
BAB IV 

 

DZIKIR SEBAGAI METODE TERAPI KESEHATAN MENTAL  

LANJUT USIA 

 

A.  Penggunaan Dzikir Sebagai Metode Terapi Kesehatan Mental Lansia 

 

 Setelah data lapangan terkumpul sebagaimana dijelaskan pada Bab III, 

langkah selanjutnya adalah menganalisis data, langkah ini ditempuh untuk 

mengetahui apakah data yang diperoleh, kemudian disusun pada Bab III ini sejalan 

atau tidak dengan teori yang dipilih atau digunakan pada Bab II. Selanjutnya sebagai 

bahan penulis untuk menarik kesimpulan. 

Dinas sosial Tresna Werdha Natar yang berada di Lampung Selatan ini suatu 

Dinas Pemerintah yang menyediakan tempat tinggal bagi para lansia yang 

mayoritasnya tidak memiliki tempat tinggal atau tidak mempunyai keluarga sehingga 

para lansia bisa ditempatkan dengan layak di Dinas Sosial tersebut. Dinas Sosial 

Tresna Werdha ini tidak semua lansia yang tinggal disana jompo semua, tetapi 

sebagaian besar banyak yang masih sehat dengan usianya sudah diatas 60 tahun. 

Pada Bab III halaman 55 pelaksanaan  Kegiatan keagamaan  di panti sosial 

Tresna Werdha ini adalah setiap senin dan kamis pada waktu pagi sebagaian besar 

lansia mengikuti kegiatan rutinitas keagamaan yang dilaksanakan di masjid Panti 

Sosial tersebut dengan didampingi oleh seorang ustadz yang mengajararkan 

bagaimana cara-cara beribadah dengan baik dan benar menurut tuntunan syariat 

Islam dan selalu memberikan motivasi kepada para lansia untuk selalu semangat 
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belajar agama untuk bekal kelak kedepannya nanti. Kegiatan keagamaan yang 

diberikan oleh ustadz tidak terlepas dari dzikir bersama-sama sebelum atau sesudah 

melaksanakan ibadah solat fardu dan setiap saat pada aktifitas sehari-hari pada pagi 

siang dan petang guna agar selalu memberikan ketenangan mental para lansia yang 

berada di Panti Sosial Tresna Werdha tersebut. 

Tujuan dzikir yang diberikan oleh ustadz kepada para lansia di panti sosial 

Tresna Werdha ini pada Bab III halaman 57-58 menurut Ibu Anna Destiana adalah 

yang paling utama supaya para lansia bisa mengerti tentang agama, selalu mengingat 

akan adanya Allah, memberikan hati yang tenang, dan bisa menjadi pegangan buat 

lansia di kehidupan selanjutnya, tidak mudah melamun dan menyendiri, lebih baik 

berdzikir mengingat Allah. 

Selanjutnya pada Bab III halaman 58 menjelaskan tentang baca dzikir  yang 

dijarakan oleh ustadz dengan menyebut lafadz-lafadz tasbih diantaranya adalah 

kalimat Subhanallah (Maha suci Allah), Alahmdulillah (segala puji bagi Allah), 

Allahuakbar (Allah Maha Besar), dan Astagfirullah (Ampuni segala dosa dan 

khilafan kami ya Allah) bacaan itu dibaca sebanyak 33 kali setiap kalimatnya. 

 Adanya kegiatan keagamaan di Panti Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha 

Natar Lampung Selatan, dengan adanya bimbingan Agama semakin tua usia 

biasanya manusia semakin sadar bahwa jalan menyelamatkan diri bukanlah mencari 

seisinya, melainkan mendekatkan diri kepada Allah dengan tulus menjalankan ajaran 

Agama. Kegiatan Agama diantara lain adalah berdzikir mengingat Allah Swt yang 
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bersifat amali yang dianggap dapat menghadirkan suasana sejuk dan damai dalam 

mental. Keadaan demikian mendorong munculnya sebuah realitas di mana lansia 

membutuhkan tuntunan batin dan bimbingan jiwa serta kondisi khusus yang dapat 

menghadirkan kesehatan mental dan perubahan perilaku keberagamaan yang lebih 

baik dan sempurna. 

 Dengan adanya dzikir di Panti Sosial Tresna Werdha ini memberikan para 

lansia yang memiliki masalah dengan kesehatan mental akan segera terobati dengan 

bimbingan Agama yang dilakukan dengan cara berdzikir. Para lansia sebagaian besar 

yang tinggal dan hidup di Panti banyak sekali yang memiliki masalah hidupnya 

seperti masalah dengan teman-temannya atau masalah dengan diri sendiri, misalnya 

sering melamun, menyendiri dan meratapi hidup yang kurang pengetahuan agama, 

mudahnya marah serta tersinggung oleh perkataan teman-temannya dan sering 

berantem dengan lansia lainnya. Lansia yang memiliki kesehatan mental demikian 

itu mampu mengontrol diri nya ke arah yang lebih baik lagi dengan cara beribadah 

kepada Allah, berdzikir setiap saat gunu bisa menghadapi permasalahan yang timbul 

pada diri lansia tersebut.  

