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ABSTRAK 
 

Depresi merupakan penyakit mental yang kerap kali menyerang lansia, dimana adanya gangguan 
alam perasaan (affective/mood disorder), seperti kemurungan, keputusasaan. Terapi untuk depresi 
meliputi psikofarmaka dan non psikofarmaka yang salah satunya dengan terapi dzikir. Tujuan dari 
Penelitian ini mengetahui pengaruh pemberian terapi dzikir terhadap penurunan tingkat depresi 
pada lansia. Desain penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan pendekatan pre dan 
post test without control design. Metode sampling yang digunakan adalah Simple Random 
Sampling. Populasi dari penelitian ini adalah 35 lansia dengan sampel sebanyak 32 lansia di Panti 
Werdha Mental Kasih Yayasan Sumber Pendidikan Mental Agama Allah (SPMAA) Kecamatan 
Turi Kabupaten Lamongan pada bulan September – November 2017. Data penelitian ini diambil 
dengan menggunakan kuisioner tertutup. Setelah data dianalisis dengan uji Wilcoxon Signed Rank 
Test dengan tingkat kemaknaan 0,05. Didapatkan nilai koefisien - 4.735 dengan sig. 0,000 (p<0,05) 
artinya ada pengaruh terapi dzikir terhadap penurunan tingkat depresi pada lansia. Maka terapi 
dzikir seharusnya diberikan pada lansia yang mengalami depresi atau tidak depresi agar lansia 
senantiasa merasa tenang dan nyaman.   
 
Kata Kunci : Terapi Dzikir, Depresi, Lansia 
 
PENDAHULUAN 

 
Proses menjadi tua pasti akan dialami 

oleh setiap orang. Penuaan dapat dilihat dari 3 
perspektif, yaitu usia biologis yang 
berhubungan dengan kapasitas fungsi sistem 
organ, usia psikologis yang berhubungan 
dengan kapasitas perilaku adaptasi, serta usia 
sosial yang berhubungan dengan perubahan 
peran dan perilaku sesuai usia manusia  
(Sunaryo, et al., 2017). 

    Kemunduran secara fisik antara lain 
di tandai dengan penurunan fungsi panca 
indera, kulit keriput dan menurunnya imunitas 
sehingga memunculkan berbagai penyakit. 
Kemunduran psikologis antara lain perasaan 
tidak berguna, mudah sedih, dan depresi. 
Sedangkan kemunduran sosial diantaranya 
adalah ketiadaan sanak saudara yang dapat 
memberikan bantuan, kurang mampu dalam 
hal ekonomi, tidak produktif, dan tidak 
mampu lagi berperan dimasyarakat    (Widya 
& Indrawati, 2011). Menurut World Health 
Organization (WHO) (2009), usia lanjut 
dibagi menjadi empat kriteria berikut: usia 
pertengahan (middle age) ialah 45-59 tahun, 
lanjut usia (elderly) ialah 60-74 tahun, lanjut 

usia tua (old) ialah 75-90 tahun, usia sangat 
tua (very old) ialah di atas 90 tahun  (Sunaryo, 
et al., 2017). 

 Indonesia adalah termasuk negara 
yang memasuki era penduduk berstruktur 
lanjut usia (aging structured population) 
karena dari tahun ke tahun jumlah penduduk 
Indonesia yang berusia 60 tahun ke atas 
semakin meningkat. Menurut World 
Population prospecte  (2013) jumlah lansia 
didunia yang berusia 60 tahun atau lebih 
berjumlah 901.000.000 jiwa yang terdiri atas 
12% persen dari populasi global. Pada tahun 
2015 sampai 2030 orang berusia 60 tahun atau 
lebih diproyeksikan akan tumbuh sekitar 56 
persen   dari total 901 juta jiwa menjadi 1,4 
milyar jiwa sedangkan pada tahun 2050 
populasi lansia diproyeksikan lebih dari 2 kali 
lipat ditahun 2015 yaitu mencapai 2,1 milyar  
(Nation, 2013). 

