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ABSTRAK 

 

PENGARUH TERAPI PSIKORELIGIUS DZIKIR TERHADAP TINGKAT 

KECEMASAN PADA LANSIA YANG TINGGAL DI PANTI  

DI SURABAYA 

 

Adib Huda Mujtaba 

 

Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga 

adibhuda@gmail.com  

 

 

Pendahuluan: Lansia yang tinggal di panti sering mengalami masalah psikologis 

yaitu kecemasan. Kecemasan pada lansia yang tinggal di panti disebabkan karena 

perasaan takut akan datangnya kematian yang ditandai dengan perasaan khawatir, 

takut dan gelisah. Upaya untuk mengatasi kecemasan tersebut dapat dilakukan 

dengan pendekatan aspek spiritual yaitu terapi psikoreligius dzikir untuk 

meningkatkan koping individu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh 

terapi psikoreligius dzikir terhadap tingkat kecemasan lansia yang tinggal di panti 

di Surabaya. Metode: Penelitian ini menggunakan quasi-experimental pretest-

posttest with control group design dengan purposive sampling. Total populasi 129 

lansia dan didapat sampel 40 lansia dengan menggunakan instrumen penelitian 

kuesioner GAI (Geriatric Anxiety Inventory). Hasil: Analisis data dengan uji 

statistik Wilcoxon Signed Ranks Test pada kelompok perlakuan didapatkan p value 

= 0,001 yang artinya terdapat perubahan tingkat kecemasan sebelum dan sesudah 

diberikan terapi psikoreligius dzikir, sedangkan pada kelompok kontrol didapatkan 

p value = 1,000 yang artinya tidak terjadi perubahan tingkat kecemasan pada lansia. 

Uji statistik Mann-Whitney U Test didapatkan hasil p value = 0,012 yaitu terdapat 

perbedaan signifikan antara posttest kelompok perlakuan dan kontrol. Hasil 

penelitian menyimpulkan ada pengaruh terapi psikoreligius dzikir terhadap tingkat 

kecemasan pada lansia yang tinggal di panti. Diskusi: Terapi psikoreligius dzikir 

mengandung kekuatan spiritual keagamaan yang mampu memberikan efek 

relaksasi, ketenangan dan kepasrahan yang mendalam terhadap Allah SWT 

sehingga lansia tidak lagi merasa cemas dalam menjalani masa tua mereka. Perawat 

dapat menerapkan terapi psikoreligius dzikir sebagai alternatif terapi non 

farmakologis untuk menurunkan tingkat kecemasan lansia yang tinggal di panti. 

 

Kata Kunci: Terapi Psikoreligius, Kecemasan, Lansia dan Panti Werdha 
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ABSTRACT 

 

THE INFLUENCE OF DZIKIR PSYCHORELIGIOUS THERAPY 

TOWARDS ANXIETY LEVEL OF ELDERLY LIVING IN  

NURSING HOME SURABAYA  

 

Adib Huda Mujtaba 

 

Faculty of Nursing Universitas Airlangga 

adibhuda@gmail.com  

 

 

Introduction: Elderly in nursing home often had anxiety psychological problem. 

Anxiety of elderly in nursing home caused afraid of the death with symptom  of 

worried, afraid, and nervous. The efforts to resolve anxiety could be done with 

spiritual aspect approach that used dzikir psychoreligious therapy to increase 

individual coping. The purpose of this research was to know dzikir psychoreligious 

therapy effect towards anxiety level of elderly in Surabaya’s nursing home. 

Method: This research used quasi-experimental pretest-posttest with control group 

design and purposive sampling technique. Total population was 129 elderly and 

obtained  40 samples of  elderly. Instrument used questionnaire GAI (Geriatric 

Anxiety Inventory). Result: Analysis data with statistical tests of Wilcoxon Signed 

Ranks Test on treatment group showed p-value = 0.001 which means there was 

change of anxiety level before and after dzikir psychoreligious therapy, while the 

control group showed p-value = 1.000 which mean there was not change to anxiety 

level of elderly. Mann-Whitney U Test showed the result p-value = 0.012 which 

means there was significant difference between posttest of treatment and control 

groups. Discussion: Dzikir psychoreligious therapy contain religious spiritual 

strength gave relaxation effect, calmness, and deep resignation to Allah SWT, so 

elderly didn’t feel anxiety in old age. Nurses could apply dzikir psychoreligious 

therapy as alternative non-pharmacologic therapy to decrease anxiety level of 

elderly nursing home. 

 

 

Keywords: Psychoreligious Therapy, Anxiety, Elderly and Nursing Home 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Lanjut usia (lansia) merupakan sebuah tahap akhir dalam kehidupan manusia 

yang bersifat alami dan tidak dapat dihindari oleh setiap individu (Santoso & Ismail 

2009). Lansia akan mengalami perubahan-perubahan baik secara fisik, psikologis 

maupun sosial sehingga akan mempengaruhi fungsi dan kemampuan tubuh secara 

keseluruhan (Hannan 2014). Perubahan psikologis yang terjadi pada lansia 

diantaranya dalam menghadapi masa pensiun, takut akan kesepian, sadar akan 

kematian dan lain-lain. Lansia yang tinggal di panti sering mengalami masalah-

masalah seperti kesepian, stress, depresi, penarikan diri, acuh tak acuh terhadap diri 

dan lingkungan serta kecemasan (Potter & Perry 2009). Kecemasan merupakan 

gangguan alam perasaan yang ditandai perasaan ketakutan atau kekhawatiran yang 

mendalam dan berkelanjutan (Hawari 2013). Kecemasan pada lansia yang tinggal 

di panti disebabkan karena perasaan takut akan datangnya kematian sebagai 

konsekuensi dari kondisi fisiknya yang menurun dengan gejala-gejala seperti 

perasaan khawatir atau takut, gelisah dan sulit tidur di malam hari (Maryam et al. 

2008). Ketika memikirkan kematian yang sudah dekat, beberapa lansia 

mengungkapkan perasaan cemas dan takut (Papalia et al. 2009). Kematian dianggap 

sebagai sesuatu yang mengancam bagi sebagian besar lansia. Kecemasan akan 

kematian yang dialami oleh lansia dapat berkaitan dengan datangnya kematian itu 

sendiri, dapat pula berkaitan dengan pengalaman masa lalunya yang sering berbuat 

dosa dan rasa sakit atau yang mungkin menyertai datangnya kematian. 
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Apabila kecemasan tersebut tidak ditangani maka dapat mengakibatkan kondisi 

lansia semakin terpuruk, merasa terasingkan, merasa tidak berarti, depresi bahkan 

dapat menimbulkan gangguan-gangguan mental lain yang bersifat kronis (Nida 

2014). Penanganan masalah kecemasan yang sudah dilakukan pada lansia yang 

tinggal di panti diantaranya teknik distraksi dan relaksasi, terapi tertawa dan terapi 

musik. Selain terapi tersebut saat ini telah banyak dikembangkan melalui berbagai 

penelitian penangaan masalah kecemasan dengan pendekatan aspek spiritual yang 

disebut juga dengan psikoreligius. Psikoreligius merupakan suatu bentuk 

psikoterapi yang menggabungkaan antara pendekatan kesehatan jiwa modern dan 

pendekatan aspek keagamaan  yang bertujuan untuk meningkatkan mekanisme 

koping dan mengatasi masalah kecemasan individu (Subandi et al. 2013). Terapi 

psikoreligius mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari psikoterapi lainnya, 

karena mengandung unsur spiritual yang dapat membangkitkan harapan, percaya 

diri dan keimanan seseorang. Jenis psikoreligius yang dimaksud diantaranya sholat, 

membaca atau mendengarkan ayat Al-Qur’an, do’a dan dzikir (Hawari 2013). 

Beberapa terapi psikoreligius pernah dilakukan dan dzikir diyakini sebagai salah 

satu terapi yang mampu menumbuhkan rasa aman, tentram dan ketenangan yang 

mendalam sebagai anugerah dari Allah. Secara psikologis efek dari dzikir yang 

terjadi dalam dimensi alam sadar akan menumbuhkan penghayatan akan kehadiran 

Allah SWT yang senantiasa hadir dalam diri manusia dalam kondisi apapun dan 

saat kesadaran tersebut muncul maka manusia tidak lagi merasa dalam kesendirian 

dalam kehidupannya di dunia dan senantiasa merasakan ringan dalam setiap 

langkahnya karena adanya tempat untuk berkeluh kesah yaitu Allah. Selain itu 

dzikir yang dilakukan dengan suara yang lembut dan sikap rendah hati dapat 
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memberikan efek relaksasi dan ketenangan. Melalui terapi dzikir nantinya akan 

diperoleh efek ketenangan dan kepasrahan yang mendalam terhadap Allah SWT 

tentang kekuasaan dan kasih sayang-Nya sehingga lansia tidak merasa takut, 

khawatir dan cemas dalam menjalani masa tua mereka serta terbangun sugesti 

positif dalam menciptakan keyakinan, kekuatan dan sikap optimisme bagi lansia 

dalam menghadapi masa tua mereka secara lebih baik dan berkualitas (Bastaman 

1995; Nida 2014). 

Menurut WHO (World Health Organization), di kawasan Asia Tenggara 

populasi lansia sebesar 8% atau sekitar 142 juta jiwa. Jumlah lansia di Indonesia 

sebesar 8,9% di tahun 2013 dan akan meningkat menjadi 21,4% pada tahun 2050 

(Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI 2014). Angka kejadian kecemasan pada 

lansia di negara berkembang sebanyak 50%, sedangkan angka kejadian gangguan 

kecemasan di Indonesia sekitar 39 juta jiwa dari 238 juta jiwa penduduk (WHO 

2012). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestari et al. (2013) menunjukkan 

bahwa tingkat kecemasan pada lansia yang tinggal di panti werdha yaitu sebesar 

60,7%. Penelitian yang dilakukan oleh Harahap (2014) juga menjelaskan bahwa 

sebagian besar lansia yang tinggal di panti werdha mengalami kecemasan sebesar 

47,25% dibandingkan lansia yang tinggal bersama keluarga yaitu sebesar 31,59%. 

Dzikir merupakan suatu bentuk kesadaran tentang kehadiran Allah SWT dan 

kesadaran akan kebersamaan-Nya dengan makhluk (Jauhari 2014). Dzikir dapat 

digunakan oleh perawat sebagai intervensi keperawatan non farmakologi untuk 

memenuhi kebutuhan dasar manusia terutama pada lansia dengan masalah 

kecemasan, dimana dengan berdzikir kepada Allah SWT akan memberikan efek 

ketenangan. Kondisi tersebut merupakan bentuk relaksasi yang dapat mengurangi 
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tingkat kecemasan (Hannan 2014). Menurut Saleh (2010) dzikir menghasilkan 

beberapa efek medis dan psikologis yaitu dengan mengatur keseimbangan kadar 

serotonin dan norepineprin didalam tubuh, sehingga menyebabkan hati dan pikiran 

merasa tenang. Secara fisiologis terapi psikoreligius dengan berdzikir merangsang 

otak untuk bekerja, dan ketika otak mendapatkan rangsangan dari luar maka otak 

akan memproduksi neuropeptida yaitu endorfin yang berfungsi memberikan efek 

kenyamanan dan ketenangan. Menurut Arif (2007) efek ketenangan yang diberikan 

karena berdzikir akan memberikan respon emosi positif yang nantinya akan 

mendatangkan persepsi positif yang kemudian akan ditransmisikan ke dalam sistem 

limbik dan korteks serebral. Hasilnya adalah keseimbangan antara sintesis dan 

sekresi neurotransmitter seperti GABA (Gamma-Aminobutyric Acid) dan antagonis 

GABA. Persepsi positif yang diterima dalam sistem limbik akan menyebabkan 

amigdala mengirimkan informasi kepada locus coeruleus untuk mengaktifkan 

reaksi saraf otonom dan mengendalikan kerja saraf otonom yang menyebabkan 

sekresi epinefrin dan norepinefrin oleh medulla adrenal menjadi terkendali. Hawari 

(2013) menyatakan bahwa didalam susunan saraf pusat (otak) terdapat God Spot 

yang membuat seseorang menjadi tenang ketika mereka sedang berdzikir. 

Seseorang yang membiasakan berdzikir senantiasa akan merasakan dirinya dekat 

dengan Allah SWT sehingga menimbulkan rasa percaya diri, bahagia, kekuatan dan 

rasa tentram.  
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Berdasarkan latar belakang diatas, mekanisme terapi psikoreligius dzikir 

sebagai intervensi non farmakologi dapat digunakan untuk menurunkan tingkat 

kecemasan pada lansia yang tinggal di panti secara efektif. Oleh karena itu, penulis 

ingin melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh terapi psikoreligius dzikir 

terhadap tingkat kecemasan pada lansia yang tinggal di panti.  

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimanakah pengaruh terapi psikoreligius dzikir terhadap tingkat 

kecemasan pada lansia yang tinggal di panti? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menjelaskan pengaruh pemberian terapi psikoreligius dzikir terhadap 

tingkat kecemasan pada lansia yang tinggal di panti. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Menganalisis tingkat kecemasan pada lansia yang tinggal di panti 

sebelum diberikan terapi psikoreligius dzikir. 

2. Menganalisis tingkat kecemasan pada lansia yang tinggal di panti 

setelah diberikan terapi psikoreligius dzikir. 

3. Menganalisis pengaruh terapi psikoreligius dzikir terhadap tingkat 

kecemasan pada lansia yang tinggal di panti. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1 Teoritis 

Terapi psikoreligius dzikir dapat digunakan sebagai pendekatan non 

farmakologis dalam menurunkan tingkat kecemasan pada lansia yang tinggal 

di panti.  

1.4.2 Praktis 

1. Bagi Responden 

Responden mendapatkan manfaat dalam upaya menurunkan tingkat 

kecemasan pada lansia yang tinggal di panti untuk mencapai derajat 

kesehatan yang optimal. 

2. Bagi Perawat Panti 

Perawat panti mendapatkan alternatif solusi terapi non farmakologis 

untuk menurunkan tingkat kecemasan lansia yang tinggal di panti. 

3. Bagi Profesi Keperawatan 

Terapi psikoreligius dzikir dapat menjadi inovasi dalam pengembangan 

intervensi keperawatan untuk menurunkan tingkat kecemasan pada 

lansia yang tinggal di panti.  
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Konsep Lansia (Lanjut Usia) 

2.1.1 Pengetian Lansia 

Lansia (lanjut usia) merupakan suatu proses alamiah yang tidak dapat 

dihindari oleh setiap individu (Depsos 2006 dalam Kristyaningsih 2011). 

Menurut Maramis (2010) lansia adalah suatu proses kehidupan yang ditandai 

dengan adanya penurunan kemampuan tubuh dalam beradaptasi dengan 

lingkungan. Penurunan kemampuan tersebut terjadi pada berbagai organ, 

fungsi dan sistem tubuh yang sifatnya fisiologis. 

Lansia merupakan tahap akhir perkembangan dalam kehidupan 

manusia yang merupakan proses alami yang tidak dapat dihindari oleh setiap 

individu dimana terjadi perubahan-perubahan fisiologis maupun psikososisal 

dan berpotensi terhadap masalah kesehatan baik secara umum maupun 

kesehatan jiwa (Maryam et al. 2008). Menurut Efendi & Makhfudli (2009) 

seseorang dikatakan lanjut usia apabila usianya lebih dari 65 tahun keatas. 

2.1.2 Batasan-Batasan Umur Lansia 

Batasan-batasan umur pada lansia  menurut World Health Organization 

(WHO) dalam Nugroho (2012) meliputi : 

1. Usia pertengahan (Middle Age) antara usia 45-59 tahun 

2. Lanjut usia (Elderly) antara usia 60-74 tahun) 

3. Lanjut usia tua (Old) antara usia 75-90 tahun 

4. Usia sangat tua (Very old) diatas usia 90 tahun
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Departemen Kesehatan RI (2003) dalam (Maryam et al. 2008) membagi 

lansia sebagai berikut: 

1. Kelompok menjelang usia lanjut (45-54 tahun) sebagai masa virilitas 

2. Kelompok usia lanjut (55-64 tahun) sebagai presenium 

3. Kelompok usia lanjut (lebih dari 65 tahun) sebagai senium. 

2.1.3 Klasifikasi Lansia  

Menurut Maryam et al. (2008) lansia diklasifikasikan menjadi 5 yaitu : 

1. Pralansia (presinilas) yaitu seseorang yang berusia antara 45-59 tahun 

2. Lansia yaitu seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih 

3. Lansia resiko tinggi yaitu seseorang yang berusia 70 tahun atau lebih dengan 

masalah kesehatan 

4. Lansia potensial yaitu lansia yang masih mampu bekerja dan menghasilkan 

barang atau jasa 

5. Lansia tidak potensial yaitu lansia yang hidupnya bergantung pada bantuan 

orang lain.  

2.1.4 Karakteristik Lansia 

Lansia mempunyai karakteristik-karakteristik sebagai berikut (Keliat 1999 

dalam Maryam et al. 2008) : 

1. Berusia lebih dari 60 tahun 

2. Kebutuhan dan masalah yang sangat bervariasi (mulai dari rentang sehat 

sampai sakit, dari kebutuhan biopsikososial hingga spiritual, serta dari 

kondisi adaptif sampai kondisi maladaptif). 

3. Lingkungan tempat tinggal yang bervariasi. 
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Karakteristik penyakit yang sering dijumpai pada lansia diantaranya: 

1. Penyakit yang bersifat multipel dan saling berhubungan satu sama lain 

2. Penyakit yang bersifat degeneratif serta menimbulkan kecacatan 

3. Gejala sering tidak jelas dan berkembang secara perlahan 

4. Masalah psikologis dan sosial yang muncul secara bersamaan 

2.1.5 Teori Proses Penuaan 

Menurut Maryam et al. (2008) beberapa teori yang berkaitan dengan proses 

penuaan yaitu teori biologi, teori psikologi, teori sosial dan teori spiritual. 

1. Teori biologis 

Teori biologi terdiri dari teori genetik dan mutasi, teori imunologi, teori stres, 

teori radikal bebas dan teori rantai silang. 

1) Teori genetik dan mutasi 

Menurut teori ini menua telah terprogram secara genetik untuk spesies-

spesies tertentu. Menua terjadi akibat perubahan biokimia yang 

diprogram oleh molekul-molekul DNA dan setiap sel pasti akan 

mengalami mutasi. Menurut Nugroho (2012) penuaan terjadi karena 

adanya mutasi somatik akibat pengaruh lingkungan yang buruk sehingga 

terjadi kesalahan dalam proses transkripsi DNA atau RNA dan proses 

translasi RNA protein atau enzim. Kesalahan tersebut apabila terjadi 

secara terus menerus maka dapat menurunkan fungsi organ atau 

perubahan sel kanker. 
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2) Teori imunologi 

Teori ini menjelaskan bahwa kemampuan sistem imun untuk 

menghancurkan bakteri, virus dan jamur melemah seiring bertambahnya 

usia. Disfungsi sistem imun ini diperkirakan menjadi faktor dalam 

perkembangan penyakit kronis, seperti kanker, diabetes, infeksi dan 

penyakit kardiovaskuler (Potter & Perry 2009). 

3) Teori stress 

Teori ini menjelaskan bahwa penuaan terjadi akibat hilangnya sel-sel 

yang biasa digunakan tubuh. 

4) Teori radikal bebas 

Menurut teori ini penuaan disebabkan karena akumulasi kerusakan yang 

bersifat irreversible akibat senyawa oksidator (Potter & Perry 2009). 

Radikal bebas dapat terbentuk di alam bebas dan apabila radikal bebas 

tidak stabil dapat mengakibatkan oksidasi oksigen bahan-bahan organik 

sehingga menyebabkan sel-sel tidak dapat regenerasi. 

5) Teori rantai silang 

Menurut teori ini proses menua disebabkan oleh karbohidrat, protein, 

lemak dan asam nukleat. Reaksi kimia ini menyebabkan ikatan yang kuat 

pada jaringan kolagen sehingga mengakibatkan kurangnya elastisitas dan 

hilangnya fungsi sel (Nugroho 2012). 

2. Teori psikologi  

Adanya penurunan intelektualitas yang meliputi persepsi, kemampuan 

kognitif, memori, dan belajar pada usia lanjut dapat menyebabkan lansia sulit 

untuk berinteraksi. Penurunan fungsi sensorik dapat mengakibatkan 
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penurunan kemampuan untuk menerima, memproses dan merespons stimulus 

sehingga terkadang akan muncul aksi-reaksi yang berbeda dari stimulus yang 

ada. 

3. Teori sosial  

Ada beberapa teori sosial yang berkaitan dengan proses penuaan yaitu teori 

interaksi sosial (social exchange theory), teori penarikan diri (disengagement 

theory), teori aktivitas (activity theory), teori kesinambungan (continuity 

theory), teori perkembangan (development theory), dan teori stratifikasi usia 

(age stratification theory).  

1) Teori interaksi social 

Teori ini menjelaskan tentang alasan lansia bertindak pada situasi 

tertentu yaitu atas dasar hal-hal yang dihargai masyarakat. Kemampuan 

lansia untuk terus menjalin interaksi sosial merupakan kunci 

mempertahankanstatus sosialnya berdasarkan kemampuan bersosialisasi. 

Lansia yang memiliki kekuasaan dan prestise yang berkurang dapat 

mengakibatkan interaksi sosialnya juga berkurang sehingga yang tersisa 

hanya harga diri dan kemampuan mereka untuk mengikuti perintah.  

Pokok-pokok teori interaksi sosial antara lain: 

(1) Masyarakat terdiri atas aktor sosial yang berupaya mencapai 

tujuannya masing-masing. 

(2) Dalam upaya tersebut terjadi interaksi sosial yang memerlukan 

biaya dan waktu. 

(3) Untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai, seorang aktor harus 

mengeluarkan biaya. 
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(4) Aktor senantiasa berusaha mencari keuntungan dan mencegah 

terjadinya kerugian. 

2) Teori penarikan diri 

Teori ini menjelaskan bahwa kemiskinan dan menurunnya derajat 

kesehatan pada lansia mengakibatkan secara perlahan-lahan mereka 

menarik diri dari pergaulan di sekitarnya. Hal ini menyebabkan 

interaksi sosial lansia menurun baik secara kualitas maupun kuantitas 

sehingga lansia mengalami kehilangan peran, hambatan kontak sosial 

dan komitmen berkurang. 

3) Teori aktivitas 

Teori ini menjelaskan bahwa kesuksesan dalam proses penuaan 

bergantung pada rasa kepuasan lansia dalam melakukan aktivitas dan 

mempertahankan aktivitas tersebut lebih penting dibandingkan 

kuantitas dan aktivitas yang dilakukan.  

4) Teori kesinambungan 

Teori ini menjelaskan bahwa adanya kesinambungan dalam siklus 

kehidupan lansia. Pengalaman hidup seseorang merupakan sebuah 

gambaran pada saat menjadi lansia. Hal ini dapat terlihat bahwa gaya 

hidup, perilaku dan harapan seseorang ternyata tidak berubah meskipun 

ia telah menjadi lansia.  

Pokok-pokok pada teori kesinambungan diantaranya: 

(1) Lansia disarankan untuk melepaskan peran atau harus aktif dalam 

proses penuaan. 

(2) Peran lansia yang hilang tidak perlu diganti. 
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(3) Lansia diberi kesempatan untuk memilih berbagai macam cara 

untuk beradaptasi. 

5) Teori perkembangan 

Teori perkembangan menjelaskan bahwa proses menjadi tua 

merupakan sebuah tantangan dan bagaimana lansia menjawab 

tantangan tersebut yang dapat bernilai positif ataupun negatif. 

