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ABSTRAK 

BIMBINGAN KEAGAMAAN DAN KESADARAN KEAGAMAAN 

PADA LANSIA DI UNIT TEKNIS DAERAH PANTI SOSIAL  

LANJUT USIA (UPTD PSLU) TRESNA WERDHA  

NATAR LAMPUNG SELATAN 

 

Oleh 

ISMA NURZEHA 

 

 Lansia selalu dikonotasikan sebagai kelompok rentang yang selalu 

ketergantungan dan menjadi beban tanggungan baik oleh keluarga, masyarakat dan 

Negara. Melihat kenyataan bahwa angka harapan hidup penduduk Indonesia yang 

dari tahun ke tahun semakin baik, maka muncullah sebuah hepotesis bahwa akan 

adanya ledakan jumlah lansia di Indonesia yang semakin meningkat pada tiap 

tahunnya. Selanjutnya lansia, lansiapun memerlukan bantuan dimaksud antara lain 

bantuan dimaksud antara lain bimbingan keagamaan ini, lansia dapat meningkatkan 

pengetahuan Agama dan mengamalkannya, meningkatkan ketenangan jiwa sehingga 

lansia dapat menjalani hidup dengan bahagia, serta memiliki bekal ketika tutup usia 

atau meninggal dengan Khusnul Khotimah. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bimbingan keagamaan lanjut usia di 

UPTD PSLU Tresna Werdha Natar Lampung Selatan, dan untuk mengetahui akan 

kesadaran Keagamaan Lansia di UPTD PSLU Tresna Natar Lampung Selatan. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, populasi yang berada di UPTD 

berjumlah 138 Orang sedangkan sampel yang diambil 1 ustadz Bimbingan 

Keagamaan dan 5 lansia yang sehat secara fisik maupun psikis yang masih berfungsi. 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode Observasi, Wawancara 

dan Dokumentasi. Analisis Data dilakukan dengan menggunakan deskriptif yaiu: 

pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan bimbingan 

keagamaan dan kesadaran keagamaan pada lansia di UPTD PSLU Tresna Werdha 

Natar sangat bermanfaat bagi lansia untuk lebih mengetahui tentang keagamaan yang 

telah disampaikan oleh Instruktur Keagamaan dengan metode dan materi dalam 

Bimbingan Keagamaan yaitu: Metode Ceramah, dan Materi yang disampaikan oleh 

Instryuktur Agama yaitu : 1) Aqidah seperti: segala yang berhubungan dengan Tuhan, 

seperti Wujud Allah, Sifat Allah, malaikat, kitab, rosul, hari akhir, qhoda dan qhodar, 

rukun islam 2) Syariah (sholat, berdo’a dan berdzikir, 3) Sholawat. Kesadaran 

keagamaan sendiri dalam bimbingan keagamaan ini cukup banyak dalam arti baik 

secara fisik maupun psikis mbah sendiri, tidak terlepas juga masih mbah yang tidak 

mengikuti bimbingan keagamaan. 

 

Keywords: Bimbingan Keagamaan, Kesadaran Keagamaan 
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MOTTO 

 

                              

                   

Artinya: “Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia 

menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian dia 

menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan berubah. Dan 

menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan dia-lah yang maha mengetahui 

lagi maha kuasa”.(QS. Ar-Rum:54).
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Departemen Agama R.I, Al-Qur’an dan Terjemah, Toha Putra, Jakarta, 1989, h. 639. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegesan Judul 

Sebelum penulis menjelaskan secara keseluruhan isi skripsi ini terlebih 

dahulu akan dijelaskan apa yang dimaksud dari judul skripsi ini. Adapun judul 

skripsi ini adalah “Bimbingan Keagamaan Dan Kesadaran Keagamaan 

Pada Lanjut Usia Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Lanjut 

Usia (UPTD PSLU) Tresna Werdha Natar Lampung Selatan”. 

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi ini maka perlu 

dijelaskan tentang pengertian dan maksud dari judul skripsi ini. 

Bimbingan Keagamaan adalah usaha pemberian bantuan kepada 

seseorang yang mengalami kesulitan, baik lahiriah maupun batiniah, yang 

menyangkut kehidupan dimasa kini dan masa mendatang. Bantuan tersebut 

berupa pertolonngan di bidang mental spiritual, dengan maksud agar orang 

yang bersangkutan mampu mengatasi kesulitannya dengan kemampuan yang 

ada pada dirinya sendiri, melalui doronngan dari kekuatan iman, dan takwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, sasran bimbingan dan 

penyuluhan adalah membangkitkan daya rohaniah manusia melalui iman, dan 

ketakwaaan kepada Allah SWT.
1
 

                                                             
 

1
M. Arifin, Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama, (Jakarta: Golden 

Terayon, 1982), h. 1. 
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Sedangkan Bimbingan Keagamaan adalah proses pemberian bantuan 

terhadap individu atau kelompok agar dalam kehidupan keagamannya 

senantiasa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat 

mencapai kehidupan yang tenang di dunia dan akhirat.
2
 

Bimbingan keagamaan yang dimaksud disini adalah proses bantuan yang 

diberikan kepada seseorang agar mampu mengembangkan potensi dan 

bimbingan keagamaan juga berarti sebagai arahan atau tuntunan dan juga 

petunjuk Allah SWT, sehingga dapat mencapai kebahagian hidup dunia dan 

akhirat. 

Kesadaran Keagamaan adalah rasa keagamaan, pengalaman ketuhanan, 

keimanan, sikap dan tingkah laku keagamaan yang terorganisasi dalam sikap 

mental dari kepribadian. Karena agama melibatkan seluruh fungsi jiwa raga 

manusia maka kesadaran beragamapun mencakup aspek-aspek kognitif dan 

psikomotorik.
3
 

Lanjut Usia menua atau menjadi tua adalah suatu keadaan yang terjadi 

didalam kegidupan manusia. Proses menua merupakan proses sepanjang 

hidup, tidak hanya dimulai dari suatu waktu tertentu, tetapi dimulai sejak 

permulaan kehidupan. Menjadi tua merupakan proses alamiah, yang berarti 

seseorang telah melalui tiga tahap ini berbeda, baik secara biologis maupun 

                                                             
 2

Thohari Musnawar, Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islam, (Yogyakarta: UII 

Pers, 1992), h.143. 
3
Samsul Munir Amin, Bimbingan dan KonselingIslam, Ed. 1,cet. 2, Jakarta:Amzah, 2013, 

h.172. 
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psikologis. Memasuki usia tua berarti mengalami kemunduran, misalnya 

kemunduran fisik yang ditandaidengan kulit yang mengendur, rambut 

memutih, gigi mulai ompong, pendengaran kurang jelas, pengelihatan 

semakin memburuk, gerakan lambat dan figur tubuh yang tidak proposial. 

Usia lanjut adalah suatu yang harus diterima sebagi suatu kenyataan dan 

fenomena biologis. Kehidupan itu akan diakhiri dengan proses penuaan yang 

berakhir dengan kematian.
4
 

Panti Jompo Tresna Werdha berlokasi di jalan Sitara No. 1490 Desa 

Merah Putih, kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi 

Lampung, Provinsi Lampung. Sejak tahun 2000/2001 departemen sosial 

dibubarkan yang menjadikan panti sosial Tresna Werdha Bhakti Yuswa 

Lampung diserahkan ke Pemda Tk. I Lampung secara teknis dikelola oleh 

dinas Kesejahteraan sosial Propinsi Lampung ( UPTD PSTW Bhakti Yuswa 

Lampung), pada tahun2008 UPTD Panti Sosial Pelayanan Lanjut usia 

(PSLPLU) Bhakti Yuswa yang secara teknis dibawah binaan Dinas Sosial 

Provinsi Lampung. Berdasarkan peraturan Gubernur lampung No. 27 Tahun 

2010, UPTD PSPLU berubah nomenkuler menjadi Unit Pelaksanaan Teknis 

Daerah Panti Sosial Lanjut usia (UPTD PSLU) Tresna Werdha Lampung. 

Berdasarkan uraian diatas, maka yang dimaksud dengan Bimbingan 

Keagamaan dan Kesadaran Keagamaan Pada Lansia di UPTD PSLU Tresna 

                                                             
  

4
http://lpkeperawatan.blogspot.co.id/2013/12/lanjut-usia-lansia.html.WBcva2FFuGp (On-

Line tgl 31/10/2016 pkl. 19:37) 

http://lpkeperawatan.blogspot.co.id/2013/12/lanjut-usia-lansia.html.WBcva2FFuGp
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Werdha Natar Lampung Selatan adalah suatu bantuan pemberian bantuan 

kepada lansia yang mengalami kesulitan baik lahiriah maupun batiniah, yang 

menyangkut kehidupan dimasa kini dan masa mendatang. Dengan adanya 

Bimbingan Keagamaan lansia akan muncul kesadaran akan rasa keagamaan, 

pengalaman ketuhanan, sikap dan tingkah laku keagamaan yang terorganisasi 

dalam sikap mental dari kepribadannya. 

B. Alasan Memilih Judul 

Peneliti meneliti judul skripsi tersebut diatas dengan alasan sebagai berikut: 

1. Karena peneliti tertarik atas usaha yang dilakukan Instruktur Pembimbing 

dengan adanya Bimbingan Keagamaan di UPTD PSLU Tresna Werdha 

Natar Lampung Selatan. 

2. Bimbingan Keagamaan dan Kesadaran Keagamaan pada lansia di UPTD 

PSLU Tresna Werdha Natar Lampung Selatan perlu diteliti, karena 

peneliti ingin mengetahui tingkat tinggi atau tingkat rendahnya kesadaran 

keagamaan pada lansia dalam mengikuti bimbingan keagamaan itu 

sendiri. 

C. Latar Belakang Masalah 

 Lansia selalu dikonotasikan sebagai kelompok rentang yang selalu 

ketergantungan dan menjadi beban tanggungan baik oleh keluarga, 

masyarakat dan Negara. Melihat kenyataan bahwa angka harapan hidup 

penduduk Indonesia yang dari tahun ke tahun semakin baik, maka muncullah 
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sebuah hepotesis bahwa akan adanya ledakan jumlah lansia di Indonesia yang 

semakin meningkat pada tiap tahunnya.  

 Adapun masalah yang dialami lansia tersebut antara lain adalah: 1) 

masalah peredaran darah (Atherosklerosis, Jantung koroner, 

Hipertensi/hipotensi orto static, stroke, sinkope, vertigo), 2) masalah atau 

hormonal dan imunitas (menopause, andropause, penurunan daya kekebalan 

tubuh), 3) masalah muskolo skeletal (Osteoporosis, Oteoarthritis, Hipotrofi 

otot), 4) masalah saluran cerna ( penurunan kapasitas pencernaan, optipasi, 

dyspepsia-anorexia) 5) masalah panca indra ( penurunan fungsi penglihatan, 

penurunan fungsi pendengaran, penurunan fungsi rasa sensorik).
5
 

Sikap keagamaan tidak terlepas dari keberadaan agama. Apabila telah 

terpola dalam pikiran bahwa agama itu sesuatu yang benar maka apa saja yang 

menyangkut dengan agama akan membawa makna positif. Kepercayaan 

bahwa agama itu adalah sesuatu yang benar dan baik, maka timbulah perasaan 

suka terhadap agama. Di dalam sikap keagamaan antara komponen-

komponennya selalu berhubungan erat. Seorang yang melakukan amal 

keagamaan, karena ia terlebih dahulu sudah mengetahui dan meyakini bahwa 

agama itu baik dan benar, serta mempunyai perasaan senang terhadap agama. 

                                                             
 

5
 Khalid Mujahidullah, Keperawatan Geriatik Merawat Lansia Dengan Cinta dan Kasih 

Sayang, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 1-5. 
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Masing-masing komponen tidak bias berdiri sendiri namun saling berinteraksi 

sesamnaya secara kompleks.
6
 

Lalu manusia adalah makhluk yang eksploratif dan potensial. Dikatakan 

makhluk eksploratif, karena manusia memiliki kemampuan untuk 

mengembangkan diri baik secara fisik maupun psikis. Manusia disebut 

sebagai makhluk potensial, karena pada diri manusia tersimpan sejumlah 

kemampuan bawaan yang dapat dikembangkan. 

Selanjutnya, manusia juga disebut sebagai makhluk yang memiliki 

prinsip tanpa daya, karena untuk tumbuh dan berkembang secara normal 

manusia memerlukan bantuan dari luar dirinya. Bantuan dimaksud antara lain 

dalam bentuk bimbingan dan pengarahan dari lingkungannya. Bimbingan dan 

pengarahan yang diberikan dalam membantu perkembangan tersebut pada 

hakikatnya diharapkan sejalan dengan kebutuhan manusia itu sendiri, yang 

sudah tersimpan sebagai potensi bawaannya. Karena itu, bimbingan yang 

tidak searah dengan potensi yang dimiliki akan berdampak negatif bagi 

perkembangan manusia.  

Perkembangan yang negatif tersebut akan terlihat dalam berbagai sikap 

dan tingkah laku yang menyimpang. Bentuk tingkah laku menyimpang ini 

terlihat dalam kaitannya dengan kegagalan manusia untuk memenuhi 

kebutuhan, baik yang bersifat fisik ataupun psikis. Sehubungan dengan hal itu, 

                                                             
 6 Ramayulis, Psikologi Agama, Jakarta: Kalam Mulia, 2002, h. 112-113. 
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maka dalam mempelajari perkembangan sikap keagamaan perlu terlebih 

dahulu dilihat kebutuhan-kebutuhan manusia secara menyeluruh
7
 

 Perkembangan selanjutnya adalah kemantapan fisik yang sudah 

dicapai. Sejak mencapai usia kedewasaan hingga ke usia sekitar 50 tahun, 

perkembangan fisik manusia boleh dikatakan tidak mengalami perubahan 

yang banyak. Barulah diatas usia 50 tahun mulai terjadi penurunan 

perkembangan yang drastis hingga mencapai usia lanjut. Periode ini disebut 

sebagai periode regresi (penurunan). 

