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ABSTRAK 

Rachman, Abdur. 2012. Perbedaan Kepuasan Hidup Lansia Pada Kelompok 

Pensiunan Dosen UNNES Anggara Kasih dan Non-Anggara Kasih. Skripsi, 

Jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I Dr. Sri Maryati Deliana, M.Si dan Pembimbing II Rulita 

Hendriyani, S.Psi, M.Si. 

 

Kata kunci : Kepuasan Hidup , Lansia 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi dari fenomena mengenai kepuasan hidup 

lansia yang tergabung dalam kelompok Anggara Kasih dan tidak menunjukkan 

bahwa mereka sama-sama memiliki kepuasan hidup dalam menghadapi masa 

lansia mereka. Akan tetapi bila dicermati kembali terdapat tingkat kepuasan hidup 

yang berbeda antara lansia pada kelompok Anggara Kasih dan tidak. Seperti 

halnya yang diungkakapkan Havighurst dalam Neugarten (1968: 161 ) bahwa 

perubahan sosial yang terjadi pada orang lanjut usia antara lain terjadinya 

penurunan aktifitas. Pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada 

tidaknya perbedaan kepuasan hidup lansia pada kelompok Anggara Kasih dan 

Non-Anggara Kasih. 

Penelitian ini merupakan penelitian Kuantitatif komparatif dengan 

melibatkan 30 orang pensiunan dosen yang tergabung dalam kelompok Anggara 

Kasih dan 30 orang pensiunan dosen non-Anggara Kasih sebagai subjek 

penelitian. Pengambilan data penelitian dilakukan dengan menggunakan skala 

psikologis, yaitu skala kepuasan hidup kemudian dianalisis dengan menggunakan 

teknik product moment. 

Hasil analisis data yang dilakukan menggunakan t-test for Equality of 

Means Equal variances assumed menunjukkan hasil 0,267 (p > 0,05). Hal ini 

berarti  tidak ada perbedaan kepuasan hidup lansia pada pensiunan Dosen Unnes 

Anggara Kasih dan Non-Anggara Kasih. Kepuasan Hidup Lansia berdasarkan 

jenis kelamin pada kedua kelompok menunjukkan cenderung tinggi untuk jenis 

kelamin laki-lak yaitu 70% untuk kelompok Anggara Kasih dan 80% untuk 

kelompok Non-Anggara Kasih. Sedangkan berdasarkan usia kepuasan hidup 

lansia pada kedua kelompok menunjukkan cenderung tinggi pada usia 60-74 

tahun yaitu 90% untuk Kelompok Anggara Kasih dan 93,33% untuk kelompok 

Non-Anggara Kasih. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk lebih teliti dan 

bervariasi dalam menentukan subjek penelitian agar dapat memperoleh hasil 

penelitian yang maksimal. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Individu pada hakikatnya selalu mengalami proses pertumbuhan dan 

perkembangan sepanjang hidup, artinya secara fisik individu akan terus tumbuh 

namun akan berhenti sampai masa remaja. Individu akan terus mengalami 

perkembangan sampai akhir hayat hidupnya, tentunya akan terjadi banyak 

perubahan dalam hidupnya.  

Tahap perkembangan individu memiliki tugas-tugas perkembangan yang 

berbeda diantara tahap satu dengan tahap yang lain. Apabila individu berhasil 

dalam satu tahap perkembangan, maka akan mempengaruhi tahap perkembangan 

berikutnya, artinya individu yang mampu melaksanakan tugas perkembangan 

dengan baik, maka dia dapat menyesuaikan diri dengan baik, namun sebaliknya 

bila tidak mampu melaksanakan tugas perkembangan dengan baik maka individu 

akan mengalami hambatan dalam penyesuaian diri pada tahap perkembangan 

berikutnya. 

Havighurst dalam Monks (2002:22) mengatakan bahwa perjalanan hidup 

seseorang ditandai dengan adanya tugas-tugas perkembangan (developmental 

task), yaitu tugas yang harus dilaksanakan seseorang dalam usia tertentu sesuai 

dengan norma masyarakat dan norma budaya. Tugas-tugas perkembangan yang 

harus dijalankan pada masa lansia ini adalah melakukan penyesuaiaan dengan 
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peran-peran baru, apalagi orang lanjut usia mampu menyelesaikan tugas 

perkembangan dengan baik, maka akan merasa berhasil dalam hidup dan timbul 

perasaan bahagia. Sebaliknya apabila merasa gagal dalam menyelesaikan tugas 

perkembangan dapat menyebabkan rasa tidak bahagia, putus asa dan kesulitan 

menjalani tugas-tugas berikutnya. 

Di Indonesia menurut Dirjen Pelayanan dan Rehabiltasi Sosial, Depsos, 

Makmur Sanusi pada konperensi pers dalam rangka Hari Lanjut Usia Nasional 

(HLUN) tahun 2009 di Jakarta bahwa orang lanjut usia (lansia) di Indonesia saat 

ini sekitar 16,5 juta jiwa dari seluruh jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 

220 juta jiwa. Jumlah lansia dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 1980 

jumlah lansia masih 7 juta jiwa, kemudian tahun 1990 naik menjadi 12 juta jiwa, 

sedang tahun 2000 naik menjadi 14 juta jiwa. Tahun 2010 diperkirakan menjadi 

23 juta jiwa dan tahun 2020 menjadi 28 juta jiwa lebih (Pusdatin, Kesos dalam 

Purnama 2009:2). 

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah lansia selalu bertambah dari tahun 

ke tahun, apabila pertambahan tersebut tidak diiringi dengan peningkatan jumlah 

pelayanan yang memadai, dikhawatirkan akan timbul masalah dikemudian hari. 

Dampak yang lebih luas berakibat terhadap tugas dan tanggung jawab negara serta 

masyarakat dalam berperan aktif memberikan pelayanan kepada kelompok lansia, 

tidak hanya menyangkut masalah ekonomi dan kesehatan tetapi tingkat 

kesejahteraan hidup yang lebih baik sekaligus bermakna. Agar tidak menjadi 

masalah-masalah besar kelak, hendaknya perlu dilakukan upaya-upaya antisipatif 
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agar individu lansia dapat sehat fisik mapun mentalnya (Prawitasari dalam 

Purnama 2009:2). 

Permasalahan lansia timbul sebagai akibat, proses industrialisasi dan 

pengaruh globalisasi seperti sekarang ini. Hal ini berdampak pada suatu 

pengikisan budaya masyarakat terhadap hubungan antara anggota keluarga, 

termasuk kelompok lansia. Nilai-nilai kekerabatan di dalam keluarga semakin 

melemah, sehingga anggota keluarga yang berusia lanjut semakin kurang 

mendapatkan perhatian. Berubahnya nilai sosial masyarakat yang mengarah pada 

tatanan masyarakat kolektivistik bergeser ke masyarakat individualistik, sehingga 

integrasi sosial akan berkurang. Berkurangnya integrasi sosial ini berakibat 

produktivitas dan aktivitas atau kegiatan lansia semakin menurun. Hal ini 

berpengaruh negatif terhadap kondisi sosial psikologis, karena mereka merasa 

tdak diperlukan lagi oleh lingkungannya, sehingga mereka bergantung pada pihak 

lain. Hal tesebut menjadi begitu pentingnya dukungan sosial dalam membantu 

lansia dalam melanjutkan proses hidupnya, karena lansia merasa diperhatikan 

(Kaasa dalam Purnama 2009:3). Orang lansia dalam segala permasalahannya 

termasuk memahami tantangan-tantangan dalam kehidupan yang bersifat 

multidimensial itu, hendaknya dilhat dalam kerangka totalitas keberadaan orang 

lansia yang tentunya tidak terlepas dari lingkungan mereka tinggal.  

Setiap individu pasti ingin  agar hidupnya bahagia, begitu juga dengan 

orang lanjut usia, apapun akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Hurlock 

(1996:443) menyatakan bahwa kepuasan hidup adalah keadaan sejahtera dan 

adanya kepuasan hati yang merupakan kondisi menyenangkan dan timbul bila 
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kebutuhan dan harapan tertentu individu dapat terpenuhi. Sedang menurut 

Santrock (2002:254) kepuasan hidup mengarah pada kesejahteraan psikologis 

secara umum. Pendapatan, kesehatan, suatu gaya hidup yang aktif, serta jaringan 

pertemanan dan keluarga dikaitkan dengan kepuasan hidup orang-orang dewasa 

lanjut melalui cara yang dapat diduga. Mencapai kepuasan hidup atau optimal 

aging pada usia lanjut merupakan dambaan bagi setiap individu. Kebahagiaan 

yang dirasakan oleh seorang individu dapat membantu lanjut usia untuk 

berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain, namun tidak semua lansia dapat 

merasa bahagia pada usianya yang telah senja, ada lansia merasa sedih dan 

kecewa. Hal ini yang mengindikasikan bahwa lansia tersebut tidak mencapai 

kepuasan hidup padahal idealnya orang lanjut usia dapat hidup bahagia setelah 

melewati setiap tahap perjalanan kehidupannya. 

Berg (2008:12) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa terdapat lima 

dimensi kepuasan hidup, yaitu: 1) Keinginan untuk bangkit dari keterpurukan dan 

lebih bersemangat dalam berbagai aktivitas, 2) Resolusi dan kesabaran yang 

menunjukkan rasa tanggung jawab pada diri sendiri dan orang lain, 3) Kesesuaian 

antara keinginan dan tujuan yang ingin dicapai mengacu pada pandangan dari 

tujuan yang telah tercapai, 4) Konsep diri seseorang mengenai keadaan fisik, 

psikologis dan atribut sosial, 5) Suasana hati yang lebih mengarah pada sikap 

optimis dalam berhubungan dengan orang lain. 

Pada kenyataannya, individu lanjut usia akan mengalami perubahan-

perubahan yang besar dalam seluruh aspek-aspek kehidupannya, baik fisik, 

psikologis maupun sosial (Basar dan Purwadi, 2006:116). Semua perubahan 
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tersebut menimbulkan gangguan emosional berupa perasaan cemas, sedih 

bingung, tidak percaya diri pada lansia yang menyebabkan lansia menjadi tidak 

mandiri dan bergantung pada orang lain. 

Kebanyakan orang pada umumnya pada tahap perkembangan sebelumnya 

mereka cenderung untuk bekerja dan mencapai karir setinggi-tingginya. 

Mengingat kerja merupakan sesuatu yang dibutuhkan manusia. Seseorang bekerja 

karena ada hal yang hendak dicapainya dan berharap bahwa aktivitas kerja yang 

dilakukan membawa kepada suatu keadaan yang lebih memuaskan daripada 

keadaan sebelumnya. Selain itu, kerja merupakan sumber penghasilan bagi 

seseorang. Selama seseorang masih bekerja, maka ia dapat mengumpulkan aset 

dan investasi  melalui keringatnya sendiri. Namun ada saatnya seseorang yang 

bekerja akan pensiun dari pekerjaannya, karena setiap perusahaan atau instansi 

biasanya mempekerjakan karyawan sampai batas usia tertentu. 

Menurut PP No.32 Tahun 1979 pasal 3 dan pasal 4 tentang Pemberhentian 

Pegawai Negeri Sipil, batas usia karyawan yang dikatakan telah mencapai usia 

pensiun adalah 56 tahun. Artinya saat seseorang berumur 56 tahun, maka saat itu 

pula ia harus berhenti dari pekerjaannya (pensiun). 

Memasuki masa pensiunan tersebut harusnya membuat seseorang merasa 

senang dan bahagia baik jasmani maupun rohani, karena orang tersebut 

menemukan kebebasan dalam hidupnya. Suatu masa dimana seseorang mulai 

mengembangkan hobinya yang selama ini tidak sempat mereka kembangkan. 

(Atchley dalam Santrock, 2002:229). 
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Pada kenyataannya memasuki masa pensiun merupakan problem yang sulit 

bagi pegawai yang menjalankannya, karena banyak penyesuaian yang akan 

mereka hadapi dalam menjalankan masa pensiun. Misalnya, penyesuaian terhadap 

perubahan pekerjaan seperti meninggalkan status yang telah mereka sandang, 

kehilangan fasilitas yang selama ini mereka dapatkan. Penurunan penghasilan 

secara signifikan pada saat menjalani masa pensiun, adanya bayangan untuk tidak 

dihargai lagi, serta banyaknya waktu senggang yang mereka hadapi pada saat 

menjalani masa ini. 

Menurut Hurlock (2004:438), salah satu masalah yang sulit dihadapi dalam 

menghadapi masa pensiun adalah bagaimana memanfaatkan waktu senggang yang 

begitu banyak dan bagaimana caranya untuk melibatkan diri dalam kegiatan di 

masyarakat secara sukarela. 