 Menurut Kompas (2012) dalam  
Prasetya (2014) di eropa dan amerika serikat 
mendapatkan prevalensi depresi pada populasi 
usia lanjut di masyarakat berkisar antara 8-15 
% dan dari laporan negara- negara di dunia 
mendapatkan prevalensi rata-rata depresi pada 
usia lanjut dimasyarakat adalah 13,5 % 
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dengan perbandingan wanita : pria 14,1 : 8,6. 
Berdasarkan Sensus penduduk tahun 2010 
didapatkan prevalensi depresi ada sebanyak 
±24 juta jiwa mengalami gangguan depresi 
dari total penduduk indonesia ±255 juta jiwa 
atau 11.6% dari jumlah penduduk Indonesia.   

Berdasarkan survey awal pada tanggal 
18 Oktober 2017 yang di lakukan oleh penulis 
di panti werdha Sumber Pendidikan Mental 
Agama Allah (SPMAA) Kecamatan Turi 
Kabupaten Lamongan data jumlah lansia yang 
tingal di panti SPMAA 35 orang 10 laki laki 
dan 25 perempuan, pertanyaan dengan 
menggunakan Beck Depression Inventory  4 
orang (40%) menunjukan adanya gejala 
depresi ringan, 4 orang (40%) depresi sedang 
dan 2 orang (20%)  mengalami depresi berat. 
Fenomena tersebut menunjukan hampir semua 
lansia mengalami depresi yang ke semuanya 
membutuhkan terapi untuk menurunkan 
depresi.  

 Ada beberapa faktor yang 
mempengaruhi terjadinya depresi pada lansia 
yaitu faktor demografis, biologis, psikososial, 
ekonomi dan spiritual. Faktor demografis 
meliputi jenis kelamin perempuan  dan laki 
laki, status single dan stres dalam kehidupan. 
Faktor psikososial yang signifikan diantaranya 
adalah kehilangan yang di sebabkan oleh 
kematian orang yang di cintai, hilangnya 
fungsi dan peran sosial, kehilangan status 
sosial dan pengalaman traumatik di masa lalu 
serta kurangnya dukungan emosional (Miller, 
2008).  

Dampak yang dapat kita temui pada 
individu yang mengalami depresi antara lain : 
pandangan kosong, kurang atau hilangnya 
perhatian pada diri, inisiatif menurun, ketidak 
mampuan berkonsentrasi, aktifitas menurun, 
kurangnya nafsu makan, mengeluh tidak enak 
badan dan kehilangan semangat sedih atau 
cepat lelah sepanjang waktu mungkin susah 
tidur di malam hari, mempunyai keyakinan 
bahwa hidupnya tidak berguna, dampak yang 
paling ekstrim yaitu bunuh diri (Hawari, 
2009). 

Dan penatalaksanaan dari depresi 
dapat meliputi : memberikan terapi 
Psikofarmaka, terapi kejang listrik (ECT), 
psikoterapi (terapi spiritual, terapi dzikir) dan 
salah satu dari penatalaksanaan depresi yaitu 
terapi spiritual (terapi dzikir)  (Hawari, 2009). 
Menurut Sankan (2003) dalam Fatma 2013 
menyebutkan pengulangan kata atau frase 

secara ritmis dapat menimbulkan tubuh 
menjadi rileks. Pengulangan tersebut harus 
disertai dengan sikap pasif terhadap rangsang  
baik dari luar maupun dari dalam pasif dalam 
artian pasrah kepada tuhannya.   

Dzikir merupakan salah satu ibadah 
yang dilakukan berulang secara beritme dan 
menyebabkan ketenangan batin. Sedangkan 
dzikir adalah  satu dari potret ketaatan 
seseorang hamba kepada tuhannya. Tuhan 
ketika memerintahkan sesuatu kepada umat-
Nya tentu hal itu dimaksudkan untuk 
mendatangkan manfaat bagi si hamba itu 
sendiri. Baik itu secara materi maupun batin  
(Fatullah , 2013).  

