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PENELITIAN 

 
GAMBARAN TINGKAT SPIRITUALITAS LANJUT USIA DI UNIT PELAYANAN 

TEKNIS PANTI SOSIAL LANJUT USIA (UPT PSLU) MAGETAN 
 

Yensy Ni’ma Agustin.*  
Agus Sudaryanto, S.Kep.,Ns.,M.Kes.** 
Endang Zulaicha, S.Kp.*** 
 
Abstrak 

 
Pertumbuhan lansia yang sangat pesat di dunia disertai dengan munculnya 

beberapa masalah yang diantaranya adalah gangguan kesehatan mental. Hal ini 
disebabkan oleh beberapa faktor selama masa hidup mereka. Pada beberapa 
penelitian terdahulu telah diperoleh kesimpulan bahwa keagamaan dan spiritual 
adalah bahan utama untuk meningkatkan kualitas hidup lansia di usia uzurnya. 
Oleh karena itu sangatlah penting peran perawat atau pemandu agama dalam 
membantu lansia mendapatkan kebutuhan spiritualnya. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui gambaran tingkat spiritualitas lansia di UPT PSLU 
Magetan. Yang meliputi dua komponen yaitu vertical dan horizontal. Komponen 
vertical meliputi hubungan individu dengan Tuhan. Komponen horizontal meliputi 
hubungan individu dengan sesama. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 
desain kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian adalah 
lansia di UPT PSLU Magetan sejumlah 87 lansia dengan teknik total sampling. 
Kemudian didapatkan sampel akhir sejumlah 61 lansia. Instrument penelitian 
berupa kuesioner Spiritual assessment tool by Anandarajah & Hight dan Spiritual 
Assessment by Gallo. Teknik analisis data menggunakan uji deskriptif. Dari hasil 
penelitian ini disimpulkan bahwa rata-rata tingkat spiritualitas lansia di UPT PSLU 
Magetan adalah baik. Hasil yang diperoleh dari tingkat spiritual Anandarajah & 
Hight menunjukkan tingkat spiritual baik sebanyak 45 responden (74%), cukup 
sebanyak 10 responden (16%) dan kurang sebanyak 6 responden (10%). 
Sedangkan spiritual assessment by Gallo menunjukkan tingkat spiritual baik yaitu 
sebanyak 51 lansia (83,6%) dan sisanya memiliki tingkat spiritualitas cukup 
sebanyak 10 responden (26,4%). Dari hasil crosstab umur dan tingkat spiritual 
baik yang menggunakan tingkat spiritual Anandarajah & Hight maupun Gallo 
menunjukkan bahwa semakin tua lanjut usia semakin meningkat tingkat 
spiritualitas mereka. 
 
Kata kunci:  lanjut usia, gambaran spiritual, tingkat spiritual. 
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DESCRIPTION THE LEVEL OF SPIRITUALITY ELDERLY 
IN THE TECHNICAL SERVICES UNIT ELDERLY SOCIAL INSTITUTIONS 

(UPT PSLU) MAGETAN 
 
 
Yensy Ni’ma Agustin.*  
Agus Sudaryanto, S.Kep.,Ns.,M.Kes.** 
Endang Zulaicha, S.Kp.*** 
 