 Pengaruh dzikir untuk lansia sangat lah besar dengan selalu mengingat Allah 

SWT yang memberikan ketenangan mental sehingga lansia bisa mengendalikan 

emosi serta tidak ada lansia yang melamun sendirian di panti. Karena dzikir dan 

kesehatan mental saling berpengaruh satu sama lain, maka dari itu lansia yang setiap 
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hari berdzikir akan membuahkan ketenangan batin, kemantapan jiwa, hati menjadi 

tentram serta terhindar dari sikap pemarah. 

Selanjutnya pada teori  Bab II halaman 20-21 telah dijelaskan bahwa Dzikir 

adalah usaha manusia untuk mendekatkan diri pada Allah dengan cara mengingat 

Allah dengan cara mengingat keagungan-Nya dan 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 dzikir iman 

seseorang jadi hidup, terjalin rasa kedekatan dengan Allah. 

Dalam Islam setiap mukmin memang diperintahkan untuk melaksanakan 

dzikir sebanyak-banyaknya atau bahkan setiap saat wajib berdzikir kepada Allah. Hal 

ini sesuai Firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Ahzab ayat 41-42 :  

                              

Yaitu : “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). 

Pada teori Bab II halaman 23 tujuan dzikir merupakan kunci latihan untuk 

selalu  mengenal diri kepada Allah  sehingga seseorang semakin mengenal Allah  
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(ma’rifat) maka akan semakin kuat keimanan dan kecintaan kepada Allah. Tujuan 

dzikir antara lain yaitu akan membuahkan ketenangan batin, kemantapan jiwa, dan 

dapat memberikan semangat berkarya (amal shaleh), menimbulkan ketenangan, 

kemantapan dan semangat. Tujuan tersebut sebagaimana yang terkandung dalam Al-

Qur’an surat Ar-Ra’d ayat 28 : 

                            

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram 

dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat nama Allah-lah hati 

menjadi tentram” (QS. Ar-Ra’d [13]: 28). 

Sedangkan  menurut M. Zain Abdullah dzikir bertujuan untuk mendekatkan 

diri kepada Allah, agar selalu mengingatnya dan memperoleh keridloannya. 

Selanjutnya pada teori di Bab II halaman 22  menjelaskan macam-macam dzikir 

salah satunya dzikir lisany (dzikir lidah) dan dzikir Qolbi (dzikir hati) menyebut 

nama Allah dengan lisan dan dalam hati berbunyi kalimat-kalimat Tasbih 

(Subhanallah) Tahlil (Lailahaillah) Takbir (Allahuakbar)  Tahmid (Alhamdulillah), 

Shalawat dan istigfar.  

 Sedangkan uraian kesehatan mental menurut Zakiah Daradjad pada bab II 

halaman 27 adalah bahwa kesehatan mental  terwujudnya keharmonisan yang 

sungguh-sungguh antara faktor jiwa, serta mempunyai kesanggupan untuk 
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menghadapi problem-problem yang bisa terjadi, dan merasakan secara positip secara 

kebahagiaan dan kemampuan diri. 

Dan pada bab II halaman 26 paragraph ke 2 menjelaskan bahwa 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 madharat 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. 

B. Pengaruh Dzikir Bagi Kesehatan Mental Lansia 

Pada data Bab III halaman 62-63 terdapat empat respon baik yang diperoleh 

dari lansia setelah melakukan dzikir diantaranya, jarang marah, tidak mudah 

melamun bisa mengendalikan emosi, sabar menghadapi masalah, masalah dengan 

teman sekamar maupun lingkungan, yang kedua bebas dari ketegangan dan 

kecemasan, dapat menyesuaikan diri pada kenyataan hidup, yang ketiga dapat 

berhubungan dengan lansia yang lain dan saling tolong menolong, mempunyai rasa 

kasih sayang dan butuh disayangi, tidak gampang mengeluh karena mereka yakin 
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bahwa ada Allah lah penyelamat hidupnya, yang terakhir mempunyai spiritual dan 

agama, lebih bisa mengontrol dirinya dan lebih bisa menenangkan mental karna ingat 

kepada Allah. Sebagaimana dijelaskan oleh ibu Anna destiana, menurut beliau 

“Allhamdulillah sebagaian kecil  mbah-mbah sudah bisa merasakan hal yang positip 

yang mencakup kegiatan keagamaan salah satunya dengan berdzikir”.  

