


ABSTRAK 

 

 Kosentrasi merupakan satu syarat penting disamping latihan olah tenaga dalam, 
karena tanpa kemampuan kosentrasi yang tinggi, maka tingkat keberhasilan akan selalu 
rendah dibanding apabila disertai dengan berkosentrasi yang tinggi. Tahap pencapaian 
kosentrasi yang tinggi itu bias dilakukan dengan latihan sabar dan tekun yaitu memusatkan 
hati serta pikiran untuk selalu ingat kepada yang Maha Kuasa (dzikir). Maka akan sangat baik 
sekali apabila kosentrasi dan tenaga dalam semuanya diolah agar bias mendapatkan medan 
energy yang lebih besar. Dan jika medan energy itu difokuskan pada tangan, kaki, paha, 
kepala, atau badan kemudian dihentakkan pada satu benda keras atau benda keras nerenergi 
maka medan energy itu akan mempengaruhi stabilitas ikatan molekul benda yang dihentak, 
karena labilnya atau melemahnya ikatan molekul dari benda tersebut secara otomatis benda 
itu bis mnjadi rapuh/patah (hancur). 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan di mana satu kasus yang terjadi di dalam 
LSP-SN Yogyakarta , yaitu kasus yang diangkat adalah penghancuran benda keras berenergi 
yang dilakukan oleh anggota LSP-SN. Metode penelitian ini menggunakan metode 
eksperimen yaitu mengadakan kegiatan percobaan untuk melihat sesuatu hasil, sehingga dari 
hasil akan menegaskan bagaimanakah kedudukan perhubungan kausal antara variable-
variabel yang diselidi. 

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: Dzikir yang diucapkan didalam hati 
bagi muslim dan ingat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bagi non muslim terbukti secara 
bersama-sama dapat dijadikan sebagai sarana di dalam upaya kosentrasi. Berdasarkan 
perhitungan computer dari oprogram microstat dengan alat analisa regresi linier sederhana 
menunjukan bahwa dzikir sebagai upaya kosentrasi dan ada pengaruhnya terhadap 
penghancuran benda keras berenergi. Dari uji hipotesa hasilnya adalah ada pengaruh 
signifikan antara dzikir sebagai upaya kosentrasi dan pengaruhnya terhadap penghancuran 
benda keras berenergi. 
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