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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Adapun penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang dianggap 

relevan dan digunakan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini, 

dipaparkan sebagai berikut : 

Penelitian oleh Anwarul Arifin, Program Studi Bimbingan dan 

Konseling Islam, Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Dakwah 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto tahun 2016 dengan judul 

“Pembinaan Keagamaan pada Lansia di Pondok Sepuh Kecamatan Pekuncen 

Kabupaten Banyumas”. Penelitian ini mengkaji tentang pembinaan 

keagamaan yang di dalamnya memuat pengertian pembinaan, materi, metode, 

media dan tujuan pembinaan. Pada sub pembahasan selanjutnya yaitu tentang 

usia lanjut yang memuat pengertian usia lanjut, masalah usia lanjut, 

karakteristik usia lanjut, dan ciri keagamaan pada usia lanjut. Penelitian ini 

termasuk penelitian kualitatif deskriptif, pengumpulan data menggunakan 

metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini 

bahwa tujuan pembinaan keagamaan bagi usia lanjut di Pondok Sepuh 

Pekuncen adalah untuk mempersiapkan diri menjalani hari – hari tua dan 

meninggal dalam keadaan khusnul khatimah. Adapun pembinaan 
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keagamaannya disampaikan dengan berbagai metode, media serta adanya 

sarana-prasarana yang cukup.14 

Skripsi yang ditulis oleh Moh Fatkhurrozzaaqil Khabiibi Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Tulungagung, dengan judul “Pembinaan 

Pendidikan Agama Islam bagi Lanjut Usia dalam Meningkatkan Kualitas 

Ibadah di Pondok Lansia Yayasan Panti Asuhan NU An-Nuur Kota Kediri”. 

Penelitian ini membahas tentang pentingnya pembinaan agama Islam bagi 

usia lanjut, sehingga dapat meningkatkan kualitas ibadah dan siap untuk 

menghadapi kematian. Fokus penelitiannya adalah tentang kegiatan rutin 

yang dilakukan di pondok usia lanjut Yayasan Panti Asuhan NU An-Nuur, 

bagaimana cara membina usia lanjut melalui pendidikan agama Islam, 

kemudian apa faktor pendukung dan penghambat dalam proses pembinaan 

agama Islam bagi usia lanjut. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif deskriptif, dengan metode pengumpulan data menggunakan metode 

observasi, dokumentasi dan wawancara dengan teknik analisis reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah 

banyak kegiatan yang dilakukan dalam pembinaan agama Islam bagi usia 

lanjut seperti kuliah subuh, ceramah keagamaan (pengajian) di pagi hari, 

sholat berjamaah, dll. Metode pembinaannya yaitu dengan ceramah, tanya 

jawab, berkisah, keteladanan, nasihat, problem solving, dan demonstrasi. 

Kemudian faktor pendukungnya yaitu terdapat pembina keagamaan (ustadz 

                                                           
14 Anwarul Arifin, “Pembinaan Keagamaan pada Lansia di Pondok Sepuh Kecamatan 

Pekuncen Kabupaten Banyumas” (Skripsi Sarjana Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas 

Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Purwokerto 2016) 
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dan ustadzah) yang mumpuni, lingkungan yang kondusif, fasilitas yang cukup 

dan motivasi usia lanjut yang tinggi dalam mengikuti kegiatan yang ada. 

Faktor penghambatnya yaitu menurunnya kondisi fisik dan latar belakang 

yang beragam.15 

Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Iqbal selaku dosen Pendidikan 

Agama Islam Program Studi BDPi Fakultas Pertanian Universitas Almulsim 

dengan judul “Pembelajaran Agama Islam terhadap Wanita Usia Lanjut di 

Panti Sosial”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan 

pembelajaran Agama Islam terhadap wanita usia lanjut di panti sosial. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian (field research), proses 

pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi 

dokumentasi. Temuan pada penelitian ini mengungkapkan tentang Panti 

Sosial Tresna Werdha Balai Kasih (Panti Jompo Bireuen) mempunyai tugas 

memberikan bimbingan dan pelayanan bagi usia lanjut yang tidak terawat dan 

terlantar agar dapat hidup dengan baik. Kemudian pembelajaran pendidikan 

agama Islam yang diberikan pada usia lanjut meliputi aqidah, ibadah, dan 

pembelajaran al-Qur’an, namun lebih difokuskan pada pemantapan tata cara 

ibadah dan pembacaan al-Qur’an yang baik. Metode pembelajarannya 

menggunakan metode ceramah, tanya jawab, metode keteladanan, 

demonstrasi dan metode bimbingan kelompok.16 

                                                           
15 Moh Fatkhurrozzaaqil Khabiibi, “Pembinaan Pendidikan Agama Islam bagi Lanjut Usia 

dalam Meningkatkan Kualitas Ibadah di Pondok Lansia Yayasan Panti Asuhan NU An-Nuur Kota 

Kediri” (Skripsi Sarjana Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 

Tulungagung 2018) 
16 Muhammad Iqbal, “Pembelajaran Agama Islam pada Wanita Usia Lanjut di Panti Sosial” 

(Penelitian Dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Al-Mulsim, Aceh 2016) 
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Susi Susanti dan Rusman dalam penelitiannya yang berjudul 