Abstraction 
 

The rapid growth of the elderly in the world accompanied by the emergence 
of some of the problems such as mental health disorders. This is caused by 
several factors during their lifetimes. In some previous studies have concluded 
that the religious and spiritual is the key ingredient to improve the quality of life of 
the elderly in their elderly age. It is therefore very important role of the nurse or 
religious guide in helping seniors get the spiritual needs.The purpose of this study 
was to describe the level of spirituality in UPT PSLU Magetan elderly. There are 
two components, namely vertical and horizontal. Vertical component includes the 
individual's relationship with God. Horizontal component includes the individual's 
relationship with others.This research is descriptive quantitative design with cross 
sectional approach. The study population was elderly at UPT PSLU Magetan a 
total of 87 elderly with total sampling technique. Then obtained a sample of 61 
elderly end. Spiritual research instrument in the form of a questionnaire 
assessment tool by Anandarajah & Hight and Spiritual Assessment by Gallo. 
Data analysis techniques using descriptive test. From the results of this study 
concluded that the average level of spirituality elderly in UPT PSLU Magetan is 
good. The results obtained from the spiritual level Anandarajah & Hight showed 
good spiritual level by 45 respondents (74%), just as many as 10 respondents 
(16%) and less as 6 respondents (10%). While spiritual assessment by Gallo 
shows both the spiritual level by 51 elderly (83.6%) and the rest have enough 
spiritual level by 10 respondents (26.4%). From the results of crosstab ages and 
levels of spiritual well using spiritual level Anandarajah & Hight and Gallo showed 
that the older elderly increased their level of spirituality. 

 
 
Keywords: elderly, spiritual image, spiritual level. 
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PENDAHULUAN 
Pertumbuhan lansia yang 

pesat di Amerika menunjukkan 
kombinasi yang kuat antara 
penurunan angka kelahiran dan 
peningkatan usia hidup (Anderson 
and McFarlane, 2007). Indonesia 
mengalami populasi penduduk 
lansia yang amat pesat dari 4,48% 
pada  tahun 1971 (5,3 juta jiwa) 
menjadi 9,77% pada tahun 2010 
(23,9 juta jiwa). Bahkan pada tahun 
2020 diprediksi akan ada ledakan 
jumlah penduduk lansia sebesar 
11,34% atau sekitar 28,8 juta jiwa 
(Makmur Sanusi 2006 dalam 
Fatmah, 2010:4). 

Usia keagamaan yang luar 
biasa tampaknya justru terdapat 
pada usia lanjut (William James 
dalam Sururin 2004;89). Karakteritik 
sistem kepercayaan dan aktivitas 
lansia merupakan bentuk kepatuhan 
terhadap komponen spiritual dalam 
terapi (Stanley et. all, 2011) 

Hasil studi pendahuluan di 
Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
Pelayanan Sosial Lanjut Usia 
(PSLU) Magetan diperoleh informasi 
data dari pengurus UPT PSLU 
terdapat sejumlah 87 lansia yang 
terdiri dari 38 lansia putra dan 49 
adalah lansia putri. Menurut salah 
satu petugas PSLU, sebagian besar 
lansia yang di rawat di PSLU adalah 
lansia yang mengalami gangguan 
psikology serta lansia yang tuna 
wisma atau yang sudah tidak 
mempunyai keluarga. Sebagian dari 
mereka ada yang mengalami stress 
di usia tua karena menghadapi 
pensiun, konflik sosial atau masa tua 
yang tidak sesuai dengan yang 
diharapkan. Bahkan diantara 
mereka adalah pensiunan pegawai 
negeri, tentara dan guru. Dan ada 
beberapa lansia yang sulit untuk 
dikontrol karena kebiasaan hidup di 
jalanan yang bebas. Berdasarkan 
wawancara dan observasi peneliti 

