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ABSTRAK 
 

Pratomo, Anistya Wulandari. 2014. Kebermaknaan Hidup dan Subjective Well-
being Pada Lanjut Usia Bersuku Jawa di Provinsi Jawa Tengah. Skripsi, Jurusan 
Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: 
Liftiah, S.Psi., M.Si. Pembimbing II: Luthfi Fathan Dahriyanto, S.Psi., M.A 
 
Kata Kunci: kebermaknaan hidup, subjective well-being, lanjut usia, suku jawa 

Proses menjadi tua ditandai dengan kemunduran fisik dan psikologis. 
Dalam menghadapi masa lansia dibutuhkan sikap menerima dengan penuh 
kesadaran atas kenyataan usianya telah menua yang dapat mempengaruhi 
kesejahteraan hidup lansia. Ketidaksiapan lansia menerima apa yang terjadi pada 
diri mereka dapat merugikan diri sendiri dan orang-orang disekelilingnya. 
Kehilangan minat, mempunyai perasaan hampa, merasa tidak memiliki tujuan 
hidup merupakan bentuk hilang atau berkurangnya kebermaknaan hidup. Nilai-
nilai kebudayaan juga mempengaruhi sedikit banyaknya kebermaknaan hidup dan 
subjective well-being pada lansia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
gambaran kebermaknaan hidup dan gambaran subjective well-being pada lansia 
bersuku Jawa di Provinsi Jawa Tengah. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan indigenous psychology. 
Responden penelitian berjumlah 500 orang, yaitu lansia bersuku Jawa berusia di 
atas 60 tahun. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian survei 
dengan menggunakan teknik purposive sampling. Alat pengumpul data yang 
digunakan adalah open-ended questionaire, kemudian jawaban tersebut diolah 
untuk dilakukan proses preliminary coding, aksial coding, dan cross-tabulation.  

Hasil penelitian ini diketahui bahwa kebermaknaan hidup menurut lansia 
bersuku Jawa adalah ketika hidupnya berguna (67,60%). Tujuan untuk 
memperoleh hidup yang bermakna adalah adanya keinginan untuk hidup bahagia 
dan sejahtera (44,23%). Sumber kebermaknaan hidup yaitu interaksi dengan 
lingkungan sosial (33,61%). Pengaruh yang dirasakan ketika hidup bermakna 
adalah suasana hati yang positif (47,49%) dan ketika hidupnya tidak bermakna, 
pengaruh yang dirasakan adalah memiliki perasaan negatif (47,16%). Sementara 
itu, subjective well-being menurut lansia bersuku Jawa adalah memiliki perasaan 
yang menyenangkan (55,20%), faktor yang mempengaruhi subjective well-being 
adalah relasi sosial yang baik (27,96%) dan efek yang dirasakan setelah mencapai 
subjective well-being adalah muncul perasaan yang menyenangkan (59,97%). 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Manusia diciptakan untuk tumbuh dan berkembang. Kehidupan seseorang 

dimulai ketika dia baru lahir, kemudian menjadi anak-anak, dewasa, lanjut usia 

dan meninggal. Lanjut usia merupakan periode penutup dalam rentang kehidupan 

seseorang, yaitu suatu periode dimana seseorang telah “beranjak jauh” dari 

periode terdahulu yang lebih menyenangkan, atau beranjak dari waktu yang penuh 

dengan manfaat (Hurlock, 1980: 380). Periode perkembangan hidup seseorang 

beragam. Lanjut usia pasti dialami oleh semua orang yang diberikan umur 

panjang. 

Di Indonesia, hal-hal yang terkait dengan usia lanjut diatur dalam suatu 

undang-undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1998 

tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 13 

Tahun 1998 tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan lanjut usia adalah 

seseorang yang berusia 60 tahun ke atas. Selanjutnya pada pasal 5 ayat 1 

disebutkan bahwa lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa lanjut 

usia mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. Pasal-pasal di atas menunjukkan bahwa lansia memiliki 

hak dan kedudukan yang sama sebagai warga negara Indonesia (Suardiman, 2011: 

2). 
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Seperti halnya pada tahap perkembangan lain, masa lansia juga memiliki 

batasan-batasan. Papalia dkk (2008: 845) lanjut usia dibagi menjadi 3 kelompok, 

yaitu lansia muda (young old), lansia tua (old old) dan lansia tertua (oldest old). 

Pada kelompok young old dimulai pada usia 65-74 tahun, kelompok old old pada 

usia 75-84 tahun dan pada kelompok oldest old yaitu lansia yang berusia 85 tahun 

ke atas. Sementara itu, Hurlock (1980: 14) mengemukakan bahwa lansia dimulai 

pada usia 60 tahun sampai meninggal. 

Perkembangan penduduk lanjut usia (lansia) di Indonesia dari tahun ke 

tahun jumlahnya cenderung meningkat. Kantor Kementerian Koordinator 

Kesejahteraan Rakyat (KESRA) melaporkan, jika pada tahun 1980 usia harapan 

hidup (UHH) 52,2 tahun dan jumlah lansia 7.998.543 orang (5,45%), maka pada 

tahun 2006 menjadi 19 juta orang (8,90%) dan UHH meningkat menjadi 66,2 

tahun. Pada tahun 2010 perkiraan penduduk lansia di Indonesia mencapai 23,9 

juta atau 9,77% dan UHH sekitar 67,4 tahun. Dari jumlah tersebut, pada tahun 

2010 jumlah penduduk lansia yang tinggal di perkotaan sebesar 12.380.321 

(9,58%) dan yang tinggal di pedesaan sebesar 15.612.232 (9,97%) (kemsos.go.id). 

Dampak pembangunan yang ditandai dengan perubahan sosial di tengah 

masyarakat, antara lain semakin besarnya jumlah penduduk, menurunnya tingkat 

kelahiran serta menurunnya tingkat kematian, menyebabkan struktur dan 

komposisi penduduk provinsi Jawa Tengah mengalami pergeseran dari struktur 

muda ke struktur peralihan (jateng.bps.go.id)  

Provinsi Jawa Tengah selama beberapa tahun ini sedang mengalami 

kenaikan jumlah penduduk usia tua. Data tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada 
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tahun 2000 jumlah lansia mencapai 2,87 juta jiwa atau 9,27% dari seluruh 

penduduk provinsi Jawa Tengah kemudian naik menjadi 3,35 juta jiwa atau 

sebesar 10,34% pada tahun 2010. Sedangkan berdasarkan hasil Angka Sementara 

Proyeksi Penduduk tahun 2012, jumlah lansia di Provinsi Jawa Tengah meningkat 

menjadi 3,57 juta jiwa atau sebesar 10,81% 

Tabel 1.1 Penduduk Lansia di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2000-2012 

Tahun Jumlah penduduk 
(juta) 

Jumlah 
Lansia (juta) Persentase  

(1) (2) (3) (4) 
2000 30,92 2,87 9,27 
2010 32,38 3,35 10,34 
2011 32,73 3,45 10,55 
2012 33,01 3,57 10,81 

Sumber : jateng.bps.go.id 

Perkembangan penduduk lansia tahun 2000-2012 baik secara absolut 

maupun persentase mengalami peningkatan. Jumlah lansia terhadap jumlah 

penduduk meningkat dari 9,27% pada tahun 2000 menjadi 10,81% pada tahun 

2012. Secara umum, keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari usia harapan 

hidup di suatu daerah. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 1990, usia 

harapan hidup Provinsi Jawa Tengah sekitar 61 tahun meningkat menjadi sekitar 

66 tahun 2000 berdasarkan hasil SP2000, bahkan pada tahun 2010 menjadi 72,4 

tahun. 

Usia harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan 

penduduk laki-laki. Dampaknya adalah makin menurunnya proporsi penduduk 

laki-laki terhadap penduduk perempuan pada usia lanjut. Sex Ratio pada tahun 

2012 sebesar 84,68; yang berarti setiap 100 lansia perempuan terdapat hanya 
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sekitar 85 lansia laki-laki atau dengan kata lain ada 8 penduduk lansia laki-laki 

berbanding 10 penduduk lansia perempuan. Sex Ratio pada tahun 2012, semakin 

tua kelompok umur semakin kecil angka sex ratio, sedangkan untuk kelompok 

umur 60-64 tahun angka sex ratio mendekati 100, lebih tinggi dibandingkan 

kelompok umur lainnya. 

Tabel 1.2 Sex Ratio Penduduk Lansia Menurut Umur Di Jawa Tengah, Tahun 
2010-2012 

Kelompok umur Sex Ratio 
2010 

Sex Ratio 
2011 

Sex Ratio 
2012 

60-64 90,18 95,37 97,52 
65-60 85,92 87,53 87,21 
70-74 77,52 81,31 81,86 
75 + 75,50 69,44 69,79 

(60 +) 82,91 83,90 84,68 
Sumber : jateng.bps.go.id 

Lansia memiliki berbagai macam masalah yang timbul dalam 

kehidupannya. Masalah yang timbul adalah yang berkaitan dengan fisik dan 

psikologis. Kemunduran ini terjadi secara perlahan dan bertahap, terkadang tidak 

disadari namun terasa dalam kehidupannya. Tahap kemunduran ini disebut juga 

proses menjadi tua atau menua. 

Kemunduran fisik disebabkan oleh perubahan pada sel-sel tubuh, bukan 

karena penyakit khusus namun karena proses menua (Hurlock, 1980:380). 

Perubahan terjadi pada bentuk fisik lansia. Perubahan-perubahan fisik ini 

berpengaruh pada penampilan secara umum lansia. Fisik yang gagah dan kuat 

pada periode dewasa sebelumnya digantikan menjadi fisik yang lemah. Sementara 

itu, terjadi perubahan pada sistem inderawi. Penurunan fungsi pada penglihatan, 
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pendengaran, perasa, penciuman dan peraba. Menurunnya ketahanan terhadap 

rasa sakit untuk setiap bagian tubuh berbeda (Hurlock: 389). 

Masalah psikologis yang umum terjadi pada lansia umumnya adalah 

kesepian, terasing dari lingkungan, ketidakberdayaan perasaan, perasaan tidak 

berguna, kurang percaya diri, ketergantungan keterlantaran terutama bagi lansia 

yang miskin, post-power syndrome (Suardiman, 2011: 15). Berbagai kebutuhan-

kebutuhan yang bersifat kesehatan, perekonomian dan psikologis mewarnai 

kehidupan lansia. Lansia yang sudah tidak mampu melakukan pekerjaan seperti 

waktu mereka masih muda menyebabkan lansia harus dibantu dalam pelaksanaan 

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut. 

Kementerian Sosial telah melakukan berbagai upaya-upaya progresif 

untuk mensejahterakan lansia, baik dalam bentuk pelayanan, perlindungan 

maupun pemberdayaan sebagai salah satu upaya untuk mensosialisasikan kepada 

masyarakat bahwa masa tua merupakan masa yang harus dihadapi. Pada tahun 

2010, Kementerian Sosial memberikan jaminan sosial kepada 10.000 lansia tidak 

potensial kategori miskin di 29 provinsi. Program Pelayanan dan Jaminan Sosial 

Lanjut Usia (PJSLU) diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti 

makanan, kesehatan, sandang, perumahan dan dana pemakaman yang diberikan 

oleh Pemerintah sebesar Rp. 300.000,00 per bulan (jurnas.com). 

Undang-undang RI No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia, 

sebagai wujud nyata pelayanan sosial dan kesehatan pada kelompok lansia, 

pemerintah telah mencanangkan pelayanan lansia melalui beberapa jenjang 

(jateng.bps.go.id). Pelayanan lansia berbasis masyarakat melalui program 
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pendampingan dan perawatan sosial lansia di rumah (home care service), 

pelayanan harian (day care service), trauma center dan aktivitas lain di 

masyarakat (Pusaka, Karangwerdha, posyandu lansia, dll). Tujuan dari program 

ini adalah mengkondisikan masyarakat untuk ikut serta memberikan pelayanan 

kepada lansia di dalam keluarga dan lingkungannya. (jurnas.com) 

Pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dilakukan 

dalam upaya peningkatan kesejahteraan lansia. Kesejahteraan (well-being) 

merupakan atribut yang melekat pada setiap manusia, dimana well-being dapat 

dijadikan indikator bahagia atau tidaknya seseorang. Well-being sifatnya sangat 

subjektif, berbeda antara satu individu dengan individu yang lainnya. 

Subjective well-being terletak pada pengalaman setiap individu yang 

merupakan pengukuran positif dan secara khas mencakup pada penilaian dari 

seluruh aspek kehidupan seseorang (Campbell dalam Diener, 2009: 13). 

Seseorang yang memiliki subjective well-being yang tinggi apabila ia mengalami 

kepuasan hidup dan sering bersuka cita, serta jarang mengalami emosi yang tidak 

menyenangkan seperti kesedihan dan kemarahan (Diener, Suh, & Oishi, 1997, 

dalam Eid & Larsen, 2008: 45). Veenhoven mendefinisikan kebahagiaan hampir 

sama dengan subjective well-being. Veenhoven mendefinisikan kebahagiaan 

sebagai derajat sebutan terhadap kualitas hidup yang menyenangkan dari 

seseorang (Diener, 1994). Beberapa peneliti psikologi cenderung menyamakan 

istilah kebahagiaan (happiness) dengan subjective well-being (Uchida, dkk., 

2004). Menurut Luthans (2006: 322) istilah kebahagiaan juga banyak dikenal 

dalam psikologi positif. Subjective well-being merupakan konsep lebih luas dan 
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menyeluruh yang meliputi kebahagiaan itu sendiri (Anggoro dan Widhiarso, 

2010). 

Subjective well-being dianggap lebih luas dan didefinisikan sebagai sisi 

afektif seseorang (suasana hati dan emosi) dan evaluasi kognitif kehidupan 

mereka (Luthans, 2006: 323). Subjective well-being menunjukkan kepuasan hidup 

dan evaluasi terhadap domain-domain kehidupan yang penting seperti pekerjaan, 

kesehatan, dan hubungan. Juga termasuk emosi mereka, seperti keceriaan dan 

kegembiraan, dan pengalaman emosi yang negatif, seperti kemarahan, kesedihan, 

dan ketakutan yang sedikit. Dengan kata lain, kebahagiaan adalah nama yang 

diberikan untuk pikiran dan perasaan yang positif terhadap hidup seseorang 

(Diener, 2008). 

Pada penelitian ini, istilah subjective well-being dipahami memiliki 

kesamaan makna dengan kebahagiaan. Peneliti menggunakan istilah kebahagiaan 

dalam angket penelitian yang dimaksudkan supaya memudahkan responden dalam 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Mengingat kondisi responden 

yang sudah berusia lanjut dan diambil dari berbagai macam latar belakang yang 

tidak semuanya memahami istilah kesejahteraan subjektif. 

Masa tua memberikan kesempatan untuk lebih peduli pada kondisi 

kesehatan pribadi. Tersedia waktu yang lebih banyak untuk membina hubungan 

lebih akrab dengan kerabat, sahabat dan keluarga besar. Masa tua memberikan 

waktu untuk belajar dan melakukan berbagai hobi yang tidak sempat dilakukan 

sebelumnya, lebih termotivasi untuk merenungi pengalaman hidup dan 

melaksanakan ibadah secara mendalam (Bastaman, 2007: 210). 
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Lansia yang hidupnya bermakna antara lain digambarkan dengan orang-

orang yang menerima dan bersikap positif terhadap ketuaannya serta 

menjalaninya dengan tenang. Mampu hidup mandiri dan tidak bergantung pada 

keluarga. Hubungan dengan keluarga dan lingkungan sosialnya rukun dan tetap 

menjalin komunikasi. Kondisi kesehatan dan kesejahteraan hidupnya terjaga 

dengan baik (Bastaman, 2007: 213). 

Hidup yang bermakna adalah corak kehidupan yang sarat dengan kegiatan, 

penghayatan, dan pengalaman-pengalaman bermakna. Makna hidup menurut 

Bastaman (2007: 38) adalah sesuatu yang dirasakan penting, benar, berharga, dan 

didambakan serta memberikan nilai khusus bagi seseorang dan layak dijadikan 

tujuan hidup. Dalam menemukan makna hidup diperlukan adanya tanggung jawab 

pribadi untuk tetap bertahan hidup. 

