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Abstract. The number of elderly people in the world in is increasing in quantity and quality. 

In terms of quantity, the number of the population of elderly people is increasing. in quality, 

their life expectancy is getting longer. Thus, an increase has raised new problems of 

increasing complexity associated with a decrease in physical, psychological, social and 

spiritual problems. Old age in a particular culture is still considered as a period of less 

productivity and only becomes a parasite in the life of an eye and therefore is considered to 

be of a minority. Therefore, the necessary treatment in relation to the life of the elderly 

through the counseling with the cultural and spiritual approach is needed. Cultural approach 

was carried out through reminiscences, review of life and guided autobiography. While the 

approach to spiritual with a variety of techniques such as prayer, teaching spiritual concept, 

references to Scripture, spiritual self disclosure, spiritual confrontation, spiritual assessment, 

encouragement for forgiveness. So that we need therapy and prayers, the use of religious 

community, religious biblioterapi. Spiritual cultural approach is appropriate for that old age 

can be interpreted as people positive and older are no longer considered a minority, but 

people who have a high value on the life of the convenience. 

Keywords: Spiritual approach, cultural approach, older adult 

Abstrak. Jumlah masyarakat lanjut usia di dunia secara kuantitas dan kualitas 

semakin tinggi.  Secara kuantitas, jumlah populasi lanjut usia semakin banyak dan 

secara kualitas, usia harapan hidupnya semakin panjang. Sehingga dengan adanya 

peningkatan tersebut menimbulkan permasalahan baru yang semakin kompleks 

berkaitan dengan penurunan fisik, permasalahan psikologis, social dan spiritual. 

Masa tua dalam budaya tertentu bahkan dianggap sebagai masa yang kurang 

produktif dan hanya menjadi parasit dalam kehidupan sehingga dianggap sebelah 

mata dan menjadi kaum yang minoritas. Oleh karena itu diperlukan penanganan 

berkaitan dengan kehidupan lansia dengan cara konseling dengan pendekatan 

budaya dan spiritual. Pendekatan budaya dilakukan dengan teknik mengingat masa 

lalu, life review dan guided autobiographi. Sedangkan pendekatan spiritual dengan 

bermacam-macam teknik seperti  doa, mengajarkan konsep-konsep spiritual, 

referensi kitab suci, pengalaman spiritual, konfrontasi spiritual, do’a bersama antara 

klien dan konselor, dorongan memaafkan, penggunaan komunitas atau kelompok 

beragama, do’a klien, biblioterapi keagamaan. Pendekatan Cultural Spiritual ini 

tepat dilakukan agar masa tua dapat dimaknai dengan positif dan masyarakat lanjut 

usia tidak dianggap lagi sebagai kaum minoritas melainkan bagian individu yang 

mempunyai nilai kemanfaatan yang tinggi dalam kehidupan. 

Kata Kunci: Pendekatan Spiritual, pendekatan budaya, masa lanjut usia.  
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PENDAHULUAN 

Masa tua merupakan masa paling akhir dari siklus kehidupan manusia, dalam 

masa-masa ini ini akan terjadi proses penuaan atau aging yang merupakan suatu 

proses yang dinamis sebagai akibat dari perubahan-perubahan sel, fisioligis dan 

psikologis. Pada masa ini manusia berpotensi mempunyai masalah-masalah 

kesehatan secara umum maupun kesehatan jiwa (Juniarti, Eka, Damayanti : 2008). 

Masa tua/lansia bukanlah suatu penyakit tapi tahap lanjut dari proses kehidupan yang 

ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk  beradaptasi dengan stress. 

Walau bukan penyakit tetapi kondisi ini dapat menimbulkan masalah fisik, sosial dan 

mental (Indarwati,2011). 

Secara psikologis, lansia akan dinyatakan mengalami krisis psikologis ketika 

mereka menjadi sangat ketergantungan pada orang lain. Hasil penelitian 

Wiraartakusuma dan Anwar (1994, dalam Juniarti, Eka dan Damayanti :1998) 

memperkirakan angka ketergantungan lansia pada tahun 1995 adalah 6,93% dan 

tahun 2015 menjadi 8,7% yang berarti bahwa pada tahun 1995 sebanyak 100 

penduduk produktif harus menyokong 7 lansia 65 tahun keatas. Sedangkan pada 

tahun 2015 sebanyak 100 orang penduduk produktif harus menyokong 9 orang lansia 

yang berumur 65 tahun keatas.  