Lansia yang belum mempersiapkan diri dalam menghadapi pensiun akan 

mengalami kesulitan dalam menjalani masa ini, karena kehilangan hak-hak yang 

selama ini mereka nikmati seperti upah, fasilitas, kedudukan atau jabatan, status 

sosial dan dan pekerjaan itu sendiri. Apalagi bagi mereka yang memiliki 

kedudukan penting pada suatu instansi. Biasanya individu yang mengalami 

kesulitan itu akan mengalami stres dan menarik diri dari kelompok.  

Kesiapan menghadapi pensiun akan membawa tiap individu untuk berusaha 

bersosialisasi dan mengikuti kegiatan-kegiatan kelompok yang mewadahi mereka 

agar bisa mengisi waktu luang mereka dengan baik. Monks (2002:335) 

berpendapat bahwa lanjut usia akan memiliki tingkat kepuasan hidup yang tinggi 

ketika individu tersebut tetap aktif bersosialisasi atau menggunakan teori aktivitas 
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dalam hidupnya. Sementara Santrock mengungkapkan bahwa Orang-orang 

dewasa lanjut yang memiliki jaringan sosial pertemanan dan keluarga yang luas 

juga lebih puas dengan hidupnya dibanding dengan orang-orang dewasa lanjut 

yang terisolasi secara sosial (Santrock, 2002:253).  

Teori Santrock di atas diperkuat oleh hasil penelitiannya yang 

mengungkapkan bahwa mayoritas orang lanjut usia berusia 80 tahun atau lebih 

masih terus hidup di dalam komunitas. Lebih dari sepertiga dari orang lanjut usia 

berusia 80 tahun atau lebih yang tinggal di dalam komunitas melaporkan bahwa 

kesehatan mereka baik sekali, 40% mengatakan bahwa mereka tidak memiliki 

pembatasan aktivitas (Santrock, 2002:254).Toni Antonucci (dalam Santrock, 

2002:255) mengatakan bahwa kemungkinan interaksi sosial dengan orang lain 

yang menyediakan dukungan sosial kepada para kaum lansia memberikan suatu 

pandangan terhadap diri sendiri yang lebih positif. Dukungan sosial juga 

mempengaruhi kesehatan mental kaum lanjut usia. Orang yang depresi memiliki 

hubungan sosial yang lebih kecil, mengalami masalah dalam interaksi dengan 

anggota jaringan sosial yang mereka miliki dan sering kali mengalami kehilangan 

dalam hidupnya (Coyne, Wortman & Lehman dalam Santrock 2002:255). 

Berbagai penelitian yang berkaitan dengan kepuasan hidup lansia telah 

dilakukan. Dalam penelitian Basar dan Purwadi (2006:123) diungkap bahwa 

terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara kecenderungan hidup 

sehat dengan kepuasan hidup pada lansia. 

Abu-Bader, dkk (2002:4) mengungkapkan bahwa kepuasan hidup 

dipengaruhi oleh faktor seperti adanya dukungan sosial dari lingkungan dan 
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keluarga, status keuangan, kondisi fisik yang berkaitan dengan kesehatan dan 

tempat tinggal mereka dalam menghabiskan masa tua. Hal tersebut menjelaskan 

bahwa adanya dukungan sosial yang meliputi aktivitas sosial dan penerimaan 

orang sekitar turut mempengaruhi tingkat kepuasan lansia. 

Sedang dalam penelitian Eny Hikmawati dan Akhmad Purnama (2008:88) 

menyatakan bahwa lansia yang merasa cukup senang dengan aktivitas 

kesehariannya karena menyadari aktivitas yang dilakukan dapat mengurangi 

beban hidup dengan tidak banyak bergantung pada orang lain. Dengan memiliki 

banyak aktivitas lansia merasa puas dalam menjalani hidup. 

Pensiunan UNNES baik dari kalangan dosen maupun karyawan tata usaha 

merupakan pensiunan pegawai negeri sipil, maka terdapat aturan batas usia bagi 

karyawan untuk bekerja dan mengabdi di UNNES. Sehubungan dengan aturan 

yang ditetapkan tersebut, maka jumlah pensiunan juga akan meningkat setiap 

tahunnya.  Pensiunan Dosen UNNES juga sangat beragam mulai dari kalangan 

yang dulunya memiliki jabatan dan kedudukan penting dalam jajaran struktural 

maupun fungsional. Untuk itu para pensiunan membentuk perkumpulan 

pensiunan Unnes Anggara Kasih untuk memfasilitasi para pensiunan Unnes untuk 

mengisi waktu luang mereka. 

Thomae dalam Monks (2002:336) menegaskan mengenai teori aktivitas 

tentang masa usia lanjut dalam kelompok yang mencapai kepuasan dengan 

memilih tetap aktif dan memelihara hubungan sosial. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yeniar Indriana (2003:6) 

menemukan bahwa ada hubungan yang sangat signifikan antara jenis aktivitas, 
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religiusitas, tingkat kemandirian, dan tingkat pendidikan dengan kepuasan hidup 

orang lanjut usia, tetapi jenis aktifitas tidak dominan. Hubungan antara aktifitas 

hiburan dengan kepuasan hidup orang lanjut usia adalah positif dan sangat 

signifikan. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan Ketua Perkumpulan 

pada perkumpulan pensiunan Unnes Anggara Kasih terdapat beberapa aktivitas 

yang dilakukan secara rutin tiap 35 hari (selapanan) sekali yaitu pada tiap hari 

selasa kliwon. Pertemuan biasa dilaksanakan berpindah dari rumah ke rumah 

masing-masing anggota secara bergantian. Acara rutin biasa diisi dengan sharing 

mengenai pengetahuan yang baru di dapat dari masing-masing anggota 

perkumpulan. Masalah kesehatan dan pengetahuan baru selalu mejadi pokok 

bahasan yang menarik bagi mereka. Kegiatan-kegiatan positif lainnya seperti 

kegiatan sosial juga dilakukan para pensiunan Unnes dalam perkumpulan tersebut. 

Fenomena mengenai kepuasan hidup di kalangan perkumpulan Anggara 

Kasih juga didapatkan dari hasil wawancara dengan Drs. Zoedindarto 

Boedhyhartono salah satu pengurus perkumpulan. Hasil wawancara mengungkap 

bahwa kebanyakan dari mereka menganggap perkumpulan yang mereka bentuk 

merupakan wujud dari keinginan mereka untuk terus berkumpul bersama teman-

teman seperjuangan, untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan 

berguna bagi masyarakat. Keinginan mereka untuk bergabung juga atas dasar 

kesenangan untuk berkegiatan.  

Dari fenomena tersebut dapat ditemukan adanya kepuasan hidup para 

lansia yang terlihat dari keikutsertaan mereka dalam setiap kegiatan yang 
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dilaksanakan anggota perkumpulan Anggara Kasih. Hal yang memperkuat adanya 

fenomena kepuasan hidup di kalangan anggota Perkumpulan Anggara Kasih juga 

ditunjukkan dari alasan mereka mendirikan perkumpulan tersebut, yaitu adanya 

keinginan dari tiap-tiap anggota untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama 

sehingga kekosongan waktu yang ada bisa dimanfaatkan dengan baik. Saling 

menyemangati antar anggota juga membuat perasaan mereka lebih senang dan 

nyaman dalam menjalani hidup. Mereka mengatakan dengan lebih sering 

berkumpul maka perasaan bahagia mereka semakin bertambah, dengan perasaan 

bahagia tersebut meraka tidak akan khawatir akan masa tua mereka. 

Fenomena mengenai kepuasan hidup juga ditemukan di kalangan lansia 

yang tidak tergabung dalam perkumpulan Anggara Kasih. Hasil wawancara 

mengungkap bahwa mereka menganggap kesenangan dan kebahagiaan mereka 

adalah ketika mereka bisa berkumpul dengan keluarganya, menghabiskan waktu 

bersama cucu-cucu mereka, mengingat kemampuan fisik mereka yang mulai 

terbatas. Terbatasnya kemampuan mereka untuk melakukan aktifitas sosial 

membuat mereka tidak memiliki pilihan lain untuk tetap tinggal di rumah dan 

menghabiskan sisa hidupnya bersama keluarga mereka. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa mereka yang tidak tergabung dalam organisasi juga memiliki kepuasan 

hidup ketika masa lansia, hanya saja cara mereka dalam memperoleh kepuasan 

yang berbeda. Pada kenyataannya mereka yang tidak tergabung dalam organisasi 

juga merasa senang, gembira dan tenang dalam menghadapi masa lansia. 

Berdasarkan kedua fenomena tersebut mengenai kepuasan hidup lansia 

yang kelompok Anggara Kasih dan tidak  menunjukkan bahwa mereka sama-
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sama memiliki kepuasan hidup dalam menghadapi masa lansia mereka. Akan 

tetapi bila dicermati kembali terdapat tingkat kepuasan hidup yang berbeda antara 

lansia yang tergabung dalam organisasi dan tidak. Seperti halnya yang 

diungkapkan Havighurst dalam Neugarten (1968: 161 ) bahwa perubahan sosial 

yang terjadi pada orang lanjut usia antara lain terjadinya penurunan aktifitas, juga 

menurunnya berbagai keterikatan, baik keterikatan sosial maupun keterikatan 

psikologis. Aktivitas yang menurun pada masa usia lanjut biasanya berkaitan 

dengan menurunnya kemampuan fisik dibanding usia-usia sebelumnya. 

Keterikatan sosial yang mengalami penurunan misalnya interaksi antar orang 

lanjut usia dengan lingkungan sekitarnya. Adapun keterikatan secara psikologis 

yang juga mengalami penurunan, misalnya adanya perilaku merefleksikan 

besarnya ikatan emosional antara orang lanjut usia dengan lembaga ataupun 

orang-orang lain di luar lingkungan keluarganya.  

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa lansia yang tergabung dalam 

organisasi maupun yang tidak sama-sama memiliki kepuasan. Terdapat pula teori 

yang menunjukkan bahwa orang ketika menginjak masa lansia juga mulai 

mengurangi aktivitasnya di luar rumah. Akan tetapi belum diketahui mana yang 

lebih merasakan kepuasan hidup ketika menghadapi masa lansia antara lansia 

yang tergabung dalam kelompok perkumpulan dan tidak ( Lansia yang hanya 

tinggal di rumah saja tanpa melakukan aktivitas sosial).  

Berdasaran hal tersebut di atas maka peneliti bertujuan untuk melakukan 

penelitian serta guna mendapatkan simpulan yang lebih tajam dan ilmiah  maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Perbedaan Kepuasan 
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Hidup Lansia Pada Kelompok Pensiunan Dosen UNNES Anggara Kasih dan 

Non-Anggara Kasih 

 

1.2  Rumusan Permasalahan 

Mengacu pada judul penelitian diatas maka rumusan masalah penelitian 

adalah apakah ada perbedaan kepuasan hidup lansia pada Kelompok Pensiunan 

Dosen UNNES Anggara kasih dan Non-Anggara Kasih? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan kepuasan hidup lansia pada Kelompok 

Pensiunan Dosen UNNES Anggara kasih dan Non-Anggara Kasih. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan referensi dan 

memperkaya teori di bidang Psikologi Perkembangan Lansia terutama dalam hal 

kepuasan hidup, serta dapat menambah wawasan bagi para mahasiswa psikologi 

khususnya yang berminat pada bahasan yang berkaitan dengan perkembangan 

Lansia. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Sebagai bahan masukan bagi para lansia untuk bisa mengisi masa 

tua mereka dengan hal-hal yang bisa membuat mereka merasa 

bahagia dengan lebih maksimal. 

1.4.2.2 Memberikan pengetahuan bagi anak-anak yang memiliki orang tua 

lansia untuk bisa memberikan dukungan terhadap hal-hal yang 

dapat membuat mereka merasa senang dan lebih berarti. 

1.4.2.3 Bagi Perkumpulan Anggara Kasih dapat digunakan sebagai bahan 

referensi anggota dalam menambah jumlah keanggotaan. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Definisi Kepuasan Hidup  

2.1.1 Definisi Kepuasan hidup 

Kepuasan merupakan kondisi subjektif dari keadaan pribadi seseorang 

sehubungan dengan perasaan senang sebagai akibat dari adanya dorongan atau 

kebutuhan yang ada pada dirinya dan dihubungkan dengan kenyataan yang 

dirasakan (Chaplin, 2005:444). 

Pavort & Diener, 1993  dalam Berg (2008:3) menyatakan bahwa 

kepuasan hidup adalah kemampuan seseorang untuk menikmati pengalaman-

pengalamannya yang disertai dengan kegembiraan. Selain harus memiliki 

kesehatan fisik, seseorang haruslah memiliki kesehatan mental yang baik, guna 

menikmati pengalaman-pengalamannya.  

Menurut Santrock (2002:252) kepuasan hidup adalah kesejahteraan 

psikologis secara umum atau kepuasan terhadap kehidupan secara keseluruhan. 