Lansia membutuhkan penanganan 
dalam mengatasi depresi, kurangnya upaya 
yang dilakukan untuk menangani depresi pada 
lansia masih kurang dan lebih banyak 
dilakukan dengan terapi psikofarmaka. 
Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti 
tertarik untuk melakukan penelitian yang 
berkaitan dengan “Pengaruh Pemberian 
Terapi Dzikir Terhadap Penurunan Tingkat 
Depresi Pada Lansia di Panti Werdha Sumber 
Pendidikan Mental Agama Allah (SPMAA) 
Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. 

 
METODE PENELITIAN 

 
Penelitian ini menggunakan desain 

penelitian eksperimen murni melakukan uji 
coba/intervensi kemudian diukur dan 
dianalisis dengan menggunakan metode pre 
dan post test without control design. Waktu 
penelitian ini dilakukan pada bulan September 
sampai November 2017. Lokasi penelitian di 
Panti Werdha Mental Kasih Yayasan Sumber 
Pendidikan Mental Agama Allah (SPMAA) 
Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. 
Populasi pada penelitian ini adalah seluruh 
lansia yang mengalami depresi yang berada di 
panti werdha mental kasih yayasan Sumber 
Pendidikan Mental Agama Allah (SPMAA) 
Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. 
Metode sampling yang digunakan pada 
penelitian ini adalah simple random sampling 
dan diperoleh sampel sebanyak 32 orang 
lansia. 

Sebelum memberikan terapi dzikir 
diukur terlebih dahulu tingkat depresinya 
dengan diberikan pertanyaan sesuai dengan 
BDI (Back Depression Inventory,) Diberikan 
terapi dzikir berjamaah setelah sholat ashar di 
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masjid sebanyak 4 kali dalam kurun waktu 2 
minggu, setelah diberikan terapi dzikir diukur 
kembali tingkat depresi dengan pertanyaan 
sesuai dengan BDI (Back Deression 
Inventory). 

 
HASIL PENELITIAN 

 
1. Data Umum 
Tabel 1 Frekuensi Berdasarkan Umur Lansia 

Di Panti Werdha Mental Kasih Di 
Kecamatan Turi Lamongan Pada 
Bulan September – November 2017 

No Umur (tahun) F % 
1 60 – 74 12 37,5 
2 75 – 90 20 62,5 
 Jumlah 32 100 

Berdasarkan  tabel 1 menunjukan 
bahwa sebagian besar lansia berusia 75-90 
tahun sebanyak 20 lansia atau 62,5%, dan 
sebagian kecil lansia berusia 60-74 tahun 
sebanyak 12 lansia atau 37,5%. 

 
Tabel 2 Frekuensi Berdasarkan Jenis Kelamin 

Lansia Di Panti Werdha Mental Kasih 
Di Kecamatan Turi Lamongan Pada 
Bulan September – November 2017 

No Jenis Kelamin F % 
1 Laki – laki 12 37,5 
2 Perempuan 20 62,5 
Jumlah 32 100 

Berdasarkan  tabel 2 menunjukan 
bahwa sebagian besar lansia berjenis kelamin 
perempuan yaitu sebanyak 20 lansia atau 
62,5% dan sebagian kecil lansia yang berjenis 
kelamin laki-laki sebanyak 12 lansia atau 
37,5%.  

 
Tabel 3 Frekuensi Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan Lansia Di Panti Werdha 
Mental Kasih Di Kecamatan Turi 
Lamongan Pada Bulan September – 
November 2017 

No Pendidikan Terakhir F % 
1 Tidak sekolah 5 15,6 
2 SD/sederajat 25 78,1 
3 SMP/Sederajat 2 6,2 
Jumlah 32 100 

Berdasarkan tabel 3 menunjukan 
bahwa sebagian besar lansia berpendidikan 
SD / sederajat yaitu sebanyak 25 lansia atau 
78,1% dan sebagian kecil lansia 
berpendidikan SLTP / sederajat yaitu 
sebanyak 2 lansia atau 6,2%. 