Masalah kesehatan mental pada lansia dapat berasal dari 4 aspek yaitu fisik, 

psikologik, sosial dan ekonomi. Masalah tersebut dapat berupa emosi labil, mudah 

tersinggung, gampang merasa dilecehkan, kecewa, tidak bahagia, perasaan 

kehilangan, dan tidak berguna. Lansia dengan problem tersebut menjadi rentan 

mengalami gangguan psikiatrik seperti depresi, ansietas (kecemasan), psikosis 

(kegilaan) atau kecanduan obat. Pada umumnya masalah kesehatan mental lansia 

adalah masalah penyesuaian. Penyesuaian tersebut karena adanya perubahan dari 

keadaan sebelumnya (fisik masih kuat, bekerja dan berpenghasilan) menjadi 

kemunduran. 
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Selain masalah tersebut diatas, ada 14 tema utama yang ada pada lansia yaitu 

kesepian, isolasi social, kehilangan, kemiskinan, perasaan ditolak, perjuangan 

menemukan makna hidup, kebergantungan, perasaan tidak berguna, tidak berdaya 

dan putus asa, ketakutan terhadap kematian, sedih karena kematian orang lain, 

kemunduran fisik dan mental, depresi dan rasa penyesalan mengenai hal-hal yang 

lampau (Lesmana:2006 dalam Damayanti:2008). 

Myers (1978) menyebutkan bahwa ada dua kategori utama yang dihadapi oleh 

lansia yaitu : pertama adalah masalah pribadi/personal yang berhubungan dengan 

kematian, perasaan ketergantungan atau mandiri, kesehatan, penerimaan diri terutama 

dalam menghadapi perubahan yang berhubungan dengan usia. Sedangkan kategori 

kedua berhubungan dengan masalah social/interpersonal yang meliputi hubungan 

dengan orang lain, teman, keluarga, kebutuhan seksual, kesepian serta keterasingan 

dari anggota kelompok. 

Sedangkan Indarwati (2011) menambahkan permasalahan pada lansia yang 

didiagnosa dan membutuhkan perawatan khusus adalah duka cita maladaptive, 

distress spiritual, koping individu inefektif, gangguan konsep diri (kehilangan peran 

kerja). Lansia adalah bagian individu yang terintegratif dalam suatu siklus 

perkembangan dan rentan dengan beragam masalah yang berkaitan dengan sakit fisik, 

psikologis dan spiritual.  

Menurut perkiraan dari United State Bureau of Census 1993, populasi usia 

lanjut di Indonesia diproyeksikan antara tahun 1990-2023 akan naik 414%, suatu 

angka tertinggi di seluruh dunia. Dan pada tahun 2020 Indonesia akan merupakan 

urutan ke 4 jumlah usia lanjut paling banyak sesudah Cina, India dan Amerika 

Serikat. Dengan meningkatnya populasi usia lanjut maka permasalahan pada usia 

lanjut yang dipaparkan diatas akan semakin meningkat, yaitu masalah secara fisik, 

psikologis, social dan spiritual. 

Selanjutnya, dengan beragam permasalahan yang multidimensi dan unik 

tersebut, akan membawa sikap budaya terhadap warga usia lanjut yang  mempunyai 
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implikasi terhadap kesejahteraan fisik maupun mental mereka. Pada masyarakat 

tradisional warga usia lanjut ditempatkan pada kedudukan yang terhormat, sebagai 

Pinisepuh atau Ketua Adat dengan tugas sosial tertentu sesuai adat istiadatnya, 

sehingga warga usia lanjut dalam masyarakat ini masih terus memperlihatkan 

perhatian dan partisipasinya dalam masalah-masalah kemasyarakatan. Hal ini secara 

tidak langsung berpengaruh kondusif bagi pemeliharaan kesehatan fisik maupun 

mental mereka. Sebaliknya struktur kehidupan masyarakat modern sulit memberikan 

peran fungsional pada warga usia lanjut, posisi mereka bergeser kepada sekedar peran 

formal, kehilangan pengakuan akan kapasitas dan kemandiriannya. Keadaan ini 

menyebabkan warga usia lanjut dalam masyarakat modern menjadi lebih rentan 

terhadap tema-tema kehilangan dalam perjalanan hidupnya. 

Era globalisasi membawa konsekuensi pergeseran budaya yang cepat dan 

terus-menerus, membuat nilai-nilai tradisional sulit beradaptasi. Warga usia lanjut 

yang hidup pada masa sekarang, seolah-olah dituntut untuk mampu hidup dalam dua 

dunia yakni : kebudayaan masa lalu yang telah membentuk sebagian aspek dari 

kepribadian dan kekinian yang menuntut adaptasi perilaku. Keadaan ini merupakan 

ancaman bagi integritas egonya, dan potensial mencetuskan berbagai masalah 

kejiwaan. 

 

PEMBAHASAN 

Pengertian Masa Lanjut Usia 

Usia lanjut merupakan usia yang mendekati akhir siklus kehidupan manusia di 

dunia. Usia tahap ini dimulai 60-an sampai akhir kehidupan. Periode ini digambarkan 

dalam Al-Hadits sebagai berikut:  

“ Masa penuaan umur ummatku adalah enam puluh hingga tujuh puluh tahun.” 

