
 

 

ABSTRAK 

 

Tita Rosita: “Motivasi Spiritual Lanjut Usia (Lansia) Dalam Mengikuti Aktivitas 

Keagamaan Untuk Mengisi Hari Tua (Studi Kasus Di  Kampung Sukamulya RT 01 

RW 10 Desa Langensari Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat)” 

 

Lansia adalah usia yang dapat membuat seseorang melakukan sesuatu seperti 

anak kecil. Dengan usia yang tidak muda lagi lansia diharapkan mampu untuk 

melaksanakan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya sendiri. oleh karena itu, penulis 

mencoba untuk mengangkat “Motivasi Spiritual Lanjut Usia (Lansia) Dalam Mengikuti 

Aktivitas Keagamaan Untuk Mengisi Hari Tua (Studi Kasus di Kampung Sukamulya 

RT 01 RW 10 Desa Langensari Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat”.  

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Dengan cara analisis 

diskriptif kualitatif yaitu pengumpulan data, penyajian data, yang diperoleh dari hasil 

wawancara, dan pengamatan melalui observasi. 

Tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara 

kepada Pengurus DKM Masjid Al-Hikmah, Ketua RT dan Ketua RW di Kampung 

Sukamulya RT 01 RW 10 Desa Langensari Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung 

Barat. Wawancara terhadap 5 orang Lansia beserta pengamatan Observasi yang 

dilakukan terhadap 25 orang Lansia yang ada di Kampung Sukamulya RT 01 RW 10 

Desa Langensari Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. 

Hasil penelitian menunjukkan motivasi spiritual yang dimiliki para lansia 

diantaranya adalah adanya rasa ingin diakui dalam kegiatan social, pentingnya mencari 

ilmu agama untuk para lansia tersebut, kesadaran untuk mengembangkan diri, dorongan 

para lansia untuk amal ma’ruf nahi’ munkar, juga para lansia merasa tenang dalam 

menghadapi kematian hal tersebut menunjukkan bahwa motivasi spiritual lansia 

mengikuti aktivitas keagamaan di Kampung Sukamulya RT 01 RW 10 Desa Langensari 

Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sangatlah baik sebagaimana hasil 

wawancara dan observasi yang telah dilakukan. 

Adapun aktivitas keagamaan yang ada di Kampung Sukamulya RT 01 RW 10 

Desa Langensari sangat memberikan manfaat bagi para lansia. Jenis aktivitas 

keagamaan yang diikuti lansia yaitu pengajian bulanan, pengajian mingguan, dan 

pengajian ba’da maghrib. 

Pengaruh positif dari mengikuti aktivitas keagamaan tersebut antara lain para 

lansia menjadi lebih dekat kepada Allah SWT, para lansia menjadi optimis dalam 

menghadapi kematian, para lansia menjadi lebih optimis dalam berinteraksi sosial. 

 

 

 

 

 

 
 


