyarakat, yang secara khusus yang 

direncanakan untuk orang dewasa 

h. Mulai merasakan kebahagiaan dari kegiatan yang sesuai  untuk orang 

berusia lanjut dan memiliki kemauan untuk  mengganti kegiatan lama yang 

berat dengan kegiatan yang lebih cocok. 

i. Menjadi “korban” atau dimanfaatkan oleh para penjual obat, buaya darat, dan 

keriminalitas karena tidak sanggup lagi untuk mempertahankan diri.
35
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D. DZIKIR DAN KESEHATAN MENTAL 

1. Kesehatan Dan Dzikir 

Membahas tentang dzikir pada tinjauan kesehatan mental atau Psikologi 

berasal dari dua bahan pertimbangan. Pertama, dzikir adalah mempunyai dua makna 

yang dalam bagi pembangunan pribadi. Dengan kata lain pembangunan pribadi 

menyumbang kemantapan psikologis yang besar dalam kesehatan psikologis. Kedua, 

dzikir untuk berbagai tujuan tertentu, seperti : mencapai puncak kesadaran, 

pembangunan konsentrasi, kejelasan dari pengamatan, kebebasan dari dogma, yaitu  

kejelasan dari pikiran, tidur tenang, kebebasan dari kekacauan yang disebabkan 

Dari sekitar kita, menaklukan dari syahwat, dan kontrol dari sakit. Dzikir tidak 

terbatas di dalamnya, sebagai peran satu praktik religius, tetapi dapat kita pahami 

lebih spesifik pada tujuan dari pembangunan pribadi, memimpin pada status “sesuatu 

yang pintas akan menjadi pantas”.
36

  

 

2. Psikologi dan Dzikir 

Orang awam yang tidak terlatih atau tidak memahami makna dari berdzikir, 

ketika disentuh oleh pedihnya kehidupan akan mudah menangis, mendapat sesuatu 

yang menyakitkan hati akan meratap. Berbeda dengan meraka yang terlatih dari 

suatu laku dzikir, ketika disentuh oleh pedihnya kehidupan tidak ada yang ditangisi, 

atau sesuatu yang menyakitkan hati ia tidak mudah meratap, karena mereka para 

pelaku dzikir mengalami dua macam perasaan yakni adanya sesuatu yang hidup dan 
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suatu kehidupan. Orang yang istiqomah melakukan dzikir  ketika disentuh dengan 

kehidupan yang pedih dia tidak akan pernah menangis karena ia merasakan hanya 

satu macam rasa pada metalnya yang telah menyatu dengan kesadaran tertinggi.  

Kini para ahli terapi atau konsultan psikologis/ psikiater mulai menganjurkan, 

sedang berusaha mencapai pada usaha peningkatan manajemen psikologis dari 

pasiennya. Antara lain, mengutip laporan sebenarnya penggunaan kesadaran sebagai 

psikoterapi untuk pasien yang dianggap kronis ( Kabat Zin, Lipworth, dan Burney, 

1985). Dasar pemikiran ini memberikan sumbangan pada ilmu pengetahuan di mana 

tentang berdzikir ini bila dihubungkan pada kenyataan yang telah tersirat dari 

kebenaran manfaat dzikir, yang juga dijelaskan bahwa berdzikir dapat diperbolehkan 

untuk penyembuhan atau terapi mental yang berguna untuk memfokuskan pada 

kekacauan mental yang timbul. 
37

 

3. Dzikir Mengurangi kebencian 

Maksud dari “Dzikir Mengurangi Kebencian” adalah suatu nilai usaha untuk 

memusatkan pada rasa tidak nyaman. Atau perasaan yang menimbulkan benci atau 

tidak enak dari berbagai stimuli sehingga kita dapat menyesuaikan diri (empati) dari 

suatu keadaan. Prinsip dari mengurangi kebencian adalah memunculkan bentuk 

pengenalan yang kuat. Syahwat dan keserakahan tidak dipimpin oleh psikologis kita 

dan dapat mengatasi segala kesulitan hidup. Beberapa contoh menunjukan bahwa 

pada bentuk badan manusia menjadi bagian sebagai upaya untuk mengurangi rasa 
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tidak nyaman pada tubuh, yaitu meliputi syahwat. Satu contoh disini dapat 

digambarkan pada orang yang sering berdzikir melakukan kontrol pada makan nya. 

Misalnya, satu kali makan dalam satu harinya dan cara mengunyah yang lembut, hal 

ini bukan untuk melatih sesuatu untuk dimanjakan, melainkan suatu metode 

membuka jalan pada suatu keadaan yang seimbang, sikap sehat dalam makan, dan 

kegiatan ini sangatlah jelas seperti halnya berpuasa, dan banyak literatur kesehatan 

menjalani tentang berpuasa itu sehat. 

Manfaat ini digambarkan pula saat kita berdzikir, yang dalam prakteknya 

berpengaruh pula pada kesehatan dan dapat menjadi suatu usaha dan proses terapi 

dan perlindungan dari penyakit dari diri. Pada usaha pengobatan terkadang berdzikir 

telah digunakan sebagai kebutuhan untuk menolong seorang klien untuk mengurangi 

maladaptif  (tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan baik badan maupun 

ucapan) dan kemanjaan. Bentuk kebencian yang dimaksud pada psikologi dzkir 

menjelaskan dampak “clinicall” yang sangat baik untuk kebutuhan ini. 

4. Dzikir Membentuk Mental Positip 

Salah satu aspek kesehatan psikologis pembangunan suatu sikap yang positip 

ke arah lain. Misalnya,  mental dengki akan berkurang akan menghapus marah dan 

kebencian. Penanaman mental positip adalah satu fitur utama pada praktek meditasi. 

Usaha dalam pembentukan mental positip pada diri ini merupakan suatu sistem 

pendekatan yang tersusun dan diperlukan suatu usaha kesadaran diri untuk 

meraihnya dengan ikhtiar. Pada spesifik yang dimaksud, dzikir yang mengarahkan 
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pada penggunaan suatu yang dianjurkan adalah dengan niat yang baik hati dan 

pikiran yang bersih, serta diarahkan dengan segala aspek yang disenangi orang dan 

dikagumi. Lebih efektif nya kita juga harus manjalani  perintah agama dan menjauhi 

larangan agama. Dzikir merupakan suatu pengembangan berpikir untuk menciptakan 

mental yang positip dan perilaku yang baik pada semua makhluk hidup.
38
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