(HR.Muslim dan Nasai).  
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Mereka berkata : ” Ya Rasulullah, bearapakah ketetapan umur-umur umatmu?” 

Jawab Beliau: “Saat kematian mereka (pada umumnya) antara usia enampuluh dan 

tujuh puluh.” Mereka bertanya lagi : “Ya Rasulullah bagaimana dengan umur 

delapan puluh?” Jawab Beliau, “Sedikit sekali ummatku yang dapat mencapainya. 

Semoga Allah merahmati orang-orang yang mencapai umur delapan puluh.” (HR 

Hudzaifah Ibn Yamani) 

 Tahap usia lanjut adalah tahap dimana terjadi penuaan dan penurunan, yang 

penurunannya lebih jelas dan lebih dapat diperhatikan daripada tahap usia baya. 

Penuaan merupakan perubahan kumulatif pada makhluk hidup. Pada manusia, 

penuaan dihubungkan dengan perubahan degenerative pada kulit, tulang, jantung, 

pembuluh darah, paru-paru, saraf dan jaringan tubuh lainnya. Dengan kemampuan 

yang terbatas, mereka lebih rentan terhadap berbagai penyakit, sindroma dan 

kesakitan dibandingkan dengan dewasa lainnya (Hasan: 2006). 

Lansia adalah periode dimana organisme telah mencapai kemasakan dalam 

ukuran dan fungsi dan juga telah menunjukkan kemunduran sejalan dengan waktu. 

Ada beberapa pendapat mengenai “usia kemunduran” yaitu ada yang menetapkan 60 

tahun, 65 tahun dan 70 tahun. Badan kesehatan dunia (WHO) menetapkan 65 tahun 

sebagai usia yang menunjukkan proses menua yang berlangsung secara nyata dan 

seseorang telah disebut lanjut usia. Lansia banyak menghadapi berbagai masalah 

kesehatan yang perlu penanganan segera dan terintegrasi. 

Sedangkan Menurut UU No. 4 tahun 1965 pasal 1, usia lanjut dinyatakan 

sebagai berikut : 

“Seorang dapat dinyatakan sebagai seorang jompo atau lanjut usia setelah yang 

bersangkutan mencapai umur 55 tahun, tidak mempunyai atau tidak berdaya mencari 

nafkah sendiri untuk keperluan hidupnya sehari-hari dan menerima nafkah dari 

orang lain”. 

Saat ini berlaku UU No. 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia yang 

berbunyi sebagai berikut:  
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“Lansia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun keatas.” 

  Sedangkan Lee dkk (2007), menyebut usia lanjut ini dengan status minoritas, 

yaitu suatu pengalaman dimana setiap orang akan mengalaminya.  Faktanya, saat ini 

di Amerika, harapan hidup kebanyakan orang sudah melewati usia 60 tahun (Myers 

& Schwiebert,1996 dalam Lee dkk, 2007). Saat ini, hampir 13 %  populasi warga 

Amerika berumur 65 tahun dan tahun 2030 diperkirakan populasi lansia bertambah 

20%. Sedangkan jumlah lansia di Indonesia diperkirakan mencapai 30-40 juta pada 

tahun 2020 sehingga Indonesia menduduki peringkat ke 4 di seluruh dunia setelah 

China, India dan Amerika dalam populasi lansia (Damayanti:2008). 

 Tugas Perkembangan pada Lanjut Usia 

Orang tua diharapkan untuk dapat menyesuaikan diri dengan menurunnya 

kekuatan dan menurunnya kesehatan secara bertahap. Mereka diharapkan untuk 

mencari kegiatan untuk mengganti tugas-tugas terdahulu yang menghabiskan 

sebagian besar waktu kala mereka masih muda.  

Duval (dalam Indarwati:2011) menyebutkan beberapa tugas keluarga tahap 

lansia, yaitu:  

 Meningkatkan kehidupan beragama  

 Menjaga komunikasi dengan anak, cucu 

 Merencanakan kegiatan untuk mengisi waktu 

 Memperhatikan kesehatan masing-masing 

 Menyesuaikan diri dengan pendapatan 

 Menghadapi kehilangan 

 Menemukan makna hidup 

 

 Permasalahan pada Keluarga Lanjut Usia 

Masalah Umum yang Unik Bagi Lanjut Usia, adalah:  

 Keadaan fisik lemah dan tak berdaya, sehingga harus tergantung pada orang 

lain. 
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 Status ekonominya sangat terancam, sehingga cukup beralasan untuk 

melakukan berbagai perubahan besar dalam pola hidupnya. 

