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ABSTRACT 
The decrease of adaptation ability to the enviromental stress and change often cause 
psycosocial disorder; one of it is depression. A strong faith and believe in God and religious 
experience of an elderly (lansia) are religious factor that influences depression to elderly. The 
goal of this research is to know the relationship between the regularity of sholat lima waktu 
and the level of depression of elderly at UPT Pelayanan Lanjut Usia Pasuruan in Babat, 
Lamongan. The method used in this research is Analytical Correlational with the Cross 
Sectional approach. The population of this research is 39 elderlies. By using simple random 
sampling, it is obtained that 35 elderlies are corresponding. The independent variable is The 
regularity of Sholat Lima Waktu and the dependent variable is Level of depression. The 
istrument used is quisionare papers and observation. The analysis is using SPSS statistic test 
with the level of significance p < a = 0,05. From the research, it is obtained that 18 
respondents of elderly (51%) perform sholat irregularly. 17 respondents (49%) perform sholat 
regularly with normal level of depression. With the level of significance p = 0,0000 < a = 
0,05 that H0 is refused and H1 is accepted, it means that there is a significant relationship 
between the regularity of sholat lima waktu and the level of depression of elderly. 
The conclusion of the reseach is there is a significant relationship between the regularity of 
sholat lima waktu and the level of depression of elderly. It is suggested to family and nursing 
home organizer that they should present guidance and support intensively to the elderly that 
covers religious  and group activities in order to increase the health of elderly mentally and 
spiritually. 
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PENDAHULUAN 
Salah satu hasil pembangunan kesehatan di 
Indonesia adalah meningkatnya angka 
harapan hidup (Life expectancy). Dilihat 
dari sisi ini, pembangunan kesehatan di 
Indonesia sudah cukup berhasil karena 
angka harapan hidup bangsa kita telah 
meningkat secara bermakna. Namun disisi 
lain dengan meningkatnya angka harapan 
hidup ini membawa beban bagi 
masyarakat karena populasi penduduk 
lanjut usia (Lansia) meningkat. Hal ini 
berarti kelompok resiko dalam masyarakat 
kita menjadi lebih tinggi. Meningkatnya 
populasi lansia bukan hanya fenomena di 
Indonesia saja, tetapi juga secara global 
(Notoatmodjo, 2007). Lanjut usia (Lansia) 
adalah bukan suatu penyakit, namun 
merupakan tahap lanjut dari suatu proses 

keidupan yang akan djalani semua 
individu yang ditandai dengan penurunan 
kemampuan tubuh untuk beradaptasi 
dengan stress lingkungan (Lilik Ma’rifatul 
Azizah, 2011). Tujuan dari penelitian ini 
adalah mengetahui Hubungan Keteraturan 
Sholat Lima waktu Dengan Tingkat 
Depresi Pada Lansia Di UPT Pelayanan 
Lanjut Usia Pasuruan diBabat Lamongan 
 
METODE 
      Desain penelitian adalah suatu strategi 
untuk mencapai tujuan penelitian yang 
tealh di tetapkan dan berperan sebagai 
pedoman/penuntut penelitian pada seluruh 
proses penelitian(Nursalam dkk, 2008). 
Berdasarkan tujuan penelitian, desain yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
“Analitik Corelational” dimana
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Tabel 2 Hubungan Keteraturan Sholat Lima Waktu Dengan Tingkat Depresi pada 
Lansia 
No. Keteraturan 

Sholat 5 
Waktu 

Tingkat Depresi Total 
Tidak 

Depresi 
% Depresi 

Ringan 
% Depresi 

Sedang/Berat 
% Jumlah % 

1 Teratur 17 49 0 0 0 0 17 49 
2 Tidak Teratur 0 0 17 49 1 3 18 51 
Total 17 49 17 49 1 3 35 100 

 
korelasi ini pada hakikatnya merupakan 
penelitian/penelaah hubungan antara dua 
variable pada satu situasi/sekelompok 
subjek (Notoatmojo, 2003). Dengan 
pendekatan “Cross sectional” artinya 

Suatu penelitian dimana data yang 
menyangkut variabel bebas atau resiko dan 
variabel terikat atau variabel akibat akan 
dikumpulkan dalam waktu yang 
bersamaan. (Notoatmojo, 2003). 