Kepuasan hidup digunakan secara luas sebagai indeks kesejahteraan psikologis 

pada orang-orang dewasa lanjut. Pendapatan, kesehatan, suatu gaya hidup yang 

aktif, serta jaringan pertemanan dan keluarga dikaitka dengan kepuasan hidup 

orang-orang dewasa lanjut melalui cara yang dapat diduga. Orang-orang dewasa 

lanjut dengan pendapatan yang layak dan kesehatan yang lebih baik cenderung 

untuk puas dengan kehidupannya dibandaing dengan rekan sebayanya yang 
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memiliki pendapatan kecil dan kesehatan yaang buruk (Markides dan Martin, 

1979 dalam Santrock, 2002:253). Suatu gaya hidup yang aktif dikaitkan dengan 

kesejahteraan psikologis pada orang-orang dewasa lanjut (orang-orang dewasa 

lanjut yang pergi ke pertemuan-pertemuan, bepergian, bermain golf, dan latihan 

secara teratur lebih puas dengan hidupnya dibandingkan orang-orang dewasa 

lanjut yang tinggal dirumah dan mengurung dirinya dalam kepompong). Orang-

orang dewasa lanjut yang memiliki jaringan sosial pertemanan dan keluarga yang 

luas juga lebih puas dengan hidupnya dibanding dengan orang-orang dewasa 

lanjut yang terisolasi secara sosial (Chappel dan Badger, 1989; Palmore dkk, 1985 

dalam Santrock, 2002: 253). Beberapa peneliti mempercayai keterikatan yang 

dekat dengan satu atau lebih orang lebih penting daripada jaringan dukungan 

secara keseluruhan (Levvit, 1989 dalam Santrock, 2002: 253) 

Lanjut usia menurut Monks (2002:335) memiliki perbedaan dalam 

mencapai kepuasan hidup, tergantung pada sifat kepribadian masing-masing 

lanjut usia. Lanjut usia ada yang mencapai kepuasan hidup dengan mengundurkan 

diri dari aktifitas dan hubungan sosial (teori pelepasan), namun disisi lain ada 

lanjut usia yang mencapai kepuasan hidup dengan masih tetap aktif dan 

memelihara hubungan sosial atau memelihara hubungan sosial atau melibatkan 

diri pada aktifitas baru, dan hubungan sosial baru sesudah pensiun (teori aktifitas). 

Namun dengan berkembangnya waktu lanjut usia akan mencapai kepuasan hidup 

bila mereka tetap aktif atau menggunakan teori aktifitas dalam hidupnya. 

Jadi berdasarkan definisi yang ada kepuasan hidup lanjut usia adalah 

menggambarkan suatu kondisi yang khas pada diri lanjut usia ketika mereka 
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mengalami banyak kesenangan dan merasa sedikit sekali ketidak senangan 

emosional, dapat menerima kenyataan hidup serta mempunyai semangat hidup 

yang optimis, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan berbagai 

kondisi dalam diri dan lingkungan dan tetap ingin meningkatkan pengalaman 

hidupnya dengan aktif dalam berbagai kegiatan yang ada serta masih melakukan 

kontak sosial. 

2.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Hidup 

Menurut Hurlock (2004:20) kebahagiaan atau kepuasan hidup lanjut usia 

bersifat relatif. Pada semua tingkatan usia dan disetiap saat sepanjang tiap-tiap 

tingkat usia, ada saat bahagia dan puas, dan ada saat tidak bahagia dan tidak puas. 

Kepuasan hidup tidak memiliki arti yang sama bagi setiap lanjut usia (Hurlock, 

2004:443), sehingga untuk mencapainya dibutuhkan adanya faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi kepuasan hidup lanjut usia.  

Menurut Harlock (2004:444) ada beberapa faktor yang relatif penting 

untuk menunjang kepuasan hidup yaitu : 

a. Kesehatan  

Kesehatan yang baik memungkinkan orang pada usia berapa pun 

melakukan apa yang hendak dilakukan. Sedangkan kesehatan yang buruk akan 

menjadi halangan untuk mencapai kepuasan bagi keinginan dan kebutuhan 

mereka. 

b. Daya tarik fisik 

Daya tarik fisik menyebabkan individu dapat diterima dan disukai 

oleh masyarakat dan sering merupakan penyebab dari prestasi yang lebih 
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besar daripada apa yang mungkin dicapai individu kalau kurang mempunyai 

daya tarik. 

c. Tingkat otonomi 

Semakin besar otonomi yang dicapai, semakin besar kesempatan 

untuk merasa bahagia. 

d. Kesempatan-kesempatan interaksi di luar keluarga  

Karena nilai sosial yang tinggi ditekankan pada popularitas, maka 

tingkat usia berapa pun orang akan merasa bahagia apabila mereka 

mempunyai kesempatan untuk mengadakan hubungan sosial dengan orang–

orang di lingkungan luar keluarga seperti dengan masyarakat sekitar, teman 

seusia baik sesama jenis maupun berbeda jenis kelamin dengan cara mengikuti 

kegiatan yang diadakan di lingkungan atau di masyarakat sekiatar tempat 

tinggal lansia seperti arisan, pengajian, kerja bhakti, maka lansia tersebut akan 

mendapat lebih banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan lingkungannya. 

e. Jenis pekejaan  

Semakin rutin sifat pekerjaan dan semakin sedikit kesempatan untuk 

otonomi dalam pekerjaan, semakin kurang memuaskan. 

f. Status kerja  

Semakin berhasil seseorang melaksanakan tugas semakin hal itu 

dihubungkan dengan prestise, maka semakin besar kepuasan yang 

ditimbulkan. 
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g. Kondisi kehidupan  

Kalau pola kehidupan memungkinkan seseorang untuk berinteraksi 

dengan orang di lingkungan keluarga maupun luar keluarga, maka kondisi 

demikian akan memperbesar kepuasan hidup. 

h. Pemilikan harta benda 

Pemilikan harta benda yaitu cara orang merasakan pemilikan benda. 

Dengan memiliki harta benda orang akan merasa tercukupi kebutuhannya 

sehingga orang akan merasa puas. 

i. Keseimbangan antara harapan dan pencapaian 

Jika tujuan seseorang tercapai maka orang akan puas. 

j. Penyesuaian emosional  

Seseorang yang dapat menyesuaikan diri dengan baik, tidak secara 

intensif mengungkapkan perasaan negatif seperti takut, marah dan iri hati. 

k. Sikap terhadap periode usia tertentu 

Perasaan bahagia yang akan dialami pada usia tertentu sebagian 

ditentukan oleh pengalaman–pengalaman pribadi bersama orang lain. 

l. Relialisme dari konsep diri 

Seseorang yang yakin bahwa kemampuannya lebih besar dari yang 

sebenarnya akan merasa tidak bahagia apabila tujuan mereka tidak tercapai. 

m. Relialisme dari konsep peran 

 Seseorang cenderung mengangankan peran yang akan dimainkan 

pada usia mendatang. Apabila peran yang baru tidak sesuai dengan yang 

diharapkan maka mereka merasa tidak bahagia. 
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2.1.3 Aspek – Aspek Kepuasan Hidup 

Menentukan kepuasan hidup lanjut usia dipengaruhi oleh beberapa aspek, 

menurut Hurlock (2004:19) aspek kepuasan hidup antara lain : 

a. Menerima (acceptance)  

Menerima timbul dari penyesuaian diri maupun sosial yang baik. 

Kebahagiaan banyak tergantung pada sikap menerima dan menikmati 

keadaan yang dimiliki orang lain dengan apa yang dimilikinya.  

b. Kasih sayang (affection)  

Kasih sayang merupakan hasil normal dari sikap diterima oleh orang lain. 

Semakin diterima baik orang lain, semakin banyak diharapkan cinta dari 

orang lain.  

c. Prestasi (achievement)  

Berhubungan dengan tercapainya tujuan seseorang. Kerja keras, kompetensi, 

dan pengorbanan pribadi dapat memperoleh uang dan kekuasaan.  

Teori Neugarten dan Mc. Crae  (Neugarten, 1968:174) menyatakan aspek 

kepuasan orang lanjut usia adalah sebagai berikut :  

The life-satisfaction mesure is a sum of ratings on five different 

components. An individual is regarded as high in psychological well-

being to the extent that he (a) take pleasure from whatever the round of 

activities that constitutes  his everyday life; (b) regards his life as 

meaningful and accepts resolutely that which life has been; (c) feels he 

has succeeded in achieving his major goals; (d) holds a positive image 

of self; (e) maintains happy and optimistic attitudes and moods. 

 

Dari aspek diatas peneliti mengembangkan konsep kepuasan hidup orang 

lanjut usia dari Neugarten tersebut antara lain sebagai berikut : 
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a. Senang dengan aktivitas yang dilakukan sehari- hari. 

Senang dengan aktivitas yang dilakukan sehari-hari dapat dikatakan 

sebagai reaksi manusia terhadap situasi dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam kehidupan masyarakat kita, seringkali orang melakukan kegiatan 

sehari-hari karena kewajiban, bukan karena merasa senang melakukannya 

sehingga orang dapat merasa terpaksa dalam melakukan aktivitas yang 

tidak disukainya sama sekali. Alasan lain yang menyebabkan orang tidak 

dapat melakukan kegiatan yang tidak disenangi adalah adanya berbagai 

keterbatasan seperti keterbatasan waktu, tenaga, dana dan kesempatan. 

b. Menganggap hidupnya penuh arti, menerima dengan tulus kondisi 

kehidupannya 

Orang yang selalu bahagia bila merasa bahwa hidupnya itu berarti, begitu 

sebaliknya orang-orang yang merasa bahwa kehidupan mereka tidak 

berarti cenderung untuk tidak bahagia dengan segala aspek kehidupan 

mereka. Mereka memiliki peluang yang besar untuk merasa cemas, sering 

merasa lebih sulit berkonsentrasi, merasa bersalah, merasa takut tanpa 

alasan yang jelas, sering menangis dan putus asa. Mereka sering merasa 

dirinya tidak berharga dan menderita tekanan batin yang berat. Bagi orang 

lanjut usia, penghayatan terhadap prinsip-prinsip hidup tersebut biasanya 

lebih baik. Penerimaan diri mereka lebih besar terhadap apapun yang 

dialaminya. Hal tersebut kemungkinan akan dapat berdampak positif pada 

aspek yang kedua ini, yaitu menganggap hidupnya penuh arti dan 

menerima dengan tulus kondisi kehidupannya. 
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c. Merasa telah berhasil mencapai cita-cita atau sebagian besar hidupnya. 

Kebahagiaan adalah pencapaian cita-cita dan keberhasilan dalam apa 

yang diinginkan. Dalam budaya jawa, terutama pada lebih dari se-abad 

yang lalu, hanya perkawinanlah cita-cita yang boleh diangan-angankan 

para gadis. Para wanita tidak boleh bersekolah, tidak boleh bekerja di luar 

rumah, tidak boleh menduduki jabatan di masyarakat.  

d. Berpegang teguh pada gambaran diri yang positif. 

Neugarten  menjelaskan bahwa berpegang teguh pada pendiriannya yang 

positif sangat berkaitan dengan harga diri seseorang. Apabila seseorang 

atau para lanjut usia mempunyai pegangan dan prinsip hidup yang kuat 

dan positif, maka ia akan mempunyai harga diri yang kuat pula. Kepuasan 

hidup lanjut usia ditunjukkan dalam konsep diri yang positif yang 

mencerminkan kesesuaian antara cita-cita masa lalu dengan kondisi 

kehidupan sekarang yang dialami. Hal tersebut menunjukkan pula 

semangat hidup dan suasana hati yang positif. 

e. Mempunyai  sikap hidup yang optimistik dan suasana hati yang bahagia. 

Orang yang optimis pada dirinya dalam memandang sesuatu, selalu 

berpikir positif, antusias terhadap segala pembaharuan, berorientasi ke 

dunia luar ( masa depan), terbuka, semangat, jujur dan terus terang. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa orang yang optimis adalah 

orang yang tidak pernah putus asa. 

Dari kedua uraian di atas maka aspek-aspek kepuasan hidup adalah  

merasa senang dengan aktivitas yang dilakukan sehari- hari, menganggap 
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hidupnya penuh arti menerima dengan tulus kondisi kehidupannya, merasa telah 

berhasil mencapai cita-cita atau sebagian besar hidupnya, berpegang teguh pada 

gambaran diri yang positif dan mempunyai  sikap hidup yang optimistik dan 

suasana hati yang bahagia. 

2.2 Lansia 

2.2.1 Pengertian Lansia 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1998 tentang 

kesejahteraan usia pada Bab I Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi “lanjut usia adalah 

seorang yang mencakup usia 60 tahun ke atas”. Semua orang akan mengalami 

proses menjadi tua dan masa tua merupakan masa hidup manusia yang terakhir, 

yang pada masa ini seseorang mengalami kemunduran fisik, mental dan sosial 

sedikit sampai tidak melakukan tugasnya sehari-hari lagi hingga bagi kebanyakan 

orang masa tua itu merupakan masa yang kurang menyenangkan. 