“Efektivitas Pembinaan Agama Islam bagi Lansia dalam Meningkatkan 

Ibadah Sholat di Panti Werdha Hargodedali Surabaya”, membahas terkait 

keseharian usia lanjut dalam menjalankan ibadah terutama ibadah sholat, juga 

materi - materi serta metode yang digunakan. Jenis penelitiannya adalah 

penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data 

didapatkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya pembinaan Agama Islam 

bagi usia lanjut maka peningkatan ibadah sholat cukup terlihat, para usia 

lanjut semakin rajin menjalankan sholat wajib dan sunnah. Materi yang 

diberikan terkait akhlak dan fiqih dengan bobot materi yang lebih ringan.17 

Skripsi yang ditulis oleh Arina Rahmawati, Fakultas Ushuluddin 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul 

“Pembinaan Agama Islam terhadap Lansia di Panti Werdha “Wiloso 

Wredho” Purworejo”, membahas tentang perkembangan perilaku keagamaan 

usia lanjut yang dipengaruhi oleh pembinaan keagamaan di panti. Jenis 

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dengan metode pengumpulan data 

menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian 

ini yaitu perilaku keagamaan usia lanjut di panti masih belum menunjukkan 

perilaku beragama yang baik. Materi pembinaan yang diberikan kurang 

                                                           
17 Sri Susanti dan Rusman, “Efektivitas Pembinaan Agama Islam bagi Lansia dalam 

Meningkatkan Ibadah Sholat di Panti Werdha Hargodedali Surabaya”, (Skripsi Sarjana Universitas 

Muhammadiyah Surabaya, Surabaya 2018) 
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memberi dampak yang signifikan, usia lanjut masih dipengaruhi oleh 

kehidupan sebelum berada di panti.18  

Skripsi ini ditulis oleh Andi M Darlis mahasiswa Jurusan Bimbingan 

Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah & Komunikasi, Universitas Islam Negeri 

Raden Fatah Palembang, dengan berjudul “Pelaksanaan Bimbingan 

Keagamaan dalam Meningkatkan Keterampilan Menemukan Makna Hidup 

pada Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Teratai Palembang”. Bertujuan 

untuk mengetahui proses pelaksanaan bimbingan keagamaan yang diberikan 

di panti, dan peran bimbingan keagamaan dalam kebermaknaan hidup pada 

usia lanjut di Panti Sosial Tresna Werdha Teratai Palembang. Jenis penelitian 

ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini 

mengungkapkan bahwa masalah yang dihadapi oleh usia lanjut adalah 

hilangnya makna hidup. Namun dengan adanya pembinaan keagamaan cukup 

membantu usia lanjut dalam meningkatkan kebermaknaan hidup mereka. 

Seperti mampu melakukan nilai-nilai berkarya, nilai-nilai penghayatan, nilai-

nilai bersikap, mampu memahami diri, mampu bertindak positif, mampu 

melakukan pengakraban hubungan, mampu pendalaman catur-nilai serta 

mampu melakukan ibadah dengan lebih giat dan rajin.19 

                                                           
18 Arina Rahmawati, “Pembinaan Agama Islam terhadap Lansia di Panti Werdha “Wiloso 

Wredho” Purworejo”, (Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

Yogyakarta 2008) 
19 Andi M. Darlis, “Pelaksanaan Bimbingan Keagamaan dalam Meningkatkan Keterampilan 

Menemukan Makna Hidup pada Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Teratai Palembang”, (Skripsi 

Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang 2018) 
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Skripsi oleh Muhammad Yani Sarjana Komunikasi Islam IAIN 

Purwokerto dengan judul “Metode Pembinaan Agama terhadap Lansia untuk 

Kebahagiaan Hidup Masa Tua”. Penelitian ini membahas tentang pembinaan 

agama yang mempengaruhi kualitas hidup usia lanjut di akhir periode 

kehidupannya. Pendekatan penelitiannya adalah penelitian kualitatif dengan 

metode studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah metode yang digunakan 

di Majelis Ta’lim Nurul Adzqia tidak hanya sekedar memberikan pembinaan 

agama namun ada metode sharing dan mediasi. Sharing dengan cara usia 

lanjut diminta bercerita masalahnya yang sedang dihadapi setelah itu 

masalahnya dipecahkan bersama-sama dengan usia lanjut yang hadir dalam 

majelis, tetapi dalam pratiknya cara sharing belum bisa mengena lansia dalam 

memperoleh kebahagiaan. Mediasi dilakukan dengan cara mempertemukan 

usia lanjut dengan orang yang sedang bermasalah dengan usia lanjut  tersebut, 

yang dalam pratiknya lebih berhasil dalam membawa usia lanjut memperoleh 

kebahagiaan.  

Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat persamaan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti yaitu membahas tentang bagaimana pelaksanaan 

pembinaan keagamaan bagi usia lanjut. Oleh karena itu, pada penelitian ini 

selain membahas tentang pelaksanaan pembinaan keagamaan bagi usia lanjut, 

peneliti akan fokus pada makna pembinaan keagamaan yang dirasakan oleh 

usia lanjut. 
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B. Kerangka Teori 