Tabel 1 Karakteristik Responden 
 Jumlah Prosentase  
Umur (n) (%) 
61 – 63 Tahun 
64 – 66 Tahun 
67 – 69 Tahun 
70 – 72 Tahun 
73 – 75 tahun 
76 – 78 tahun 
79 – 81 Tahun 

8 
3 
6 
9 
3 
4 
2 

23 % 
9 % 
17 % 
26 % 
9 % 
11 % 
6 % 

Jenis Kelamin   
Laki – laki 
Perempuan 

24 
11 

69 % 
31 % 

Agama   
Islam 35 100 % 
Pendidikan   
SD 
SMP 
SMA 
Perguruan Tinggi 
Tidak Sekolah 

8 
4 
4 
0 
19 

24% 
11 % 
11 % 
0 % 
54 % 

Pekerjaan   
Pegawai Negeri sipil 
Pegawai swasta 
Wiraswasta 
Tani 
Tidak Bekerja 

0 
6 
11 
10 
8 

0 % 
17 % 
31 % 
29 % 
23 % 

Keteraturan Sholat Lima Waktu   
Teratur 
Tidak Teratur 

17 
18 

49 % 
51 % 

Tingkat Depresi   
Normal / Tidak ada depresi 
Depresi Ringan 
Depresi Sedang / Berat 

17 
17 
1 

49 % 
49% 
3% 
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HASIL 
Berdasarkan tabel 1 di atas menunjukkan 
bahwa hampir setengahnya Responden 
lanjut usia di UPT Pelayanan Sosial Lanjut 
Usia Pasuruan di Babat Lamongan 
berumur 70 – 72 Tahun yaitu sebanyak 9 
orang (26%) sedangkan sebagian kecil 
responden lanjut usia berumur 79 - 81 
Tahun yaitu sebanyak 2 orang (6%) dari 
35responden. Berdasarkan tabel 1 di atas 
menunjukkan bahwa sebagian besar 
Responden lanjut usia di UPT Pelayanan 
Sosial Lanjut Usia Pasuruan di Babat 
Lamongan berjenis kelamin perempuan 
yaitu sebanyak 24 orang (69 %) dan 
hampir setengahnya responden berjenis 
kelamin Laki - laki yaitu sebanyak 11 
orang (31%) dari 35 responden. 
Berdasarkan tabel 1 di atas bahwa 
sebagian besar Responden lanjut usia di 
UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia 
Pasuruan di Babat Lamongan Tidak 
sekolah yaitu sebanyak 19 orang (54 %) 
dan tidak satupun responden lanjut usia 
berlatar pendidikan Perguruan Tinggi yaitu 
sebanyak 0 orang (0 %) dari 35 responden. 
Berdasarkan tabel 1 di atas menunjukkan 
bahwa hampir setengahnya Responden  
lanjut usia di UPT Pelayanan Sosial Lanjut 
Usia Pasuruan di Babat Lamongan berlatar 
pekerjaan wiraswasta yaitu sebanyak 11 
orang (31%) dan  tidak satupun  responden 
lanjut usia berlatar pekerjaan Pegawai 
Negeri Sipil yaitu sebanyak 0 orang (0%) 
dari 35 responden. Berdasarkan table 1 di 
atas menunjukkan bahwa hampir setengah 
responden lanjut usia di UPT Pelayanan 
Sosial Lanjut Usia Pasuruan di Babat 
Lamongan yang Tidak mengalami depresi 
dan Depresi ringan yaitu sebanyak 17  
orang (49%) dan sebagian kecil responden 
lanjut usia yang mengalami depresi depresi 
berat yaitu sebanyak 1 orang (3%) dari 35 
responden. Berdasarkan uji statistik Chi-
Square test untuk mengetahui Hubungan 
Keteraturan Sholat Lima Waktu dengan 
Tingkat Depresi pada lansia menunjukan 
hasil dengan signifikansi ρ = 0,000 α < 
0,05 dengan r = 0,707 sehinga H0 di tolak 
dan berdasarkan korelasi Chi-Square test  