Kegiatan bagi lansia yang bersifat produktif juga membawa implikasi 

sosial tidak saja bagi lansia itu sendiri, keluarga tetapi juga masyarakat 

(Suardiman, 2011: 28). Melalui aktivitas mereka dapat berkumpul dan 

berkomunikasi dengan sesama. Rasa kesepian, tidak berguna yang sering muncul 

dari kurangnya aktivitas, apabila dibiarkan terus-menerus tanpa dipecahkan akan 

berdampak negatif bagi lansia. Darmojo (dalam Suardiman, 2011: 28) 

mengatakan kegiatan-kegiatan dan hobi beraneka ragam memungkinkan lansia 

masih merasa bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat. Perasaan ini telah cukup 

dapat memberi dorongan hidup bagi lansia sehingga tidak akan mengalami post-

power syndrome. 
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Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa salah satu alasan pemutusan 

hubungan kerja adalah pensiun. Fenomena yang sering terjadi di masyarakat 

khususnya pada lansia yang mempunyai orientasi pada kerja adalah masa pensiun. 

UU No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun yang menyebutkan bahwa hak atas 

manfaat pensiun dengan catatan batas usia pensiun normal adalah 55 tahun dan 

batas usia pensiun wajib maksimum 60 tahun (gajimu.com). Lansia dipandang 

sebagai beban keluarga, karena lansia dianggap sudah tidak produktif untuk 

memberikan penghasilan (Suardiman, 2011: 26). Masa pensiun dianggap sebagai 

kondisi yang berat karena identitas diri dan status mereka hilang. Reaksi yang 

kurang menyenangkan juga akan datang bagi orang yang tidak siap untuk 

menghadapi masa pensiun, baik tidak siap dari segi keuangan maupun dari segi 

aktivitas mengisi kesibukan dengan bekerja tambahan ataupun pengembangan 

hobi.  

Permasalahan lansia yang tidak siap menghadapi masa pensiun, juga akan 

dialami oleh yang bukan pegawai negeri sipil. Lansia yang memasuki masa 

pensiun tidak bisa bekerja lagi karena penurunan kemampuan fisik yang tidak 

sekuat dulu. Mereka dianggap tidak bisa memberikan kemampuannya untuk 

menghidupi keluarga lagi. Orang-orang di sekelilingnya memandang 

kehidupannya hanya diisi dengan kegiatan yang tidak bermanfaat dan terkadang 

malah merugikan orang-orang terdekatnya. Perubahan yang terjadi pada lansia 

membuat mereka tampak tidak berdaya sehingga anggota masyarakat lainnya 

mengurangi keterlibatan dan tanggung jawab lansia dalam kegiatan di lingkungan 

sosial maupun lingkungan kerja (Adelina dan Soeharto, tanpa tahun). Perlakuan 



10 
 

 

tersebut kadang membuat lansia tidak percaya diri. Lansia berpikir bahwa dirinya 

sudah tidak berguna dan tidak diperlukan lagi (Kane, 1989). 

Kondisi fisik lansia dan pandangan umum yang membuat lansia tampak 

lemah, tidak berguna dan tidak diperlukan lagi menyebabkan kegelisahan dan 

anggapan masa usia lanjut sebagai masa yang tidak menyenangkan, masa 

kehilangan peran sosial, kehilangan penghasilan, kehilangan teman dan saudara 

(Kane, 1989). Para lansia merasa bahwa mereka sudah tidak berguna lagi dan 

bahkan terkadang mereka sering terlihat menarik diri, kurang bisa bersosialisasi 

dengan para tetangga dan orang-orang di sekelilingnya, sering melamun, dan 

bahkan sering terlihat takut untuk bertemu dengan orang lain sehingga 

menyebabkan stres dan frustasi karena belum siap untuk menerima apa yang 

terjadi pada dirinya pada saat ini. 

Kondisi di atas merupakan hal yang paling sering terjadi pada lansia 

karena ketidaksiapan lansia dalam memasuki masa lansia. Ketika lansia 

dihadapkan pada periode dimana dia harus berhenti bekerja, muncullah kondisi 

seperti hilangnya minat, kurangnya inisiatif, mempunyai perasaaan hampa, 

merasa tidak memiliki tujuan hidup, merasa tidak berarti, serba bosan dan apatis 

serta muncul pikiran bunuh diri. Kondisi ini adalah kondisi ketidakberhasilan 

lansia dalam mencapai hidup yang bermakna. Ketidakberhasilan menemukan dan 

memenuhi makna hidup biasanya menimbulkan penghayatan hidup tanpa makna 

(meaningless) (Bastaman, 2007: 80). 

Mencapai kehidupan yang bermakna kembali setelah berada pada periode 

dimana lansia merasakan hidupnya tidak bermakna dibutuhkan cara-cara dalam 



11 
 

 

menemukan makna hidup dan meraih hidup bermakna. Bastaman (2007: 214) 

mengungkapkan ada lima cara untuk menemukan makna hidup dan meraih hidup 

bermakna yaitu pemahaman diri, bertindak positif, pengakraban hubungan, 

pendalaman catur nilai dan ibadah. 

Compton (2005) berpendapat bahwa individu memiliki cara yang berbeda-

beda dalam mencari kebahagiaan sesuai dengan kebudayaannya. Kebudayaan 

mempengaruhi banyak hal termasuk dalam kehidupan bermakna dan kebahagiaan 

seseorang. Dalam studi indigenous ini, kebermaknaan hidup dan kebahagiaan 

(subjective well-being) ditujukan pada lansia bersuku Jawa. Suku Jawa adalah 

penduduk asli bagian tengah dan timur pulau Jawa yang berbahasa Jawa (Suseno, 

2003: 11). Orang Jawa adalah orang yang bahasa ibunya menggunakan bahasa 

Jawa yang sebenarnya. Bahasa Jawa dalam arti yang sebenarnya dijumpai di Jawa 

Tengah dan Jawa Timur. Suku Jawa dipilih karena mayoritas penduduk Indonesia 

(sekitar 70%) adalah suku Jawa (Wijayanti dan Nurwianti, 2010). 

Kekuatan karakter dan keutamaan yang menonjol pada suku Jawa adalah 

suku yang senang berkumpul dan hidup bermasyarakat dengan didasarkan pada 

sikap adil, gotong royong, dan saling berbagi (Wijayanti dan Nurwianti, 2010). 

Selain itu dalam kehidupannya, suku Jawa banyak bersyukur atas apa yang telah 

diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan percaya bahwa segala sesuatu yang 

terjadi sudah menjadi takdir dari-Nya. Peneliti memilih Provinsi Jawa Tengah, 

karena pusat kebudayaan suku Jawa berada di Solo dan Yogya, sementara itu, 

penduduk Provinsi Jawa Tengah lebih banyak dibandingkan dengan di 

Yogyakarta. 
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Peneliti melakukan studi pendahuluan yang dilaksanakan pada tanggal 20 

Mei 2013 pada lima orang lansia bersuku Jawa yang tinggal di Provinsi Jawa 

Tengah. Dengan menggunakan angket yang berisi sembilan pertanyaan mengenai 

kebahagiaan dan kebermaknaan hidup. Lansia dipilih secara acak namun tetap 

sesuai dengan kriteria. Hasil studi pendahuluan mengenai hidup bermakna adalah 

arti dari kehidupan itu sendiri. Hidup yang bermakna adalah merasakan suatu hal 

yang menyenangkan dalam hidup atau tidak ada beban di dalam hidup kata lain 

tidak ada pikiran. Selain itu, hidup yang bermakna adalah mengendalikan sikap/ 

perilaku secara seimbang selaras, ketika tahu siapa dirinya, ketika dapat 

menempatkan diri dalam situasi dan kondisi apapun, serta dapat menerima kondisi 

seperti apapun karena yakin bahwa hidup yang dijalani sudah digariskan oleh 

Tuhan. Contoh: guru, bidan, dokter, tokoh masyarakat, pejabat negara dll. 

Penelitian mengenai Analisis Sumber-sumber Kebermaknaan Hidup 

Narapidana yang Menjalani Hukuman Seumur Hidup oleh Lubis dan Maslihah 

(2012), kebermaknaan hidup narapidana bersumber pada tiga nilai, yaitu nilai-

nilai kreatif, nilai-nilai penghayatan dan nilai-nilai bersikap. Pada nilai-nilai 

kreatif, narapidana membuat dirinya memiliki arti dengan memberikan teladan 

dan menolong teman-teman sesama warga binaan. Nilai-nilai penghayatan 

diwujudkan narapidana dengan memaknai bahwa Tuhan mengasihi dan 

memelihara hidupnya serta cinta dan dukungan dari keluarga, kekasih dan teman-

teman. Nilai-nilai bersikap diwujudkan dalam pemilihan sikap menerima kondisi 

sebagai tanggung jawab yang harus dijalani. 
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Penelitian lain yang dilakukan oleh Widiasari dan Nuryoto (2010) 

mengenai Dinamika Psikologis Pencapaian Successful Aging Pada Lansia Yang 

Mengikuti Program Yandu Lansia mengungkap aspek penting yang 

mempengaruhi successful aging yaitu kondisi internal dan kondisi eksternal. 

Kondisi internal terdiri dari tingkat kepuasan hidup dan adanya integritas pribadi, 

sedangkan kondisi eksternal terdiri dari kemampuan mempertahankan dukungan 

sosial yang masih berarti serta kemandirian dan penyesuaian diri pada kondisi 

ekonomi. 

Penelitian Erlangga (2010) mengenai Subjective Well-being pada Lansia 

Penghuni Panti Jompo menggambarkan subjective well-beingnya adalah kepuasan 

hidup, yaitu ketika subjek diberikan kepercayaan pada perusahaan tempat subjek 

bekerja dan subjek dapat mengantarkan anak-anaknya mendapatkan pekerjaan 

yang bagus dan telah memiliki keluarga. Subjek sering merasakan emosi positif 

dan jarang merasakan afeksi negatif. 

Penelitian yang dilakukan oleh Roy F. Baumeister, Kathleen D. Vohs, 

Jennifer L. Aaker dan Emily N. Garbinsky (2012) yang berjudul Some Keys 

Differences between a Happy Life and a Meaningful Life menyebutkan ada 

tumpang tindih antara hidup yang bermakna dengan kebahagiaan yang membuat 

perbedaan penting. Sebuah survei besar mengungkapkan ada beberapa prediktor 

berbeda dari kebahagiaan (mengendalikan kebermaknaan) dan kebermaknaan 

(mengendalikan kebahagiaan). Tingginya tingkat kecemasan, stres dan kecemasan 

yang terkait dengan kebermaknaan lebih tinggi tetapi kebahagiaan yang lebih 

rendah. Kekhawatiran dengan identitas pribadi dan mengekspresikan diri 
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memberikan kontribusi terhadap kebermaknaan tetapi kebahagiaan yang lebih 

rendah. 

Hasil penelitian yang dikemukakan Roy F. Baumeister, Kathleen D. Vohs, 

Jennifer L. Aaker dan Emily N. Garbinsky (2012) bertentangan dengan pendapat 

beberapa lansia bersuku Jawa di Jawa Tengah melalui hasil studi pendahuluan. 

Dari lima orang lansia, mereka menyebutkan bahwasanya jika seseorang memiliki 

makna dalam hidupnya, dalam lingkungannya, dalam komunitasnya, maka akan 

berpengaruh pada kebahagiaan. Ada hubungan positif antara kebermaknaan hidup 

dan kebahagiaan pada lima orang lansia bersuku Jawa ini. 

Gambaran kebahagiaan (dalam hal ini adalah subjective well-being) 

terangkum dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti dan Nurwianti 

(2010) yang berjudul Kekuatan Karakter dan Kebahagiaan pada Suku Jawa. Hasil 

survei menyebutkan bahwa gambaran kebahagiaan orang Indonesia dapat 

disejajarkan dengan kebahagiaan suku Jawa, karena mayoritas penduduk 

Indonesia (sekitar 70%) adalah suku Jawa. Orang Jawa dapat melakukan 

identifikasi lima kekuatan karakter utama, yaitu berterima kasih, kebaikan, 

kependudukan, keadilan, dan integritas terhadap dirinya sendiri sehingga secara 

tidak langsung akan mendorong pembentukan citra diri yang positif dan dapat 

mengikis stereotip negatif pada orang Jawa yang bertentangan dengan lima 

kekuatan karakter tersebut, dan orang Jawa dapat melatih kekuatan tersebut agar 

kebahagiaannya meningkat, sehingga memperoleh hidup yang lebih baik, dan 

disarankan untuk menempuh pendidikan formal sampai setinggi-tingginya karena 
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hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, 

hidupnya dapat menjadi lebih bahagia. 

Penelitian ini menjadi penting dilakukan karena penelitian mengenai 

kebermaknaan hidup dan kebahagiaan masih banyak dilakukan dengan penelitian 

korelasional atau komparasi, sementara penelitian pada orang bersuku Jawa masih 

sulit ditemukan. Berdasarkan uraian yang peneliti kemukakan di atas, peneliti 

merasa perlu untuk mengadakan penelitian mengenai indigenous psikologi dengan 

fokus kajian mengenai kebermaknaan hidup dan subjective well-being pada lanjut 

usia bersuku Jawa di Provinsi Jawa Tengah. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana gambaran kebermaknaan hidup pada lansia bersuku Jawa di 

Provinsi Jawa Tengah? 

2. Bagaimana gambaran subjective well-being pada lansia bersuku Jawa di 

Provinsi Jawa Tengah? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui gambaran kebermaknaan hidup pada lansia bersuku Jawa di 

Provinsi Jawa Tengah 

2. Mengetahui gambaran subjective well-being pada lansia bersuku Jawa di 

Provinsi Jawa Tengah 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pihak-pihak 

terkait dalam rangka peningkatan kesejahteraan hidup pada lansia agar 

peningkatan umur harapan hidup diimbangi dengan kualitas kesejahteraan yang 

baik bagi lansia. Secara rinci, beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat secara teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan 

memperkaya psikologi sebagai ilmu perilaku, yaitu untuk menjelaskan 

gambaran kebermaknaan hidup dan gambaran subjective well-being pada 

lansia bersuku Jawa di Provinsi Jawa Tengah 

2. Manfaat praktis 

Manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan rekomendasi pada 

pihak-pihak terkait untuk membantu meningkatkan subjective well-being dan 

kebermaknaan hidup pada lansia. Bagi lansia sendiri, diharapkan penelitian 

ini memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan lansia mengenai 

pentingnya meraih kesejahteraan di masa tua agar lansia merasakan 

kebahagiaan secara psikologis sehingga terhindar dari gangguan-gangguan 

fisik yang disebabkan oleh gangguan psikis serta membuat hidupnya lebih 

bermakna. Dengan hidup yang bermakna maka tingkat harapan hidup lansia 

juga akan meningkat. Kehidupan yang bermakna akan mempengaruhi kondisi 

fisik dan psikis lansia. Kebermaknaan hidup seseorang juga akan berpengaruh 

pada kebahagiaan dan kesejahteraan lansia. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Lansia 

2.1.1 Pengertian Lansia 

Proses menua atau aging adalah suatu proses alami pada semua makhluk 

hidup. Laslett (Caselli dan Lopez, 1996 dalam Suardiman, 2011: 1) menyatakan 

bahwa menjadi tua (aging) merupakan proses perubahan biologis secara terus-

menerus yang dialami manusia pada semua tingkatan umur dan waktu, sedangkan 

usia lanjut (old age) adalah istilah untuk tahap akhir dari proses penuaan tersebut. 

Usia tua atau sering disebut juga lansia (lanjut usia) adalah suatu 

fenomena alamiah sebagai proses penuaan. Fenomena menjadi tua bukan suatu 

penyakit melainkan suatu keadaan yang wajar dan bersifat  universal. Hurlock 

(1980: 380) menyatakan bahwa manusia dikatakan lansia ketika berumur 60 tahun 

ke atas. Pendapat Hurlock didukung oleh Santrock (2002: 193) bahwa saat 

mencapai umur 60 tahun manusia dikatakan memasuki periode lansia. 