terhadap beberapa lansia yang 
dirawat di UPT PSLU. Ada dua 
lansia yang menggunakan kata-kata 
kasar bahkan ada dua lansia putra 
yang sering berkelahi dengan 
temannya karena masalah sepele. 
Ketika ditanya apakah berkelahi 
diperbolehkan oleh agama. Seorang 
lansia putra menjawab bahwa itu 
diperbolehkan selama untuk 
melindungi diri dan kehormatan. 
Sedangkan tiga lansia putri 
menyatakan bahwa agama 
manapun pasti menyuruh pada 
kedamaian, akan tetapi adakalanya 
kita harus membela diri kalau 
diserang. Dari hasil wawancara 
dengan lima orang lansia yang 
terdiri dari dua lansia putra dan tiga 
lansia putri. Para lansia tersebut 
berasal dari jalanan, kemudian ada 
seorang lansia yang mengatakan 
bahwa dirinya adalah mantan 
pensiunan tentara. Kemudian 
seorang lagi mengatakan bahwa 
anaknya tidak mampu menanggung 
hidupnya oleh karena itu dia 
dimasukkan ke panti. Kemudian 
ketika ditanya apakah mereka sering 
mengikuti kajian rohani di dalam 
panti, semuanya menjawab iya, jika 
tidak mengikuti nanti ada petugas 
panti yang datang dan marah-
marah. Kadang juga ada mahasiswa 
praktikan yang mengajak untuk ikut 
jadinya tambah ramai dan seru. 
Karena setelah kajian rohani ada 
hiburannya. Tapi meski begitu 
kadang masih ada beberapa lansia 
yang suka malas untuk mengikuti 
kajian rohani. Seorang lansia putra 
menjawab bahwa kadang terlalu 
membosankan, jadi dia memilih 
pergi meskipun acara kajiannya 
belum selesai, dia juga menganggap 
bahwa dirinya telah memiliki ilmu 
keagamaan yang cukup, karena 
semasa mudanya dia adalah orang 
taat beragama. Ketika ditanya 
apakah selain kajian rohani yang 
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dijadwalkan oleh panti apakah lansia 
juga melakukan atau memiliki 
kegiatan yang berhubungan dengan 
spiritual, misalnya berdoa, meditasi 
dll. Seorang lansia putri menjawab 
bahwa dirinya sering mendengarkan 
radio tentang ceramah keagamaan. 
Kemudian seorang lansia putra 
menjawab bahwa biasanya dia yang 
memberikan kultum setelah sholat 
dzuhur. 

Berdasarkan uraian latar 
belakang masalah diatas peneliti 
ingin mengetahui bagaimanakah 
gambaran tingkat spiritualitas lansia 
di Unit Pelayanan Teknis Panti 
Sosial Lanjut Usia (UPT PSLU) 
Magetan. 

Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui gambaran tingkat 
spiritualitas lansia di Unit Pelayanan 
Teknis Panti Sosial Lanjut Usia 
(UPT PSLU) Magetan. 

 
LANDASAN TEORI 
 
Lanjut Usia 

Menua atau aging adalah 
normal terjadi pada setiap individu 
serta dapat diprediksi terjadinya 
perubahan secara fisik dan perilaku 
(Stanley, Blair & Beare, 2005) 

Aging process atau proses 
menua adalah proses biologis yang 
umum terjadi dan akan dialami oleh 
semua orang. Menua adalah 
hilangnya secara berlahan-lahan 
kemampuan jaringan untuk 
memperbaiki diri atau mengganti 
atau memperbaiki struktur dan 
fungsi sel dan jaringan secara 
normal bahkan cenderung ke arah 
penurunan (Mubarak & Chayatin, 
2009). Di Negara yang lebih 
berkembang ‘older person’ 
umumnya memiliki kronologi umur 
65 tahun (World Health Organisation 
(WHO) 2009). Stanley, Blair and 
Beare (2005) menyebutkan bahwa 

menua adalah kondisi normal yang 
terjadi dan dapat diprediksi secara 
fisik dan perubahan sikap yang 
terjadi pada diri akibat dari tahap-
tahap kehidupan yang sebelumnya. 
Teori Penuaan 

Ada banyak teori penuaan 
yang dikemukakan oleh Stanley, 
Blair and Beare (2005). Teori-teori 
tersebut digolongkan menjadi dua 
kelompok yaitu kelompok biologis 
dan kelompok psikososial. Beberapa 
teori biologis tersebut diantaranya: 
Genetic theory, Teori pemakaian 
dan keausan (wear-and-tear theory), 
Immunity theory. 