2. Data Khusus 
Tabel 4 Frekuensi Tingkat Depresi Pada 

Lansia Sebelum Diberikan Terapi 
Dzikir Di Panti Werdha Mental Kasih 
Di Kecamatan Turi Lamongan Pada 
Bulan September – November 2017 

No Keadaan F % 
1 Tidak depresi 7 21,9 
2 Depresi ringan  19 59,4 
3 Depresi sedang 6 18,8 
4 Depresi berat 0 0 

Jumlah 32 100 
Berdasarkan tabel 4 menunjukan 

bahwa lansia yang tidak depresi sebanyak 7 
lansia atau 21,9% memiliki tingkat depresi 
ringan sebanyak 19 lansia atau 59,4%, 
sedangkan lansia yang memiliki tingkat 
depresi sedang sebanyak 6 lansia atau 18,8% 
dan tidak ada lansia yang memiliki tingkat 
depresi berat. 

 
Tabel 5 Frekuensi Tingkat Depresi Pada 

Lansia Setelah Diberikan Terapi 
Dzikir Di Panti Werdha Mental Kasih 
Di Kecamatan Turi Lamongan Pada 
Bulan September – November 2017. 

No Keadaan F % 
1 Tidak depresi 28 87,5 
2 Depresi ringan 3 9,4 
3 Depresi sedang 1 3,1 
4 Depresi berat 0 0 

Jumlah 32 100 
Berdasarkan  tabel 5 menunjukan 

bahwa hampir sebagian lansia tidak 
mengalami depresi sebanyak 28 lansia atau 
87,5%, memiliki tingkat depresi ringan 
sebanyak 3 lansia atau 9,4% sedangkan lansia 
yang memiliki tingkat depresi sedang 
sebanyak 1 lansia atau 3,1% dan tidak ada 
lansia yang memiliki tingkat depresi berat.   

 
Tabel 6 Analisis Dan Perbandingan Terapi 

Dzikir Terhadap Penurunan Tingkat   
Depresi Pada Lansia Setelah Di Panti 
Werdha Mental Kasih Di Kecamatan 
Turi Lamongan.  

No Tingkat 
Depresi 

Pre-Test Post-test 
F % F % 

1 Tidak depresi 7 21,9 28 87,5 
2 Depresi Ringan 19 59,4 3 9,4 
3 Depresi Sedang 6 18,8 1 3,1 
4 Depresi Berat 0 0 0 0 

Jumlah  32 100 32 100 
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  Berdasarkan  tabel 6 didapatkan 
bahwa jumlah lansia yang tidak depresi 
sebelum diberikan terapi dzikir sebanyak 7 
orang atau 21,9% setelah diberikan terapi 
dzikir berkurang menjadi 28 orang atau 
87,5%, lansia yang depresi ringan sebelum 
diberikan terapi sebanyak 19 orang atau 
59,4% setelah diberikan terapi dzikir 
berkurang menjadi 3 orang atau 9,4%, lansia 
yang depresi sedang sebelum diberikan terapi 
dzikir memiliki berjumlah 6 orang atau 18,8% 
dan setelah diberikan terapi dzikir berkurang 
menjadi 1 orang atau 3,1% dan tidak ada 
lansia yang mengalami depresi berat.  
 