6) Teori stratifikasi usia 

Keunggulan dari teori ini adalah pendekatan yang dilakukan bersifat 

deterministik dan dapat digunakan untuk mempelajari sifat lansia 

secara kelompok dan bersifat makro. Setiap kelompok dapat ditinjau 

dari sudut pandang demografi dan keterkaitannya dengan kelompok 

usia lainnya. Kelemahannya adalah tidak dapat digunakan untuk 

menilai lansia secara perorangan, mengingat bahwa stratifikasi sangat 

kompleks, dinamis dan memiliki keterkaitan dengan klasifikasi kelas 

dan kelompok etnik.  

4. Teori spiritual  

Komponen spiritual dan tumbuh kembang merujuk pada pengertian 

hubungan individu dengan alam semesta dan persepsi individu tentang arti 

kehidupan. Kepercayaan sebagai suatu bentuk pengetahuan dan cara 

berhubungan dengan kehidupan akhir sehingga dapat menumbuhkan 

kepercayaan antara orang dan lingkungan yang terjadi karena adanya 

kombinasi antara nilai-nilai dan pengetahuan.  
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2.1.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Penuaan 

Menurut Pudjiastuti & Utomo (2003) proses penuaan dapat terjadi secara 

fisiologis dan patologis. Apabila seseorang mengalami penuaan fisiologis 

(fisiological Aging), di harapkan mereka tua dalam keadaan sehat (healthy aging). 

Adapun faktor-faktor resiko yang mempengaruhi penuaan seseorang, yaitu:  

1. Faktor Endogen  

Faktor endogen yaitu faktor bawaan (faktor keturunan) yang berbeda pada 

setiap individu. Faktor inilah yang mempengaruhi perbedaan efek menua 

pada setiap individu, dapat lebih cepat atau lebih lambat. Perbedaan tipe 

kepribadian dapat juga memicu seseorang lebih awal memasuki masa lansia. 

Kepribadian yang selalu ambisius, gelisah, mudah tersinggung, mudah 

kecewa dan sebagainya, akan mendorong seseorang mudah stres dan frustasi 

sehingga mengakibatkan orang tersebut mudah terserang penyakit.  

2. Faktor Eksogen 

Faktor eksogen adalah faktor luar yang dapat mempengaruhi proses penuaan 

seperti lingkungan, sosial budaya dan gaya hidup. Faktor lingkungan dan 

gaya hidup berpengaruh luas dalam proses penuaan. 

2.1.7 Perubahan-perubahan yang Terjadi pada Lansia 

Perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia  diantaranya (Santoso & Ismail 

2009): 

1. Perubahan kondisi fisik  

Perubahan kondisi fisik pada lansia meliputi perubahan dari tingkat sel 

sampai ke seluruh sistem organ tubuh, diantaranya sistem pernafasan, 

pendengaran, penglihatan, kardiovaskuler, sistem pengaturan tubuh, 
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muskolosketal, gastrointestinal, urogenital, endokrin, dan integumen. 

Masalah fisik sehari-hari yang sering ditemukan pada lansia diantaranya 

lansia mudah jatuh, mudah lelah, nyeri pada dada, berdebar-debar, sesak 

nafas pada saat melakukan aktifitas/kerja fisik, pembengkakan pada kaki 

bawah, nyeri pinggang atau punggung, nyeri sendi pinggul, sulit tidur, sering 

pusing, berat badan menurun, gangguan fungsi penglihatan dan pendengaran, 

serta sulit menahan kencing. 

2. Perubahan kondisi mental  

Lansia pada umumnya mengalami penurunann fungsi kognitif dan 

psikomotor. Perubahan-perubahan ini erat sekali kaitannya dengan perubahan 

fisik, keadaan kesehatan, tingkat pendidikan atau pengetahuan, dan situasi 

lingkungan. Dalam segi mental dan emosional lansia sering muncul perasaan 

pesimis, perasaan tidak aman dan cemas, adanya kekacauan mental akut, 

merasa terancam akan timbulnya suatu penyakit atau takut ditelantarkan 

karena tidak berguna lagi.  

3. Perubahan psikososial 

Masalah perubahan psikososial serta reaksi individu terhadap perubahan ini 

sangat beragam, bergantung pada kepribadian individu yang bersangkuatan.  

4. Perubahan kognitif  

Perubahan fungsi kognitif pada lansia di antaranya adalah kemunduran pada 

tugas-tugas yang membutuhkan kecepatan dan memerlukan memori jangka 

pendek, kemampuan intelektual tidak mengalami kemunduran dan 

kemampuan verbal akan menetap apabila tidak diikuti dengan penyakit 

penyerta.  
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5. Perubahan spiritual  

Menurut Maslow (1970) menyatakan bahwa agama dan kepercayaan lansia 

seiring bertambahnya usia akan semakin terintegrasi dalam kehidupannya. 

2.1.8 Tugas Perkembangan Lansia 

Menurut Potter & Perry (2009) tugas perkembangan lansia yaitu sebagai 

berikut:  

1. Beradaptasi terhadap penurunan kesehatan dan kekuatan fisik 

2. Beradaptasi terhadap masa pensiun dan penurunan pendapatan 

3. Beradaptasi terhadap kematian pasangan 

4. Menerima diri sebagai individu yang menua 

5. Mempertahankan kehidupan yang memuaskan 

6. Menetapkan kembali hubungan dengan anak yang telah dewasa 

7. Menemukan cara mempertahankan kualitas hidup. 

2.2. Konsep Kecemasan 

2.2.1. Pengertian Kecemasan 

Kecemasan adalah gangguan alam perasaan yang ditandai dengan perasaan 

ketakutan atau kekhawatiran yang mendalam dan berkelanjutan (Hawari 2013). 

Menurut Lazarus (2006) kecemasan merupakan suatu respon dari pengalaman yang 

tidak menyenangkan dan diikuti perasaan gelisah, khawatir, dan takut. Kecemasan 

juga didefinisikan sebagai pengalaman dari lahir sampai mati oleh setiap orang 

yang meliputi ancaman terhadap tubuh, persepsi diri dan hubungan sosial (Stuart 

2007). 
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Kecemasan yang dialami seseorang dapat mengarah pada objek tertentu 

yaitu berupa benda dan juga situasi biasanya mengarah pada fobia. Kecemasan juga 

bisa dialami meskipun objeknya tidak jelas atau tidak bisa dikenali. Apabila 

individu merasa cemas tetapi tidak memahami apa yang dicemaskannya maka 

gejala kecemasan bisa beralih dari satu objek ke objek lain. Hal ini menandakan 

bahwa kecemasan terjadi karena adanya konflik dalam diri individu yang 

bersangkutan dan bukan karena situasi riilnya (Siswanto 2007). 

2.2.2. Faktor yang Mempengaruhi Kecemasan 

1. Faktor Predisposisi 

Menurut Stuart & Laraia (2009) faktor predisposisi merupakan faktor yang 

mempengaruhi jenis dan jumlah sumber yang dapat digunakan individu untuk 

mengatasi stres. Berbagai teori telah dikembangkan untuk menjelaskan 

proses terjadinya kecemasan yaitu: 

1) Biologi 

Otak mempunyai reseptor khusus terhadap benzodiazepin yang berfungsi 

untuk membantu regulasi kecemasan. Regulasi tersebut berhubungan 

dengan aktivitas neurotransmiter gamma butyric acid (GABA) yang 

berfungsi untuk mengontrol aktivitas neouron dibagian otak yang 

bertanggung jawab menghasilkan kecemasan. Apabila GABA 

bersentuhan dengan sinaps lalu berikatan dengan reseptor GABA pada 

membran post-sinaps, maka akan membuka aliran atau pintu eksitasi sel 

dan memperlambat aktivitas sel. Teori ini menjelaskan bahwa individu 

yang mengalami kecemasan maka mempunyai masalah dengan proses 

neurotransmiter. 
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2) Psikologis 

Menurut Stuart & Laraia (2009) aspek psikologis memandang 

kecemasan merupakan konflik emosional antara dua elemen kepribadian 

yaitu id yang mewakili dorongan insting dan impuls primitif, sedangkan 

superego mencerminkan hati nurani dan dikendalikan oleh norma dan 

budaya. Ego berfungsi menengahi tuntutan dua elemen yang 

bertentangan tersebut sedangkan fungsi dari kecemasan itu sendiri adalah 

untuk mengingatkan ego bahwa ada ancaman berbahaya. 

Menurut Sullivan (1953) dalam Stuart & Laraia (2009) menjelaskan 

bahwa kecemasan tidak dapat muncul sampai seorang mempunyai 

kesadaran terhadap lingkungannya. 

Kematangan individu, tipe kepribadian dan pendidikan juga 

mempengaruhi tingkat kecemasan seseorang. Kepribadian individu yang 

matang akan lebih susah mengalami gangguan akibat stres karena 

mempunyai koping stres yang baik. Sebaliknya individu yang 

berkepribadian tidak matang dan sikapnya sangat ketergantungan akan 

mudah mengalami gangguan akibat stres. Orang yang memiliki 

kepribadian tipe A akan lebih mudah mengalami gangguan stres 

dibanding orang dengan kepribadian tipe-B (Tarwoto & Wartonah 2015).  

Seseorang yang status pendidikannya rendah akan lebih mudah 

mengalami stres dibanding dengan orang yang memiliki status 

pendidikan tinggi. Faktor pendidikan seseorang sangat mempengaruhi 

kecemasan, orang dengan pendidikan tinggi akan lebih mampu 
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mengatasi kecemasan menggunakan koping efektif dibanding orang 

dengan pendidikan rendah. 

Ketegangan yang dapat menimbulkan kecemasan diantaranya peristiwa 

traumatik individu baik krisis perkembangan maupun situasional seperti 

bencana, konflik emosional individu yang tidak terselesaikan dengan 

baik, konsep diri terganggu sehingga mengakibatkan individu tidak bisa 

berfikir secara realitas, frustasi atau rasa  ketidakberdayaan untuk 

mengambil keputusan (Suliswati et al. 2005). 

3) Sosial budaya 

Menurut Tarwoto & Wartonah (2015) menyatakan bahwa sosial budaya, 

potensi stres serta lingkungan merupakan faktor yang mempengaruhi 

terjadinya kecemasan. Cara hidup orang di masyarakat berdampak pada 

timbulnya stres. Individu yang mempunyai cara hidup teratur dan 

falsafah hidupnya jelas maka lebih susah mengalami stres dibanding 

dengan orang yang berada di tempat atau lingkungan asing. 

2. Stresor presipitasi 

Stresor presipitasi merupakan semua ketegangan dalam kehidupan yang dapat 

menimbulkan kecemasan (Suliswati et al. 2005). Menurut Stuart & Laraia 

(2009) stresor pencetus digambarkan sebagai stimulus yang dipersepsikan 

oleh individu sebagai tantangan, ancaman atau tuntutan yang memerlukan 

energi ekstra untuk koping. Stresor pencetus dapat berasal dari sumber 

internal maupun eksternal. 

Stressor pencetus dapat disebabkan karena adanya ancaman terhadap 

integritas fisik meliputi disabilitas fisiologis atau penurunan kemampuan 
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untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan adanya ancaman terhadap sistem 

diri yang dapat membahayakan identitas, harga diri, dan fungsi sosial yang 

terintegrasi pada individu (Stuart & Laraia 2009).  

Stresor pencetus kecemasan dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu: 

1) Biologi 

Kecemasan dapat mengancam integritas seseorang baik ancaman secara 

eksternal maupun internal. Ancaman eksternal misalnya masuknya 

kuman, virus, polusi lingkungan, rumah yang tidak memadai, pakaian, 

makanan atau trauma injuri. Sedangkan ancaman internal berupa 

kegagalan mekanisme fisiologis tubuh seperti jantung, sistem kekebalan, 

pengaturan suhu dan kehamilan (Stuart & Laraia 2009).  

2) Psikologi 

Ancaman terhadap integritas fisik dapat mengakibatkan 

ketidakmampuan psikologis atau penurunan aktivitas sehari-hari 

seseorang. Apabila penanganan tersebut menyangkut identitas diri dan 

harga diri seseorang maka dapat mengakibatkan ancaman terhadap self 

system. Ancaman eksternal yang terkait dengan kondisi psikologis dan 

dapat mencetuskan terjadinya kecemasan diantaranya adalah peristiwa 

kematian, perceraian, dilema etik, pindah kerja, perubahan dalam status 

kerja. Sedangkan yang termasuk ancaman internal yaitu gangguan hubungan 

interpersonal dirumah, ditempat kerja atau ketika menerima peran baru 

(istri, suami, dan sebagainya). 

3) Sosial budaya 

Menurut Tarwoto & Wartonah (2015) status ekonomi dan pekerjaan akan 

mempengaruhi timbulnya stres dan selanjutnya dapat menimbulkan 
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kecemasan. Orang dengan status ekonomi yang kuat akan lebih susah 

mengalami stres dibanding orang yang status ekonominya lemah. Sehingga 

secara tidak langsung dapat mempengaruhi seseorang mengalami 

kecemasan. Setiap budaya memilki norma-norma yang mengatur cara untuk 

mengekspresikan dan menghadapi kecemasan (Videbeck 2011). 

2.2.3. Klasifikasi Tingkat Kecemasan 

Stuart (2007) membagi kecemasan menjadi 4 tingkatan yaitu: 

1. Kecemasan ringan 

Kecemasan tingkat ini berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. 

Kecemasan ini dapat memotivasi belajar dan menumbuhkan kreativitas.  

Tanda dan gejalanya yaitu persepsi dan perhatian meningkat, waspada, sadar 

akan stimulus internal dan eksternal, mampu mengatasi masalah secara 

efektif serta terjadi kemampuan belajar. Perubahan fisiologi ditandai dengan 

gelisah, sulit tidur, hipersensitif terhadap suara, tanda vital dan pupil normal. 

2. Kecemasan sedang 

Kecemasan tingkat ini memungkinkan seseorang berfokus pada hal yang 

penting dan mengesampingkan yang lain, sehingga lapang persepsi individu 

menjadi sempit. Respon fisiologi yang terjadi pada tingkat kecemasan sedang 

diantaranya: sering bernafas pendek, nadi dan tekanan darah naik, mulut 

kering, gelisah, konstipasi. Sedangkan respon kognitif yang terjadi pada 

tingkat ini yaitu lapang persepsi menyempit, rangsangan luar tidak mampu 

diterima, berfokus pada apa yang menjadi perhatiaannya. 

3. Kecemasan berat 

Kecemasan berat sangat mengurangi lapang persepsi individu. Individu 

cenderung untuk berfokus pada sesuatu yang terinci dan spesifik serta tidak 
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dapat berpikir tentang hal lain. Semua perilaku ditujukan untuk mengurangi 

ketegangan. Tanda dan gejala dari kecemasan berat ini yaitu persepsi sangat 

kurang, berfokus pada hal yang detail, rentang perhatian sangat terbatas, tidak 

dapat berkonsentrasi atau menyelesaikan masalah, serta tidak dapat belajar 

secara efektif. Pada tingkatan ini individu mengalami sakit kepala, pusing, 

mual, gemetar, insomnia, palpitasi, takikardi, hiperventilasi, sering buang air 

kecil maupun besar, dan diare. Secara emosi individu mengalami ketakutan 

serta seluruh perhatian terfokus pada dirinya. 

4. Kecemasan tingkat panik 

Pada tingkat panik dari kecemasan berhubungan dengan rasa ketakutan dan 

teror. Individu dengan kecemasan tingkat panik mengalami kehilangan 

kendali dan tidak mampu melakukan sesuatu walaupun dengan arahan. Panik 

menyebabkan peningkatan aktivitas motorik, menurunnya kemampuan 

berhubungan dengan orang lain, persepsi yang menyimpang, kehilangan 

pemikiran yang rasional. Kecemasan ini tidak sejalan dengan kehidupan, dan 

jika berlangsung lama dapat mengakibatkan kelelahan bahkan sampai 

kematian.  

2.2.4. Teori-Teori tentang Kecemasan 

Stuart & Laraia (2009) membagi teori-teori yang menjelaskan tentang 

terjadinya kecemasan sebagai berikut:  

1. Teori psikodinamik  

Personality seseorang terdiri dari tiga proses yaitu id, ego, dan super ego yang 

tercermin dalam perilaku seseorang. Ketika fungsi ketiga proses tersebut 

seimbang, maka individu mengalami keseimbangan dalam berperilaku. Freud 
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mengemukan bahwa kecemasan merupakan konflik emosional antara id dan 

super ego yang berfungsi memperingatkan ego tentang suatu bahaya yang 

perlu diatasi. Jadi, ego merupakan bagian dari personality seseorang yang 

mengembangkan pertahanan untuk menolong individu dalam mengontrol 

atau mengatasi kecemasan. 

2. Teori interpersonal  

Teori interpersonal ini dikembangkan oleh Sullivan pada tahun 1953. 

Sullivan tidak setuju dengan pendapat yang dikemukan oleh Freud. Menurut 

Sullivan, kecemasan ada sejak seseorang masih dalam kandungan ibunya. 

Saat seseorang itu berada di dalam kandungan, timbul kedekatan emosional 

antara ibu dan janin. Kedekatan ini membuat kecemasan disampaikan ibu 

kepada janin secara langsung. Dengan kata lain, apabila ibu merasa cemas, 

janin juga merasa cemas. Ketika tumbuh menjadi seorang anak, seseorang itu 

akan melihat bahwa kecemasan adalah hasil dari perbuatannya sendiri. 

Sullivan juga mengemukan bahwa kecemasan pada seseorang yang semakin 

dewasa akan berkembang ketika seseorang merasa dia akan kehilangan orang 

dia cintai. Jadi dapat disimpulkan bahwa kecemasan terjadi karena adanya 

ketegangan yang terjadi pada hubungan interpersonal seseorang dengan orang 

lain. 

3. Teori Perilaku 

Menurut pendapat para ahli dalam teori ini, kecemasan didefinisikan sebagai 

sebuah hasil dari frustasi yang disebabkan oleh segala sesuatu yang dapat 

mengganggu individu dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Ahli teori 

perilaku lain mengaggap bahwa kecemasan sebagai salah satu dorongan yang 
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dipelajari berdasarkan keinginan dari dalam diri sendiri untuk menghindari 

kepedihan. Para ahli meyakini bahwa kecemasan bermula dari adanya sebuah 

kepedihan. Jika reaksi terhadap kepedihan itu cukup kuat, maka individu 

tersebut akan bereaksi seperti itu untuk stres atau kecemasan lainya. Dengan 

kata lain, individu yang terbiasa sejak kecil dihadapkan pada ketakutan yang 

berlebihan lebih sering menunjukan kecemasan pada kehidupan selanjutnya.  

4. Teori Biologi  

Menurut para ahli seseorang merasa cemas disebabkan karena adanya 

penyakit fisik atau keabnormalan tubuh. Para ahli mengemukakan bahwa otak 

terdiri dari reseptor benzodiazepines yang mengatur kecemasan. Selain 

benzodiazepin, ada juga Gamma-Aminonutyric Acid yang meningkat karena 

kerja benzodiazepines. Apabila Gamma-Aminonutyric Acid meningkat maka, 

seseorang akan merasa cemas. 

2.2.5. Dimensi Kecemasan 

Stuart & Laraia (2009) menjelaskan bahwa dimensi kecemasan dibagi 

menjadi 4 yaitu : 

1. Dimensi Kognitif (dalam pikiran seseorang) 

Dimensi kognitif yaitu perasaan tidak menyenangkan yang muncul dalam 

pikiran seseorang sehingga ia mengalami perasaan risau dan khawatir. 

Kekhawatiran ini dapat terjadi mulai dari tingkat khawatir yang ringan lalu 

panik, cemas, dan merasa akan terjadi malapetaka, kiamat, serta kematian. 

Saat individu mengalami kondisi ini ia tidak dapat berkonsentrasi, tidak dapat 

mengambil keputusan, dan mengalami kesulitan untuk tidur. Termasuk 
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dimensi kognitif antara lain menjadi sulit tidur di malam hari, mudah 

bingung, dan lupa. 

2. Dimensi Motorik (dalam tindakan seseorang)  

Dimensi motorik yaitu perasaan tidak menyenangkan yang muncul dalam 

bentuk tingkah laku seperti meremas jari, jari-jari & tangan gemetar, tidak 

dapat duduk diam atau berdiri di tempat, menggeliat, menggigit bibir, 

menjentikkan kuku dan gugup. Biasanya orang yang cemas menunjukkan 

pergerakan secara acak.  

3. Dimensi Somatik (dalam reaksi fisik/biologis)  

Dimensi somatik yaitu perasaan yang tidak menyenangkan yang muncul 

dalam reaksi fisik biologis seperti mulut terasa kering, kesulitan bernafas, 

jantung berdebar, tangan dan kaki dingin, diare, pusing seperti hendak 

pingsan, banyak berkeringat, tekanan darah naik, otot tegang terutama kepala, 

leher, bahu, dan dada, serta sulit mencerna makanan.  

4. Dimensi Afektif (dalam emosi seseorang)  

Dimensi afektif yaitu perasaan tidak menyenangkan yang muncul dalam 

bentuk emosi, perasaan tegang karena luapan emosi yang berlebihan seperti 

dihadapkan pada suatu teror. Luapan emosi ini biasanya berupa kegelisahan 

atau kekhawatiran bahwa ia dekat dengan bahaya padahal sebenarnya tidak 

terjadi apa-apa. Termasuk dimensi afektif antara lain yaitu merasa tidak pasti, 

menjadi tidak enak, gelisah, dan menjadi gugup (nervous). 
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2.2.6. Tindakan untuk Mengatasi Kecemasan 

1. Mekanisme koping 

Menurut Mayne & Bonano (2003) dalam Widianti (2011) menjelaskan bahwa 

saat individu mengalami kecemasan, maka mereka menggunakan berbagai 

mekanisme koping untuk mengatasinya. Ketidakmampuan dalam mengatasi 

kecemasan secara konstruktif merupakan penyebab utama terjadinya perilaku 

patologis. 

Koping memiliki dua fungsi umum (Lazarus, 1999 dalam Safaria & Saputra, 

2009)  yaitu: 

1) Emotion focused coping adalah usaha untuk mengatasi suatu masalah 

dengan cara mengontrol respon emosional terhadap situasi yang 

menekan. Sarafino (1998) dalam Widianti (2011) menyebutkan bahwa 

emotion focused coping pada individu dapat mengatur respon 

emosionalnya dengan cara mencari dukungan emosi dari sahabat atau 

keluarga, melakukan aktivitas yang disukai dan lain-lain. 

2) Problem focused coping adalah usaha untuk mengurangi stressor dengan 

cara mempelajari keterampilan-keterampilan yang baru yang digunakan 

untuk mengubah situasi, keadaan atau pokok pemasalahan. Menurut 

Smer (1994) dalam Safaria & Saputra (2009) problem focused coping ini 

digunakan apabila individu merasa yakin akan dapat mengubah situasi. 
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2. Tindakan Keperawatan 

McCloskey & Bulechek (2008) dalam buku Nursing Intervention 

Clasification (NIC) menjelaskan tentang tindakan keperawatan yang dapat 

dilakukan untuk mengurangi kecemasan yaitu dengan cara memberikan 

ketenangan atau mententramkan hati, menyatakan dengan jelas harapan dari 

perilaku klien, menjelaskan semua prosedur termasuk dampak maupun akibat 

selama perawatan,  memahami klien dalam mencari pandangan hidup 

terhadap situasi yang menyebabkan stress, memberikan informasi mengenai 

hasil diagnosa keperawatan dan prognosisnya, merawat klien di rumah demi 

keselamatan dan mengurangi ketakutan. 