Adapun beberapa teori 
psikososial terkait proses penuaan 
dari berbagai penelitian dan sumber 
dalam  adalah sebagai berikut: 
Disengagement Theory, Teori 
aktivitas, Teori kontiniutas, Teori 
subkultur, Teori stratifikasi usia, 
Teori penyesuaian individu dengan 
lingkungan. 
 
Tingkat spiritualitas lansia 

Spirituality yaitu sebuah 
konsep dua dimensional antara 
dimensi vertikal dan horisontal. 
Sedangkan yang dimaksud dimensi 
vertikal sendiri disini adalah 
hubungan dengan Tuhan, dan 
dimensi horisontal adalah hubungan 
dengan orang lain (manusia). 
Spiritual mengacu pada hubungan 
yang sangat penting antara 
seseorang dengan Yang Maha 
Kuasa, yang sifatnya pribadi diluar 
dari agama tertentu, yaitu rasa 
hormat, kagum dan ilham yang 
memberikan jawaban tentang Yang 
Maha Kuasa. Hodge menemukan 
bahwa spiritualitas adalah sebuah 
hubungan dengan Tuhan atau 
apasaja yang memiliki kekuasaan 
yang mengembangkan ‘sense of 
meaning’ (pencarian arti), harapan 
dan tujuan hidup. Spiritualitas dapat 
membantu lansia koping terhadap 
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stress dan meningkatkan kualitas 
hidup mereka (Stanley, Blair & 
Beare, 2005). 

“Hal ini mencakup segi 
apresepsi terhadap makna 
kehidupan yang lebih mendalam, 
serta bagaimana seseorang 
menempatkan dirinya dalam 
lingkungan alam” (Tahmer & 
Noorkasiani, 2009). 

Secara umum, spiritual 
mengarah pada ‘religious sense’ 
yang tidak terikat dengan suatu 
organisasi atau praktisi agama 
tertentu (Levin 1996, dalam Wallace 
& Bergeman 2002). Agama adalah 
suatu konstruksi yang unik yang 
definisinya telah disepakati secara 
umum. Agama ini sendiri mencakup 
keyakinan, praktek, dan ritual yang 
terkait dengan hubungan ke arah 
mistis, supranatural, atau Tuhan. 
Adapun praktek agama ini sendiri 
sering diatur dan dipraktekkan di 
masyarakat dalam sebuah institusi 
atau lembaga, namun bisa juga 
dilakukan secara pribadi. Adapun 
‘Spirituality’ atau spiritualitas adalah 
suatu konsep individu yang 
didefinisikan lebih inklusif dan lebih 
luas dari pada agama. Spiritualitas 
bersifat kabur dan samar sehingga 
sulit untuk diukur atau didefinisikan 
secara jelas (Koenig, 2008). 

Nilai spiritualitas dan 
religiusitas mempengaruhi terhadap 
penurunan depresi dan ansietas. 
Peningkatan penggunaan praktek 
spiritual terhadap pasien dengan 
AIDS berpengaruh pada penurunan 
gangguan psikologi, depresi, dan 
meningkatkan kemampuan koping. 
Telah diakui bahwa emosional, 
kognitif, perilaku dan spiritualitas 
saling mempengaruhi pada 
beberapa pengobatan (Clark, Drain 
dan Malone 2003). 

Menurut Warren (2009) dari 
Human Relation Advisor 
menyatakan bahwa dari beberapa 

hasil penelitian dengan jelas 
menunjukkan bahwa spiritual 
meningkatkan kesehatan seseorang, 
dan memberikan pengaruh 
diantaranya adalah : 
1) Memberikan arti dan makna dari 

tujuan hidup 
2) Memberikan kode moral dan 

menyusun system kepercayaan 
untuk menjalani kehidupan 

3) Sebagai pengatur dan petunjuk 
untuk menjalani hidup 

4) Memberikan resep untuk 
mengatur makan dan perilaku 
sehat yang memberikan 
kontribusi terhadap kesehatan 