 Menentukan kondisi hidup yang sesuai dengan perubahan status ekonomi dan 

kondisi fisik 

 Mencari teman baru untuk menggantikan suami atau isteri yang telah 

meninggal atau pergi jauh atau cacat 

 Mengembangkan kegiatan baru untuk mengisi waktu luang yang semakin 

bertambah 

 Belajar untuk memperlakukan anak yang sudah besar sebagai orang dewasa 

 Mulai terlibat dalam kegiatan masyarakat yang secara khusus direncanakan 

untuk orang dewasa 

 Mulai merasakan kebahagiaan dari kegiatan yang sesuai untuk orang berusia 

lanjut dan memiliki kemauan untuk mengganti kegiatan yang lebih cocok 

 Tidak sanggup lagi untuk mempertahankan diri 

 Individu pada kelompok lansia, rentan terserang masalah kesehatan.   

Status kesehatan, menurut Levin (1994), dilihat sebagai gangguan 

multidimensi. Penelitian menyebutkan ada tiga factor sebagai sumber yang paling 

besar dari kualitas hidup, yaitu : kesehatan, keamanan financial, dan dukungan social 

(Campbell, 1975), dengan demikian maka individu tersebut harus mempunyai sikap 

well-being dan mempunyai keyakinan bahwa hidup bermakna bagi mereka 

(George&Clipp, 1991, McFadden,1995). 

Martin dan Osborn (Damayanti, 2008) menyebutkan bahwa ada beberapa 

factor yang menyebabkan terjadinya permasalahan pada lansia, yaitu : 

1. Faktor psikologis, yaitu harga diri rendah pada lansia disertai dengan 

munculnya perasaan-perasaan negative seperti perasaan takut, mengasihani 

diri sendiri dan berpusat pada diri sendiri.  

2. Faktor kebudayaan dan situasional, yaitu terjadinya perubahan dalam tata 

cara hidup dan kultur budaya keluarga. 
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3. Faktor spiritual yaitu kekosongan agama dan spiritual. 

 

Spiritualitas pada Lansia 

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa terlihat ada hubungan yang positif 

antara agama, spiritualitas dan well-being (Burke, Chauvin & Miranti, 2005). Di 

Amerika, lansia Afrika Amerika dan kelompok minoritas lainnya mempunyai tingkat 

komitmen beragama dan partisipasi yang tinggi daripada kaum mudanya. Hasil 

penelitian ini menghasilkan sesuatu yang positif yaitu kuatnya system keyakinan 

didalam diri, menemukan kebenaran pada kekuatan yang lebih tinggi,  dan akhirnya 

akan membawa pada kebermaknaan dalam kehidupan sehari-hari bagi lansia, dan 

system keyakinan ini akan membuat hilangnya stereotip negative pada lansia.  

 Aspek  positif dari keterlibatan religious/spiritual dapat ditemukan pada orang 

dewasa lanjut (Levin & Vanderpool,1992). Berdasarkan karakteristik tersebut, Idler 

(1987), menemukan fakta bahwa populasi lansia wanita yang melakukan kegiatan 

agama di masyarakat memperlihatkan tingkat depresi yang lebih rendah dibandingkan 

dengan pria, mereka melakukan perilaku beragama secara pribadi dan berpengaruh 

terhadap tingkat depresi yang rendah. Perbedaan gender memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap kesehatan. Perasaan terisolir biasanya juga dialami oleh lansia, 

mereka juga kehilangan mobilitas dan merasa kehilangan akan kematian keluarga dan 

teman dekat. Koenig, George, dan Siegler (1988) melaporkan hasil penelitiannya 

bahwa agama dan spiritual adalah sumber coping yang biasanya digunakan oleh 

lansia ketika mengalami sedih, kesepian dan kehilangan. Krause dan Tran (1989) 

menemukan bahwa keyakinan beragama dan spiritual dapat menangani individu yang 

mengalami stress. 

Tornstam (2003) dalam Lee, dkk (2007) menempatkan lansia  sebagai 

individu yang bergerak dalam memandang hidup secara  materialistic kepada cara 

pandang transenden dan spiritual.  Berdasarkan pendapat Tornstam tersebut, lansia 
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yang transenden (gerotranscendent) berubah secara transenden dalam memandang 

hidup yang ditandai dengan tiga factor berikut : 

1. Cosmic transcendent, yaitu merasa terhubung dengan alam semesta dan 

seisinya). 

2. Coherence, yaitu memaknai hidup 

3. Solitude, yaitu merasa puas dengan diri sendiri/bersyukur dan lebih bijaksana. 

Atkinson (1983) menjelaskan latar belakang yang menjadi penyebab 

kecenderungan sikap keagamaan pada manusia usia lanjut ,secara garis besar ciri-ciri 

keberagamaan di usia lanjut adalah : 

1.      Kehidupan keagamaan pada usia lanjut sudah mencapai tingkat kemantapan . 

2.      Meningkatnya kecenderungan untuk menerima pendapat keagamaan. 

3.    Mulai muncul pengakuan terhadap realitas tentang kehidupan akhirat secara lebih 

sungguh-sungguh. 