 Sejalan dengan penurunan tersebut, maka secara psikis terjadi berbagai 

perubahan pula. Perubahan-perubahan gejala psikis ini ikut mempengaruhi 

berbagai aspek kejiwaan yang terlihat dari pola  tingkah laku yang 

diperlihatkan. Dalam pelaksanaan Bimbingan Keagamaan berlangsung oleh 

Instruktur Pembimbing kesadaran keagamaan pada lansia di UPTD PSLU 

Tresna Werdha Cukup baik kenapa dikatakan cukup baik karena Lansia yang 

berada di panti sosial dalam pelaksanaaan Bimbingan keagamaan yang 

menghadirkan cukup banyak, dan sedikitnya yang lain tidak hadir dikarenakan 

fisik yang tidak mampu lagi berfungsi untuk lansia dalam melaksanakan 

Bimbingan Keagamaan. 

 Mengenai kehidupan keagamaan pada usia lanjut ini William James 

menyatakan, bahwa umur keagamaan yang sangat luar biasa tampaknya justru 

                                                             
  7

Jalaluddin, Psokologi Agama, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h. 85 
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terdapat pada usia tua, ketika gejolak kehidupan seksual sudah berakhir. 

Maksudnya, sikap keberagamaan pada usia lanjut justru mengalami 

peningkatan dan untuk proses seksual justru mengalami penurunan. Berbagai 

latar belakang yang menjadi penyebab kecendrungan Lansia yang berada di 

PSLU juga ada yang kiriman dari rumah sakit umum, dan rumah sakit umum 

wajib merawat sampai sembuh, ketika sudah sembuh dan keluarga tidak ada 

yang mengambil dan umurnya sudah 60 keatas dikirim ke PSLU. Lansia di 

UPTD PSLU lansia terlantar, secara ekonomi tidak biasa mencari nafkah 

secara keluarga tidak punya siapa-siapa. Jadi mereka lanjut usia terlantar 

itulah yang ditangani dinas sosial. 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan 

masalah yang akan menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana Bimbingan keagamaan pada lansia di UPTD PSLU Natar 

Lampung Selatan? 

2. Bagaimana Kesadaran Keagamaan pada lansia di UPTD PSLU Natar 

Lampung Selatan? 

3. Bagaimana Hubungan Bimbingan Keagamaan dan Kesadaran Keagamaan 

Pada lansia? 
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E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian, maka Tujuan 

Penelitian yang ingin di capai adalah: 

a. Untuk mengetahui bagaimana Bimbingan keagamaan Lanjut Usia 

yang ada di UPTD PSLUTresna Werdha Natar Lampung Selatan. 

b. untuk mengetahui bagaimana kesadaran keagamaan pada usia lanjut di 

UPTD PSLU Tresna Werdha Natar Lampung Selatan. 

2. Manfaat yang diharapkan pada peneliti ini adalah: 

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi 

penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang keagamaan, khususnya 

jurusan Bimbingan Konseling Islam tentang hubungan antara 

bimbingan keagamaan dan kesadaran keagamaan pada lanjut Usia. 

b. Manfaat Praktis 

1) Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi lansia di panti 

jompo. Agar mendapat semua kebutuhan dan segala informasi 

yang dibutuhkan. 

2) Diharapkan penelitian ini juga bermanfaat untuk mahasiswa 

khususnya jurusan Bimbingan Konseling Islam yang mengerjakan 

tugas berkaitan dengan panti jompo. 
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F. Tinjauan Pustaka 

 Berdasarkan pengamatan dan penelususran yang peneliti lakukan 

terhadap tulisan skripsi ini, hasil penelitian yang relevan yang berkenaan 

dengan skripsi ini adalah:  

1. Rusdiyono menulis skripsi “Bimbingan Keagamaan (Studi Pengajian Ibu-

ibu  di musholla Nurul Huda Ambarrukmo, Caturtunggal, Depok, Sleman, 

Daerah Istimewa Yogyakarta)”, dalam tulisannya yang berfokus pada 

bimbingan keagamaan meliputi: bina umat (pembinaan pada materi 

ibadah khususnya sholat dan materi zikir), Muhaddhoroh (ditekankan 

pada materi akhlak,ibadah dan keimanan), tadarus Al-Qur’an (pengkajian 

ayat Al-Qur’an secara mendalam), dan pengajian itu sendiri difokuskan 

pada latihan menbaca Al-Qur’an disertai Tajwid.
8
 

2. M. Fariq Zanial dalam skripsi nya yang berjudul “Pembinaan Agama 

Islam Terhadap Para Manula dipanti Wredha Budhi Dharma Semarang”. 

Dalam penelitian M. Fariq Zainal ini, Obyek penilitiannya adalah 

problem-problem keagamaan pada manula (manusia lanjut usia) dan 

usaha penanggulannya. Subyek dalam penelitian ini adalah para manula 

dan konselor di panti Werdha Budhi Dharma Semarang.
9
 

                                                             
8
Rusdiyono, Bimbingan Keagamaan Bagi Lansia (Studi Pengajian Ibu-ibu di Musholla Nurul 

Huda Ambarrukmo, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta), skripsi diterbitkan 

(Yogyakarta: Fakultas dakwah , UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009). 
9
M. Fariq Zainal, Pembinaan Agama Islam Terhadap Para Manula di Panti Wredha Budhi 

Dharma Semarang , Skripsi, (Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002). 
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3. Nishfi Fauziah Rochman dalam Skrripsi nya yang berjudul “Bimbingan 

Keagamaan bagi diafabel di SLB Negeri 2 Yogyakarta”. Membahas 

tentang proses dan pelaksanaan Bimbingan Keagamaan pada anak tuna 

grahita. Hasil dari pelaksanaan ini adalah anak yang diberi bimbingan 

dapat mengontrol emosi, dapat belajar untuk mandiri, serta sopan 

terhadap orang lain.
10

 

4. Skripsi Yang Berjudul “Pembinaan Kesadaran Beragama Melalui 

Kegiatan Keagamaan (Studi Pada SDIT Al Firdaus Magelang)”. Skripsi 

ini membahas tentang pelaksanaan kegiatan keagamaan dalam membina 

kesadaran beragama dan hasil pelaksanaan pembinaan keagamaan bagi 

para siswa SDIT Al-Firdaus Magelang. Kegiatan tersebut BTQ, Hafalan 

surat pendek, Sholat Dhuha berjamaah dan khotobah.  

 Hasil dari penelitian ini bahwa pembinaan kesadaran beragama yang 

dilaksanakan melalui kegiatan keagamaan di SDIT Al-Firdaus dapat 

dikatakan telah berhasil mencapai indikator keberhasilan kegiatan 

keagamaan yang mencakup aspek kognitif (siswa memiliki wawasan 

agama yang luas, dapat membaca Al-Qur’an dan menghafal materi yang 

diajarkan), afektif (siswa memiliki kedisiplinan dan kesadaran dalam 

melaksanakan ibadah sholat)bdan psikomotorik (siswa mampu 

                                                             
10

Nishfi Fauziah Rochman, “Bimbingan Keagamaan Bagi Diafabel di SLB Negeri 2 

Yogyakarta”. Tidak skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

2015). 
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melakukan wudhu dan sholat dengan baik, serta dapat melakukan pidato 

dengan baik).
11

 

 Berdasarkan beberapa penelitian di atas, penulis akan melakukan 

penelitian yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam 

penelitian ini penulis lebih condong meneliti tentang bimbingan 

keagamaan dan kesadaran keagamaan pada lansia di UPT PSLU Tresna 

Werdha Natar. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Secara terminologis, 

penelitian kualitatif menurut bogdan dan tylor merupakan prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang atau pelaku yang diamati.
12

 Menurut Creswell pendekatan 

kualitatif yaitu metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna 

yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari 

masalah sosial atau kemanusiaan.
13

 

 

 

                                                             
11

Ana Kurniyawati, “Pembinaan Kesadaran Beragama Melalui Kegiatan Keagamaan (Studi 

Pada SDIT Al-Firdaus Magelang, 2005, Skripsi 2005. 

 12
Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif,  Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013, 

h. 4. 

 
13

John W. Creswell, Research Design Qualitatif, Qualitatif, and Mixed Methods Approach, 

diterjemahkan oleh Ahmad Fawid, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 4. 
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2. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

 Jumlah keseluruhan unit analisis, yaitu objek yang akan diteliti, 

disebut Populasi atau Univerce.
14

 Populasi dalam penelitian ini adalah 

lansia di UPTD PSLU Tresna Werdha Dinas Sosial Natar Lampung 

Selatan Lansia yang berada disana.  

Jadi populasi adalah individu atau kelompok yang diteliti dalam 

suatu penelitian, Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini 

adalah instruktur keagamaan, personalia yang bertugas di UPTD PSLU 

Tresna Werdha Natar Lampung berjumlah 29 orang, dan lansia di 

UPTD PSLU Tresna Werdha Natar 80 0rang. Jadi total keseluruhan 

populasi berjumlah 138 orang. 

b. Sampel  

 Sampel adalah suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan 

yang dianggap dapat menggambarkan populasinya.
15

 Untuk 

menentukan sampel dalam penelitian ini, penulis menentukan 

informasi yang membantu penulis untuk memperoleh informasi dan 

menentukan subjek yang menjadi sampel penelitian berjumlah 6 orang. 

Informasi dalam penelitian ini adalah Ibu Anna (Kepala Seksi 

                                                             
 14

Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, Suatu Teknik Penelitian Bidang 

Kesejahteraan Sosialdan Ilmu Sosial Lainnya. Cet. Ke-7,  Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008, h. 

57. 
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Ibid, h. 57. 
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Pelayanan). Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini sebagi 

berikut: 

1) Sampel penelitian adalah pokok bahasan dari penelitian ini yang 

berada di UPTD PSLU Tresna Werdha Lampung, yaitu bagaimana 

Bimbingan keagamaan dan kesadaran keagamaan pada usia lanjut.  

2) Ustadz yang memberikan bimbingan keagamaan di UPTD PSLU. 

3) Penghuni panti sosial terlibat dalam bimbingan keagamaan. 

Berdasarkan kriteria diatas, maka peneliti mengambil sampel yang 

terdiri dari: 

1 ustadz bimbingan agama di UPTD PSLU. 

2  5 lansia yang sehat secara fisik, maksud secara fisik yang 

pendengaran penglihatan masih berfungsi. 

 Berdasarkan uraian di atas, untuk data dalam menentukan sampel. 

Maka sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 6 orang. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi  

  Observasi adalah sebuah metode pengamatan langsung dengan 

sistem fenomena-fenomena yang diselidiki baik secara langsung maupun 

tidak langsung terhadap objek dan subjek data. Data observasi berupa 
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data faktual, cermat, terinci, mengenai keadaan lapangan, kegiatan 

manusia dan situs sosial dengan penelitian secara langsung.
16

 

   Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang 

diperoleh dari pengamatan, baik secara langsung maupun tidak langsung 

terhadap gejala-gejala, subjek maupun obyek yang diselidiki, baik dalam 

situasi khusus yang diadakan. Observasi ini dibagi menjadi dua, 

participant dan non participant.
17

 Non participant observation yaitu 

observasi ini dalam tingkah laku peneliti dalam kegiatan-kegiatan yang 

berkenaan dengan kelompok yang diamati kurang dituntut.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Observasi non 

Participant dimana penulis tidak turut ambil bagian dalam kehidupan 

orang yang observasi. Adapun yang menjadi objek observasi dalam 

penelitian ini adalah mengenai bimbingan keagamaan yang berda di panti 

sosial lanjut usia natar lampung selatanyang berkenaan dengan masalah 

akan kesadaran keagamaan pada lansia. 

b. Interview (Wawancara) 

Tekhnik pengumpulan data dengan jalan melakukan Tanya jawab. 

Wawancara ini dilakukan sebagai metode untuk mendapatkan 

informasi langsung dari responden  yang akan diteliti, agar mendapat 

data yang valid atau dengan lain wawancara adalah metode 
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 Nasution, Metode Penelitian Naturalistic, Bandung: Tersito, 2003, h.59. 
17

 Katini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 

139. 
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pengumpulan data dengan jalantanya jawab yang dikerjakan secara 

sistematik dan berdasarkan tujuan penyelidikan, pada umumnya dua 

orang atau lebih hadir secara fisik dalam proses Tanya jawab.
18

 

Metode yang digunakan yaitu Interview Bebas Terpimpin adalah 

kombinasi antara Interview bebas dan Interview terpimpin maksudnya, 

wawancara dilakukan dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap 

dan terperinci dan juga bebas menanyakan apa saja dan pertanyaan 

dapat dikembangkan sesuai jawaban yang diberikan oleh responden.
19

 

Dengan metode ini diharapkan akan dapat jawaban yang lebih 

jelas. Interview dilakukan terhadap Ustadz yang melaksanakan 

Bimbingan Keagamaan terhadap lansia dan Kepala Panti Sosial Lanjut 

Usia dan tidak lupa lansia yang berada di panti sosial lanjut usia. 

Metode ini termasuk metode pelengkap dalam peneliti. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumentasi biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan 
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Sutrisno Hadi, Metodologi Research II, Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Psikologi 

UGM, 1983, h. 193. 
19

Sutrisno Hadi, metodologi research, jilid I, Yogyakarta: Fakultas Fisikologi UGM, 1984, h. 