yang berarti H1 diterima, artinya ada 
hubungan yang signifikan antara 
Keteraturan Sholat Lima Waktu Dengan 
Tingkat Depresi Pada Lansia  di UPT 
Pelayanan Sosial lanjut Usia Pasuruan di 
Babat lamongan dengan derajat hubungan 
kuat. 
 
PEMBAHASAN 
Berdasarkan table 1 hasil penelitian di 
dapatkan setengah responden lanjut usia di 
UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia 
Pasuruan Di Babat Lamongan sholatnya 
tergolong tidak teratur yaitu sebanyak 18 
orang (51%) dan hampir setengah 
responden lanjut usia sholatnya tergolong 
teratur yaitu sebanyak 17 orang (49%) dari 
35 responden. 
Saat itu pengalaman terpisah dari ikatan 
spiritual seperti tidak dapat mengikuti 
kegiatan keagamaan serta tidak dapat 
berkumpul dengan anggota keluarga atau 
teman dekat yang biasannya memberikan 
dukungan setiap saat juga dapat berisiko 
terjadinya perubahan fungsi spiritual 
(Achir Yani, 2002). Bahwa saat manusia 
telah mencapai usia 65 tahun keatas maka 
manusia akan menghadapi sejumlah 
permasalahan. Permasalahan pertama 
adalah penurunan kemampuan fisik hingga 
kemampuan fisik berkurang, aktivitas 
menurun, sering mengalami gangguan 
kesehatan yang menyebabkan mereka 
kehilangan semangat (Jalaluddin 2009). 
Lansia yang tidak teratur dalam 
menjalankan sholat lima waktu di 
sebabkan karena tidak mengikuti kegiatan 
kerohanian atau keagamaan, Tidak pernah 
mendapatkan pendidikan keagamaan sejak 
dini dari orang tua atau keluarga maupun 
dari bangku sekolah padahal keluarga 
merupakan lingkungan terdekat bagi 
semua orang, dari kejadian tersebut maka 
lansia berfikir bahwa Tuhan tidak 
mencintai mereka. 
Adanya pengawasan dan motivasi dari 
pengurus panti, mengadakan kegiatan dan 
bimbingan kerohanian/keagamaan 
(Pengajian rutin) yaitu seminggu tiga kali, 
di wajibkan untuk melakukan sholat 
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berjama’ah akan menjadikan lansia teratur 
dalam menjalankan sholat dan akan 
berfikir betapa pentingnya sholat dalam 
kehidupan mereka di usia yang sudah tidak 
muda lagi. 
Berdasarkan table 4.7 hasil penelitian di 
dapatkan bahwa hampir setengah 
responden lanjut usia di UPT Pelayanan 
Sosial Lanjut Usia Pasuruan di Babat 
Lamongan yang Tidak mengalami depresi 
dan Depresi ringan yaitu sebanyak 17  
orang (49%) dan sebagian kecil responden 
lanjut usia yang mengalami depresi berat 
yaitu sebanyak 1 orang (3%) dari 35 
responden. 
Kelompok lansia dipandang sebagai 
kelompok masyarakat yang beresiko 
mengalami gangguan kesehatan fisik dan 
mental. Antara lain yang tersering adalah; 
Gangguan proses pikir, dementia, 
gangguan perasaan seperti depresi, dan 
harga diri rendah (Lilik Ma’rifatul Azizah, 
2011). Menurut (Stanley & Beare, 2007) 
angka depresi meningkat secara drastic 
pada lansia yang tinggal di institusi, 
dengan sekitar 50-75% penghuni 
perawatan jangka panjang memiliki gejala 
depresi ringan sampai sedang. Saat 
manusia melalui masa tua menurut teori 
terdapat beberapa faktor yang dapat 
mempengaruhi kualitas hidup sehingga 
dapat menyebabkan depresi. Faktor 
tersebut adalah faktor fisiologis dan faktor 
psikologis. Faktor fisiologis meliputi 
penurunan fungsi fisik atau penyakit fisik 
dan faktor psikologis meliputi stress yang 
menumpuk, hilangnya orang-orang yang di 
sayang (Keluarga yang jarang 
mengunjungi), kehilangan tujuan hidup 
(Karena peranannya sebagai orang tua 
telah berkurang). (Lubis,2009). 
Pada lansia yang normal atau tidak depresi 
di sebabkan karena faktor psikologis dan 
psikososial nya baik, mudah bersosialisasi 
dengan lingkungan sekitar, masih 
mendapat dukungan dari keluarga. Lansia 
merasa nyaman dengan lingkungan yang 
ada di institusi daripada di lingkungan 
sebelumnya. Sehingga tetap semangat 
dalam melakukan aktivitas – aktivitas 