Di Indonesia, hal-hal yang terkait dengan usia lanjut diatur dalam suatu 

undang-undang yaitu Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1998 

tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Suardiman, 2011: 1-2). Dalam pasal 1 ayat 2 

Undang-undang No. 13 Tahun 1998 tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud 

dengan lanjut usia adalah seseorang yang berusia 60 tahun ke atas. Selanjutnya 

pada pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa, lanjut usia mempunyai hak yang sama 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pasal 6 ayat 1 



18 
 

 
 

menyatakan, bahwa lanjut usia mempunyai kewajiban yang sama dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dari ayat-ayat tersebut jelas 

bahwa lansia memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lain. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa lanjut usia adalah 

periode akhir dalam kehidupan seseorang dimulai pada usia 60 tahun sampai 

meninggal. 

 

2.1.2. Batasan Lansia 

Ahli gerontologi membagi usia tua menjadi dua kelompok: usia tua yang 

muda (young old) berusia 65 tahun sampai 74 tahun, dan usia tua yang tua (old-

old) berusia 75 tahun dan lebih (Kaplan, 2010: 113). Di samping itu, populasi 

termasuk lanjut usia yang sehat (well-old), yang sehat dan tidak menderita salah 

satu penyakit, dan lanjut usia yang sakit (sick-old), yang menderita suatu 

kelemahan yang mengganggu fungsi dan yang memerlukan perhatian medik atau 

psikiatrik. 

Menurut Monks dan Haditono (2002: 330), masa puncak (lanjut usia) 

adalah 50-60 tahun yang sekaligus menandai masuk dewasa akhir. Hurlock (1980: 

380) menambahkan bahwa usia 60 biasanya dipandang sebagai garis pemisah 

antara usia madya dan usia lanjut. Lebih lanjut Hurlock mengatakan bahwa ada 

kecenderungan yang meningkat untuk menggunakan usia 65 sebagai usia pensiun 

dalam berbagai urusan, sebagai tanda mulainya usia lanjut. 
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Hurlock (1980: 380) membagi lansia menjadi 2 tahapan, yaitu: 

1. Usia lanjut dini, berkisar antara usia 60 tahun sampai 70 tahun 

2. Usia lanjut, berkisar antara 70 tahun sampai akhir kehidupan seseorang. 

Papalia, dkk. (2008: 845) menyebutkan bahwa beberapa ilmuwan sosial 

yang mengkhususkan diri mempelajari penuaan merujuk pada tiga kelompok 

lansia, yaitu: 

1. Lansia muda (young old): 65-74 tahun, aktif, vital dan bugar 

2. Lansia tua (old old) : 75-84 tahun 

3. Lansia tertua (oldest old): 85 tahun ke atas, kecenderungan lebih besar lemah 

dan tidak bugar serta memiliki kesulitan dalam mengelola aktivitas 

keseharian. 

Menurut Hurlock (1980: 14) pada tahapan perkembangan dalam rentang 

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

60 tahun sampai meninggal 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa periode 

perkembangan lansia dimulai pada usia 60 tahun sampai pada akhir hidup 

seseorang. 

 

1.1.3 Karakteristik Lansia 

Suardiman (2011: 2) menyebutkan ada dua pendekatan yang sering 

digunakan untuk mengidentifikasi kapan seseorang dikatakan tua, yaitu 

pendekatan biologis dan pendekatan kronologis. Usia biologis adalah usia yang 

didasarkan pada kapasitas fisik atau biologis seseorang, sedangkan usia 
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kronologis adalah usia seseorang yang didasarkan pada hitungan umur seseorang. 

Cara yang lebih mudah untuk mengidentifikasi seseorang sudah tergolong tua atau 

belum adalah usia kronologis, usia yang didasarkan pada umur kalender, umur 

dari ulang tahun terakhir. 

Hurlock (1980: 380-385) mengemukakan bahwa seseorang yang  telah 

memasuki masa lansia memiliki karakteristik sebagai berikut: 

a. Usia lansia merupakan periode kemunduran 

Seseorang yang memasuki masa usia lansia akan mengalami kemunduran fisik 

maupun mental secara perlahan-lahan dan bertahap. 

b. Lansia mempunyai status minoritas 

Status lansia berada dalam kelompok minoritas yaitu suatu status dalam 

beberapa hal mengecualikan lansia untuk tidak berinteraksi dengan kelompok 

lain. 

c. Penyesuaian yang buruk 

Sikap sosial yang tidak menyenangkan bagi lansia menyebabkan lansia 

mengembangkan konsep diri yang cenderung negatif. 

d. Keinginan yang sangat kuat untuk menjadi muda kembali 

Status kelompok minoritas pada lansia secara alami telah membangkitkan 

keinginan untuk tetap muda selama mungkin dan ingin tampak muda apabila 

tampak tanda-tanda menua. 

Berdasarkan uraian di atas, karakteristik lansia dimulai pada kemunduran 

fisik dan psikologis, ada status minoritas, penyesuaian diri yang buruk dan ada 

keinginan kuat untuk menjadi muda kembali. 
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2.1.2 Perubahan yang Dialami Lansia 

Menurut Hurlock (1980: 386-393) menyatakan bahwa perubahan yang 

dialami lansia adalah: 

a. Perubahan Fisik 

Perubahan kondisi fisik terjadi pada usia  lansia dan sebagian besar perubahan 

terjadi ke arah yang memburuk, proses dan kecepatannya sangat berbeda 

untuk masing-masing individu. Perubahan fisik meliputi perubahan 

penampilan, bagian dalam tubuh, fungsi fisiologis, panca indera, dan seksual.  

Perubahan penampilan yang dialami lansia misalnnya, bahu membungkuk dan 

tampak mengecil, perut membesar dan membuncit, mata kelihatan pudar, 

tidak bercahaya, dan sering mengeluarkan cairan, pipi berkerut, longgar, dan 

bergelombang, kulit berkerut dan kering, rambut menipis berubah menjadi 

putih dan kaku. Perubahan pada fungsi fisiologis misal sulit bernafas sebagai 

akibat dari cara pemanfaatan tenaga yang tidak normal, berkurangnya tingkat 

metabolisme dan kekuatan otot-otot menurun. Perubahan panca indera terlihat 

seperti menurunnya fungsi organ penglihatan, pendengaran, perasa, 

penciuman, dan perabaan sedangkan perubahan seksual yang dialami lansia 

adalah lansia sering menahan hubungan seksual dan munculnya keraguan 

akan kemampuan seksual karena sikap sosial yang tidak menyenangkan. 

b. Perubahan kemampuan motorik 

Orang lansia pada umumnya menyadari bahwa lebih lambat dan koordinasi 

gerak kurang baik dibandingkan pada masa muda. Perubahan kemampuan 

motorik disebabkan oleh pengaruh fisik dan psikologis. 
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c. Perubahan kemampuan mental 

Kemampuan mental lansia semakin berkurang karena adanya penurunan 

fungsi dan kemampuan dalam panca indera. Perubahan mental yang dialami 

lansia adalah menurunnya kemampuan mengingat, mempelajari hal-hal baru, 

menurunnya kecepatan dalam mencapai kesimpulan, berkurangnya kapasitas 

berpikir kreatif, cenderung lemah dalam mengingat hal-hal yang baru, 

kecenderungan untuk mengenang sesuatu yang terjadi pada masa lalu 

meningkat, kehilangan rasa dan keinginan terhadap hal-hal yang lucu dan 

menurunnya perbendaharaan kata yang digunakan (Hurlock 1980: 394) 

d. Perubahan minat 

Hubungan antara jumlah keinginan dan minat pada seluruh tingkat usia 

ternyata erat dengan keberhasilan penyesuaian. 

 Suardiman (2011: 9-16) menyatakan bahwa masalah yang umumnya 

dihadapi lansia dapat dikelompokkan ke dalam: 

1. Masalah ekonomi 

Usia lanjut ditandai dengan menurunnya produktivitas kerja, memasuki masa 

pensiun atau berhentinya pekerjaan utama. Hal ini berakibat pada 

menurunnya pendapatan yang kemudian terkait dengan pemenuhan 

kebutuhan hidup sehari-hari, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, 

rekreasi dan kebutuhan sosial. Penghasilan usia lanjut pada umumnya berasal 

dari: pensiun, tabungan, bantuan dari anak atau anggota keluarga lainnya. 

Bagi usia lanjut yang penghasilannya mencukupi, tidak menjadi masalah. 
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Bagi yang tidak memiliki penghasilan yang mencukupi akan menghadapi 

masalah. 

2. Masalah sosial budaya 

Memasuki masa tua ditandai dengan berkurangnya kontak sosial, baik dengan 

anggota keluarga, anggota masyarakat maupun teman kerja sebagai akibat 

terputusnya hubungan kerja karena pensiun. Perubahan nilai sosial 

masyarakat yang mengarah pada tatanan masyarakat individualistik, 

berpengaruh bagi para usia lanjut yang kurang mendapat perhatian, sehingga 

sering tersisih dari kehidupan masyarakat dan terlantar. Kurangnya kontak 

sosial ini menimbulkan perasaan kesepian. 

3. Masalah kesehatan 

Pada usia lanjut terjadi kemunduran sel-sel karena proses penuaan yang 

berakibat pada kelemahan organ, kemunduran fisik, timbulnya berbagai 

macam penyakit terutama penyakit degeneratif. Masa tua ditandai oleh 

penurunan fungsi fisik dan rentan terhadap berbagai penyakit. Hal ini akan 

menimbulkan masalah kesehatan, sosial dan membebani perekonomian baik 

pada lansia maupun pemerintah karena masing-masing penyakit memerlukan 

dukungan dana atau biaya. 

4. Masalah psikologis 

Masalah psikologis yang umumnya dihadapi lansia adalah: kesepian, terasing 

dari lingkungan, ketidakberdayaan perasaan tidak berguna, kurang percaya 

diri, ketergantungan, keterlantaran terutama pada lansia yang miskin, post 

power syndrome dan sebagainya. Kebutuhan psikologis merupakan 
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kebutuhan akan rasa aman (the safety needs); kebutuhan akan rasa memiliki 

dan dimiliki serta akan rasa kasih sayang (the belongingness and love needs); 

kebutuhan akan aktualisasi diri (the need for self actualization). 

 Memasuki periode lansia menyebabkan beberapa perubahan dalam 

hidupnya, dimulai dari perubahan fisik, perubahan kemampuan motorik, 

perubahan kemampuan mental, dan perubahan minat. 

 

2.1.3 Teori-Teori Mengenai Penuaan 

Menurut Santrock (2002: 239), berdasarkan teori sosial ada tiga teori yang 

mengupas tentang penuaan: 

1. Teori Pemisahan (Disengagement Theory) 

Teori pemisahan menyatakan bahwa orang-orang lansia secara perlahan-

perlahan menarik diri dari masyarakat. Pemisahan merupakan aktivitas timbal-

balik di mana orang-orang dewasa lanjut tidak hanya menjauh dari 

masyarakat, tetapi masyarakat juga menjauh dari mereka. 

2. Teori Aktivitas (Activity Theory) 

Menurut teori aktivitas, semakin orang-orang lansia aktif dan terlibat semakin 

kecil kemungkinan mereka menjadi renta dan semakin besar kemungkinan 

mereka merasa puas dengan kehidupannya. Teori aktivitas ini menyatakan 

bahwa individu-individu seharusnya melanjutkan peran-peran masa dewasa 

tengahnya di sepanjang masa dewasa akhir. 
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3. Teori Rekonstruksi Gangguan Sosial (Social Breakdown-Reconstruction 

Theory) 

Penuaan menurut teori rekonstruksi gangguan sosial dikembangkan melalui 

fungsi psikologis negatif yang dibawa oleh pandangan-pandangan negatif 

tentang dunia sosial dari orang-orang lansia dan tidak memadainya 

penyediaan layanan untuk mereka.  

 Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa teori-teori mengenai 

penuaan ada tiga, yaitu teori pemisahan, teori aktivitas, dan teori rekonstruksi 

gangguan sosial. 

 

2.1.4 Tugas Perkembangan Lansia 

Erik Erikson (dalam Alwisol 2010: 103-104) memandang bahwa usia 

lansia bisa menjadi orang yang senang bermain, menyenangkan tetapi juga bisa 

menjadi tempat orang pikun, depresi, dan putus asa. Erikson percaya bahwa masa 

lansia dicirikan oleh tahap akhir dari delapan tahapan siklus kehidupan, integritas 

versus keputusasaan (integrity versus despair). Pandangan Erikson, tahun-tahun 

akhir kehidupan merupakan suatu masa untuk melihat kembali apa yang telah 

dilakukan. Beberapa jalan yang berbeda, lansia telah mengambangkan suatu 

harapan yang positif di setiap periode sebelumnya. Pandangan tentang masa lalu 

(retrospective glances) dan kenangan akan menampakkan suatu gambaran dari 

kehidupan yang telah dilewatkan dengan baik dan seorang lansia akan merasa 

puas (integritas). 
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Lansia mengalami keputusasaan maka masa lalu hanya akan dinilai negatif 

dan tampak dari perilaku keragu-raguan dan kemurungan. Putus asa berarti tanpa 

harapan. Tugas perkembangan yang lain adalah terkait dengan ritualisme yaitu 

integral versus sapentisme. Integral maksudnya adalah bijaksana dan telah 

mampu memaknai kehidupan sedangkan lansia yang belum bisa menunjukkan 

sikap bijaksana dan senang memberi petuah-petuah yang bersifat dogmatis 

dikatakan berinteraksi dengan ritualism sapentism. 

 

2.2 Suku Jawa 

2.2.1 Pengertian Suku Jawa 

Etnis Jawa adalah penduduk asli bagian Tengah dan Timur pulau Jawa 

yang berbahasa Jawa (Suseno, 2003: 11). Yang disebut orang Jawa adalah orang 

yang bahasa ibunya menggunakan bahasa Jawa yang sebenarnya. Bahasa Jawa 

dalam arti yang sebenarnya dijumpai di Jawa Tengah dan Jawa Timur. 

Jumlah orang Jawa yang tinggal di Pulau Jawa saja tanpa menghitung 

yang tersebar di pulau-pulau lain dan juga tidak menghitung mereka yang tinggal 

di Suriname yang merupakan sepertiga dari jumlah penduduknya, berbilang 

sekitar 60 juta orang (Sardjono, 1995: 13). 

Dalam pergaulan hidup maupun perhubungan-perhubungan sosial sehari-

hari mereka berbahasa Jawa. Pada waktu mengucapkan bahasa daerah ini, 

seseorang harus memperhatikan dan membeda-bedakan keadaan orang yang 

diajak berbicara atau yang sedang dibicarakan, berdasarkan usia maupun status 
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sosialnya. Demikian pada prinsipnya ada dua macam bahasa Jawa apabila ditinjau 

dari kriteria tingkatannya, yaitu bahasa Jawa ngoko dan krama (Koentjaraningrat, 

2007: 329). 

Menurut Marbangun Hardjowirogo (dalam Sardjono, 1995: 13) semua 

orang Jawa itu berbudaya satu. Mereka berpikir dan berperasaan seperti moyang 

mereka di Jawa Tengah, dengan kota Solo dan Yogya sebagai pusat-pusat 

kebudayaan. Pengaruh budaya yang paling besar tampak dalam bahasa Indonesia 

yang karena ketersediaannya untuk mengambil sejumlah istilah Jawa termasuk 

Jawa kuno, berhasil menjadikan dirinya lebih berbobot. 

Dengan demikian, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa yang 

disebut dengan orang Jawa adalah orang yang dilahirkan pada keluarga Jawa, bisa 

berbahasa Jawa dan memiliki pertalian batin dengan kebudayaan Jawa. 

 

2.2.2 Masyarakat Jawa  

Sistem terminologi Jawa ialah bilateral dan generasional, bersisi dua dan 

turun temurun. Setiap orang Jawa melihat dirinya sendiri berada di tengah-tengah 

sebuah tata jajaran: kakek-nenek, bapak-ibu, kakak-adik, anak-anak dan cucu-

cucu (Sardjono, 1992: 15). 