Tabel 9 Analisis Hasil Uji Statistik Terapi 

Dzikir Terhadap Penurunan Tingkat 
Depresi Pada Lansia Setelah Di Panti 
Werdha Mental Kasih Di Kecamatan 
Turi Lamongan  

 
N 

Median 
(Minimum+ 
Maximum) 

p 

Sebelum 
diberikan terapi 

dzikir 
32 7.00 (3.00 + 26.00) 

0.000 
Sesudah 

diberikan terapi 
dzikir 

32 4.50 (0.00 + 18.00) 

Berdasarkan analisis uji statistik 
Wilcoxon Signed Rank Test yang ditunjukkan 
tabel diatas dijelaskan bahwa sebelum 
diberikan terapi dzikir dengan jumlah lansia 
32 orang yaitu nilai minimumnya 3.00 dan 
nilai maksimumnya 26.00 dengan nilai rata-
rata 7.00. dan setelah diberikan terapi dzikir  
didapatkan nilai minimum 0.00 dan nilai 
maximum 18.00 dengan nilai rata-rata 4.50. 
Sedangkan nilai value didapatkan hasil 0.000 
Dari hasil pemaparan diatas dapat 
disimpulkan bahwa terdapat penurunan nilai 
median (minimum dan maximum) dengan 
nilai signifikan p value 0.000 dari nilai 
α<0,05, artinya H1 diterima. Dengan 
demikian pada penelitian ini ada pengaruh 
terapi dzikir terhadap penurunan tingkat 
depresi pada lansia di Panti Werdha Mental 
Kasih di kecamatan Turi Lamongan 
dikarenakan terdapat penurunan skor depresi 
dari sebelum diberikan terapi dzikir 
dibandingkan setelah diberikan terapi dzikir. 

 
 
 
 

PEMBAHASAN 
 
1. Tingkat Depresi Pada Lansia Sebelum 

Diberikan Terapi Dzikir Di Panti 
Werdha Mental Kasih Sumber 
Pendidikan Mental Agama Allah 
(SPMAA) Kecamatan Turi Kabupaten 
Lamongan.  

 Berdasarkan tabel 4 menunjukan 
bahwa dari 32 lansia di Panti Werdha Mental 
Kasih di kecamatan turi lamongan di dapatkan 
bahwa lansia yang tidak mengalami depresi 
sebanyak 7 lansia atau 21,9% memiliki 
tingkat depresi ringan sebanyak 19 lansia atau 
59,4%, sedangkan lansia yang memiliki 
tingkat depresi sedang sebanyak 6 lansia atau 
18,8% dan tidak ada lansia yang memiliki 
tingkat depresi berat. Berdasarkan pemaparan 
hasil diatas depresi pada lansia dapat 
disebabkan oleh banyak hal, misalnya 
kehidupan ekonomi mereka yang tidak 
dijamin oleh keluarga sehingga mereka harus 
tetap bekerja, ketakuatan mereka untuk di 
asingkan oleh keluarga, ketakutan tidak 
diperdulikan oleh anak-anaknya. Orang yang 
berusia lanjut akan menjadi sangat rentan 
terhadap gangguan kesehatan, termasuk 
depresi yang disebabkan oleh stres dalam 
menghadapi perubahan-perubahan kehidupan 
yang berhubungan dengan apa yang disebut 
sebagai tahun emas.  
 Seiring bertambahnya usia, penuaan 
tidak dapat dihindarkan dan terjadi perubahan 
keadaan fisik, selain itu para lansia mulai 
kehilangan pekerjaan, kehilangan tujuan 
hidup, kehilangan teman, risiko terkena 
penyakit, terisolasi dari lingkungan, dan 
kesepian. Hal tersebut dapat memicu 
terjadinya gangguan mental. Depresi 
merupakan salah satu gangguan mental yang 
banyak dijumpai pada lansia akibat proses 
penuaan.  

