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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Diyakini bersama bahwa tantangan terbesar dunia keperawatan dan 

pelayanan kesehatan pada abad ini adalah pemberian asuhan pada lansia yang 

populasinya tumbuh pesat. Kebanyakan penyedia layanan kesehatan sepakat 

bahwa persoalan terbesar saat ini adalah bagaimana membantu lansia untuk 

hidup sehat dan produktif. 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). 

Masa usia lanjut tidak dapat digambarkan dengan jelas karena setiap 

individu berbeda. Ini dipengaruhi oleh beberapa faktor selama masa hidupnya. 

Pada tahap akhir kehidupan lansia perilaku dan sikap lansia atau paket 

kepribadian lansia terbentuk dari sikap-sikap sebelumnya, situasi kehidupan, 

dan kekuatan fisiknya dalam menyesuaikan diri terhadap tahap-tahap 

kehidupan. Adapun munculnya masalah-masalah kepribadian pada lansia ini 

dikarenakan keterbatasan fisik yang sangat ketat, ketergantungan, integrasi 
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dengan masyarakat luas yang semakin berkurang, serta perasaan terisolasi 

(Semiun, 2008). 

Usia keagamaan yang luar biasa tampaknya justru terdapat pada usia 

lanjut (William James dalam Sururin 2004). Karakteritik sistem kepercayaan 

dan aktivitas lansia merupakan bentuk kepatuhan terhadap komponen spiritual 

dalam terapi (Stanley et. all, 2011). Adaptasi secara internal maupun eksternal 

sangat diperlukan oleh lansia. Adaptasi internal merupakan sikap adaptif yang 

mengacu pada internal lansia. Sedangkan adaptasi eksternal mengacu pada 

cara menanggapi dunia luar yaitu dalam membangun hubungan dengan dunia 

luar. Oleh karena itu tugas utama seorang perawat/pemandu agama adalah 

untuk membantu dalam proses adaptif melalui focus pada makna yang 

mendasar dari pengalaman hidup. Adaptasi merupakan sebuah tugas spiritual 

dan memerlukan bantuan untuk proses penuaan mereka. Sedangkan tugas 

perawat adalah memberikan perawatan dengan baik untuk mendukung 

kapsitas adaptasi dikedua bidang tersebut. Cara yang paling tepat untuk 

melakukannya adalah dengan terlibat dalam mencari makna dan mengadopsi 

metode praktik-praktik spiritual (Mowat et. all, 2010). 

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. 
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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 
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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 

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. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian ringkasan dalam latar belakang, maka diperoleh 

rumusan masalah sebagai berikut “Bagaimanakah gambaran tingkat 

spiritualitas lansia di unit pelaksana teknis pelayanan sosial lanjut usia (UPT 

PSLU) Magetan”. 

C.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari dua tujuan yaitu: 

1. Tujuan umum  

Memperoleh Gambaran Tentang Tingkat Spiritualitas Lansia Di 

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Lanjut Usia (UPT PSLU) 

Magetan. 
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2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui karakteristik lansia di Unit Pelaksana Teknis Pelayanan 

Sosial Lanjut Usia (UPT PSLU) Magetan. 

b. Mengetahui tingkat spiritualitas lansia di unit pelaksana teknis 

pelayanan sosial lanjut usia (UPT PSLU) Magetan dengan 

menggunakan Spiritual assessment tool by Anandarajah & Hight dan 

Spiritual Assessment by Gallo. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi PSLU Magetan : menambah referensi segenap pengelola PSLU 

dalam upaya peningkatan pelayanan. 

2. Bagi Penulis : menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hubungan 

antara tingkat pengetahuan spiritual lansia terhadap sikap dan perilaku 

lansia. 

3. Bagi Lansia : membantu lansia dalam rangka mencapai hidup yang 

maksimal di usia yang uzur dengan referensi penelitian ini. 

4. Bagi Peneliti Lain : sebagai masukan bagi peneliti lain yang mempunyai 

minat yang sama guna mengembangkan penelitian lebih lanjut. Sebagai 

referensi dalam penelitian ataupun penyusunan skripsi. 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang religiusitas atau keagamaan pada lansia telah banyak 

dilakukan, namun sejauh ini peneliti belum menemukan penelitian khusus 

tentang hubungan tingkat pengetahuan spiritual agama dengan perilaku dan 
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sikap lansia sehari-hari. Adapun beberapa penelitian yang senada dengan 

penelitian ini adalah : 

1. Soeroer, Umar R. (2009), “Kehidupan Beragama Lanjut Usia Di Panti 

Penyantunan Lanjut Usia Budi Agung, Kupang” menunjukkan bahwa 

pembinaan keagamaan di Panti Penyantunan Lanjut Usia Budi Agung 

Kupang (PPLUBAK) menunjukkan suatu perkembangan yang 

menggemberikan, mereka melaksanakan perintah agama, yakni kebaktian 

di Gereja bagi umat Kristen dan mengerjakan shalat berjemaah bagi 

Muslim semua berangkat karena kesadaran individu. 

2. Maria (2009), “Pengaruh Religiusitas Terhadap Sikap Terhadap Kematian 

Pada Lansia” menunjukkan bahwa ada pengaruh religiusitas yang 

signifikan terhadap sikap terhadap kematian pada lansia, dengan nilai 

r=0,641 dengan tingkat koefisien korelasi 0,000 (p=0,000). Religiusitas 

memberikan sumbangan efektif terhadap sikap terhadap kematian pada 

lansia sebersar 41.1%. 

3. Yulianti (2012), “Pendekatan Cultural Spiritual Dalam Konseling Bagi 

Lansia” menunjukkan bahwa spiritualitas adalah energy yang 

menghubungkan masa lanjut usia untuk mengenal dirinya lebih dalam dan 

merasa terhubung dengan Tuhan dan alam semesta sehingga 

memunculkan perasaan damai dan bahagia. Pandangan budaya yang 

positif juga akan sangat mempengaruhi kehidupan lansia menjadi lebih 

produktif. Dengan pendekatan spiritualitas dan budayan dalam konseling 

maka kehidupan lansia semakin bermakna dan mereka dapat mengisi 
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kehidupan dengan hal-hal yang produktif dan bermanfaat. Sehingga 

konseling bagi lansia dibutuhkan sebagia bentuk pelayanan menyeluruh 

pada manusia selama rentang kehidupannya dan menjadikan lansia bagian 

dari masyarakat yang mempunyai nilai guna.  