Menurut Hardywinoto dan Setiabudi (1999: 106), “Yang dimaksud dengan 

kelompok lansia adalah kelompok penduduk yang berusia 60 tahun ke atas”. 

Searah dengan pertambahan usia, mereka akan mengalami degeneratif baik dari 

segi fisik maupun segi mental.  

“Usia tua adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang, yaitu 

sutu periode dimana seseorang telah beranjak jauh dari periode terdahulu yang 

lebih menyenangkan, atau beranjak dari waktu yang penuh dengan manfaat” 

(Hurlock, 2004:80). Lebih lanjut usia tua adalah merupakan suatu perubahan 

dimana seseorang sudah tidak mengalami evolusi lagi. Periode selama usia lanjut, 
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ketika kemunduran fisik dan mental terjadi secara perlahan dan bertahap, keadaan 

fisik lemah dan tak berdaya (Hurlock, 2004:387).  

Menurut Monks dan Haditono (2002:323) menyatakan bahwa “Perubahan 

fisik yang menyebabkan seseorang berkurang harapan hidupnya disebut proses 

menjadi tua. Proses ini merupakan sebagian dari keseluruhan proses menjadi tua. 

Proses menjadi tua ini banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor kehidupan bersama 

dan faktor pribadi orang itu sendiri, yaitu regulasi diri sendiri”. Lebih lanjut 

menurut Thomae (dalam Monks dan Haditono, 2002:232) berpendapat bahwa 

proses menjadi tua merupakan suatu struktur perubahan yang mengandung 

berbagai macam dimensi. Ia menyebutkan mengenai (1) proses biokemis dan 

fisiologis yang oleh Burger disebut “proses penuaan yang primer”, dalam daerah 

batas psikofisiologis; (2) proses fisiologis atau timbulnya penyakit-penyakit; (3) 

perubahan fungsional-psikologis; (4) perubahan kepribadian dalam arti sempit; (5) 

penstrukturan kembali dalam hal sosial-psikologis yang berhubungan dengan 

bertambahnya usia; (6) perubahan yang berhubungan dengan kenyataan bahwa 

orang tidak hanya mengalami keadaan menjadi tua ini, melainkan bahwa 

seseorang juga mengambil sikap terhadap keadaan tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa lanjut usia adalah 

periode penutup dalam rentang hidup seseorang dimana mereka sudah tidak 

mengalimi evolusi lagi, sehingga usia lanjut mengalami adanya kemunduran 

secara alami yang tidak dapat dihindari baik secara fisik maupun mental, namun 

kemunduran ini bukan merupakan penyakit. 
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2.2.2 Batasan Lansia 

Menurut Monks dan Haditono (2002:330) “Masa puncak (lanjut usia) 

adalah 50-60 tahun yang sekaligus menandai masuk dewasa akhir”. Hurlock 

(2004:380) menambahkan bahwa “usia 60 biasanya dipandang sebagai garis 

pemisah antara usia madya dan usia lanjut”. Lebih lanjut Hurlock mengatakan “... 

ada kecebderungan yang meningkat untuk menggunakan usia 65 sebagai usia 

pensiun dalam berbagai urusan, sebagai tanda mulainya usia lanjut”.  

Batasan umur untuk usia lanjut dari waktu kewaktu berbeda. WHO 

membagi umur tua sebagai berikut :  

a. Umur lanjut (elderly) :60-74 tahun  

b. Umur tua (old) : 75-90 tahun  

c. Umur sangat tua (very old) : lebih dari 90 tahun  

Menurut Levinson (dalam Monks, 2004:329):  

1. Masa anak dan masa remaja (0-20 tahun) 

2. Masa dewasa awal (17-45 tahun) 

3. Masa dewasa madya (40-65 tahun)  

4. Masa dewasa akhir (60 tahun keatas) 

Menurut Hurlock (2004:14) dalam tahapan perkembangan dalam rentang 

kehidupan mengatakan bahwa batasan masa tua atau masa usia lajut adalah usia 

60 tahun sampai meninggal 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa awal dari usia 

lanjut usia adalah 60 tahun hingga orang tersebut meninggal. 
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2.2.3 Teori Sosial Tentang Masa Usia Lanjut 

Ada beberapa teori mengenai masa lanjut usia antara lain : 

a. Teori Aktivitas 

Teori ini menyatakan hanya dengan terus melakukan berbagai akvitas, 

para lanjut usia mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan. Maksudnya dengan 

tetap aktif dan berprestasi serta merasa tetap dibutuhkan oleh orang lain 

mernbuat para lanjut usia dapat menikmati kebahagiaan dimasa usia lanjut. 

Mereka yang merasa tidak dibutuhkan lagi akan merasa tidak puas dan tidak 

bahagia (Havighurst dalam Neurgarten, 1968:161). 

b. Teori Disengagemen (Pelepasan) 

Menurut teori yang dikemukakan oleh Cumning dan Henry (Havighurst 

dalam Neurgarten, 1968:161) ,proses menjadi tua ditentukan menjadi dua arah.  

Disatu pihak orang menjadi tua makin tidak terlibat secara emosional dengan 

dunia disekitarnya. Individu makin melepaskan dirinya dari berbagai ikatan. 

Sebaliknya individu dilepaskan oleh kehidupan bersama pada waktu pensiun. 

Pelepasan diri yang ditentukan oleh dua arah yang berbeda, menurut teori ini 

merupakan proses yang wajar dalam kehidupan manusia laniut usia. Manusia 

menjadi tua dan mengalami pelepasan menjadi lebih bahagia dengan kebebasan 

yang didapat, kewajiban-kewajibannya akan menjadi berkurang terhadap 

lingkungan sosial dan terhadap kehidupan bersama. 

c. Teori Keterikatan Selektif 

Munichs (dalam Monk dkk, 2002:355), mengemukakan bahwa 

seseorang yang telah memasuki masa usia lanjut dan tidak mempunyai peranan 
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dalam masyarakat atau kehilangan aktivitas sosialnya, maka seseorang akan 

berusaha untuk memasuki lingkungan sosial yang lain, namun lebih terbatas 

akan memberikan peran yang baru bagi mereka. Mereka akan melakukan 

dengan rasa senang dan puas karena merasa mempunyai banyak waktu untuk 

melakukan kegiatan baru yang sesuai dengan kemampuannya. Sebagai contoh 

seorang kakek yang pensiun, kemudian memilih tinggal dirumah dengan 

aktivitas mengasuh cucunya. 

Ketiga teori menunjukkan bahwa ada beberapa macam cara untuk 

mencapai kebahagiaan hidup pada manusia lanjut usia, yaitu dengan cara mencari 

aktivitas lain, dengan membiarkan masa itu berlalu karena memang sudah dinanti, 

juga dengan cara memilih kegiatan apa yang sesuai dengan kemampuannya.  

 

2.3 Perbedaan Kepuasan Hidup Kelompok Pensiunan Dosen 

UNNES Anggara Kasih dan Non-Anggara Kasih 

Kepuasan hidup adalah menggambarkan suatu kondisi yang khas pada 

diri lanjut usia ketika mereka mengalami banyak kesenangan dan merasa sedikit 

sekali ketidaksenangan emosional, dapat menerima kenyataan hidup serta 

mempunyai semangat hidup yang optimis, mempunyai kemampuan untuk 

menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi dalam diri dan lingkungan dan tetap 

ingin meningkatkan pengalaman hidupnya dengan aktif dalam berbagai kegiatan 

yang ada serta masih melakukan kontak sosial. 

Tugas perkembangan adalah juga merupakan faktor dari kepuasan hidup, 

hal ini dikarenakan apabila orang lanjut usia mampu menyesuaikan diri dengan 
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tugas perkembangan dengan baik, maka akan merasa berhasil dalam hidup dan 

timbul perasaan bahagia dan puas dalam hidup. Adapun tugas perkembangan 

tersebut menurut Hurlock (2004:100) adalah : 

a. Menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan.  

b. Menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya penghasilan 

keluarga.  

c. Menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup.  

d. Membentuk hubungan dengan orang-orang seusia.  

e. Membentuk pengaturan kehidupan fisik yang memuaskan.  

f. Menyesuaikan diri dengan peran sosial secara luwes. 

Teori di atas diperkuat oleh hasil penelitian Santrock (2002:254) yang 

mengungkapkan bahwa mayoritas orang lanjut usia berusia 80 tahun atau lebih 

masih terus hidup di dalam komunitas. Lebih dari sepertiga dari orang lanjut usia 

berusia 80 tahun atau lebih yang tinggal di dalam komunitas melaporkan bahwa 

kesehatan mereka baik sekali, 40% mengatakan bahwa mereka tidak memiliki 

pembatasan aktivitas.  

Toni Antonucci (dalam Santrock, 2002:255) mengatakan bahwa 

kemungkinan interaksi sosial dengan orang lain yang menyediakan dukungan 

sosial kepada para kaum lansia memberikan suatu pandangan terhadap diri sendiri 

yang lebih positif. Adanya pandangan terhadap diri yang positif tersebut 

menunjukkan adanya kepuasan hidup yang meningkat dengan adanya interaksi 

sosial. Dukungan sosial juga mempengaruhi kesehatan mental kaum lanjut usia. 

Orang yang depresi memiliki hubungan sosial yang lebih kecil, mengalami 
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masalah dalam interaksi dengan anggota jaringan sosial yang mereka miliki dan 

sering kali mengalami kehilangan dalam hidupnya (Coyne, Wortman & Lehman 

dalam Santrock 2002:255). 

Gerungan (2000:24) menyebutkan bahwa pada dasarnya manusia 

merupakan makhluk sosial yang tidak bias lepas dari ikatan sosial. Seorang bayi 

baru lahir pasti membutuhkan bantuan untuk dapat melanjutkan kehidupannya 

karena bayi manusia terlahir tanpa kemampuan untuk mandiri. Berbeda dengan 

beberapa makhluk lain yang dapat mandiri semenjak dilahirkan. 

Havighurst dalam Neugarten (1968:161) juga mengungkapkan bahwa 

perubahan sosial yang terjadi pada orang lanjut usia antara lain terjadinya 

penurunan aktifitas, juga menurunnya berbagai keterikatan, baik keterikatan sosial 

maupun keterikatan psikologis. Aktivitas yang menurun pada masa usia lanjut 

biasanya berkaitan dengan menurunnya kemampuan fisik dibanding usia-usia 

sebelumnya. Keterikatan sosial yang mengalami penurunan misalnya interaksi 

antar orang lanjut usia dengan lingkungan sekitarnya. Adapun keterikatan secara 

psikologis yang juga mengalami penurunan, misalnya adanya perilaku 

merefleksikan besarnya ikatan emosional antara orang lanjut usia dengan lembaga 

ataupun bersosialisasi dengan orang lain di luar lingkungan keluarganya 

(bersosialisasi dalam organisasi kelompok sesama lansia).  

Berbagai penelitian yang berkaitan dengan kepuasan hidup lansia telah 

dilakukan. Dalam penelitian Basar dan Purwadi (2006:123) diungkap bahwa 

terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara kecenderungan hidup 

sehat dengan kepuasan hidup pada lansia. 
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Abu-Bader, dkk (2002:4) mengungkapkan bahwa kepuasan hidup 

dipengaruhi oleh faktor seperti adanya dukungan sosial dari lingkungan dan 

keluarga, status keuangan, kondisi fisik yang berkaitan dengan kesehatan dan 

tempat tinggal mereka dalam menghabiskan masa tua. Hal tersebut menjelaskan 

bahwa adanya dukungan sosial yang meliputi aktivitas sosial dan penerimaan 

orang sekitar turut mempengaruhi tingkat kepuasan lansia. 

Sedang dalam penelitian Eny Hikmawati dan Akhmad Purnama (2008:88) 

menyatakan bahwa lansia yang merasa cukup senang dengan aktivitas 

kesehariannya karena menyadari aktivitas yang dilakukan dapat mengurangi 

beban hidup dengan tidak banyak bergantung pada orang lain. Dengan memiliki 

banyak aktivitas sosial lansia merasa puas dalam menjalani hidup. 

Kesimpulannya dalam teori di kemukakan bahwa lanjut usia akan 

merasakan kepuasan hidup ketika lanjut usia tersebut terus terlibat dalam aktifitas 

sosialnya, berinteraksi serta mencari dukungan sosial, dalam hal ini dengan cara 

ikut berpartisipasi aktif dalam organisasi kelompok.   

Berdasarkan pembahasan di atas, aspek yang mempengaruhi dalam tingkat 

kepuasan hidup adalah  



30 

 

 

 

Gambar 2.1 kerangka berpikir 

2.4 Hipotesis 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan telaah teoritik serta permasalahan 

yang dihadapi, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

“Ada Perbedaan Kepuasan Hidup Lansia Pada Kelompok Pensiuanan Dosen 

UNNES Anggara Kasih dan Non-Anggara Kasih.” 