 Lansia yang mudah terkena depresi 
berkisar pada usia 75-90 tahun, karena pada 
usia tersebut kinerja sistem tubuh mulai 
menurun. Mekanisme koping dalam mengatur 
emosi dan perasaan juga berperan penting 
dalam depresi pada lansia. Bagi lansia yang 
dapat menciptakan perasaan-perasaan positif, 
akan mampu mengatasi masalah tersebut, 
sehingga akan terhindar dari depresi. 
Sebaliknya bagi lansia yang tidak mampu 
mengatasi tekanan dan perasaan negatifnya, 
akan cenderung lebih mudah mengalami 
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depresi. Selain umur yang berperan 
menyebabkan depresi jenis kelamin juga 
menyumbang sebagai faktor depresi, lansia 
yang bejenis kelamin wanita juga beresiko 
lebih besar terserang depresi.  

Oleh karena itu para lansia perlu 
mendapat perhatian dan dukungan dari 
lingkungan dan keluarga agar dapat mengatasi 
perubahan yang terjadi, selain perubahan 
keadaan fisik dan keadaan mental yang makin 
rentan. Kegiatan-kegiatan rekreatif, dan 
berbagai macam kegiatan terutama yang 
menekankan ke arah spiritual yaitu 
mendekatkan diri kepada tuhannya merupakan 
solusi yang tepat untuk mengurangi tingkat 
depresi pada lansia.  
 
2. Tingkat Depresi Pada Lansia Setelah 

Diberikan Terapi Dzikir Di Panti 
Werdha Mental Kasih Sumber 
Pendidikan Mental Agama Allah 
(SPMAA) Kecamatan Turi Kabupaten 
Lamongan 

Berdasarkan tabel 5 menunjukan bahwa 
hampir sebagian lansia tidak mengalami 
depresi sebanyak 28 lansia atau 87,5%, 
memiliki tingkat depresi ringan sebanyak 3 
lansia atau 9,4% sedangkan lansia yang 
memiliki tingkat depresi sedang sebanyak 1 
lansia atau 3,1% dan tidak ada lansia yang 
memiliki tingkat depresi berat.   
 Dari hasil pemaparan hasil diatas 
diketahui tingkat depresi pada lansia menurun 
setelah diberikan terapi dzikir. Ini diperkuat 
dengan adanya teori yang menjelaskan bahwa 
pada dasarnya depresi memiliki beberapa 
penatalaksanaan yaitu dengan terapi obat-
obatan, terapi psikofarmaka, dan terapi 
keagamaan. Memberikan psikoterapi dari 
sudut keagamaan dapat diajurkan mengingat 
bahwa sebagian besar pasien-pasien 
(penduduk) Indonesia beragama. Dan dalam 
agama Islam misalnya dapat ditemukan ayat-
ayat suci Al-Qur’an, Hadist, Nabi dan 
pemikir-pemikir islam yang mengandung 
Tuntunan bagaimana dalam kehidupan ini 
manusia bebas dari rasa cemas, depresi, 
tegang dan lain sebagainya. Demikian pula 
dapat ditemukan dalam doa-doa dan dzikir 
yang pada intinya memohon kepada Allah 
SWT agar dalam kehidupan ini manusia diberi 
ketenangan, kesejahteraan dan keselamatan 
baik didunia maupun kelak di akhirat 
(Hawari, 2009).  

Terdapat banyak faktor – faktor yang 
memicu terjadi depresi pada lansia 
diantaranya biologis, lingkungan. Dari 
berbagai penyakit pasti ada pengobatannya 
baik secara farmakologis ataupun non 
farmakologis, depresi juga memiliki 
pengobatan farmakologis dan non 
farmakologis. Pengobatan farmakologis 
biasanya sebagai pilihan utama untuk 
pengobatan depresi. karena menurut 
masayarakat awam pengobatan dengan obat-
obatan merupakan pengobatan atau terapi 
yang langsung dapat mengobati depresi. tetapi 
terapi selain obata-obatan juga mampu 
mengobati depresi salah satunya terapi non 
faramakologis yaitu terapi spiritual (dzikir). 
Terapi spiritual dianggap paling mampu untuk 
mengobati penyakit atau gangguan psikologis 
dikarenakan terapi spiritual akan membuat 
penderita gangguan psikologis merasa tenang 
dan dekat dengan sang penciptanya. 

