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ABSTRAK 

Widya Asyifa (NIM 1141040153). “Pengaruh Religiusitas Lansia Terhadap 

Kecemasan Pada Kematian Di Panti Jompo Muhammadiyah Rancabolang”. 

Skripsi. Program Strata 1 Jurusan Tasawuf Psikoterapi Fakultas Ushuluddin UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung 2018 

 

Lansia merupakan periode penutup dari rentang kehidupan seseorang. Lansia dekat 

kaitannya dengan kematian yang dapat menimbulkan perasaan cemas akan kapan, 

di mana dan bagaimanakah kematian itu akan tiba.Religiusitas dapat dihubungkan 

dengan kecemasan pada kematian. Dengan meningkatnya religiusitas dapat 

mengurangi perasaan cemas akan kematian. Kegiatan keberagamaan di Panti 

Jompo Muhammadiyah Rancabolang salah satunya adalah pengajian sebagai 

rutinitas lansia. Fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui 

penelitian ini adalah Gambaran Religiusitas dan Pengaruh Religiusitas Lansia 

Terhadap Kecemasan Pada Kematian. 

Religiusitas pada lansia harus dilatih secara terus-menerus karena lanjut usia 

merupakan usia yang mengalami berbagai kemunduran, baik itu fisik maupun 

psikososial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran 

religiusitas dan untuk mengetahui pengaruh religiusitas lansia terhadap kecemasan 

pada kematian di Panti Jompo Muhammadiyah Rancabolang. 

Metode pada penelitian ini adalah mix metode. Populasi di Panti Jompo 

Muhammadiyah Rancabolang adalah 36 orang. Dan yang menjadi sampel pada 

penelitian kali ini adalah 20 orang. Teknik pengumpulan data kali ini dengan angket 

dan wawancara. Alat ukur yang digunakan adalah aplikasi SPSS versi 24.0 dengan 

menggunakan analisis regresi linier sederhana.  

Religiusitas di Panti Jompo Muhammadiyah Rancabolang ini memiliki intensitas 

yang tinggi, terlihat dari keyakinannya pada tuhan, ibadah yang dilakukan seperti 

sholat dan puasa, pengalaman keagamaan yang menenangkan hati, perilaku 

terhadap sosial dan pribadi, adanya keterlibatan Tuhan dalam setiap kegiatan lansia, 

komitmen dalam menjalankan perintah dan sikap sosial yang dilakukan. Hasil dari 

penelitian ini adalah ada pengaruh yang signifikan antara religiusitas lansia 

terhadap kecemasan pada kematian hanya saja pengaruhnya sangat kecil. Terlihat 

dari koefisien regresi sebesar -0.279 (thitung< 2,101) dengan nilai pvalue sebersar 

0.537 (pvalue> 0.05). Tingginya religiusitas lansia di Panti Jompo Muhammadiyah 

Rancabolang menyebabkan rendahnya kecemasan pada kematian atau meniadakan 

kecemasan pada kematian. 
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