1. Tinjauan tentang Usia Lanjut 

1.1. Pengertian Usia Lanjut 

Usia Lanjut adalah seseorang yang usianya sudah tua dan 

merupakan tahap lanjutan dari proses kehidupan. Menurut World 

Health Organization (WHO) usia lanjut adalah manusia yang telah 

berumur 60 – 70 tahun. Usia Lanjut dibagi menurut tingkatan usia 

yaitu usia pertengahan (rentang usia 45-59 tahun), usia lanjut 

(rentang usia 60-74 tahun), usia lanjut tua (rentang usia 75-84 tahun), 

dan usia sangat tua (rentang usia (di atas 84 tahun).20 

Jalaluddin berpendapat bahwa manusia usia lanjut merupakan 

usia yang tidak produktif lagi, kondisi fisiknya semakin menurun, 

sering mengalami gangguan kesehatan yang menyebabkan mereka 

kehilangan semangat dan merasa dirinya sudah tidak berharga atau 

kurang dihargai.21 Memahami karakteristik masa tua, Hurlock 

menjelaskan bahwa terdapat beberapa ciri-ciri usia lanjut yang 

paling menonjol yaitu: terjadinya periode kemunduran, terbentuknya 

status sebagai kelompok minoritas, munculnya kebutuhan 

perubahan peran serta terjadinya banyak penyesuaian diri yang 

buruk.22 

                                                           
20 Reska Handayani dan Eci Oktaviani, “Hubungan Spiritualitas dengan Depresi....hal.2 
21 Replita, “Kondisi Keberagamaan pada Manusia Usia Lanjut (Sebuah Pendidikan dan 

Pembelajaran pada Generasi Muda), Jurnal Hikmah, Vol.8, No.2, (Juli, 2014), hal. 3  
22 Fatma Laili Khoirun Nida, “Zikir sebagai Psikoterapi dalam Gangguan Kecemasan bagi 

Lansia”, Jurnal Konseling Religi, Vol.5, No.1, (Juni, 2014), hal.9 
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Meskipun tidak ada kepastian para ahli dalam menetapkan 

batasan umur usia lanjut, namun untuk mendefinisikan usia lanjut 

para ahli mencoba mengemukakan dengan memperhatikan 

perubahan-perubahan yang menyertai manusia usia lanjut dari segi 

fisik, mental dan lingkungan sosialnya.23 

1.2. Kondisi Fisik, Psikososial dan Spiritual Usia Lanjut 

Usia lanjut dalam ilmu psikologi masuk dalam tahap 

perkembangan regresif. Pada tahap ini kuatnya kemauan, harapan 

dan usaha pengembangan karir yang telah dilakukan di masa 

sebelum, pada akhirnya akan mencapai puncak. Perubahan yang 

terjadi akan mengarah pada kemunduran dan keterbatasan.  

Secara fisik, bertambah tua umur seseorang maka akan terjadi 

penurunan fungsi organ tubuh seperti kekuatan otot semakin 

menurun, kulit dan pembuluh darah berkurang kelenturannya, 

produksi hormon seks menurun, matinya beberapa sel saraf, kondisi 

tulang yang mulai merapuh, menurunnya daya ingat dan kekebalan 

tubuh yang melemah. 24 Penurunan fungsi kognitif dan psikomotor 

pun menyebabkan reaksi dan perilaku usia lanjut menjadi lambat dan 

kurang cekatan.25 Namun kemunduran kondisi fisik setiap orang 

                                                           
23 Supriadi, “Lanjut Usia dan Permasalahannya”, “Jurnal PPKn dan Hukum”. Vol.10 No.2, 

(Oktober, 2015), hal. 2 
24 Tasnim Muhammad, “Pola Pendidikan Islam bagi Usia Lanjut”, Jurnal Attarbiyah, Vol.1 

No.2, (Desember, 2016), hal. 5 
25 Kartinah dan Agus Sudaryanto, “Masalah Psikososial pada Lanjut Usia”, Jurnal Berita 

Ilmu Keperawatan, Vol.1 No.1, (Juni, 2008), hal. 2 
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tidaklah sama, hal tersebut dipengaruhi oleh faktor hereditas dan 

lingkungan sekitar. 

Usia lanjut secara psikososial yang dinyatakan krisis bila : a) 

ketergantungan pada orang lain (sangat memerlukan pelayanan 

orang lain), b) mengisolasi diri atau menarik diri dari kegiatan 

kemasyarakatan karena berbagai sebab, di antaranya setelah 

menjalani masa pensiun, setelah sakit cukup berat dan lama, setelah 

kematian pasangan hidup atau orang-orang terdekatnya.26 

Kesadaran religius memiliki arti yang signifikan bagi usia 

lanjut. Hidayat mengemukakan bahwa kesadaran religius 

merupakan ungkapan keadaan sosio-psikologik usia lanjut. Pada 

masa usia lanjut, mereka menyadari bahwa adanya kebutuhan dan 

sikap pasrah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga para usia 

lanjut cenderung lebih aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan 

untuk mempersiapkan diri menjelang kematian.27 

Ada beberapa karakteristik keberagamaan usia lanjut, antara 

lain yaitu : a) kehidupan beragama pada usia lanjut telah mencapai 

tingkat stabilitas, b) meningkatnya kecenderungan untuk menerima 

pendapat terkait agama, c) mulai muncul pengakuan akan realitas 

akhirat dengan keyakinan yang lebih besar, d) sikap keagamaan 

cenderung mengarah pada kasih sayang antar manusia dan berbuat 

                                                           
26 Kartinah dan Agus Sudaryanto, “Masalah Psikososial pada Lanjut Usia”,...hal. 1 
27 Johana E. Prawitasari, “Aspek Sosio-Psikologis Lansia di Indonesia”, Jurnal Buletin 

