
 

 

ABSTRAK 

Indah Kartikania :  Motivasi Perkembangan Spiritual Lanjut Usia, (Studi 

Deskriptif di Kampung Mekar Sari RT 04 RW 07 Desa 

Lingga Laksana Kecamatan Cikatomas Kabupaten 

Tasikmalaya) 

Sepert kita ketahui bahwa pada lansia kegiatan keagamaan dan 

spritualitasnya berkurang atau bahkan meningkat, aktivitas keagamaan lansia yang 

merupakan bagian dari spiritual berkurang karena factor kesehatan fisik yang 

menurun atau bahkan meningkat karena lansia takut akan kematian. Dalam hal ini 

perlu diketahui motivasi perkembangan spiritual lanjut usia untuk melakukan 

aktivitas keagamaan dan ibadah.  

Tujuan penelitan ini adalah untuk mengetahui motivasi keberagamaan 

pada lanjut usia, dan untuk mengetahui bagaimana pengaruh motivasi 

keberaagamaan terhadap perkembangan spiritual pada lansia (50-100 tahun) di 

Kampung Mekarsari RT 04 RW 07 Desa Lingga Laksana Kecamatan Cikatomas 

kabupaten Tasikmalaya. 

Kerangka pemikiran ini didasarkan atas pentingnya meningkatkan 

kesadaran baeragama (ibadah) dalam hidup. Kesadaran beragama merujuk kepada 

aspek rohaniah individu yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah. Dan 

pengaktualisasiannya melalui ibadah kepada-Nya. Dari kesadaran beragama 

tersebut kemungkinan akan berpengaruh terhadap perkembangan spiritual. 

William James menyatakan bahwa umur keagamaan yang sangat luar biasa 

tampaknya justru terdapat pada usia tua, ketika gejolak kehidupan seksual sudah 

berakhir. Hal ini menunjukan bahwa motivasi keagamaan pada lansia sangat 

dipengaruhi oleh rentang usia.  

Metode penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah metode campuran, 

yakni  metode analisa kasus dan studi pustaka (literatur), hal ini digunakan karena 

mengingat kebutuhan untuk menyimpulkan hasil penelitian sesuai dengan fakta 

dan data yang ada. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa memang usia sangat berpengaruh 

pada pelaksanaan ibadah mereka. Ibadah mereka meningkat karena mengingat 

usia yang sudah tua dan akan mendekati kematian, mereka berharap ibadah 

mereka diterima, diampuni segala dosa, selamat dunia maupun akhirat. Mereka 

termotivasi untuk melaksanakan ibadah dengan rajin dan lebih baik karena usia 

yang sudah tua dan kondisi fisik yang sudah lemah. Mereka merasa memerlukan 

bekal untuk menghadapi kematian nanti.  

Berdasarkan temuan ini dapat disimpulkan bahwa motivasi perkembanagn 

spiritual lanjut usia adalah meningkat. Meningkatnya spiritual lanjut usia sebagian 

besar neningkat karena faktor usia yang suda dekat dengan kematian. Mengingat 

usia yang sudah tua semakin dekat dengan kematian maka para lanjut usia 

semakin meningkatkatkan spiritual supaya diampuni segala dosa, diterima iman 

dan islam, mendapat ridho Allah, dan selamat dunia akhirat. 

 