4.  Sikap keagamaan cenderung mengarah kepada kebutuhan saling cinta antar 

sesama manusia, serta sifat-sifat luhur. 

5.  Timbul rasa takut kepada kematian yang meningkat sejalan dengan usia yang 

bertambah lanjut. 

 

NILAI-NILAI BUDAYA (CULTURAL VALUES) PADA LANSIA 

Nilai-nilai budaya yang berkembang pada lansia berbeda satu sama lainnya. 

Pipper  (1999) menyatakan bahwa budaya yang ada saat ini pada lansia adalah 

mereka hidup dengan cara berkelompok. Mereka lebih focus untuk menghabiskan 

waktu daripada mencari uang, dan ada nilai-nilai lainnya dalam menghadapi 

perbedaan. Myers dan Schwiebert (1996) menjelaskan bahwa nilai-nilai yang 

berkembang pada lansia Amerika adalah kemampuan untuk berfungsi secara mandiri. 
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Berbeda dengan lansia lain pada umumnya yang menggantungkan hidupnya pada 

anak-anak mereka.  

Lansia pada Suku Sunda 

Dalam budaya sunda, ada satu peribahasa penting yang menjadi filsafat dasar 

dalam kehidupan suku sunda yaitu, Indung anu ngandung, bapa anu ngayuga, artinya 

adalah seorang ibu yang telah mengandung kita Sembilan bulan lamanya dengan 

susah payah dan setelah lahir maka ayah yang membimbing, menjaga dan 

menghidupi. Dengan demikian penghargaan masyarakat sunda pada orangtua begitu 

besar. Sehingga sebagai anak, cucu dan kerabat harus memberi dukungan kepada 

orang tua dan menjadikan orangtua sebagai pusat tempat kembali atau peribahasa 

sundanya “indung anu dijunjung, bapa anu dipuja”. Sebagaimana peribahasa lainnya 

juga yang menjadi salah satu pedoman hidup orang Sunda “Ari munjung ulah-ka 

gunung, muja ulah ka nu bala; ari munjung kudu ka indung, muja mah kudu ka 

bapa” (yang harus disembah itu bukanlah gunung atau tempat-tempat angker, 

melainkan ibu dan ayah sendiri). Dalam nilai tata budaya Sunda tersebut tergambar 

bahwa penghargaan kepada orang tua dalam segala bentuknya merupakan nilai yang 

tinggi dan sebagai kewajiban kelompok generasi yang lebih muda. 

 

METODE TREATMEN 

Pendekatan Budaya 

Lee dkk (2007) mengemukakan beberapa pendekatan budaya yang dilakukan 

sebagai usaha yang dilakukan konselor dalam menangani lansia, yaitu :  

1. Reminiscence, yaitu Mengingat masa lalu, termasuk didalamnya mengingat 

(mempunyai memori), recalling (berbagi memori dengan yang lain), 

reviewing (mengevaluasi pentingnya mengingat berbagai pengalaman), dan 

rekonstruksi (memahami kondisi memori saat atau perubahannya; Gibson & 

Burnside,2005). 
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2. Life Review yaitu diarahkan pada intervensi terstruktur yang melibatkan 

bimbingan pada klien untuk melihat kembali pengalaman atau kejadian dalam 

hidupnya, dan menceritakan kembali kisah kehidupannya--dari mulai masa 

muda hingga usia tua—dengan sasaran mendapatkan apresiasi/penghargaan 

yang besar (Gibson & Burnside, 2005). Konselor dapat bertanya kepada klien 

untuk merefleksikan periode penting atau kejadian khusus dalam hidupnya 

untuk membangkitkan memori bagi diskusi dan review. 

3. Guided Autobiography yaitu sebagai pendekatan paling terstuktur dari 

semuanya. Bisa dilakukan dengan mengadakan intervensi individual atau 

kelompok, individu diarahkan untuk mengidentifikasi kejadian yang paling 

penting didalam hidup yang mereka alami dan kemudian direfleksikan. Dalam 

membimbing autobiograpi kelompok masing-masing individu menulis cerita 

kehidupannya; kemudian mereka membacanya dan berbagi hasil refleksi 

mereka melalui cerita dalam konteks dukungan kelompok  (Birren & 

Deutcman,2005). Autobiograpi yang ditulis atau direkam, dikumpulkan, scarp 

books, catatan harian, foto-foto dan material lain dapat digunakan sebagai 

stimulus bagi reminiscence, life review dan guide autobiografi menjadi bagian 

yang sangat berguna dalam memecahkan masalah menurut Erickson 

(1963,1985) dalam tahapan perkembangan dewasa dari ego integritas vs 

despair. Konselor dapat membantu klien mengidentifikasi kejadian-kejadian 

negative dan reframe mereka kedalam sesuatu yang lebih bermakna dan 

positif.  