Dzikir merupakan kesadaran tentang 
kehadiran Allah dimana dan kapan saja, serta 
kesadaran akan kebersamaan-Nya dengan 
makhluknya. Rasa pasrah yang melibatkan 
keyakinan yang dianutnya tersebut yang akan 
mempercepat terjadinya keadaan tenang dan 
nyaman, titik berat dari terapi dzikir ini ada 
pada pengulangan frase atau kalimat tertentu 
yang diucapkan berulang kali dengan ritme 
yang teratur disertai sikap pasrah kepada 
objek transendensi yaitu Tuhan. Frase yang 
digunakan dapat berupa nama-nama Tuhan, 
atau kata yang memiliki makna menenangkan. 
Dengan pengulangan frase atau kalimat 
tersebut maka penderita akan merasakan 
ketenangan yang sangat dalam dan dengan 
sendirinya depresi itu akan berkurang dan 
hilang.  

 
3. Pengaruh Terapi Dzikir Terhadap 

Penurunan Tingkat Depresi Pada 
Lansia Di Panti Werdha Sumber 
Pendidikan Mental Agama Allah 
(SPMAA) Kecamatan Turi Kabupaten 
Lamongan 

Dari hasil analisis dan pembahasan 
diatas dapat dikatakan bahwa terapi dzikir 
mampu menurunkan tingkat depresi pada 
lansia. Hal ini dapat ditunjukkan pada tabel 
4.8 bahwa bahwa jumlah lansia yang tidak 
depresi sebelum diberikan terapi dzikir 
sebanyak 7 orang atau 21,9% setelah 
diberikan terapi dzikir berkurang menjadi 28 
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orang atau 87,5%, lansia yang depresi ringan 
sebelum diberikan terapi sebanyak 19 orang 
atau 59,4% setelah diberikan terapi dzikir 
berkurang menjadi 3 orang atau 9,4%, lansia 
yang depresi sedang sebelum diberikan terapi 
dzikir memiliki berjumlah 6 orang atau 18,8% 
dan setelah diberikan terapi dzikir berkurang 
menjadi 1 orang atau 3,1% dan tidak ada 
lansia yang mengalami depresi berat. Dan 
berdasarkan hasil uji statistik menggunakan 
uji Wilcoxon Signed Rank Test dijelaskan 
bahwa sebelum diberikan terapi dzikir dengan 
jumlah lansia 32 orang didapatkan nilai rata-
rata 7.00 dan setelah diberikan terapi dzikir 
didapatkan  nilai rata-rata 4.50 dan  nilai value 
didapatkan hasil 0.000. Dari hasil tersebut 
dapat disimpulkan bahwa terdapat penurunan 
nilai median dengan nilai signifikan p value 
0.000 dari nilai α<0,05, artinya H1 diterima. 
Dengan demikian pada penelitian ini ada 
pengaruh terapi dzikir terhadap penurunan 
tingkat depresi pada lansia di Panti Werdha 
Mental Kasih di kecamatan Turi Lamongan 
dikarenakan terdapat penurunan skor depresi 
dari sebelum diberikan terapi dzikir 
dibandingkan setelah diberikan terapi dzikir. 

Menurut Lubis (2009) Depresi adalah 
suatu perasaan sedih yang disertai dengan 
gejala kehilangan kegembiraan, gangguan 
tidur dan selera makan, tidak ada harapan lagi. 
Individu yang mengalami depresi pada 
umumnya menunjukkan gejala psikis, gejala 
fisik dan sosial yang khas, seperti murung, 
sedih berkepanjangan, sensitif, mudah marah, 
dan tersinggung, hilang semangat, hilangnya 
rasa percaya diri, hilangnya konsentrasi, dan 
menurunnya daya tahan tubuh.  