Psiklogi, Vol.2 No.1, (1994), hal. 5-6 
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kebajikan, e) timbul rasa takut akan kematian semakin meningkat 

seiring bertambahnya usia, f) ketakutan akan kematian telah 

menghasilkan peningkatan pembentukan sikap dan kepercayaan 

agama terhadap kehidupan di akhirat.28 

1.3. Tugas Perkembangan Lansia 

Menurut Havighurst (dalam Noor), tugas perkembangan usia 

lanjut antara lain: a) mampu menyesuaikan diri dengan menurunnya 

kekuatan fisik dan kesehatan, b) menyesuaikan diri saat memasuki 

masa pensiun dan berkurangnya penghasilan (income) keluarga, c) 

menyesuaikan diri pasca kematian pasangan hidup, d) membentuk 

hubungan atau interaksi dengan orang-orang yang seusia, e) 

membentuk pengaturan kehidupan fisik yang memuaskan, f) 

menyesuaikan diri dengan peran sosial secara luwes.29 

2. Pembinaan Keagamaan 

2.1. Pengertian Pembinaan Keagamaan 

Pembinaan berasal dari kata bina, yang mengarah pada 

pembentukan, mendirikan atau mengusahakan supaya lebih baik, 

maju, sempurna.30 Jadi, pembinaan merupakan suatu tindakan untuk 

memperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Penulis 

mengaitkan antara kata pembinaan dan bimbingan memiliki makna 

yang sama. Kata bimbingan dalam bahasa Inggris yaitu “Guidance” 

                                                           
28 Muhammad Rifa’i Subhi, “Sikap Religiusitas Selama Lansia Dewasa (Prespektif Psikologi 

Agama)”, Jurnal Religa, Vol.20, No.1, (April, 2017), hal. 5  
29 Noor Jannah, “Bimbingan Konseling Keagamaan....hal.7 
30 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online 
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berasal dari kata kerja “to guide”, yang memiliki arti menunjukkan, 

menuntun, membimbing ataupun membantu.31 

Menurut Failor, seorang ahli bimbingan dan konseling yang 

dikutip oleh Samsul Munir, mengartikan bimbingan sebagai bantuan 

orang lain kepada seseorang dalam proses pemahaman dan 

penerimaan terhadap kondisi dan kenyataan pada dirinya dan 

penilaian terhadap lingkungan sosio-ekonomisnya. Sehingga dapat 

melakukan pemilihan dan penyesuaian diri agar dapat merasakan 

kepuasan hidup pribadi dan kedayagunaan hidup ekonomi sosial.32 

Adapun pembinaan dalam perspektif Islam merupakan proses 

pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras 

dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai 

kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. 

 Agama (Islam) diturunkan dengan sempurna dalam bentuk al-

Qur’an (kalam Allah) melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah 

Muhammad SAW, yang disampaikan kepada umat manusia sebagai 

pedoman hidup. Maka sudah seharusnya untuk diikuti dan 

diterapkan di setiap aspek kehidupan. Karena Islam merupakan 

Agama yang Rahmatan lil ‘alamin, sebagaimana Firman Allah 

dalam Q.S al-Anbiya’ [21] : 107 : 

  َوَما أَْرَسْلنَاَك إَِّلا َرْحَمةً ِلْلعَالَِميَن ﴿١٠٧﴾

                                                           
31 Hallen A., Bimbingan dan Konseling, Quantum Teaching, (Jakarta: 2005), hal. 2 
32 Samsul Munir Amin, Bimbingan dan Konseling Islam, (Jakarta: 2013), hal. 5 
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Artinya : “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan 

untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam” 33 

Kebutuhan jiwa manusia terhadap agama adalah untuk 

menemukan makna hidup. Makna hidup manusia yang tertinggi 

adalah pengabdian diri kepada Tuhan pencipta semua makhluk dan 

alam semesta. Agama terhadap jiwa manusia mampu memberikan 

makna, arti dan tujuan hidup, karena tanpa agama manusia akan 

merasa hampa, tidak bermakna dan bersifat mekanis dalam 

kehidupannya. Dengan demikian, agama dan kepercayaan kepada 

Tuhan adalah pokok manusia yang menolong manusia dalam 

memenuhi kekosongan jiwanya.34 

Dengan demikian pembinaan keagamaan merupakan bantuan 

yang diberikan kepada individu agar tidak terjadi kekosongan jiwa 

dan bagi yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniah agar ia 

mampu mengatasi persoalan hidupnya. Sebab telah timbul 

kesadaran beragama dan penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan 

Yang Maha Esa. Sehingga pada dirinya muncul suatu harapan 

kebahagiaan hidup.35 

2.2. Dasar Pembinaan Keagamaan  

a) Tujuan Penciptaan Manusia 

                                                           
33 QS al-Anbiya’ [21] : 107  
34 Dzakiyah Daradjat, Peranan Agama dalam Kesehatan, (Jakarta: Gunung Agung, 1995), 

hal. 52  
35 HM.Arifin, Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama, (Jakarta: 

Bulan Bintang, 1985), hal. 97 
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Manusia dan semua makhluk yang telah diciptakan oleh Allah 

SWT di muka bumi ini tidaklah sia-sia, melainkan memiliki tujuan 

tertentu. Dalam al-Qur’an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan 

tujuan penciptaan manusia, antara lain sebagai berikut :36 

a. Untuk menyaksikan keberadaan Allah SWT (mengenal Allah). 

Sebagaimana dalam surat al-A’raf [6]: 172, dalam konteks ini 

syahadah atau kesaksian merupakan bukti pengenalan dan 

kesadaran diri manusia akan keberadaan Tuhannya. Maka 

sebagai pengenalan kepada Allah, Allah menciptakan 

kesempurnaan jasad dan jiwa sebagai nikmat dan ikhtiar bagi 

manusia untuk mengenal Allah dan melihat kebesaran Allah. 

b. Untuk beribadah kepada Allah (‘abd Allah). Fitrah manusia 

untuk meyakini bahwa ada kekuatan hebat di luar sana dan 

berkuasa atas dirinya. Al-Qur’an pun menjawab ketidak tahuan 

manusia tentang zad yang lebih berkuasa tersebut, dalam surah 

adz-Dzariyat [51]: 56. Bahwasannya manusia dan jin diciptakan 

oleh Allah adalah untuk beribadah kepada-Nya. 