Konseling kelompok 

Konseling kelompok adalah cara yang paling sering dilakukan dalam 

mengatasi permasalahan pada lansia. Haight dan Burnside (2005) dalam Lee,dkk 

(2007) menjelaskan prinsip-prinsip dalam konseling kelompok bagi lansia, yaitu: 

1. Untuk memaksimalkan keefektifan konseling, pemimpin kelompok harus 

bersikap lebih aktif, directive dan lebih terbuka. 
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2. Berorientasi pemecahan masalah, daripada insight atau perubahan 

kepribadian. 

3. Pemimpin kelompok harus hadir dengan penuh/attend dan memperhatikan 

visi, pergerakan serta energy pada kelompok lansia. 

4. Pemimpin kelompok harus memberikan dukungan psikologis kepada anggota 

kelompok; sehingga hal tersebut dapat meningkatkan rasa percaya diri pada 

anggota kelompok dan akan lebih mempersatukan kelompok. 

5. Anggota dan pemimpin harus saling memberi dukungan terutama dalam 

meningkatkan self esteem/harga diri. 

6. Mendatangi kelompok dengan tujuan yang jelas dan bersifat objektif.   

Konseling Spiritual  

 Saat ini perhatian terhadap aspek spiritual dan agama tidak hanya dirasakan 

oleh warga Amerika saja, tetapi secara Internasional. Berdasarkan paparan diatas 

maka para konselor  harus mempersiapkan konseling bagi klien yang memperhatikan 

masalah spiritual dan agama serta para konselor juga harus mempersiapkan pelayanan 

bagi klien yang mempunyai perspektif tentang agama dan spiritual sebagai sumber 

penyembuhan (healing) di dalam kehidupan mereka. Salah satu klien yang akan 

ditangani adalah lansia yang salahsatu tugas utamanya adalah berhubungan dengan 

masalah eksistensi dan pemaknaan terhadap hidup.  

  Sedangkan untuk setting kerja konseling spiritual, digambarkan Miller 

sebagai satu alur kegiatan bantuan yang dilakukan konselor professional dengan cara 

melihat atau melakukan penilaian terhadap cara pandang spiritual atau keberagamaan 

pasien yang ditandai dengan kuatnya isu keberagamaan pada pasien dan pasien 

merasa kurang nyaman jika melakukan konseling sekuler. Setelah hal tersebut terjadi, 

maka konseling yang digunakan oleh konselor tersebut adalah konseling religious 

yang nantinya akan menentukan terapi yang sesuai bagi pasien yaitu dengan cara 

menghormati nilai-nilai yang dianut klien, menghindari hubungan ganda, 
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berkolaborasi dengan pemuka agama, mengembangkan identitas spiritual klien serta 

memilih intervensi yang cocok bagi klien.  

Berdasarkan tujuan konseling spiritual diatas, hal yang membedakan 

konseling spiritual dengan sekuler adalah keyakinan bahwa Tuhan mengintervensi 

kehidupan manusia untuk menolongnya agar dapat mengatasi masalah, memelihara 

kesehatan, dan melakukan perubahan kehidupan ke arah yang lebih baik. Dalaam 

proses memberikan bantuan terhadap klien, konselor spiritual memberikan dorongan 

kepada mereka agar lebih meyakini Tuhan karena keyakinan terhadap Tuhan  dapat 

membantu klien mengatasi masalah yang dihadapinya. Konselor memberikan 

keyakinan terhadap klien bahwa perubahan terapeutik yang terjadi yaitu kesembuhan 

dan perkembangan dirinya difasilitasi oleh keyakinan akan petunjuk dan cinta 

kasihNya (Yusuf, 2007:27).   

Teknik Konseling Spiritual  

 Richards dan Bergin (2007) dalam Yusuf (2007:31) memberikan intervensi 

konseling spiritual dengan doa, mengajarkan konsep-konsep spiritual, referensi kitab 

suci, pengalaman spiritual, konfrontasi spiritual, do’a bersama antara klien dan 

konselor, dorongan memaafkan, penggunaan komunitas atau kelompok beragama, 

do’a klien, biblioterapi keagamaan. Selanjutnya berkaitan dengan teknik ini, Richards 

dan Bergin (2007) dalam Yusuf (2007)  merangkumnya dalam table dibawah ini: 

Tabel 1 

Intervensi Keterangan Contoh 

 

1.Counselor 

Prayer 

Pembacaan do’a 

bagi klien 

Konselor mendo’akan klien agar dapat 

mengembangkan pemahaman tentang 

masalah dirinya dan mampu 

mengatasinya. 