3. Psikofarmaka  

Terapi obat yang digunakan untuk mengatasi gangguan kecemasan yaitu obat 

anti ansietas yang terdiri dari ansiolitik, transquilizer minor, sedative, 

hipnotik dan anti konfulsan. Mekanisme kerja obat tersebut yaitu dengan 

mendepresi susunan saraf pusat (SSP), kecuali buspiron (buspar). Meskipun 

mekanisme kerja yang tepat tidak diketahui, obat ini mungkin menimbulkan 

efek yang di inginkan melalui reaksi dengan serotonin, dopamine dan reseptor 

neurotransmitter lainnya. Obat anti ansietas digunakan dalam penatalaksanaan 

gangguan kecemasan, gangguan somatoform, ganggguan disosiatif, gangguan 

kejang (Videbeck 2011). 

2.2.7. Gambaran Kecemasan pada Lansia 

Serangkaian perubahan baik dari aspek fisik maupun psikis pada lansia akan 

memicu munculnya kecemasan yang kadang dapat bersifat kronis. Kondisi tersebut 

merupakan sebuah konsekuensi yang wajar karena pemicu utama gangguan 

kecemasan bersumber dari persepsi individu akan keadaan yang diduga dapat 
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merugikan dan mengancam individu tersebut sehingga ia merasa tidak berdaya 

untuk menghadapinya (Bastaman 1995; Nida 2014).  

Perubahan yang terjadi pada kehidupan lansia tentunya akan membawa 

dampak kecemasan pada mereka. Hilangnya pekerjaan, berkurangnya aktivitas 

sosial, melemahnya fungsi-fungsi fisiologis seperti fungsi indera pendengaran, 

penglihatan dan gerak fisik maka mengakibatkan gangguan-gangguan fungsional 

atau bahkan kecacatan pada lansia misalnya postur tubuh yang membungkuk, 

pendengaran berkurang dan penglihatan kabur sehingga sering menimbulkan 

keterasingan. Keterasingan tersebut menyebabkan lansia semakin menolak untuk 

komunikasi dengan orang lain dan apabila terjadi secara terus-menerus dapat 

menimbulkan perilaku regresi seperti mudah menangis, mengurung diri, 

mengumpulkan barang-barang tidak berguna dan menangis apabila bertemu dengan 

orang lain sehingga perilaku lansia tersebut seperti anak kecil (Kartinah & 

Sudaryanto 2008). Kondisi emosi yang buruk akan semakin memperburuk sistem 

kognitif lansia sehingga kemungkinan buruk yang terjadi yaitu kecemasan. Gejala 

umum yang dialami lansia yang mengalami kecemasan diantaranya, perasaan takut 

mati, perasaan tidak berharga, kesepian dan semua perasaan negatif yang bersumber 

dari penurunan kemampuan dalam dirinya (Maryam et al. 2008). 

Menurut beberapa hasil survey yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

peluang gangguan kecemasan pada lansia dua kali lipat lebih besar daripada 

individu muda. Lansia wanita lebih mungkin untuk mengalami gangguan cemas, 

terutama yang berhubungan dengan penyakit yang dialami, perasaan sedih atas 

meninggalnya pasangan dan penerimaan kehidupan pernikahan yang sudah 

berlangsung cukup lama (Byrne 2002; Putri 2012). 
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Lansia wanita yang mengalami cemas karena faktor ekonomi jumlahnya 

lebih sedikit dibandingkan pria. Faktor ekonomi yang mungkin membuat lansia 

wanita merasa cemas yaitu karena kehilangan rumah yang dimilikinya dan juga 

kehilangan status mandiri dalam masyarakat. Kecemasan pada lansia pria biasanya 

muncul setelah mereka pensiun sehingga hal tersebut membuat mereka merasa 

kehilangan idetitas diri, menjadi tidak berguna, hal-hal lain yang diakibatkan karena 

pension (Wolman & Sticker 1994; Putri 2012). 

Prevalensi kecemasan pada lansia sebesar 3,5% sampai 10,2%, hal ini akan 

semakin meningkat saat tinggal di rumah, panti jompo, kondisi medis partisipan, 

dan pasien yang memiliki masalah nyeri di tubuhnya (Wetherell et al. 2005; Putri 

2012). Selain masalah ekonomi, adanya perbedaan ras, masalah kesehatan dan ciri 

kepribadian juga berpengaruh terhadap gangguan kecemasan (Wolman & Sticker 

1994; Putri 2012). 

Menurut Meares (1965) dalam Putri (2012) menjelaskan bahwa kecemasan 

pada lansia muncul akibat penurunan homeostatis pada tubuh sehingga terjadi 

penurunan fungsi indra manusia. Kecemasan pada lansia juga dapat muncul karena 

kurangnya penerimaan lansia terhadap keadaan baru yang diciptakan oleh keluarga 

dengan tujuan untuk memberikan kenyamanan bagi lansia, tetapi hal tersebut bukan 

membuat lansia bahagia  tetapi membuat lansia dituntut untuk melakukan adaptasi 

lagi terhadap lingkungan barunya. 
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2.2.8. Pengukuran Kecemasan Pada Lansia 

Pengukuran tingkat kecemasan pada lansia biasanya menggunakan alat ukur 

yang diadopsi dari alat ukur kecemasan pada individu dewasa, diantaranya Worry 

Scale (WS), Short Anxiety Screening Test (SAST), Beck Anxiety Inventory (BAI), 

Penn State Worry Questionaire (PSWQ), State Trait Anxiety Inventory (STAI), 

Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS), Geriatric Anxiety Scale (GAS) dan 

Geriatric Anxiety Inventory (GAI) (Laidlaw 2008).  

Geriatric Anxiety Inventory (GAI) merupakan skala yang terdiri dari 20 

item yang digunakan untuk mengukur tingkat kecemasan pada lansia. Geriatric 

Anxiety Inventory (GAI) bersifat psikometrik dan mampu membedakan antara 

lansia yang mengalami gangguan kecemasan dan lansia yang tidak mengalami 

gangguan kecemasan. Kuisoner ini terdiri dari 20 pertanyaan yang berisi mengenai 

gejala-gejala kecemasan pada lansia dengan nilai jawaban “Setuju” yaitu 1 dan 

“Tidak Setuju” yaitu 0, dengan kategori skor kecemasan ringan (1-5), kecemasan 

sedang (6-10), kecemasan berat (11-15) dan panik (16-20) (Pachana et al. 2007). 

2.3. Konsep Psikoreligius  

Psikoreligius adalah suatu bentuk psikoterapi yang menggabungkaan antara 

pendekatan kesehatan jiwa modern dan pendekatan aspek keagamaan  dengan 

tujuan untuk meningkatkan mekanisme koping dan mengatasi masalah individu 

(Yosep 2010 dalam Subandi et al. 2013). Menurut Fanada (2012) terapi 

psikoreligius merupakan sebuah terapi melalui pendekatan keagamaan yang dianut 

oleh klien dan cenderung menyentuh sisi spiritual manusia. 
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Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam terapi psikoreligius adalah 

sebagai berikut (Hawari 2013): 

1. Doa 

Dalam dimensi psikoreligius, doa berarti permohonan penyembuhan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Dzikir  

Dzikir adalah mengingat Tuhan dengan segala kekuasaan-Nya, mengucapkan 

baik secara lisan maupun dalam hati segala kuasa-Nya. Dipandang dari sudut 

ilmu kedokteran jiwa atau keperawatan jiwa atau kesehatan jiwa, doa dan 

dzikir (psikoreligius terapi) merupakan terapi psikiatrik setingkat lebih tinggi 

daripada psikoterapi biasa. 

2.4. Konsep Dzikir 

2.4.1. Pengertian Dzikir 

Dzikir secara etimologi berasal dari bahasa Arab dzakara yang artinya 

menyebut, mengingat, mengenal, mengerti, mengenang, memperhatikan dan 

mengambil pelajaran (Amin & Al-Fandi 2008). Secara terminologi dzikir 

merupakan usaha yang dilakukan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah 

SWT dengan cara memuji-Nya, membaca fiman-Nya, menuntut ilmu-Nya dan 

memohon kepada-Nya (Syukur & Utsman 2006) 

Terapi dzikir dapat didefinisikan sebagai terapi yang menggunakan media 

zikir dalam mengingat Allah SWT yang bertujuan untuk menenangkan hati dan 

memfokuskan pikiran. Orang yang berdzikir akan menyerahkan segala 

permasalahan dan urusannya kepada Allah SWT, sehingga beban stress yang 

menimpanya menurun (Fanada 2012). 
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2.4.2. Bentuk-Bentuk Dzikir 

Harahap & Dalimunthe (2008) membagi dzikir menjadi tiga yaitu : dzikir 

jahr, dzikir khafi dan dzikir haqiqi. 

1. Dzikir Jahr 

Dzikir jahr merupakan dzikir yang dilakukan dengan suara yang keras. Dzikir 

ini disebut juga dengan dzikir lisan yaitu dengan mengucapkan tasbih, 

tahmid, tahlil, takbir dan atau menyebut nama Allah SWT dan sifat-sifat-Nya. 

Dzikir tingkat ini adalah dzikir pada taraf elementer dan dilakukan dengan 

lisan sehingga akan membimbing hati seseorang agar selalu ingat kepada 

Allah. 

2. Dzikir Khafi 

Dzikir khafi merupakan dzikir yang dilakukan secara khusyuk oleh ingatan 

hati, baik disertai dengan dzikir lisan maupun tidak. Orang yang sudah 

mampu melakukan dzikir khafi dalam hatinya senantiasa memiliki hubungan 

dengan Allah SWT dan selalu merasakan akan kehadiran Allah SWT kapan 

dan dimana saja.  

3. Dzikir Haqiqi  

Dzikir haqiqi adalah dzikir yang dilakukan dengan seluruh jiwa raga baik 

lahiriah maupun batiniah dengan menjaga seluruh jiwa raga dari larangan 

Allah SWT dan mengerjakan apa yang diperintahkan-Nya serta tiada yang 

diingat selain Allah. Untuk mencapai tingkatan dzikir haqiqi maka diperlukan 

latihan terlebih dahulu dan dimulai dari tingkat dzikir jahr dan dzikir khafi. 

 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

33 

 

 
SKRIPSI PENGARUH TERAPI PSIKORELIGIUS... ADIB HUDA MUJTABA 

Menurut Hawari (2013) dan Tebba (2004) bacaan-bacaan yang dianjurkan 

dalam dzikir yaitu: 

1. Tasbih (Subhanallah) artinya Maha Suci Allah. 

Tasbih berarti menyucikan Allah SWT dari segala kekurangan dan mensifati-

Nya dengan segala kesempurnaan yang sesuai dengan Dzat-Nya. Menurut 

Shihab (2006) tasbih memiliki banyak keutamaan, dampak positif dan 

manfaat bagi orang yang mengucapkannya, yaitu: 

1) Tasbih merupakan salah satu diantara empat ucapan dzikir yang paling 

disenangi dan disukai Allah SWT. 

Diriwayatkan dari Samrah in Jundub bahwa Nabi Muhammad SAW 

bersabda, “Ucapan (dzikir) yang paling disukai oleh Allah ada empat, 

yaitu subhanallah, alhamdulillah, laa ilaaha illallah dan allahuakbar. 

Tidak membahayakanmu dengan ucapan mana saja kamu mulai.” (HR. 

Muslim dan Ahmad) 

2) Orang yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 100 kali dalam 

sehari akan diampuni kesalahan-kesalahannya, meskipun sebanyak bui 

di lautan. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW. 

bersabda, “Barangsiapa mengucapkan subhanallah wa bihamdihi dalam 

sehari seratus kali, maka diampuni kesalahan-kesalahannya, kendati 

banyaknya seperti buih di lautan.” (HR. Ahmad, Bukhari, Muslim, 

Nasa’i dan Ibnu Majah) 
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3) Subhanallah wa bihamdihi dan subhanallah al-‘azhim merupakan dua 

kalimat yang ringan diucapkan di lidah berat dalam timbangan amal dan 

keduanya di sukai oleh Allah. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW. 

bersabda, “Dua kalimat, keduanya ringan diucapkan, keduanya berat 

dalam timbangan amal dan keduanya disukai oleh Allah Yang Maha 

Pengasih: subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-’azhimi.” (HR. 

Ahmad, Bukhari, Muslim, Nasa’i dan Ibnu Majah) 

2. Tahmid (Alhamdulillah) artinya segala puji bagi Allah.  

Tahmid memiliki banyak manfaat bagi orang yang mengucapkannya, 

diantaranya: 

1) Tahmid merupakan salah satu diantara empat ucapan dzikir yang paling 

disukai oleh Allah 

2) Alhamdulillah merupakan doa yang paling utama 

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi Muhammad SAW. 

bersabda, “Dzikir yang paling utama adalah laa ilaaha illa Allah (tiada 

Tuhan selain Allah) dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah 

(Segala puji hanya bagi Allah).” (HR. Tirmidzi, Nasa’i, Ibnu Majah, 

Ibnu Hibban dan Hakim) 

3. Tahlil (La ilaha illallah) artinya tiada Tuhan selain Allah. 

Kalimat ini mengandung makna penafian dan penetapan. Apabila kita 

mengucapkan la illaha illallah berarti kita telah menafikan Tuhan yang 

berhak disembah kecuali Allah dan menanamkan dalam benak kita bahwa 

hanya Allah Penguasa dan Pengatur alam raya ini tidak satu pun selain-Nya, 
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karena yang selain-Nya diciptakan oleh-Nya dan berada dibawah kekuasaan-

Nya. Ketenangan dan ketentraman hati itu lahir jika kita percaya dan sadar 

bahwa Allah adalah Penguasa tunggal dan Pengatur alam raya. 

4. Takbir (Allahu akbar) artinya Allah Maha Besar. 

Mengagungkan Allah dapat berbentuk ucapan, perbuatan dan sikap batin. 

Takbir dengan ucapan adalah mengucapkan Allahu Akbar. Takbir dengan 

sikap batin adalah meyakini bahwa Dia Maha Esa, kepada-Nya tunduk segala 

makhluk dan kepada-Nya kembali keputusan segala sesuatu. Takbir dengan 

perbuatan adalah perwujudan makna-makna yang dikandung dalam takbir 

dengan sikap batin dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang 

mengucapkan takbir maka pada hakikatnya ia seharusnya menyesuaikan 

sikap lahirnya dengan makna ucapannya. 

Diriwayatkan dalam hadits disebutkan bahwa membaca takbir, tasbih, tahmid 

dan tahlil disunnahkan setelah shalat. “Barangsiapa yang bertasbih sesudah 

setiap kali shalat sebanyak 33 kali, bertahmid sebanyak 33 kali dan bertakbir 

sebanyak 33 kali maka itu sebanyak 99, lalu ia menggenapkannya menjadi 

seratus dengan membaca laa ilaaha illa Allah wahdahu laa syariika lahu, 

lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ‘ala kulli syain qadir (tiada Tuhan 

(yang berhak disembah) kecuali Allah semata, tidak sekutu bagi-Nya, 

kepunyaan-Nya kekuasaan dan pujian dan Dia Mahakuasa atas segala 

sesuatu), maka diampuni kesalahan-kesalahannya walau sebanyak buit di 

lautan.” (HR. Ahmad dan Muslim) 
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5. Istighfar (Astaghfirullahal adzim) artinya saya memohon ampun kepada 

Allah yang Maha Agung. 

Istigfar mempunyai banyak keutamaan dan dampak positif seperti yang 

diriwayatkan dalam sebuah hadits bahwa banyak membaca istigfar 

merupakan jalan keluar dari setiap kesempitan, pintu kelapangan dari setiap 

kesusahan dan pintu pembuka rezeki dari arah yang tidak terduga. 

6. Hauqalah (La haula wala quwwata illa billah) artinya tiada daya upaya dan 

kekuatan kecuali dengan (bantuan) Allah. 

Kalimat dzikir ini menafikkan 2 hal yaitu menafikkan daya untuk 

mendatangkan kemaslahatan dan hal-hal positif serta menampik hal-hal yang 

terasa tidak berkenan di hati. Kedua hal tersebut dinafikan karena semuanya 

bersumber dari Allah, jadi dapat disimpulkan bahwa bacaan kalimat dzikir ini 

merupakan bentuk pengakuan akan kelemahan manusia karena manusia sama 

sekali tidak memiliki kekuatan dan kemampuan kecuali dianugerahi oleh 

Allah. Apabila kita sering membaca dan menghayati makna bacaan hauqalah 

ini maka dalam jiwa kita akan tertanam rasa rendah hati, tidak angkuh dengan 

kesuksesan yang kita raih karena semuanya kita kembalikan kepada Allah. 

7. Membaca Ihtisab (Hasbiallahu wani’mal wakil) artinya cukuplah Allah SWT 

sebagai Penolong kami dan Allah SWT adalah sebaik-baiknya Pelindung. 

Maksud dari kalimat ihtisab ini adalah hanya Allah SWT penjamin segala 

kebutuhan kita dan Dia-lah sebaik-baik Penolong dan sebaik-baik Penjamin 

urusan kita. 
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2.4.3. Manfaat Dzikir 

Dzikir artinya mengingat Allah SWT untuk membersihkan pikiran secara 

psikologis. Akal, perasaan, dan jasad seakan tenggelam kedalam qudrah dan iradah 

Allah, sehingga terbebas dari segala ketakutan, kegelisahan, dan rasa sakit. Selanjutnya 

seseorang akan memperoleh rahmat-Nya berupa kedamaian, ketentraman, dan 

kebahagiaan, serta kesehatan dan kebugaran jasmani. Tawakal dan berserah diri 

kepada-Nya menimbulkan ketenangan batin dan keteduhan jiwa sehingga terhindar 

dari stress, rasa cemas, takut, dan gelisah (Zamry 2012).  

Menurut Saleh (2010) dzikir menghasilkan beberapa efek medis dan 

psikologis yaitu dengan mengatur keseimbangan kadar serotonin dan norepineprin 

didalam tubuh, sehingga menyebabkan hati dan pikiran merasa tenang. Secara 

fisiologis terapi psikoreligius dengan berdzikir merangsang otak untuk bekerja, dan 

ketika otak mendapatkan rangsangan dari luar maka otak akan memproduksi 

neuropeptida yaitu endorfin yang berfungsi memberikan efek kenyamanan dan 

ketenangan. Menurut Arif (2007) efek ketenangan yang diberikan karena berdzikir 

akan memberikan respon emosi positif yang nantinya akan mendatangkan persepsi 

positif yang kemudian akan ditransmisikan ke dalam sistem limbik dan korteks 

serebral. Hasilnya adalah keseimbangan antara sintesis dan sekresi 

neurotransmitter seperti GABA (Gamma-Aminobutyric Acid) dan antagonis GABA. 

Persepsi positif yang diterima dalam sistem limbik akan menyebabkan amigdala 

mengirimkan informasi kepada locus coeruleus untuk mengaktifkan reaksi saraf 

otonom dan mengendalikan kerja saraf otonom yang menyebabkan sekresi 

epinefrin dan norepinefrin oleh medulla adrenal menjadi terkendali. 
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2.4.4. Dzikir sebagai Terapi Psikoreligius dalam Gangguan Kecemasan pada 

Lansia 

Dzikir mempunyai makna yaitu selalu mengingat Allah SWT dengan cara 

menyebut nama-Nya secara berulang-ulang. Menurut Subandi (2009), dzikir 

merupakan kegiatan yang terpisah sebagai bentuk ritual ibadah yang bertujuan 

untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara menyebut nama-Nya 

berkali-kali sebagaimana saat selesai menjalankan shalat (Subandi 2009).  

Beberapa terapi psikoreligius pernah dilakukan dan dzikir diyakini sebagai 

salah satu terapi yang mampu menumbuhkan rasa aman, tentram dan ketenangan 

yang mendalam sebagai anugerah dari Allah. Secara psikologis efek dari dzikir 

yang terjadi dalam dimensi alam sadar akan menumbuhkan penghayatan akan 

kehadiran Allah SWT yang senantiasa hadir dalam diri manusia dalam kondisi 

apapun dan saat kesadaran tersebut muncul maka manusia tidak lagi merasa dalam 

kesendirian dalam kehidupannya di dunia dan senantiasa merasakan ringan dalam 

setiap langkahnya karena adanya tempat untuk berkeluh kesah yaitu Allah, selain 

itu dzikir yang dilakukan dengan suara yang lembut dan sikap rendah hati dapat 

memberikan efek relaksasi dan ketenangan. Hawari (2013) meyakini adanya God 

Spot dalam susunan saraf pusat (otak) sehingga membuat seseorang menjadi tenang 

ketika mereka sedang berdzikir.  Seseorang yang membiasakan berdzikir senantiasa 

akan merasakan dirinya dekat dengan Allah SWT sehingga menimbulkan rasa 

percaya diri, bahagia, kekuatan dan rasa tentram. Dzikir dapat dilakukan seseorang 

tidak hanya saat selesai shalat saja, tetapi setiap saat dzikir dapat mengiringi setiap 

aktivitas mereka melalui doa dalam setiap akan mengawali pekerjaan, mengakhiri 
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pekerjaan ataupun dalam merencanakan kegiatan. (Bastaman 1995; Najati 2010; 

Nida 2014).  

Kecemasan yang terjadi pada lansia merupakan sebuah kondisi yang 

muncul akibat ketidakmampuan lansia dalam melakukan penyerahan secara 

batiniah (pasrah) kepada Allah SWT terkait dengan konsekuensi perubahan hidup 

yang terjadi di usia tua. Kekhawatiran akan ketidakpastian dan penderitaan di usia 

tua merupakan dampak dari perubahan fisik, psikis, dan sosial ekonomi yang terjadi 

dan berpotensi memperburuk kualitas hidup lansia. Ketidakmampuan bahkan 

penolakan terhadap perubahan hidup yang merupakan suatu keadaan yang wajar 

dalam tugas perkembangan lansia menyebabkan mereka semakin terpuruk, 

terasingkan, merasa tidak berarti dan depresi. Apabila kondisi tersebut dibiarkan 

maka dapat menimbulkan gangguan-gangguan mental lain yang bersifat kronis. Hal 

ini tidak akan terjadi pada lansia yang memiliki perilaku spiritual positif  karena 

dapat menumbuhkan autosugesti yang mendorong seseorang untuk berbuat sesuai 

dengan apa yang didoakan dan dapat merubah kekuatan fisik maupun psikis (Nida 

2014). 

Dzikir dipandang dari sudut kesehatan jiwa mengandung unsur 

psikoterapeutik yang mendalam. Terapi psikoreligius ini tidak kalah pentingnya 

dengan psikoterapi psikiatrik karena  terapi ini mengandung kekuatan spiritual 

kerohanian yang mampu membangkitkan rasa percaya diri dan optimisme. Muatan 

spiritual dalam dzikir dengan kemampuan sentuhan metafisik berpengaruh dalam 

membangun kekuatan mental pada individu yang berdzikir. Lansia yang melakukan 

dzikir dalam kondisi khusyuk akan membawa pengaruh positif terhadap aspek fisik 

maupun psikis sehingga berdampak pada ketenangan, kebahagiaan, kekuatan, dan 
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harapan lansia serta menurunkan ketegangan psikis baik kecemasan, stres maupun 

depresi sehingga lansia memiliki kesempatan untuk menjalani masa tua dalam 

kondisi sehat dan bahagia. 

2.4.5. Etika Berdzikir 

Dzikir akan menjadi khusyu’ dan membekas dalam hati apabila dilakukan 

sesuai dengan adab yang diajarkan dalam Islam. Apabila tidak, maka dzikir hanya 

sekedar ucapan belaka dan tidak akan membekas sama sekali.  