Salah satu upaya untuk mengatasi 
depresi adalah dengan terapi psikoreligius 
dengan dzikir. Menurut Abdullah (2009) 
dalam Muhadjirin (2015), Zikir adalah 
mengingat Tuhan dengan segala kekuasaanya. 
Dari sudut ilmu kedokteran jiwa atau 
kesehatan jiwa, Zikir (psikoreligus) 
merupakan terapi psikiatrik bagi lansia yang 
mengalam depresi dan setingkat lebih tinggi 
dari psokoterapi biasa. Hal ini dikarenakan 
zikir mengandung unsur-unsur spiritual yang 
dapat membangkitkan harapan dan rasa 
percaya diri (self confidence) pada diri lansia 
yang sedang mengalami ganggua depresi atau 
sakit sehingga kekebalan tubuh serta proses 
penyembuhan dapat meningkat. Salah satu 
strategi kompensai yang dapat dilakukan 

untuk mencegah atau mengurangi beban dari 
masalah-masalah yang mereka hadapi adalah 
dengan lebih mendekatkan diri pada sang 
pencipta, melalui ritual keagamaan dan 
penyembahan.  

Seiring bertambahnya waktu, jumlah 
penduduk semakin bertambah khususnya 
penduduk lansia. Karena proses menua itu 
pasti akan dialami oleh semua manusia. Masa 
tua merupakan masa puncak dari siklus 
kehidupan, dimana pada masa ini manusia 
sangat menurun drastis dalam segi 
produktivitas, pola fikir, fungsi fisiknya dan 
yang sangat penting yaitu fungsi 
psikologisnya. Psikologis lansia di masa tua 
ini mengalami penurunan  yang drastis 
terutama di usia 70-90 tahun dikarenakan 
hampir lansia di masa ini kehilangan semua 
hal yang dimiliki di masa muda diantaranya 
kesehatan, kehilangan pekerjaan, kehilangan 
teman dan keluarga, kehilangan harta benda, 
dan kehilangan tujuan hidupnya.  

Upaya untuk mengatasi depresi pada 
lansia yaitu dengan menggunakan terapi 
keagamaan lebih tepatnya terapi dzikir. Dzikir 
merupakan terapi yang digunakan untuk 
mengatasi gangguan mental dari dalam jiwa. 
Karena dalam terapi dzikir menggunakan 
kalimat atau frase pilihan yang memiliki 
makna tersendiri yang dapat memberikan 
ketenangan fisik maupun psikologis bagi 
lansia. Dalam terapi dzikir tersebut lansia 
akan merasa pasrah dan menggantungkan 
semua kehidupannya kepada sang pencipta-
Nya. Dengan demikianlah lansia akan 
merasakan kenyamanan dan ketenangan 
dalam jiwanya. Kenyamanan dan ketenangan 
tersebut yang menyebabkan para lansia akan 
lupa dengan perasaan atau hal-hal yang 
menyebabkan dirinya depresi. Hilangnya 
perasaan atau hal-hal yang menyebabkan 
depresi tersebut yang akan mempercepat 
proses penyembuhan depresi pada lansia.   

  
KESIMPULAN 

 
Sebagian besar lansia memiliki 

tingkat depresi cukup tinggi sebelum 
diberikan terapi dzikir di Panti Werdha 
Sumber Pendidikan Mental Agama Allah 
(SPMAA) Kecamatan Turi Kabupaten 
Lamongan, Sebagian besar lansia memiliki 
tingkat depresi rendah setelah diberikan terapi 
dzikir di Panti Werdha Sumber Pendidikan 
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Mental Agama Allah (SPMAA) Kecamatan 
Turi Kabupaten Lamongan, Terdapat  
pengaruh terapi dzikir terhadap penurunan  
tingkat depresi pada lansia di panti werdha 
mental kasih yayasan Sumber Pendidikan 
Mental Agama Allah (SPMAA) Kecamatan 
Turi Kabupaten Lamongan. 
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