Tujuan penciptaan manusia berkaitan dengan pembinaan 

keagamaan bagi usia lanjut adalah agar mereka lebih mengenal 

Allah dan memiliki kesadaran beribadah yang tinggi. Penghayatan 

terhadap penciptaan dan tugas manusia di muka bumi akan 

                                                           
36 Ahmad Fuadi, “Esensi Manusia dalam Prespektif Filsafat Pendidikan Islam”, Jurnal 

Tarbiyah, Vol.23 No.2, (Juli-Desember,2016), hal. 8-9 
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menuntun mereka agar lebih tenang dalam menjalani masa tua. 

Mencegah usia lanjut agar tidak berlarut-larut meratapi berbagai 

kemunduran dalam semua aspek, sehingga mendapatkan kepuasan 

dan kebahagiaan hidup. 

b) Kebutuhan Manusia terhadap Agama 

Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya 

dan sempurna (ahsanul taqwim). Kesempurnaan yang dimiliki 

terletak pada kemampuan akal pikiran dan indera yang lengkap, 

yang telah dianugrahkan Allah kepadanya. Sehingga dapat 

mengekspresikan seluruh yang ada dalam pikiran dan hatinya. 

Potensi yang ada pada diri manusia menjadi sarana utama bagi 

manusia untuk menyelesaikan berbagai persoalan hidup yang 

berkaitan dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Potensi tersebut 

sangat berguna dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia yang 

bersifat fisik-duniawi. Sementara untuk memecahkan persoalan 

ruhaniyah, kemampuan fisik dan kecerdasan akal manusia tidak 

mungkin sanggup menyelesaikannya. Maka dalam hal ini peran 

agama sangat penting dan utama dalam memenuhi kebutuhan 

rohaniah manusia, serta menjadi solusi yang tepat bagi persoalan-

persoalan yang dihadapi. 37 

                                                           
37 Mardan dan Halim, Wahyuddin, Islam untuk Disiplin Ilmu (Sebuah Pengantar), 

(Makassar: Alauddin University Press, 2011), hal. 22-23 



 

25 
 

Sebagaimana yang dikemukakan diatas, dalam pandangan Islam 

agama merupakan fitrah yang melekat pada diri manusia dan 

terbawa sejak lahir. Karena fitrah ini manusia tidak dapat 

melepaskan diri dari agama. Karena agama telah diciptakan oleh 

Tuhan sebagai kebutuhan hidup manusia. 

William James, salah seorang filsuf dan ahli psikologi dari 

Amerika Serikat, mengungkapkan bahwa selama manusia masih 

memiliki naluri (perasaan) cemas dan mengharap, maka selama itu 

ia akan berhubungan dengan Tuhan (beragama). Itu sebabnya 

perasaan takut yang dimiliki merupakan salah satu dorongan yang 

terbesar untuk beragama.38 

Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan usia lanjut dengan 

kebutuhannya yang tidak sederhana, salah satunya yaitu pemenuhan 

kebutuhan jiwa. Mengingat bahwa di usia yang tidak lagi muda yaitu 

di atas 60 tahun, sebagian dari mereka akan mengalami ganguan 

pada psikososialnya. Maka pemahaman terkait agama sangat 

dibutuhkan guna menghadapi persoalan-persoalan hidup yang 

dihadapi di hari tua. Di samping bahwa agama akan menjadi bekal 

bagi usia lanjut menjelang kematian.  

c) Agama dapat menjadi Obat Jiwa 

                                                           
38 Ibid, hal. 24-25 
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Sejumlah ayat dalam al-Qur’an menjadi landasan yang 

menegaskan bahwa agama sebagai penyembuh jiwa, salah satunya 

terdapat dalam Q.S Yunus [10] : 57, yiatu : 

دُوِر َوُهدًى  ب ُِكمْ  َوِشفَاء ل َِما فِي الصُّ ن را ْوِعَظةٌ م ِ يَا أَيَُّها النااُس قَْد َجاءتُْكم ما

 َوَرْحَمةٌ ل ِْلُمْؤِمنِينَ  ﴿٥٧﴾

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu 

pelajaran dari tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit 

(yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi 

orang-orang yang beriman”39 

Ayat tersebut menunjukkan bahwa subtansi dalam agama 

berisikan aspek terapi bagi penderita gangguan kejiwaan. Saat 

mengalami musibah, biasanya akan mudah timbul rasa kehilangan 

dari dalam diri. Hal ini membutuhkan rasa percaya (keimanan) 

bahwa manusia dan seluruh makhluk serta benda yang ada di muka 

bumi adalah milik Allah Swt.40 Maka kecemasan akan 

terminimalisir secara perlahan dan tidak menimbulkan masalah 

mental yang lebih berat. 