2.Pemberian 

informasi 

Pemberian 

informasi tentang 

Konselor memberika informasi  agar klien 

berkembang kesadarannya tentang 
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tentang konsep-

konsep spiritual 

(teaching 

spiritual 

Concepts) 

isu-isu teologis dan 

konsep-konsep 

spiritual. 

kebenaran, sikap cita kasih, dan 

kedamaian sebagai nilai-nilai yang 

terkandung dalam kitab suci dan 

membantu klien agar memandang dirinya 

berharga, sesuai dengan firman Tuhan 

tentang martabat dirinya. 

3.Merujuk 

kepada kitab 

suci (Reference 

to Scripture) 

Membaca kitab 

suci untuk 

memantapkan 

keyakinan. 

Klien bersama konselor menelaah ayat-

ayat dalam kitab suci yang relevan dengan 

masalah yang dihadapinya, sehingga dapat 

mengcounter perasaannya yang tidak tepat 

(seperti sikap perfectionist) 

4.Pengungkapan 

spiritual diri 

(Spiritual self-

diclosure) 

Konselor 

mengungkapkan 

pengalaman 

spiritualnya sendiri 

untuk mencoba 

mempengaruhi 

klien 

Konselor berbagi dengan klien tentang 

pengalaman spiritualitasnya, dan mencoba 

mengemukakan model sebagai upaya 

untuk menguatkan klien. 

5.Konfrontasi 

Spiritual 

(Spiritual 

Confrontation) 

Mengkronfontasi 

klien yang terkait 

dengan keyakinan 

spiritualnya 

Konselor mengkronfontasi klien mengenai 

ketidaksesuaian antara nilai-nilai agama 

yang diyakininya dengan perbuatannya. 

6.Penilaian 

spiritual 

(Spiritual 

Assesment) 

Konselor menaksir 

status spiritual atau 

keberagamaan 

klien 

Konselor mengidentifikasi sejarah 

perkembangan keberagamaan klien, dan 

menaksir kadar perasaan klien dalam 

hubungannya dengan Tuhan, melalui skala 

penilaian spiritual 

7.Do’a bersama 

konselor dengan 

Do’a bersama klien 

dalam pertemuan 

Konselor mengajak klien berdoa pada 

awal pertemuan untuk memperoleh 
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klien (Counselor 

and Client 

prayer) 

konseling petunjuk dan pertolongannya baik selama 

maupun setelh pertemuan 

8.Dorongan 

untuk 

memaafkan 

(Encouragement 

for forgiveness) 

Berdiskusi tentang 

makna memaafkan 

dan mendorongnya 

untuk memaafkan 

orang lain 

Konselor mendiskusikan tentang 

bagaimana makna memaafkan baik 

terhadap diri sendiri (dari rasa bersalah) 

maupun terhadap orang lain dan 

bagaimana menggunakan perbuatan 

memaafkan itu untuk memperbaiki 

hubungan yang retak. 

9.Penggunaan 

komunitas atau 

kelompok 

beragama (Use 

of religious 

community) 

Menggunakan 

kelompok 

beragama klien 

sebagai sumber 

terapi dari luar 

Konselor merujuk kepada seorang ahli 

agama dari kelompok beragama klien 

untuk mendiskusikan masalah-masalah 

teologis atau spiritual yang khusus 

10.Do’a klien 

(Client prayer) 

Dorongan kepada 

klien untuk berdo’a 

Konselor mendorong klien untuk berdo’a 

memperoleh petunjuk tentang bagaimana 

memecahkan masalah yang dihadapinya 

11.Bibliotherapy 

keagamaan 

(Religious 

bibliotherapy) 

Penggunaan 

literatur 

keagamaan 

Konselor mendorong klien untuk 

membaca buku-buku atau referensi 

keagamaan. 

 

IMPLIKASI TREATMEN SECARA KESELURUHAN 

Pada tahun 1983, Myers mencatat bahwa hanya 36 % program pendidikan 

konselor yang menawarkan kursus dalam menangani lansia dan hanya 1-4 % lansia 

yang menerima layanan kesehatan mental. Rendahnya penggunaan layanan kesehatan 
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mental adalah ciri dari kebiasaan yang negative antara klien atau konselor  dan 

rendahnya pelatihan bagi pra praktisi kesehatan mental (Myers & Schwiebert, 1996).  