Masyarakat Jawa pada dasarnya terbagi menjadi dua golongan yaitu wong 

cilik (rakyat kecil) dan wong gedhe (priyayi). Hubungan kedua kelompok ini 

selalu dibingkai oleh budi pekerti yang khas baik melalui bahasa maupun tindakan 

(Endraswara, 2003: 5-6).  
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Golongan orang priyayi yang terdiri dari pegawai negeri dan kaum 

terpelajar dengan golongan orang kebanyakan yang disebut wong cilik, seperti 

petani-petani, tukang-tukang dan pekerja kasar lainnya, di samping keluarga 

kraton dan keturunan bangsawan atau bendara-bendara. Dalam kerangka susunan 

masyarakat ini, secara bertingkat yang berdasarkan atas gengsi-gengsi itu, kaum 

priyayi  dan bendara merupakan lapisan atas, sedangkan wong cilik menjadi 

lapisan masyarakat bawah (Koentjaraningrat, 2007: 344). 

Orang tani di desa-desa, yang menurut lapisan sosial termasuk golongan 

wong cilik, diantara mereka sendiri juga terbagi secara berlapis. Lapisan yang 

tertinggi dalam desa adalah  wong baku, lapisan ini terdiri dari orang-orang yang 

dulu pertama kali datang menetap di desa. Orang Jawa ini memiliki sawah-sawah, 

rumah dan pekarangannya. Lapisan kedua disebut golongan kuli gondok atau 

lindung. Mereka seorang laki-laki yang telah kawin, akan tetapi tidak mempunyai 

tempat tinggal sendiri, sehingga terpaksa menetap dirumah kediaman mertuanya. 

Adapun golongan lapis ketiga yaitu joko, sinoman atau bujangan. Seorang laki-

laki dari golongan ini, semuanya belum menikah dan masih tinggal bersama orang 

tua sendiri atau ngenger di rumah orang lain. 

Kemudian menurut kriteria pemeluk agamanya, orang Jawa biasanya 

membedakan orang santri dengan orang agama kejawen. Golongan kedua ini 

sebenarnya adalah orang-orang yang percaya kepada ajaran agama Islam, akan 

tetapi mereka tidak secara patuh menjalankan rukun-rukun dari agama Islam itu. 

Demikian secara mendatar di dalam susunan masyarakat orang Jawa ada golongan 

santri dan golongan agama kejawen. Di berbagai daerah di Jawa baik yang 
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bersifat kota maupun pedesaan, orang santri menjadi mayoritas, sedangkan di 

daerah lain orang beragama kejawen-lah yang lebih dominan. 

Menurut Suseno (2003: 15) keagamaan orang Jawa Kejawen selanjutnya 

ditentukan oleh kepercayaan pada berbagai macam roh yang tak kelihatan, yang 

menimbulkan kecelakaan dan penyakit apabila mereka dibuat marah atau kita 

kurang hati-hati. Orang bisa melindungi diri dengan memberi sesajen, dengan 

minta bantuan dukun, dan juga dengan berusaha untuk mengelakkan kejutan-

kejutan dan tetap memperthankan batinnya dalam keadaaan tenang dan rela.  

Masyarakat Jawa juga termasuk komunitas yang masih memperhatikan 

pembagian struktur. Pembagian tersebut secara diam-diam mereka lakukan 

sendiri. Akibat dari pembagian stratifikasi sosial tersebut munculah hubungan 

sosial Jawa yang sedikit “kaku”. Artinya, hubungan sosial perlu memperhatikan 

norma-norma tertentu yang dikenal dengan budi pekerti Jawa. 

Falsafah ajaran hidup Jawa memiliki tiga aras dasar utama, yaitu aras 

sadar ber-Tuhan, aras kesadaran semesta dan aras keberadaban manusia (Yana, 

2010: 159). Aras keberadaban manusia implementasinya dalam wujud budi 

pekerti luhur. Maka di dalam falsafah ajaran hidup Jawa ada ajaran keutamaan 

hidup yang diistilahkan dalam bahasa Jawa sebagai piwulang (wewarah) 

kautaman. Secara alamiah, manusia sudah terbekali kemampuan untuk 

membedakan perbuatan benar dan salah serta perbuatan baik dan buruk. Maka 

peranan Piwulang Kautaman adalah upaya pembelajaran untuk mempertajam 

kemampuan tersebut serta mengajarkan kepada manusia untuk selalu memiliki 

perbuatan yang benar dan baik menjauhi yang salah dan buruk. 
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Dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa orang Jawa 

mempunyai sikap yang sangat kental dengan prinsip  budaya dan adat istiadatnya, 

yang secara turun temurun diberikan oleh nenek moyangnya sehingga budi pekerti 

yang dimiliki juga menjadi unik dan beda dari daerah lainnya. 

 

2.2.3 Karakteristik Suku Jawa 

Keberadaan hidup orang Jawa, tak luput dari kehidupan sosial dan budaya 

orang Jawa yang memiliki corak dan ragam. Sedang kehidupan sosial dan budaya 

orang Jawa sendiri dilatarbelakangi oleh sisa kebiasaan hidup pada jaman 

sebelumnya. Pengaruh dari sisa-sisa kebiasaan hidup yang demikian menjadi ciri 

khas atau warna tersendiri bagi kehidupan sosial dan budaya orang Jawa (Yana, 

2010: 11-12). 

Suku Jawa memiliki keunikan yang berbeda dari suku-suku lainnya, 

Raffles (2008) dalam bukunya yang berjudul “The History of Java” menyebutkan 

beberapa karakteristik yang dimiliki oleh orang Jawa yang antara lain adalah 

sebagai berikut: 

a. Ciri-ciri fisik orang Jawa 

Penduduk asli Jawa rata-rata bertubuh pendek, meskipun tidak sependek 

orang Bugis dan orang-orang di pulau lain. Bentuknya sempurna dan tegap meski 

tidak sebagus orang melayu. Kaki mereka panjang, dengan telapak kaki dan 

pergelangan kecil. Biasanya mereka mempertahankan bentuk asli ini, kecuali pada 

perempuan kalangan atas yang mencoba memperkecil pinggang mereka dengan 

mengikat kuat wilayah perut hingga berubah bentuk. Keningnya tinggi, alisnya 
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bagus, jauh di atas mata dan lekuk mata dalam menyerupai bangsa Cina atau 

Tartar. Warna matanya hitam, hidungnya kecil dan pesek meski tidak sepesek 

penduduk pulau lain. Mulutnya biasanya bagus, berbibir lebar dan seringkali 

mereka menghitamkan gigi dengan kebiasaan menghisap tembakau, sirih, dan 

lain-lain. Tulang pipinya tinggi, jenggotnya jarang-jarang, rambutnya lurus dan 

hitam, kadang keriting dan kadang-kadang berwarna coklat kemerahan. 

Kulit orang Jawa seperti bangsa di wilayah timur pulau, lebih 

dikategorikan kuning dibanding berwarna tembaga atau hitam. Warna kulit 

mereka yang dianggap terbagus adalah warna kuning emas, kecuali di beberapa 

daerah pegunungan dimana mereka lebih menyukai warna kulit tembaga. Secara 

umum, wanita Jawa tidak semenarik laki-lakinya, hal tersebut dikarenakan oleh 

beban kerja mereka di sawah dan karena seringnya terbakar sinar matahari. 

b. Tingkah laku 

 Orang-orang Jawa sangat sopan dan sederhana, lemah lembut, berhati-hati, 

dan seringkali menunjukkan rasa malu bahkan cenderung tunduk. Mereka 

mempunyai rasa kesopanan dan tidak pernah bertindak atau berkata kasar. Mereka 

tetap sabar dan tenang meskipun terasing dari lingkungannya, mereka juga 

cenderung tidak suka mengusik urusan orang lain. Orang Jawa berjalan dengan 

lambat dan tidak tergesa-gesa, namun dapat menjadi tangkas apabila diperlukan. 

c. Karakteristik intelektualitas 

  Kemajuan penduduk Jawa dalam bidang manufaktur dan keterampilan 

pertanian menunjukkan tingkat pengetahuan yang mereka miliki. Pemikiran dan 

perasaan mereka tajam dan peka, penilaian mereka tentang karakter biasanya 
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tepat. Meskipun energi yang dimiliki orang Jawa sedikit dan gelisah dalam 

menghadapi kesulitan, mereka memiliki kemampuan yang besar dalam 

menghadapi penindasan dan kadang mereka memiliki ketekunan dalam mengatasi 

rintangan. 

d. Kepercayaan orang Jawa 

 Orang-orang yang pendidikannya rendah sering percaya pada takhayul dan 

kebanyakan orang Jawa masih mempercayainya. Mereka mudah terkesan, dan hal 

ini membuat mereka mudah terpedaya. Orang Jawa percaya pada khayalan-

khayalan yang dikembangkan dari anggapan, mereka mudah mempercayai 

pertanda, ilmu nujum, ramalan, dan dukun. Mereka juga mudah menjadi korban 

dari fanatisme agama dan memuja pada yang mereka anggap kekuatan 

supranatural. Paham-paham keagamaan tidak dapat membebaskan mereka dari 

takhayul dan ketaatan yang telah dipuja sejak dulu, sehingga penduduk Jawa 

menggabungkan kepercayaan dari dua sistem agama. 

 Orang Jawa sangat mempercayai hari baik dan hari yang dianggap tidak 

baik atau gejala alam, mereka tidak akan melakukan perjalanan atau pekerjaan 

tanpa melihat jenis harinya. 

e. Antusiasme orang Jawa 

 Meskipun pada banyak hal penduduk Jawa lesu dan tidak bergairah, 

namun antusiasme agama mereka begitu tinggi sehingga mereka menjadi tekun 

dan pemberani dalam sekali waktu. Mereka memperkirakan tidak ada pekerjaan 

yang sulit, tidak ada hasil yang mustahil, dan tidak ada kemelaratan yang 

menyakitkan. 
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f. Prasangka orang Jawa 

 Prasangka yang dimiliki penduduk Jawa tidak banyak dan tidak keras 

kepala, umumnya memperlihatkan perasaan terpuji dan ramah. Nasionalisme 

mereka sangat kuat, meskipun sangat menyanjung cerita tradisional tentang hal-

hal luar biasa yang terjadi pada masyarakat Jawa kuno. 

g. Karakter moral orang Jawa 

 Masyarakat Jawa sebenarnya merupakan penduduk yang dermawan dan 

ramah jika tidak diganggu dan ditindas. Dalam hubungan domestik, mereka baik, 

lembut, kasih sayang dan penuh perhatian. Dalam hubungannya dengan 

masyarakat umum, mereka orang yang patuh, jujur dan beriman, memperlihatkan 

sikap yang bijaksana, jujur, jelas dan berterus terang. Orang Jawa memiliki 

pembawaan yang tenang, pada umumnya bebas dan royal jika dilihat dari barang-

barang yang dimilikinya. 

Keramahan adalah sifat yang umum mereka miliki, orang Jawa juga sangat 

sensitif dan pemalu meskipun sebenarnya ambisius untuk mendapatkan kekuasaan 

dan nama baik. 

 

2.2.4 Kaidah Dasar Kehidupan Masyarakat Jawa 

Hildred Geertz (dalam Sardjono, 1992: 16) ada dua kaidah yang paling 

menentukan pola pergaulan dalam masyarakat Jawa. Kaidah-kaidah yang 

dimaksud pertama adalah kaidah yang mengatakan bahwa dalam setiap situasi 

manusia hendaknya bersikap sedemikian rupa agar manusia dalam cara bicara dan 

membawa diri hendaknya selalu menunjukkan sikap hormat kepada orang lain, 



34 
 

 
 

sesuatu dengan kedudukan dan derajat mereka. Lebih lanjut dijelaskan dalam 

Suseno (2003: 38), yaitu sebagai berikut: 

1. Prinsip kerukunan 

a. Rukun 

Prinsip kerukunan bertujuan untuk mempertahankan masyarakat dalam 

keadaan yang harmonis. Rukun berarti berada dalam keadaan selaras, tenang dan 

tentram, tanpa perselisihan dan pertentangan, bersatu dalam maksud untuk saling 

membantu. 

Dalam perspektif Jawa ketenangan dan keselarasan sosial merupakan keadaan 

normal yang akan di dapat dengan sendirinya selama tidak diganggu, seperti juga 

permukaan laut dengan sendirinya halus jika tidak diganggu oleh angin atau oleh 

badan-badan yang menentang arus. 

b. Berlaku rukun 

Sebagai cara bertindak, kerukunan menuntut agar individu bersedia untuk 

menomorduakan bahkan kalau perlu melepaskan kepentingan-kepentingan 

pribadinya demi kesepakatan bersama. Satu keutamaan yang sangat dihargai oleh 

orang Jawa adalah kemampuan untuk tidak mengatakan hal-hal yang tidak enak 

secara langsung. 

Suatu sarana ampuh untuk mencegah timbulnya konflik adalah tata krama 

Jawa yang mengatur semua bentuk interaksi langsung di luar lingkungan keluarga 

inti dan lingkungan teman-teman akrab. Tata krama itu menyangkut gerak badan, 

urutan duduk, isi dan bentuk suatu pembicaraan. 
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Praktek gotong royong merupakan wujud dari kerukunan, dengan gotong 

royong dapat menimbulkan sikap saling membantu dan melakukan pekerjaan 

secara bersama demi kepentingan seluruh desa. Orang Jawa juga tidak jemu-jemu 

menunjuk pada keunggulan musyawarah kalau dibandingkan dengan cara Barat 

dalam mengambil keputusan. Keterikatan pada kerukunan menuntut dari pihak-

pihak yang berlawanan untuk melepaskan keinginan pribadi yang paling mungkin 

akan menimbulkan keresahan sosial terbuka. 

c. Rukun dan sikap hati 

Prinsip kerukunan mempunyai kedudukan yang amat penting dalam 

masyarakat Jawa. Inti prinsip kerukunan adalah tuntutan untuk mencegah segala 

kelakuan yang bisa menimbulkan konflik terbuka. Mengusahakan kerukunan 

tidak dengan sendirinya menjamin sikap hati mau berdamai, mau mengerti, 

apalagi mau mengembangkan rasa simpati, melainkan orang tersebut sanggup 

untuk membawa diri dengan terkontrol dan dewasa dalam masyarakat. 

Jadi prinsip kerukunan tidak berarti bahwa orang Jawa tidak mempunyai 

kepentingan-kepentingan pribadi, melainkan merupakan suatu mekanisme sosial 

untuk mengintegrasikan kepentingannya demi kesejahteraan kelompok. 

2. Prinsip hormat 

Kaidah kedua yang memainkan peranan besar dalam mengatur pola interaksi 

dalam masyarakat Jawa adalah prinsip hormat. Prinsip hormat mengatakan bahwa 

semua hubungan dalam masyarakat teratur secara hirarkis, dan keteraturan 

hirarkis itu bernilai pada dirinya sendiri dan oleh karena itu setiap orang wajib 

mempertahankannya. 
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Rasa wedi, isin, dan sungkan  merupakan suatu kesinambungan perasaan 

yang mempunyai fungsi sosial untuk memberi dukungan psikologis terhadap 

tuntutan-tuntutan prinsip hormat. 

3. Etika keselarasan sosial 

Dalam pandangan Jawa prinsip-prinsip keselarasan memang harus 

didahulukan terhadap hukum positif. Orang Jawa harus menerima masyarakat 

yang tidak lagi sesuai dengan apa yang dicitakan. 

Secara moral dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip keselarasan hanya 

berlaku prima facie, artinya bahwa secara moral suatu tindakan yang mengganggu 

keselarasan barangkali kadang dapat dibenarkan, bahkan secara moral dapat 

dituntut. 

 

2.2.5 Kebudayaan Jawa 

Dalam mistik bentuk baru ini, nampaklah sikap hidup Jawa kuno dan sikap 

hidup ini dapat menampakkan diri juga lewat bentuk-bentuk kebudayaan lain 

(wayang, sastra dan musik). Salah satu aliran kebatinan yang paling terkenal 

adalah pangestu (De Jong, 1976: 15). Dalam sikap hidup ini tiga unsur, yaitu 

distansi, konsentrasi dan representasi. 