5) Memberikan support  dan 
penguasaan diri 

Gallo (2006) dalam Hefner 
(2008) menyatakan bahwa “suatu 
pendeklatan sistematis dalam 
penilaian spiritual dapat menjadi 
kunci untuk memahami keseluruhan 
kesejahteraan lansia”. Pengkajian 
spiritual adalah salah satu jendela 
menuju wilayah pribadi lansia 
terhadap nilai, makna, tujuan dan 
refleksi kehidupan lansia. Bagi 
sebagian orang, agama dan spiritual 
adalah dimensi yang sangat penting 
dari kehidupan. Serta dapat 
memberikan sumber kekuatan untuk 
membantu meningkatkan kesehatan 
dan menghadapi berbagai tantangan 
hidup. 

Menurut LaRocca-Pitts 
(2010), ada sekitar lima 
bagan/skema alat pengkajian 
riwayat spiritual yang telah 
digunakan oleh pemuka agama atau 
tenaga kesehatan dalam perawatan 
kesehatan yaitu; CSI-MEMO, FICA, 
HOPE, FAITH, dan SPIRIT, dan 
yang terbaru adalah FACT dari 
LaRocca-Pitts (2008) yang 
digunakan pada perawatan akut. 

  “Spirituality and Medical 
Practice: Using the HOPE Questions 
as a Practical Tool for Spiritual 
Assessment” dari Anandarajah dan 
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Hight. Source of Hope, meaning, 
comfort, strength, peace, love and 
connection (sumber harapan, 
makna, kenyamanan, kekuatan, 
kedamaian, cinta dan 
koneksi/hubungan), Organized 
religion (organisasi keagamaan), 
Personal spirituality/Practices 
(praktek kerohanian), Effects on 
medical care and end-of-life issues 
(efek pada perawatan medis dan 
persoalan di akhir hayat). Alat 
pengkajian ini bermanfaat bagi 
lansia, mengingat lansia memiliki 
kekuatan emosi, fisik dan waktu 
yang terbatas (Hefner, 2008). 

 
Pertanyaan peneliti 

Bagaimanakah gambaran 
tentang tingkat spiritualitas lansia di 
Unit Pelaksana Teknis Pelayanan 
Sosial Lanjut Usia (UPT PSLU) 
Magetan? 

 
METODELOGI PENELITIAN 
 
Rancangan Penelitian 
 

Dari jenis pengambilan data, 
penelitian ini digolongkan dalam 
penelitian kuantitatif deskriptif. 
Desain penelitian adalah cross 
sectional, yaitu jenis penelitian yang 
menekankan pada waktu 
pengukuran/observasi data variabel 
independen dan dependen hanya 
sekali pada satu saat (Notoatmodjo, 
2010). 

 
Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini 
adalah semua lansia di UPT PSLU 
Magetan sejumlah 87 orang (Data 
Rekapitulasi UPT PSLU Magetan 
2012). Pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan metode 
pengambilan sampel total (total 
sampling method) dengan teknik 
pengambilan sampel total sampling 
(Hidayat, 2008). Karena populasi 

<100 dan sampel minimal adalah 30 
orang, oleh karena itu peneliti 
menggunakan seluruh populasi akhir 
UPT PSLU Magetan yaitu 81 lansia. 
Akan tetapi karena ada 19 lansia 
yang menderita depresi berat. 
Sehingga didapatkan sampel akhir 
sejumlah 61 lansia. 

 
Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 
alat ukur berupa Kuesioner “The 
HOPE Approach to Spiritual 
Assessment” dari Anandarajah & 
Hight dan Kuesioner spiritual 
assessment by Gallo. 
 
