
BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan pembahasan dan analisis data penelitian yang berjudul Dzikir 

Sebagai Metode Terapi Kesehatan Mental Pada Lanjut Usia Di Unit Pelaksanaan 

Teknis Daerah Panti Social Lanjut Usia (UPTD PSLU) Tresna Werdha Natar, 

Lampung Selatan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

Dzikir dan Kesehatan Mental sangatlah berpengaruh bagi manusia, karena 

setiap manusia yang  hari-harinya tidak terlepas dengan kalimat-kalimat tasbih bisa 

memberikan mental yang positip dan ketenangan batin yang baik. Adapun tujuan 

dzikir yang didapatkan oleh para lansia di Panti Sosial Tresna Werdha yakni untuk 

bisa mengontrol diri sendiri, tidak mudah melamun, tidak mudah marah dan bisa 

selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

 Lansia yang tinggal di Panti Sosial Tresna Werdha Natar yang selalu rutin 

setiap saat berdzikir tidak akan mudah melamun dan bertengkar dengan lansia yang 

lainnya, mental yang baik akan berpengaruh pada keadaan yang baik bagi para lansia 

yang ada di Panti Sosial Tresna Werdha Natar Lampung Selatan. Bacaan dzikir yang 

diberikan ustad untuk lansia di Panti Sosial seperti kalimat Subhanallah (Maha Suci 

Allah), Alhamdulillah (Segala Puji bagi Allah), Allahuakbar (Allah Maha Besar), 

dan Astagfirullah (Ampunilah Dosa-Dosa kami Ya Allah). Lansia yang setiap hari 

berdzikir akan selalu mendapatkan kesahatan mental yang baik. 
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Metode dzikir ini bisa menjadi terapi kesehatan mental lansia di panti sosial 

Tresna Werdha Natar, secara formal kegiatan keagamaan yang dilakukannya dzikir 

adalah pada saat hari senin dan kamis dan pada non formal dilakukan pada setiap 

hari setiap lansia beraktivitas di lingkungan panti social Tresna Werdha Natar. 

B. Saran  

 

Berdasarkan kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan antara lain : 

1. Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha 

a. Para lansia diharapkan untuk lebih semangat belajar tentang agama dan tidak 

boleh malas-malas dengan kegiatan keagamaan yang sudah dijadwalkan oleh 

Panti Sosial untuk bekal menuju kehidupan selanjutnya. 

b. Para lansia diharapkan agar selalu mengamalkan dzikir sehari-hari dalam 

setiap aktifitasnya agar selalu diberikan ketenangan mental dan supaya selalu 

mendekatkan diri dan mengingat Allah SWT. 

2. Bagi petugas Panti Tresna Werdha 

a. Diharapkan menambah peran pembimbing keagamaan yang ada di Panti 

Sosial Tresna Werdha. 

b. Harus ada motivasi yang diberikan petugas Panti tentang beribadah di masjid 

dengan para lansia. 

c. Diharapkan petugas panti lebih tanggap kepada para lansia ketika beraktifitas 

sehari-hari. 
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3. Bagi penulis selanjutnya, diharapkan untuk mengeksplor terkait hal-hal 

pelaksanaan dzikir di Panti Sosial, karena lansia harus mempunyai semangat 

hidup disisa hayatnya dan bisa mengontrol dirinya sendiri.   