Menurut Baidi Bukhori menyatakan bahwa adab berdzikir antara lain: 

1. Kekhusyu’an dan kesopanan yaitu dengan menghadirkan makna kalimat-

kalimat dzikir, berusaha memperoleh kesan-kesannya, dan memperhatikan 

maksud-maksud serta tujuan-tujuannya. 

2. Merendahkan suara sewajarnya disertai dengan konsentrasi penuh. 

3. Menyesuaikan dzikir dengan suara jamaah 

Apabila dzikir dibaca secara berjamaah, maka tidak seorang pun yang 

mendahului atau terlambat.  

4. Bersih pakaian dan tempat 

Hal ini menyebabkan adanya konsentrasi penuh, kejernihan hati dan 

keikhlasan niat. 

5. Setelah selesai berdzikir dengan penuh kekhusyu’an dan kesopanan, 

hendaknya meninggalkan perkataan yang tidak berguna yang dapat 

menghilangkan faedah dzikir sehingga efek dzikir akan selalu melekat pada 

diri seorang yang berdzikir. 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

41 

 

 
SKRIPSI PENGARUH TERAPI PSIKORELIGIUS... ADIB HUDA MUJTABA 

2.5. Konsep Teori Konsekuensi Fungsional (Miller 2012) 

2.5.1. Pengertian Teori Konsekuensi Fungsional 

Model keperawatan gerontologi menekankan pada peran perawat dalam 

menggunakan intervensi untuk meningkatkan kesehatan yang optimal, fungsi dan 

kualitas hidup lansia. Teori keperawatan ini merupakan teori konsekuensi 

fungsional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia yang 

menggabungkan peningkatan pemahaman kesehatan berkembang sebagai aspek 

integral perawatan. Teori ini juga menjelaskan tentang keunikan dalam 

meningkatkan kesejahteraan lansia. 

Dasar pikiran Teori Konsekuensi Fungsional yaitu sebagai berikut : 

1. Asuhan keperawatan yang holistik menjadikan tubuh, jiwa dan semangat 

lansia saling berkaitan satu sama lain serta ruang lingkup kesejahteraan lansia 

lebih dari fungsi fisiologis. 

2. Meskipun perubahan usia merupakan hal yang tidak bisa terelakkan, 

mayoritas masalah yang terjadi pada lansia disebabkan oleh adanya faktor 

risiko. 

3. Konsekuensi fungsional positif dan negatif pada lansia dapat terjadi karena 

dipengaruhi oleh kombinasi antara perubahan usia dan adanya faktor risiko 

tambahan. 

4. Penerapan perencanaan tindakan dapat diberikan untuk menghilangkan atau 

memodifikasi faktor risiko yang dapat menimbulkan konsekuensi fungsional 

negatif. 
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5. Para perawat dapat meningkatkan kesejahteraan lansia melalui tindakan 

promosi kesehatan dan tindakan keperawatan lain untuk mengatasi terjadinya 

konsekuensi fungsional negatif. 

6. Perencanaan tindakan keperawatan yang tepat dapat menghasilkan 

konsekuensi fungsional positif yang juga disebut sebagai kesejahteraan, 

sehingga setiap lansia mampu mencapai level terbaik dalam menjalankan 

setiap fungsinya walaupun efek perubahan usia dan faktor risikonya dapat 

memberikan ancaman bagi mereka. 

2.5.2. Komponen Teori Konsekuensi Fungsional 

Menurut Miller (2012) Teori Konsekuensi Fungsional mempunyai beberapa 

komponen, yaitu : 

1. Functional Consequence yaitu efek dari tindakan, faktor risiko dan perubahan 

yang berkaitan dengan usia yang mempengaruhi kualitas hidup dan kegiatan 

sehari-hari lansia.  

2. Negative Functional Consequences yaitu semua hal yang dapat 

mempengaruhi tingkat ketergantungan atau kualitas hidup lansia.   

3. Positive Functional Consequences (Wellness Outcomes) yaitu segala hal yang 

dapat meningkatkan kualitas hidup lansia atau menurunkan tingkat 

ketergantungan lansia. 

4. Age Related Changes yaitu perubahan yang progresif dan irreversible yang 

terjadi selama proses kehidupan dan kondisi ekstrinsik yang  independen atau 

patologis. 

5. Risk Factor yaitu kondisi yang meningkatkan kerentanan lansia terhadap 

konsekuensi fungsional negatif. Faktor-faktor risiko tersebut adalah penyakit, 
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obat-obatan, lingkungan, gaya hidup, sistem pendukung, keadaan psikososial 

dan sikap berdasarkan kurangnya pengetahuan.  

6. Person (Older Adults) yaitu individu yang kemampuan fungsionalnya 

dipengaruhi oleh perubahan yang berhubungan dengan usia dan faktor risiko. 

Ketika lansia dipengaruhi oleh perubahan yang berhubungan dengan usia dan 

faktor risiko mereka bergantung pada individu lain untuk kebutuhan sehari-

hari, pemberi asuhan dianggap sebagai pendekatan integral untuk 

keperawatan gerontik. 

7. Nursing mempunyai tujuan yaitu meminimalkan dampak negatif dari 

perubahan yang berkaitan dengan usia dan faktor risiko, serta 

mempromosikan dampak fungsional positif. Hal ini dilakukan melalui proses 

keperawatan, dengan menekankan interaksi antara lansia dan pemberi 

perawatan pada lansia yang tergantung untuk menghilangkan faktor risiko 

atau meminimalkan efek yang terjadi.  

8. Health yaitu kemampuan lansia berfungsi pada kapasitas penuh, meskipun 

terdapat perubahan yang berkaitan dengan usia dan faktor risiko. Tingkat 

kesehatan ini mempertimbangkan kualitas kehidupan individu dan termasuk 

fungsi psikososial dan fisiologis.  

9. Environment yaitu kondisi eksternal termasuk pemberi asuhan yang 

mempengaruhi fungsi lansia. Kondisi ini merupakan faktor risiko ketika 

lingkungan mengganggu peningkatan fungsi.  
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Gambar 2. 1 Teori Konsekuensi Fungsional oleh Carol A. Miller 

(Miller 2012) 

 

 

 

 

Nursing Interventions 

1. Addressing risk factors 

2. Teaching abouth health promotion 

3. Referring for additional care 

 

Wellness Outcomes                          

(Positive Functional Consequences) 

1.   ↑ Safety and functioning 

2.   ↑ Quality of life and well-being 

 

Nursing Assessment 

1. Age-related changes 

2. Risk factors 

3. Fungtional consequences 

 

Age Related Changes 

1. ↓ Physiologic function 

2. ↑ Potential for 

psychosocial and 

spirituaal growth 

Risk Factors 

1. Pathological conditions 

2. Physiologic and 

psychological stressors 

3. Enviromental barriers 

4. Adverse medication 

effects 

5. Ageist attitudes 

6. Lack of information 

Negative Functional 

Consequences 

1.  ↑ Vulnerability to risk  

factors 

2.  ↓ Health and functioning 

3.  ↓ Quality of life 
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Teori yang dipopulerkan oleh Carol A. Miller ini menjelaskan bahwa lansia 

mengalami konsekuensi fungsional karena perubahan yang berkaitan dengan usia 

dan faktor risiko tambahan. Tidak adanya intervensi yang dilakukan dapat 

mengakibatkan konsekuensi fungsional menjadi negatif, tetapi apabila dilakukan 

intervensi konsekuensi fungsional menjadi positif. Konsekuensi fungsional 

merupakan efek dari tindakan, faktor risiko, dan perubahan yang mempengaruhi 

kualitas kehidupan atau kegiatan sehari-hari lansia berkaitan dengan usia. Faktor 

risiko dapat berasal dari lingkungan, pengaruh fisiologis dan psikososial. 

Konsekuensi fungsional positif akan terjadi apabila memfasilitasi tingkat kinerja 

tertinggi. Sebaliknya, konsekuensi fungsional negatif akan terjadi apabila lansia 

mengalami ketergantungan atau penurunan kualitas hidup. Konsekuensi fungsional 

negatif biasanya terjadi karena kombinasi dari perubahan yang berkaitan dengan 

usia dan faktor risiko (Miller 2012).  
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2.6. Keaslian Penelitian 

Keaslian penelitian diperoleh melalui penelusuran bebas di google dan 

search.proquest.com. Keaslian penelitian dipilih dengan pertimbangan judul yang 

hampir sama yaitu terapi psikoreligius dzikir dan atau tingkat kecemasan lansia. 

Tabel 2. 1 Keaslian Data 

No. Judul Artikel; 

Penulis; 

Tahun 

Metode 

(Desain, Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis) 

Hasil penelitian 

1 Efektivitas 

Terapi 

Psikoreligius 

terhadap 

Penurunan 

Tingkat 

Depresi Lansia 

di Panti Sosial 

Tresna Werdha 

Abiyoso 

Sleman 

Yogyakarta; 

Saseno; Siti 

Arifah; 2014 

Desain      : Penelitian Quasy 

Experiment 

(experiment 

design)  

Sample     : 34 lansia 

Variabel   : Terapi 

psikoreligius, 

tingkat depresi 

lansia 

Instrumen: Geriatric 

Depression Scale 

(GDS). 

Analisis    : Uji statistik t-test, 

Wilcoxon 

 

Hasil penelitian yang 

dilakukan 

menggambarkan 

bahwa kelompok 

eksperimen dengan 

analisis data 

menggunakan uji 

wilcoxon didapatkan 

skor Z sebesar -4, 638 

dengan nilai p 0.001. 

Hal ini dapat diartikan 

bahwa terapi 

psikoreligius efektif 

terhadap penurunan 

depresi. 

 

2 Dzikir Khafi 

untuk 

Menurunkan 

Tingkat 

Kecemasan 

pada Lansia; 

Mujib Hannan; 

2014 

Desain       : Penelitian Quasy  

Experiment 

dengan 

menggunakan 

desain pre test 

dan post test 

Sample     : 34 responden. 

Variabel   : Dzikir khafi, 

tingkat 

kecemasan lansia 

Instrumen: Kuesioner GAS 

(Geriatric 

Anxiety Scale) 

Analisis    : Uji statistik 

Wilcoxon t-tes 

dengan 

confidence 

interval 95% 

 

Dzikir Khafi efektif 

untuk menurunkan 

tingkat kecemasan 

pada lansia di Desa 

Saronggi, Sebagain 

besar responden 

mengalami kecemasan 

pada kategori 

kecemasan sedang 

sebesar 61,8% dan 

sebagian besar 

responden mengalami 

kecemasan pada 

kategori kecemasan 

ringan sebesar 44,1%. 
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No. Judul Artikel; 

Penulis; 

Tahun 

Metode 

(Desain, Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis) 

Hasil Penelitian 

3 Gambaran 

Tingkat 

Ansietas pada 

Lansia di Panti 

Wredha 

Darma Bakti 

Kasih 

Surakarta; 

Heningsih; 

2014 

 

Desain       : Penelitian 

Deskriptif 

Analitik dengan 

metode 

observasional 

Sample     : Besar sampel 

sebesar  52 

responden. 

Variabel   : Tingkat ansietas 

lansia 

Instrumen: Kuesioner 

Hamilton Anxiety 

Rating Scale 

(HARS) 

 

Berdasarkan hasil 

penelitian didapatkan 

bahwa sebagian besar 

lansia mengalami 

ansietas sedang 

sebesar 42,3%. 

4 Pengaruh 

Dukungan 

Sosial 

terhadap 

Kecemasan 

pada Lanjut 

Usia di Panti 

Sosial Tresna 

Werdha 

Provinsi 

Gorontalo; 

Feriyanto MB. 

Taha; 2013 

Desain      : Penelitian 

Deskriptif 

Analitik dengan 

Menggunakan 

Pendekatan 

Cross Sectional 

Study 

Sample     : Besar Sampel 

Sebesar 50 

Responden. 

Variabel   : Dukungan Sosial 

Dan Tingkat 

Kecemasan 

Instrumen: Kuesioner 

Hamilton Anxiety 

Rating Scale 

(HARS) 

Analisis   : Analisis Crosstab 

Corelation dan 

analisis 

Spearman Rho. 

Berdasarkan hasil 

analisa dan 

pembahasan dapat 

diambil kesimpulan, 

bahwa: 

a. Dukungan sosial 

yang diterima oleh 

lansia di Panti 

Sosial Tresna 

Werdha Provinsi 

Gorontalo tergolong 

cukup.  

b. Kecemasan yang 

dialami oleh lansia 

di Panti Sosial 

Tresna Werdha 

Provinsi Gorontalo 

tergolong dalam 

tingkat kecemasan 

ringan.  

c. Terdapat pengaruh 

antara dukungan 

sosial terhadap 

kecemasan lansia di 

Panti Sosial Tresna 

Werdha Provinsi 

Gorontalo 
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No. Judul Artikel; 

Penulis; 

Tahun 

Metode 

(Desain, Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis) 

Hasil Penelitian 

5 Gambaran 

Perilaku 

Lansia 

terhadap 

Kecemasan di 

Panti Sosial 

Tresna 

Werdha 

Theodora 

Makassar; Irto 

Titus; Watief 

A. Rachman; 

Arsyad 

Rahman; 2013 

Desain      : Penelitian 

Deskriptif 

Analitik dengan 

Metode 

Observasional 

Sample     : Besar Sampel 

Sebesar 18 

Responden. 

Variabel   : Perilaku dan 

Tingkat 

Kecemasan 

Instrumen: Kuesioner 

Hamilton Anxiety 

Rating Scale 

(HARS) 

Analisis   : Analisis Univariat 

Dari penelitian tentang 

gambaran perilaku 

lansia terhadap 

kecemasan di Panti 

Sosial Tresna Werdha 

Theodora Makassar 

dapat disimpulkan 

bahwa dari 11 lansia 

yang diteliti ada 

27,3% mengalami 

cemas dan depresi dan 

hanya 9,1% cemas 

namun tidak depresi, 

18,2% mengalami 

cemas dan insomnia 

dan 27,3% yang cemas 

namun tidak 

insomnia,18,2% 

mengalami cemas 

namun ada dukungan 

keluarga dan 18,2% 

cemas tapi tidak ada 

dukungan keluarga, 

9,1% mengalami 

cemas tapi tidak 

terganggu dengan 

kondisi lingkungan 

panti dan 27,3% 

cemas sehingga 

terganggu dengan 

kondisi lingkungan 

panti. 
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No. Judul Artikel; 

Penulis; 

Tahun 

Metode 

(Desain, Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis) 

Hasil Penelitian 

6 Gambaran 

Kebahagiaan 

pada Lansia 

yang Memilih 

Tinggal di 

Panti Werdha; 

Cicilia Pali; 

2016 

Desain      : Penelitian 

kualitatif dengan 

menggunakan 

metode purposive 

sampling 

Sample     : Besar Sampel 

Sebesar 10 

Informan. 

Variabel   : Kebahagiaan dan 

Tingkat 

Kecemasan 

 

 

 

Dari hasil penelitian 

dan bahasan dapat 

disimpulkan bahwa 

seorang lansia tidak 

merasa bahagia baik 

pada masa lalu, kini 

dan masa depannya. 

Lansia lainya merasa 

bahagia terhadap 

seluruh hidupnya, dan 

seorang lagi memiliki 

tingkat kebahagiaan 

yang lebih besar dari 

lansia yang 

sebelumnya. 

 

7 Perbedaan 

Tingkat 

Kesepian 

Lansia yang 

Tinggal 

Di Panti 

Werdha dan di 

Rumah 

Bersama 

Keluarga; 

Yulia 

Damayanti; 

Antonius 

Catur 

Sukmono; 

2013 

Desain      : Penelitian 

Observasional 

Analitik jenis 

Komparatif 

dengan 

pendekatan 

Cross-Sectional  

Sample     : Besar Sampel 

Sebesar 18 

Responden. 

Variabel   : Tingkat Kesepian 

Instrumen: data demografi 

dan Kuesioner 

UCLA loneliness 

scale 

Analisis   : Uji Statistik 

Mannn Whitney 

Berdasarkan hasil 

analisa dan 

pembahasan dapat 

diambil kesimpulan, 

bahwa: 

a. Lansia di Panti 

Werdha Hargo 

Dedali Surabaya 

rata-rata sebagian 

besar mengalami 

tingkat kesepian 

rendah. 

b. Lansia di RW 09 

Perumnas Kota 

Baru Driyorejo 

Gresik rata-rata 

sebagian besar 

tidak mengalami 

kesepian. 

c. Ada perbedaan 

tingkat kesepian 

lansia yang tinggal 

di panti werdha 

dan di rumah 

bersama keluarga. 
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No. Judul Artikel; 

Penulis; 

Tahun 

Metode 

(Desain, Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis) 

Hasil Penelitian 

8 Perbedaan 

Kepuasan 

Hidup pada 

Lansia yang  

Tinggal  di 

Rumah dan 

Tinggal di 

Panti Wreda; 

Sangga Kunto 

Agung 

Barnaba; 2013 

Desain      : Penelitian 

Observasional 

Analitik jenis 

Komparatif 

dengan 

pendekatan 

Cross-Sectional  

Sample     : Besar Sampel 

Sebesar 22 

Responden. 

Variabel   : Kepuasaan hidup 

Instrumen: Skala Kepuasan 

Hidup 

Analisis   : Uji-t 

Berdasarkan hasil 

penelitian ini maka 

dapat disimpulkan 

bahwa ada perbedaan 

kepuasan hidup antara 

lansia yang tinggal di 

rumah dan tinggal di 

Panti Wreda. 

Kepuasan hidup antara 

lansia yang tinggal di 

rumah lebih tinggi dari 

pada lansia yang 

tinggal di Panti Wreda. 

Kepuasan hidup pada 

lansia yang tinggal di 

rumah yang 

ditunjukkan dengan 

nilai Uji-t = - 8,236 (p 

< 0, 01). 

 

9 Perbedaan 

Kualitas Hidup 

Lansia yang 

Tinggal di 

Komunitas 

dengan di 

Pelayanan 

Sosial Lanjut 

Usia; Amalia 

Yulianti; 

Ni’mal 

Baroya; Mury 

Ririanty; 2013 

Desain      : Pendekatan 

Cross-Sectional  

Sample     : Besar Sampel 

Sebesar 210 

Responden. 

Variabel   : Kualitas hidup 

Instrumen: Kuesioner yang 

diadaptasi dari 

WHOQOL-

BREF oleh 

WHOQOL 

Group dengan 26 

butir pertanyaan 

Analisis   : Uji Chi Square, 

Uji Mann 

Whitney dan 

Kruskal Wallis 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

tidak terdapat 

perbedaan kualitas 

hidup lansia yang 

tinggal di komunitas 

dengan di Pelayanan 

Sosial Lanjut Usia 

Jember. Selain itu, 

terdapat perbedaan 

signifikan pada 

kualitas hidup lansia 

berdasarkan partisipasi 

sosial untuk lansia 

yang tinggal di 

komunitas. Sedangkan 

untuk lansia yang 

tinggal di Pelayanan 

Sosial Lanjut Usia 

Jember, terdapat 

perbedaan signifikan 

pada kualitas hidup 

berdasarkan status 

pernikahan.  
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No. Judul Artikel; 

Penulis; 

Tahun 

Metode 

(Desain, Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis) 

Hasil Penelitian 

   Berdasarkan 

domain kualitas hidup, 

untuk lansia yang 

tinggal di komunitas 

terdapat perbedaan 

signifikan 

berdasarkan status 

pernikahan pada 

domain sosial dan 

dukungan keluarga 

pada domain 

lingkungan. 

Sedangkan pada lansia 

yang tinggal di 

Pelayanan Sosial 

Lanjut Usia Jember 

terdapat perbedaan 

berdasarkan variabel 

usia pada domain 

sosial. 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 

Gambar 3. 1  Kerangka Konseptual Pengaruh Terapi Psikoreligius Dzikir terhadap Tingkat   

Kecemasan pada Lansia yang Tinggal di Panti Berdasarkan Teori Konsekuensi 

Fungsional Miller

: diteliti : tidak diteliti 

Nursing Interventions 

Terapi Psikoreligius Dzikir 

Wellness Outcomes (Positive Functional Consequences) 

1. Hati dan pikiran menjadi tenang 

2. Menciptakan keyakinan, kekuatan dan sikap optimisme bagi  lansia 

Pengkajian Keperawatan 

1. Age-related changes 

2. Risk factors 
3. Fungtional consequences 

 

Age Related Changes 

1. Bertambahnya usia 

2. Perubahan fisik akibat  
proses penuaan 

3. Penurunan fungsi fisiologis 

Risk Factors 

1. Penyakit degeneratif (hipertensi, 

diabetes mellitus, stroke dan 

penyakit kardiovaskuler) 
2. Perasaan takut akan datangnya 

kematian 

3. Tinggal di panti 
4. Masa pensiun 

 

Merangsang otak untuk bekerja 

Produksi endorfin meningkat 

Tingkat kecemasan menurun 

Kekhawatiran dan ketakutan 

Ketidakmampuan dalam melakukan penyerahan 

batiniah kepada Allah 

Fisiologis Psikologis 

Penghayatan akan kehadiran Allah 

Tidak merasa dalam kesendirian dan 
ringan dalam setiap langkahnya   

Negative Functional 

Consequences 

 

Kecemasan lansia yang tinggal 

di panti 

Negative Functional 

Consequences 

 

Kecemasan lansia 

yang tinggal di panti 
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Berdasarkan gambar 3.1 dapat dijelaskan pengaruh terapi psikoreligius 

dzikir terhadap tingkat kecemasan lansia yang tinggal di panti. Menurut Teori 

Konsekuensi Fungsional Miller, lansia yang tinggal di panti mengalami kondisi 

negative functional consequence yaitu kecemasan disebabkan karena adanya age 

related changes dan risk factors. Age related changes merupakan perubahan yang 

progresif dan bersifat irreversible seperti semakin bertambahnya usia, perubahan 

kondisi fisik akibat proses penuaan dan penurunan fungsi fisiologis pada lansia. 

Sedangkan risk factors yang terjadi pada lansia dengan kecemasan yang tinggal di 

panti disebabkan karena penyakit degeneratif (hipertensi, diabetes, stroke, dan 

penyakit  kardiovaskuler), perasaan takut akan datangnya kematian, tinggal di panti 

dan memasuki masa pensiun.  

Penanganan masalah kecemasan pada lansia yang tinggal di panti dapat 

dilakukan dengan menggunakan pendekatan aspek spiritual yaitu terapi 

psikoreligius dengan berdzikir. Dzikir dapat digunakan sebagai terapi non-

farmakologis dalam mengatasi kecemasan pada lansia. Secara fisiologis terapi 

psikoreligius dzikir merangsang otak untuk bekerja, dan ketika otak mendapatkan 

rangsangan dari luar maka otak akan memproduksi neuropeptida yaitu endorfin 

yang berfungsi memberikan efek kenyamanan dan ketenangan. 

Secara psikologis efek dari dzikir yang terjadi dalam dimensi alam sadar 

akan menumbuhkan penghayatan akan kehadiran Allah SWT yang senantiasa hadir 

dalam diri manusia dalam kondisi apapun dan saat kesadaran tersebut muncul maka 

manusia tidak lagi merasa dalam kesendirian dalam kehidupannya di dunia dan 

senantiasa merasakan ringan dalam setiap langkahnya karena adanya tempat untuk 

berkeluh kesah yaitu Allah. Selain itu dzikir hati dapat memberikan efek relaksasi 
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dan ketenangan. Melalui terapi dzikir nantinya akan diperoleh efek ketenangan dan 

kepasrahan yang mendalam terhadap Allah SWT tentang kekuasaan dan kasih 

sayang-Nya sehingga lansia tidak merasa takut, khawatir dan cemas dalam 

menjalani masa tua mereka serta terbangun sugesti positif dalam menciptakan 

keyakinan, kekuatan dan sikap optimisme bagi lansia dalam menghadapi masa tua 

mereka secara lebih baik dan berkualitas. Lansia yang melakukan dzikir dalam 

kondisi khusyuk akan membawa pengaruh positif terhadap aspek fisik maupun 

psikis sehingga berdampak pada ketenangan, kebahagiaan, kekuatan, dan harapan 

lansia serta menurunkan ketegangan psikis baik kecemasan, stres maupun depresi 

sehingga lansia memiliki kesempatan untuk menjalani masa tua dalam kondisi sehat 

dan bahagia. 

