
Psikologi Agama

PERKEMBANGAN 

AGAMA PADA LANSIA



Jiwa Keagamaan Pada Lansia

Jiwa keagamaan yang termasuk aspek rohani (psikis) akan
berhubungan perkembangan aspek fisik. Bahwa kesehatan fisik akan
berpengaruh pada kesehatan mental. Perkembangan ditentukan oleh

tingkat usia. 
Khususnya pada tingkat usia lanjut atau lansia.

Usia diatas 50 tahun mulai terjadi penurunan perkembangan yang 
drastis hingga mencapai usia lanjut. Garis perkembangan pada periode

ini digambarkan oleh garis menurun disebut periode regresi
(Penurunan). perubahan-perubahan gejala psikis mempengaruhi

berbagai kejiwaan yang terlihat dari pola tingkah laku.



Sekitar usia Kecendrungan dunia Kecendrungan agama

Tahap usia
kedewasaan awal 25-
40 tahun

memiliki kecenderungan besar untuk
hidup berumah tangga kehidupan
sosial yang lebih luas

serta memikirkan masalah
agama yang sejalan dengan
latar belakang kehidupannya. 

Tahap usia
kedewasaan
pertengahan 40-65 

pemikiran mereka tertuju kepada
upaya untuk kepentingan keluarga, 
masyarakat dan generasi mendatang. 

hubungan kejiwaan, krisis
akibat pertentangan batin
antara keinginan untuk
bangkit dengan kemunduran
diri

Tahap usia 65 tahun
keatas

Tahap usia 65 tahun keatas akan
menghadapi sejumlah permasalahan. 
penurunan kemampuan fisik . sering
mengalami gangguan kesehatan yang 
menyebabkan kehilangan semangat
pengaruhnya merasa dirinya sudah
tidak berharga atau kurang dihargai.

Tergantung dari kesadaran
seseorang pada usia akhir ini.

Tahap usia 70-79 
tahun

menunjukan 75 %  dijadikan
responden dinyatakan puas dengan
status mereka sesudah menginjak
masa bebas tugas. 25% konflik batin
antara keutuhan dan keputusasaan.



Dari tahap tadi dapat disimpulkan :

• Keagamaan pada usia lanjut ternyata
meningkat. Usia antara 60-100 tahun cenderung
untuk menerima pendapat keagamaan yang 
semakin meningkat sedangkan pengakuan
terhadap realitas tentang kehidupan akhirat
baru muncul sampai 100 persen setelah usia 90 
tahun.



Berikut menurut para ahli tentang perkembangan
keagamaan pada lansia. 

• Ahli psikologi menghubungkan kecenderungan
peningkatan kehidupan keagamaan dengan penurunan
kegairahan seksual. Manuisa usia lanjut mengalami
frustasi di bidang seksual, dengan penurunan
kemampuan fisik dan frustasi semacam ini dinilai
dengan satu-satunya faktor yang membentuk sikap
keagamaan.



• Robert H. Thouless menurutnya, meskipun
kegiatan seksual secara biologis boleh jadi
sudah tidak ada lagi pada usia lanjut, namun
kebutuhan untuk mencintai dan dicintai masih
tetap ada pada usia tua itu.

• Willian James menyatakan umur keagamaan
yang sangat luar biasa tampaknya justru
terdapat pada usia tua, ketika gejolak
kehidupan seksual sudah berakhir



• Menganalisis hasil penelitian M. Argyle dan Elie
A. Cohen, Robert H. Thouless cenderung
berkesimpulan banwa yang menentukan
berbagai sikap keagamaan diumur tua di
antaranya adalah depersonalisasi. 
Kecenderungan hilangnya identifikasi diri
dengan tubuh dan juga cepatnya akan datang
kematian merupakan salah satu faktor yang 
menentukan berbagai sikap keagamaan di usia
lanjut.



Ciri-ciri keagamaan diusia lanjut, yaitu :

• Kehidupan keagamaan pada usia lanjut sudah mencapai
tingkat kemantapan. 

• Meningkatkan kecenderungan untuk menerima pendapat
keagamaan.

• Mulai muncul pengakuan terhadap realitas tentang
kehidupan akhirat secara lebih sungguh-sungguh. 

• Sikap keagamaan cenderung mengarah kepada kebutuhan
saling cinta antar sesama manusia seta sifat-sifat luhur.

• Timbul rasa takut kepada kematian yang meningkatkan
sejalan dengan pertambahan usia lanjunya.

• Perasaan takut kepada kematian ini bertampak pada
peningkatan pembentukan sikap keagamaan dan
kepercayaan terhadap adanya kehidupan abadi (akhirat).



PERLAKUAN TERHADAP USIA LANJUT

• Usia lanjut ini terkadang muncul semacam pemikiran
bahwa mereka berada pada usia sisa-sisa umur
menunggu datangnya kematian. 

• Di lingkungan peradaban barat, upaya untuk memberi
perlakuan manusiawi kepada para usia lanjut dilakukan
dengan menempatkan mereka di panti jompo.

• Lain halnya dengan konsep yang dianjurkan oleh Islam. 
Perlakuan terhadap orang tua menurut tuntunan islam
berawal dari rumah tangga.



• memberi perlakuan yang baik kepada orang tua Allah menyatakan :

• “Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain
dian dan hendaklah berbuat baik kepada Ibu dan Bapak Jika salah seorang
diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam
pemeliharaanmu, maka sekaili-kali janganlah engkau mengatakan kepada
keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak keduanya dan
ucapakan kepada keduanya perkataan yang baik”. QS. Al-Isra’ 15:23

• Dari ayat tersebut dapat menjelaskan bahwa Manusia usia lanjut
dipandang tak ubahnya seorang bayi yang memerlukan pemeliharaan
dan perawatan serta perhatian khusus dengan penuh kasih sayang. 
Perlakuan yang demikian itu tidak dapat diwakilkan kepada siapapun
melainkan menjadi tanggung jawab anak-anak mereka. Perlakuan yang 
baik dan penuh kesabaran serta kasih kasih sayang dinilai sebagai
kebaktian, sebaliknya perlakuan yang tercela dinilai sebagai
kedurhakaan.

Perlakuan terhadap seseorang dalam Usia Lanjut Menurut pandangan
Islam



Sekian atas perhatiannya 