fisik. (Lilik Ma’rifatul A, 2011). 
Sedangkan pada lansia yang mengalami 
depresi ringan di sebabkan karena lanjut 
usia tersebut mengalami suatu masalah 
mengenai perubahan psikososial dan 
emosialnya. Masalah tersebut dapat timbul 
karena konflik antara lanjut usia, 
kesibukan keluarga sehingga tidak ada 
yang merawat lansia menjadi alasan bagi 
keluarga untuk menitipkan lanjut usia ke 
institusi (panti), atau bahkan salah satu 
dari anggota keluarga memang sengaja 
menitipkan lansia ke panti (Kaplan at all, 
2000). Keinginan setiap lanjut usia bahwa 
di saat melalui masa tua mereka ingin di 
urus oleh keluarga menjadi pupus karena 
pemindahan tanggung jawab dari keluarga 
ke panti sehingga lansia merasa bahwa 
keluarga sudah tidak menyayangi mereka. 
Selain itu kesulitan beradaptasi, 
bersosialisasi dengan lingkungan. 
Sehingga menjadi beban pikiran bagi 
lansia saat berada dipanti, mengalami 
kesedihan yang berlarut-larut dan 
mendalam, sering menangis, merasa 
kesepian, kehilangan rasa humor bahkan 
kehilangan kepuasan atas apa yang 
dilakukannya seperti kepuasan dalam 
aktivitas yang memerlukan tanggunga 
jawab (Nugroho, 2000) 
Sedangkan Lansia yang mengalami 
depresi berat juga di sebabkan karena sulit 
beradaptasi dengan lingkungan, sering 
terjadi konflik antar lansia, terjadi konflik 
dengan salah satu anggota keluarga di 
rumah, di tinggal meninggal oleh anaknya. 
Sehingga menjadi beban pikiran bagi 
lansia, mengalami kesedihan yang 
berlarut-larut dan mendalam, sering 
menangis, sering melamun, merasa 
kesepian dan kehilangan tujuan hidup 
(Karena peranannya sebagai orang tua 
telah berkurang). (Lubis,2009). 
Pada lansia yang normal atau tidak depresi 
berdasarkan observasi peneliti 
menunjukkan mereka mudah bersosialisasi 
dengan lingkungan sekitar, mengobrol 
dengan sesama lansia, tetap semangat 
dalam melakukan aktivitas – aktivitas fisik 
seperti mandi, makan. Dan ikut serta 
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dalam kegiatan yang di adakan oleh panti. 
Sebaliknya lansia yang mengalami depresi 
akan kesulitan dalam beradaptasi, 
bersosialisasi dengan lingkungan, jarang 
keluar dari kamar, Sering terlihat diam 
yang berlarut-larut dan mendalam, sering 
menangis, tidak mau makan, kehilangan 
rasa humor dan tidak ikut dalam 
melakukan aktivitas. 
Sehingga untuk menurunkan tingkat 
depresi pada lansia perlu di maksimalkan 
kegiatan harian maupun kegiatan 
mingguan yang sudah ada. Khususnya 
dalam kegiatan yang dapat meningkatkan 
harga diri seperti kegiatan dalam membuat 
ketrampilan – ketrampilan yang diminati 
para lansia, kegiatan kerohanian / 
keagamaan. Serta support dari keluarga 
atau pengurus panti.  
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan 
adanya hubungan yang signifikan antara 
keteraturan sholat lima waktu dengan 
Tingkat depresi di UPT Pelayanan Sosial 
Lanjut Usia Pasuruan di Babat Lamongan 
dengan ρ = 0,000 < α 0,05. Artinya, 
semakin sholat lima waktunya teratur  
maka tingkat depresinya semakin 
berkurang. Sebaliknya semakin sholat lima 
waktunya tidak teratur maka tingkat 
depresinya cenderung semakin berat. 
Menurut Kaplan at all (1997), kira-kira 25 
% komunitas lanjut usia dan pasien rumah 
perawatan ditemukan adanya gejala 
depresi pada lansia yang diakibatkan oleh 
kehilangan yang di sebabkan oleh 
kematian orang yang di cintai, hilangnya 
fungsi dan peran sosial, kurangnya 
dukungan sosial serta kurangnya aktivitas 
spiritual. Hasil penelitian Maselko (2007, 
dikutip dari Grohol, 2008) menemukan 
bahwa lansia yang tidak menghadiri 
pelayanan keagamaan memiliki 
kecenderungan sebesar 80% untuk 
mengalami depresi daripada yang 
menghadiri kegiatan keagamaan. Beberapa 
studi serupa lainnya menegaskan bahwa 
keterlibatan agama membantu mencegah 
depresi. 
Menurut Ancok & Suroso (2005) ada 
beberapa aspek terapeutik yang terdapat 