3.2 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah atau pertanyaan 

penelitian (Nursalam 2013). Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1:  

1. Ada pengaruh terapi psikoreligius dzikir terhadap tingkat kecemasan lansia 

yang tinggal di panti. 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan suatu strategi untuk mencapai tujuan 

penelitian yang telah diterapkan dan berperan sebagai pedoman atau penuntun 

peneliti pada seluruh proses penelitian (Nursalam 2013). Desain penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen semu (Quasi Experiment) 

dengan pretest – posttest with control group design. Pada penelitian ini terlebih 

dahulu dilakukan pretest sebelum memberikan perlakuan dan melakukan posttest 

setelah memberikan perlakuan. 

Tabel 4. 1 Desain Penelitian 

Subjek Pre-test Perlakuan Post-test 

K-A O-A I O1-A 

K-B O-B - O1-B 

 Time 1 Time 2 Time 3 

 

Keterangan : 

K-A : Subjek (lansia cemas yang tinggal di panti) perlakuan 

K-B : Subjek (lansia cemas yang tinggal di panti) kontrol 

O-A : Pengisian kuesioner oleh kelompok perlakuan sebelum diberikan terapi       

     psikoreligius dzikir pada kelompok perlakuan 

O-B : Pengisian kuesioner oleh kelompok kontrol sebelum diberikan terapi   

  psikoreligius dzikir pada kelompok perlakuan 

I : Dilakukan perlakuan terapi psikoreligius dzikir 

- : Tidak dilakukan perlakuan
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O1-A : Pengisian kuesioner oleh kelompok perlakuan setelah terapi       

     psikoreligius dzikir pada kelompok perlakuan 

O1-B : Pengisian kuesioner oleh kelompok kontrol setelah diberikan terapi       

     psikoreligius dzikir pada kelompok perlakuan 

4.2 Populasi, Sampel, Sampel, Besar Sampel dan Sampling 

4.2.1 Populasi 

Populasi penelitian adalah semua objek yang memenuhi kriteria yang 

telah ditetapkan (Nursalam 2013). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh 

lansia yang tinggal di panti dengan jumlah total 129 orang lansia yang tinggal 

di panti werdha di Kota Surabaya (UPTD Griya Wreda dan Panti Werdha 

Hargodedali). 

4.2.2 Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang digunakan sebagai subjek 

penelitian melalui sampling (Nursalam 2013). Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi untuk mengurangi bias 

pada hasil penelitian. Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek 

penelitan dari suatu populasi target terjangkau dan yang akan diteliti. Kriteria 

eksklusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang memenuhi 

kriteria inklusi (Nursalam 2013). 

1. Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah: 

1) Beragama Islam 

2) Memiliki gangguan tingkat kecemasan ringan, sedang, berat dan 

panik 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

57 

 

SKRIPSI PENGARUH TERAPI PSIKORELIGIUS... ADIB HUDA MUJTABA 

3) Bersedia untuk menjadi responden penelitian dengan memberikan 

persetujuan menjadi responden penelitian baik secara lisan maupun 

tulisan dengan menandatangani inform consent. 

2. Kriteria eksklusi penelitian ini adalah: 

1) Lansia yang mengalami gangguan pendengaran dan pembicaraan 

3. Kriteria drop out dalam penelitian ini adalah: 

1) Lansia yang mengundurkan diri ditengah penelitian 

2) Lansia yang meninggal dunia ditengah penelitian 

4.2.3 Besar sampel 

Penentuan besar sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive 

sampling, dimana jumlah sampel didapat berdasarkan populasi yang sesuai 

dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan oleh penulis. Besar 

sampel didapatkan sebanyak 40 responen (20 kelompok perlakuan dan 20 

kelompok kontrol) dari total populasi sebanyak 129 responden. 

4.2.4 Sampling  

Teknik sampling adalah proses menyeleksi porsi dari populasi untuk 

dapat mewakili populasi (Nursalam 2013). Teknik sampling dalam penelitian 

ini menggunakan teknik non-probability sampling dengan tipe purposive 

sampling. Purposive sampling merupakan tipe pengambilan sampel 

berdasarkan seleksi populasi sesuai yang dikehendaki peneliti (sesuai dengan 

tujuan atau masalah dalam penelitian), sehingga sampel tersebut dapat 

mewakili karakteristik populasi yang telah ditentukan sebelumnya. 
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4.3 Identifikasi Variabel dan Definisi Operasional  

Variabel adalah perilaku atau karakteristik yang memberikan nilai beda 

terhadap sesuatu (benda, manusia, dan lain-lain). Dalam penelitian ini ada dua 

variabel yaitu variabel independen atau variabel bebas dan variabel dependen atau 

variable terikat (Nursalam 2013). 

4.3.1 Variabel independen atau bebas 

Variable independen adala variable yang dapat mempengaruhi variable 

lain (Nursalam 2013). Dalam penelitian ini variabel independen adalah terapi 

psikoreligius dzikir. 

4.3.2 Variabel dependen atau tergantung 

Variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi nilainya ditentukan 

oleh variabel lain (Nursalam 2013). Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah tingkat kecemasan lansia. 
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4.4 Definisi Operasional 

Ada dua macam definisi yaitu definisi nominal dan definisi riil. Definisi nominal menerangkan arti kata, hakiki, ciri, maksud 

dan kegunaan serta asal muasal (sebab). Definisi riil menerangkan objek yang dibatasinya, terdiri atas dua unsur yaitu unsur yang 

menyamakan dengan hal yang lain dan unsur yang membedakan dengan hal lain (Nursalam 2013). 

Tabel 4. 2 Definisi Operasional 

Variabel Definisi Operasional Parameter Instrumen Skala Skor 

Independen : 

Terapi 

psikoreligius 

dzikir 

 

Bentuk psikoterapi 

dengan menggunakan 

pendekatan kesehatan 

jiwa dan aspek 

kegamaan yang 

dilakukan dengan 

cara memuji nama 

Allah SWT dan 

selalu mengingat-

Nya di manapun 

berada agar tercapai 

ketenangan jiwa dan 

batin. 

 

 

1 Sebelum dilakukan dzikir, 

terlebih dahulu diberikan 

bimbingan keagamaan tentang 

faedah dan keutamaan dzikir 

yang didasari dalil-dalil Al-

Qur’an dan Hadits sebagai 

pengantar selama 10 menit.  

2 Setelah diberikan bimbingan 

keagamaan, lalu dilakukan 

dzikir selama 30 menit. 

3 Dilakukan 1 hari sekali 

selama 6 hari berturut-turut 

setiap sore hari yaitu setelah 

sholat ashar berjamaah / pukul 

15.30 WIB 

4 Materi terapi psikoreligius 

dzikir terdapat dalam booklet 

yang meliputi: pengertian 

dzikir, bentuk-bentuk dzikir, 

etika dzikir, keutamaan dzikir 

dan bacaan dzikir. 

 

- SAK 

(Satuan 

Acara 

Kegiatan) 

- Booklet 

 

 

- 

 

- 
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Variabel Definisi Operasional Parameter Instrumen Skala Skor 

Dependen : 

Tingkat 

Kecemasan 

 

Perasaan khawatir 

atau takut terhadap 

sesuatu yang 

mungkin terjadi  

 

Tanda dan gejala kecemasan yang 

terjadi yaitu kecemasan kognitif, 

kecemasan motorik, kecemasan 

somatik dan kecemasan afektif yang 

terdapat dalam 20 pertanyaan. 

 

 

 

Kuesioner 

Geriatric 
Anxiety 

Inventory 
(GAI) 

 

Ordinal 

 

Hasil pengukuran dinyatakan dengan 

skor 0-20 

1) 0        = tidak ada kecemasan 

2) 1-5     = kecemasan ringan 

3) 6-10   = kecemasan sedang 

4) 11-15 = kecemasan berat 

5) 16-20 = kecemasan berat sekali atau 

panik 
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4.5 Instrumen penelitian 

Instrumen pengumpulan data merupakan alat bantu yang dipilih dan 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi 

sistematis dan mudah (Arikunto 2013). Instrumen yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah SAK (Satuan Acara Kegiatan), booklet dan kuesioner. 

4.5.1. Satuan Acara Kegiatan (SAK) 

Satuan Acara Kegiatan (SAK) digunakan sebagai acuan dalam 

melakukan terapi psikoreligius dzikir pada lansia yang mengalami kecemasan 

di panti. Satuan Acara Kegiatan (SAK) ini berisi tentang topik, sasaran, 

tempat, waktu, tujuan, materi, metode, media, pelaksanaan dan evaluasi terapi 

psikoreligius dzikir. 

4.5.2. Booklet  

Booklet adalah suatu media untuk menyampaikan pesan-pesan 

kesehatan dalam bentuk tulisan dan gambar. Booklet sebagai saluran, alat 

bantu, sarana dan sumber daya pendukungnya untuk menyampaikan pesan 

harus menyesuaikan dengan isi materi yang akan disampaikan.  

Booklet umumnya digunakan dengan tujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan tentang isu-isu kesehatan, karena booklet memberikan informasi 

dengan spesifik, dan banyak digunakan sebagai media alternatif untuk 

dipelajari pada setiap saat bila seseorang menghendakinya. Berdasarkan 

pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa booklet dapat digunakan untuk 

proses pembelajaran mandiri.  
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Booklet memiliki beberapa kelebihan yaitu : 

1. Dapat dipelajari setiap saat, karena desain berbentuk buku 

2. Memuat informasi relatif lebih banyak dibandingkan poster 

3. Pengguna dapat menyesuaikan dari belajar mandiri 

4. Pengguna dapat melihat isinya pada saat santai 

5. Informasi dapat dibagikan kepada orang lain 

6. Mudah dibuat, diperbanyak dan diperbaiki serta disesuaikan 

7. Mengurangi kebutuhan mencatat 

8. Dapat dibuat secara sederhana dengan biaya yang relatif murah 

9. Mengurangi kebutuhan mencatat 

10. Daya tampung lebih luas 

11. Dapat diarahkan pada segmen tertentu 

Dalam mengukur instrumen independen yaitu terapi psikoreligius 

dzikir peneliti menggunakan booklet “Dzikir sebagai Metode untuk 

Menurunkan Tingkat Kecemasan Lansia” yang berisi tentang pengertian 

terapi psikoreligius dzikir, manfaat dzikir, tata cara berdzikir, hadits tentang 

dzikir dan bacaan-bacaan dzikir. Booklet dibuat dan didesain sendiri oleh 

peneliti sehingga menarik minat dan mempermudah responden dalam 

memahami isi booklet. 

4.5.3. Kuesioner 

Kuesioner yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang hal-hal yang 

dia ketahui (Arikunto 2013). Instrumen untuk mengukur variabel dependen 

yaitu tingkat kecemasan pada lansia yang tinggal di panti, peneliti 
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menggunakan lembar kuesioner Geriatric Anxiety Inventory (GAI). Peneliti 

mendapatkan kuesioner Geriatric Anxiety Inventory (GAI) secara gratis 

dalam bentuk Bahasa Indonesia dari http://eshop.uniquest.com.au yang sudah 

diuji validitas dan reabilitas dalam penelitian Pachana et al. (2007) dengan 

nilai validitas 0,93 dan reliabilitas sebesar 0,91 dengan judul Development 

and Validation of the Geriatric Anxiety Inventory. 

Kuisoner Geriatric Anxiety Inventory (GAI) terdiri dari 20 pertanyaan 

yang berisi gejala-gejala kecemasan pada lansia yang masing-masing diberi 

penilaian antara 0 atau 1, yang artinya adalah nilai 0: “Tidak Setuju” dan nilai 

1: “Setuju”. Masing-masing nilai angka dari ke 20 pertanyaan tersebut 

dijumlahkan dan hasil dari penjumlahan tersebut dapat diketahui tingkat 

kecemasan lansia yaitu: tidak ada kecemasan (0), kecemasan ringan (1-5), 

kecemasan sedang (6-10), kecemasan berat (11-15) dan kecemasan berat 

sekali / panik (16-20). Alat ukur ini terdiri atas 4 kelompok gejala yaitu 

kognitif, motorik, somatik dan afektif. Gejala kognitif terdapat pada 

pertanyaan nomor: 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 16 dan 17. Gejala motorik terdapat 

pada pertanyaan nomor: 3 dan 15. Gejala somatik terdapat pada pertanyaan 

nomor: 7, 12 dan 18. Sedangkan gejala afektif terdapat pada pertanyaan 

nomor: 6, 10, 13, 19 dan 20. 

 

4.6 Waktu dan Tempat Penelitian 

Peneliti  melakukan penelitian di UPTD Griya Wreda dan Panti Werdha 

Hargodedali Surabaya, pada 19 - 24 Desember 2016.  

 

http://eshop.uniquest.com.au/
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4.7 Pengumpulan Data  

4.7.1. Prosedur Administrasi 

Langkah awal dalam penelitian ini yaitu permohonan perizinan dari 

akademik Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga yang ditujukan 

kepada kepala Bakesbangpol dan linmas Kota Surabaya, kemudian ditujukan 

ke Kepala UPTD Griya Wreda dan Panti Werdha Hargodedali Surabaya. 

Peneliti kemudian melakukan penelitian di UPTD Griya Wreda dan Panti 

Werdha Hargodedali. Setelah selesai melakukan penelitian, peneliti 

mendapatkan surat keterangan bahwa telah melakukan penelitian dari UPTD 

Griya Wreda dan Panti Werdha Hargodedali Surabaya. 

4.7.2. Prosedur etik 

Penelitian dengan judul “Pengaruh Terapi Psikoreligius Dzikir 

terhadap Tingkat Kecemasan pada Lansia yang Tinggal di Panti di Surabaya” 

telah dinyatakan lulus kaji etik dan mendapatkan sertifikat Ethical Approval 

dengan No. 274 – KEPK pada tanggal 11 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh 

Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. 

4.7.3. Prosedur Teknis Pengumpulan Data 

Peneliti sebelum mengambil responden terlebih dahulu mengikuti uji 

etik yang dilaksanakan di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga dan 

dinyatakan lulus kaji etik, peneliti memulai untuk melakukan pengambilan 

data. Teknik pengambilan data yaitu sebagai berikut: peneliti melakukan 

pemilihan dan perekrutan  responden yang dilakukan secara purposive 

sampling, dimana lansia dengan kecemasan yang memenuhi kriteria inklusi 
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dan ekslusi serta bersedia menjadi responden akan diambil sebagai sampel 

penelitian.  

Tahap selanjutnya, peneliti membagi responden menjadi 2 kelompok 

yaitu lansia yang tinggal di UPTD Griya Wreda dijadikan sebagai kelompok 

perlakuan dan lansia yang tinggal di Panti Werdha Hargodedali Surabaya 

sebagai kelompok kontrol. Responden yang tinggal di UPTD Griya Wreda 

dan Panti Werdha Hargodedali bersedia mengikuti penelitian dengan 

menandatangani informed consent serta mengisi data demografi responden. 

Peneliti menjelaskan tujuan penelitian kepada responden sekaligus 

melakukan pretest untuk menilai tingkat kecemasan lansia dengan mengisi  

kuesioner GAI (Geriatric Anxiety Inventory) yang dibantu dan dibimbing 

oleh peneliti dan tim. Selama proses penelitian berlangsung, peneliti dibantu 

oleh tim peneliti yang terdiri dari 5 orang yang juga menempuh pendidikan 

di Program Studi Pendidikan Ners Universitas Airlangga yang sebelumnya 

diberikan penjelasan tentang penelitian ini agar tidak terjadi kesalahpahaman 

antara peneliti, tim peneliti dan responden.  

Kelompok perlakuan terdiri dari 20 responden. Kelompok perlakuan 

diberikan terapi psikoreligius dzikir selama 6 hari pada sore hari yaitu pukul 

15.30 WIB atau setelah sholat ashar berjamaah di aula panti. Intervensi 

pertama pada kelompok perlakuan diberikan pada tanggal 19 Desember 2016 

setelah sholat ashar berjamaah. Sebelum diajarkan berdzikir, peneliti 

membagikan booklet tentang “Dzikir sebagai Metode untuk Menurunkan 

Tingkat Kecemasan Lansia” dan selanjutnya responden diberikan penjelasan 

mengenai terapi psikoreligius dzikir, manfaat berdzikir, teknik pelaksanaan 
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dzikir dan bacaan-bacaan dzikir, kemudian responden diajak untuk berdzikir 

berjamaah dengan mengeraskan suara. Kegiatan psikoreligius dzikir 

diberikan selama 60 menit oleh peneliti yang didampingi ustadz Huda selaku 

guru keagamaan di UPTD Griya Wreda. Tahap yang dilakukan selanjutnya 

adalah pengambilan data posttest pada kelompok perlakuan dilakukan di hari 

ke-6 atau setelah pemberian intervensi psikoreligius dzikir hari terakhir. 

Kelompok kontrol terdiri dari 20 responden. Kelompok ini tidak 

mendapatkan intervensi terapi psikoreligius dzikir dan hanya mengikuti 

kegiatan yang ada di panti. Kegiatan posttest pada kelompok kontrol 

dilakukan di hari ke-6 setelah pengambilan data pretest yaitu tanggal 24 

Desember 2016. Pengambilan data posttest menggunakan instrument yang 

sama dengan pengumpulan data pretest yaitu dengan menggunakan kuesioner 

GAI (Geriatric Anxiety Inventory). Setelah penelitian selesai dilakukan 

kelompok kontrol mendapatkan booklet dan intervensi terapi psikoreligius 

dzikir. Tindakan ini dilakukan agar tidak menimbulkan kesan ketidakadilan 

antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol.  

 

4.8 Analisis Data  

Menurut Arikunto (2013) agar analisis penelitian menghasilkan informasi 

yang benar, paling tidak ada empat tahapan dalam pengolahan data yang harus 

dilalui yaitu: 

1. Editting, yaitu merupakan kegiatan untuk melakukan pengecekan isian 

formulir atau kuesioner apakah jawaban yang ada di kuesioner sudah 

lengkap, jelas, dan konsisten. 
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2. Coding, yaitu merupakan kegiatan mengubah data berbentuk huruf menjadi 

data berbentuk angka atau bilangan.  

3. Processing, yaitu memproses data agar data yang sudah di entry dapat 

dianalisis. 

4. Cleaning, merupakan bagian pengecekan kembali data yang sudah di entry 

apakah ada kesalahan atau tidak. 

Peneliti melakukan analisis univariat dan bivariat setelah menyelesaikan 

pengolahan data: 

1. Analisis univariat 

Analisis univariat adalah analisis secara deskriptif yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan karakteristik variabel yang diteliti yaitu usia, jenis 

kelamin, status perkawinan, lama menghuni panti dan pendidikan terakhir.  

2. Analisis bivariat 

Analisis bivariat bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara kedua 

variabel (variabel independen dan variabel dependen). Data yang terkumpul 

kemudian ditabulasi dengan cara penelitian menggunakan perangkat lunak 

dengan uji Wilcoxon Signed Rank Test untuk mengetahui perubahan pretest 

dan posttest pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Sedangkan 

uji Mann-Whitney U Test untuk mengetahui perbedaan posttest tingkat 

kecemasan lansia setelah diberikan terapi psikoreligius dzikir pada 

kelompok perlakuan dan kontrol. 
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4.9 Kerangka Operasional Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 1  Kerangka Operasional Penelitian Pengaruh Terapi Psikoreligius 

Dzikir terhadap Tingkap Kecemasan pada Lansia Yang Tinggal di 

UPTD Griya Wreda dan Panti Hargodedali Surabaya 2016 

Populasi:  

Lansia yang tinggal di panti di UPTD Griya Wreda dan  

Panti Werdha Hargodedali Surabaya  

(129 responden) 

Sampel (40 responden) 

Sampel bertujuan 

(Purposive Sampling) 

Kriteria inklusi dan 

eksklusi 

Pengumpulan sampel 

Pretest: kelompok perlakuan 

dengan kuesioner Geriatric Anxiety 

Inventory (GAI) 

Pretest: kelompok kontrol  dengan 

kuesioner Geriatric Anxiety 

Inventory (GAI) 

Intervensi pemberian booklet dan 

mengajarkan terapi psikoreligius 

dzikir selama 6 hari 

Posttest: kelompok perlakuan 

dengan kuesioner Geriatric 

Anxiety Inventory (GAI) 

Posttest: kelompok kontrol 

dengan kuesioner Geriatric 

Anxiety Inventory (GAI) 

Analisis data univariat (numerik dan kategorik) 

dan bivariat (uji Wilcoxon Signed Rank Test dan 

Mann-Whitney U Test) 

Hasil penelitian 
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4.10 Masalah Etik (Ethical Clearance) 

Menurut Nursalam (2013), masalah etik pada penelitian yang menggunakan 

subjek manusia menjadi isu sentral yang berkembang saat ini. Pada penelitian ilmu 

keperawatan, hampir 90% subyek yang digunakan adalah manusia, maka peneliti 

harus memahami prinsip – prinsip etika penelitian, yaitu: 

4.10.1. Informed consent 

Subyek harus mendapatkan informasi secara lengkap tentang tujuan 

penelitian yang akan dilaksanaan, mempunyai hak untuk bebas berpartisipasi 

dan menolak menjadi responden. 

4.10.2. Autonomy (kebebasan) 

Prinsip autonomy yaitu peneliti memberikan kebebasan bagi klien 

menentukan keputusan sendiri apakah bersedia atau tidak ikut dalam 

penelitian, tanpa adanya paksaan dan pengaruh dari peneliti. 

4.10.3. Anonimity (tanpa nama) 

Anonimity merupakan masalah etik dalam penelitian keperawatan 

dengan cara tidak mencantumkan nama responden pada lembar kuesioner dan 

lembar observasi tetapi cukup dengan memberikan kode. 

4.10.4. Confidentiality (kerahasiaan) 

Subyek mempunyai hak untuk meminta bahwa data yang diberikan 

harus dirahasiakan, hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan pada 

hasil riset. 
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4.10.5. Justice (keadilan) 

Subyek harus diperlakukan secara adil baik sebelum, selama dan 

sesudah keikutsertaannya dalam penelitian tanpa adanya diskriminasi apabila 

tenyata mereka tidak bersedia atau dikeluarkan dari penelitian. 

4.10.6. Beneficience (Manfaat) 

Prinsip ini bertumpu pada aspek manfaat, maka segala bentuk 

penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat pada suyek (manusia). 

Prinsip ini dapat diterapkan dengan tidak memberikan atau menimbulkan 

kekerasan pada manusia dan tidak menjadikan manusia sebagai obyek 

eksploitasi. Pada penelitian ini subyek penelitian mendapatkan manfaat 

dalam upaya menurunkan tingkat kecemasan untuk mencapai derajat 

kesehatan yang optimal. 
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BAB 5  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN    

 

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian tentang pengaruh terapi 

psikoreligius dzikir terhadap tingkat kecemasan pada lansia di UPTD Griya Wredha 

Surabaya dan Panti Hargodedali Surabaya yang dilakukan pada 19-24 Desember 

2016. Penyajian data meliputi gambaran umum lokasi penelitian, karakteristik 

responden, kategori tingkat kecemasan responden dan hasil uji beda pretest dan 

posttest pada kelompok perlakuan dan kontrol. Selanjutnya akan diuraikan 

pembahasan tentang pengaruh terapi psikoreligius dzikir terhadap tingkat 

kecemasan lansia pada kelompok perlakuan dan kontrol. 

