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Abstract 

 

Complementary-Alternative Medicine (CAM) is non-conventional medicine that addressed to improve 

the health level of society. CAM covers promotive, preventive, curative, and rehabilitative efforts that 

obtained by structured education with high quality, safety, and effectivity based on biomedical knowledge 

which is not listed in conventional medicine. One kind of CAM is energy therapy that defined as healing 

technique by activating the body's natural healing energy. The healing process works with replace 

weakened, distorted, or imbalance energy. In Surabaya there is an association named Ling Tien Kung as 

one of energy therapy CAM that has been established since 2004. The members choose this CAM 

because it does not use chemical drugs at all. The members are trained about body movements that 

centered to energy within them self. The aim of this study is to depict quality of life (QoL) belongs to the 

members of Ling Tien Kung in Surabaya through Indonesian version of WHOQOL-BREF. QoL is 

defined as an individual's perception of their position in life in the context of the culture and value 

systems in which they live and in relation to their goals, expectations, standards and concerns. 

WHOQOL-BREF consists of 26 items that divided into four domains: physical health, psychological 

health, social relationships, and environmental health. This tool has been translated into various language 

and shown good reliability and validity. The sampling in this study used accidental sampling and data 

process through descriptive statistic to describe QoL and demography of subjects. The result and 

discussion are presented inside this paper. 

 

Keywords: quality of life, complementary-alternative medicine, energy therapy, clinical health 

psychology 
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The 1st PIKSI INTERNATIONAL CONFERENCE ON KNOWLEDGE AND SCIENCE 

POLITEKNIK PIKSI GANESHA 

18-19 NOVEMBER 2014, BANDUNG 

 

andrianliem@yahoo.com 

QUALITY OF LIFE ANGGOTA PERKUMPULUAN LING TIEN KUNG SEBAGAI 

PENGOBATAN KOMPLEMENTAR ALTERNATIF (PKA) TERAPI ENERGI DI SURABAYA 

 

 

Galuh Anggita Roshidi 

Andrian Liem 

 

Fakultas Psikologi, Universitas Ciputra 

Surabaya, Indonesia 

 

andrianliem@yahoo.com 

 

Abstrak  

 

Pengobatan komplementer-alternatif (PKA) merupakan pengobatan non-konvensional yang ditujukan 

untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. PKA meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan 

rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan, dan efektivitas 

yang tinggi yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan biomedik, yang belum diterima dalam kedokteran 

konvensional. Salah satu jenis PKA adalah terapi energi, yaitu cara penyembuhan tubuh dengan 

mengaktifkan energi penyembuhan alami. Proses penyembuhan dengan cara mengembalikan energi yang 

telah menjadi lemah, terganggu, atau tidak seimbang. Di Surabaya terdapat sebuah perkumpulan bernama 

Ling Tien Kung sebagai salah satu PKA terapi energi yang berdiri sejak tahun 2004. Para anggota Ling 

Tien Kung memilih PKA ini karena tidak menggunakan obat sama sekali. Mereka diajarkan gerakan-

gerakan yang memusatkan diri pada energi dalam dirinya. Tujuan dari penelitian ini adalah 

menggambarkan quality of life (QoL) yang dimiliki para anggota Ling Tien Kung di Surabaya melalui 

WHOQOL-BREF versi Bahasa Indonesia. QoL merupakan persepsi individu mengenai posisinya dalam 

hidup pada konteks budaya dan sistem nilai di mana mereka hidup dengan hubungannya dengan tujuan, 

harapan, standar yang ditetapkan, dan perhatian seseorang. WHOQOL-BREF terdiri 26 item yang terbagi 

dalam empat domain, yaitu kesehatan fisik, kesejahteraan psikologis, hubungan sosial, dan hubungan 

dengan lingkungan. Alat tersebut telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan menunjukkan 

reliabilitas serta validitas yang baik. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan 

accidental sampling dan pengolahan data melalui statistik deskriptif untuk menggambarkan QoL dan 

demografi subjek. Hasil dan pembahasan dari QoL anggota Ling Tien Kung dapat dilihat dalam artikel 

ini. 

 

 

Kata kunci: quality of life, pengobatan komplementer-alternatif, terapi energi, psikologi klinis kesehatan 
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PENDAHULUAN 

 

Semakin bertambahnya usia maka sistem kekebalan akan semakin berkurang. Hal ini berisiko 

pada meningkatnya penyakit pada lansia, baik akut maupun kronik (Salim, Sudharma, Kusumaratna, & 

Hidayat, 2007). Meningkatnya penyakit pada lansia dapat menyebabkan perubahan pada quality of life 

mereka. Quality of life (QoL) menurut World Health Organization (WHO) adalah persepsi individu 

mengenai posisinya dalam hidup pada konteks budaya dan sistem nilai di mana mereka hidup dengan 

hubungannya dengan tujuan, harapan, standar yang ditetapkan, dan perhatian seseorang.. Menurut 

Namjoshi dan Buesching (2001) QoL adalah konsep multidimensi yang menggabungkan komponen fisik, 

emosional, sosial, fungsi, dan spiritual dari seseorang. 