 

 

KEPUASAN HIDUP LANSIA 

 

Aspek-aspek Kepuasan Hidup Lansia: 

 

1. Merasa senang dengan aktivitas 

sehari-hari 

2. Menganggap hidupnya penuh 

arti 

3. Merasa berhasil 

4. Gambaran diri positif 

5. Sikap hidup optimistic dan 

suasana hati yang bahagia 

Pensiunan dosen 
UNNES Anggara Kasih 

Pensiunan dosen 
UNNES Non-Anggara 

Kasih 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif komparatif. Penelitian kuantitatif menekankan analisisnya 

pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metoda statistik (Azwar, 

2005 : 5), maka penelitian kuantitatif komparatif merupakan penelitian  yang 

berusaha mencari perbedaan suatu variabel tertentu dari dua buah kelompok 

atau lebih. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif kuantitatif untuk 

mengetahui ada tidaknya perbedaan kepuasan hidup lansia pada kelompok 

pensiunan dosen UNNES Anggara Kasih dan Non-Anggara Kasih. 

3.2 Variabel Penelitian 

3.2.1 Identifikasi Variabel Penelitian. 

   Variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: kepuasan 

hidup lansia. 

3.2.2 Definisi Operasional Variabel 

   Definisi operasional merupakan suatu definisi mengenai variabel yang 

dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang dapat 

diamati Azwar (2007:74). Dikemukakannya definisi operasional ini untuk 

menghindari kesalahpahaman mengenai data yang akan dikumpulkan dan untuk 

menghindari kesalahan. 
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Kepuasan hidup lanjut usia adalah menggambarkan suatu kondisi yang 

khas pada diri lanjut usia ketika mereka mengalami banyak kesenangan dan 

merasa sedikit sekali ketidak senangan emosional, dapat menerima kenyataan 

hidup serta mempunyai semangat hidup yang optimis, mempunyai kemampuan 

untuk menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi dalam diri dan lingkungan dan 

tetap ingin meningkatkan pengalaman hidupnya dengan aktif dalam berbagai 

kegiatan yang ada serta masih melakukan kontak sosial. Batasan usia lansia antara 

usia 60 tahun sampai meninggal.  

Kepuasan hidup lansia diukur menggunakan skala kepuasan hidup lansia  

yang mencakup aspek-aspek sebagai berikut : 

a. merasa senang dengan aktivitas yang dilakukan sehari- hari,  

b. menganggap hidupnya penuh arti, menerima dengan tulus kondisi 

kehidupannya,  

c. merasa telah berhasil mencapai cita-cita atau sebagian besar hidupnya,  

d. berpegang teguh pada gambaran diri yang positif dan  

e. mempunyai  sikap hidup yang optimistik dan suasana hati yang bahagia. 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2006:108). 

Populasi dalam penelitian ini adalah Kelompok Pensiunan Dosen UNNES 

Anggara Kasih dan Non-Anggara Kasih. Karakteristik populasi dalam penelitian 

ini adalah: 

a. Dosen Unnes yang sudah memasuki masa pensiun . 
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b. Berdomisili di wilayah semarang. 

c. Kelompok Anggara Kasih merupakan seluruh anggota yang masih aktif 

dalam perkumpulan Anggara Kasih. 

d. Kelompok Non-Anggara Kasih merupakan semua pensiunan dosen 

UNNES yang tidak tercatat sebagai anggota perkumpulan Anggara Kasih. 

Berdasarkan karakteristik diketahui populasi sebanyak 145 orang dengan 

rincian 42 pensiunan tergabung dalam organisasi Anggara Kasih dan 103 

pensiunan yang tidak tergabung dalam organisasi Anggara Kasih. 

3.3.2 Sampel 

Menurut Azwar (2007: 79), sampel merupakan bagian dari populasi yang 

memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh populasi. Sedangkan menurut Arikunto 

(2006: 131) sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian populasi atau sering disebut 

dengan studi populasi atau studi sensus. ”Studi populasi yaitu penelitian yang 

dilakukan dengan meneliti semua elemen yang ada di wilayah penelitian” 

(Arikunto, 2006: 131). Penelitian populasi dilakukan apabila peneliti ingin 

melihat semua liku-liku yang ada di dalam populasi. Oleh karena itu subjeknya 

meliputi semua yang terdapat di dalam populasi. Objek populasi yang diteliti, 

hasilnya dianalisis, disimpulkan dan kesimpulan itu berlaku untuk seluruh 

populasi. 

Sampel pada penelitian ini yaitu 30 pensiunan yang tergabung dalam 

organisasi perkumpulan pensiunan dosen Unnes Anggara Kasih dan 30 pensiunan 

yang tidak tergabung dalam organisasi  perkumpulan pensiunan dosen Unnes . 
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3.4  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk 

memperoleh data yang diteliti. Metode pengumpulan data dalam kegiatan 

penelitian mempunyai tujuan menungkap fakta mengenai variabel yang diteliti. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Skala 

Psikologi yang disusun peneliti. Skala merupakan alat ukur psikologi yang 

biasanya digunakan untuk mengukur aspek yang antara lain memiliki ciri 

stimulusnya bersifat ambigu serta tidak terdapat jawaban yang benar dan salah. 

(Azwar, 2007:3-4 ). Adapun alat ukurnya berupa skala kepuasan hidup lansia. 

Berikut merupakan susunan item dari skala kepuasan hidup lansia, yaitu 

sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Blue Print Skala Kepuasan Hidup Lansia 

No. Aspek Indikator No.Item Fav. 
No. Item 

Unfav. 

1. 
Merasa senang dengan 

aktivitas 

- tanpa beban 11, 21 4 

- menikmati kegiatan sehari-hari 18, 29, 33, 42 - 

- tanpa mengeluh 19 5, 12, 30 

2. Hidup penuh arti 

- menerima kondisi hidup 

dengan tulus 

22, 37 34, 40 

- berguna bagi orang lain 10, 31, 43 20,38 

3. Berhasil dalam cita-cita 

- tujuan hidupnya tercapai 1, 23, 28 - 

- kesesuaian antara harapan dan 

kenyataan 

6, 24 17, 46 

4. 
Teguh pada gambaran 

diri yang positif 

- konsep diri yang positif 7, 16 27, 50 

- menghargai dirinya sendiri 13, 26 3, 9, 47 

5. 
Sikap hidup optimis dan 

suasana hati bahagia 

- tidak mudah putus asa 2, 8, 44 35, 48 

- terbuka pada hal-hal baru 15, 36 25, 41 

- hidup penuh semangat dan 

bahagia 

32,39, 49 14, 45 

Jumlah 29 21 
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Bentuk penskalaan yang akan digunakan untuk mencari hasil skor adalah 

berupa  Penskalaan Respon/Skala Likert yang sudah dimodifikasi. Adapun cara 

pemberian skornya dilakukan degan cara respon-respon yang positif terhadap item 

favorabel akan diberi bobot yang lebih tinggi daripada respon yang negatif. 

Pilihan jawaban SS diberi skor 4, S=3, TS=2, dan STS=1. Sementara untuk item 

yang unfavorabel, respon yang positif akan diberi skor yang lebih rendah daripada 

respon yang negatif. Skor jawaban SS=1, S=2, TS=3, STS=4. Lebih jelasnya 

dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut : 

Tabel.3.2 

Susunan Penskoran Item Skala Kepuasan Hidup Lansia 

Kategori Jawaban 
Favorabel Unfavorabel 

SS 4 1 

S 3 2 

TS 2 3 

STS 1 4 

 

3.4.1 Validitas dan Reliabilitas 

Alat yang digunakan untuk mengambil data harus diperhatikan terlebih 

dahulu validitas dan reliabilitasnya. 

3.4.1.1 Validitas 

Uji validitas alat ukur menurut Azwar (2008:5) mendefinisikan alat ukur 

sebagai ukuran tingkat kecermatan suatu alat ukur melakukan fungsi ukurnya. 

Suatu alat ukur dapat dikatakan mempunyai validitas tinggi apabila dapat 

menjalankan fungsinya atau memberikan hasil alat ukur yang tepat dan akurat 

sesuai dengan maksud pengukuran tersebut. Teknik validitas yang digunakan 
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dalam penelitian ini adalah teknik korelasi product-moment dari Karl Pearson 

(Arikunto, 2006:170). Adapun rumus korelasi product-moment adalah:  

 

r xy = 
2222 YYNXXN

YXXYN
  

Keterangan : 

Rxy : Koefisien korelasi  antar X dan Y 

X
 
: Jumlah skor masing-masing aitem 

Y : Jumlah skor semua aitem 

XY : Jumlah skor X dan Y 

 N: Jumlah subjek (responden) 

X 2 : Kuadarat yang dijumlah skor tiap item 

Y 2 : Kuadrat skor di total  

 

3.4.1.2 Reliabilitas  

Reliabilitas mengacu pada pengertian bahwa suatu instrumen cukup 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut 

dianggap sudah baik. Oleh karena itu, semakin tinggi reliabilitas, semakin 

dipercaya serta diandalkan sebagai pengumpul data (Arikunto, 2006:178). Hal 

tersebut ditunjukkan oleh taraf keajegan (konsistensi) skor yang diperoleh para 

subjek yang diukur dengan alat yang sama, atau diukur dengan alat yang setara 

pada kondisi yang berbeda.  
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Dalam penelitian ini untuk mencari reliabilitas instrumen, peneliti 

menggunakan rumus Alpha, karena perolehan skor dalam skala ini merupakan 

rentangan berbentuk skala dari 1 sampai 4, skor yang diperoleh bukan 1 dan 0 

(Arikunto, 2006:196).  

Jenis uji reliabilitas yang digunakan dengan menggunakan rumus Alpha 

(Arikunto,2006:196) yaitu : 

t

b

xy
k

k
r

2

2

1
1

……………………………………….……………….(2) 

Keterangan : 

rxy :  reliabilitas instrumen 

K : Banyaknya butiran pertanyaan 

∑ σb
2 
: jumlah varian butir 

σ t
2 
: varians total 

3.5  Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh dari suatu penelitian dapat memberikan keterangan 

supaya dapat dipahami dengan tepat dan teliti dibutuhkan pengolahan lebih lanjut 

dari data tersebut. Sesuai sifat data yang diperoleh yaitu bersifat kuantitatif, maka 

dalam pengolahan tersebut data yang telah dikumpulkan dengan menganalisis 

cara statistik. 

Analisis data dilakukan untuk menguji hipotesis dalam rangka menentukan 

kesimpulan untuk mencapai tujuan penelitian. Metode analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan T-Tes guna memberi 
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perbedaan kepuasan hidup antara yang aktif bersosialisasi dalam organisasi dan 

tidak. Analisis T-Tes ini dengan menggunakan perhitungan statistik yaitu dengan 

Statistical Packages For Social Science (SPSS) 17.0 for windows. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Analisis Hasil Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif komparatif. Untuk 

menganalisanya peneliti menggunakan data-data numerikal atau data dalam 

bentuk angka yang dideskripsikan dengan menguraikan kesimpulan yang didasari 

dan diolah dengan menggunakan metode statistik.  

Kategori analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

kategorisasi berdasarkan model distribusi normal, penggolongan subjek ke dalam 

3 kategori sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Penggolongan Kategori Analisis 

 

No Interval Skor Kriteria 

1 X ≥ (M + 1 σ) Tinggi 

2 (M – 1 σ) ≤ X < (M + 1 σ) Sedang 

3 X < (M – 1 σ) Rendah 

 

Keterangan: 

M (µ) = Mean Teoritis 

X = Skor 

σ  = Standar deviasi 

Deskripsi data tersebut di atas memberikan gambaran penting mengenai 

distribusi skor skala pada kelompok subjek yang dikenai pengukuran dan 

berfungsi sebagai infomasi mengenai keadaan subjek pada aspek atau variabel 

yang diteliti. 
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4.1.1 Deskripsi Data Penelitian 

4.1.1.1. Gambaran Secara Umum 

Gambaran Kepuasan Hidup Pensiunan Dosen Unnes kelompok Anggara 

Kasih dan Non-Anggara Kasih dapat dilihat dari data empirik penelitian dengan 

teknik perhitungan menggunakan bantuan komputer program SPSS 17.0 for 

windows dengan hasil pada tabel sebagai berikut: 

Tabel. 4.2 Data Empirik Penelitian 

Variabel N Mean Standar Deviasi 

Kepuasan Hidup Lansia 

Kelompok Anggara 

Kasih 

30 139,2333 13,61461 

Kepuasan Hidup Lansia 

Non-Kelompok Anggara 

Kasih 

30 135,5000 12,12791 

 

Analisis data hasil penelitian dilakukan dengan bantuan statistik dari data 

yang telah dianalisis yang mencakup jumlah subjek (N) dalam kelompok, mean 

skor skala (M), skor minimum (Xmin), skor maksimum (Xmaks), dan statistik-

statistik lain yang dianggap perlu. 