5.1. Data Umum 

5.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di UPTD Griya Wreda dan Panti Werdha 

Hargodedali Surabaya. UPTD Griya Wreda berlokasi di Jalan Medokan Asri 

Barat X Blok N-19, Rungkut, Surabaya, sedangkan Panti Werdha 

Hargodedali berlokasi di Jalan Manyar Kartika IX Nomor 22, Menur 

Pumpungan, Sukolilo, Surabaya. UPTD Griya Wreda merupakan panti 

dibawah naungan Dinas Sosial Kota Surabaya dan Ibu Tri Rismaharini selaku 

Walikota Surabaya meresmikannya pada tanggal 16 Juli 2013. Panti Werdha 

Hargodedali merupakan panti dibawah sebuah yayasan yang didirikan oleh 

Almarhumah Ibu R. Soedrijah Soerodikoesoemo (Ibu Dar Mortir).
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Operasional UPTD Griya Werda Surabaya dipimpin oleh seorang 

kepala UPTD dengan jumlah tenaga yang ada yaitu 29 orang terdiri dari 4 

orang tenaga PNS (PLT UPTD, kepala tatausaha dan 2 staf) dan 25 orang 

tenaga honorer (10 orang perawat, 2 tenaga administrasi, 5 tenaga kebersihan, 

5 tenaga keamanan, 2 tenaga juru masak dan 1 ustadz), sedangkan di Panti 

Werdha Hargodedali Surabaya dipimpin oleh seorang kepala panti dengan 

jumlah tenaga yaitu 11 orang yang terdiri dari 1 orang kepala panti, 3 orang 

perawat kesehatan, 6 orang perawat umum, 1 tenaga logistik, 3 tenaga 

keamanan, 3 guru spiritual dan 2 tenaga kebersihan. 

 UPTD Griya Wreda mempunyai 4 gedung dan di setiap gedung 

terdapat 2 kamar yang mempunyai kapasitas 12-13 lansia per kamar. Setiap 

kamar terdapat 1 kamar mandi dan 6  lemari pakaian. 7 dari 8 kamar sudah 

bisa digunakan terdiri dari 2 kamar untuk lansia laki-laki (Ruang Wijaya 

Kusuma dan Ruang Tulip), 4 kamar untuk lansia perempuan (Ruang Melati, 

Ruang Anggrek, Ruang Mawar dan Ruang Lavender), 1 kamar untuk lansia 

dengan perawatan intensif (Ruang Kamboja) dan 1 kamar masih dalam tahap 

pembangunan yang belum bisa ditempati. Sarana prasarana yang ada di 

UPTD Griya Wreda terdiri dari aula, ruang makan, dapur, ruang perawatan, 

taman, dan kantor. Sedangkan di Panti Werdha Hargodedali Surabaya 

mempunyai 3 gedung dengan setiap gedungnya terdapat 5 kamar yang 

mempunyai kapasitas 4-6 lansia per kamar. Setiap kamar terdapat 1 kamar 

mandi dan lemari pakaian. Sarana prasarana yang ada di Panti Werdha 

Hargodedali Surabaya meliputi aula, kantor, ruang perawatan, ruang makan, 

dapur, dan taman. 
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Jumlah lansia yang ada di UPTD Griya Wreda yaitu sebesar 78 lansia 

yang terdiri dari 26 lansia laki-laki dan 52 lansia perempuan yang sebagian 

besar lansia berusia diatas 70 tahun, sedangkan di Panti Werdha Hargodedali 

jumlah lansianya sebesar 51 lansia dan semuanya berjenis kelamin 

perempuan. 

Kegiatan harian lansia di UPTD Griya Wreda dan Panti Werdha 

Hargodedali sudah terjadwal dengan baik diantaranya olah raga, pemeriksaan 

tekanan darah, senam pagi, pemenuhan ADL (Activity Daily Living) makan 

dan mandi, mendengarkan musik dan menonton televisi serta fisioterapi bagi 

lansia total care. Selain itu, di UPTD Griya Wreda juga diadakan kegiatan 

keagamaan seperti sholat berjamaah, pengajian rutin setelah sholat magrib 

dan istigosah yang dilaksanakan setiap malam jumat. Penanganan masalah 

kecemasan yang sudah dilakukan di UPTD Griya Wreda dan Panti Werdha 

Hargodedali diantaranya teknik distraksi dan relaksasi, terapi tertawa dan 

terapi musik. 
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5.1.2 Karakteristik Responden 

Karakteristik responden di UPTD Griya Wreda dan Panti Werdha 

Hargodedali Surabaya adalah sebagai berikut: 

Tabel 5. 1  Distribusi Responden Menurut Karakteristik Demografi di 

UPTD Griya Wredha Surabaya dan Panti Werdha 

Hargodedali Surabaya pada Bulan Desember 2016 

Karakteristik 

Kelompok 

Perlakuan 

Kelompok 

Kontrol 

Ʃ % Ʃ % 

Usia  

1. 60-69 tahun 

2. 70-79 tahun 

3. >80 tahun 

 

8 

7 

5 

 

40 

35 

25 

 

4 

6 

10 

 

20 

30 

50 

Total 20 100 20 100 

Jenis Kelamin 

1. Laki-laki 

2. Perempuan 

 

8 

12 

 

40 

60 

 

0 

20 

 

0 

100 

Total 20 100 20 100 

Status Perkawinan 

1. Tidak Menikah 

2. Menikah 

3. Janda / duda 

 

0 

3 

17 

 

0 

15 

85 

 

0 

4 

16 

 

0 

20 

80 

Total 20 100 20 100 

Lama Menghuni Panti 

1. 0-5 tahun 

2. 6-10 tahun 

3. >10 tahun 

 

20 

0 

0 

 

100 

0 

0 

 

16 

4 

0 

 

80 

20 

0 

Total 20 100 20 100 

Pendidikan Terakhir  

1. Tidak Sekolah 

2. SD 

3. SMP 

4. SMA 

5. Sarjana 

 

9 

8 

2 

0 

1 

 

45 

40 

10 

0 

5 

 

1 

3 

6 

5 

5 

 

5 

15 

30 

25 

25 

Total 20 100 20 100 

Pekerjaan Sebelum Menghuni Panti 

1. Tidak Bekerja 

2. Petani 

3. Guru 

4. Wiraswasta 

5. Lain-lain 

 

7 

2 

1 

2 

8 

 

35 

10 

105 

10 

40 

 

3 

1 

4 

5 

7 

 

15 

5 

20 

25 

35 

Total 20 100 20 100 
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Tabel 5.1 menunjukkan distribusi menurut usia responden bahwa 

sebagian besar usia responden adalah 60-69 tahun pada kelompok perlakuan 

sebanyak 40% (8 orang). Sementara itu, sebagian besar usia pada kelompok 

kontrol adalah ≥ 80 tahun sebanyak 50% (10 orang). Mayoritas jenis kelamin 

responden berdasarkan data distribusi menunjukkan bahwa pada kelompok 

perlakuan dan kontrol responden adalah perempuan dengan prevalensi 

kelompok perlakuan 60% (12 orang) dan pada kelompok kontrol sebanyak 

100% (20 orang). Distribusi status perkawinan responden pada kelompok 

perlakuan dan kontrol sebagian besar adalah janda atau duda dengan jumlah 

kelompok perlakuan 85% (17 orang) dan pada kelompok kontrol sebanyak 

80%  (16 orang). 

Distribusi lama menghuni panti responden pada kelompok perlakuan 

dan kontrol sebagian besar adalah 0-5 tahun pada kelompok perlakuan 

sebanyak 100% (20 orang) dan pada kelompok kontrol sebanyak 80% (16 

orang). Distribusi pendidikan terakhir responden menunjukkan bahwa 

mayoritas pada kelompok perlakuan adalah tidak sekolah dengan prevalensi 

sebanyak 45% (9 orang), sedangkan pendidikan terakhir pada kelompok 

kontrol adalah SMP (Sekolah Menengah Pertama) dengan prevalensi 

sebanyak 30% (6 orang). Mayoritas pekerjaan responden sebelum menghuni 

panti pada kelompok perlakuan dan kontrol adalah lain-lain dengan 

prevalensi 40% (8 orang) pada kelompok perlakuan dan 35% (7 orang) pada 

kelompok kontrol. 
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5.1.3 Karakteristik Tingkat Kecemasan 

Distribusi tingkat kecemasan responden pada kelompok perlakuan dan 

kontrol adalah sebagai berikut: 

Tabel 5. 2  Distribusi Tingkat Kecemasan pada Responden Kelompok 

Perlakuan dan Kontrol di UPTD Griya Wredha Surabaya dan 

Panti Werdha Hargodedali Surabaya pada Bulan Desember 

2016 

Kategori Tingkat 

Kecemasan 

Perlakuan Kontrol 

Pretest Posttest Pretest Posttest 

Ʃ % Ʃ % Ʃ % Ʃ % 

1. Tidak Ada Kecemasan 

2. Ringan 

3. Sedang 

4. Berat 

5. Panik 

0 

5 

11 

4 

0 

0 

25 

55 

20 

0 

2 

10 

8 

0 

0 

10 

50 

40 

0 

0 

0 

5 

13 

2 

0 

0 

25 

65 

10 

0 

0 

5 

13 

2 

0 

0 

25 

65 

10 

0 

Total 20 100 20 100 20 100 20 100 

Wilcoxon Signed Ranks Test p = 0,001 p = 1,000 

Mann-Whitney U Test p = 0,024 

         

Tabel 5.2 menjelaskan tentang distribusi tingkat kecemasan responden 

pada kelompok perlakuan dan kontrol. Pada kelompok perlakuan, mayoritas 

tingkat kecemasan responden pada pretest adalah kecemasan pada tingkat 

sedang sebanyak 55% (11 orang), masih terdapat responden dengan tingkat 

kecemasan berat sebanyak 20% (4 orang) dan mayoritas mengalami gejala 

kecemasan kognitif. Data distribusi posttest pada kelompok perlakuan 

menunjukkan bahwa terdapat penurunan tingkat kecemasan responden. 

Mayoritas tingkat kecemasan responden pada posttest kelompok perlakuan 

adalah tingkat kecemasan ringan sebanyak 50% (10 orang). Pretest dan 

posttest pada kelompok kontrol menujukkan bahwa mayoritas tingkat 

kecemasan pada responden adalah tingkat kecemasan sedang sebanyak 65% 

(13 orang) dan mayoritas mengalami gejala kecemasan motorik.  
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Hasil data yang didapatkan dengan menggunakan uji Wilcoxon Signed 

Ranks Test pada variabel kecemasan pada pretest dan posttest kelompok 

perlakuan menunjukkan bahwa pada kelompok perlakuan p < 0,05 yaitu 

sebesar 0,001 yang berarti bahwa pretest dan posttest pada kelompok 

perlakuan terdapat perbedaan tingkat kecemasan yang signifikan. Sementara 

itu, hasil data yang didapatkan dengan menggunakan uji Wilcoxon Signed 

Ranks Test pada pretest dan posttest kelompok kontrol menunjukkan bahwa 

p > 0,005 yaitu sebesar 1,000 yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan 

tingkat kecemasan pada pretest dan posttest kelompok kontrol. 

Hasil data posttest pada kelompok perlakuan dan kontrol menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan hasil pada kedua kelompok yang dilakukan dengan 

menggunakan uji Mann – Whitney U Test. Tabel distribusi menunjukkan 

perbedaan hasil data posttest tingkat kecemasan pada kelompok perlakuan 

dan kontrol adalah sebesar 0,024 yang berarti bahwa p < 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan hasil data posttest 

pada kedua kelompok (kelompok perlakuan dan kontrol). 

 

5.2. Pembahasan 

Kecemasan merupakan suatu gangguan alam perasaan yang ditandai dengan 

perasaan ketakutan atau kekhawatiran yang mendalam dan berkelanjutan (Hawari 

2013). Lazarus (2006) mendefinisikan kecemasan sebagai suatu respon dari 

pengalaman yang tidak menyenangkan dan diikuti perasaan gelisah, khawatir, dan 

takut. Kecemasan pada lansia yang tinggal di panti disebabkan karena perasaan 

takut akan datangnya kematian sebagai konsekuensi dari kondisi fisiknya yang 

menurun. 
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Kecemasan yang terjadi pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol 

sebelum diberikan terapi psikoreligius dzikir yaitu kecemasan sedang. Pada 

kelompok perlakuan kecemasan disebabkan karena perasaan yang tidak 

menyenangkan yang muncul dalam pikiran responden sehingga ia mengalami 

perasaan khawatir, sulit mengambil keputusan dan perasaan gemetar. Hal tersebut 

sesuai dengan jawaban responden kelompok perlakuan pada lembar kuesioner GAI 

(Geriatric Anxiety Inventory) bahwa mayoritas responden menjawab pertanyaan 

nomor 2, 11 dan 15. Pertanyaan nomor 2 yaitu “saya merasa sulit untuk mengambil 

keputusan” dan 11 yaitu “pikiran saya sering membuat saya khawatir” termasuk 

dalam respon kognitif, sedangkan pertanyaan nomor 15 yaitu “saya sering merasa 

gemetar” termasuk dalam respon motorik. Sedangkan pada kelompok kontrol 

kecemasan timbul karena pikiran suatu hal yang buruk akan terjadi padanya 

sehingga respon yang dirasakan yaitu gelisah, merasa gemetar dan gugup. Hal 

tersebut sesuai dengan jawaban responden kelompok kontrol pada lembar kuesioner 

GAI (Geriatric Anxiety Inventory) bahwa mayoritas responden menjawab 

pertanyaan nomor 3 dan 15. Pertanyaan nomor 3 yaitu “saya sering merasa gugup”, 

sedangkan pertanyaan nomor 15 yaitu “saya sering merasa gemetar” termasuk 

dalam respon motorik. 

Data distribusi kategori tingkat kecemasan pada pretest kelompok perlakuan 

dan kontrol menunjukkan mayoritas responden pada tingkat kecemasan sedang, 

namun masih terdapat responden yang mengalami kecemasan berat baik pada 

kelompok perlakuan maupun kelompok kontrol. Menurut Stuart (2007) seseorang 

dengan kecemasan sedang akan berfokus pada hal-hal yang penting dan 

mengesampingkan yang lain sehingga lapang persepsi individu menjadi sempit, 
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sedangkan individu dengan kecemasan berat cenderung berfokus pada sesuatu yang 

terinci dan spesifik serta tidak dapat berpikir tentang yang lain sehingga persepsi 

menyempit, perhatian sangat terbatas dan tidak dapat berkonsentrasi. Mayoritas 

responden pada kelompok perlakuan yang mengalami kecemasan sedang 

berpendidikan SD (Sekolah Dasar) dan tidak sekolah. Menurut Sunaryo (2004) 

pendidikan akan mempengaruhi proses belajar seseorang, semakin tinggi 

pendidikan seseorang maka semakin mudah orang tersebut untuk menerima 

informasi. Jadi, semakin banyak informasi yang masuk maka semakin banyak pula 

pengetahuan yang didapat tentang koping yang adaptif dalam mengatasi 

kecemasan. Namun, apabila pendidikan seseorang rendah maka informasi yang 

masuk juga sedikit sehingga pengetahuan tentang koping individu dalam mengatasi 

kecemasan kurang dan beresiko mengalami kecemasan.  

Responden yang mengalami kecemasan berat pada kelompok perlakuan dan 

kontrol mayoritas berusia diatas 80 tahun. Menurut Notoatmodjo (2010) usia 

seseorang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk menerima informasi dan 

stimulus yang diberikan. Pada dasarnya semakin bertambahnya usia maka 

kemampuan menerima informasi dan pola pikir seseorang semakin berkembang. 

Kemampuan seseorang untuk menerima informasi yang diberikan kepadanya 

berhubungan dengan maturitas dari fungsi tubuh baik indera maupun otak dan 

kesehatan seseorang. Memahami karakteristik masa tua, Hurlock (1992) 

menjelaskan tentang ciri-ciri lansia yang paling menonjol yaitu terjadinya periode 

kemunduran, terbentuknya status sebagai kelompok minoritas, munculnya 

kebutuhan perubahan peran serta terjadinya banyak penyesuaian diri yang buruk. 

Perkembangan fisik pada masa lansia terlihat pada perubahan perubahan fisiologis 
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yang mengalami kemunduran. Perubahan perubahan biologis yang dialami pada 

masa lansia yang terlihat adanya kemunduran tersebut sangat berpengaruh terhadap 

kondisi kesehatan dan terhadap kondisi psikologis. Blazer & Hybels (2005) 

menambahkan lansia yang lebih tua berisiko lebih besar mengalami depresi 

biologis yang berat, seperti depresi akibat perubahan vaskular dibandingkan untuk 

lansia yang memiliki usia lebih muda. Oleh karena itu, semakin tua usia responden 

pada kelompok perlakuan dan kontrol dapat mempengaruhi tingkat kecemasan 

yang ada, karena seiring bertambahnya usia akan terjadi kemunduran baik secara 

fisik maupun psikis pada lansia. 

Teori konsekuensi fungsional yang dipopulerkan oleh Miller (2012) 

menjelaskan bahwa kecemasan yang terjadi pada lansia merupakan suatu bentuk 

konsekuensi fungsional negatif yang terjadi karena ada perubahan terkait usia (age 

related changes) dan didukung dengan faktor resiko (risk factor). Perubahan terkait 

usia pada lansia dengan kecemasan diantaranya bertambahnya usia, penurunan fisik 

akibat proses penuaan dan penurunan fungsi fisiologis pada lansia. Sedangkan 

faktor resiko yang mendukung terjadinya konsekuensi fungsional negatif yaitu 

adanya penyakit degeneratif, perasaan takut akan datangnya kematian, faktor 

lingkungan dan kurang terpapar informasi. Apabila kecemasan tersebut tidak 

ditangani maka dapat menimbulkan kondisi kekhawatiran dan ketakutan pada 

lansia di usia tua sehingga berpotensi memperburuk kualitas hidup lansia. 
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Setelah diberikan terapi psikoreligius dzikir pada kelompok perlakuan 

mayoritas kecemasan yang terjadi yaitu kecemasan ringan, sedangkan pada 

kelompok kontrol yang tidak diberikan intervensi mayoritas kecemasan responden 

yaitu kecemasan sedang. Hasil data posttest pada kelompok perlakuan 

menunjukkan untuk pertanyaan nomor 2 tentang “saya merasa sulit untuk 

mengambil keputusan” mengalami peningkatan dan yang lain mengalami 

penurunan, sedangkan pada kelompok kontrol untuk pertanyaan nomor 3 tentang 

“saya sering merasa gugup” mengalami penurunan dan untuk pertanyaan nomor 4, 

14,15,16,17 dan 19 mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena pada 

kelompok kontrol tidak diberikan terapi psikoreligius dzikir sebagai intervensi 

dalam menangani masalah kecemasan pada lansia yang tinggal di panti. Terapi 

psikoreligius dzikir pada kelompok kontrol diberikan setelah selesai penelitian, hal 

ini bertujuan agar tercipta prinsip keadilan (justice) dalam penelitian. 

Data distribusi kategori tingkat kecemasan pada posttest kelompok perlakuan 

mayoritas responden pada tingkat kecemasan ringan dan mengalami penurunan 

tingkat kecemasan, tetapi masih terdapat responden yang tidak mengalami 

perubahan. Tidak adanya penurunan tingkat kecemasan pada kelompok perlakuan 

diduga disebabkan karena tidak adanya motivasi dalam diri individu. Menurut 

Tamher & Noorkasani (2009) mendefinisikan motivasi sebagai suatu penggerak 

dari dalam hati seseorang untuk mencapai tujuan dan perilaku tertentu. Hal tersebut 

sama seperti yang disampaikan oleh Berelson dan Steiner yang dikutip oleh Mursi 

(1997) menyebutkan motivasi merupakan kondisi internal dari seorang individu 

yang dapat melahirkan kekuatan, kegairahan dan dinamika serta pada akhirnya 

mampu mengarahkan dan membentuk pola tingkah laku individu yang 
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bersangkutan. Motivasi yang dimaksud dalam hal ini adalah keinginan untuk 

mengikuti terapi psikoreligius dzikir serta harapan lansia untuk sembuh dari 

gangguan kecemasan yang dialami.  

Sedangkan pada kelompok kontrol menunjukkan mayoritas responden pada 

tingkat kecemasan sedang, tidak mengalami perubahan tingkat kecemasan dan 

masih terdapat responden yang mengalami kecemasan berat. Tidak adanya 

penurunan tingkat kecemasan pada kelompok kontrol disebabkan karena tidak 

adanya perlakuan seperti yang dilakukan pada kelompok perlakuan dan responden 

kelompok kontrol hanya melakukan kegiatan rutin yang diadakan di panti. 

Mayoritas responden pada kelompok perlakuan dan kontrol yang tidak 

mengalami penurunan tingkat kecemasan adalah berjenis kelamin perempuan. 

Menurut Wiyono & Widodo (2010) menyatakan perempuan mempunyai tingkat 

kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, karena laki-laki lebih bersifat 

aktif dan eksploratif sedangkan perempuan lebih sensitif dibandingkan laki-laki. 

Kuraesin (2009) menambahkan bahwa pada umumnya seorang laki-laki 

mempunyai mental yang kuat terhadap sesuatu hal yang dianggap mengancam bagi 

dirinya dibandingkan perempuan. Oleh karena itu, kecemasan di panti banyak 

ditemukan pada  perempuan daripada laki-laki karena dari segi psikis perempuan 

memiliki kepribadian yang emosional, sulit mengambil keputusan dan sensitif 

terhadap sesuatu sehingga rentan mengalami kecemasan. 

Setelah diberikan terapi psikoreligius dzikir pada kelompok perlakuan 

mayoritas kecemasannya menjadi ringan. Terapi psikoreligius dzikir ini merupakan 

intervensi yang diberikan untuk merubah konsekuensi fungsional dari negatif 

menjadi positif. Hal ini karena dzikir merupakan usaha yang dilakukan untuk 
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mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara memuji-Nya, membaca fiman-

Nya, menuntut ilmu-Nya dan memohon kepada-Nya (Syukur & Utsman 2006). 

Terapi yang menggunakan media dzikir dalam mengingat Allah SWT yang 

bertujuan untuk menenangkan hati dan memfokuskan pikiran. Orang yang berdzikir 

akan menyerahkan segala permasalahan dan urusannya kepada Allah SWT, 

sehingga beban stress yang menimpanya menurun (Fanada 2012). Ditambah 

dengan adanya psikoreligius yang diberikan selama 10 menit sebelum pelaksanaan 

dzikir. Subandi et al. (2013) mendefinisikan psikoreligius sebagai suatu bentuk 

psikoterapi yang menggabungkaan antara pendekatan kesehatan jiwa modern dan 

pendekatan aspek keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan mekanisme 

koping dan mengatasi masalah kecemasan individu.  