Analisis Data  
 

Pengujian dilakukan dengan 
teknik deskriptif yang digunakan 
untuk menggambarkan tingkat 
spiritualitas lansia. Dalam penelitian 
ini menggunakan uji descriptive dan 
tabulasi data untuk menggambarkan 
karakteristik responden dan tingkat 
spiritualitas responden. 
 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 

Pengukuran tingkat 
spiritualitas diukur menggunakan 
kuesioner spiritual assessment by 
Anandarajah & Hight dan spiritual 
assessment by Gallo. Tingkat 
spiritualitas seseorang dipengaruhi 
oleh berbagai hal, antara lain 
pengetahuan, paparan terhadap 
informasi, lingkungan dan 
pengalaman masa lalu. Dalam 
penelitian ini menunjukkan sebagian 
besar responden memiliki tingkat 
spiritualitas dalam kategori baik dan 
cukup. 



Faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat kecemasan pasien post operasi 
TUR dengan Spinal Anestesi (Muh. Hasanudin) 
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Karakteristik Responden 
 

Adapun tabel gambaran karakteristik responden dan gambaran tingkat 
spiritualitas responden di ukur dengan menggunakan kuesioner Anandarajah & 
Hight dan Gallo adalah sebagai berikut; 
 
Tabel 1.  Gambaran karakteristik responden 
 

No Karakteristik Frek. (%) N 
1 Umur lansia 

a. < 65 tahun 
b. 65 – 75 tahun 
c. > 75 tahun  

 
3 

10 
48 

 
4,9 

16,3 
78,6 

 
61 

2 Jenis kelamin 
a. Laki-laki 
b. Perempuan 

 
24 
37 

 
39,3 
60,7 

 
61 

3 Agama 
a. Islam 

 
61 

 
100 

 
61 

4 Pendidikan 
a. Tidak sekolah 
b. SD 
c. SMP 
d. SMA 

 
32 
17 
10 
2 

 
52,5 
27,9 
16,4 
3,3 

 
61 

5 Status pernikahan 
a. Kawin 
b. Tidak kawin 

 
59 
2 

 
96,7 
3,3 

 
61 

 
 
 
Tabel 2.   Distribusi tingkat spiritualitas lansia menurut kuesioner Anandarajah & 

Hight dan kuesioner Gallo. 
 

No Tingkat 
spiritualitas 

lansia 

Kuesioner Anandarajah & 
Hight 

Kuesioner Gallo 

Σ  (%) Σ  (%) 

1. Kurang 6 10 0 00 
 2. Cukup 10 16 10 16,4 
3. Baik 45 74 51 83,6 
 Jumlah 61 100 61 100 
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Pembahasan 
Gambaran responden 

Hasil analisis menunjukkan 
bahwa sebagian besar responden 
memiliki umur >75 tahun yaitu 
sebanyak 30 responden (66,6%). 
Kondisi ini disebabkan karena rata-
rata sebagian besar lansia di UPT 
PSLU Magetan telah berada di UPT 
PSLU sejak umur 60 hingga 65 
tahun. 

Setelah mencapai usia 70 
tahun, maka lansia ada pada level 
dimana penyesalan dan tobat 
berperan dalam penebusan dosa-
dosa. Tobat dan pengampunan 
dapat mengurangi kecemasan yang 
muncul dari rasa bersalah atau 
ketidaktaatan dan menumbuhkan 
kepercayaan dan kenyamanan pada 
tahap awal iman. Hal ini 
memberikan pandangan baru bagi 
lansia terhadap kehidupan yang 
berhubungan dengan orang lain dan 
penerimaan yang positif terhadap 
kematian (Gallo et. all., 1999). 