191. 
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misalnya catatatan harian, sejarah kehidupan, biografi. Dokumentasi yang 

berebentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.
20

 

Metode ini sigunakan sebagai data penelitian tidak secara keseluruhan 

hanya saja diambil pokok-pokok yang dianggap perlu, sedangkan yang 

lainnya digunakan sebagai data pendukung analisis. 

Adapun program dokumentasi tersebut ialah sejarah berdirinya UPTD 

PSLU Tresna Werdha Natar Lampung Selatan, jumlah pengelola atau 

pengurus panti, beberapa program dan kegiatan. Kedudukan metode ini 

adalah sebagai pelengkap. 

d. Analisis Data 

  Analisis data upaya menata secara sistematis catatan hasil hasil survey 

lapangan, Observasi, Wawancara dan Dokumentasi untuk meningkatkan 

pemahaman penelitian mengenai kasus yang diteliti dan menyajikan 

sebagai temuan bagi orang lain.
21

 

 Dengan demikian secara sistematis langkah pengolah data tersebut 

adalah melalui tahap-tahap sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang 

penulis lakukan melalui survei lapangan, observasi, wawancara dan 

dokumentasi. 
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Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, Bandung: ALFABETA, 

2014, h. 240. 
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 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Penerbit Reka Sarasin, 

2002, h. 142. 
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2. Menyusun seluruh data yang telah diperoleh sesuai dengan urutan 

pembahasan yang telah direncanakan. 

3. Proses analisis data dilakukan dengan cara mempelajari atau analisis 

data-data yang telah diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang 

telah ditetapkan kemudian dideskripsikan. 

4. Melakukan interpretasi secukupnya terhadap data yang telah tersusun 

untuk menjawab rumusan masalah sebagai hasil kesimpulan. 
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BAB II 

BIMBINGAN KEAGAMAAN DAN  

KESADARAN KEAGAMAAN PADA LANJUT USIA 

 

A. BIMBINGAN KEAGAMAAN 

1. Pengertian bimbingan Keagamaan 

Istilah bimbingan merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris 

“guidance” adalah kata dalam bentuk masdar yang berasal dari kata kerja 

“to guide” artinya “menunjukkan”; “membimbing”; atau “menuntun” 

orang lain ke jalan yang benar.
1
 

Bimbingan merupakan suatu pertolongan yang menuntun. 

Bimbingan merupakan suatu tuntunan, hal ini mengandung pengertian 

bahwa dalam memberikan bimbingan bila keadaan menuntut, kewajiban 

dari pembimbing untuk memberikan bimbingan secara aktif, yaitu 

memberikan arah kepada yang dibimbingannya.
2
 

Setelah kita mengenal arti harfiyah dari perkataan bimbingan dan 

penyuluhan, maka perlu juga kita fahami ta’rif atau definisi istilah 

tersebut menurut pengertian yang dikemukakan oleh para ahlinya a.l 

sebagai berikut: 

Para ahli bimbingan dan penyuluhan yang tergabung dalam 

organisasi bimbingan jabatan nasional di Amerika Serikat d.h.i. National 

                                                             
 

1
M. arifin, Pokok-pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama,Jakarta: Bulan 

Bintang, 1976, h. 18. 
2
Bimo Wagito, Bimbingan dan Konseling (Studi & Karier), Yogyakarta: ANDI, h. 6 
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Vacational Association (Himpunan Bimbingan Jabatan atau Kekaryaan 

Nasional) menetapkan definisi sebagai berikut: 

Bimbingan kejuruan terutama berkaitan dengan membantu individu 

membuat keputusan dan pilihan yang terlibat dalam perencanaan masa 

depan, membangun karir dan dalam mempengaruhi penyesuaian kejuruan 

memuaskan. 

Definisi tersebut menunjukkan bahwa bimbingan jabatan/kekaryaan 

adalah mengutamakan pada pemberian pertolongan kepada orang per-

orang dalam membuat keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan yang 

menyangkut perencanaan masa depan, membentuk karier, dan dalam 

usaha mengefektifkan penyesuaian jabatan/kekaryaan yang memuaskan 

baginya. 

Jadi dalam bimbingan tersebut nampak jelas tekanannya diletakkan 

pada “pemberian bantuan atau pertolongan” dalam masalah pekerjaan 

atau jabatan seseorang di masa mendatang. Dan memang bimbingan 

(guidance) itu mempunyai ruanng lingkup menurut tujuan masing-masing 

seperti bimbingan jabatan sebagai tersebut di atas; yang menyangkut 

kependidikan serta pengembangannya; yang menyangkut kesejahteraan 

keluarga atau lain-lain lapangan kehidupan manusia.
3
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Rumusan tentang bimbingan formal telah diusahakan orang 

setidaknya sejak awal abad ke-2, yaitu sebagaimna telah disinggunnng di 

atas, sejak dimulainya bimbingan yang diprakarsai oleh Frank Parson 

pada tahu 1908. Sejak saat itu  rumus demi rumusan tentang bimbingan 

itu sendiri sebagai suatu pekerjaan khas yang ditekuni oleh para peminat 

dan ahlinya. Berbagai rumusan tersebut dikemukakan sebagai berikut;
4
 

1. Bimbingan sebagai bantuan yang diberikan kepadaindividuuntuk 

dapat memilih, mempersiapkan diri, dan mengaku sesuatu jabatan 

serta mendapatkemajuan dalam jabatanyang dipilihnya itu. 

2. Bimbingan sebagai proses layananyang diberikan kepada individu-

individu guna membantu mereka memperoleh pengetahuan dan 

keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam membuat pilihan-

pilihan, rencana-rencana, dan interpretasi-interpretasi yang diperlukan 

untuk menyesuaikan diri yang baik. 

3. Menurut stapp, bimbingan adalah suatu proses yang menerus dalam 

membantuperkembangan individu untuk mencapai kemampuannya 

secara maksimal dalam mengarahkan manfaat sebesar-besarnya baik 

bagi dirinya maupun bagi masyarakat.
5
 

4. I. Djumhur dan Moh. Surya, berpendapat bahwa bimbingan adalah 

suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis 

kepada individu untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. 

Dengan demikian, individu tersebut memiliki kemampuan untuk 

memahami dirinya (self understanding), kemampuan untuk menerima 

dirinya (self direction), dan kemampuan untuk menerima dirinya (selft 

realization) sesuai dengan potensi atau kemampuannya dalam 

mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik keluarga, 

sekolah, masyarakat. 
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Prayitno dan Erman amti, Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling, Jakarta: PT RINEKA 

CIPTA, 2013, h. 93. 

 
5
Abu Ahmadi dan Ahmad Rohim, Bimbingan dan Konseling, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, 

h. 2. 
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Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa bimbingan 

pada prinsipnya adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh 

yang ahli kepada seseorang atau beberapa yang individu dalam hal 

memahami diri sendiri, menghubungkan pemahaman tentang dirinya 

sendiri dengan lingkungan, memilih, menentukan dan menyusun rencana 

sesuai dengan konsep dirinya dan tuntunan lingkungan berdasarkan norma-

norma yang berlaku.
6
 

Sedangkan bimbingan dalam perspektif Islam adalah bimbingan 

sendiri didefinisikan sebagai orang bermacam-macam, ada yang 

sedemikian itu singkat rumusnya, ada pula yang amat panjang dengan 

merinci berbagai aspek yang terkandung dalam proses atau kegiatan 

bimbingan tersebut. Dalam tulisan ini bimbingan Islami ini secara singkat 

dirumuskan sebagai berikut: 

Bimbingan Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap 

individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, 

sehinggadapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. 

 

Dengan demikian bimbingan islami merupakan proses bimbingan 

sebagaimana kegiatan bimbingan yang lainnya, tetapi dalam seluruh 

seginya berlandaskan Al-Qur’an dan Sunnah rasul. 

                                                             
6
Anas Sahaludin, Bimbingan dan Konseling, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2010, h. 14-15  
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Bimbingan Islam merupakan proses bimbingan bantuan, artinya 

bimbingan tidak menentukan atau mengharuskan, melainkan sekedar 

membantu individu. Individu dibantu, dibimbing, agar mampu hidup 

selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah. Maksudnya sebagai berikut: 

a. Hidup selaras dengan ketentuan Allah artinya sesuai dengan kodrat yang 

ditentukan Allah, sesuai dengan sunatulloh, sesuai dengan hakikatnya 

sebagai makhluk Allah. 

b. Hidup selaras dengan petunjuk Allah artinya dengan pedoman yang telah 

ditentukan Allah melalui rasulnya (Ajaran Islam). 

tugas dari seorang pembimbing atau konselor yaitu memberikan arahan 

yang baik kepada yang terbimbing. Sesuai dengan firman Allah QS.Asy-

Syuura (14):52 berikut: 

 Artinya: 

Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al-Quran) dengan 

perintah Kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab (Al- 

Quran) dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan 

Al-Quran itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia siapa yang Kami 

kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Dan Sesungguhnya kamu benar- 

benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus.
7
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Sedangkan pengertian Agama sebagai satu istilah yang kita pakai 

sehari-hari sebenarnya bias dilihat dari 2 aspek yaitu: 

a. Aspek subjektif (pribadi Manusia). Agama mengandung 

pengertian tentang tingkah laku manusia, yang dijiwai oleh nilai-

nilai keagamaan, berupa getaran batin, yang dapat mengatur, dan 

mengarahkan tingkah laku tersebut, kepada pola hubungan dengan 

masyarakat, serta alam sekitarnya. Dari aspek inilah manusia 

dengan tingkah lakunya itu, merupakan perwujudan dari “pola 

hidup” yang telah membudaya dalam batinya, dimana nilai-nilai 

keagamaan telah membentuknya menjadi rujukan dari sikapdan 

orientasi hidup sehari-hari. 

b. Aspek objektif (doktrinair). Agama dalam pengertian ini 

mengandung nilai-nilai ajaran tuhan yang bersifat menuntut 

manusia kearah tujuan yang sesuai dengan kehendak ajaran 

tersebut. Oleh karena itu, secara formal, agama dilihat dari aspek 

objektif dapat diartikan sebagai “peraturan yang bersifat Illahi 

(dari Tuhan) yang menuntun orang-orang berakal budi kea rah 

ikhtiar untuk mencapai kesejahteraan hidup di dunia, dan 

memperoleh kebahagian hidup di akhirat”. 
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2. Prinsip-prinsip Bimbingan 

a.  Prinsip-prinsip Umum 

1) Bimbingan harus berpusat pada individu yang dibimbingnya. Antara 

dua orang individu tidak ada yang sama. Artinya tiap-tiap individu 

memiliki karakteristik yang berbeda. Meskipun dua orang individu 

memiliki masalah yang sama, tetapi bisa dipastikan bahwa faktor 

penyebabya berbeda. Oleh sebab itu, ketika pembimbing 

memberikan bimbingan kepada seseorang, maka persoalan harus 

digali dari seseorang. 

2) Bimbingan diarahkan kepada memberikan bantuan agar individu 

yang dibimbing mampu mengarahkan dirinya dan menghadapi 

kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. 

3) Pemberi bantuan disesuaikan dengan kebutuhan individu yang satu 

dibimbing. Atara individu yang satu dengan yang lainnya berbeda. 

Demikian juga dalam kebutuhannya oelh sebab itu, pembimbing 

harus memahami perbedaan kebutuhan tersebut agar bisa 

memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan. 

4) Bimbingan berkenaan dengan sikap dan tingkah laku individu. 

Bimbingan dan konseling diberikan kepada individu dengan tujuan 

agar terjadi perubahan perilaku individu kea rah yang lebih baik.
8
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3. Tujuan dan Fungsi Bimbingan Keagamaan 

 Bimbingan Keagamaan yang dilaksanakan tentu mempunyai tujuan 

yang ingin dicapai. Sebenarnya tujuan bimbingan keagamaan harus 

relefan dengan dasar pelaksanaannya, yakni mendasarkan pada 

pandangan terhadap hakekat manusia selaku makhluk individual, sosial 

dan makhluk susila. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya harus memenuhi kriteria 

tertentu, yakni dengan taqwa kepada Allah SWT. Kemudian sebagai 

makhluk sosial manusia mempunyai kecendrungan untuk mengadakan 

hubungan dengan orang-orang di sekelilingnya. Dalam rangka untuk 

menumbuhkan sikap sosial, maka pengasuh panti perlu member 

pertolongan dengan cara menanamkan pendidikan sosial. Pendidikan 

sosial ini melibatkan bimbinganterhadap tingkah laku sosial, ekonomi dan 

politik dalam rangka Aqidah Islam yang berbentuk ajaran-ajaran dan 

hukum-hukum Agama.
9
 

Dengan demikan, maka bimbingan penyuluhan Agama dapat 

diartikan sebagai “Usaha pemberian bantuan kepada seseorang yang 

megalami kesulitan, baik lahiriah maupun batiniah, yang menyangkut 

kehidupan, di masa kini dan masa mendatang. Bantuan tersebut berupa 

pertolongan di bidang mental spiritual. Dengan maksud agar orang yang 

                                                             
 

9
https://aderahmatillahconseling.wordpress.com.(diakses On-line Tgl 17/02/2017, pkl 

20:37)  
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bersangkutan mampu mengatasi kesulitannya dengan kemampuan yang 

ada pada dirinya sendiri, melalui dorongan dari kekuatan iman, dan takwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Oleh karena itu, sasaran bimbingan dan 

penyuluhan Agama adalah membangkitkan daya rohaniah manusia 

melalui iman, dan ketakwaan kepada Allah SWT.
10

 

4. Dasar Pelaksanaan Bimbingan Keagamaan dalam Islam 

Bila kita menengok sejarah agama di dunia, maka bimbingan 

keagamaan telah dilaksanakan oleh para nabi dan rasul, para sahabat, 

ulama’ di lingkungan masyarakat dari zaman ke zaman. Setiap aktivitas 

yang dilakukan oleh manusia pasti memerlukan dasr, demikian pula 

dalam bimbingan keagamaan. Dasar diperlukan untuk melangkah ke 

suatu tujuan dan merupakan titik untuk berpijak. Adapun dasar bimbingan 

keagamaan antara lain firman Allah dalam Al-Qur’an, berikut ini: 

a. Firman Allah dalam Surat Ali Imron ayat 104 

 

 

 

Artinya: Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan dan menyuruh kepada yang 

ma’ruf dan mencegah yang mungkar. Dan merekalah 

orang-orang yang beruntung.
11
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M. Arifin., Op., Cit, h. 1-2. 
11

Departemen Agama R.I, Al-Qur’an dan Terjemah, Toha Putra, Jakarta, 1989, h. 93 
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b. Firman Allah dalam Surat Yunus Ayat 57 

 

 

 

 

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu pelajaran 

dari tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) 

dalam dada dan pertunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.
12

 

Dari ayat tersebut jelas bagi kita bahwa bimbingan keagamaan 

perlu dilakukan terhadap orang lain, juga harus dilakukan kepada dirinya 

sendiri. Tugas yang demikian dipandang sebagai salah satu cirri dari jiwa 

yang beriman. Disamping itu ayat di atas memberikan petunjuk bahwa 

bimbingan keagamaan ditujukan terutama kepada kesehatan jiwa, karena 

ini merupakan pedoman yang diberikan oleh yang maha pembimbing 

kepada manusia untuk mencapai suatu kebahagaian dan ketenangan 

bathin. 