Ciri pertama dari sikap hidup pangestu ialah distansi. Manusia ambil 

distansi (jarak) terhadap dunia sekitarnya, baik dalam aspek materiil maupun 

dalam aspek spirituil. Lewat tiga macam sikap manusia dapat diambil distansi 

terhadap dunia. Ketiga sikap ini adalah rela (rila) menyerahkan segala miliknya, 
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yang kedua menerima (narima) dengan riang hati segala sesuatu yang menimpa 

dirinya, dan ketiga hidup dengan sabar dan toleransi (sabar) (De Jong, 1976: 17). 

 Cita-cita Pangestu adalah suatu sikap hidup yang positif arahnya; Pangestu 

ingin memberikan sumbangannya bagi pemecahan masalah-masalah Indonesia 

dalam keseluruhannya. Masalah-masalah materiil didahului oleh masalah-masalah 

spirituil. Agar seseorang memperoleh suatu sikap hidup yang positif, yang 

membangun, maka dia harus memusatkan perhatiannya terutama pada dasar dan 

makna kepribadiannya sendiri. Pemurnian pusat kehidupan ini diperoleh dengan 

makin memusatkan perhatian kepadanya. Konsentrasi tersebut nampak dengan 

dua macam cara, yaitu lewat askesis atau tapa dan pamudaran (De Jong, 1976: 

22-23). 

 Menurut Pangestu, setiap orang yang telah mengambil jarak terhadap 

materi dan menemukan kekayaan batinnya, sedang dalam perjalanan menuju ke 

persatuan dengan Tuhan. Representasi berarti bahwa semua kewajiban yang 

masih perlu dipenuhi, dijalankan tanpa kritik demi keselamatan dunia. Dalam 

hubungan ini dua pengertian yang perlu diperhatikan adalah kuwajiban dan 

memayu ayuning bawana (De Jong, 1976: 29-30). 

Nilai-nilai adalah bagian dari wujud abstrak kebudayaan yang menjadi 

pedoman bagi perilaku manusia. Keterkaitan antara nilai dengan sikap hidup 

inilah yang biasa disebut sebagai mentalitas. Salah satu sikap yang dianggap 

menonjol pada orang Jawa adalah ketergantungannya pada masyarakat, demikian 

Mulder (dalam Jatman, 2011: 23). Dinyatakan bahwa kepribadian orang Jawa 
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hampir sama sekali bersifat sosial. Seseorang adalah baik apabila masyarakatnya 

menyatakan demikian.  

Geertz (dalam Jatman, 2011: 24) terkenal karena pemilahannya atas 

masyarakat Jawa sebagai masyarakat santri dan abangan dan priyayi. Persepsi 

masyarakat tentang kebudayaan Jawa agaknya condong kepada deskripsi 

mentalitas para priyayi ini. 

De Jong (dalam Jatman, 2011: 24) agaknya lebih cenderung untuk 

memilahkan masyarakat Jawa sebagai masyarakat priyayi dan petani. Pada kaum 

priyayi hidup nilai-nilai yang antroposentirs sifatnya, sedangkan kalangan kaum 

petani hidup nilai-nilai yang kosmologis.  

 

2.3 Kebermaknaan Hidup 

2.3.1 Pengertian Kebermaknaan Hidup 

Kebermaknaan hidup, dapat diwujudkan dalam sebuah keinginan untuk 

menjadi orang yang berguna untuk orang lainnya, apakah itu anak, istri, keluarga 

dekat, komunitas, negara, dan bahkan umat manusia (Frankl, 2003: viii). 

Makna hidup menurut Bastaman (2007: 38) adalah sesuatu yang dirasakan 

penting, benar, berharga, dan didambakan serta memberikan nilai khusus bagi 

seseorang dan layak dijadikan tujuan hidup. Dalam menemukan makna hidup 

diperlukan adanya tanggung Jawab pribadi untuk tetap bertahan hidup. 

Schultz (dalam skripsi Nur Rohmah, 2011) makna hidup dapat diartikan 

sebagai pemberian kualitas kehidupan pada diri pribadi dalam rangka penemuan 

eksistensi diri. Dikemukakan bahwa sifat-sifat orang yang telah mempunyai 
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makna dalam hidupnya yaitu memiliki kebebasan dalam setiap langkah 

perbuatannya dan bertanggung jawab secara pribadi terhadap tingkah laku dan 

sikap dalam mengatasi keadaan-keadaan dan nasib serta tidak ditentukan oleh 

kekuatan-kekuatan diluar diri mereka. 

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

sebuah keinginan yang dirasakan penting, berharga dan didambakan untuk 

menjadi orang yang berguna yang dapat memberikan kualitas pada hidupnya serta 

layak dijadikan tujuan hidup. 

 

2.3.2 Komponen Kebermaknaan Hidup 

Menurut Victor Frankl (dalam Bastaman, 2007: 41) mengemukakan tiga 

komponen kebermaknaan hidup, yaitu : 

1. The freedom of will (kebebasan berkehendak) 

Kebebasan ini sifatnya bukan tak-terbatas karena manusia adalah makhluk 

serba terbatas. Manusia sekalipun dianggap sebagai makhluk yang memiliki 

berbagai potensi luar biasa, tetapi sekaligus juga memiliki juga keterbatasan 

dalam aspek ragawi (tenaga, daya tahan, stamina, usia), aspek kejiwaan 

(kemampuan, ketrampilan, kemauan, ketekunan, bakat, sifat, tanggung Jawab 

pribadi), aspek sosial budaya (dukungan lingkungan, kesempatan, tanggung 

Jawab sosial, ketaatan pada norma), dan aspek kerohanian (iman, ketaatan 

beribadah, cinta kasih). Kebebasan manusia pun bukan merupakan kebebasan dari 

(freedom from) bawaan biologis, kondisi psikososial dan kesejarahannya, 
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melainkan kebebasan untuk menentukan sikap (freedom to take a stand) terhadap 

kondisi-kondisi tersebut, baik kondisi lingkungan maupun kondisi diri sendiri. 

2. The will to meaning (hasrat untuk hidup bermakna) 

Setiap orang menginginkan dirinya menjadi orang yang bermartabat dan 

berguna bagi dirinya, keluarga, lingkungan kerja, masyarakat sekitar, dan 

berharga dimata Tuhan. Setiap orang pasti menginginkan bagi dirinya suatu cita-

cita dan tujuan hidup yang penting dan jelas yang akan diperjuangkan dengan 

penuh semangat, sebuah tujuan hidup yang menjadi arahan segala kegiatannya. Ia 

mendambakan dirinya sebagai orang yang bertanggung Jawab untuk dirinya 

sendiri, serta menjadi orang yang mampu menentukan sendiri apa yang akan 

dilakukannya dan apa yang paling baik bagi dirinya dan lingkungannya. Ia pun 

ingin dicintai dan mencintai orang lain karena dengan demikian ia akan merasa 

dirinya berarti dan merasa bahagia. Sebaliknya ia tidak menginginkan dirinya 

menjadi orang yang hidup tanpa tujuan yang jelas, karena hal demikian akan 

menjadikan dirnya tak terarah dan tak mengetahui apa yang diinginkan dan 

dilakukannya. Ia pun tak menghendaki dirinya merasa serba hampa dan tak 

berguna dengan kehidupan sehari-hari diwarnai oleh perasaan jemu dan apatis. 

Itulah sekelumit keinginan manusia diantara sekian banyak keinginan lainnya, 

yang apabila kita renungkan ternyata menggambarkan hasrat yang laing 

mendasar dari setiap manusia, yaitu hasrat untuk hidup bermakna. Bila hasrat ini 

dapat dipenuhi, kehidupan akan dirasakan berguna, berharga dan berarti 

(meaningful). Sebaliknya bila tidak terpenuhi akan menyebabkan kehidupan 

dirasakan tak bermakna (meaningless). 
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Keinginan untuk hidup bermakna memang benar-benar merupakan 

motivasi utama pada manusia. Hasrat inilah yang mendorong setiap orang untuk 

melakukan berbagai kegiatan, agar hidupnya dirasakan berarti dan berharga. 

Hasrat untuk hidup bermakna ini sama sekali bukan sesuatu yang khayal dan 

diada-adakan, melainkan benar-benar suatu fenomena kejiwaan yang nyata dan 

dirasakan pentingnya dalam kehidupan seseorang. 

3. The meaning of life (makna hidup) 

Makna hidup adalah hal-hal yang dianggap sangat penting dan berharga 

serta memberikan nilai khusus bagi seseorang, sehingga layak dijadikan tujuan 

dalam kehidupan (the purposes in life). Bila hal itu berhasil dipenuhi akan 

menyebabkan seseorang merasakan kehidupan yang berarti dan pada akhirnya 

akan menimbulkan perasaan bahagia (happiness). Dan makna hidup ternyata ada 

dalam kehidupan itu sendiri, dan dapat ditemukan dalam setiap keadaan yang 

menyenangkan dan tak menyenangkan, keadaan bahagia dan penderitaan. 

Ungkapan seperti makna dalam derita (meaning in suffering) atau hikmah dalam 

musibah (blessing in disguise) menunjukkan bahwa dalam penderitaan sekalipun 

makna hidup tetap dapat ditemukan. Bila hasrat ini dapat dipenuhi maka 

kehidupan yang dirasakan berguna, berharga dan berarti (meaningful) akan 

dialami. Sebaliknya bila hasrat ini tak terpenuhi akan menyebabkan kehidupan 

dirasakan tidak bermakna (meaningless). Pengertian mengenai makna hidup 

menunjukkan bahwa dalam makna hidup terkandung juga tujuan hidup, yakni 

hal-hal yang perlu dicapai dan dipenuhi. 
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 Disimpulkan bahwa komponen kebermaknaan hidup ada 3, yaitu the 

freedom of will yaitu kebebasan untuk menentukan sikapnya terhadap kondisi-

kondisi yang terjadi di dalam hidupnya, the will to meaning yaitu kondisi dimana 

seseorang akan menjadikan kebermaknaan hidup sebagai tujuan hidupnya dan 

melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan hidup yang bermakna dan the 

meaning of life atau hidup yang bermakna. 

 

2.3.3 Sumber-sumber Kebermaknaan Hidup 

Victor Frankl (dalam Bastaman, 2007: 46) mengemukakan sumber-sumber 

kebermaknaan hidup, yaitu: 

a. Creative values (nilai-nilai kreatif) 

Kegiatan berkarya, bekerja, mencipta serta melaksanakan tugas dan 

kewajiban sebaik-baiknya dengan penuh tanggung Jawab. Menekuni suatu 

pekerjaan dan meningkatkan keterlibatan pribadi terhadap tugas serta berusaha 

untuk mengerjakannya dengan sebaik-baiknya merupakan salah satu contoh dari 

kegiatan berkarya. Melalui karya dan kerja kita dapat menemukan arti hidup dan 

menghayati kehidupan secara bermakna. Bekerja itu dapat menimbulkan makna 

dalam hidup, secara nyata dapat kita alami sendiri apabila kita adalah seorang 

yang telah lama tak berhasil mendapat pekerjaan, kemudian seorang teman 

menawari suatu pekerjaan. Kalaupun gajinya ternyata tak terlalu besar, besar 

kemungkinan kita akan menerima tawaran itu, karena kita akan merasa berarti 

dengan memiliki pekerjaan daripada tidak memiliki sama sekali. Pekerjaan 

hanyalah merupakan sarana yang memberikan kesempatan untuk menemukan dan 
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mengembangkan makna hidup; makna hidup tidak terletak pada pekerjaan, tetapi 

lebih bergantung pada pribadi yang bersangkutan, dalam hal ini sikap positif dan 

mencintai pekerjaan itu serta cara bekerja yang mencerminkan keterlibatan pribadi 

pada pekerjaannya. 

b. Experiential values (nilai-nilai penghayatan) 

Keyakinan dan penghayatan akan nilai-nilai kebenaran, kebajikan, 

keinfahan, keimanan, dan keagamaan, serta cinta kasih. Menghayati dan meyakini 

suatu nilai dapat menjadikan seseorang berarti hidupnya. Tidak sedikit orang-

orang yang merasa menemukan arti hidup dari agama yang diyakininya, atau ada 

orang-orang yang menghabiskan sebagian besar usianya untuk menekuni suatu 

cabang seni tertentu. Cinta kasih dapat menjadikan pula seseorang menghayati 

perasaan berarti dalam hidupnya. Dengan mencintai dan merasa dicintai, 

seseorang akan merasakan hidupnya penuh dengan pengalaman hidup yang 

membahagiakan. 

Dalam hal-hal tertentu mencintai seseorang berarti menerima sepenuhnya 

keadaan orang itu seperti apa adanya serta benar-benar dapat memahami sedalam-

dalamnya kepribadiannya dengan penuh pengertian. Cinta kasih senantiasa 

menunjukkan kesediaan untuk berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya kepada 

orang yang dikasihi, serta ingin menampilkan diri sebaik mungkin dihadapannya.  

c. Attitudinal values (nilai-nilai bersikap) 

Menerima dengan penuh ketabahan, kesabaran dan keberanian segala 

bentuk penderitaan yang tidak mungkin dielakkan lagi, seperti sakit yang tidak 
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dapat disembuhkan, kematian dan menjelang kematian, setelah segala upaya dan 

ikhtiar dilakukan secara maksimal. Perlu dijelaskan disini, dalam hal ini yang 

diubah bukan keadaannya, melainkan sikap (attitude) yang diambil dalam 

menghadapi keadaan itu. Ini berarti apabila menghadapi keadaan yang tak 

mungkin dibuah atau dihindari, sikap yang tepatlah yang masih dapat 

dikembangkan. Sikap menerima dengan penuh ikhlas dan tabah hal-hal tragis 

yang tak mungkin dielakkan lagi dapat mengubah pandangan kita dari yang 

semula diwarnai penderitaan semata-mata menjadi pandangan yang mampu 

melihat makna dan hikmah dari penderitaan itu. Penderitaan memang dapat 

memberikan makna dan guna apabila kita dapat mengubah sikap terhadap 

penderitaan itu menjadi lebih baik lagi. Ini berarti bahwa dalam keadaan 

bagaimanapun (sakit, nista, dosa bahkan maut) arti hidup masih tetap dapat 

ditemukan, asalkan saja dapat mengambil sikap yang tepat dalam menghadapinya. 

d. Hopeful values (harapan) 

Selain tiga ragam nilai yang dikemukakan oleh Victor Frankl, ada nilai 

lain yang menurut Bastaman dapat menjadikan hidup bermakna, yaitu harapan 

(hope) (Bastaman, 2007:50). Harapan adalah keyakinan akan terjadinya hal-hal 

yang baik atau perubahan yang menguntungkan di kemudian hari. Harapan 

(sekalipun belum tentu menjadi kenyataan) memberikan sebuah peluang dan 

solusi serta tujuan baru yang menjanjikan yang dapat menimbulkan semangat dan 

optimisme. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki harapan yang senantiasa 

dilanda kecemasan, keputusasaan, dan apatisme, orang yang berpengharapan 

selalu menunjukkan sikap positif terhadap masa depan, penuh percaya diri, dan 
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merasa optimis dapat meraih kehidupan yang lebih baik. Pengharapan 

mengandung makna hidup karena adanya keyakinan akan terjadinya perubahan 

yang lebih baik, ketabahan menghadapi keadaan buruk saat ini dan sikap optimis 

menyongsong masa depan. 

Dari beberapa sumber di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber 

kebermaknaan hidup menurut Victor E. Frankl ada 3, yaitu creative values, 

experiential values, attitudinal values. Sementara itu Bastaman menambahkan 

bahwa ada 1 lagi sumber kebermaknaan hidup yaitu hopeful values. 

 

2.3.4 Karakteristik Makna Hidup 

Bastaman (2007: 51) mengemukakan gambaran mengenai beberapa sifat 

khusus dari makna hidup, yaitu: 

1. Makna hidup itu sifatnya unik, pribadi dan temporer, artinya apa yang 

dianggap berarti oleh seseorang belum tentu berarti pula bagi orang lain. 

makna hidup seseorang dan apa yang bermakna bagi dirinya biasanya bersifat 

khusus, berbeda dan tak sama dengan makna hidup orang lain, serta mungkin 

pula dari waktu ke waktu berubah. 