Tingkat pendidikan 
responden menunjukkan sebagian 
besar adalah tidak sekolah 
sebanyak 32 responden (52,5%). 
Sebagian besar responden berumur 
75 tahun keatas sehingga lansia 
tersebut diperkirakan lahir pada saat 
Indonesia belum merdeka. Setelah 
merdekapun Indonesia masih dalam 
fase awal pembangunan setelah 
peperangan. Pada saat itu sangat 
sulit untuk menempuh jenjang 
pendidikan, sehingga sebagian 
besar lansia yang lahir pada masa 
itu tidak menempuh jenjang 
pendidikan sekolah. Dari hasil 
crosstab antara jenjang pendidikan 
dan tingkat spiritualitas lansia, 
menunjukkan adanya perbedaan 
antara yang tidak sekolah dan yang 
menempuh pendidikan SD, SMP 
dan SMA. Dari hasil ukur dua 
kuesioner menunjukkan lansia yang 
tidak sekolah lebih banyak yang 

memiliki tingkat spiritualitas kurang. 
Hal ini senada dengan penelitian 
Perinotti-Molinatti (2004) yang 
menyatakan bahwa sejarah keluarga 
seseorang, pendidikan, dan latar 
belakang agama memainkan peran 
utama dalam kehidupan spiritualitas 
lansia. 
 
Tingkat spiritualitas lansia 

Gambaran tingkat 
spiritualitas lansia ditinjau dari 
kuesioner The HOPE Approach to 
Spiritual Assessment dan kuesioner 
spiritual assessment by Gallo 
menunjukkan tidak ada perbedaan 
yang signifikan diantara keduanya. 
Gambaran tingkat spiritualitas lansia 
sebagian besar baik. Baik yang 
meliputi aspek vertical dan 
horizontal. Aspek vertical yang 
mengukur hubungan individu 
terhadap Tuhan YME sedangkan 
aspek horizontal yang mengukur 
hubungan individu dengan sesama. 

Faktor-faktor yang 
mempengaruhi adanya lansia 
sebagian besar memiliki tingkat 
spiritualitas baik dan cukup lansia di 
UPT PSLU Magetan antara lain 
lingkungan panti yang memberikan 
dukungan sarana dan prasarana 
untuk mendapatkan kebutuhan 
spiritualitas lansia. Salah satunya 
adalah adanya 2 mushola di dalam 
panti. Kemudian adanya kajian 
rohani dan yasinan (karena seluruh 
lansia beragama islam) setiap 
minggunya 2-3 kali. Sedangkan dari 
sisi hubungan individu dengan 
sesama. Petugas UPT PSLU sangat 
ketat dalam pembinaan terhadap 
seliruh kepentingan lansia baik 
individu maupun bersama. Sehingga 
lansia diharuskan memiliki sikap 
saling toleran dan menghormati satu 
sama lain. Kondisi tersebut senada 
dengan hasil penelitian Hodge, 
Bonifas dan Chou (2010) yang 
menjelaskan bahwa, spiritualitas 
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memainkan peran penting dalam 
kehidupan lansia. Sehingga perawat 
atau pekerja panti sosial penting 
untuk terlibat dalam 
penyelenggaraan praktik spiritual. 
Untuk membantu para perawat atau 
pihak pengelola lansia diusulkan 
untuk menggunakan tiga prinsip 
etika membimbing interaksi dalam 
bidang spiritual yaitu, 1) 
Menghormati otonomi klien, 2) 
Kompetensi spiritual yang dimiliki 
klien dan 3) Kompetensi 
professional perawat. Aplikasi dari 
prinsip-prinsip tersebut akan 
meningkatkan kemampuan perawat 
dalam berinteraksi dengan 
spiritualitas lansia secara etis dan 
professional. 

Meskipun begitu ada 6 
responden lansia yang memiliki 
tingkat spiritual kurang diukur 
dengan The HOPE Approach to 
Spiritual Assessment. Enam 
responden tersebut memiliki tingkat 
spiritualitas yang cukup diukur 
dengan kuesioner Gallo. Hal ini 
dipengaruhi oleh kondisi individu 
lansia. Dimana perbedaan poin 
antara spiritual assessment by 
Annadarajah & Hight dan Gallo dari 
kacamata peneliti adalah kuesioner 
Anandarajah & Hight mengukur 
pada sebatas hubungan individu 
terhadap Tuhan atau interaksi arah 
vertical. Sedangkan kuesioner Gallo 
mengukur dari dua arah yaitu aspek 
vertical dan horizontal. Aspek 
vertical terkait hubungan individu 
dengan Tuhan sedangkan aspek 
horizontal terkait hubungan individu 
dengan sesama. Dimana mereka 
mendapatkan poin cukup di 
kuesioner Gallo karena hubungan 
mereka terhadap sesama baik. 
Kemudian mereka mendapatkan 
poin rendah pada kuesioner 
Anandarajah & Hight karena pada 
beberapa poin pertanyaan mereka 
memiliki interaksi yang lemah 