Dengan demikian, terlihat bahwa bimbingan keagamaan memiliki 

banyak fungsi, antara lain: 

a. Menjadi pendorong (motivasi) bagi yang terbimbing agar 

timbul semangat dalam menempuh kehidupan ini 

b. Menjadi pemantap (stabilisator) dan penggerak (dinamisator) 

bagi yang tersuruh untuk mencapai tujuan yang dikehendaki 

dengan motivasi ajaran agama. Sehingga segala tugas 

dilaksanakan dengan dasar ibadah kepada Tuhan. 
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c. Menjadi pengarah (direktif) bagi pelaksana program bimbingan 

dan penyuluhan agama. Sehingga wajah pelaksanaan program 

yang kemungkinan menyimpang akan dapat dihindari.
13

 

5. Metode Bimbingan Keagamaan 

Metode adalah seperangkat langkah (apa yang harus dikerjakan) 

yang tersusun secara sistematik (urutannya logis) untuk mencapai tujuan 

tertentu. Dalam melakukan bimbingan, agar materi yang disampaikan oleh 

pembimbing dimengerti oleh pembimbing  dimengerti oleh terbimbing 

(penerima pesan) diperlukan metode, macam-macam metode yang 

digunakan dalam bimbingan keagamaan antara lain:
14

 

a. Metode Interview (Wawancara) 

Merupakan salah satu cara untuk memperoleh fakta-fakta 

kejiwaan yang dapat dijadikan bahan pemetaan tentang 

bagaimana sebenarnya hidup kejiwaan klien pada saat tertentu 

yang memrlukan bantuan. 

b. Metode Group Guidance (Bimbingan Kelompok) 

Bilamana metode Interview atau wawancara merupakan 

pemahaman tentang keadaan klien secara individual. Maka 

bimbingan kelompok adalah sebaliknya, yaitu cara 

pengungkapan jiwa atau batin yang dilakukan pembimbing 
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Arifin, dan Kartikawati, Materi Pokok Bimbingan dan Konseling, Direktorat Jendral 

Pembina Kelembagaan Agama Islam, Jakarta: 1995. h. 7 
14

H. M. Arifin. Op. Cit, h. 43-48 
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melalui kegiatan kelompok seperti ceramah, bercerita, dan 

sebagainya. 

c. Metode Non-Direktif (cara tidak mengarah) 

Metode ini terbagi menjadi dua yaitu: 

1) Client Centered 

Cara pengungkapan tekanan barin yang dirasakan menjadi 

penghambat dengan sistem pancingan, yang berupa 

pertnyaan terarah. 

2) Metode Edukatif 

Cara pengungkapan tekanan perasaan yang menghambat 

perkembangan klien dengan mengorek sampai tuntas 

perasaan yang menyebabkan hambatan dan ketegangan 

dengan cara Client centered yang diperdalam dengan 

pertanyaan yang motivatif dan persuatif (mengajak) untuk 

mengingat mendorong agar berani mengungkapkan 

perasaan tertekan sampai keakar-akarnya. 

d. Metode Psikonalisis (Penganalisis Jiwa) 

Metode ini berasal dari psiko-analisis yang dipergunakan untuk 

mengungkapkan segala tekanan perasaan yang sudah lagi 

disadari. 

 

 



 

31 

 

e. Metode Direktif (Metode yang bersifat mengarahkan) 

Metode ini lebih bersifat mengarahkan kepada klien untuk 

berusaha mengatasi kesulitannya yang berpengaruh kepada 

ketenangan berfikir. Pada mode ini, pembimbing memberikan 

saran-saran pandangan dan nasihat bagaimana sebaiknya ia 

bersikap dalam menghadapi masalahnya. 

B. KESADARAN KEAGAMAAN LANJUT USIA 

1. Pengertian Kesadaran Keagamaan 

 Pengertian kesadaran keagamaan meliputi rasa keagamaan, 

pengalaman kebutuhan, keimanan, sikap, dan tingkah laku keagamaan, 

yang terorganisasi dalam sistem mental dari kepribadian. Karena Agama 

melibatkan seluruh fungsi jiwa raga manusia maka kesadaran beragama 

pun mencakup aspek-aspek afektif, konatif, kognitif dan motorik. 

Keterlibatan fungsi afektif dan konatif terlibat di dalam pengalaman ke 

Tuhanan, rasa Keagamaan, dan kerinduan kepada Tuhan. Aspek kognitif 

tampak dalam keimanan dan kepercayaa. Sedangkan keterlibatan fungsi 

motorik tampak dalam perbuatan dan gerakan tingkah laku keagamaan. 

Dalam kehidupan sehari-hari aspek-aspek tersebut sukar dipisah-pisahkan 

karena merupakan suatu sistem kesadaran beragama yang utuh dalam 

kepribadian seseorang.
15
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 Menurut Zakiah darajat, Kesadaran Beragama (religious 

conciousnes) adalah aspek mental dari aktivitas Agama. Aspek ini 

merupakan bagian/segi agama yang hadir (terasa) dalam pikiran dan dapat 

diuji melalui intropeksi. Sedangkan yang dimaksud dengan pengalaman 

agama (religious experience) adalah usnsurperasaan dalam kesadaran 

agama, yaitu perasaan yang membawakepada keyakinan yang dihasilkan 

dalam tindakan (amaliyah) nyata.
16

 

 

 Dengan demikian, Kesadaran Keagamaan yang penulis maksud 

adalah mempelajari kesadaran Agama pada seseorang yang pengaruhnya 

terlibat dalam kelakuan dan tindak Agama orang itu dalam hidupnya. 

2. Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Keagamaan 

 faktor yang mempengaruhi perjalanan kehidupan seseorang, terutama 

dirasakan pada saat memasuki usia lanjut. Faktor-faktor tersebut ialah: 

a. Lebih memantapkan diri dalam mengamalkan norma atau ajaran 

agama. 

b. Mampu menyesuaikan diri dengan menurunnya kemampuan fisik dan 

kesehatan. 

c. Menyesuaikan diri dengan masa pensiun (jika menjadi pegawai 

negeri) dan berkurangnya income (penghasilan keluarga). 

d. Menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup. 
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e. Membentuk hubungan dengan orang lain yang sesuai dan 

memantapkan hubungan yang harmonis dengan anggota keluarga 

(anak, cucu, dan menantu).
17

  

 Seiring dengan faktor-faktor usia pada lanjut usia yang telah 

dijelaskan diatas yaitu tentang mampunya menyesuaikan diri dengan 

menurunya kemampuan fisik dan lain sebagainya. 

3. Bentuk-bentuk Kesadaran Keagamaan 

 Kesadaran keagamaan merupakan dasar dan arah dari kesiapan 

seseorang mengadakan tanggapan, reaksi, pengelolaan dan penyesuaian 

diri terhadap rangsangan yang datang dari luar. Kesadaran akan norma-

norma Agama berarti individu menghayati, menginternalisasi dan 

mengintegrasikan norma tersebut kedalam diri pribadinya. Penggambaran 

tentang kematangan kepribadian. Kesadran beragama yang mantap hanya 

terdapat pada orang yang memiliki kepribadian yang matang, akan tetapi 

kepribadian yang matang belum tentu disertai dengan kesadaran beragama 

yang mantap. 

 Kesadaran yang mantap merupakan suatu disposisi dinamis dari 

sistem mental yang terbentuk melalui pengalaman serta diolah dalam 

kepribadian untuk mengadakan tanggapan yang tepat konsepsi pandangan 

hidup, penyesuaian diri dan bertingkah laku. Kesadaran beragama 
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merupakan dasar dan arah dari kesiapan seseorang mengadakan 

tanggapan, reaksi, pengolahan dan penyesuaian diri terhadap rangsangan 

yang datang dari dunia luar kepribadian yang tidak matang menunjukkan 

kurangnnya pengendalian terhadap dorongan biologis, keinginan, aspirasi, 

dan hayalan-hayalan. Kepribadian yang tidak matang kurang mampu 

melihat dirinya sendiri, sehingga perilakunya kurang memperhitungkan 

kemampuan diri dan keadaan lingkungan sekitarnya. 

C. Lansia 

 1. Pengertian Lansia 

 Lanjut usia adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang 

yaitu suatu periode di mana seseorang telah “beranjak jauh” dari periode 

terdahulu yang lebih menyenangkan, atau beranjak dari waktu yang penuh 

dengan manfaat. Bila seseorang yang sudah beranjak jauh dari periode 

hidupnya yang terdahulu, ia sering melihatmasa lalunya, biasanya dengan 

penuh penyesalan, dan cenderung ingin hidup pada masa sekarang, mencoba 

mengabaikan masa depan sedapat mungkin.
18

 

 Periode selama lanjut usia, ketika kemunduran fisik dan mental 

terjadi secara perlahan dan bertahap dan dikenal sebagai “senescence”yaitu 

masa proses menjadi tua adalah periode penutup dalam rentang hidup 
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Elizabeth B. Hurlock, Development Psychology, terj. Istiwidayanti, Soedarjarwo, Jakarta: 
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seseorang, yaitu suatu periode dimana seseorang telah beranjak jauh dari pada 

periode terdahulu.
19

 

 Usia 60-an biasanya dipandang sebagai garis pemisah antara 

usiamadya dan lanjut usia. Akan tetapi orang sering menyadari bahwa lanjut 

usia kronologis merupakan kriteria yang kurang baik dalam menandai 

permulaan lansia karena terdapat perbedaan tertentu di antara individu-

individu dalam usia pada saat manusia lansia mereka mulai.
20

 

 Masa dewasa akhir yang dimulai pada usia 60-an dan diperluas 

sampai sekitar usia 120 tahun. Memiliki rentang kehidupan yang paling 

panjang dalam periode perkembangan manusia 50-60 tahun. Kombinasi antara 

panjangnya masa kehidupan peningkatan dramatis jumlah orang dewasa yang 

hidup menuju usia tua telah membawa peningkatan perhatian terhadap 

perbedaan periode masa dewasa akhir kebanyakan pembatasan menggunakan 

2 su-periode, walaupun kesepakatan yang pasti mengenai usia yang 

membatasi 2 sub-periode itu belum tercapai. Beberapa ahli perkembangan 

membedakan antara orang tua muda atau usia tua (usia 65-74 tahun) dan 

orang tua yang tua atau usia tua (75 tahun lebih). Lainnya masih membedakan 

orang tua lanjut (85 tahun atau lebih muda).
21
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Heni, Narendrany, Psikologi Agama, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007, h. 133. 
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Damik, Achmad Cnusairi, Ed-5, Jakarta: Erlangga, 2002, h. 193-194. 



 

36 

 

a. Ciri-ciri Lanjut Usia 

 Sama seperti periode lainya dalam rentang kehidupan 

seseorang, lanjut usia ditandai dengan perubahan fisi dan perubahan 

Psikososial.
22

 Dan seseorang yang sudah mengalami lanjut usia akan  

mengalami bebeapa perubahan pada tubuh intelektual, sosial 

kemasyarakat maupun secara terperinci mengenai beberapa 

perubahan secara alamiah pada setiap lansia adalah sebagai berikut: 

1)  Perubahan Fisik 

a) Sel  

 Jumlah lebih sedikit, ukuran lebih besar, mekanisme 

perbaikan sel terganggu, menurutnya proporsi protein di otak, 

otot, ginjal, darah dan hati. 

b) Sistem Syaraf 

 Lambat dalam respons dan waktu untuk bereaksi, 

mengecilnya saraf panca indra, kurang sensitif terhadap 

sentuhan, hubungan persarafan menurun. 

c) Sistem pendengaran 

 Gangguan pendengaran, hilang kemampuan pendengaran 

pada telinga dalam terutama terhadap bunyi suara atau nada yang 

tinggi dan tidak jelas, sulit mengerti kata-kata, terjadi 

pengumpulan serumunan dapat mengeras. 
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d) Sistem penglihatan 

 Spingter pupil timbul sclerosis, hilang respons terhadap 

sinar, kornea lebih berbentuk sferis (bola), kekurangan pada 

lensa, hilangnya daya akomondasi, menurunya lapangan 

pandangan, menurutnya daya membedakan warna biru dan hijau 

pada skala, menurutnya lapangan pandangan, menurutnya 

elastisitas dinding aorta, kutub jantung menebal dan menjadi 

kaku, kemampuan jantung memompa darah menurun ± 1% 

pertahun, kehilangan elastisitas pembulu darah, tekanan darah 

meningkat.
23

 

2) Perubahan Spiritual 

a) Agama atau kepercayaan makin terintregasi dalam 

kehidupannya. 

b) Lansia makin teratur dalam hidupan keagamaannya, hal ini 

terlihat dalam berpikir dan bertindak dalam sehari-hari. 

c) Perkembangan spiritual pada usia 70 tahun adalah 

Universalizing, perkembangan yang dicapai pada tingkat ini 

adalah berpikir dan bertindak dengan cara member contoh 

cara mencintai dan keadilan. 