dalam ibadah shalat yang berkaitan dengan 
kesehatan jiwa , antara lain: aspek olah 
raga. Dimana sholat merupakan teknik 
yang banyak dipakai dalam proses 
gangguan jiwa adalah pelatihan relaksasi 
atau “Relaxation Training” bila dikaitkan 
dengan shalat yang banyak rakaatnya, 
maka tidak dapat dipungkiri bahwa shalat 
pun akan dapat menghilangkan kecemasan 
atau depresi. Ternyata, shalat yang 
dilakukan dengan khusyuk, ikhlas, 
kontinyu dan penuh pengharapan akan 
ridho Allah SWT pada dapat 
mendatangkan rasa ketenangan dan 
ketentraman yang luar biasa. Suasana yang 
tenang dan sunyi tentu dapat menunjang 
konsentrasi, sehingga kekhusyukan dalam 
shalat lebih mudah didapat. Ketika 
membaca bacaan shalat dan do’a yang 
dipanjatkan dapat lebih mudah diresapi 
maknanya, maka terjadilah sentuhan-
sentuhan dan ketenangan yang langsung 
diberikan oleh Allah SWT. Kita dapatkan 
kedamaian. Jadi, fisik dan batin kita 
tenang. Sehingga, shalat dapat 
menumbuhkan persepsi dan motivasi 
positif akan datangnya pertolongan Allah 
SWT. Reaksi emosi positif ini dapat 
menghindarkan reaksi stress yang lebih 
banyak disebabkan oleh faktor gagalnya 
sistem tubuh dalam mengendalikan stress 
yang disebabkan oleh permasalahan fisik 
ataupun psikis (Lingren dalam haryanto, 
2005) 
Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan 
bahwa hampir setengah responden lansia 
di UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia 
Pasuruan Di Babat lamongan tidak 
mengalami depresi yaitu sebanyak 17 
orang (49%) dan sholatnya tergolong 
teratur yaitu sebanyak 17 orang (49%). 
Lansia yang normal atau tidak depresi di 
sebabkan karena faktor psikologis dan 
faktor psikososial nya baik, masih 
mendapat dukungan dari keluarga akan 
berpengaruh terhadap pada aktivitas 
spiritualnya salah satunya yaitu melakukan 
sholat Lima waktu. Sebaliknya Lansia 
yang mengalami depresi ringan  akan 
mengalami penurunan dalam melakukan 
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aktivitas spiritual seperti tidak teratur 
dalam melakukan sholat lima waktu. 
Karena yang mengalami hal tersebut 
cenderung pasif. Kepasifan ini bisa 
dikarenakan berbagai macam faktor. 
Faktor yang sangat menonjol dalam 
permasalah ini adalah kesedihan yang di 
alami lanjut usia selama berada dipanti. 
Kesedihan yang mendalam dapat 
mempengaruhi Mood dan motivasi 
seseorang untuk melakukan sesuatu 
sehingga seseorang yang mengalami 
perubahan Mood menjadi tidak berdaya 
dalam melakukan aktivitas karena 
tenggelam dalam perasaan sedihnya. Hal 
ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan 
yang signifikan antara Keteraturan Sholat 
Lima Waktu dengaan Tingkat Depresi 
Pada Lansia. 
 
