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ABSTRAK
Dwi Retnowati
HUBUNGAN TINGKAT SPIRITUALITAS DENGAN KUALITAS HIDUP
LANSIA DI RUMAH PELAYANAN LANJUT USIA SEMARANG
80 halaman+ 12 tabel+ 2 gambar + 16 lampiran + xvi
Latar belakang: kualitas hidup merupakan bagaimana seorang individu
memandang kebaikan dari berbagai aspek kehidupan. Kualitas hidup berkaitan
dengan kesejahteran. Kesejahterahanakan dicapai ababila kebutuhan pada lansia
salah satunya adalah spiritualitas yaitu terdapat dua domain hubungan antara
individu dengan tuhan dan hubungan yang terjadi antara individu dengan diri
sendiri, orang lain, dan lingkungan sehingga apabila lansia yang kebutuhannya
terpenuhi maka akan terjadi peningkatan pada kualitas hidupnya.
Metode: Penelitian ini menggunakan penelitian analisis korelasi dengan
pendekatan cross sectional. Sampel dalam penelitian ini adalah 45 lansia. Analisis
yang digunakan adalah uji Somers'd.
Hasil: kebanyakan lansia memiliki tingkat spiritualitas yang baik dengan
responden responden Sebagian besar responden memiliki kualitas hidup yang
tinggi dalam kategori dengan jumlah responden 45.
Kesimpulan: ada hubungan tingkat spiritualitas dengan kualitas hidup di panti
jompo semarang dengan nilai p 0,034
Kata kunci: Tingkat spiritualitas, kualitas hidup, lansia
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PROGAM STUDY OF NURSING SCIENCE
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UNIVERSITY OF ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
Mini Thesis , January 2018

ABSTRACT
Dwi Retnowati
CORRELATION OF SPIRITUALITY LEVEL WITH QUALITY OF
LIVING LANSIA IN SUSTAINABLE HOUSEHOLD SERVICES
SEMARANG
80 pages + 12 tables + 2 pictures + 16 appendices + xvi
Background: quality of life is how an individual views the goodness of different
aspects of life. Quality of life is related to welfare. Welfare is achieved when the
needs of the elderly one of which is spirituality that there are two domains of
relationship between the individual with the god and the relationship that occurs
between individuals with self, others, and the environment so that if the elderly
needs fulfilled it will be an increase in quality of life.
Method: This research uses correlation analysis research with cross sectional
approach. The sample in this research is 45 elderly. The analysis used is Somers'd
test.
Result: most elderly have good spirituality level with respondent of respondent
Most of respondent have high quality of life in category with number of
respondent 45.
Conclusion: there is relation of spirituality level with quality of life in nursing
home semarang with p value 0,034
Keywords: Level of spirituality, quality of life, elderly
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MOTTO
(1)
“Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu
termasuk orang-orang yang ragu”

(2)
“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka
melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus
dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak”
(Aldus Huxley)

(3)
Setiap manusia mempunyai rencana untuk hidupnya dan mereka akan
berusaha untuk memperbaiki diri namun setiap usaha Allah akan
menghargainya walaupun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita
inginkan”
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