 

 

                                                             
 

23
Khalid Mujahidah, Op, Cit, h. 15-16. 



 

38 

 

1) Perubahan Ingatan (Memory) 

“dalam komunikasi, memori memegang peran yang penting 

dalam mempengaruhi baik persepsi maupun berpikir. Menurut 

Schlessinger dan Groves, bahwa memori adalah sistem yang 

sangat berstruktur, yang menyebabkan organism sanggup 

merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya 

untuk membimbing perilakunya. 

 Secara fisiologis, ingatan tertentu hanya berlangsung 

beberapa detik dan yang lainnya berlangsung beberapa jam 

berhari-hari, atau bahkan bertahun-tahun. Untuk itu ingatan dapat 

diklarifikasikan menjadi 3 yaitu: 

a) Ingatan Jangka Pendek 

Dicirikan oleh ingatan seseorang mengenai 7 sampai 10 angka 

dalam nomor telepon selama beberapa detik sampai beberapa 

menit pada saat tersebut, tetapi hanya berlangsung lama jika 

seseorang terus menerus memikirkan tentang nomor-nomor atau 

kenyataan-kenyataan tersebut. 

b) Ingatan Jarak Menengah 

 Dapat berlangsung bermenit-menit atau bahkan berminggu-

minggu. Ingatan ini kadang-kadang akan hilang, kecuali jejak 

ingatan menjadi lebih permanen, yang kemudian diklarifikasikan 

sebagai ingatan jangka panjang. 
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c) Ingatan Jangka Panjang 

Pada umumnya diyakini sebagai hasil dari perubahan struktural 

pada saat ini, bukan perubahan kimiawi, pada sinaps-sinaps yang 

memperkuat atau menekan penghantar sinyal-sinyal. Selain itu, 

pembentukan ingatan jangka panjang yang sebenarnya 

bergantung pada renstrurisasi sinaps-sinaps itu sendiri secara 

fisik dalam-dalam cara tertentu untuk meningkatkan sensitivitas 

dalam menjalarkan sinyal-sinyal saraf.
24

 

 Kemudian dapat disimpulkan Kesadaran Keagamaan pada lansia 

adalah agama melibatkan seluruh fungsi jiwa raga manusia maka kesadaran 

beragama mencakup aspek-aspek afektif, konatif dan motorik. Adapun 

kesadaran keagamaan pada lansia sudah mencapai tingkat kemantapan, 

meningkatnya kecendrungan untuk menerima pendapat keagamaan, mulai 

muncul pengakuan terhadap realistis tentang kehidupan akhirat secara lebih 

sungguh. 

2. Perkembanngan Jiwa Keagamaan Pada Lanjut Usia 

 Proses perkembangan manusia setelah dilahirkan secara fisiologis 

semakinlama menjadi lebih tua. Dengan bertambahnya usia, maka 

jaringan-jaringan dan sel-sel menjadi tua, sebagian regenerasi dan 

sebagian yang lain akan mati. Lanjut usia ini biasanya dimulai pada usia 

65 tahun. Pada lanjut usia ini, biasanya akan menghadapi berbagai 
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persoalan. Persoalan pertama penurunan kemampuan fisik hingga 

kekuatan fisik berkurang, aktivitas menurun, sering mengalami gangguan 

kesehatan yang menyebabkan mereka kehilangan semangat. Pengaruh 

dari semua itu, mereka yang berbeda dalam lanjut usia merasa dirinya 

sudah tidak berharga lagi atau kurang dihargai.
25

 

 Kehidupan keagamaan pada lanjut usia menurut hasil penelitian 

psikologi agama ternyata meningkat. Dari sebuah penelitian dengan 

sample 1.200 orang berusia antara 69-100 tahun menunjukkan bahwa ada 

kecendrungan untuk menerima pendapat keagamaan yang semakin 

meningkat. Sementara pengakuan terhadap realitas tentang kehidupan 

akhirat baru muncul sampai 100% setelah usia 90 tahun. 

 Seringkali kecendrungan meningkatnya kegairahan dalam bidang 

keagamaan ini dihubungkan dengan penurunan kegairahan seksual. 

Menurut pendapat ini manusia lanjut usia mengalami frustasi dalam 

bidang seksual sejalan dengan penurunan kemampuan fisik. frustasi 

semacam ini dinilai sebagai satu-satunya faktor yang membentuk sikap 

keagamaan. Pendapat ini disanggah oleh Thouless. 

 Menurut William JJames, usia keagamaan yang luar biasa tampaknya 

justru terdapat pada lanjut usia, ketika gejolak kehidupan seksual sudah 

berakhir. Pendapat tersebut di atas sejalan dengan ralitas yang ada dalam 

kehidupan manusia lanjut usia yang semakin tekun beribadah. Mereka 

mempersiapkan diri untuk bekal untuk hidup di akhirat kelak dapat 

disebut sebagai contoh kecendrungan pengikut berbagai tarekat di 

Indonesia mayoritas pesertanya adalah mereka yang sudah berusia lanjut, 

atau paling tidak telah sampai pada usia manopouse.
26
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Sururin, Ilmu Jiwa Agama, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004, h. 88. 
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 Berbagi latar belakang yang menjadi penyebab kecendrungan sikap 

keagamaan pada lanjut usia, seperti dikemukakan di atas bagaimanapun 

turut member gambaran tentang ciri-ciri keberagamaan mereka. Secara 

garis besar besarnya cirri-ciri keberagamaan di usia lanjut adalah: 

a. Kehidupan keagamaan pada lanjut usia sudah mencapai 

kematangan. 

b. Meningkatkan kecendrungan untuk menerima pendapat 

keagamaan. 

c. Mulai muncul pengakuan terhadap realitas tentang kehidupan 

akhirat secara lebih sungguh-sungguh. 

d. Sikap keagamaan cenderung mengarah kepada kebutuhan saling 

cinta antar sesame manusia, serta sifat-sifat luhur. 

e. Timbul rasa takut kepada kematian yang meningkat sejalan 

dengan pertambahan usia lanjut. 

f. Perasaan takut kepada kematian ini berdampak pada peningkatan 

pembentukan sikap keagamaan dan kepercayaan terhadap adanya 

kehidupan abadi (akhirat).
27

 

3 Kematangan Beragama Pada Lanjut Usia 

 Berbicara tentang kematangan keberagamaan akan akhirat akan 

terkait erat dengan kematangan usia manusia. Perkembangan keagamaan 

seseorang untuk sampai pada tingkat kematangan beragama dibutuhkan 
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proses yang panjang. Proses tersebut, boleh jadi karena melalui proses 

konversi agama pada diri seseorang atau karena berbarengan dengan 

kematangan kepribadiannya. Sebagai hasil dari konversi, seringkali 

seseorang menemukan dirinya mempunyai pemahaman yang baik akan 

kemantapan keagamaannya hingga ia dewasa atau matang dalam 

beragama. Demikian halnya dengan perkembangan kepribadian seseorang, 

apabila telah sampai pada suatu tingkat kedewasaan, maka akan ditandai 

dengan kematangan jasmani dan ruhani. Pada saat inilah seseorang sudah 

memiliki keyakinan dan pendirian yang tetap dan kuat terhadpa 

pandangan hidup atau agama yang harus dipegangnya. 

 Kematangan dan kedewasaan seseorang dalam beragama biasanya 

ditunjukkan dengan kesadaran dan keyakinan yang teguh karena 

menganggap benar akan agama yang dianutnya dan ia memerlukan agama 

dalam agamnya. Seseorang yang matang dalam beragama bukan hanya 

memegang teguh paham keagamaan yang dibarengi dengan pengetahuan 

keagamaan yang cukup mendalam. Jika kematangan beragama telah ada 

pada diri seseorang, segala perbuatan dan tingkah laku keagamaannya 

senantiasa dipertimbangkan betul-betuldan dibina atas rasa tanggung 

jawab, bukan atas dasar peniru dan sekedar ikut-ikutan saja.
28
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4. Perlakuan Terhadap Lansia Menurut Islam 

 Manusia lansia dalam penilaian banyak orang adalah manusia yang 

sudah tidak produktif lagi. Kondisi fisik rata-rata sudah menurun, 

sehingga dalam kondisi yang sudah uzur ini berbagai penyakit siap untuk 

menggerogoti mereka. Dengan, demikian lansia ini terkadang muncul 

semacam pemikiran bahwa mereka berada pada sisa-sisa umur menunggu 

datnganya kematian. 

 Kelemahn biologis terlihat mempengaruhi keberadaan manusia lanjut 

usia ini. Pada kenyataannya, menurut Erich Fromm, sikap 

ketidakberdayaan seperti itu merupakan latar belakang kesejarahan umat 

manusia.
29

 

 Dari penjelasan di atas tergambar bagaiman perlakuan terhadap 

manusia lanjut usia menurut islam. Manusia lanjut usia dipandang tak 

ubahnya seorang bayi yang memerlukan pemeliharaan dan perawatan 

serta perhatian khusus dengan penuh kasih saying. Perlakuan yang 

demikianikm itu tidak dapat diwakilkan kepada siapapun, melaikan 

menjadi tanggung jawab anak-anak mereka. Perlakuan yang baik dan 

penuh kesabaran serta kasih saying dinilai sebagai kebaktian. Sebaliknya, 

perlakuan yang tercela diniliai sebagai kedurhakaan. 

 Penjelasan ini menunjukan bahwa perlakuan terhadap manusia lanjut 

usia menurut islam merupakan kewajiban agama, maka sangat tercela dan 
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dipandang durhaka bila seorang anak tega menempatkan orang tuanya di 

tempat penampungan atau panti jompo. Alasan apa pun tak dapat diterima 

bagi perlakuan itu. 
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BAB III 

UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH 

PANTI SOSIAL (UPTD PSLU) 

 

A. Gambaran Umum UPTD PSLU Tresna Werdha Natar Lampung Selatan 

1. Sejarah Singkat UPTD PSLU Tresna Werdha Lampung 

 Panti Sosial Tresna Werdha “BAKHTI YUSWA” lampung sebelum 

tahun 1979 dikelola oleh dinas sosial Tk. I lampung yang merupakan 

satlak yang berlokasi di Gunung Sulah Kedaton Tanjung Karang. Tahun 

1979-1980 melalui proyek Departemen Sosial RI. Yang dilaksnakan 

Kanwil.
1
 Departemen provinsi lampung, dibangunlah “Panti Sosial Tresna 

Werdha” (PSTW) BAKHTI YUSWA lampung yang dikenal dengan nama 

tradisionalnya yaitu “Panti Jompo” berlokasi dikecamatan Natar Lampung 

Selatan. Pada tahun 1980 resmi kegiatan pelayanan (penyantunan) 

dilaksanakan dengan kapasitas pelayanan sebanyak 30 orang lansia. Pada 

tahun 1981 adanya tambahan bangunan wisma pemondokan yang 

berkapasitas tamping sebanyak 50 orang lansia (Status UPT Pusat).  

 Pada tahun 1990 dan seterusnya kapasitas tamping ditingkatkan 

menjadi 100 orang lansia. Sejak tahun 2000/2001 departemen sosial 

dibubarkan (dilikuidisi) maka Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) 

“BAKHTI Yuswa” Lampung diserahkan ke-Pemda TK. I Lampung yang 

secara teknis dikelola dinas sosial Tk. I Lampung yang diubah namnya 

                                                             
1
Wawancara, Bapak Drs. Maman Suparman, MM, selaku Kepala Panti UPTD PSLU Tresna 

Werdha Natar Lampung Selatan pada tanggal 21 Maret 2017 di UPTD PSLU Natar 
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menjadi “Dinas Kesejahteraan Gubernur Lampung No. 03 tahun 2001 

tanggal 09 Februari 2001. Sejak februari tahun 2001 resmi menjadi UPTD 

PSWT “BAKHTI YUSWA” lampung yang secara teknis dibawah binaan 

Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung (Otonomi Daerah) yang 

struktur organisasinya terdiri dari: 

a) Kepala UPTD PSWT Lampung. 

b) Ka. Sub. Bag Tata Usaha. 

c) Kasi Penyatuan/ Pelayanan. 

d) Kasi Bimbingan dan Penempatan 

 Sejak tahun 2008 UPTD PSWT “BAKHTI YUSWA” Lampung 

dirubah namanya panti sosial pelayanan lanjut usia (PSLU) BAKHTI 

YUSWA yang secara teknis dibawah binaan Dinas Sosial Provinsi 

lampung (Otonomi Daerah). Berdasarkan peraturan Gubernur lampung 

Nomor 27 tahun 2010, UPTD PSLU berubah nomenclatural terjadi UPTD. 

Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PSLU) Tresna Werdha dengan struktur 

organisasinya trdiri dari 

1) Kepla UPTD PSLU tresna Werdha Lampung 

2) Kasubbag Tata Usaha 

3) Kasi Penyantunan 

4) Kasi Pelayanan  

5) Kelompok Jabatan Fungsional. 
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2. Tugas Pokok dan Fungsi UPTD PSLU lampung 

 Dalam melaksanakan program UPTD PSLU “ TRESNA WERDHA” 

Lampung mempunyai tugas pokok dan fungsi berdasarkan keputusan 

Gubernur lampung No. 27 tahun 2010, Tanggal 06 Agustus 2010 tentang 

pembentukan, organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Daerah 

Provinsi lampung. 

a. Tugas Pokok  

  Memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada para lansia 

(jompo terlantar) meliputi bimbingan fisik, mental dan sosial, latihan 

keterampilan dan resosialisasi serta pembinaan lanjut bagi lanjut usia 

terlantar. 

b. Fungsi 

1) Pelayanan dan penyantunan bagi lanjut usia terlantar. 

2) Pelayanan informasi dan konsultasi bagi lanjut usia. 

3) Perawatan kebutuhan jasmani dan rohani lanjut usia terlantar. 

4) Pelaksanaan bimbingan keterampilan dan pemberdayaan bagi 

lanjut usia. 

5) Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan. 

3. Visi dan Misi UPTD PALU Lampung 

 UPTD PSLU “TRESNA WERDHA” Lampung Dinas Sosial provinsi 

lampung mempunyai visi dan Misi sebagai berikut: 

1) Visi UPTD PSLU Lampung 
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Terwujudnya Lanjut Usia bahagia, sejahtera dihari tua. 

2) Misi UPTD PSLU lampung 

1) Meningkatkan pelayanan fisik lanjut usia melalui pemenuhan 

pelayanan sandang, pangan dan papan. 

2) Meningkatkan jaminan sosial dan perlindungan kepada lanjut usia 

(jompo). 

3) Meningkatkan hubungan yang harmonis antara sesame lansia, 

lansia dengan pegawai dan lansia dengan masyarakat. 

4. Tujuan UPTD PSLU Lampung 

a. Tujuan Antara (Khusus) 

1)  Terpenuhinya kebutuhan pokok hidup sehari-hari, 

terpelihranya kesehatan fisik, mental dan sosial serta terpenuhinya 

akan pengisisan waktu luang. 

2) Terpenuhinya kebutuhan rohania dengan baik: 

- Kebutuhan akan kasih saying. 

- Meningkatkan gairah hidup pada lansia. 

- Kuatnya rasa kebersamaan diantaranya sesamanya. 

b. Tujuan Akhir (Umum) 

  Terciptanya dan terbinanya kondisi sosial masyarakat yang 

dinamis yang memungkinkan terselenggaranya usaha penyantunan 

lanjut usia/ jompo terlantar, sehingga mereka dapat menikmati hari 

tuanya dengan meliputi ketentraman lahir dan batin. 
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5. Sasaran dan Kebijakan UPTD PSLU Lampung 

a. lanjut usia (jompo) yang telah berusia 60 tahun keatas, tidak 

mempunyai bekal hidup, pekerjaan, penghasilan, bahkan tidak 

mempunyai anak keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan 

hidupnya secara layak. 

b. Lanjut usia pada umumnya yaitu mereka yang berumur 60 tahun 

keatas bukan tergolong tidak mampu, tetapi memiliki masalahyang 

menyangkut beberapa segi kehidupan seperti:  kesehatan kerja, 

perumahan, jaminan hidup/jaminan sosial dan lain sebagainya. 

c. Keluarga dan masyarakat, terutama keluarga yang mempunyai 

orang tua yang telah berusia lanjut, dan masyarakat yang mau dan 

mampu berpartisipasi dalam penanganan lanjut usia. 

d. Berbadan sehat dan tidak mempunyai penyakit yang menular, 

syaraf/gila dengan surat keterangan dokter. 

e. Surat keterangan Lurah/Kepala desa setempat. 

f. Kebijakan: 

Penanggulan masalah kesejahteraan sosial kepada lanjut 

usia/jompo terlantar dalam panti dengan memberikan pelayanan: 

1) Meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan sosial, 

sehingga mampu mendukung tumbuhnya sifat-sifat 

kemandirian masyarakat dalam meningkatkan sumber daya 

manusia. 
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2) Memperluas jangkauan peayanan semakin adil dan merata. 

3) Meningkatkan professional pelayanan sosial, baik yang 

diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. 

4) Meningkatkan peran serta masyarakat dan memberikan 

pelayanan sosial secara terarah, terancang, teroganisir dan 

melembaga atas dasar sodilaritas sosial, gotong royong dan 

swadaya. 

g. Strategi 

1) Profesionalisme. 

Yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta 

kinerja sumber daya manusia (Pegawai/Petugas). 

2) Peningkatan kualitas pelayanan yang didukung oleh sarana dan 

prasarana, tenaga yang professional serta tersediannya sumber 

dana yang memadai. 

3) Melaksanakan pelayanan terpadu yaitu melibatkan intansi yang 

terkait seperti: Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum, 

Puskesmas dan Lembaga masyarakat lainnya. 

4) Kemitraan yaitu menjalin kerjasama dengan pihak-pihak 

terkait yang memiliki kemampuan sebagai sistem 

sumber. 
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h. Program dan Kegiatan 

  Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh UPTD PSLU 

Tresna Werdha Selain melaksanakan tugas pokoknya memberikan 

pelayanan lanjut usia dalam panti, sesuai dengan tuntutan dan 

kebutuhan lansia terhadap pelayanan soaial, maka program dan 

kegiatan PSLU mengalami pengembangan. Sehingga selain 

melaksanakan pelayanan sosial dalam panti juga melaksanakan 

pelayanan luar panti serta pelayanan pendidikan dan wisata 

rohani/amal kepada masyarakat. Program dan kegiatan yang 

dilaksanakan secara terperinci sebagai berikut: 

1) Program pelayanan sosial Lanjut usia dalam panti 

Program ini merupakan program pokok dan utama yang 

menjadi tugas pokok PSLU Tresna Werdha, yakni memberikan 

pelayanan terhadaplanjut usia yang ada dalam panti . kegiatan 

yang dilaksanakan terdiri dari: 

a) Penerimaan 

Penerimaan merupakan tahap pendekatan awal dalam pelaksanaan 

pelayanan meliputi kegiatan: identifikasi, seleksi, registrasi, 

pelaksanaan dan pengungkapan masalah, penempatan dalam 

wisma dan program. 
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b) Bimbingan  

 Bimbingan dimaksud yakni sebagai proses memberikan 

informasi, mengajak, mendampingi dan memfasilitasi lanjut 

usia. Beberapa bimbingan yang dilaksanakan diantaranya: 

(1)  Bimbingan fisik dan mental (Olahraga/senam lansia). 

(2)  Bimbingan Sosial dan Keterampilan. 

(3)  Bimbingan Rohani (Mental keagamaan. 

c) Pelayanan 

Kegiatan pelayanan merupakan proses pemberian tindak atau 

jasa yang dilaksanakan secara langsung, face to face diberikan 

kepada lanjut usia. Beberapa tindakan pelayanan yang 

diberikan antara lain: 

(1) Pemeriksaan kesehatan obat-obatan. 

(2) Pengungkapan masalah dan pengumpulan data. 

(3) Pengawasan terhadap kelayakan dalam panti. 

(4) Pengurusan pemakaman terhadap kelayakan yang meninggal 

dunia.. 

d) Penyantunan 

Kegiatan penyantunan merupakan proses pelayanan dalam 

bentuk penyiapan dan penyediaan bahan, barang, alat, sarana, 

prasarana serta berbagai kebutuhan klien. Beberapa hal yang 

disediakan dalam penyantunan diantaranya: 
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(1) Kebutuhan sandang (pakaian) dan pangan (makanan bergizi) 

serta papan (perumahan/asrama/tempat tinggal yang aman, 

nyaman). 

(2) Alat, bahan kebersihan pelayanan dan wisma. 

(3) Kelengkapan wisma serta sarana prasarana lainnya.
2
 

6. Hak, Kewajiban, Kebutuhan dan Permasalahan Lanjut Usia 

a. Hak Lanjut Usia 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 Tentang 

kesejahteraan lanjut usia, pada BAB III Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2), 

dikemukakan bahwa lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam 

kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai bentuk 

penghormatan dan penghargaan, kepada lanjut usia diberikan hak 

untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi: 

1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual. 

2) Pelayanan kesehatan. 

3) Pelayanan kesempatan kerja 

4) Pelayanan pendidikan dan pelatihan.
3
 

5) Kemudahan dalam penggunaan fasilitas. 

6) Kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum. 

                                                             
2
Wawancara, Ibu Dra. Anna Destiana, S. MM, Selaku Seksi Pelayanan di UPTD PSLU 

Tresna Werdha Natar Lampung Selatan, pada tanggal 22 Maret 2017. 
3
Wawancara, Bapak Drs. Maman Suparman, MM, selaku Kepala Panti UPTD PSLU Tresna 

Werdha Natar Lampung Selatan pada tanggal 21 Maret 2017 di UPTD PSLU Natar 
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7) Perlindungan sosial. 

8) Bantuan sosial. 

b. Kewajiban Lanjut Usia 

Lanjut usia mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berdasarkan undang-undang 

Nomor 13 Tahun 1998 Tentang kesejahteraan lanjut usia, pada BAB 

III Pasal 6 Ayat (2), selain kewajiban yang dimaksud tersebut, lanjut 

usia juga berkewajiban untuk: 

1) Membimbing dan member nasehat secara aktif dan bijaksana 

berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutama di 

lingkungan keluarganya dalam rangka menjaga martabat dan 

meningkatkan kesejahteraannya. 

2) Mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, keahlian, 

keterampilan dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi 

penerus. 

3) Memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada 

generasi penerus. 

c. Kebutuhan Lanjut Usia 

 Secara universal manusia mempunyai kebutuhan yang relative sama, 

baik dalam aspek jasmani, rohani maupun sosial. Berhubung manusia 

adalah makhluk yang beragam, mengalami pertumbuhan dan 

perkembangan secara individual, serta mempunyai kompleksitas 
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permasalahan pribadi, maka terjadi adanya perbedaan yang mendasar 

secara persoalan terhadap kebutuhan maupun solusinya. 

Secara umum, kebutuhan lanjut usia dapat dikelompokan sebagai berikut: 

 Secara data kelayanan yang ada di UPTD PSLU Tresna Werdha 

Natar Lampung Selatan dari tahun-ketahun menurun dikarenakan 

anggaran yang berada di UPTD PSLU tidak memadai, untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel. 01 berikut. 

Tabel 01 

Data kelayan lanjut usia yang disantuni pada UPTD PSLU Tresna Werdha 

Bhakti Yuswa Lampung. 

 

No. Keterangan Laki-laki Perempuan Jumlah 

1. Meninggal Dunia 246 Orang 298 Orang 544 orang 

2. Diambil Keluarga 39 orang 40 0rang 79 orang 

3. Pergi tanpa Izin 46 Orang 40 Orang 86 Orang 

4. Kelayanan Tahun 2017 39 orang 41 orang 

80 orang 
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B. Sarana dan Prasarana UPTD PSLU “Tresna Werdha” Lampung 

Table 02 

Sarana dan Prasarana di UPT PSLU lampung 

No  Sarana dan prasarana Banyaknya Keterangan 

1.  

2.  

3. 

 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  

Tanah  

Tanah Makam 

Jalan Kelokasi Makam 

 

Fasilitas Gudang 

- gedung kantor 

- wisma  

- ruang isolasi 

-rumah dinas 

-aula dan mess 

-mushola 

-poliklinik, local kerja, ruang fitness 

- dapur umum 

-gudang, gerasi, ruang genset dan 

pemandian jenazah. 

Alat transportasi 

-roda 4 (4)/Ambulance 

-roda 2 (2)/motor 

10. 930 M² 

   2. 400 M² 

        585 M² 

 

30 unit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 unit 

1 unit 

Sertifikat 

Sertifikat 

- 

 

 

1 unit 

11 unit 

3 unit 

6 unit 

2 unit 

1 unit 

1 unit 

1 unit 

4 unit 

 

Tahun 1998 

Tahun 1997 
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C. Struktur Organisasi UPTD PSLU “TRESNA WERDHA” Dinas Sosial 

Provinsi Lampung 

Berdasarkan keputusan Gubernur No. 27 Tahun 2010 tanggal 06 

Agustus 2010 menetapkan struktur organisasi panti Sosial Tresna Werdha 

Bhakti Yuswa Natar, Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

Gambar 03. Bagan Strutur Organisasi Panti Sosial Tresna Werdha Bhakti  

Yuswa Natar Lampung Selatan. 
  

SUB. BAGIAN TATA 

USAHA 

Dra. Elly Yuniar 

NIP. 196106101986032007 

KEPALA 

DRS. MAMAN SUPARMAN, MM 

 NIP. 196602011993031006 

KELOMPOK 

JABATAN 

FUNGSIONAL 

SEKSI PENYANTUNAN 

SUNARTO UTOMO. 

S.SOS 

NIP. 195905121985031016 

SEKSI PELAYANAN 

Dra. Anna Destiana, s. 

MM 

NIP.  

196712211993032006 
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 Jumlah personalia yang bertugas pada PSLU Tresna Werdha 

Lampung Dinas Sosial Provinsi Lampung 2017 ada 20 PNS dan 4 orang 

tenaga kontrak dan 4 orang tenaga kerja sukarela. 

 Keterangan: 

 1 Orang Esalon III a. 

 1 Orang Sub. Bagian TU Eselon IV a. 

 2 Orang Ka. Seksi masing-masing Eselon Iva. 

 17 Orang Staf Status PNS terdiri: 

- 13 Orang Tenaga Staf. 

- 3 Orang Tenaga Fungsional/Pekerja Sosial. 

- 1 Orang Satpam. 

 4 orang Tenaga Kontrak. 