Menurut teori kognitif sosial, belief  adalah keyakinan seseorang 

terhadap sesuatu akan mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang 

untuk mengantisipasi dan menyesuaikan diri terhadap kondisi yang 

dihadapi. Sebagaimana dalam Q.S al-Insyirah [94] : 3-4 bahwa 

                                                           
39 QS. Yunus [10] : 51 
40 Ros Mayasari, “Islam dan Psikoterapi”, Jurnal Al-Munzir, Vol.6 No.2, (November, 

2013), hal. 5 
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sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, dengan begitu 

seseorang akan menghadapi berbagai persoalan dengan lebih 

tenang.41  

1.3 Tujuan Pembinaan Keagamaan 

Pelaksanaan pembinaan keagamaan tentu memiliki tujuan 

yang ingin dicapai. Pada dasarnya pembinaan dilaksanakan untuk 

menghasilkan perubahan pada tingkah laku seseorang. Perubahan 

tingkah laku yang dimaksud dapat berupa bertambahnya 

pengetahuan, keterampilan, keahlian, perubahan sikap dan perilaku 

seseorang yang mengikuti pembinaan. 

Adapun dalam kehidupan beragama, pembinaan keagamaan 

bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memelihara norma 

agama, agar perilaku keseharian manusia senantiasa berada dalam 

tatanan kehidupan yang benar.  Secara garis besar tujuan pembinaan 

keagamaan meliputi dua hal yaitu : 

a. Berorientasi pada kehidupan akhirat, yaitu membentuk seorang 

hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Swt.  

b. Berorientasi pada kehidupan dunia, yaitu membentuk manusia 

yang mampu menghadapi segala bentuk kebutuhan, hambatan 

dan tantangan kehidupan agar hidupnya lebih layak dan 

bermanfaat bagi dirinya dan orang lain.42 

                                                           
41 Ibid, hal.6 
42  Arief, Armai. 2002. Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam. Jakarta: 

Ciputat Pers 
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Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembinaan 

keagamaan bertujuan untuk membantu individu dalam mewujudkan 

dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan 

hidup di dunia dan akhirat.43 Dalam hal ini pihak panti berusaha 

melakukan pembinaan keagamaan guna membangkitkan sprit ruhani 

usia lanjut dengan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada 

Allah SWT.  

1.4 Pembinaan Keagamaan bagi Usia Lanjut 

a) Materi Pembinaan 

Islam memiliki tiga inti dasar ajaran sebagai pemenuhan 

kebutuhan hidup manusia, yang meliputi akidah, syariah dan akhlak. 

Tiga dasar ajaran Islam ini menjadi acuan untuk materi pembinaan 

keagaman bagi usia lanjut. 

Materi akidah (tauhid) merupakan dasar dari ajaran Islam yang 

pertama. Pembahasan materi akidah adalah tentang kepercayaan 

terhadap ke-Esaan Allah SWT dan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan ke-Esaan-Nya. Setelah mengetahui tentang Allah dan sifat-

sifat-Nya, yang terpenting adalah konsekuensi dari hal tersebut yaitu 

terbentuknya hubungan antara seorang hamba dengan Allah yang 

akan menimbulkan rasa pengabdian dan penyerahan.  

Doktrin terkait aqidah (tauhid) bagi kehidupan manusia 

menjadi sumber kehidupan jiwa dan pendidikan kemanusiaan yang 

                                                           
43 T.M Sanihiyah, Pesan – pesan Rasulullah, (Bandung: Citra Umbara, 1995) hal. 46 
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tinggi. Tauhid akan mendidik jiwa manusia untuk mengikhlaskan 

seluruh hidup dan kehidupannya kepada Allah Ta’ala. Tujuan 

hidupnya adalah mengejar keridhohan Allah. Sebab itu, tauhid 

membawa konsekuensi pembinaan karakter yang agung, menjadi 

manusia yang jujur, suci dan teguh memegang amanah. 

Nazaruddin R, mengungkapkan tauhid itu melatih manusia 

agar tidak berlarut-larut dalam perasaan sengsara dan keluh kesah. 

Mampu menghadapi persoalan hidup dan tidak mudah putus asa. 

Sehingga tauhid memberikan kebahagiaan hakiki pada manusia di 

dunia dan di akhirat. 

Syari’ah secara bahasa berarti jalan, dan secara istilah (qaidah 

syari’ah Islamiyah) berarti suatu sistem norma ilahiyah yang 

mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia 

dan hubungan antara manusia dengan alam. Menurut Zuhairini, 

syari’ah berpusat pada dua segi yaitu segi hubungan manusia dengan 

Tuhannya yang bersifat ibadah dan segi hubungan manusia dengan 

sesamanya dan kemaslahatan hidupnya yang disebut muamalah. 

Keduanya tidak dapat dipisahkan dan saling menyeimbangkan. 

Akhlak atau etika menurut ajaran Islam meliputi hubungan 

dengan Allah (khalid) dan hubungan dengan sesama manusia serta 

makhluk Allah yang telah di ciptakan-Nya. Pendidikan akhlaq 

berorientasi pada penanaman nilai luhur sebagai sifat dasar dalam 

menjamin hubungan dengan sesamanya, hal ini sangat berkaitan 
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dengan cara pandang dan watak dasar manusia. Akhlak merupakan 

pokok esensi ajaran Islam di samping aqidah dan syari’ah karena 

akan terbina mental dan jiwa seseorang untuk memiliki hakikat 

kemanusiaan yang tinggi dengan akhlaq.44 

1.5 Metode Pembinaan Keagamaan bagi Usia Lanjut 

Metode sangat diperlukan seorang pendidik dalam mendidik, 

sehingga  penyampaian materi bisa disampaikan dengan cara yang 

tepat. Dari berbagai macam metode yang ada dalam pendidikan, 

terdapat beberapa metode yang masih relevan bagi usia lanjut antara 

lain adalah metode ceramah, metode tanya jawab, dan metode 

demonstrasi atau praktek langsung dalam penyampaian materi 

keagamaan. 