 Selanjutnya pada teori bab II halaman 27-28 menjelaskan ciri-ciri mental 

sehat menurut WHO dan kontribusinya dengan dzikir bagi lansia sebagai berikut : 

1. Bebas dari ketegangan dan kecemasan 

Lansia yang sering melakukan dzikir setiap saat dan selalu mengingat Allah 

akan terbebas dari adanya kecemasan hidup yang dihadapi oleh lansia, semua 

orang pasti merasakan ketegangan dan kecemasan tetapi dengan beribadah kepada 

Allah dan dibarengi dengan berdzikir ketegangan dan kecemasan itu akan hilang 

dengan sendirinya, maka dari itu lansia yang sering melakukan dzikir akan 

terbebas dari kurangnya kesehatan mental. 

2. Dapat menyesuaikan diri secara konstruktif pada kenyataan meskipun 

kenyataan itu pahit 

Lansia yang sering beribadah akan mampu menyesuaikan diri dengan baik di 

lingkungan sendiri maupun di luar lingkungan, dan lansia akan bisa menerima 

kenyataan yang sudah terjadi walapun itu pahit baginya tetapi dapat ihklas 

menerima apa adanya yang sudah terjadi dan mampu menjalani aktifitas sehari-

hari dengan baik sampai ajal menjemput. 
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3. Dapat berhubungan dengan orang lain dan dapat saling tolong menolong 

yang memuaskan 

Seringnya beribadah dan mengingat Allah dengan berdzikir seorang lansia 

akan mudah untuk berhubungan dengan baik kepada lansia yang lainnya di 

lingkungan panti, lansia yang tau tentang agama akan sangat mudah untuk saling 

tolong menolong dan bisa memberikan manfaat untuk lansia lainnya, oleh karena 

itu lansia yang kesehatan mental nya baik akan menjadi orang yang bermanfaat 

untuk orang lain walapun usianya sudah sangat tua. 

4. Mempunyai rasa kasih sayang dan butuh disayangi 

Lansia yang mentalnya sehat akan memiliki rasa kasih sayang yang tulus 

untuk orang lain yang berada di dalam panti, karena rasa kasih sayang itu akan 

memberikan ketenangan dan kenyamanan hati bagi lansia yang mempunyai 

masalah dan akan bisa terselesaikan dengan baik. Maka dari itu lansia yang sering 

beribadah akan selalu mengajak orang yang disayangi untuk ikut beribadah 

dengannya. 

5. Mempunyai spiritual dan agama 

Seseorang yang usianya sudah memasuki usia lanjut harus mempunyai 

pegangan spiritual dan agama yang baik guna memperoleh kesehatan mental bagi 

dirinya sendiri, oleh karena itu dengan adanya dzikir bagi lansia yang ada di panti 

lansia akan memeperoleh keuntungan yang besar bagi kehidupan yang sekarang 

dijalani dan yang akan datang, karena dengan dzikir seorang lansia akan selalu 
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terus mengingat akan adanya Allah dan akan sadar bahwa kematian itu tidak 

terlepas dari ibadah kepada Allah.   

 Pada teori di bab II halaman 39 menjelaskan tentang 4 unsur Dzikir dan 

Kesehatan Mental yaitu pertama dzikir ini mempunyai makna yang dalam bagi 

pembangunan pribadi dengan kata lain pembangunan pribadi menyumbang 

kemantapan psikologis yang besar dalam kesehatan psikologis, dan tujuannya untuk 

mencapai puncak kesadaran, pembangunan konsentrasi, tidur tenang, pikiran yang 

tenang dan tentram, yang kedua psikologis dan dzikir disini apabila setiap manusia 

yang terlatih dengan selalu berdzikir pada saat disentuh oleh masalah akan bisa 

menghadapi dengan tenang, tetapi sebalik bagi manusia yang tidak mengenal dzikir 

apabila  mempunyai masalah dia akan mudah putus asa dan menangis meratapi 

masalah tersebut, yang ketiga dzikir disini mengurangi kebencian, ketika manusia 

didekatkan dengan dzikir setiap saat manusia tersebut akan bisa mengontrol emosi, 

syahwat dan akan memberikan rasa empati pada semua orang disekitar nya, yang 

terakhir dzikir disini membetuk mental positip bagi semua manusia yang 

melakukannya, mental positip meliputi mental dengki, tidak mudah marah, tidak 

mudah melamun dan selalu membentuk mental yang positip setiap hari. Dzikir 

mengarahkan 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, serta yang lebih penting selalu menjalankan perintah yang 



73 

 

dianjurkan oleh agama dan menjauhi segala larangan Nya, karena mental yang 

positip akan berprilaku yang baik pada semua makhluk hidup.  

 