 4 Orang Tenaga Sukarela (TKS).
4
 

D. Pelaksanaan Bimbingan Keagamaan UPTD PSLU Tresna Werdha 

Pelaksanaa Bimbingan keagamaan di UPTD PSLU Tresna Werdha Natar 

dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis Pukul 09:30 s/d 10:30, saat 

melaksanakan Wawancara kepada ustadz Amat Chudori selaku Instruktur 

Keagamaan. 

“ketika melaksanakan bimbingan keagamaan kondisi ruang yang di 

laksanakan menrasa nyaman dan terfasilitasiyaitu bertempat di mushola , ya 

Alhamdulillah lansia mengikuti dengan baik dalam pelaksanaan bimbingan 

keagamaan, selalu menerima, kalau di ruangan kita hanya mengingatkan 

                                                             
4
Ibu Anna Destianna sebagai Seksi Pelayanan di UPTD PSLU Tresna Werdha Natar 

Lampung selatan. Wawancara 11 Desember 2016. 
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karena mayoritas mbah-mbah disini memang sebelumnya  tidak tau apa-apa 

dan kita bimbing mengingat, berdzikir,membaca istighfar, jika membaca Al-

Qur’an tidak bisa tetapi untuk mendapat manfaatnya mbah-mbah untuk bisa 

mengingat dan mencintai Al-Qur’an.
5
 

 

a) Metode dan Materi Bimbingan Keagamaan 

(1)  Dalam metode bimbingan Agama sebaiknya digunakan metode 

langsung. Yaitu dimana pembimbing melakukan komunikasi langsung 

bertatap muka dengan lansia. Metode yang dipakai menggunakan 

cermah yang didasarkan  Al-Qur’an dan Haadist. 

(2)  Materi Bimbingan Keagamaan  

 Materi keagamaan yang dimaksud adalah pesan-pesan yang 

disampaikan kepada Lansia yang mengandung nilai-nilai Agama 

Islam. Penyampain Materi pada saat Bimbingan Keagamaan 

berlansung. Adapun secara Lengkap materi Bimbingan disampaikan 

biasanya adalah: Pertama Aqidah merupakan materi terpenting yang 

harus disampaikan dalam bimbingan keagamaan karena menyangkut 

kepercayaan terhadap Allah SWT. Yang diberikan dalam Bimbingan 

Keagamaan masalah yang menyangkut taqwa kepada Allah SWT, 

sifat-sifat Allah dan segala materi tentang keimanan terhadap Allah 

beserta hal-hal yang perlu diimani seperti terhadap malaikat, kitab, 

rosul, hari akhir, qodha dan qodhar.Hal yang terpenting dalam 

menyampaikan materi aqidah agar diterima dengan mudah oleh para 

                                                             
5
 Wawancara, Bapak Amat Chudori, Selaku Instruktur Keagamaan di UPTD PSLU Natar 

pada tanggal 16 Maret 2017. 
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lanjut usia adalah menerangkan sifat-sifat Allah yang maha pengasih 

dan penyanyang, sehingga para lanjut usia merasa aman dan tentram 

dan dijauhkan dari rasa takut. Dengan rukun iman diharapkan para 

lanjut usia akan merubah segala tingkah laku atau perbuatannya agar 

lebih diperbaiki dan dengan sadar menjalankan ajaran agama islam 

dengan giat lagi. Dengan ketaqwaan, para lanjut usia akan membuat 

hidup mereka diliputi rasa aman tentram lahir dan batin dan mengisi 

sisa usianya, tidak merasa takut dalam menghadapi kematian. Kedua 

Syariah Bimbingan syariah ini adalah bimbingan mengenai ibadah 

karena dengan beribadah, Lansia merasa tenang dan ingin belajar-

belajar lagi, bimbingan keagamaan meliputi: 

(a) Sholat 

  Salah satu hal yang terpenting dalam Islam adalah Sholat, 

karena Sholat adalah tiang Agama yang harus tetap dilaksanakan 

oleh seorang muslim. Instrukur pembimbing bagaimanapun 

kemampuan fisik yang dialami lansia yang tidak bisa berjalan, 

nyeri pada kaki, sholat harus tetap dilaksanakan sudah barang 

tetntu dapat mengerjakan sholat sesuai dengan kondisi dan 

kemampuannya yang boleh sambil duduk, berbaring dan 

seterusnya. 
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(b) Berdo’a dan berdzikir 

  Materi yang disampaikan Instruktur Pembimbing ialah do’a 

tak henti-hentinya berdo’a kepada Allah SWT agar diberikan 

kesehatan jasmani maupun Rohani, do’a dan Dzikir bermanfaat 

untuk lansia agar merasa tentram, nyaman. 

(c) Memngingat kematian  

  Sudah menjadi Sunnatullah bahwa setiap makhluk yang 

bernyawa pasti akan mati, hanya tidak diantara kita yang 

mengetahui kapan kematian itu akan datang, seperti hal nya 

instruktur keagmaan memberikan materi tentang keagamaan 

bukan untuk menakuti lansia tetapi karena kematian itu pasti akan 

tiba, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita semua 

adapun lansia yang berada dipanti agar selalu mengingatkan dan 

menyiapkan diri dengan bekal setelah kematian itu. 
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 Daftar Nama klien Lansia yang di Wawancarai 

Tabel. 04. 

Lansia yang di wawancarai sehat secara fisik maupun psikis 

No Nama Umur 

1. Mbah Alek 71 

2. Mbah Basirun 72 

3. Mbah Rustinah 68 

4. Mbah Rusdi 72 

5. Mbah Supriyati 65 

 

 Dokumentasi: UPTD PSLU Tresna Werdha Natar Lampung 

Selatan pada tanggal 22 Maret 2017. 

 

  Peneliti disini mewawancarai mbah yang berada panti UPTD PSLU 

Tresna Werddha yang mengenai bimbingan keagamaan yang berlangsung 

setiap hari senin dan kamis dan bagaimana kesadaran keagamaan mbah-mbah 

di panti . 

 “Mbah Kakung Alek usia beliau 71 tahun lansia dari wisma kenanga, beliau 

menuturkan telah mengikuti kegiatan Bimbingan Keagamaan mbah Alek ini 

rajin dalam mengikuti bimbingan keagamaan namun akhir-akhir ini beliau 

tidak bisa mengikuti bimbingan keagamaan dikarenakan sakit pada kakinya, 

maka beliau tidak bisa menghadiri bimbingan keagamaan, tutur beliau saya 

masih bisa menjalankan sholat 5 waktu tapi kadang masih bolong”.
6
 

 

 

 

 

                                                             
6
 Wawancara, Mbah Alek selaku penghuni dipanti UPTD PSLU Natar pada tanggal 21 Maret 

2017.  
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  Selanjutnya peneliti mewawancarai mbah Basirun kata belaiau tentang 

bimbingan keagamaan yang berada di mushola panti. 

 “kata beliau saya sering mengikuti bimbingan keagamaan materi yang 

disampaikan ustadz (Instruktur Keagamaan) bermanfaat sekali untuk kita, 

mbah Basirun atau yang sering dipanggil mbah sirun ini sejak kecil sudah 

didengarkan atau diajarkan tentang keagamaan, kesadaran akan keagamaan 

mbah sirun ini cukup bagus dalam fisik maupun psikis untuk fisik sendiri 

pendengarannya masih berfungsi, indranyapun masih berfunngsi dan untuk 

berjalan untuk melaksanakan bimbingan keagamaan masih cukup bagus ”.
7
 

 

  Penulis Juga memwawancari Mbah putri yaitu Mbah Rustinah (Bude 

Ros) tentang bimbingan Keagamaan dipanti. 

 “kata beliau adanya bimbingan keagamamaan saya aktif dalam mengikuti 

bimbingan keagamaan kata beliau materi yang disampaikan sangat bagus 

dan bermanfaat sekali adanya bimbingan keagamaan ini membuat saya ingin 

tahu dan ingin belajar lagi dan terus ujar beliau, kesadaran akan bimbingan 

keagamaan bude ros ini bagus walaupun keadaan fisik bude yang tidak 

memungkinkan kata beliau sendiri karena beliau ingin belajar terus tentang 

keagamaan islam”.
8
 

 

  Selanjutnya ada Mbah rusdi tentang bimbingan keagamaan di panti. 

 “mbah rusdi jarang mengikuti bimbingan keagamaan tetapi kata beliau 

dengan adanya bimbingan keagamaan beliau menjadi mengerti akan asal 

mula atau sejarah tentang sholat tata cara sholat dan wudhu kesadaran 

keagamaan mbah rusdi sendiri kurang ”.
9
 

 

 

 

 

                                                             
7  Wawancara, Mbah Basirun selaku penghuni dipanti UPTD PSLU Natar pada tanggal 21 

Maret 2017.  
8 Wawancara,  Mbah Rustinah selaku penghuni dipanti UPTD PSLU Natar pada tanggal 22 

Maret 2017.   
9
 Wawancara,  Mbah Rusdi  selaku penghuni dipanti UPTD PSLU Natar pada tanggal 22 

Maret 2017. 
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  Yang selanjutnya peneliti mewawancarai mbah putri yaitu mbah  

supriyati tentang bimbingan keagamaan dipanti.  

 “mbah supriyati sering mengikuti bimbingan keagamaan dengan baik, beliau 

rutin mengikuti, adanya bimbingan keagamaan ini Alhamdulillah saya lebih 

mengerti tentang sholat materi yang disampaikan bermanfaat sekali, 

kesadaran akan keagamaan mbah ini bagus karena mbah supriyati selalu 

hadir dalam bimbingan keagamaan”.
10

 

 

  Dari wawancara diatas bimbingan keagamaan dan kesadaran keagamaan 

nya cukup baik kenapa cukup baik karena tidak semua lansia yang mengikuti 

bimbingan keagamaan dikarenakan karena dari fisik  lansia dan kesadaran 

akan keagamaannya tidak semua tahu adapula yang tidak mengerti sholat, 

membaca Al-Qur’an dan lain sebagainya tetapi pembimbing selalu 

mengingatkan kepada lansia tata cara sholat, berwudhu, walau lansia tidak 

bisa membaca Al-Qur’an setidaknya lansia mengingat Al-Qur’an karena Al-

Qur’an adalah pedoman dan akan menyalamatkan didunia dan 

membahagiakan di dunia dan akhirat. 

b) Hubungan Bimbingan Keagamaan dengan Kesadaran 

Keagamaan pada lansia 

 

 Adanya bimbingan keagamaan di Panti Sosial Lanjut Usia 

Tresna Werdha Natar Lampung Selatan, dengan adanya bimbingan 

Agama semakin tua usia biasanya manusia semakin sadar bahwa 

jalan menyelamatkan diri bukanlah mencari seisinya, melainkan 

                                                             
10

 Wawancara,  Mbah Supriyati  selaku penghuni dipanti UPTD PSLU Natar pada tanggal 22 

Maret 2017. 
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mendekatkan diri kepada Tuhan dengan tulus menjalankan ajaran 

Agama. 

 Kegiatan Bimbingan Keagamaan dan gerakan spiritual seperti 

pengajian mendengarkan ceramah yang bersifat amali yang dianggap 

dapat menghadirkan suasana sejuk dan damai dalam jiwa. Keadaan 

demikian mendorong munculnya sebuah realitas di mana Lansia 

membutuhkan tuntunan batin dan bimbingan jiwa serta kondisi 

khusus yang dapat menghadirkan kedamaian jiwa dan perubahan 

perilaku keberagamaan yang lebih baik dan sempurna. Dan lansia 

yang berada di Panti Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha Natar 

lampung Selatan tingkat kesadaran keagamaannya sangat cukup baik 

dan aktif dalam melaksanakan bimbingan keagamaan dikarenakan 

ingin lebih mengetahui lebih dalam lagi tentang agama. 

c) Hasil Bimbingan Keagamaan Terhadap Kesadaran Keagamaan 

pada lansia 

 

  Menurut hasil wawancara penulis dari Seksi Pelayanan Panti 

Sosial Lanjut Usia tresna werdha natar lampung selatan yakni ibu Dra. 

Anna Destiana, S. MM selaku seksi pelayanan panti sosial lanjut usia 

menyatakan bahwa kesadaran keagamaan pada lansia ini cukup baik 

dengan adanya bimbingan keagamaan yang dilakukan oleh Instruktur 

Bimbingaan Keagamaan. 
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  Kesadaran keagamaan pada lansia yang kurang mengerti dalam 

beribadah, tata cara berwudhu dan lain sebagainya dengan adanya 

bimbingan keagamaan. Adapun lansia yang kurang paham dalam 

beribadah seperti sholat 5 waktu, berwudhu, membaca Al-Qur’an.  

Kematangan lansia dalam beragama biasanya ditunjukkan dengan 

kesadaran dan keyakinan yang teguh karena menganggap benar akan 

beragama yang dianutnya dan ia memerlukan agama dalam hidupnya. 

Sama halnya dengan di panti dalam melaksanakan bimbingan 

keagamaan seorang ustadz memberi materi yang disampaikan 

mengenai tentang cara sholat, tata cara berwudhu, dan lain sebagainya. 
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BAB IV 

BIMBINGAN KEAGAMAAN DAN KESADARAN KEAGAMAAN 

PADA LANSIA DI UPTD PSLU TRESNA WERDHA 

 

A. Bimbingan Keagamaan Pada Lansia di UPTD PSLU Tresna Werdha 

 Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian pada kegiatan 

bimbingan keagamaan di UPTD PSLU Tresna Werdha Natar Lampung 

Selatan, peneliti melakukan pengamatan langsung dan wawancara dengan 

lansia yang mengikuti bimbingan keagamaan. Dari hasil penelitian diketahui 

bahwa bimbingan keagamaan yang berlangsung di UPTD PSLU Tresna 

Werdha sangat berpengaruh terhadap mbah-mbah yang ada dipanti. 