Metode Ceramah, yaitu penerangan dan penuturan secara lisan 

oleh guru. Dalam pembinaan, metode ceramah berarti penyampaian 

materi secara verbal, oleh pembina keagamaan kepada usia lanjut 

melalui program bimbingan rohani agama Islam. Dalam 

pelaksanaannya, penggunaan metode ini berupa ceramah interaktif. 

Pembina keagamaan tidak selalu memberikan materi, akan tetapi 

diselingi dengan pertanyaan-pertanyaan pancingan tentang materi 

yang telah disampaikan. Penggunaan metode ceramah digunakan 

untuk penyampaian tentang akidah (tauhid), yang merupakan ajaran 

                                                           
44 Sari Famularsih, “Pola Pembinaan Keagamaan Anak Jalanan dalam Membentuk 

Kepribadian”, Jurnal Kajian Pendidikan Islam, Vol.6, No.1, (Juni, 2014), hal. 95-96 
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pertama dan paling utama mengenai ke-Esaan Allah. Kemudian 

materi lain seperti syahadat, puasa, wudhu, shalat, tentang pahala, 

dan istighfar. Materi tentang wudhu dan shalat akan dipadukan 

dengan metode demonstrasi/ praktek, agar lebih mudah diterima 

para usia lanjut.  

Metode demonstrasi, yaitu suatu cara mengajar yang pada 

umumnya penjelasan verbal dengan suatu kerja fisik atau 

pengoperasian peralatan barang atau benda. Pemberian materi 

sholat, wudhu dan tayamum sangat cocok menggunakan metode 

demonstrasi karena materi tersebut akan lebih mudah dipahami 

melalui praktek. Selain itu juga, shalat dan wudhu merupakan ibadah 

sehari-hari yang wajib diamalkan, jadi dalam pelaksanaannyapun 

harus dilakukan dengan baik.45  

Metode tanya jawab, menurut Drs. Soetomo metode tanya 

jawab adalah ketika guru memberikan pertanyaan kepada siswa dan 

siswa menjawab, atau sebaliknya siswa bertanya pada guru dan guru 

menjawab pertanyaan siswa. Dalam hal ini interaksi usia lanjut  

dengan pembina menjadi lebih efektif dan efisien dalam proses 

pembinaan.46. 

Adapun metode bimbingan Islam menurut M.Arifin adalah 

sebagai berikut. 

                                                           
45 Muhammad Iqbal,”Pembelajaran Agama Islam terhadap Wanita Lanjut Usia di Panti 

Sosial”, Jurnal JIPSA, Vol.16, No.20, (Ferbuari, 2016), hal.6  
46 Soetomo, Dasar-dasar interaksi belajar mengajar, (Surabaya : Usaha Nasional, 1993), 

hal. 148 
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a. Wawancara, merupakan salah satu cara memperoleh fakta-fakta 

kejiwaan sehingga dapat dijadikan bahan pemetaan tentang 

bagaimana sebenarnya hidup kejiwaan seseorang pada saat 

tertentu yang memerlukan bantuan. 

b. Metode Group Guidance (bimbingan secara kelompok), 

merupakan cara pemahaman atau pengungkapan jiwa/batin 

serta pembinaannya melalui kegiatan berkelompok seperti 

ceramah, diskusi ringan, pengajian dan lain sebagainya.  

c. Metode Non-Directive (cara yang tidak mengarah), yaitu 

mengungkapkan segala kegelisahan dalam perasaan dan pikiran 

yang tertekan sehingga menjadi lebih baik. Metode ini terbagi 

menjadi dua macam yaitu : 

1) Client Centered; pengungkapan permasalahan batin yang 

dirasakan oleh klien (usia lanjut) dengan sistem pancingan 

yang berupaya satu atau dua petanyaan yang terarah. Klien 

diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menceritakan 

segala permasalahan batin yang dialami yang disadari 

menjadi hambatan jiwanya. Pembimbing hanya perlu 

memperhatikan dan mendengarkan serta mencatat hal-hal 

penting yang dianggap perlu untuk diberi bantuan. 

2) Metode Edukatif, pengungkapan permasalahan batin yang 

menyebabkan hambatan dan ketegangan dalam hidupnya 

dengan menggali sampai tuntas seperti cara ‘client 
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centered’, yang diperdalam dengan permintaan/pertanyaan 

yang motivatif dan persuasif (mengajak) untuk mengingat-

ingat serta mendorong agar berani mengungkapkan 

perasaan tertekan sampai keakar-akarnya. 

d. Metode Directive (bersifat mengarahkan), cara metode ini 

adalah mengarahkan klien (usia lanjut) untuk berusaha 

mengatasi kesulitan yang dialami. Pengarahan yang diberikan 

ialah memberi secara langsung jawaban-jawaban terhadap 

permasalahan yang menjadi sebab kesulitan yang di hadapi.47  

2. Makna Pembinaan Keagamaan bagi Usia Lanjut 

Pengertian kata “makna” dalam KBBI berarti “arti”, apabila 

ditambahkan imbuhan “ber-”, menjadi “bermakna” yang memiliki arti 

“berarti”; mempunyai (mengandung) arti penting, atau maksud pembicara 

atau penulis; pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan.48 

Adapun makna yang dimaksud dalam tulisan ini adalah arti pembinaan 

keagamaan bagi usia lanjut. 