Kepuasan hidup lansia diukur dengan skala kepuasan hidup sebanyak 43 

item dengan skor . Berdasarkan hal tersebut maka perhitungan analisisnya adalah 

berikut: 

Skor Tertinggi = (jumlah aitem x skor tertinggi) = 43 x 4 = 172 

Skor Terendah = (jumlah aitem x skor terendah) = 43 x 1 = 43 

Mean Teoritik (µ ) = (skor tertinggi – skor terendah) : 2  = (172-43): 2 = 64,5 

Standar Deviasi (σ) = (skor tertinggi – skor terendah) : 6 = (172-43) : 6 = 21,5 
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Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh distribusi frekuensi Kepuasan 

Hidup Lansia pada Pensiunan Dosesn Unnes Perkumpulan Anggara Kasih dan 

Non-Anggara Kasih  pada tabel 4.3 sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Kepuasan Hidup Lansia 

Interval Skor Kategori 
Anggara Kasih Non- Anggara kasih 

F % F % 

X ≥ 86 Tinggi 30 100 30 100 

43 ≤ X < 86 Sedang - - - - 

X < 43 Rendah - - - - 

Total 30  30  

 

Berdasarkan  tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kelompok 

Anggara Kasih memiliki tingkat Kepuasan Hidup pada kategori sama tinggi 

dengan Kelompok Non-Anggara Kasih. Kelompok Anggara Kasih memiliki 

tingkat Kepuasan Hidup yang berada dalam kategori tinggi dengan jumlah 30 

orang (100%). Begitu pula pada Pensiunan Non-Anggara Kasih juga memiliki 

tingkat Kepuasan Hidup yang berada dalam tingkat kategori tinggi dengan jumlah 

30 orang (100%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar grafik berikut 

ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 4.1. Gambaran Kepuasan Hidup pada Kelompok Pensiunan Dosen Unnes 

Anggara Kasih dan Non-Anggara Kasih. 
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4.1.1.2. Gambaran Kepuasan Hidup Lansia Berdasarkan Jenis Kelamin 

Distribusi frekuensi Kepuasan Hidup Lansia berdasarkan Jenis Kelamin 

pada Pensiunan Dosen Unnes Kelompok Anggara Kasih dan Non-Anggara Kasih  

pada tabel 4.4 sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Kepuasan Hidup Lansia  

Berdasarkan Jenis Kelamin 

Interval 

Skor 
Kategori 

Anggara Kasih Total 
Non- Anggara 

kasih 
Total 

L % P % F % L % P % F % 

X ≥ 86 Tinggi 21 70 9 30 30 100 24 80 6 20 30 100 

43 ≤ X < 86 Sedang - - - - - - - - - - - - 

X < 43 Rendah - - - - - - - - - - - - 

 

Berdasarkan  tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kelompok 

Anggara Kasih memiliki tingkat Kepuasan Hidup pada kategori sama tinggi 

dengan Kelompok Non-Anggara Kasih. Kelompok Anggara Kasih memiliki 

tingkat Kepuasan Hidup yang berada dalam kategori tinggi dengan jumlah 21 

orang (70%) pada anggota laki-laki dan kategori tinggi dengan jumlah 7 orang 

(30%) untuk anggota perempuan. Begitu pula pada Pensiunan Non-Anggara 

Kasih juga memiliki tingkat Kepuasan Hidup yang berada dalam tingkat kategori 

tinggi dengan jumlah 24 orang (80%) pada anggota laki-laki dan kategori tinggi 

dengan jumlah 8 orang (20%) untuk anggota perempuan. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada gambar grafik berikut ini: 
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Grafik 4.2. Gambaran Kepuasan Hidup Berdasarkan Jenis Kelamin pada 

Kelompok Pensiunan Dosen Unnes Anggara Kasih dan Non-

Anggara Kasih. 

 

4.1.1.3. Gambaran Kepuasan Hidup Lansia Berdasarkan Usia 

Batasan umur untuk usia lanjut dari waktu kewaktu berbeda. WHO 

membagi umur tua sebagai berikut :  

d. Umur lanjut (elderly) :60-74 tahun  

e. Umur tua (old) : 75-90 tahun  

f. Umur sangat tua (very old) : lebih dari 90 tahun  

Berdasarkan pembagian umur lansia di atas maka distribusi frekuensi 

Kepuasan Hidup Lansia berdasarkan Usia pada Pensiunan Dosen Unnes 

Kelompok Anggara Kasih dan Non-Anggara Kasih  pada tabel 4.5 sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Kepuasan Hidup Lansia  

Berdasarkan Jenis Kelamin 

Interval 

Skor 
Kategori 

Anggara Kasih Total Non- Anggara kasih Total 

60-

74 
% 

75-

90 
% >90 % F % 

60-

74 
% 

75-

90 
% >90 % F % 

X ≥ 86 Tinggi 27 90 3 10 - - 30 100 28 93,33 2 6,67 - - 30 100 

43 ≤ X < 86 Sedang - - - - - - - - - - - - - - - - 

X < 43 Rendah - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Berdasarkan  tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kelompok 

Anggara Kasih memiliki tingkat Kepuasan Hidup pada kategori sama tinggi 

dengan Kelompok Non-Anggara Kasih. Kelompok Anggara Kasih memiliki 

tingkat Kepuasan Hidup yang berada dalam kategori tinggi dengan jumlah 27 

orang (90%) pada rentang umur 60-74 tahun dan kategori tinggi dengan jumlah 3 

orang (10%) untuk rentang umur 75-90 tahun. Begitu pula pada Pensiunan Non-

Anggara Kasih juga memiliki tingkat Kepuasan Hidup yang berada dalam tingkat 

kategori tinggi dengan jumlah 28 orang (93.33%) pada rentang umur 60-74 tahun 

dan kategori tinggi dengan jumlah 2 orang (6.67%) untuk rentang umur 75-90 

tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar grafik berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 4.3. Gambaran Kepuasan Hidup Berdasarkan Usia pada Kelompok 

Pensiunan Dosen Unnes Anggara Kasih dan Non-Anggara Kasih. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Tinggi Sedang Rendah

AK (60-74)

Non-AK (60-74)

AK (75-90)

Non-AK (75-90)

AK (>90)

Non AK (>90)



45 

 

 

4.1.2 Uji Asumsi 

1. Uji Homogenitas 

 Uji 

homogenitas dimaksudkan untuk mengetahui seragam tidaknya variasi sampel 

yang diambil dari populasi yang sama. Arikunto (2006: 321) menjelaskan bahwa 

pengujian homogenitas menjadi sangat penting apabila peneliti bermaksud 

melakukan generalisasi untuk hasil penelitiannya serta penelitian yang data 

penelitiannya diambil dari kelompok-kelompok terpisah yang berasal dari satu 

populasi. Berikut table  Uji homogenitas dalam penelitan ini menggunakan 

Levene Test: 

Tabel 4.6 Uji Homogenitas 

Test of Homogeneity of Variances 

kepuasan hidup 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.116 1 58 .735 

 

Hasil uji homogenitas di atas menunjukkan Test of Homogenity of 

Variances Kepuasan Hidup Lansia dengan Levene Statistic dengan angka 0.116, 

df2 58, dan sig 0,735. Kaidah yang digunakan adalah jika nilai p > 0,01 maka 

sebarannya homogen dan jika nilai p < 0,01 maka sebarannya tidak homogen. 

Hasil perhitungan berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa p = 0,735 maka 

dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini adalah homogen (p > 0,01). Hal ini 

menunjukkan bahwa kelompok Anggara Kasih dan Non-Anggara Kasih 

merupakan satu populasi dan hasil penelitian dari kedua kelompok tersebut dapat 

digunakan sebagai data penelitian. 
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2. Uji Normalitas 

Uji Normalitas dilakukan untuk melihat kenormalan distribusi data 

variabel penelitian. Data yang terdistrasi secara normal akan membentuk 

distribusi normal, dimana data memusat pada nilai rata-rata dan median. Hal ini 

untuk melihat apakah aspek subjek penelitian memenuhi syarat sebaran normal 

untuk mewakili populasi. Kaidah yang digunakan untuk mengetahui normal 

tidaknya distribusi data adalah jika nilai p>0,05 maka sebaran data berdistribusi 

normal. Berikut table Uji normalitas pada kepuasan hidup dengan menggunakan 

One Sample Kolmogorov-Smirnov Test:  

Tabel 4.7 Uji normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Kolmogorov-Smirnov Z .667 

Asymp. Sig. (2-tailed) .765 

 

Berdasarkan data  One Sample Kolmogorov-Smirnov Test diperoleh nilai 

signifikasi adalah 0,765 dimana hasil perhitungan menunjukkan p>0,05 dengan 

nilai Z= 0,667. Hal ini menunjukkan bahwa skala kepuasan hidup lansia pada 

kelompok Anggara Kasih dan Non-Anggara Kasih memiliki sebaran data 

berdistribusi normal. 

 

4.1.3 Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji homogenitas pada hasil penelitian ini maka langkah 

selanjutnya adalah menguji hipotesis. Adapun hipotesis kerja (Ha) dalam 

penelitian ini berbunyi: “Ada Perbedaan Kepuasan Hidup Lansia Pada Pensiunan 

Dosen Unnes Kelompok Anggara Kasih dan Non Anggara Kasih. Pengujian 
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hipotesis penelitian ini menggunakan uji t-test dengan bantuan SPSS 17.0 for 

Windows. Uji dengan t-test  digunakan karena data penelitian bersifat homogen. 

Berikut table Uji T-Tes Kepuasan Hidup Lansia pada Kelompok Anggara Kasih 

dan Non-Anggara Kasih: 

Tabel 4.7 Uji T-Tes 
Independent Samples Test 

 Equal variances assumed Equal variances not assumed 

T 1.121 1.121 

Df 58 57.241 

Sig. (2-tailed) .267 .267 

Mean Difference 3.73333 3.73333 

 

Berdasarkan hasil uji pada t-test for Equality of Means Equal variances 

assumed di atas diperole nilai t 1,121, df pada Equal variances assumsed sebesar 

58 dan Equal variances not assumsed 57,241, sig.(2-tailed) 0,267. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,267 atau angka signifikansi di 

bawah 0,05, maka diartikan bahwa hipotesis penelitian ini ditolak (Ho > Ha). 

Hasil penelitian t-test ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis kerja dalam 

penelitian ini yang menyatakan bahwa “ ada perbedaan kepuasan hidup lansia 

pada kelompok pensiuanan dosen UNNES Anggara Kasih dan Non-Anggara 

Kasih” ditolak. Dengan mean difference 3,733, dan nilai t 1,121, sehingga tidak 

ada perbedaan. 
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4.2 Pembahasan  

4.2.1 Pembahasan Hasil Deskriptif 

Kepuasan hidup lanjut usia adalah menggambarkan suatu kondisi yang 

khas pada diri lanjut usia ketika mereka mengalami banyak kesenangan dan 

merasa sedikit sekali ketidak senangan emosional, dapat menerima kenyataan 

hidup serta mempunyai semangat hidup yang optimis, mempunyai kemampuan 

untuk menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi dalam diri dan lingkungan dan 

tetap ingin meningkatkan pengalaman hidupnya dengan aktif dalam berbagai 

kegiatan yang ada serta masih melakukan kontak sosial. Batasan usia lansia antara 

usia 60 tahun sampai meninggal.  

Kepuasan hidup lansia diukur menggunakan skala kepuasan hidup lansia  

yang mencakup aspek-aspek sebagai berikut : 

f. merasa senang dengan aktivitas yang dilakukan sehari- hari,  

g. menganggap hidupnya penuh arti, menerima dengan tulus kondisi 

kehidupannya,  

h. merasa telah berhasil mencapai cita-cita atau sebagian besar hidupnya,  

i. berpegang teguh pada gambaran diri yang positif dan  

j. mempunyai  sikap hidup yang optimistic dan suasana hati yang bahagia. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pada Pensiunan Dosen 

Kelompok Anggara Kasih memiliki kepuasan hidup berada dalam kategori 

cenderung tinggi. Hal ini ditandai dengan 100% responden masuk dalam kategori 

tinggi. Pada Pensiunan Dosen Kelompok Non-Anggara Kasih, kepuasan hidup 
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lansia juga berada dalam kategori cenderung tinggi. Hal ini ditandai dengan 100% 

responden masuk dalam kategori tinggi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan hidup lansia pada 

Pensiunan Dosen Kelompok Anggara Kasih dan Non-Anggara Kasih sebanyak 

100 % memiliki kepuasan yang tinggi. 

Berdasarkan  jenis kelamin diperoleh data bahwa Kelompok Anggara 

Kasih memiliki tingkat Kepuasan Hidup yang berada dalam kategori tinggi 

dengan jumlah 21 orang (70%) pada anggota laki-laki dan kategori tinggi dengan 

jumlah 7 orang (30%) untuk anggota perempuan. Begitu pula pada Pensiunan 

Non-Anggara Kasih juga memiliki tingkat Kepuasan Hidup yang berada dalam 

tingkat kategori tinggi dengan jumlah 24 orang (80%) pada anggota laki-laki dan 

kategori tinggi dengan jumlah 8 orang (20%) untuk anggota perempuan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan hidup lansia berdasarkan 

jenis kelamin pada Kelompok Anggara Kasih dan Non-Anggara Kasih 

kebanyakan berjenis kelamin laki-laki memiliki kepuasan hidup pada kategori 

tinggi. 