Penyakit dapat membawa dampak negatif sehingga manusia melakukan berbagai macam 

pengobatan untuk menjaga kesehatan maupun mengobati penyakit. Usaha tersebut mulai dari pengobatan 

medis konvensional hingga menggunakan Pengobatan Komplementer Alternatif (PKA). Dalam 

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1109/MENKES/PER/IX/2007 dijelaskan 

bahwa PKA merupakan pengobatan non-konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat. PKA meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diperoleh 

melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan, dan efektivitas yang tinggi yang berlandaskan 

pada ilmu pengetahuan biomedik, yang belum diterima dalam kedokteran konvensional.                       

Salah satu jenis PKA adalah terapi energi, yaitu cara penyembuhan tubuh dengan mengaktifkan 

energi penyembuhan alami. Proses penyembuhan dalam terapi energi adalah dengan cara mengembalikan 

energi yang telah menjadi lemah, terganggu, atau tidak seimbang (Eden, 2010). Di Surabaya terdapat 

sebuah perkumpulan bernama Ling Tien Kung sebagai salah satu PKA terapi energi yang berdiri sejak 

tahun 2004 dengan peserta awal berjumlah sekitar 30 orang. Para anggota Ling Tien Kung memilih PKA 

ini karena tidak menggunakan obat sama sekali. Mereka diajarkan gerakan-gerakan yang memusatkan diri 

pada energi dalam dirinya (Widjaya, 2013).  

Pendiri  Ling Tien Kung  bernama Fu Long Swee atau Awiek Widjaja dan istrinya yang bernama 

Sie le Ai atau Ellia Bestari. Awalnya mereka sering berkeliling ke tempat-tempat di Kota Surabaya di 

mana banyak dilakukan kegiatan senam pagi. Peserta yang mengikuti Ling Tien Kung mendapatkan hal 

positif saat mengikuti kegiatan ini. Peserta Ling Tien Kung kemudian memberitahukan manfaat yang 

mereka peroleh dengan mengikuti kegiatan tersebut kepada sanak saudara sehingga peserta Ling Tien 

Kung bertambah banyak dari bulan ke bulan. Pada akhir 2005 Fu Long Swee menyelenggarakan The 

Sweet Show of Ling Tien Kung, yaitu acara sejenis jambore dalam rangka untuk memperkenalkan Ling 

Tien Kung sekaligus sebagai sarana untuk bersilaturahmi dan berlatih bersama. Acara ini berlangsung di 

area parkir sebuah mall di Surabaya dan dihadiri sekitar 2.500 orang. 

Perkembangan yang pesat dalam bertambahnya peserta menimbulkan kesenjangan dalam 

penerapan kegiatan karena kurangnya tenaga pembina. Pelatihan tenaga pembina adalah cara yang 

dilakukan untuk mengantisipasi keadaan tersebut. Akhirnya pada 2006, Fu Long Swee mengadakan 

pembinaan  instruktur pertama kalinya di Surabaya. Semenjak itu sering diadakan pelatihan secara rutin. 

Tahun 2012 terdapat 14 angkatan yang telah dilantik menjadi instruktur ataupun pelatih Ling Tien Kung. 

Bertambahnya tenaga instruktur dan pelatih, Ling Tien Kung dapat semakin berkembang sehingga 

faedahnya dapat dinikmati oleh khayalak yang lebih luas. 

Ling Tien Kung di Indonesia sendiri sudah cukup berkembang tetapi penelitian yang membahas 

mengenai Ling Tien Kung terutama penelitian yang menghubungkan dengan quality of life penggunanya 

masih sangat sedikit. Padahal pengaruh dari PKA Ling Tien Kung selain mengurangi dan menyembuhkan 

penyakit juga dapat meningkatkan kualitas hidup penggunanya (Widjaja, 2013).oleh karena itu penelitian 

ini bertujuan menggambarkan quality of life (QoL) yang dimiliki para anggota Ling Tien Kung di 

Surabaya. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul ke dalam berbagai bentuk, misalnya 

tabel, grafik batang dan garis, diagram lingkaran, perhitungan rerata, dan perhitungan prosentase 

(Sugiyono, 2014). Analisis data deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek 
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penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti tanpa maksud 

untuk menguji hipotesis (Azwar, 2013).  

Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner yang digunakan adalah World 

Health Organization Quality of Life versi singkat (WHOQOL-BREF) yang terdiri 26 item. Kuesioner 

tersebut terbagi dalam empat domain, yaitu kesehatan fisik, kesejahteraan psikologis, hubungan sosial, 

dan hubungan dengan lingkungan. Alat tersebut telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan 

menunjukkan reliabilitas serta validitas yang baik (Wardhani, 2006).  

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan accidental sampling. Pengolahan 

data melalui statistik deskriptif untuk menggambarkan QoL dan demografi subjek, misalnya usia, jenis 

kelamin, dan gangguan kesehatan yang dimiliki. Statistik deskriptif tidak memiliki uji signifikansi dan 

taraf kesalahan dalam generalisasi (Sugiyono, 2013). 