Secara fisiologis terapi psikoreligius dengan berdzikir merangsang otak untuk 

bekerja, dan ketika otak mendapatkan rangsangan dari luar maka otak akan 

memproduksi neuropeptida yaitu endorfin yang berfungsi memberikan efek 

kenyamanan dan ketenangan. Menurut Arif (2007) efek ketenangan yang diberikan 

karena berdzikir akan memberikan respon emosi positif yang nantinya akan 

mendatangkan persepsi positif yang kemudian akan ditransmisikan ke dalam sistem 

limbik dan korteks serebral. Hasilnya adalah keseimbangan antara sintesis dan 

sekresi neurotransmitter seperti GABA (Gamma-Aminobutyric Acid) dan antagonis 

GABA. Persepsi positif yang diterima dalam sistem limbik akan menyebabkan 

amigdala mengirimkan informasi kepada locus coeruleus untuk mengaktifkan 

reaksi saraf otonom dan mengendalikan kerja saraf otonom yang menyebabkan 

sekresi epinefrin dan norepinefrin oleh medulla adrenal menjadi terkendali. 
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Secara psikologis efek dzikir yang terjadi dalam dimensi alam sadar akan 

menumbuhkan penghayatan akan kehadiran Allah SWT yang senantiasa hadir 

dalam diri manusia dalam kondisi apapun dan saat kesadaran tersebut muncul maka 

manusia tidak lagi merasa dalam kesendirian dalam kehidupannya di dunia dan 

senantiasa merasakan ringan dalam setiap langkahnya karena adanya tempat untuk 

berkeluh kesah yaitu Allah. Selain itu dzikir yang dilakukan dengan suara yang 

lembut dan sikap rendah hati dapat memberikan efek relaksasi dan ketenangan. 

Melalui terapi dzikir nantinya akan diperoleh efek ketenangan dan kepasrahan yang 

mendalam terhadap Allah SWT tentang kekuasaan dan kasih sayang-Nya sehingga 

lansia tidak merasa takut, khawatir dan cemas dalam menjalani masa tua mereka 

serta terbangun sugesti positif dalam menciptakan keyakinan, kekuatan dan sikap 

optimisme bagi lansia dalam menghadapi masa tua mereka secara lebih baik dan 

berkualitas (Bastaman 1995; Nida 2014) 

Dipandang dari sudut kesehatan jiwa dzikir mengandung kekuatan spiritual 

kerohanian yang mampu membangkitkan rasa percaya diri dan optimisme. Muatan 

spiritual dalam dzikir dengan kemampuan sentuhan metafisik berpengaruh dalam 

membangun kekuatan mental pada individu yang berdzikir. Lansia yang melakukan 

dzikir dalam kondisi khusyuk akan membawa pengaruh positif terhadap aspek fisik 

maupun psikis sehingga berdampak pada ketenangan, kebahagiaan, kekuatan, dan 

harapan lansia serta menurunkan ketegangan psikis baik kecemasan yang 

disebabkan karena takut menghadapi kematian, stres maupun depresi sehingga 

lansia memiliki kesempatan untuk menjalani masa tua dalam kondisi sehat dan 

bahagia (Nida 2014).   
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Hawari (2013) meyakini dzikir sebagai salah satu terapi yang mampu 

menumbuhkan rasa aman, tentram dan ketenangan yang mendalam sebagai 

anugerah dari Allah. Adanya God Spot dalam susunan saraf pusat (otak) membuat 

seseorang menjadi tenang, merasakan kekhusukan, kedamaian, dan rasa dekat 

dengan Allah SWT. Terapi psikoreligius dzikir merupakan bentuk intervensi 

keperawatan yang diberikan pada lansia dengan kecemasan agar tercapai 

konsekuensi fungsional yang positif. Menurut Miller (2012) konsekuensi 

fungsional positif merupakan segala hal yang dapat meningkatkan kualitas hidup 

lansia atau menurunkan tingkat ketergantungan lansia. Konsekuensi fungsional 

positif akan terjadi apabila memfasilitasi tingkat kinerja tertinggi. Konsekuensi 

positif (Wellness Outcomes) pada lansia dengan kecemasan diantaranya hati dan 

pikiran menjadi tenang serta terciptanya keyakinan kekuatan dan sikap optimisme 

bagi lansia sehingga dapan menurunkan kecemasan pada lansia. Oleh karena itu, 

terapi psikoreligius dzikir dipilih sebagai terapi alternatif non farmakologis untuk 

mengatasi kecemasan lansia yang tinggal di panti karena mengandung unsur 

spiritual yang dapat membangkitkan harapan, percaya diri dan keimanan sehingga 

lansia akan merasa tenang dan senantiasa dekat dengan Allah SWT serta menjalani 

kehidupannya dalam kondisi sehat dan bahagia 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 

pada tingkat kecemasan responden antara data posttest pada kelompok perlakuan  

dan kelompok kontrol yang dibuktikan dari hasil statistik uji Mann Whitney pada 

postest kelompok perlakuan dan kontrol menunjukkan (0,024 < α). Hal tersebut 

karena intervensi yang telah diberikan oleh peneliti kepada responden berupa terapi 

psikoreligius dzikir kepada lansia di panti yang mengalami kecemasan.                         
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Menurut Notoatmodjo (2010) dalam proses pemberian suatu intervensi atau 

stimulus akan terjadi proses timbal balik antara berbagai faktor, antara lain: subjek 

belajar, pengajar, metode dan teknik belajar, alat bantu belajar, dan materi atau 

bahan yang dipelajari.  

Pemberian terapi psikoreligius dzikir merupakan bentuk terapi modalitas 

yang dapat dilakukan sebagai terapi komplementer. Aspek religiusitas dalam 

psikoreligius dzikir mengandung unsur meditasi dan relaksasi sehingga dapat 

digunakan sebagai mekanisme koping yang dapat membangkitkan ketahanan tubuh 

secara alami. Selain itu, tingkat religiusitas yang tinggi dapat juga meningkatkan 

mood lansia dan menyehatkan diri seseorang.  
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BAB 6 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 Bab ini akan mengemukakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian 

tentang Pengaruh Terapi Psikoreligius Dzikir terhadap Tingkat Kecemasan pada 

Lansia yang Tinggal di Panti di Surabaya. 

 

6.1 Simpulan 

1. Kecemasan pada lansia yang tinggal di panti disebabkan oleh perasaan 

takut akan datangnya kematian yang ditandai dengan gejala kognitif 

yaitu perasaan khawatir. 

2. Lansia yang tinggal di panti mengalami penurunan kecemasan setelah 

diberikan terapi psikoreligius dzikir, karena dalam terapi psikoreligius 

dzikir mengandung kekuatan spiritual kerohanian yang mampu 

memberikan efek relaksasi, ketenangan dan kepasrahan yang mendalam 

terhadap Allah SWT sehingga lansia tidak lagi merasa cemas dalam 

menjalani masa tuanya. 

 

6.2 Saran 

1. Bagi profesi keperawatan 

 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai metode kebaruan dan 

inovasi dalam keperawatan, khususnya keperawatan gerontik dengan 

memberikan intervensi terapi psikoreligius dzikir untuk menurunkan 

tingkat kecemasan lansia yang tinggal di panti.  
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2. Bagi perawat panti 

Perawat panti dapat menambahkan intervensi terapi psikoreligius 

dzikir sebagai alternatif solusi terapi non farmakologis untuk 

menurunkan tingkat kecemasan lansia yang tinggal di panti. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

 Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian tentang pengaruh 

psikoreligius dzikir terhadap tingkat kecemasan lansia yang tinggal di 

komunitas. 
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Lampiran 1 Penjelasan Penelitian Bagi Responden Penelitian 

 

PENJELASAN PENELITIAN  

BAGI RESPONDEN PENELITIAN 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama   : Adib Huda Mujtaba 

Alamat:  : Jalan Mulyorejo Barat Gang 1 No. 23, Kecamatan 

Mulyorejo, Surabaya 

Pekerjaan  : Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga 

Nomor Kontak  : 085740477842 

e-mail : adibhuda@gmail.com 

 

Judul Penelitian:  Pengaruh Terapi Psikoreligius Dzikir terhadap Tingkat 

Kecemasan pada Lansia yang Tinggal di Panti di Surabaya 

 

Tujuan 

Tujuan Umum 

Menjelaskan pengaruh pemberian terapi psikoreligius dzikir terhadap 

tingkat kecemasan pada lansia yang tinggal di panti. 

 

Tujuan Khusus 

1. Menganalisis tingkat kecemasan pada lansia yang tinggal di panti sebelum 

diberikan terapi psikoreligius dzikir. 

2. Menganalisis tingkat kecemasan pada lansia yang tinggal di panti setelah 

diberikan terapi psikoreligius dzikir. 

3. Menganalisis pengaruh terapi psikoreligius dzikir terhadap tingkat kecemasan 

pada lansia yang tinggal di panti. 

 

Perlakuan yang diterapkan pada subjek 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, dalam penelitian ini 

responden akan dilakukan: 

1. Jika lansia menyetujui untuk ikut serta dalam penelitian ini, peneliti akan 

membagi dalam 2 kelompok yaitu kelompok kontrol dan kelompok 

perlakuan. 

2. Pada tahap awal, kelompok kontrol maupun kelompok intervensi diminta 

untuk mengisi kuesioner tentang kecemasan. 

3. Lansia kelompok intervensi akan mendapat booklet tentang terapi dzikir dan 

diajari cara berdzikir selama 6 hari. Pada hari ke 7 akan diberikan kuesioner 

tentang kecemasan dan mengisi kuesioner tersebut. 

 

mailto:adibhuda@gmail.com
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4. Lansia kelompok kontrol pada hari ke 7 akan diberikan kuesioner tentang 

kecemasan dan mengisi kuesioner tersebut. Setelah mengisi kuesioner, 

lansia kelompok kontrol juga mendapatkan booklet kemudian diajari cara 

berdzikir. 

 

Manfaat Penelitian Bagi Subjek Penelitian 

Rangkaian kegiatan terapi psikoreligius dzikir dapat digunakan sebagai 

upaya menurunkan tingkat kecemasan pada lansia yang tinggal di panti untuk 

mencapai derajat kesehatan yang optimal. 

Hak untuk Undur Diri 

 Keiikutsertaan lansia dalam penelitian ini bersifat sukarela dan lansia-lansia 

berhak untuk mengundurkan diri kapan pun, tanpa menimbulkan konsekuensi yang 

bersifat merugikan lansia dan apabila dalam penelitian ini tidak bersedia dijadikan 

responden, maka peneliti akan mencari responden yang lain. 

Jaminan Kerahasiaan Data 

 Semua data dan informasi identitas lansia akan dijaga kerahasiaannya, yaitu 

dengan tidak mencantumkan identitas lansia secara jelas dan pada laporan 

penelitian nama lansia diibuat kode. 

Adanya Insentif untuk Subyek Penelitian 

 Seluruh subjek penelitian tidak mendapat insentif berupa uang atau biaya 

trasportasi tetapi akan memperoleh souvenir berupa booklet terapi dzikir. 

Informasi Tambahan 

 Penelitian ini akan menyampaikan hasil penelitian kepada lansia. Jika lansia 

mengijinkan, hasil penelitian ini juga akan diberikan kepada institusi pendidikan 

dimana peneliti sedang belajar serta pada panti werdha setempat. 

Pernyataan Kesediaan 

 Apabila lansia telah memahami penjelasan dan setuju sebagai responden 

dalam penelitian ini, mohon menandatangani surat pernyataan bersedia 

berpartisipasi sebagai responden penelitian. 

 

 Surabaya, Desember 2016 

Hormat saya, 

 

 

 

Adib Huda Mujtaba 
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Lampiran 2 Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Responden (Informed Consent) 

 

SURAT PERNYATAAN 

BERSEDIA MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 

(INFORMED CONSENT) 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan BERSEDIA / TIDAK 

BERSEDIA *) menjadi peserta / responden penelitian yang akan dilakukan oleh 

Adib Huda Mujtaba, mahasiswa Program Studi S1 Pendidikan Ners Fakultas 

Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya, yang berjudul: 

“Pengaruh Terapi Psikoreligius Dzikir terhadap Tingkat Kecemasan pada Lansia 

yang Tinggal di Panti di Surabaya”. 

 

Nama  : …………………………………………………………………….. 

Umur  : ………… tahun 

Alamat  : …………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………No.Telepon/Hp: . ………………. 

 

Kode **) :  

 

Sebagai responden dari penelitian tersebut. Persetujuan ini saya buat dengan sadar 

dan tanpa paksaan dari siapa pun. Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat 

dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

*)   coret yang tidak perlu 

**) diisi oleh peneliti 

 

Surabaya, Desember 2016 

Peneliti        Responden 

 

 

 

(Adib Huda Mujtaba)         (……………………….) 
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Lampiran 3 Kuesioner 

 

 

KUESIONER 

DATA DEMOGRAFI RESPONDEN 

 

Petunjuk pengisian:  

1. Diisi oleh responden 

2. Beri tanda (X) pada jawaban yang benar 

3. Kotak “kode responden” hanya diisi oleh peneliti 

 

Pertanyaan 

1 Usia responden 

1. 60 – 69 tahun 

2. 70 – 79 tahun 

3. ≥ 80 tahun 

2 Jenis kelamin responden  

1. Laki-laki 

2. Perempuan  

3 Status perkawinan 

1. Tidak menikah 

2. Menikah 

3. Janda atau duda 

4 Lama menghuni panti 

1. 0 – 5 tahun 

2. 6 – 10 tahun 

3. ≥ 10 tahun  

5 Pendidikan terakhir responden 

1. Tidak sekolah 

2. SD (Sekolah Dasar) 

3. SMP (Sekolah Menengah Pertama) 

4. SMA (Sekolah Menengah Atas) 

5. Sarjana 

6 Pekerjaan sebelum menghuni panti 

1. Tidak bekerja 

2. Petani 

3. Guru 

4. Wiraswasta  

5. Lain-lain 

 

 

 

Kode Responden 



97 
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

 
SKRIPSI PENGARUH TERAPI PSIKORELIGIUS... ADIB HUDA MUJTABA 

KUESIONER KECEMASAN LANSIA 

GERIATRIC ANXIETY INVENTORY (GAI) 

 

Petunjuk pengisian:  

1. Jenis Kelamin : 

2. Usia  : 

 

Geriatric Anxiety Inventory (GAI) 

Jawablah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan apa yang Anda rasakan selama satu 

minggu terakhir. 

Berilah tanda (√) pada kolom Setuju apabila pernyataan tersebut sesuai dengan 

keadaan anda. 

Berilah tanda (√) pada kolom Tidak Setuju apabila pernyataan tersebut tidak sesuai 

dengan keadaan anda. 

Nilai jawaban “Setuju” yaitu 1 dan “Tidak Setuju” yaitu 0. 

 

 Setuju Tidak 

Setuju 

1 Saya merasa khawatir setiap waktu   

2 Saya merasa sulit untuk mengambil keputusan   

3 Saya sering merasa gugup   

4 Saya merasa sulit untuk bersantai   

5 Saya sering tidak dapat menikmati sesuatu karena 

khawatir 

  

6 Hal-hal kecil sangat mengganggu saya   

7 Saya sering merasa tegang   

8 Saya berpikir bahwa saya adalah seorang yang mudah 

khawatir 

  

9 Saya tidak dapat menahan kekhawatiran, bahkan pada 

hal-hal sepele 

  

10 Saya sering merasa gelisah   

11 Pikiran saya sering membuat saya khawatir   

12 Saya merasa sakit perut karena kekhawatiran saya   

13 Saya berpikir bahwa saya adalah seorang yang mudah 

gelisah 

  

14 Saya selalu merasa hal yang paling buruk akan terjadi   

15 Saya sering merasa gemetar   

Kode Responden 
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16 Saya berpikir bahwa kekhawatirn mengganggu hidup 

saya 

  

17 Kekhawatiran sering menghampiri saya   

18 Saya terkadang merasa ada sesuatu yang mengganjal di 

perut saya 

  

19 Saya melewatkan suatu hal karena saya terlalu khawatir   

20 Saya sering merasa kesal   
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Lampiran 4 Satuan Acara Kegiatan (SAK) 

 

SATUAN ACARA KEGIATAN (SAK) 

TERAPI PSIKORELIGIUS DZIKIR  

 

Pokok bahasan : Terapi Psikoreligius Dzikir 

Hari, tanggal  : 19-24 Desember 2016 

Waktu Pertemuan : 20 menit 

Tempat    : UPTD Griya Wreda dan Panti Werdha Hargodedali 

Sasaran    : Lansia yang Tinggal di Panti Werdha dengan Tingkat 

Kecemasan Ringan Sampai Panik 

 

I. Tujuan Instruksional Umum (TIU) 

Setelah mendapatkan terapi psikoreligius dzikir, lansia yang tinggal di panti dapat 

mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk menurunkan tingkat 

kecemasan. 

II. Tujuan Instruksional Khusus (TIK)   

Setelah dilaksanakan kegiatan lansia mampu: 

1. Memahami pengertian terapi psikoreligius dzikir 

2. Mengetahui bentuk-bentuk terapi psikoreligius dzikir 

3. Mengatahui manfaat terapi psikoreligius dzikir 

4. Mengetahui bacaan-bacaan dzikir 

5. Mengetahui tata cara atau etika berdzikir 

III. Materi Pembelajaran 

Pokok Bahasan: Terapi Psikoreligius Dzikir 

Sub Pokok Bahasan: 

1. Pengertian terapi psikoreligius dzikir 

2. Bentuk-bentuk terapi psikoreligius dzikir 

3. Manfaat terapi psikoreligius dzikir 

4. Bacaan-bacaan dzikir 

5. Tata cara atau etika berdzikir 

IV. Metode Pembelajaran 

1. Penyuluhan 

2. Demonstrasi  
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V. Media 

1. Booklet 

2. Speaker 

3. Mikrofon 

VI. Kegiatan 

No Waktu Kegiatan  

1. 3 menit Pembukaan: 

- Membuka kegiatan dengan mengucapkan salam 

- Memperkenalkan diri 

- Menjelaskan tujuan dari kegiatan 

- Menyebutkan materi yang akan diberikan 

2. 10 menit Pelaksanaan: 

- Menjelaskan tentang pengertian terapi psikoreligius dzikir 

- Menjelaskan tentang bentuk-bentuk terapi psikoreligius 

dzikir 

- Menjelaskan mafaat terapi psikoreligius dzikir 

- Menjelaskan bacaan-bacaan dzikir 

- Menjelaskan tata cara atau etika berdzikir 

3. 5 menit Evaluasi: 

- Menanyakan kepada peserta tentang materi yang telah 

diberikan, reinforcement kepada lansia yang dapat 

menjawab pertanyaan. 

4. 2 menit Terminasi: 

- Mengucapkan terimakasih 

- Mengucapkan salam penutup 

 

VII. Pengorganisasian 

Pelaksana : Adib Huda Mujtaba 

VIII.  Evaluasi  

a. Evaluasi Struktur  

- Lansia memperhatikan kegiatan dengan baik 

- Penyelenggaraan kegiatan dilakukan oleh mahasiswa keperawatan  

- Pengorganisasian dilakukan 1 hari sebelum pelaksanaan kegiatan. 

b. Evaluasi Proses 

- Lansia antusias terhadap materi yang disampaikan pemateri. 

- Lansia tidak meninggalkan tempat selama kegiatan berlangsung. 

- Lansia terlibat aktif dalam kegiatan. 
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c. Evaluasi Hasil  

- Lansia memahami materi yang telah disampaikan.  

- Lansia dapat mempraktekkan terapi psikoreligius dzikir dengan 

baik. 

 

XI. Lampiran Materi 

1. Pengertian Terapi Psikoreligius Dzikir 

Dzikir merupakan usaha yang dilakukan manusia untuk mendekatkan diri 

kepada Allah SWT dengan cara memuji-Nya, membaca fiman-Nya, menuntut ilmu-

Nya dan memohon kepada-Nya (Syukur & Utsman 2006). Terapi dzikir dapat 

didefinisikan sebagai terapi yang menggunakan media zikir dalam mengingat Allah 

SWT yang bertujuan untuk menenangkan hati dan memfokuskan pikiran (Fanada 

2012). 

 

2. Bentuk-Bentuk Dzikir 

Harahap & Dalimunthe (2008) membagi dzikir menjadi tiga yaitu : dzikir 

jahr, dzikir khafi dan dzikir haqiqi. 

a. Dzikir Jahr 

Dzikir jali merupakan dzikir yang dilakukan dengan suara yang keras. 

Dzikir ini disebut juga dengan dzikir lisan yaitu dengan mengucapkan 

tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan atau menyebut nama Allah SWT dan sifat-

sifat-Nya. Dzikir tingkat ini adalah dzikir pada taraf elementer dan 

dilakukan dengan lisan sehingga akan membimbing hati seseorang agar 

selalu ingat kepada Allah SWT. 

b. Dzikir Khafi 

Dzikir khafi merupakan dzikir yang dilakukan secara khusyuk oleh ingatan 

hati, baik disertai dengan dzikir lisan maupun tidak. Orang yang sudah 

mampu melakukan dzikir khafi dalam hatinya senantiasa memiliki 

hubungan dengan Allah SWT dan selalu merasakan akan kehadiran Allah 

SWT kapan dan dimana saja.  

c. Dzikir Haqiqi  

Dzikir haqiqi adalah dzikir yang dilakukan dengan seluruh jiwa raga baik 

lahiriah maupun batiniah dengan menjaga seluruh jiwa raga dari larangan 

Allah SWT dan mengerjakan apa yang diperintahkan-Nya serta tiada yang 

diingat selain Allah. Untuk mencapai tingkatan dzikir haqiqi maka 

diperlukan latihan terlebih dahulu dan dimulai dari tingkat dzikir jahr dan 

dzikir khafi. 
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3. Manfaat Terapi Psikoreligius Dzikir 

Dzikir artinya mengingat Allah SWT untuk membersihkan pikiran secara 

psikologis. Akal, perasaan, dan jasad seakan tenggelam kedalam qudrah dan iradah 

Allah, sehingga terbebas dari segala ketakutan, kegelisahan, dan rasa sakit. Selanjutnya 

seseorang akan memperoleh rahmat-Nya berupa kedamaian, ketentraman, dan 

kebahagiaan, serta kesehatan dan kebugaran jasmani. Tawakal dan berserah diri 

kepada-Nya menimbulkan ketenangan batin dan keteduhan jiwa sehingga terhindar 

dari stress, rasa cemas, takut, dan gelisah (Zamry 2012).  

Menurut Saleh (2010) dzikir menghasilkan beberapa efek medis dan 

psikologis yaitu dengan mengatur keseimbangan kadar serotonin dan norepineprin 

didalam tubuh, sehingga menyebabkan hati dan pikiran merasa tenang. Secara 

fisiologis terapi psikoreligius dengan berdzikir merangsang otak untuk bekerja, dan 

ketika otak mendapatkan rangsangan dari luar maka otak akan memproduksi 

neuropeptida yaitu endorfin yang berfungsi memberikan efek kenyamanan dan 

ketenangan. Menurut Arif (2007) efek ketenangan yang diberikan karena berdzikir 

akan memberikan respon emosi positif yang nantinya akan mendatangkan persepsi 

positif yang kemudian akan ditransmisikan ke dalam sistem limbik dan korteks 

serebral. Hasilnya adalah keseimbangan antara sintesis dan sekresi 

neurotransmitter seperti GABA (Gamma-Aminobutyric Acid) dan antagonis GABA. 

Persepsi positif yang diterima dalam sistem limbik akan menyebabkan amigdala 

mengirimkan informasi kepada locus coeruleus untuk mengaktifkan reaksi saraf 

otonom dan mengendalikan kerja saraf otonom yang menyebabkan sekresi 

epinefrin dan norepinefrin oleh medulla adrenal menjadi terkendali. 

 

4. Bacaan-Bacaan Dzikir 

Menurut Hawari (2013) dan Tebba (2004) bacaan-bacaan yang dianjurkan 

dalam dzikir yaitu: 

a. Tasbih (Subhanallah) artinya Maha Suci Allah. 