 Bimbingan keagamaan dapat diartikan sebagai usaha pemberian 

bantuan kepada seseorang yang mengalami kesulitan, baik lahiriah maupun 

batiniah, yang menyangkut kehidupan, dimasa kini atau mendatang. Dengan 

maksud agar orang yang bersangkutan mampu mengatasi kesulitannya dengan 

kemampuan yang ada pada dirinya sendiri, melalui dorongan dari kekuatan 

iman, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu, sasaran 

bimbingan keagamaan membangkitkan daya rohaniah manusia melalui iman 

dan ketakwaan kepada Allah SWT. 

 Selanjutnya pelaksanaan bimbingan keagamaan di UPTD PSLU 

Tresna Werdha Natar Lampung Selatan memiliki beberapa unsur seperti 

dijelaskan BAB III, yaitu: mulai dari pembimbing, Metode yang digunakan, 

materi yang disampaikandan lansia yang menjadi obyek bimbingan sendiri.  
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1. Pelaksanaan Bimbingan 

 Dalam bab ini penulis berusaha menganalisis masing-masing unsur 

tersebut, pelaksanaan bimbingan keagamaan sendiri dilaksanakan pada hari 

senin dan kamis pada pukul 09:30 s/d 10:30, yaitu pada  dasarnya panti juga 

telah berusaha menyediakan pembimbing yang professional, dilihat dari 

pembimbing melaksanakan kegiatan dengan profesional dan sepenuh hati, 

penuh kesabaran dalam menghadapi para lansia yang ada di panti jompo, hal 

ini menjadi nilai tambah bagaimana kedekatan akan menjalin suatu hubungan 

yang kekeluargaan. Hal ini sesuai dengan fungsi dari bimbingan itu sendiri 

seperti dijelaskan oleh Arifin dan Etik sebagai berikut: 

1. Menjadi pendorong (Motivator) bagi yang dibimbing sehingga timbul 

semangat dalam menempuh kehidupan; 

2. Menjadi pemantap (stabilisator) dan penggerak (dinamisator) bagi yang 

terseluruh untuk mencapai tujuan yang dikhendaki dengan motivasi 

Agama, segala tugas dilaksanakan dengan dasar ibadah kepada Tuhan. 

3. Menjadi pengarah (direktif) bagi pelaksanaan program bimbingan 

keagamaan islam. Sehingga menjadi wadah bagi pelaksanaan program 

bimbingan keagamaan islam, sehingga kemungkinan perilaku 

menyimpang dapat dihindari. 
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 Untuk mengedepankan unsur dari pembimbing yang berkompeten dan 

pendekatan kekeluargaan, diharapkan dapat menjadikan salah satu 

penyebab meningkatnya motivasi dan minat belajar lansia akan 

keagamaan lebih baik lagi, sehingga lansia bisa memiliki bekal untuk 

diakhirat nanti. 

2. Metode Bimbingan Keagamaan 

  Selanjutnya metode yang digunakan dalam pelaksanaan 

bimbingan Agama sebaiknya digunakan metode langsung. Yaitu dimana 

pembimbing melakukan komunikasi langsung bertatap muka dengan 

lansia. Metode yang digunakan ialah ceramah yang didasarkan Al-Qur’an 

dan Hadist. 

 Materi yang disampaikan pada saat bimbingan keagamaan yaitu: 

1. Aqidah merupakan materi terpenting yang harus disampaikan dalam 

bimbingan keagamaan karena menyangkut kepercayaan terhadap 

Allah SWT. Yang diberikan dalam Bimbingan Keagamaan masalah 

yang menyangkut taqwa kepada Allah SWT, sifat-sifat Allah dan 

segala materi tentang keimanan terhadap Allah beserta hal-hal yang 

perlu diimani seperti terhadap malaikat, kitab, rosul, hari akhir, 

qodha dan qodhar. Hal yang terpenting dalam menyampaikan materi 

aqidah agar diterima dengan mudah oleh para lanjut usia adalah 

menerangkan sifat-sifat Allah yang maha pengasih dan penyanyang, 
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sehingga para lanjut usia merasa aman dan tentram dan dijauhkan 

dari rasa takut. 

Dengan rukun iman diharapkan para lanjut usia akan merubah 

segala tingkah laku atau perbuatannya agar lebih diperbaiki dan 

dengan sadar menjalankan ajaran agama islam dengan giat lagi. 

Dengan ketaqwaan, para lanjut usia akan membuat hidup mereka 

diliputi rasa aman tentram lahir dan batin dan mengisi sisa usianya, 

tidak merasa takut dalam menghadapi kematian. 

2. Syariah 

Bimbingan syariah ini adalah bimbingan mengenai ibadah karena 

dengan beribadah, lansia merasa tenang dan ingin belajar-belajar 

lagi, di panti bimbingan keagamaan meliputi: 

a. Sholat 

Salah satu hal yang terpenting dalam Islam adalah Sholat, 

karena sholat adalah tiang Agama yang harus tetap 

dilaksanakan oleh seorang muslim. Instruktur pembimbing 

bagaimanapun dalam kemampuan fisik yang dialami lansia 

yang tidak bisa berjalan, nyeri pada kaki, sholat harus tetap 

dilaksanakan sudah barang tentu dapat mengerjakan sholat 

sesuai dengan kondisi dan kemampuannya yang boleh sambil 

duduk, berbaring dan seterusnya. 
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b. Berdo’a dan berdzikir 

Materi yang disampaikan Instruktur Pembimbing ialah do’a tak 

henti-hentinya berdo’a kepada Allah SWT agar diberikan 

kesehatan jasmani maupun rohani, do’a dan dzikir bermanfaat 

untuk lansia agar merasa tentram dan nyaman. 

c. Memngingat kematian  

Sudah menjadi Sunnatullah bahwa setiap makhluk yang 

bernyawa pasti akan mati, hanya tidak diantara kita yang 

mengetahui kapan kematian itu akan datang, seperti hal nya 

instruktur keagmaan memberikan materi tentang keagamaan 

bukan untuk menakuti lansia tetapi karena kematian itu pasti 

akan tiba, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita 

semua adapun lansia yang berada dipanti agar selalu 

mengingatkan dan menyiapkan diri dengan bekal setelah 

kematian itu. 

  Saat mengikuti kegiatan bimbingan keagamaan lansia Alhamdulillah 

mengikuti dengan baik selalu menerima apa yang telah disampaikan oleh 

Instruktur Pembimbing Keagamaan, tetapi disampinng itu pula lansia ingin 

belajar tentang keagamaan, penghambat dan pendukung lansia dalam 

melaksanakan bimbingan keagamaan, penghambat nya sendiri dari lansia 

tidak bisa melaksanakan bimbingan keagamaan adalah masalah fisik yang 

dialami lansia yang sudah mulai renta contohnya seperti tidak sanggupnya 
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berjalan dan tidak berfungsinya lagi pendengaran dan sudah mulai pikun, 

pendukungnya sendiri cukup banyak yang lansia yang mengikuti bimbingan 

keagamaan yang baik dalam fisik maupun psikisnya.  

Pelaksanaan sesuai dengan diharapkan karena tujuan bimbingan 

keagamaan disini karena menuju kebahagiaan akhirat. Yang diharapkan dari 

pelaksanaan bimbingan keagamaan supaya pengajian yang telah dilaksanakan 

untuk mengingatkan beribadah ingat kepada Allah kalau tanpa dibimbing 

lansia tidak mengetahui hanya beberapa lansia saja, tujuan bimbingan ini 

untuk memotivasi dengan baik, baik dari beribadahnya, ucapannya, dan 

perbuatannya karena apa itu untuk mengingatkan kembali tidak semua lansia 

yang tinggal disini orang yang beriman ada juga yang telah melakukan hal-hal 

yang tidak boleh diinginkan oleh Allah itu semua lembali lagi kepada Allah. 

B. Kesadaran Keagamaan Pada Lansia di UPTD PSLU Tresna Werdha 

Kesadaran keagamaan pada lansia sendiri meliputi rasa keagamaan 

yang terorganisasi dalam sistem mental dari kepribadian. Menurut Zakiah 

darajat, kesadaran beragama adalah aspek mental dari aktivitas agama. Aspek 

ini merupakan bagian atau segi agama yang hadir dalam pikiran dan dapat 

diuji melalui intropeksi. Sedangkan yang dimaksud dengan pengalaman 

agama adalah unsur perasaan dalam kesadaran agama, yaitu perasaan yang 

membawa kepada keyakinan yang dihasilkan dalam tindakan (Amaliyah) 

nyata. 
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Berbicara tentang kematangan keberagamaan akan akhirat akan terkait 

dengan kematangan usia manusia. Peneliti mengamati dan mewawancari 

lansia akan kesadaran keagamaan cukup baik menghadiri bimbingan cukup 

banyak minat lansia keinginan tahu dan ingin belajar lagi belajar lagi tentang 

keagamaan, walau tidak semua yang mengikuti bimbingan keagamaan 

kebanyakan lansia yang baik akan fisik maupun psikisnya, lansia di panti 

sosial tresna werdha natar ini secara fisik penglihatan maupun daya ingatnya 

masih bagus, adapula lansia yang masih bisa membaca Al-Qur’an itupun 

hanya beberapa, contoh mbah Basirun secara fisik masih bisa melaksanakan 

ibadah sholat 5 waktu dan rajin adzan atau memimpin sholat tarawih di 

mushola panti sosial tresna werdha natar. Ada pula masih ada mbah yang 

tidak bisa membaca Al-Qur’an dan ada pula yang tidak tahu apa-apa tetapi 

pembimbing selalu mengingatkan terus. 

C. Evaluasi Dalam Proses Bimbingan Keagamaan Terhadap Kesadaran 

Keagamaan pada Lansia di UPTD PSLU Tresna Werdha Natar  

Dampak perubahan yang dirasakan oleh lansia yang mengikuti 

bimbingan keagamaan untuk menjalankan lebih sempurna, lansia mengikuti 

bimbingan selalu diberikan kesehatan dalam fisik dan banyak manfaat yang 

diambil oleh lansia setelah mengikuti bimbingan.  
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Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran keagamaan pada 

lansia di UPTD PSLU Tresna Werdha Natar adalah lebih memantapkan diri 

dalam mengamalkan norma atau ajaran Agama. Dan mampu menyesuaikan 

diri dengan menurunnya kemampuan fisik dan kesehatan lansia yang berada 

di UPTD PSLU Natar. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Kesimpulan skripsi yang berjudul Bimbingan Keagamaan dan Kesadaran 

Keagamaan pada lansia di UPTD PSLU Tresna Werdha Natar Lampung 

Selatan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Peran bimbingan keagamaan dan Kesadaran Keagamaan pada lansia di 

UPTD PSLU Tresna Werdha jarang yang mengikuti bimbingan 

keagamaan dikarenakan kemampuan fisiknya yang sudah melemah. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, tentunya harus memenuhi kriteria tertentu, 

yakni dengan taqwa kepada Allah SWT. Metode yang digunakan 

Pembimbing ialah menggunakan metode ceramah karena lansia tidak bisa 

baca tulis atupun Tanya jawab karena terbatas daya ingat, materi yang 

disampaikan pembimbing yaitu: 1) Aqidah seperti: segala yang 

berhubungan dengan Tuhan, seperti Wujud Allah, sifat Allah, mlaikat, 

kitab, rosul, hari akhir, qhoda dan qhodar, rukun islam 2) Syariah seperti: 

Sholat, Berdo’a dan Berdzikir dan mengenai Kematian. 

2. Kesadaran keagamaan  

Kesadaran meliputi rasa keagamaan, pengalaman kebutuhan, keimanan, 

sikap dan tingkah laku keagamaan. Kesadaran keagamaan pada lansia di 

UPTD PSLU Tresna Werdha Natar cukup baik dalam menghadiri 

Bimbingan Keagamaan di Musholla cukup banyak minat lansia keingin 
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tahunya dan ingin belajar lagi dan lagi tentang Keagamaan, walau tidak 

semua yang mengikuti bimbingan keagamaan tetapi kesadaran keagamaan 

dan menghadiri majelis ilmu di musholla cukup ramai baik dalam keadaan 

fisik dan psikis masih berfungsi. 

3. Kegiatan Bimbingan Keagamaan dan gerakan spiritual seperti pengajian 

mendengarkan ceramah yang bersifat amali yang dianggap dapat 

menghadirkan suasana sejuk dan damai dalam jiwa. Keadaan demikian 

mendorong munculnya sebuah realitas di mana Lansia membutuhkan 

tuntunan batin dan bimbingan jiwa serta kondisi khusus yang dapat 

menghadirkan kedamaian jiwa dan perubahan perilaku keberagamaan 

yang lebih baik dan sempurna.  

B. Saran 

 Sehubungan dengan kesimpulan dalam penelitian ini maka dalam skripsi 

ini. Penulis mencoba memberikan saran-saran penulis sebagai berikut: 

1. Kepada Unit pengelola panti UPTD PSLU diharapkan untuk menambah 

Instruktur Pembimbing karena dibutuhkan sekali pembimbing untuk lansia 

yang tidak bisa mengikuti bimbingan keagamaan di musholla. 

2. Hendaknya pembimbing Keagamaan memiliki metode lain selain ceramah 

setidaknya seperti memberi praktek terhadap lansia walau pembimbing 

yang mempraktekan sendiri seperti tata cara sholat, tata cara Berwudhu. 
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3. Untuk lansia yang berada di UPTD PSLU Tresna Werdha Natar Lampung 

Selatan hendaknya ikut dan memperhatikan materi apa yang telah 

disampaikan pembimbing. 

4. Untuk penulis sendiri hendaknya difokuskan pada hubungan Bimbingan 

Keagamaan dan Kesadaran Keagamaan pada Lansia di UPTD PSLU 

Tresna Werdha Natar Lampung Selatan. 
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