Berdasarkan  Usia Kelompok Anggara Kasih memiliki tingkat Kepuasan 

Hidup yang berada dalam kategori tinggi dengan jumlah 27 orang (90%) pada 

rentang umur 60-74 tahun dan kategori tinggi dengan jumlah 3 orang (10%) untuk 

rentang umur 75-90 tahun. Begitu pula pada Pensiunan Non-Anggara Kasih juga 

memiliki tingkat Kepuasan Hidup yang berada dalam tingkat kategori tinggi 

dengan jumlah 28 orang (93.33%) pada rentang umur 60-74 tahun dan kategori 

tinggi dengan jumlah 2 orang (6.67%) untuk rentang umur 75-90 tahun. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan hidup lansia berdasarkan 

usia pada Kelompok Anggara Kasih dan Non-Anggara Kasih sebagian besar 

memiliki kepuasan hidup yang tinggi pada rentang usia 60-74 tahun. Masa usia 

tersebut menurut WHO merupakan masa usia lanjut (eldery).  

4.2.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan t-test for Equality 

of Means Equal variances assumed menunjukkan hasil 0,267 (p > 0,05). Hal ini 

berarti  tidak ada perbedaan kepuasan hidup lansia pada pensiunan Dosen Unnes 

Kelompok Anggara Kasih dan Non-Anggara Kasih. 

Hasil penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan kepuasan hidup 

lansia pada pensiunan Dosen Unnes Kelompok Anggara Kasih dan Non-

Anggara Kasih. Berdasarkan deskripsi penelitian, nilai yang ditunjukkan pada 

nilai statistik mean pada Pensiunan Anggara Kasih 139,2333 dan Pensiunan 

Non Anggara Kasih yang hanya sebesar 135,5000. Kepuasan hidup lansia atas 

Pensiunan Anggara Kasih lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan dengan 

kepuasan hidup lansia Non Anggara Kasih. 

Secara umum, kepuasan hidup lansia pada Pensiunan Anggara Kasih 

berada dalam kategori tinggi. Sehingga  disimpulkan bahwa  Pensiunan Anggara 

Kasih memiliki kepuasan hidup yang tinggi terhadap terpenuhinya keinginan, 

kebutuhan dan harapannya. Pada Pensiunan Non Anggara Kasih kepuasan hidup 

berada dalam kategori tinggi pula. Sehingga  disimpulkan bahwa  Pensiunan 

Non Anggara Kasih memiliki kepuasan hidup yang tinggi terhadap terpenuhinya 

keinginan, kebutuhan dan harapannya. 
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Hasil penelitian berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa 

kepuasan hidup lansia pada Kelompok Anggara Kasih dan Non-Anggara Kasih 

kebanyakan berjenis kelamin laki-laki sama-sama memiliki kepuasan hidup 

pada kategori cenderung tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jenis 

kelamin laki-laki baik pada kelompok Anggara Kasih maupun Non Anggara 

Kasih memiliki keepuasan hidup yang cenderung tinggi. Adapun hasil 

persentase yang berbeda antara kedua kelompok tersebut menunjukkan 

perbedaan, akan tetapi hal itu disebabkan karena jumlah laki-laki pada kedua 

kelompok tersebut yang berbeda. 

Sedangkan berdasarkan  Usia Kelompok Anggara Kasih memiliki 

tingkat Kepuasan Hidup yang berada dalam kategori cenderung tinggi pada 

Kelompok Anggara Kasih dan Non-Anggara Kasih yaitu dalam rentang usia 60-

74 tahun (masa usia lanjut). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada Kelompok 

Anggara Kasih dan Non Anggara Kasih sebagian besar berada pada kisaran 

masa usia lanjut yaitu 60-74 tahun memiliki kepuasan hidup yang cenderung 

tinggi.  

Kepuasan hidup adalah menggambarkan suatu kondisi yang khas pada 

diri lanjut usia ketika mereka mengalami banyak kesenangan dan merasa sedikit 

sekali ketidaksenangan emosional, dapat menerima kenyataan hidup serta 

mempunyai semangat hidup yang optimis, mempunyai kemampuan untuk 

menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi dalam diri dan lingkungan dan tetap 

ingin meningkatkan pengalaman hidupnya dengan aktif dalam berbagai kegiatan 

yang ada serta masih melakukan kontak sosial. 
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Havighurst dalam Neugarten (1968:161) mengungkapkan bahwa 

perubahan sosial yang terjadi pada orang lanjut usia antara lain terjadinya 

penurunan aktifitas, juga menurunnya berbagai keterikatan, baik keterikatan 

sosial maupun keterikatan psikologis. Aktivitas yang menurun pada masa usia 

lanjut biasanya berkaitan dengan menurunnya kemampuan fisik dibanding usia-

usia sebelumnya. Keterikatan sosial yang mengalami penurunan misalnya 

interaksi antar orang lanjut usia dengan lingkungan sekitarnya. Adapun 

keterikatan secara psikologis yang juga mengalami penurunan, misalnya adanya 

perilaku merefleksikan besarnya ikatan emosional antara orang lanjut usia 

dengan lembaga ataupun bersosialisasi dengan orang lain di luar lingkungan 

keluarganya (bersosialisasi dalam organisasi kelompok sesama lansia).  

Berdasarkan hasil yang ditemukan di lapangan yang menunjukkan 

bahwa mereka para pensiunan Dosen Unnes meskipun mengalami keterbatasan 

fisik mereka masih memiliki keinginan untuk bisa terlibat dengan aktivitas-

aktivitas yang ada di lingkungan sekitar. Keterlibatan emosi untuk berinteraksi 

dan bersosialisasi dengan orang lain sesama lansia justru membuat mereka lebih 

bisa menerima dan menikmati masa tua mereka.  

Abu-Bader, dkk (2002:4) mengungkapkan bahwa kepuasan hidup 

dipengaruhi oleh faktor seperti adanya dukungan sosial dari lingkungan dan 

keluarga, status keuangan, kondisi fisik yang berkaitan dengan kesehatan dan 

tempat tinggal mereka dalam menghabiskan masa tua. Hal tersebut menjelaskan 

bahwa adanya dukungan sosial yang meliputi aktivitas sosial dan penerimaan 

orang sekitar turut mempengaruhi tingkat kepuasan lansia. 
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Berdasarkan apa yang ditemukan di lapangan menunjukkan sebagian 

besar dari para pensiunan Dosen Unnes baik yang Kelompok Anggara Kasih 

maupun Kelompok Non Anggara Kasih memiliki dukungan sosial yang penuh 

dalam melakukan setiap aktivitas sosial. Banyak kegiatan yang masih mereka 

lakukan untuk menghabiskan masa tua mereka.  

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan t-test for Equality 

of Means Equal variances assumed menunjukkan hasil 0,267 (p > 0,05). Hal ini 

berarti  tidak ada perbedaan kepuasan hidup lansia pada pensiunan Dosen Unnes 

Kelompok Anggara kasih dan Non-Anggara Kasih. Adanya hipotesis yang 

ditolak tersebut disebabkan karena pada penelitian ini menunjukkan bahwa aktif 

berorganisasi bukan merupakan satu-satunya yang mempengaruhi kepuasan 

hidup lansia tetapi masih ada hal lain yang mempengaruhi kepuasan hidup 

lansia. 

Teori berikut menunjukkan bahwa ada beberapa macam cara untuk 

mencapai kebahagiaan hidup pada manusia lanjut usia, yaitu dengan cara 

mencari aktivitas lain, dengan membiarkan masa itu berlalu karena memang 

sudah dinanti, juga dengan cara memilih kegiatan apa yang sesuai dengan 

kemampuannya : 

d. Teori Aktivitas 

Teori ini menyatakan bahwa para lanjut usia mendapat kepuasan dan 

kebahagiaan dengan cara tetap aktif dan berprestasi serta merasa tetap 

dibutuhkan oleh orang lain (Havighurst dalam Neurgarten, 1968:161). 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Kelompok Anggara Kasih 
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menunjukkan adanya kepuasan yang tinggi. Pada Kelompok Anggara Kasih 

kepuasan hidup diperoleh dengan cara tetap aktif dan ikut serta dalam setiap 

kegiatan yang dilakukan dalam perkumpulan tersebut.  

e. Teori Disengagemen (Pelepasan) 

Menurut teori yang dikemukakan oleh Cumning dan Henry (Havighurst 

dalam Neurgarten, 1968:161) ,proses menjadi tua ditentukan menjadi dua arah.  

Disatu pihak orang menjadi tua makin tidak terlibat secara emosional dengan 

dunia disekitarnya. Individu makin melepaskan dirinya dari berbagai ikatan. 

Sebaliknya individu dilepaskan oleh kehidupan bersama pada waktu pensiun. 

Hasil di lapangan menunjukkan bahwa masa pensiun membuat mereka 

menyadari adanya keterbatasan fisik yang membuat mereka harus mengurangi 

aktivitas yang selama ini mereka lakukan. Akan tetapi mereka masih tetap bisa 

melakukan aktivitas yang sesuai dengan kemampuan mereka saat ini. 

f. Teori Keterikatan Selektif 

Munichs (dalam Monk dkk, 2002:355), mengemukakan bahwa 

seseorang yang telah memasuki masa usia lanjut dan tidak mempunyai peranan 

dalam masyarakat atau kehilangan aktivitas sosialnya. Mereka akan melakukan 

dengan rasa senang dan puas karena merasa mempunyai banyak waktu untuk 

melakukan kegiatan baru yang sesuai dengan kemampuannya. Berdasarkan 

penelitian ditemukan bahwa kelompok Non-Anggara Kasih memiliki kepuasan 

hidup dengan cara tetap melakukan aktivitas sehari-hari bersama anggota 

keluarga sehingga masih tetap memiliki peran bagi orang lain. Menghabiskan 
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masa tua bersama cucu dan anak-anak membuat mereka merasa senang dan 

penuh arti. 

Ketiga teori diatas merupakan hal yang perlu diperhatikan bahwa pada 

kenyataannya aktif berorganisasi bukan merupakan satu-satunya yang 

mempengaruhi kepuasan hidup lansia tetapi masih ada hal lain yang 

mempengaruhi kepuasan hidup lansia dimana kepuasan hidup tersebut masih 

bisa dicapai dengan cara mencari aktivitas lain, dengan membiarkan masa itu 

berlalu karena memang sudah dinanti, juga dengan cara memilih kegiatan apa 

yang sesuai dengan kemampuannya.  
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dianalisis maka 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

Tidak ada perbedaan kepuasan hidup lansia pada Kelompok Pensiunan 

Dosen UNNES Anggara Kasih dan Non-Anggara Kasih. Hal itu menunjukkan 

bahwa baik yang ikut dalam perkumpulan Anggara Kasih maupun tidak sama-

sama memiliki kepuasan hidup meskipun untuk memperoleh kepuasan tersebut 

sangat beragam tergantung masing-masing individu lansia.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyadari bahwa masih banyak 

kekurangan dalam penelitian ini. Untuk itu peneliti menyampaikan beberapa saran 

dalam penelitian lebih lanjut. 

1. Bagi lansia (pensiunan dosen UNNES), untuk lebih memaknai hidup dan 

menikmati kondisi masa pensiun. 

2. Bagi keluarga lansia, agar tetap mendukung setiap aktivitas positif yang 

dilakukan pensiunan.  
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3. Bagi Perkumpulan Anggara kasih, agar tetap melakukan kegiatan-kegiatan 

yang menarik bagi para anggota dan saling berbagi pengetahuan baru antar 

anggota perkumpulan. 

4. Peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih teliti dan bervariasi dalam 

menentukan subjek penelitian agar dapat memperoleh hasil penelitian yang 

maksimal. 
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Bapak dan Ibu  yang terhormat, 

Ditengah kesibukan Bapak/Ibu, dengan rendah hati kami 

meminta bantuan anda mengisi skala ini. Skala ini merupakan 

bagian dari penelitian yang kami susun dalam rangka 

menyelesaikan tugas akhir kami di jurusan Psikologi Fakultas 

Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. 

Dalam pengisian skala, kami mohon  Bapak/Ibu  

memperhatikan petunjuk yang ada : 

1. Baca setiap pernyataan dengan teliti dan berikan jawaban 

sejujurnya sesuai dengan kondisi yang Bapak/Ibu alami, 

jawaban yang Bapak/Ibu berikan tidak akan 

mempengaruhi kondisi Bapak/Ibu  saat ini. 

2. Pernyataan yang ada bukan tes, jadi tidak ada jawaban 

yang dianggap salah. Semua jawaban adalah benar dan 

baik. 