Tasbih berarti menyucikan Allah SWT dari segala kekurangan dan 

mensifati-Nya dengan segala kesempurnaan yang sesuai dengan Dzat-Nya. 

b. Tahmid (Alhamdulillah) artinya segala puji bagi Allah  

c. Tahlil (La illaha illallah) artinya tiada Tuhan selain Allah 

Kalimat ini mengandung makna penafian dan penetapan. Apabila kita 

mengucapkan la illaha illallah berarti kita telah menafikan Tuhan yang 

berhak disembah kecuali Allah dan menanamkan dalam benak kita bahwa 

hanya Allah SWT Penguasa dan Pengatur alam raya ini tidak satu pun 

selain-Nya, karena yang selain-Nya diciptakan oleh-Nya dan berada 

dibawah kekuasaan-Nya. Ketenangan dan ketentraman hati itu lahir jika kita 

percaya dan sadar bahwa Allah SWT adalah Penguasa tunggal dan Pengatur 

alam raya. 
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d. Takbir (Allahu akbar) artinya Allah Maha Besar. 

Mengagungkan Allah SWT dapat berbentuk ucapan, perbuatan dan sikap 

batin. Takbir dengan ucapan adalah mengucapkan Allahu Akbar. Takbir 

dengan sikap batin adalah meyakini bahwa Dia Maha Esa, kepada-Nya 

tunduk segala makhluk dan kepada-Nya kembali keputusan segala sesuatu. 

Takbir dengan perbuatan adalah perwujudan makna-makna yang dikandung 

dalam takbir dengan sikap batin dalam kehidupan sehari-hari. Ketika 

seseorang mengucapkan takbir maka pada hakikatnya ia seharusnya 

menyesuaikan sikap lahirnya dengan makna ucapannya. 

e. Istighfar (Astaghfirullahal adzim) artinya saya memohon ampun kepada 

Allah yang Maha Agung. 

Istigfar mempunyai banyak keutamaan dan dampak positif seperti yang 

diriwayatkan dalam sebuah hadits bahwa banyak membaca istigfar 

merupakan jalan keluar dari setiap kesempitan, pintu kelapangan dari setiap 

kesusahan dan pintu pembuka rezeki dari arah yang tidak terduga. 

f. Hauqalah (La haula wala quwwata illa billah) artinya tiada daya upaya dan 

kekuatan kecuali dengan (bantuan) Allah. 

Kalimat dzikir ini menafikkan 2 hal yaitu menafikkan daya untuk 

mendatangkan kemaslahatan dan hal-hal positif serta menampik hal-hal 

yang terasa tidak berkenan di hati. Kedua hal tersebut dinafikan karena 

semuanya bersumber dari Allah, jadi dapat disimpulkan bahwa bacaan 

kalimat dzikir ini merupakan bentuk pengakuan akan kelemahan manusia 

karena manusia sama sekali tidak memiliki kekuatan dan kemampuan 

kecuali dianugerahi oleh Allah. Apabila kita sering membaca dan 

menghayati makna bacaan hauqalah ini maka dalam jiwa kita akan tertanam 

rasa rendah hati, tidak angkuh dengan kesuksesan yang kita raih karena 

semuanya kita kembalikan kepada Allah SWT. 

g. Membaca Ihtisab (Hasbiallahu wani’mal wakil) artinya cukuplah Allah 

SWT sebagai Penolong kami dan Allah SWT adalah sebaik-baiknya 

Pelindung. 

Maksud dari kalimat ihtisab ini adalah hanya Allah SWT penjamin segala 

kebutuhan kita dan Dia-lah sebaik-baik Penolong dan sebaik-baik Penjamin 

urusan kita. 
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5. Tata Cara atau Etika Dzikir 

Dzikir akan menjadi khusyu’ dan membekas dalam hati apabila dilakukan 

sesuai dengan adab yang diajarkan dalam Islam. Apabila tidak, maka dzikir hanya 

sekedar ucapan belaka dan tidak akan membekas sama sekali.  

Menurut Baidi Bukhori menyatakan bahwa adab berdzikir antara lain: 

a. Kekhusyu’an dan kesopanan yaitu dengan menghadirkan makna kalimat-

kalimat dzikir, berusaha memperoleh kesan-kesannya, dan memperhatikan 

maksud-maksud serta tujuan-tujuannya. 

b. Merendahkan suara sewajarnya disertai dengan konsentrasi penuh. 

c. Menyesuaikan dzikir dengan suara jamaah 

d. Apabila dzikir dibaca secara berjamaah, maka tidak seorang pun yang 

mendahului atau terlambat.  

e. Bersih pakaian dan tempat 

f. Hal ini menyebabkan adanya konsentrasi penuh, kejernihan hati dan 

keikhlasan niat. 

g. Setelah selesai berdzikir dengan penuh kekhusyu’an dan kesopanan, 

hendaknya meninggalkan perkataan yang tidak berguna yang dapat 

menghilangkan faedah dzikir sehingga efek dzikir akan selalu melekat pada 

diri seorang yang berdzikir. 
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Lampiran 5 Standar Operasional Prosedur (SOP) Terapi Psikoreligius Dzikir 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

TERAPI PSIKORELIGIUS DZIKIR  

 

Topik Penerapan terapi psikoreligius dzikir pada lansia dengan 

kecemasan. 

Pengertian Terapi yang menggunakan media dzikir dalam mengingat 

Allah yang bertujuan untuk memfokuskan pikiran. 

Dengan bacaan do’a dan dzikir orang akan menyerahkan 

segala permasalahan kepada Allah, sehingga beban stress 

yang dihimpitnya mengalami penurunan. 

Tujuan 1. Dzikir dapat menghilangkan kesedihan, 

kegundahan, mendatangkan ketenangan, 

kebahagiaan dan kelapangan hidup. Karena dzikir 

mengandung psikoterapeutik yang mengandung 

kekuatan spiritual atau kerohanian yang dapat 

membangkitkan rasa percaya diri dan rasa 

optimisme yang kuat dalam diri orang yang 

berdzikir. 

2. Dzikir dapat menghapus dosa dan 

menyelamatkannya dari adzab Allah, karena dengan 

berdzikir dosa akan menjadi suatu kebaikan yang 

dapat menghapus dan menghilangkan dosa. 

Waktu Setelah melaksanakan kegiatan sholat 5 waktu 

Pelaksana Adib Huda Mujtaba 

Prosedur 

Penatalaksanaan 

Terapi 

Psikoreligius 

Dzikir 

A. Persiapan Alat dan Lingkungan 

1. Persiapan perlengkapan ibadah (seperti tasbih, 

sajadah, dsb) 

2. Lingkungan yang hening sehingga dapat 

berkonsentrasi secara penuh 
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 B. Langkah-langkah 

Sebelum dilakukan terapi dzikir, terlebih dahulu 

diberikan psikoreligius atau mauidhoh hasanah 

tentang: 

1. Memahami makna dzikir dan dzikir dalam Al-

Qur’an 

2. Dzikir sebagai upaya pendekatan diri 

3. Mengapa harus dzikir 

4. Nikmatnya berdzikir 

5. Pahala dzikir-dzikir tertentu 

6. Keutamaan dzikir pagi dan petang 

7. Keutamaan dzikir setelah sholat 

8. Keutamaan dzikir “La Ilaha Illallah” 

9. Keutamaan dzikir “Subhanallah” 

10. Keutamaan dzikir “Subhanallah walhamdulillah 

wa la ilaha illah wallahu akbar” 

11. Keutamaan dzikir “La haula wa la quwwata illa 

billah” 

12. Keutamaan dzikir “Bismillahi tawakaltu ala llahi 

la haula wa la quwwata illa bi llahi” 

13. Keutamaan dzikir “La ilaha illa anta subhana inni 

kuntu mina dzolimin”. 

Langkah-langkah berdzikir antara lain: 

1. Duduk rileks menghadap kiblat 

2. Memakai pakaian yang bersih dan suci 

3. Bersikap Tawajjuh (menghadapkan diri kepada 

ALLAH SWT), karena sedang berhadapan dengan 

Sang Pencipta. 

4. Niat berdzikir 

5. Bernapaslah secara alami dan mulai mengucapkan 

kalimat spiritual yang dibaca secara berulang-

ulang 
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6. Bila ada pikiran yang mengganggu, kembalilah 

fokuskan pikiran 

7. Membaca surat Al-Fatihah 1 kali 

8. Membaca surat Al-Ikhlas 3 kali 

9. Membaca surat Al-Falaq 3 kali 

10. Membaca surat An-Naas 3 kali 

11. Membaca ayat kursi 1 kali 

12. Membaca istigfar 33 kali 

13. Membaca tasbih, tahmid, tahlil 33 kali 

14. Membaca hauqalah 33 kali 

15. Membaca doa 

16. Lakukan selama 15 menit 

17. Jika sudah selesai, jangan langsung berdiri 

duduklah dulu dan beristirahat, buka pikiran 

kembali, barulah berdiri dan melakukan kegiatan 

kembali. 

C. Kriteria Evaluasi 

1. Menanyakan kepada peserta tentang perasaan yang 

dirasakan setelah diberikan terapi psikoreligius 

dzikir. 

Kewaspadaan Lansia mengalami kelelahan saat mengikuti kegiatan 

terapi psikoreligius dzikir. 
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Lampiran 6 Analisis Data SPSS 

 

1. Data Demografi Kelompok Perlakuan 

 

Usia Responden / Lansia 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

60-69 tahun 8 40,0 40,0 40,0 

70-79 tahun 8 40,0 40,0 80,0 

>80 tahun 4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Laki-laki 8 40,0 40,0 40,0 

Perempuan 12 60,0 60,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 

Status Perkawinan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Menikah 3 15,0 15,0 15,0 

Janda / duda 17 85,0 85,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 

Lama Menghuni Panti 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 0-5 tahun 20 100,0 100,0 100,0 
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Pendidikan Terakhir 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak sekolah 9 45,0 45,0 45,0 

SD 6 30,0 30,0 75,0 

SMP 1 5,0 5,0 80,0 

SMA 2 10,0 10,0 90,0 

Sarjana 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 

Pekerjaan Sebelum Menghuni Panti 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak bekerja 5 25,0 25,0 25,0 

Petani 2 10,0 10,0 35,0 

Guru 2 10,0 10,0 45,0 

Wiraswasta 3 15,0 15,0 60,0 

Lain-lain 8 40,0 40,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 

2. Data Demografi Kelompok Kontrol 

 

Usia Responden / Lansia 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 60-69 tahun 4 20,0 20,0 20,0 

70-79 tahun 6 30,0 30,0 50,0 

>80 tahun 10 50,0 50,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Perempuan 20 100,0 100,0 100,0 
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Status Perkawinan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Menikah 4 20,0 20,0 20,0 

Janda / duda 16 80,0 80,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 

Lama Menghuni Panti 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 0-5 tahun 16 80,0 80,0 80,0 

6-10 tahun 4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 

Pendidikan Terakhir 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak sekolah 1 5,0 5,0 5,0 

SD 3 15,0 15,0 20,0 

SMP 6 30,0 30,0 50,0 

SMA 5 25,0 25,0 75,0 

Sarjana 5 25,0 25,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

Pekerjaan Sebelum Menghuni Panti 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak bekerja 3 15,0 15,0 15,0 

Petani 1 5,0 5,0 20,0 

Guru 4 20,0 20,0 40,0 

Wiraswasta 5 25,0 25,0 65,0 

Lain-lain 7 35,0 35,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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3. Kategori Jumlah Pretest-Posttest Kelompok Perlakuan 

 

 

Kategori Pretest Kelompok Perlakuan 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kecemasan 

Ringan 

5 25,0 25,0 25,0 

Kecemasan 

Sedang 

11 55,0 55,0 80,0 

Kecemasan Berat 4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 

Kategori Posttest Perlakuan 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Ada 

Kecemasan 

2 10,0 10,0 10,0 

Kecemasan Ringan 10 50,0 50,0 60,0 

Kecemasan Sedang 8 40,0 40,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 

4. Kategori Jumlah Pretest-Posttest Kelompok Kontrol 

 

Kategori Pretest Kontrol 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kecemasan 

Ringan 

5 25,0 25,0 25,0 

Kecemasan 

Sedang 

13 65,0 65,0 90,0 

Kecemasan Berat 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Kategori Posttest Kontrol 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kecemasan 

Ringan 

5 25,0 25,0 25,0 

Kecemasan 

Sedang 

13 65,0 65,0 90,0 

Kecemasan Berat 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 

5. Wilcoxon Pretest-Posttest Kelompok Perlakuan 

 

Ranks 

 N Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

Kategori Posttest 

Perlakuan - Kategori 

Pretest Perlakuan 

Negative 

Ranks 

12a 6,50 78,00 

Positive Ranks 0b ,00 ,00 

Ties 8c   

Total 20   

a. Kategori Posttest Perlakuan < Kategori Pretest Perlakuan 

b. Kategori Posttest Perlakuan > Kategori Pretest Perlakuan 

c. Kategori Posttest Perlakuan = Kategori Pretest Perlakuan 

 

 

Test Statisticsa 

 Kategori Posttest Perlakuan - 

Kategori Pretest Perlakuan 

Z -3,357b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,001 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 
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6. Wilcoxon Pretest-Posttest Kelompok Kontrol 

Ranks 

 N Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

KategoriI Posttest 

Kontrol - KategoriI 

Pretest Kontrol 

Negative 

Ranks 

0a ,00 ,00 

Positive Ranks 0b ,00 ,00 

Ties 20c   

Total 20   

a. KategoriI Posttest Kontrol < KategoriI Pretest Kontrol 

b. KategoriI Posttest Kontrol > KategoriI Pretest Kontrol 

c. KategoriI Posttest Kontrol = KategoriI Pretest Kontrol 

 

Test Statisticsa 

 KategoriI Posttest Kontrol - 

KategoriI Pretest Kontrol 

Z ,000b 

Asymp. Sig. (2-tailed) 1,000 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks. 

 

 

 

7. Mann Whitney Pretest Kelompok Perlakuan-Kontrol 

Ranks 

 Jenis_Kelompok N Mean Rank Sum of Ranks 

Pretest perlakuan 20 21,25 425,00 

kontrol 20 19,75 395,00 

Total 40   

 

Test Statisticsa 

 PRETEST 

Mann-Whitney U 185,000 

Wilcoxon W 395,000 

Z -,464 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,643 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,698b 

a. Grouping Variable: JENIS_KELOMPOK 

b. Not corrected for ties. 

 



114 
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

 
SKRIPSI PENGARUH TERAPI PSIKORELIGIUS... ADIB HUDA MUJTABA 

8. Mann Whitney Posttest Kelompok Perlakuan-Kontrol 

 

Ranks 

 JENIS_KELOMPOK N Mean Rank Sum of Ranks 

POSTTEST perlakuan 20 16,35 327,00 

kontrol 20 24,65 493,00 

Total 40   

 

Test Statisticsa 

 POSTTEST 

Mann-Whitney U 117,000 

Wilcoxon W 327,000 

Z -2,506 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,012 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,024b 

a. Grouping Variable: JENIS_KELOMPOK 

b. Not corrected for ties. 
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DATA DISTRIBUSI KELOMPOK PERLAKUAN 

 

NO. 

RESPONDEN 

DATA DEMOGRAFI DATA  KECEMASAN 

USIA 
JENIS 

KELAMIN 

STATUS 

PERKAWINAN 

LAMA MENGHUNI 

PANTI 

PENDIDIKAN 

TERAKHIR 

PEKERJ

AAN 

KATEGORI 

PRETEST 

KATEGORI 

POSTTEST 

1 
70-79 

tahun 
Perempuan Janda / duda 0-5 tahun Tidak sekolah Lain-lain Kecemasan Sedang Kecemasan Sedang 

2 
>80 

tahun 
Perempuan Janda / duda 0-5 tahun Tidak sekolah 

Tidak 

bekerja 
Kecemasan Berat Kecemasan Ringan 

3 
60-69 

tahun 
Perempuan Janda / duda 0-5 tahun Sarjana Guru Kecemasan Ringan 

Tidak Ada 

Kecemasan 

4 
70-79 

tahun 
Perempuan Janda / duda 0-5 tahun Tidak sekolah 

Tidak 

bekerja 
Kecemasan Berat Kecemasan Sedang 

5 
60-69 

tahun 
Perempuan Janda / duda 0-5 tahun SD Lain-lain Kecemasan Sedang Kecemasan Sedang 

6 
60-69 

tahun 
Laki-laki Janda / duda 0-5 tahun Tidak sekolah Lain-lain Kecemasan Ringan 

Tidak Ada 

Kecemasan 

7 
60-69 

tahun 
Perempuan Janda / duda 0-5 tahun SD Petani Kecemasan Sedang Kecemasan Ringan 

8 
70-79 

tahun 
Perempuan Janda / duda 0-5 tahun SD 

Tidak 

bekerja 
Kecemasan Sedang Kecemasan Sedang 

9 
70-79 

tahun 
Laki-laki Janda / duda 0-5 tahun SD Lain-lain Kecemasan Sedang Kecemasan Ringan 

10 
70-79 

tahun 
Laki-laki Menikah 0-5 tahun SD Lain-lain Kecemasan Sedang Kecemasan Ringan 

11 
70-79 

tahun 
Laki-laki Janda / duda 0-5 tahun SMP 

Wiraswast

a 
Kecemasan Ringan Kecemasan Ringan 

12 
>80 

tahun 
Laki-laki Janda / duda 0-5 tahun SD 

Tidak 

bekerja 
Kecemasan Berat Kecemasan Sedang 

13 
60-69 

tahun 
Perempuan Janda / duda 0-5 tahun SMP 

Wiraswast

a 
Kecemasan Ringan Kecemasan Ringan 

14 
60-69 

tahun 
Perempuan Janda / duda 0-5 tahun SD Lain-lain Kecemasan Ringan Kecemasan Ringan 

15 
>80 

tahun 
Perempuan Janda / duda 0-5 tahun Tidak sekolah 

Tidak 

bekerja 
Kecemasan Berat Kecemasan Sedang 
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16 
70-79 

tahun 
Perempuan Janda / duda 0-5 tahun Tidak sekolah Petani Kecemasan Sedang Kecemasan Sedang 

17 
>80 

tahun 
Laki-laki Janda / duda 0-5 tahun Tidak sekolah 

Tidak 

bekerja 
Kecemasan Sedang Kecemasan Ringan 

18 
60-69 

tahun 
Laki-laki Janda / duda 0-5 tahun Tidak sekolah Lain-lain Kecemasan Sedang Kecemasan Ringan 

19 
>80 

tahun 
Laki-laki Menikah 0-5 tahun SD 

Tidak 

bekerja 
Kecemasan Sedang Kecemasan Sedang 

20 
60-69 

tahun 
Perempuan Menikah 0-5 tahun Tidak sekolah Lain-lain Kecemasan Sedang Kecemasan Ringan 
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DATA DISTRIBUSI KELOMPOK PERLAKUAN 

 

NO. 

RESPONDEN 

DATA DEMOGRAFI DATA  KECEMASAN 

USIA 
JENIS 

KELAMIN 

STATUS 

PERKAWINAN 

LAMA MENGHUNI 

PANTI 

PENDIDIKAN 

TERAKHIR 

PEKERJ

AAN 

KATEGORI 

PRETEST 

KATEGORI 

POSTTEST 

1 
70-79 

tahun 
Perempuan Janda / duda 0-5 tahun SMA 

Wiraswast

a 
Kecemasan Sedang Kecemasan Sedang 

2 
>80 

tahun 
Perempuan Janda / duda 0-5 tahun Sarjana Guru Kecemasan Ringan Kecemasan Ringan 

3 
>80 

tahun 
Perempuan Janda / duda 0-5 tahun SMP Lain-lain Kecemasan Sedang Kecemasan Sedang 

4 
70-79 

tahun 
Perempuan Janda / duda 0-5 tahun SMP Lain-lain Kecemasan Sedang Kecemasan Sedang 

5 
70-79 

tahun 
Perempuan Janda / duda 0-5 tahun SD Lain-lain Kecemasan Sedang Kecemasan Sedang 

6 
>80 

tahun 
Perempuan Janda / duda 6-10 tahun Sarjana Lain-lain Kecemasan Ringan Kecemasan Ringan 

7 
>80 

tahun 
Perempuan Janda / duda 0-5 tahun SMP 

Wiraswast

a 
Kecemasan Sedang Kecemasan Sedang 

8 
60-69 

tahun 
Perempuan Menikah 0-5 tahun Sarjana Guru Kecemasan Ringan Kecemasan Ringan 

9 
70-79 

tahun 
Perempuan Janda / duda 0-5 tahun SMA 

Wiraswast

a 
Kecemasan Sedang Kecemasan Sedang 

10 
60-69 

tahun 
Perempuan Menikah 0-5 tahun SMA 

Wiraswast

a 
Kecemasan Sedang Kecemasan Sedang 

11 
60-69 

tahun 
Perempuan Menikah 0-5 tahun SMP Petani Kecemasan Sedang Kecemasan Sedang 

12 
60-69 

tahun 
Perempuan Menikah 6-10 tahun SMA Lain-lain Kecemasan Sedang Kecemasan Sedang 

13 
>80 

tahun 
Perempuan Janda / duda 0-5 tahun Tidak sekolah Lain-lain Kecemasan Berat Kecemasan Berat 

14 
>80 

tahun 
Perempuan Janda / duda 6-10 tahun SMP 

Tidak 

bekerja 
Kecemasan Sedang Kecemasan Sedang 

15 
>80 

tahun 
Perempuan Janda / duda 0-5 tahun SMA 

Wiraswast

a 
Kecemasan Sedang Kecemasan Sedang 
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16 
>80 

tahun 
Perempuan Janda / duda 0-5 tahun SD 

Tidak 

bekerja 
Kecemasan Berat Kecemasan Berat 

17 
>80 

tahun 
Perempuan Janda / duda 0-5 tahun SD 

Tidak 

bekerja 
Kecemasan Sedang Kecemasan Sedang 

18 
>80 

tahun 
Perempuan Janda / duda 6-10 tahun SMP Lain-lain Kecemasan Sedang Kecemasan Sedang 

19 
70-79 

tahun 
Perempuan Janda / duda 0-5 tahun Sarjana Guru Kecemasan Ringan Kecemasan Ringan 

20 
70-79 

tahun 
Perempuan Janda / duda 0-5 tahun Sarjana Guru Kecemasan Ringan Kecemasan Ringan 
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Lampiran 7 Surat Permohonan Fasilitas Pengambilan Data di UPTD Griya Wreda 

Surabaya 

 

 

 

 



120 
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

 
SKRIPSI PENGARUH TERAPI PSIKORELIGIUS... ADIB HUDA MUJTABA 

Lampiran 8 Surat Permohonan Fasilitas Pengambilan Data di Panti Werdha Hargo 

Dedali Surabaya 

 

 

 

 



121 
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

 
SKRIPSI PENGARUH TERAPI PSIKORELIGIUS... ADIB HUDA MUJTABA 

Lampiran 9 Surat Izin Penelitian BAKESBANGPOL 
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Lampiran 10 Surat Pemberian Izin Pengambilan Data Panti Werdha Hargodedali 

Surabaya 
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Lampiran 11 Surat Selesai Penelitian UPTD Griya Wreda Surabaya 
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SKRIPSI PENGARUH TERAPI PSIKORELIGIUS... ADIB HUDA MUJTABA 

Lampiran 12 Surat Selesai Penelitian Panti Werdha Hargo Dedali Surabaya 
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SKRIPSI PENGARUH TERAPI PSIKORELIGIUS... ADIB HUDA MUJTABA 

Lampiran 13 Ethical Approval 
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SKRIPSI PENGARUH TERAPI PSIKORELIGIUS... ADIB HUDA MUJTABA 

Lampiran 14 Lembar Konsultasi Pembimbing 1 
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SKRIPSI PENGARUH TERAPI PSIKORELIGIUS... ADIB HUDA MUJTABA 

Lampiran 15 Lembar Konsultasi Pembimbing 2 
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