terhadap Tuhan YME. Yaitu antara 
lain pada poin “Jika ada pasien yang 
meninggal apakah mempengaruhi 
bapak/ibu untuk menjalani 
pengobatan yang serupa?”, “Apakah 
bapak/ibu memiliki kegiatan rohani 
yang sifatnya pribadi?”, “Apakah 
bapak/ibu ikut adil (aktif) dalam 
suatu kelompok agama atau 
kerohanian?”dan “Apakah 
keterbatasan bapak/ibu (misal; sakit) 
mempengaruhi hubungan secara 
pribadi dengan Tuhan?”. Hal 
tersebut di atas dipengaruhi oleh 
latar belakang kehidupan lansia. 
Lansia yang memiliki tingkat 
spiritualitas kurang adalah lansia 
yang memiliki pengalaman dibidang 
spiritual sangat kurang, hal ini 
dikarenakan mereka sibuk mencari 
uang di jalanan selama masa 
sebelum tua, lansia yang tak 
memiliki saudara atau bisa lansia 
yang tunawisma. Kondisi ini sesuai 
dengan hasil studi dari Perinotti-
Molinatti (2004) menyatakan bahwa 
spiritualitas memiliki peran penting 
dalam kehidupan lansia. Terlepas 
dari sejarah keluarga seseorang, 
pendidikan, dan latar belakang 
agama memainkan peran utama 
dalam kehidupan lansia, bahwa ada 
kekuatan spiritual yang sangat kuat 
berpengaruh yang membimbing 
lansia selama mereka dalam periode 
kesepian, menderita perasaan atau 
terisolasi dari dunia luar. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
 
1. Tingkat spiritualitas lansia di 

UPT PSLU Magetan diukur 
dengan menggunakan kuesioner 
The HOPE Approach to Spiritual 
Assessment dari Anandarajah & 
Hight menunjukkan sebagian 
besar memiliki tingkat 
spiritualitas yang baik yaitu 
sebanyak 45 lansia (74%). 
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2. Tingkat spiritualitas lansia di 
UPT PSLU Magetan diukur 
dengan menggunakan spiritual 
assessment dari Gallo 
menunjukkan sebagian besar 
memiliki tingkat spiritualitas yang 
baik yaitu sebanyak 51 lansia 
(83,6%). 

 
Saran  
 
1. Bagi UPT PSLU Magetan 

Dinas sosial UPT PSLU 
Magetan supaya 
mempertahankan intervensi 
terkait tingkat spiritualitas lansia 
khususnya yang terkait dengan 
hubungan dengan orang lain. 

2. Bagi Lansia 
Lansia supaya 

mempertahankan keaktifannya 
dalam mengikuti kegiatan-
kegiatan terapi aktivitas 
kelompok dan spiritual 
khususnya. 

3. Bagi peneliti lain 
Bagi peneliti lain 

sebaiknya melakukan observasi 
terkait tingkat spirituallitas lansia 
dengan perilaku atau sikap 
lansia sehari-hari di UPT PSLU 
Magetan khususnya. 

4. Bagi peneliti 
Peneliti hendaknya ada 

tindak lanjut dari hasil penelitian 
tersebut misalnya memberikan 
terapi aktifitas kelompok pada 
lansia di UPT PSLU Magetan. 
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