 

HASIL DAN DISKUSI 

 

Sebagian besar anggota perkumpulan Ling Tien Kung (LTK) termasuk dalam dewasa akhir. Oleh 

karena itu sulit meminta para anggota LTK untuk mengisi kuesioner yang dibagikan. Dalam penelitian ini 

diperoleh lima subjek yang dapat dan bersedia mengisi kuesioner yang dibagikan. Rerata usia subjek 

adalah 50 tahun dan semuanya berjenis kelamin perempuan. Semua responden melaporkan tidak memiliki 

gangguan kesehatan yang berat. Secara umum para responden telah bergabung di perkumpulan LTK 

selama satu tahun dengan rerata durasi latihan selama 40 menit setiap pertemuan. Alasan utama para 

responden bergabung di perkumpulan LTK adalah untuk menjaga kesehatan. 

Temuan di atas sejalan dengan penjelasan Morrison dan Bennett (2006) yang menyatakan bahwa 

perempuan lebih peduli terhadap kesehatan mereka. Implikasinya adalah perilaku pro-kesehatan pada 

perempuan lebih tinggi dibanding dengan laki-laki, misalnya perilaku berolahraga dan mendatangi 

layanan kesehatan. Perbedaan perilaku antara perempuan dan laki-laki tersebut berdampak pada harapan 

usia hidup yang lebih panjang pada perempuan dibanding laki-laki dan perempuan juga dilaporkan 

memiliki lebih sedikit penyakit daripada laki-laki. Dalam penelitian ini terlihat bahwa semua responden 

mengaku tidak memiliki gangguan kesehatan walau rerata usia mereka adalah masa paruh baya. 

Selain menjaga kesehatan, alasan lain para responden bergabung dalam perkumpulan LTK adalah 

dapat bertemu dengan teman-temannya. Mereka dapat mengobrol sebelum atau setelah latihan dilakukan. 

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa perkumpulan LTK bukan hanya sebagai sarana kesehatan tetapi 

juga bersosialisasi dengan teman yang sebaya. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa sumber utama 

para responden mengenai perkumpulan LTK adalah temannya.  

Skor Quality of Life (QoL) para responden dapat dilihat di tabel 1. Secara umum para responden 

mempersepsi kualitas hidup dan kesehatannya cukup tinggi, yaitu rerata skor 4. Dari empat domain yang 

ada, domain dengan skor transformasi (0-100) tertinggi adalah hubungan sosial. Hasil tersebut diduga 

berkaitan dengan alasan para responden bergabung di perkumpulan LTK untuk bertemu teman 

(bersosialisasi). Dua domain dengan skor transformasi terendah adalah fisik dan psikologis. 

 
Tabel 1. 

Skor QoL 

Domain Terendah Tertinggi Rerata 
Skor 

transformasi 

Kualitas Hidup Secara Umum 4 4 4 - 

Kesehatan Umum 4 4 4 - 

Fisik 14 28 21 50 

Psikologis 17 22 18 50 

Hubungan Sosial 9 14 11 69 

Lingkungan 16 37 26 56 

 
Tabel 2. 

Analisis Aitem Domain 

Domain Aitem dengan skor terendah Rerata skor 

Fisik Seberapa puaskah Anda dengan tidur Anda? 2,7 

Psikologis Seberapa jauh Anda mampu berkonsentrasi? 2,7 
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Pada tabel 2 dapat dilihat aitem dengan skor terendah pada domain fisk dan psikologis. Para 

responden menunjukkan bahwa mereka kurang puas terhadap kualitas tidurnya. Kemampuan berkonstrasi 

yang dimiliki juga dirasakan kurang memuaskan. Kondisi tersebut diasumsikan terkait dengan faktor usia 

yang dimiliki para responden. Oleh karena itu instruktur di perkumpulan LTK dapat lebih memperbanyak 

latihan yang berfungsi meningkatkan kualitas tidur dan konsentrasi para responden. 

 

KESIMPULAN 

 

Skor Quality of Life (QoL) menunjukan secara umum responden puas terhadap kualitas hidup dan 

kesehatan yang dimiliki. Domain hubungan sosial memiliki skor tertinggi dengan asumsi karena salah 

satu alasan para responden bergabung di perkumpulan Ling Tien Kung (LTK) adalah bertemu dengan 

teman-temannya. Sedangkan domain fisik dan psikologis adalah yang rendah skornya, khususnya pada 

bagian kepuasan tidur dan kemampuan berkonsentrasi. Oleh karena itu dapat diperbanyak latihan yang 

membantu meningkatkan kualitas tidur dan kemampuan berkonsentrasi pada anggota LTK. 

Pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menambah jumlah responden dan jenis 

kelamin yang berbeda. Selain itu dapat juga membedakan QoL berdasarkan kelompok usia, misalnya 

antara dewasa tengah dan akhir. 
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