KESIMPULAN  
         Lanjut Usia yang berada di UPT 
Pelayanan Sosial Lanjut Usia pasuruan di 
Babat Lamongan dari setengah responden 
sholatnya tergolong tidak teratur. Lanjut 
Usia yang berada di UPT Pelayanan Sosial 
Lanjut Usia pasuruan di Babat Lamongan 
hampir setengah responden tidak 
mengalami depresi dan mengalami depresi 
ringan, terdapat hubungan antara 
keteraturan sholat lima waktu dengan 
tingkat depresi pada lansia di UPT 
Pelayanan Sosial Lanjut Usia pasuruan di 
Babat Lamongan. 
         Institusi Pendidikan dengan hasil 
penelitian yang di peroleh ini adalah 
sebagai bahan informasi mengenai 
hubungan tingkat depresi dengan 
keteraturan sholat lima waktu pada lanjut 
usia  sehingga dapat menjadi bahan 
pengajaran selanjutnya terutama dalam 
bidang keperawatan keluarga, keperawatan 
gerontik dan keperawatan jiwa. 
        UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia 
pasuruan di Babat Lamongan dengan hasil 
penelitian yang di peroleh ini adalah 
sebagai bahan perbaikan program kegiatan 
di panti untuk mencegah dan mengurangi 
depresi yaitu dengan cara  , membuat 
ketrampilan-ketrampilan yang diminati 

para lanjut usia, senam lansia, rekreasi 
bersama maksimal 1 tahun sekali, serta 
memaksimalkan kegiatan yang dapat 
meningkatkan keteraturan sholat lima 
waktu pada lanjut usia seperti 
meningkatkan kegiatan dan bimbingan 
kerohanian/keagamaan (Pengajian rutin) 
yaitu seminggu tiga kali, di wajibkan 
untuk melakukan sholat berjama’ah. 
        Peneliti Selanjutnya di harapkan 
penelitian ini dapat di kembangkan pada 
penelitian lebih lanjut dalam bentuk 
penelitian eksperimental mengenai 
aktivitas atau kegiatan yang dapat 
menurunkan kejadian depresi serta 
meningkatkan keteraturan sholat lima 
waktu  
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