2. Makna hidup itu sifatnya unik dan nyata, dalam artian makna hidup benar-

benar dapat ditemukan dalam pengalaman dan kehidupan sehari-hari, serta 

tidak perlu selalu dikaitkan dengan hal-hal yang serba abstrak-filosofis, 

tujuan-tujuan idealistis dan prestasi-prestasi akademis yang serba 

menakjubkan. 
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3. Makna hidup adalah memberi pedoman dan arah terhadap kegiatan-kegiatan 

kita, sehingga makna hidup itu seakan-akan menantang kita untuk 

memenuhinya. Makna hidup ditemukan dan tujuan hidup ditentukan, kita 

seakan-akan terpanggil untuk melaksanakan dan memenuhinya, serta 

kegiatan-kegiatan kita pun menjadi lebih terarah kepada pemenuhan itu. 

Dari karakteristik-karakteristik di atas, dapat disimpulkan bahwa makna 

hidup memiliki sifat-sifat yang unik, spesifik, dan temporer serta fungsinya 

sebagai pedoman dan pengarah kegiatan-kegiatan kita. 

 

2.3.5 Penghayatan Hidup Bermakna 

Dalam Bastaman (2007: 85) dikemukakan ketika seseorang mendapatkan 

hidup yang bermakna. Mereka yang menghayati hidup bermakna menunjukkan 

corak kehidupan yang penuh semangat dan gairah hidup serta jauh dari perasaan 

hampa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tujuan hidup, baik tujuan jangka 

pendek maupun jangka panjang, merupakan sesuatu yang jelas bagi mereka, 

kegiatan-kegiatan mereka pun menjadi lebih terarah serta merasakan sendiri 

kemajuan-kemajuan yang telah mereka capai. 

Tugas-tugas dan pekerjaan sehari-hari bagi mereka merupakan sumber 

kepuasan dan kesenangan tersendiri sehingga dalam mengerjakannya pun mereka 

lakukan dengan bersemangat dan bertanggung Jawab. Mereka mampu 

menyesuaikan diri dengan lingkungan, dalam arti menyadari batasan-batasan pada 

lingkungan, tetapi dalam keterbatasan itu mereka tetap dapat menentukan sendiri 

apa yang paling baik mereka lakukan serta menyadari pula bahwa makna hidup 



47 
 

 
 

dapat ditemukan dalam kehidupan itu sendiri, betapapun buruknya keadaan. 

Apabila mereka berada pada situasi yang tak menyenangkan atau mereka 

mengalami penderitaan, mereka akan menghadapinya dengan sikap tabah serta 

sadar bahwa senantiasa ada hikmah yang tersembunyi dibalik penderitaannya itu. 

Seseorang yang hidupnya bermakna, akan benar-benar menghargai hidup dan 

kehidupan karena mereka menyadari bahwa hidup dan kehidupan itu senantiasa 

menawarkan makna yang harus mereka penuhi. Tindak bunuh diri sebagai jalan 

keluar dari penderitaan berat tidak akan terlintas di pikiran mereka. 

Kemampuan untuk menentukan tujuan-tujuan pribadi dan menemukan 

makna hidup merupakan hal yang sangat berharga dan tinggi nilainya serta 

merupakan tantangan untuk memenuhinya secara bertanggung Jawab. Mereka 

mampu untuk mencintai dan menerima cinta kasih orang lain, serta menyadari 

bahwa cinta kasih merupakan salah satu yang menjadikan hidup ini bermakna. 

Penghayatan hidup bermakna merupakan gerbang ke arah kepuasan dan 

kebahagiaan hidup. Artinya, hanya dengan memenuhi makna-makna potensial 

yang ditawarkan oleh kehidupanlah penghayatan hidup bermakna tercapai dengan 

kepuasan dan kebahagiaan sebagai ganjarannya. Mereka yang menghayati hidup 

bermakna benar-benar tahu untuk apa mereka hidup dan bagaimana mereka 

menjalani hidup. 

 

2.3.6 Penghayatan Hidup Tanpa Makna 

Bastaman (2007: 80) mengungkapkan bahwa selain kondisi hidup yang 

bermakna, ada pula kondisi ketika seseorang merasakan hidup yang tanpa makna. 
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Tidak semua orang dapat menjalani hidup yang bermakna. Ada kalanya seseorang 

merasakan hidupnya tidak atau kurang bermakna. Hasrat untuk mencapai hidup 

yang bermakna tidak terpenuhi. Alasan-alasannya karena kurang disadari bahwa 

dalam kehidupan dan pengalaman masing-masing orang terkandung makna hidup 

yang potensial yang dapat ditemukan dan dikembangkan. Selain itu mungkin pula 

pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dan teknik-teknik menemukan makna 

hidup belum dikuasainya. 

Ketidakberhasilan menemukan dan memenuhi makna hidup biasanya 

menimbulkan penghayatan hidup tanpa makna (meaningless), hampa, gersang, 

merasa tak memiliki tujuan hidup, merasa hidupnya tak berarti, bosan dan apatis. 

Kebosanan adalah ketidakmampuan seseorang untuk membangkitkan minat, 

sedangkan apatis merupakan ketidakmampuan untuk mengambil prakarsa. 

Penghayatan-penghayatan yang telah digambarkan mungkin tidak terungkap 

secara nyata, tetapi menjelma dalam berbagai upaya kompensasi dan kehendak 

yang berlebihan untuk: berkuasa (the will to power), bersenang-senang mencari 

kenikmatan (the will to pleasure) termasuk kenikmatan seksual (the will to sex), 

bekerja (the will to work) dan mengumpulkan uang (the will to money). 

Kurang berfungsinya naluri (dan intuisi) serta memudarnya nilai-nilai 

tradisi (dan agama) pada orang-orang modern merupakan hal-hal yang 

menyuburkan penghayatan itu, di samping kurang disadarinya bahwa kehidupan 

itu sendiri secara potensial mengandung dan menawarkan makna kepada mereka. 



49 
 

 
 

Penghayatan hidup tanpa makna ini bukan merupakan suatu penyakit, tetapi 

dalam keadaan intensif dan berlarut-larut tak diatasi dapat menjelmakan neurosis 

noogenik, karakter totaliter dan karakter konformis. 

Neurosis noogenik merupakan suatu gangguan perasaan yang cukup 

menghambat prestasi dan penyesuaian diri seseorang. Gangguan ini biasanya 

tampil dalam keluhan-keluhan serba bosan, hampa, dan penuh keputusasaan, 

kehilangan minat dan inisiatif, serta merasa bahwa hidup ini tidak ada artinya 

sama sekali. Kehidupan sehari-hari dirasakan sangat rutin, dari itu ke itu saja 

tanpa adanya perubahan, bahkan tugas sehari-hari pun ditanggapi sebagai hal-hal 

yang menjemukan dan menyakitkan hati. Lingkungan dan keadaan di luar dirinya 

ditanggapi sebagai hal-hal yang benar-benar membatasi. 

Karakter totaliter adalah gambaran pribadi dengan kecenderungan untuk 

memaksakan tujuan, kepentingan dan kehendaknya sendiri dan tidak bersedia 

menerima masukan dari orang lain. Penolakan pada berbagai masukan orang lain 

dapat berbentuk penolakan secara langsung atau kelihatannya menampung, tetapi 

kemudian mengabaikannya. Pribadi totaliter sangat peka kritik dan biasanya akan 

menunjukkan reaksi menyerang kembali secara keras dan emosional. Ancaman 

dan pamer kekuasaan merupakan alat pribadi totaliter untuk meraih tujuan. 

Kekecewaan dan kehampaan eksistensial yang berawal dari gagalnya 

menemukan makna hidup dan memenuhi hasrat untuk hidup bermakna 

menimbulkan perasaan tidak nyaman dan tidak aman serta ketidakpastian yang 

cukup intensif dan mengancam harga dirinya. Ia menganggap lingkungan sekitar 

tidak dapat dijadikan pegangan sebagai sumber rasa aman dirinya. Ia mengambil 
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keputusan untuk mengabaikan lingkungan dan berusaha menjadikan dirinya 

sendiri sebagai satu-satunya andalan. Hal ini dilakukan dengan halan menetapkan 

secara eksklusif dan fanatik nilai-nilai tertentu, kegiatan, kepentingan dan 

keinginannya yang ditetapkan sendiri dan dengan ketat dijaganya dari pengaruh 

dan kritik dari orang lain. 

Karakter konformis adalah gambaran pribadi dengan kecenderungan kuat 

untuk selalu berusaha mengikuti dan menyesuaikan diri kepada tuntutan 

lingkungan sekitarnya serta bersedia pula untuk mengabaikan keinginan dan 

kepentingan dirinya sendiri. Karakter konformis berasal dari kekecewaan dan 

kehampaan hidup sebagai akibat tidak berhasilnya memenuhi motivasi utama, 

yaitu hasrat untuk hidup bermakna. Kondisi ini jelas menimbulkan penghayatan 

tidak aman dan tidak nyaman serta ketidakpastian dalam hidupnya dan berusaha 

untuk menyeimbangkan kembali dirinya. Karakter konformis menjadikan norma, 

nilai-nilai dan tuntunan lingkungan sebagai andalan dan pedoman hidupnya. Ia 

selalu tunduk dan taat pada tuntunan lingkungan dan bersedia untuk mengabaikan 

kepentingan, kehendak dan pemikiran sendiri. 

Pribadi seorang karakter konformis terkesan sebagai pribadi yang mudah 

sekali terpengaruh oleh situasi dan kondisi sosial mulai pemikiran, sikap, 

pendirian, gaya hidup, dan cara penampilan diri. Ia merasa tak nyaman jika 

berbeda dengan kebanyakan orang serta sensitif dan cemas terhadap penilaian 

orang. 

Dalam tataran logoterapi, neurosis noogenik, karakter totaliter, dan karakter 

konformis dianggap sebagai gambaran dan bentuk-bentuk patologi kepribadian. 
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2.4 Subjective Well-Being 

2.4.1 Pengertian Subjective Well-Being 

Menurut Diener (2009: 12) definisi dari subjective well-being dan 

kebahagiaan dapat dibuat menjadi tiga kategori. Pertama, subjective well-being 

bukanlah sebuah pernyataan subjektif tetapi merupakan beberapa keinginan 

berkualitas yang ingin dimiliki setiap orang.  Kedua, subjective well-being 

merupakan sebuah penilaian secara menyeluruh dari kehidupan seseorang yang 

merujuk pada berbagai macam kriteria. Arti ketiga dari subjective well-being jika 

digunakan dalam percakapan sehari-hari yaitu dimana perasaan positif lebih besar 

daripada perasaan negatif. Merujuk pada pendapat Campbell (dalam Diener, 2009: 

13) bahwa subjective well-being terletak pada pengalaman setiap individu yang 

merupakan pengukuran positif dan secara khas mencakup pada penilaian dari 

seluruh aspek kehidupan seseorang. 

Veenhoven (dalam Eid & Larsen, 2007: 45) mengatakan bahwa Diener 

mendefinisikan subjective well-being sebagai penilaian secara positif dan baik 

terhadap kehidupan. Yang mana seseorang dikatakan memiliki subjective well-

being yang tinggi apabila ia mengalami kepuasan hidup dan sering bersuka cita, 

serta jarang mengalami emosi yang tidak menyenangkan seperti kesedihan dan 

kemarahan (Diener, Suh, & Oishi, 1997, dalam Eid & Larsen, 2008: 45). 

Lebih lanjut, Veenhoven mendefinisikan kebahagiaan hampir sama 

dengan definisi subjective well-being yang diungkapkan oleh Diener, dkk. Dalam 

pandangannya, makna kebahagiaan sama dengan kepuasan hidup dan subjective 

well-being (Veenhoven, 1984 dalam Eid & Larsen, 2007: 45). 
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Menurut Pavot dan Diener dalam Linley dan Joseph (2004: 680) subjective 

well-being mewakili penilaian seseorang terhadap diri mereka sendiri, dan 

penilaian tersebut dapat berdasarkan kepada respon kognitif (teori) dan emosional. 

Penilaian seperti itu adalah informasi pokok dalam menentukan kualitas hidup dan 

kepuasan (well-being) seseorang secara keseluruhan, tetapi tidak cukup untuk 

menyebabkan kualitas hidup yang baik jika elemen dasar dari martabat dan 

kebebasan manusia tidak ada. 

Diener, Suh, & Oishi dalam Eid dan Larsen (2008: 45), menjelaskan 

bahwa individu dikatakan memiliki subjective well-being tinggi jika mengalami 

kepuasan hidup, sering merasakan kegembiraan, dan jarang merasakan emosi 

yang tidak menyenangkan seperti kesedihan atau kemarahan. Sebaliknya, individu 

dikatakan memiliki subjective well-being rendah jika tidak puas dengan 

kehidupannya, mengalami sedikit kegembiraan dan afeksi, serta lebih sering 

merasakan emosi negatif seperti kemarahan atau kecemasan. 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa subjective well-

being adalah persepsi seseorang terhadap pengalaman hidupnya, yang terdiri dari 

evaluasi kognitif dan afeksi terhadap hidup dan merepresentasikan dalam 

kesejahteraan psikologis.  

 

2.4.2 Aspek Subjective Well-Being 

Ryff (2005: 6) menghasilkan suatu model kesejahteraan dalam bentuk 

multidimensi yang terdiri atas enam fungsi psikologis positif, yaitu: 
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1. Penerimaan diri 

Penerimaan bukan berarti bersikap pasif atau pasrah, akan tetapi pemahaman 

yang jelas akan peristiwa yang terjadi sehingga individu dapat memberikan 

tanggapan secara efektif. 

2. Hubungan positif dengan sesama 

Diener dan Seligman menemukan bahwa hubungan sosial yang baik 

merupakan sesuatu yang diperlukan, tapi tidak cukup untuk membuat subjective 

well-being seseorang tinggi. Artinya, hubungan sosial yang baik tidak membuat 

seseorang mempunyai subjective well-being yang tinggi, namun seseorang dengan 

subjective well-being yang tinggi mempunyai ciri-ciri berhubungan sosial yang 

baik. 

3. Autonomi 

Ciri utama dari seorang individu yang memiliki autonomi yang baik antara 

lain dapat menentukan segala sesuatu seorang diri (self determining) dan mandiri. 

Ia mampu untuk mengambil keputusan tanpa tekanan dan campur tangan orang 

lain. Selain itu, orang tersebut memiliki ketahanan dalam menghadapi tekanan 

sosial, dapat mengatur tingkah laku dari dalam diri, serta dapat mengevaluasi diri 

dengan standard personal 

4. Penguasaan lingkungan 

Seseorang yang baik dalam dimensi penguasaan lingkungan memiliki 

keyakinan dan kompetensi dalam mengatur lingkungan. Ia dapat mengendalikan 

berbagai aktivitas eksternal yang berada di lingkungannya termasuk mengatur dan 

mengendalikan situasi kehidupan sehari-hari, memanfaatkan kesempatan yang ada 
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di lingkungannya, serta mampu memilih dan menciptakan lingkungan yang sesuai 

dengan kebutuhan dan nilai-nilai pribadi. 

Sebaliknya seseorang yang memiliki penguasaan lingkungan yang kurang 

baik akan mengalami kesulitan dalam mengatur situasi sehari-hari, merasa tidak 

mampu untuk mengubah atau meningkatkan kualitas lingkungan sekitarnya, 

kurang peka terhadap kesempatan yang ada di lingkungannya dan kurang 

memiliki kontrol terhadap lingkungan. 

5. Tujuan dalam hidup 

Seseorang yang mempunyai komitmen dalam mengejar tujuan hidupnya, dia 

akan dapat memahami makna hidup dan mampu mengatasi masalah. Hal itu 

memiliki arti pada masa sekarang dan masa lalu dalam kehidupan. Sedangkan 

orang yang komitmen dalam hidupnya kurang maka dia tidak mampu memaknai 

hidup. 

6. Pertumbuhan pribadi 

Pribadi yang mampu berfungsi sepenuhnya adalah pribadi yang mempunyai 

locus of control sebagai alat evaluasi, dimana seseorang tidak melihat orang lain 

untuk mendapatkan persetujuan, tetapi mengevaluasi diri dengan menggunakan 

standard pribadinya. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa aspek subjective well-being 

terdiri dari: penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, 

otonomi/kemandirian, penguasaan lingkungan, tujuan hidup dan pribadi yang 

berkembang. 
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2.4.3 Faktor yang Mempengaruhi Subjective Well-Being 

Menurut Pavot dan Diener (dalam Linley dan Joseph, 2004: 681) faktor-

faktor yang mempengaruhi subjective well-being adalah sebagai berikut:  

1. Perangai/watak 

Perangai biasanya diinterpretasikan sebagai sifat dasar dan universal dari 

kepribadian, dianggap menjadi yang paling dapat diturunkan, dan ditunjukkan 

sebagai faktor yang stabil di dalam kepribadian seseorang. 