Usia lanjut memiliki kerentanan terhadap ketenangan dan 

kebahagiaan dalam hidupnya. Seiring bertambahnya usia, maka akan 

bertambah kecenderungan perasan negatif dalam dirinya. Namun terdapat 

berbagai cara yang bisa dilakukan oleh usia lanjut untuk memperoleh 

kebahagiaan. Hal yang paling mendasar adalah meningkatkan religiusitas 

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

Terayon Press, 1994), Cet. Ke-5, hal. 44-49. 
48 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)  
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usia lanjut melalui pembinaan keagamaan. Hal ini dikarenakan secara fisik 

usia lanjut mengalami penurunan, namun dalam aktivitas agama justru 

mengalami peningkatan. 

Tujuan mendasar pembinaan keagamaan bagi usia lanjut adalah 

membantu usia lanjut untuk kembali kepada fitrah seorang hamba pada 

Penciptanya, yaitu beribadah. Seseorang yang merasa lebih dekat dengan 

Tuhannya, akan cenderung merasa tenang dan lebih bahagia dalam 

keadaan apapun serta termotivasi untuk melakukan kebajikan. Setelah 

mendengarkan ceramah agama, biasanya usia lanjut akan merasakan 

kepuasan lahir dan batin dan mampu menghilangkan kesedihannya serta 

lebih dapat menerima kondisi dirinya atas ketetapan Allah.49 

Makna pada suatu hal berhubungan erat dengan fungsi dari hal 

tersebut. Adapun fungsi pokok pembinaan mencakup tiga hal, yakni : a) 

sebagai penyampaian informasi dan pengetahuan, b) perubahan dan 

pengembangan sikap, c) latihan dan pengembangan kecakapan serta 

ketrampilan.50 Sedangkan keagamaan yang dasar katanya adalah agama, 

disebut sebagai ajaran yang memiliki aturan-aturan yang diturunkan oleh 

Tuhan sebagai petunjuk bagi umat dalam menjalani kehidupannya.51 

Fungsi pokok agama menurut Jalaluddin terbagi menjadi delapan 

poin, antara lain :52 

                                                           
49 Santi Sulandari, et al. “Keterlibatan dalam Pengajian : manfaat spiritual, sosial dan 

psikologis”, Jurnal Ilmiah Psikologi, (Agustus, 2017), hal. 3&6 
50 Mangunhardjana, Pembinaan Arti dan Metodenya, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hal. 18 
51 Bustanuddin Agus, Agama dalam Kehidupan Manusia : Pengantar Sosiologi Agama, 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 33  
52 Jalaluddin, Psikologi Agama, (Jakarta : PT. Raja Grapindo Persada, 2002), hal. 247-249 
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a. Fungsi Edukatif, para penganut agama berpendapat bahwa ajaran 

agama yang mereka anut memberikan ajaran-ajaran yang harus 

dipatuhi. Agama secara yuridis berfungsi memerintah dan melarang, 

keduanya memiliki latar belakang mengarahkan bimbingan 

agarpribadi penganutnya menjadi baik dan terbiasa dengan baik 

menurut ajaran agamanya masing-masing. 

b. Fungsi sebagai Penyelamat, manusia pasti menginginkan 

keselamatan. Keselamatan mencakup banyak hal dan yang utama 

adalah keselamatan yang diajarkan agama. Keselamatan yang 

diberikan oleh agama meliputi dua alam yakni dunia dan akhirat. 

Untuk mencapai keselamatan, agama mengajarkan para penganutnya 

melalui pengenalan kepada masalah sakral berupa keimanan kepada 

Tuhan. 

c. Fungsi sebagai Pembawa Perdamaian, melalui agama seseorang yang 

berdosa dapat mencapai kedamaian batin melalui tuntutan agama. 

Rasa berdosa dan rasa bersalah akan segera menjadi hilang dari 

batinnya jika seseorang pelanggar telah menebus dosanya melalui 

tobat, sebagai pensucian jiwa. 

d. Fungsi sebagai Kontrol Sosial, para penganut agama sesuai dengan 

ajaran agama yang dipeluknya terikat batin kepada tuntunan ajaran 

tersebut, baik secara individu maupun secara kelompok. Ajaran 

agama oleh penganutnya dianggap sebagai norma, sehingga dalam hal 
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ini agama dapat berfungsi sebagai pengawas sosial secara individu 

maupun kelompok. 

e. Fungsi sebagai Pemupuk Solidaritas, para penganut agama yang sama 

secara psikologis akan merasa memiliki kesamaan dalam satu 

kesatuan iman dan kepercayaan. Rasa kesatuan ini akan membina rasa 

solidaritas dalam kelompok maupun perseorangan, bahkan kadang-

kadang dapat membina rasa persaudaraan yang kokoh.  

f. Fungsi Transformatif, ajaran agama dapat mengubah kehidupan 

kepribadian seseorang atau kelompok menjadi kehidupan baru sesuai 

dengan ajaran agama yang dianutnya. Kehidupan baru yang 

diterimanya kadangkala mampu mengubah kesetiaan kepada adat atau 

norma kehidupan yang dianutnya sebelum itu. 

g. Fungsi Kreatifitas, agama mendorong dan mengajak para 

penganutnya untuk bekerja produktif bukan saja untuk kepentingan 

dirinya sendiri, tetapi juga demi kepentingan orang lain. Penganut 

agama tidak hanya diperintahkan untuk bekerja seara rutin, akan tetapi 

juga dituntut melakukan inovasi dan penemuan baru. 

h. Fungsi Sublimatif, ajaran agama mengkuduskan segala usaha 

manusia, bukan saja yang bersifat duniawi namun juga yang bersifat 

ukhrawi. Segala usaha tersebut selama tidak bertentangan dengan 

norma-norma agama, dlakukan secara tulus ikhlas karena dan untuk 

Allah adalah Ibadah. 

 