3. Kami akan senantiasa menjamin kerahasiaan jawaban dan 

identitas Bapak/Ibu, tidak akan disebarluaskan. 

 

Atas kesediaan dan perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan 

terima kasih. 

Semarang,  September 

2012 

 

 

Abdur Rachman 

NIM.1550406008 
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SKALA  

PETUNJUK PENGISIAN 

Bacalah pernyataan-pernyataan berikut, kemudian pilih salah satu 

dari empat jawaban yang ada dengan memberi tanda (X) pada 

kolom yang tersedia : 

SS : bila pernyataan tersebut Sangat Sesuai dengan kondisi 

Bapak/Ibu 

S: bila pernyataan tersebut Sesuai dengan kondisi Bapak/Ibu 

TS : bila pernyataan tersebut Tidak Sesuai dengan kondisi 

Bapak/Ibu 

STS : bila pernyataan tersebut Sangat Tidak Sesuai dengan 

kondisi Bapak/Ibu 

__Selamat Mengerjakan__ 

 

 

 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama  

 : 

Alamat 

 : 

 

Tahun Pensiun : 
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No. Pernyataan Pilihan Jawaban 

1. Saya melakukan banyak kegiatan sosial 

meskipun saya sudah tua 

SS S TS STS 

2. Saya tidak merasa takut ketika 

mendengar satu per satu teman saya 

meninggal 

SS S TS STS 

3. Saya tidak mempunyai sesuatu dalam 

diri yang dapat saya banggakan. 

SS S TS STS 

4. Saya merasa tertekan ketika berada di 

rumah sendirian 

SS S TS STS 

5. Saya merasa sedih ketika keluarga saya 

tidak membantu pekerjaan saya dirumah 

SS S TS STS 

6. Saya bisa menghabiskan waktu bersama 

keluarga dihari tua saya 

SS S TS STS 

7. Saya mampu memenuhi kebutuhan 

sehari-hari saya tanpa bantuan dari 

orang lain 

SS S TS STS 

8. Meskipun kondisi fisik terbatas tapi 

tidak membatasi aktivitas saya 

SS S TS STS 

9. Dengan keterbatasan kemampuan yang 

saya miliki saya merasa malu untuk 

beraktivitas di luar rumah 

SS S TS STS 

10. Pensiun menjadikan saya punya banyak 

waktu untuk aktif berkegiatan sosial di 

masyarakat 

SS S TS STS 

11. Pensiun membuat saya lebih bebas SS S TS STS 
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untuk melakukan aktivitas yang saya 

inginkan 

12. Saya merasa lelah ketika harus 

mengasuh cucu sendirian di rumah 

SS S TS STS 

13. Saya bangga meski dengan keterbatasan 

fisik yang saya miliki saya masih bisa 

memenuhi sendiri semua kebutuhan 

saya 

SS S TS STS 

14. Dengan keterbatasan yang saya miliki 

saat ini membuat saya malas untuk 

melakukan aktivitas di luar rumah 

SS S TS STS 

15. Saya selalu menonton televisi dan 

membanca surat kabar untuk mendapat 

pengetahuan baru 

SS S TS STS 

16. Meski sudah tua dan kemampuan 

terbatas tapi saya tidak membatasi 

kegiatan saya 

SS S TS STS 

17. Kondisi saya saat ini berbeda jauh 

dengan apa yang saya harapkan sejak 

dulu 

SS S TS STS 

18. Saya menghadiri acara yang dilakukan 

diluar rumah 

SS S TS STS 

19. Saya merasa masih kuat untuk 

berolahraga tiap pagi 

SS S TS STS 

20. Semenjak pensiun saya menjadi lebih 

banyak menyusahkan keluarga saya 

SS S TS STS 
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21. Perhatian dari teman-teman dan 

keluarga membuat saya lebih tentram 

SS S TS STS 

22. Bagi saya pensiun merupakan masa 

untuk istirahat dari rutinitas mengajar 

dan menyerahkan tanggung jawab 

tersebut pada generasi yang lebih muda 

SS S TS STS 

23. Bisa hidup bahagia dan berkumpul 

bersama keluarga merupakan hal yang 

saya impikan 

SS S TS STS 

24. Saya bersyukur sampai saat ini saya 

masih sehat dan berguna bagi orang lain 

SS S TS STS 

25. Saya merasa sudah mengetahui banyak 

hal jadi tidak ada gunanya bagi saya 

untuk bertukar pengalaman dan 

pengetahuan lagi dengan orang lain 

karena hanya membuang-buang waktu 

SS S TS STS 

26. Saya bangga dengan kerja keras saya 

selama ini sehingga saat pensiun ini 

saya tinggal menikmati hasilnya 

SS S TS STS 

27. Tua membuat saya menjadi lemah dan 

tidak berdaya 

SS S TS STS 

28. Saya senang dapat membantu banyak 

orang di masa pensiun saya 

SS S TS STS 

29. Saya senang ketika membereskan rumah 

bersama anak-anak dan cucu saya 

SS S TS STS 

30. Keterbatasan fisik membuat saya malas SS S TS STS 
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untuk beraktivitas diluar rumah  

31. Ketika mendapat pengetahuan baru, 

saya membaginya dengan orang lain 

SS S TS STS 

32. Meskipun tua tidak membuat saya 

merasa cemas 

SS S TS STS 

33. Saya berolahraga pagi agar badan saya 

menjadi lebih segar dan sehat  

SS S TS STS 

34. Saya merasa kesepian semenjak saya 

pensiun 

SS S TS STS 

35. Pensiun membuat saya terbatas dalam 

beraktivitas sosial 

SS S TS STS 

36. Saya mempelajari ketrampilan baru 

untuk mengembangkan kemampuan 

saya 

SS S TS STS 

37. Saya merasa lebih bisa mengembangkan 

hobi saya di masa pensiun ini 

SS S TS STS 

38. Pensiun mengurangi pendapatan dan 

membuat saya menjadi orang yang 

kurang berguna bagi keluarga 

SS S TS STS 

39. Meskipun pensiun tidak membuat saya 

hanya berdiam diri di rumah 

SS S TS STS 

40. Orang-orang disekitar saya kurang 

peduli dengan kesehatan saya 

SS S TS STS 

41. Saya merasa malas ketika di ajak teman 

mengikuti pelatihan untuk 

mengembangkan ketrampilan 

SS S TS STS 
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42. Merawat cucu di rumah adalah hal yang 

menyenangkan 

SS S TS STS 

43. Saya bangga bisa memberikan bantuan 

untuk orang-orang di sekitar saya ketika 

dibutuhkan  

SS S TS STS 

44. Bagi saya pensiun adalah awal bagi saya 

untuk memulai kehidupan baru 

SS S TS STS 

45. Saya merasa takut ketika teman saya 

ada yang meninggal 

SS S TS STS 

46. Saya berharap saya belum pensiun SS S TS STS 

47. Status pensiun membuat saya merasa 

kurang berharga di hadapan orang lain 

SS S TS STS 

48. Kondisi saya yang sering sakit-sakitan 

membuat saya merasa cemas 

SS S TS STS 

49. Meskipun memiliki banyak keterbatasan 

saya tetap enjoy dalam melakukan 

aktivitas harian saya 

SS S TS STS 

50. Saya tidak memiliki kemampuan yang 

bisa dibanggakan, sehingga seberapa 

pun saya berusaha itu tidak akan 

berpengaruh. 

SS S TS STS 

 

PASTIKAN BAHWA ANDA TELAH MENJAWAB 

SEMUA PERNYATAAN 

__TERIMA KASIH__
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Correlations 

 

 total 

VAR00001 Pearson Correlation .396
**
 

Sig. (2-tailed) .002 

N 60 

VAR00002 Pearson Correlation .311
*
 

Sig. (2-tailed) .016 

N 60 

VAR00003 Pearson Correlation .452
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 60 

VAR00004 Pearson Correlation .478
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 60 

VAR00005 Pearson Correlation .134 

Sig. (2-tailed) .307 

N 60 

VAR00006 Pearson Correlation .307
*
 

Sig. (2-tailed) .017 

N 60 

VAR00007 Pearson Correlation .268
*
 

Sig. (2-tailed) .038 

N 60 

VAR00008 Pearson Correlation .490
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 60 

VAR00009 Pearson Correlation .654
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 60 

VAR00010 Pearson Correlation .506
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 60 

VAR00011 Pearson Correlation .380
**
 

Sig. (2-tailed) .003 

N 60 

VAR00012 Pearson Correlation .188 

Sig. (2-tailed) .149 

N 60 

VAR00013 Pearson Correlation .388
**
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Sig. (2-tailed) .002 

N 60 

VAR00014 Pearson Correlation .492
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 60 

VAR00015 Pearson Correlation .358
**
 

Sig. (2-tailed) .005 

N 60 

VAR00016 Pearson Correlation .344
**
 

Sig. (2-tailed) .007 

N 60 

VAR00017 Pearson Correlation .446
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 60 

VAR00018 Pearson Correlation .455
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 60 

VAR00019 Pearson Correlation .383
**
 

Sig. (2-tailed) .003 

N 60 

VAR00020 Pearson Correlation .449
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 60 

VAR00021 Pearson Correlation .424
**
 

Sig. (2-tailed) .001 

N 60 

VAR00022 Pearson Correlation .130 

Sig. (2-tailed) .323 

N 60 

VAR00023 Pearson Correlation .309
*
 

Sig. (2-tailed) .016 

N 60 

VAR00024 Pearson Correlation .551
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 60 

VAR00025 Pearson Correlation .457
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 60 

VAR00026 Pearson Correlation .336
**
 

Sig. (2-tailed) .009 
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N 60 

VAR00027 Pearson Correlation .581
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 60 

VAR00028 Pearson Correlation .685
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 60 

VAR00029 Pearson Correlation .567
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 60 

VAR00030 Pearson Correlation .509
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 60 

VAR00031 Pearson Correlation .399
**
 

Sig. (2-tailed) .002 

N 60 

VAR00032 Pearson Correlation .257
*
 

Sig. (2-tailed) .047 

N 60 

VAR00033 Pearson Correlation .352
**
 

Sig. (2-tailed) .006 

N 60 

VAR00034 Pearson Correlation .533
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 60 

VAR00035 Pearson Correlation .639
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 60 

VAR00036 Pearson Correlation .550
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 60 

VAR00037 Pearson Correlation .400
**
 

Sig. (2-tailed) .002 

N 60 

VAR00038 Pearson Correlation .394
**
 

Sig. (2-tailed) .002 

N 60 

VAR00039 Pearson Correlation .232 

Sig. (2-tailed) .074 

N 60 
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VAR00040 Pearson Correlation .475
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 60 

VAR00041 Pearson Correlation .059 

Sig. (2-tailed) .653 

N 60 

VAR00042 Pearson Correlation .177 

Sig. (2-tailed) .177 

N 60 

VAR00043 Pearson Correlation .502
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 60 

VAR00044 Pearson Correlation .211 

Sig. (2-tailed) .105 

N 60 

VAR00045 Pearson Correlation .410
**
 

Sig. (2-tailed) .001 

N 60 

VAR00046 Pearson Correlation .520
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 60 

VAR00047 Pearson Correlation .390
**
 

Sig. (2-tailed) .002 

N 60 

VAR00048 Pearson Correlation .508
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 60 

VAR00049 Pearson Correlation .595
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 60 

VAR00050 Pearson Correlation .639
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 60 

total Pearson Correlation 1 

Sig. (2-tailed)  

N 60 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Reliability 

 

 
Scale: ALL VARIABLES 
 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 60 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 60 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.907 43 
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NPar Tests 
  

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 kepuasan hidup 

N 60 

Normal Parameters
a,,b

 Mean 137.3667 

Std. Deviation 12.92084 

Most Extreme Differences Absolute .086 

Positive .086 

Negative -.078 

Kolmogorov-Smirnov Z .667 

Asymp. Sig. (2-tailed) .765 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Oneway 
  

 

 

 

Test of Homogeneity of Variances 

kepuasan hidup 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.116 1 58 .735 

 

 

ANOVA 

kepuasan hidup 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 209.067 1 209.067 1.258 .267 

Within Groups 9640.867 58 166.222   

Total 9849.933 59    
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T-Test 
 

[DataSet2]  

 

Group Statistics 

 kelompok N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

kepuasan hidup anggoro 30 139.2333 13.61461 2.48568 

non anggoro 30 135.5000 12.12791 2.21424 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independent Samples Test 

 

kepuasan hidup 

Equal 

variances 

assumed 

Equal 

variances 

not assumed 

Levene's Test for 

Equality of Variances 

  F .116  

Sig. .735  

t-test for Equality of 

Means 

  t 1.121 1.121 

df 58 57.241 

Sig. (2-tailed) .267 .267 

Mean Difference 3.73333 3.73333 

Std. Error 

Difference 

3.32888 3.32888 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower -2.93015 -2.93203 

Upper 10.39681 10.39870 