 Sekarang, konseling gerontology melibatkan diri kedalam bagian dari 

konseling. Ada beberapa program pendidikan bagi konselor yang menawarkan 

pelatihan khusus dalam konseling gerontology.  Konselor yang menangani  klien 

lansia biasanya mempunyai aturan yang penting sebagai konselor atau pendidik yang 

meninggalkan pekerjaan mereka sebelumnya, konselor kematian, konselor keluarga, 

dan layanan konselor pendidikan.  (Johnson&Riker, 1982). American Counselor 

Association  telah mengembangkan minimum 10 kompetensi bagi semua konselor  

dan 16 kompetensi minimal bagi konselor spesialis gerontology (Myers & Sweeney, 

1990). Kompetensi minimal bagi semua konselor terutama focus pada sikap dan 

pengetahuan konselor, dan kompetensi keterampilan yang menekankan pada 

konseling gerontology.  

 

KESIMPULAN 

Manusia usia lanjut dalam penelitian banyak orang adalah manusia yang 

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

kondisi yang sudah uzur ini berbagai macam penyakit sudah siap untuk menggerogoti 

mereka. Selain masalah fisik, muncul juga permasalahan yang berhubungan dengan 

psikologis, social dan spiritual seperti merasa kesepian, terisolasi, stress, depresi dan 

merasa tidak bermakna lagi. Dengan demikian di usia lanjut ini terkadang muncul 

semacam pemikiran bahwa mereka berada pada sisa umur hanya menunggu 

datangnya kematian. Padahal tidak demikian, mereka membutuhkan kehidupan yang 

sejahtera dan bahagia. Spiritualitas adalah energy yang menghubungkan masa lanjut 

usia untuk mengenal dirinya lebih dalam dan merasa terhubung denagan Tuhan dan 

alam semesta sehingga memunculkan perasaan damai dan bahagia. Pandangan 

budaya yang positif juga akan sangat mempengaruhi kehidupan lansia menjadi lebih 

produktif. Dengan pendekatan spiritualitas dan budaya dalam konseling maka 
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kehidupan lansia semakin bermakna dan mereka dapat mengisi kehidupan dengan 

hal-hal yang produktif dan bermanfaat. Sebagaimana pandangan Atkinson (1997) 

yang menyatakan bahwa sebagian besar orang-orang yang berusia lanjut (usia 70-79 

th) menyatakan tidak merasa dalam keterasingan dan masih menunjukkan aktifitas 

yang positif. Tetapi perasaan itu muncul setelah mereka memperoleh bimbingan 

semacam terapi psikologi atau konseling. 

Dengan demikian, usia lanjut merupakan figure tersendiri dalam kaitannya 

dengan sosial budaya bangsa, sedang dalam kehidupan nasional usia lanjut 

merupakan sumber daya yang bernilai, sesuai dengan pengetahuan, pengalaman 

hidup dan kearifannya yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu kehidupan 

masyarakat. Sehingga konseling bagi lansia dibutuhkan sebagai bentuk pelayanan 

menyeluruh pada manusia selama rentang kehidupannya dan menjadikan lansia 

sebagai bagian masyarakat yang bukan minoritas lagi pada budaya tertentu melankan 

bagian dari masyarakay yang mempunyai nilai guna tinggi.  

 

Referensi 

Atkinson, Rita. 1997. Pengantar Psikologi . Jakarta:Erlangga.  

Burke, Chauvin, Miranti. 2005. Religious and Spiritual Issues in Counseling. New 

York : Rotledge. 

Badan Keluarga Berencana. 2007. Profil Bina-Bina Keluarga. Bandung: Pemerintah 

Kota Bandung. 

Damayanti, Asma. 2008. Gambaran Jenis dan Tingkat Kesepian pada Lansia. 

Bandung:Universitas Padjadjaran 

Hasan,Purwakania. 2006. Psikologi Perkembangan Islami. Jakarta:Rajawali Press 

Lee, Blando, Mizelle, Orozco. 2007. Introduction to Multicultural Counseling for 

Helping Professional. New York:Rotledge 



Pendekatan Cultural Spiritual dalam Konseling bagi Lansia   18 
 

Line, Dennis. 2006. Spirituality in Counselling and Psychotherapy. London:Sage 

Publications 

Miller, Geri. 2003. Incorporating Spirituality in Counseling and 

Psychotherapy:Theory and Technique.New Jersey:John Wiley&Sons, Inc.  

Myers, Jane. 1978. Counselling Needs of Older People. Paper 

Plante, Thomas & Thoresen, Carl. 2007. Spirit, Science and Health: How The 

Spiritual Mind Fuels Physical Wellness. London:Praeger 

Richards, Scott & Bergin, Allen. 2007. A Spiritual Strategi for Counselling and 

Psychotherapy. Washington: American Psychological Association. 

Time Life. 1987. Masa Dewasa. Jakarta:Tira Pustaka. 

Yusuf, Syamsu LN. 2007. Konseling Spiritual Teistik (Proses Pencerahan Diri 

dalam Membangun Kehidupan Bersamanyang Bermakna. Bandung : Universitas 

Pendidikan Indonesia. 

 

 

 