2. Sifat 

Sifat ekstrovert berada pada tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi karena 

mempunyai kepekaan yang lebih besar terhadap imbalan yang positif atau 

mempunyai reaksi yang lebih kuat terhadap peristiwa yang menyenangkan. 

3. Karakter pribadi lain 

Karakter pribadi lain seperti optimisme dan percaya diri berhubungan dengan 

subjective well-being. Orang yang lebih optimis tentang masa depannya 

dilaporkan merasa lebih bahagia dan puas atas hidupnya dibandingkan dengan 

orang pesimis yang mudah menyerah dan putus asa jika suatu hal terjadi tidak 

sesuai dengan keinginannya. 

4. Hubungan sosial 

Hubungan yang positif dengan orang lain berkaitan dengan subjective well-

being, karena dengan adanya hubungan yang positif tersebut akan mendapat 

dukungan sosial dan kedekatan emosional. Pada dasarnya kebutuhan untuk 

berinteraksi dengan orang lain merupakan suatu kebutuhan bawaan. 
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5. Pendapatan 

Dari survei diketahui, 96% orang mengakui bahwa kepuasan hidup bertambah 

seiring meningkatnya pendapatan pribadi maupun negara bersangkutan. Meski 

begitu, ketimbang uang, perasaan bahagia lebih banyak dipengaruhi faktor lain 

seperti merasa dihormati, kemandirian, keberadaaan teman serta memiliki 

pekerjaan yang memuaskan. 

6. Pengangguran 

Adanya masa pengangguran dapat menyebabkan berkurangnya subjective 

well-being, walaupun akhirnya orang tersebut dapat bekerja kembali. 

Pengangguran adalah penyebab besar adanya ketidakbahagiaan, namun perlu 

diperhatikan bahwa tidak semua pengangguran mengalami ketidakbahagiaan. 

7. Pengaruh sosial/budaya 

Pengaruh masyarakat bahwa perbedaan subjective well-being dapat timbul 

karena perbedaan kekayaan Negara. Ia menerangkan lebih lanjut bahwa kekayaan 

Negara dapat menimbulkan subjective well-being yang tinggi karena biasanya 

Negara yang kaya menghargai hak asasi manusia, memungkinkan orang yang 

hidup disitu untuk berumur panjang dan memberikan demokrasi. 

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa ada 7 faktor yang 

mempengaruhi subjective well-being, yaitu: perangai/watak, sifat, karakter pribadi 

lain berupa optimism dan percaya diri, hubungan sosial, pendapatan, 

pengangguran dan pengaruh sosial/budaya. 
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2.4.4 Komponen Subjective Well-Being 

Menurut Diener (dalam Eid & Larsen, 2008: 97) subjective well-being 

terbagi dalam dua komponen umum, yaitu: 

1. Komponen kognitif 

Komponen kognitif adalah evaluasi dari kepuasan hidup, yang 

didefinisikan sebagai penilaian dari hidup seseorang. Evaluasi terhadap kepuasan 

hidup dapat dibagi menjadi: 

a. Evaluasi terhadap kepuasaan hidup secara global (life satisfaction), yaitu 

evaluasi responden terhadap kehidupannya secara menyeluruh. Kepuasan 

hidup secara global dimaksudkan untuk mempresentasikan penilaian 

responden secara umum dan reflektif terhadap kehidupannya. Secara lebih 

spesifik, kepuasan hidup secara global melibatkan persepsi seseorang 

terhadap perbandingan keadaan hidupnya dengan standard unik yang mereka 

punyai. 

b. Evaluasi terhadap kepuasan pada domain tertentu, adalah penilaian yang 

dibuat sesorang dalam mengevaluasi domain dalam kehidupannya, seperti 

kesehatan fisik dan mental, pekerjaan, rekreasi, hubungan sosial dan keluarga. 

Kedua komponen tersebut tidak sepenuhnya terpisah. Evaluasi terhadap 

kepuasan hidup secara global merupakan refleksi dari persepsi seseorang terhadap 

hal-hal yang ada dalam hidupnya, ditambah dengan bagaimana kultur 

mempengaruhi pandangan hidup yang positif dari seseorang. 

 

 



58 
 

 
 

2. Komponen aktif 

Secara umum, komponen aktif subjective well-being merefleksikan 

pengalaman dasar dalam peristiwa yang terjadi di dalam hidup seseorang. Dengan 

meneliti tipe-tipe dari reaksi afektif yang ada seorang peneliti dapat memahami 

cara seseorang mengevaluasi kondisi dan peristiwa di dalam hidupnya. Komponen 

afektif subjective well-being dapat dibagi menjadi: 

a. Afek positif (positive affect) 

Afek positif mempresentasikan mood dan emosi yang menyenangkan seperti 

kasih sayang. Emosi positif atau menyenangkan adalah bagian dari subjective 

well-being karena emosi-emosi tersebut merefleksikan reaksi seseorang terhadap 

peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bahwa hidup berjalan sesuai dengan apa 

yang ia inginkan. Afek positif terlihat dari emosi-emosi spesifik seperti tertarik 

atau berminat akan sesuatu (interested), gembira (excited), kuat (strong), antusias 

(enthusiastic), waspada atau siap siaga (alert), bangga (proud), bersemangat 

(inspired), penuh tekad (determined), penuh perhatian (attentive), dan aktif 

(active). 

b. Afek negatif (negatif affect) 

Afek negatif adalah pravelensi dari emosi dan mood yang tidak 

menyenangkan dan merefleksikan respon negatif yang dialami seseorang sebagai 

reaksinya terhadap kehidupan, kesehatan, keadaan, dan peristiwa yang mereka 

alami. Afek negatif terlihat dari emosi-emosi spesifik seperti sedih atau susah 

(distressed), kecewa (disappointed), bersalah (guilty), takut (scared), bermusuhan 
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(hostile), lekas marah (irritable), malu (shamed), gelisah (nervous), gugup 

(jittery), khawatir (afraid). 

Dapat disimpulkan bahwa terdapat dua komponen yang ada dalam 

subjective well-being yaitu komponen kognitif dan komponen aktif, dimana 

komponen kognitif ini berfungsi sebagai proses pengevaluasin dari kepuasan 

hidup, sedangkan komponen aktif yaitu berupa pemberian refleksi pengalaman 

dasar dalam peristiwa yang terjadi di kehidupan seseorang. 

 

2.4.5 Prediktor Subjective Well-Being 

Menurut Argyle, Myers, dan Diener (dalam Compton, 2005: 48) terdapat 

enam variabel yang dihubungkan dengan kebahagiaan dan kepuasan hidup, yaitu: 

a. Self esteem (Harga diri) 

Self esteem adalah prediktor paling penting dari subjective well-being. Self 

esteem yang positif dihubungkan dengan keberfungsian yang adaptif di dalam 

setiap bidang kehidupan. Self esteem yang tinggi memberikan sejumlah 

keuntungan bagi individu meliputi perasaan bermakna dan berharga. 

b. Sense of perceived control (Rasa tentang pengendalian yang dapat diterima) 

Kontrol pribadi merupakan keyakinan bahwa individu dapat berperilaku 

dengan cara memaksimalkan hasil yang baik atau meminimalkan hasil yang 

buruk. 

c. Extroversion (Terbuka) 

Ektorversi menjadi salah satu prediktor yang paling signifikan dari subjective 

well-being. Individu yang mudah bergaul memiliki kesempatan untuk 
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membangun relasi positif dengan individu lain sekaligus mendapatkan timbal 

balik dari individu lain sehingga terwujud kondisi well-being yang lebih tinggi. 

d. Optimism (Optimisme) 

Individu yang lebih optimis dengan masa depan merasa lebih bahagia dan 

lebih puas dengan hidup. Harapan untuk hasil yang positif tidak hanya 

meningkatkan mood tetapi juga menyediakan strategi coping yang lebih baik 

ketika mengalami stress. 

e. Positive relationship (Hubungan positif) 

Individu berada pada relasi sosial yang positif dihubungkan dengan self 

esteem yang lebih tinggi, coping yang sukses, kesehatan yang lebih baik, dan 

masalah psikologis yang lebih sedikit. 

f. A sense of meaning and purpose to life (Pemahaman tentang arti dan tujuan 

hidup) 

Kedua variabel tersebut diukur sebagai religiusitas dalam subjective well-

being. Agama memberikan perasaan bermakna bagi individu di samping juga 

dukungan sosial dan meningkatkan self esteem melalui proses verifikasi diri 

ketika individu berhubungan dengan individu lain untuk berbagi cerita. 

Dalam hal ini terdapat enam prediktor yang dapat dikaitkan dengan subjective 

well-being, yaitu self esteem (harga diri), sense of perceived control, extroversion, 

optimisme, hubungan positif, dan tentang pemahaman tentang arti dan tujuan 

hidup. 
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2.5 Kebermaknaan Hidup dan Subjective Well-Being pada Lansia 

Subjective well-being merupakan persepsi seseorang terhadap pengalaman 

hidupnya, yang terdiri dari evaluasi kognitif dan afeksi terhadap hidup dan 

merepresentasikan dalam kesejahteraan psikologis (Ariati, 2010).  Diener (2002, 

dalam Erlangga, 2010) mendefinisikan subjective well-being sebagai bentuk 

evaluasi mengenai kehidupan individu yang bersangkutan. Bentuk evaluasi dapat 

dilakukan melalui dua cara, yaitu: penilaian secara kognitif, seperti kepuasan 

hidup; dan respon emosional terhadap kejadian, seperti merasakan emosi yang 

positif. 

Subjective well-being penting bagi lansia karena dengan seseorang 

memiliki penilaian yang lebih tinggi tentang kebahagiaan dan kepuasan hidup 

mereka cenderung bersikap lebih bahagia dan lebih puas (Muba, 2009 dalam 

Erlangga, 2010). Jika lansia memiliki subjective well-being maka dapat membuat 

lansia menikmati kehidupannya. Diener, Suh, & Oishi dalam Eid dan Larsen 

(2008: 45), menjelaskan bahwa individu dikatakan memiliki subjective well-being 

tinggi jika mengalami kepuasan hidup, sering merasakan kegembiraan, dan jarang 

merasakan emosi yang tidak menyenangkan seperti kesedihan atau kemarahan. 

Sebaliknya, individu dikatakan memiliki subjective well-being rendah jika tidak 

puas dengan kehidupannya, mengalami sedikit kegembiraan dan afeksi, serta 

lebih sering merasakan emosi negatif seperti kemarahan atau kecemasan.  

Logoterapi mengajukan pandangan bahwa makna hidup tidak identik 

dengan kebahagiaan ataupun kekayaan dan kekuasaan walaupun semuanya ada 

hubungannya. Kebahagiaan adalah ganjaran dari usaha menjalankan kegiatan-
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kegiatan yang bermakna, sedangkan kekayaan dan kekuasaan merupakan salah 

satu sarana yang dapat menunjang kegiatan-kegiatan bermakna dan mungkin pula 

dapat menunjang kegiatan-kegiatan bermakna dan mungkin pula dapat 

menjadikan hidup ini lebih berarti. 

Kekayaan dan kekuasaan dapat membantu menimbulkan kemudahan-

kemudahan dalam hidup, asal pemilik kekayaan dan kekuasaan itu mampu 

menggunakannya dengan baik dan benar dalam niat, tujuan dan cara-cara 

pelaksanaannya. Dengan demikian, hidup yang bermakna adalah corak kehidupan 

yang sarat dengan kegiatan, penghayatan, dan pengalaman-pengalaman bermakna 

yang apabila hal itu terpenuhi akan menimbulkan perasaan-perasaan bahagia 

dalam kehidupan seseorang. 

Menurut William S. Sahakian (dalam Bastaman, 2007: 55) dengan 

melibatkan diri dalam kegiatan yang bermakna, seseorang akan menikmati 

kebahagiaan sebagai hasil sampingan. Secara umum para pakar sepakat bahwa 

pada kaum wanita tua dimulai saat henti haid atau menopause, sekitar usia 50-an. 

Sementara itu, para pria umumnya dimulai saat terjadi gejala-gejala fisik seperti 

kulit menjadi kering dan mengerut, rambut menipis dan rontok, gigi mulai tanggal 

satu per satu, daya ingat dan fungsi panca indra melemah, stamina menurun dan 

mulai gampang sakit. Gejala-gejala ini biasanya tidak ada pada masa-masa 

sebelumnya, bahkan terkadang muncul secara bersamaan. Masa tua memberikan 

kesempatan untuk lebih peduli pada kondisi kesehatan pribadi, tersedia waktu 

lebih banyak untuk membina hubungan lebih akrab dengan kerabat, sahabat dan 

keluarga besar. Berbeda dengan masa-masa sebelumnya yang sarat dengan 
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kegiatan kerja, pada masa tua pun memberikan waktu untuk belajar dan 

melakukan berbagai hobi yang tak sempat dilakukan sebelumnya, lebih 

termotivasi untuk merenungi pengalaman hidup dan melaksanakan ibadah secara 

lebih mendalam. 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa antara kebermaknaan hidup 

dengan subjective well-being memiliki kaitan. Penulis di sini ingin mencari 

bagaimana gambaran kebermaknaan hidup dan gambaran subjective well-being 

pada lansia bersuku Jawa di Provinsi Jawa Tengah. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian indigenous psychology. Menurut Kim 

dan Berry (dalam Rarasati, dkk. 2012) menjelaskan indigenous psychology yaitu 

suatu pendekatan yang menekankan pada studi terhadap perilaku dan cara berpikir 

seseorang dalam konteks budayanya. Yang dan Lu (2007: 4) Indigenous 

psychology merupakan salah satu disiplin ilmu yang berusaha untuk memahami 

fenomena psikologis dalam konteks budaya. Dua pendapat tersebut pada dasarnya 

menyebut indigenous psychology adalah suatu bentuk pendekatan untuk 

memahami fenomena psikologi dalam konteks budaya tertentu. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan studi indigenous untuk 

mengetahui gambaran  kebermaknaan hidup dan gambaran subjective well-being 

pada lanjut usia bersuku Jawa di Provinsi Jawa Tengah. 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan pendekatan survei. Penelitian survei adalah 

penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner 

sebagai alat pengumpulan data yang pokok (Singarimbun & Effendi, 1989: 3). 

Pengertian survei dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel 

atas populasi untuk mewakili seluruh populasi. 
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3.3 Unit Analisis 

 Unit analisis adalah seluruh hal yang kita teliti untuk mendapatkan 

penjelasan ringkas mengenai keseluruhan unit dan untuk menjelaskan berbagai 

perbedaan di antara unit analisis tersebut (Morissan, 2012: 48). 

Peneliti menggunakan bentuk tabel dalam memaparkan unit analisis agar 

mudah dipahami oleh pembaca, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Unit Analisis Kebermaknaan Hidup 

Unit Analisis Sub Unit Analisis 

Kebermaknaan Hidup 

1. Pengertian kebermaknaan hidup 
2. Tujuan memperoleh kebermaknaan 

hidup 
3. Sumber kebermaknaan hidup 
4. Pengaruh positif kebermaknaan 

hidup 
5. Pengaruh hidup tidak bermakna 
6. Keterkaitan kebermaknaan hidup 

dan subjective well-being 
 

Tabel 3.2 Unit Analisis Subjective Well-Being 

Unit Analisis Sub Unit Analisis 

Subjective Well-Being 

1. Pengertian subjective well-being 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

subjective well-being pada lansia 
3. Efek mencapai subjective well-

being 
 

3.4 Sumber Data 

 Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong 2007: 157) sumber data 

utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya yaitu 

data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 
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Responden dalam penelitian ini berjumlah 500 orang lansia di berbagai 

wilayah yang tersebar di Propinsi Jawa Tengah. Kriteria lansia yang dijadikan 

responden penelitian adalah pria atau wanita yang berusia 60 tahun ke atas dan 

bersuku Jawa yang tinggal di wilayah Provinsi Jawa Tengah. 

Model sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling pada lansia bersuku Jawa yang berusia di atas 60 tahun dengan jumlah 

sebesar 500 orang lansia. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2005: 51). 

Teknik ini dipilih karena dianggap lebih representatif, yaitu cocok untuk 

pengambilan responden yang sulit diketahui jumlah aslinya dan diambil dalam 

jumlah yang sangat besar, dengan kata lain penelitian di Provinsi Jawa Tengah ini 

akan dimulai dari Jawa Tengah daerah ibukota (Semarang, Demak, Kendal, 

Salatiga, dan sekitarnya) daerah pantura (pantai utara) ke arah barat (Pekalongan, 

Pemalang, Tegal, Brebes, dan sekitarnya), daerah pantura ke arah timur (Kudus, 

Pati, Blora, dan sekitarnya), daerah selatan Jawa Tengah (Banyumas, Cilacap, 

Magelang, dan sekitarnya). 

 

3.5 Alat Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa open-ended 

questionnaire yang disusun oleh peneliti untuk mengungkap gambaran 

kebermaknaan hidup dan gambaran subjective well-being pada lansia bersuku 

Jawa di Provinsi Jawa Tengah dan bagaimana keterkaitan kedua variabel tersebut. 

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.3 Kisi-kisi Item Kebermaknaan Hidup 

Unit Analisis Sub Unit Analisis No Soal 

Kebermaknaan Hidup 

1. Pengertian 
kebermaknaan hidup 

2. Tujuan memperoleh 
kebermaknaan hidup 

3. Sumber kebermaknaan 
hidup 

4. Pengaruh positif 
kebermaknaan hidup 

5. Pengaruh hidup tidak 
bermakna 

6. Keterkaitan 
kebermaknaan hidup 
dan subjective well-
being 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 

 

Tabel 3.4 Kisi-kisi Item Subjective well-being 

Unit Analisis Sub Unit Analisis No. Soal 

Subjective Well-Being 

1. Pengertian subjective 
well-being 

2. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi 
subjective well-being 
pada lansia 

3. Efek mencapai 
subjective well-being 

1 
 

2 
 
 
 

3 

 

Responden penelitian diminta untuk menuliskan respon mereka di tempat 

yang sudah disediakan. Open-ended questionnaire dipilih sebagai alat pengumpul 

data karena mempunyai banyak keuntungan, antara lain: 

a. Responden mempunyai kebebasan dalam memberikan jawaban pada setiap 

item yang ditanyakan berdasarkan nilai-nilai personal dan pengalaman 

responden. 
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b. Respon-respon terhadap item mencerminkan ekspresi dan opini dari 

responden penelitian. 

c. Peneliti dapat mengidentifikasi dan mengeksporasi aspek-aspek yang 

ditemukan dalam topik penelitian ini secara lebih luas dan mendalam (Hayes 

dalam Rarasati et al. 2012) 

 

3.6 Analisis Data 

Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2007:248) analisis data 

kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-memilahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 

penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan 

kepada orang lain.  

Data yang dikumpulkan dari open-ended questionnaire dianalisis dengan 

menggunakan pendekatan psikologi indigenous. Indigenous psychology adalah 

suatu pendekatan yang menekankan pada studi terhadap perilaku dan cara berpikir 

seseorang dalam konteks budayanya (Kim dan Berry dalam Rarasati, Hakim, 

Yuniarti, Faturochman, dan Kim, 2012; Putri, Prawitasari, Hakim, Yuniarti, dan 

Kim, 2012). 

Proses analisis data dimulai dari tabulasi data jawaban responden yang 

telah terkumpul dari open-ended questionnaire, kemudian jawaban tersebut 

dipotong-potong guna untuk dilakukan proses preliminary coding, aksial coding, 

dan cross-tabulasion (Tukiran dalam Primasari dan Yuniarti, 2012). 
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Cara pertama yang digunakan untuk menganalisis datanya adalah dengan 

melakukan preliminary coding yaitu memilah-milah respon sesuai dengan 

kesamaan respon (Tukiran dalam Primasari dan Yuniarti, 2012). Kesamaan 

respon dinilai bukan melalui interpretasi peneliti melainkan murni dari kata atau 

kalimat yang muncul yang menggambarkan respon responden terhadap 

pertanyaan terbuka yang diajukan. 

Tahap awal aksial koding adalah mengenali dan membuat peneliti menjadi 

familiar terlebih dahulu terhadap jawaban-jawaban responden (Tukiran dalam 

Primasari dan Yuniarti, 2012). Setelah peneliti familiar dengan jawaban 

responden, selanjutnya peneliti baru melakukan koding dan kategori. Proses 

aksial koding dilakukan dengan cara melakukan kombinasi dari jawaban-jawaban 

responden yang memiliki kesamaan.  

Cara yang terakhir adalah proses cross-tabulasi yaitu membuat persentase 

jumlah responden dari hasil koding yang telah terkelompokkan (Tukiran dalam 

Primasari dan Yuniarti, 2012). 

Berikut ini adalah gambaran secara global proses analisis data: 

 

 

 

Gambar 3.1 Proses Analisis Data 

Gambar disarikan oleh Penulis 

 

 

Preliminary 

Coding 

Aksial Coding 
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Keterangan bagan analisis data : 

1. Data terkumpul melalui pertanyaan terbuka 

2. Melakukan tabulasi data, dengan menyalin semua jawaban responden dengan 

cara mengetik dikomputer (MS. Word)  

Gambar 3.2 Tampilan Tabel Tabulasi Data 
No Kode IDENTITAS JAWABAN 

JK SM TGL AGM PKT PENY AKTV 
14 A.1         
14 A.2         
14 A.3         
 

3. Setelah di salin seluruh jawaban responden, dicetak untuk selanjutnya 

dipotong tiap jawabannya 

Gambar 3.3 Tampilan potongan Jawaban responden 

14 A.1 JK SM  TGL AGM PKT PENY AKTV Jawaban responden 

 

4. Proses analisis data dimulai 

4.1 Prelimenary coding 

1. Mengambil jawaban yang sudah di potong kemudian baca isinya 

2. Tempel potongan tersebut di kertas plano, kemudian tulis kategorinya 

3. Ambil jawaban lainnya, baca isinya tanpa diinterpretasikan. Buatlah 

keputusan atas dasar pengetahuan/intuisi atau berdiskusi pada rekan sejawat 

(teknik keabsahan data) mengenai jawaban responden. Jika tampak 

sama/dirasa sama dengan jawaban sebelumnya, jika sama tempelkan jawaban 

14 A.1 JK SM  TGL AGM PKT PENY AKTV Jawaban responden 
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di bawah jawaban yang sama tersebut, namun jika berbeda (kategori lain) 

tempel pada bagian lain kertas plano. 

4.2 Aksial Koding 

1. Jawaban yang telah tertempel dibaca berulang-ulang. Jika ada yang tidak 

sesuai dengan kategori yang dimasukkan maka dapat dipindahkan ke kategori 

yang lebih sesuai atau membuat kategori baru 

2. Jika terdapat dua atau lebih jawaban yang terdapat pada dua atau lebih 

kategori, ambil makna dari jawaban pertama dan kemudian letakkan pada 

kategori yang sudah tersedia dan untuk jawaban penyerta, yaitu jawaban 

kedua, ketiga dan seterusnya dikoding untuk kemudian dihitung.  

3. Jawaban kosong atau responden tidak menjawab dikelompokkan tersendiri 

4. Kategorisasi dilanjutkan pada seluruh jawaban responden sampai selesai. 

5. Penelaahan kembali jawaban memiliki lebih dari dua atau lebih jawaban. 

Jawaban-jawaban penyerta dihitung sesuai dengan kategori yang sudah ada 

dan perhitungan tersebut diletakkan pada kolom jawaban penyerta. Beberapa 

responden menjawab pertanyaan dengan jawaban yang tidak relevan dengan 

semua kategori yang ada. Jawaban demikian dimasukkan kategori 

“uncategorize”. 

6. Penelaahan dilakukan ulang pada setiap jawaban yang telah ditempel pada 

kertas plano sesuai dengan kategori yang sudah ditulis. 

7. Analis harus menelaah sekali lagi seluruh kategori agar jangan sampai ada 

yang terlupakan. Sebelum penafsiran, penulis wajib mengadakan pemeriksaan 

terhadap keabsahan data. 
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8. Setiap kategori yang telah melalui koding pertama, dilanjutkan dengan 

koding kedua. Koding kedua ini adalah menghitung jumlah jawaban penyerta 

dari masing-masing kategori dan kemudian diletakkan pada kolom jawaban 

penyerta. Khusus untuk pertanyaan definisi, jawaban penyerta tidak dihitung. 

Koding tahap 3 mengelompokkan kategori-kategori kecil/spesifik menjadi 

suatu kategori yang lebih luas. Hasil dari koding ketiga ini didapat sejumlah 

maksimal 11 kategori untuk setiap pertanyaan yang dianalisis. Proses koding 

kedua dilakukan oleh beberapa rater. Jika hasil dari koding ketiga masih 

terlalu banyak, maka dilanjut dengan koding keempat, kelima dan seterusnya 

sampai mendapatkan kategori yang lebih sedikit namun dapat mewakili 

semuanya. Pertanyaan yang mengungkapkan definisi dan pertanyaan 

mengenai keterkaitan antara subjective well-being dengan kebermaknaan 

hidup, dilakukan dua kali koding. Koding tahap 1 adalah jumlah jawaban 

responden yang sejumlah 500 jawaban dan koding tahap 2 adalah 

penyempitan kategori menjadi kategori yang lebih umum. 

4.3 Cross-tabulasi 

Proses terakhir yaitu menghitung jumlah frekuensi pada setiap kategori, 

kemudian dibuat prosentasenya. Jumlah frekuensi yang digunakan adalah yang 

telah dikurangi dari jumlah frekuensi jawaban kosong dan kategori uncategorize.  

Setelah proses kategorisasi, selanjutnya peneliti melakukan analisis 

berdasarkan hasil yang diperoleh untuk kemudian disimpulkan dan ditulis dalam 

laporan hasil penelitian. 
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3.7 Verifikasi Data 

Validasi akhir data merupakan usaha meningkatkan derajat kepercayaan 

data sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah 

(Moleong, 2007: 320). Data yang berhasil dikumpulkan melalui open-ended 

questionnaire akan diproses melalui koding dan kategorisasi dengan 

menggunakan model antar rater. Artinya, setiap jawaban responden tidak hanya 

dilakukan koding dan kategorisasi  oleh satu orang saja tetapi dikoding dan 

dikategorisasikan oleh beberapa orang.  

Cara ini dilakukan dengan alasan untuk menghindari unsur 

respondentivitas supaya tidak mengotori hasil koding dan kategorisasi. Jawaban 

responden dalam penelitian ini dinilai oleh lima rater. Selain dinilai oleh lima 

rater, penelitian ini juga didukung dengan sumber data yang beragam.  

Peneliti juga menggunakan teknik verifikasi data pemeriksaan sejawat 

melalui diskusi (Moleong 2007: 332). Teknik ini dilakukan dengan cara 

mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi 

dengan rekan-rekan sejawat. Maksud dari teknik ini adalah untuk membuat 

peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran. 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Setting Penelitian 

Setting penelitian dilakukan di Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa 

Tengah adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau 

Jawa. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, 

Samudra Hindia dan Yogyakarta di sebelah selatan, Jawa Timur di sebelah timur 

dan Laut Jawa di sebelah utara. Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah 

34.548 km² atau sekitar 28,94% dari luas pulau Jawa. Pada tahun 1950 melalui 

Undang-undang ditetapkan pembentukan kabupaten dan kotamadya di Provinsi 

Jawa Tengah. Penetapan Undang-undang tersebut hingga kini diperingati sebagai 

Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah. 

Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota. Administrasi 

pemerintahan dan kota ini terdiri atas 545 kecamatan dan 8490 desa/kelurahan. 

Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 22/199 tentang Pemerintahan 

Daerah, Jawa Tengah juga terdiri atas 3 kota administratif. Namun sejak 

diberlakukannya Otonomi Daerah Tahun 2001 kota-kota administratif tersebut 

dihapus dan menjadi bagian dalam wilayah kabupaten. Daftar nama kabupaten 

dan luas wilayahnya di Provinsi Jawa Tengah, adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 Daftar Nama Kabupaten dan Luas Wilayah Tahun 2013 
No Kabupaten/ Kota Ibu kota Luas 

(km²) 
Jumlah 

Penduduk 

1 Kab. Banjarnegara Banjarnegara 1.096,74 985.000 
2 Kab. Banyumas Purwokerto 1.329,02 1.752.846 
3 Kab. Batang Batang 788,00 745.033 
4 Kab. Blora Blora 1.820,59 844.490 
5 Kab. Boyolali Boyolali 1.015,10 949.583 
6 Kab. Brebes Kota Brebes 1.657,73 1.742.511 
7 Kab. Cilacap Cilacap 2.142,59  
8 Kab. Demak Demak 1.149,77 1.036.520 
9 Kab. Grobogan Purwodadi 1.975,865 1.413.328 
10 Kab. Jepara Jepara 1.004,16 1.100.000 
11 Kab. Karanganyar Karanganyar 800,20 750.000 
12 Kab. Kebumen Kebumen 1.281,115 1.241.437 
13 Kab. Kendal Kendal 1.002,23 899.211 
14 Kab. Klaten  Kota Klaten 655,56 1.165.789 
15 Kab. Kudus Kudus 425,17 764.606 
16 Kab. Magelang Kota Mungkid 1.085,73 1.204.974 
17 Kab. Pati Pati 1.419,07 1.189.000 
18 Kab. Pekalongan Kajen 836,13 891.442 
19 Kab. Pemalang Pemalang 996,09 1.320.000 
20 Kab. Purbalingga Purbalingga 7.777,64 890.779 
21 Kab. Purworejo Purworejo 1034 709.00 
22 Kab. Rembang Rembang   
23 Kab. Semarang Ungaran   
24 Kab. Sragen Sragen   
25 Kab. Sukoharjo Sukoharjo   
26 Kab. Tegal Slawi   
27 Kab. Temanggung Temanggung   
28 Kab. Wonogiri Wonogiri   
29 Kab. Wonosobo Wonosobo   
30 Kota Magelang -   
31 Kota Pekalongan -   
32 Kota Salatiga -   
33 Kota Semarang -   
34 Kota Surakarta -   
35 Kota Tegal -   

(Sumber: Wikipedia bahasa Indonesia, Ensiklopedia bebas) 

Data tahun 2013 menyebutkan jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah 

adalah 32.380.687 jiwa terdiri atas 16.081.140 laki-laki dan 16.299.547 
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perempuan. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kabupaten 

Brebes (1,732 juta jiwa), Kabupaten Cilacap (1,644 juta jiwa) dan Kabupaten 

Banyumas (1,553 juta jiwa).  

Mayoritas penduduk Provinsi Jawa Tengah adalah suku Jawa. Provinsi 

Jawa Tengah dikenal sebagai pusat budaya Jawa, dimana di kota Surakarta dan 

Yogyakarta terdapat pusat istana kerajaan Jawa yang masih berdiri hingga kini. 

Suku minoritas yang cukup signifikan adalah Tionghoa. Pada umumnya mereka 

bergerak dibidang perdagangan dan jasa. Berikut merupakan persebaran suku di 

Provinsi Jawa Tengah: 

Tabel 4.2 Komposisi Etnis di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2000 
Etnis Jumlah (%) 

Jawa 97,96 
Sunda  1,05 
Tionghoa 0,54 
Madura 0,05 
Batak 0,05 
Arab 0,03 
Minangkabau 0,02 
Betawi 0,02 
Melayu 0,02 
Bugis 0,01 
Banjar 0,01 
Lain-lain 0,24 

(Sumber: Wikipedia bahasa Indonesia, Ensiklopedia bebas) 

Reponden penelitian dalam penelitian ini mengambil sejumlah 500 (lima 

ratus) orang lansia bersuku Jawa berusia di atas 60 tahun yang tersebar di 

beberapa tempat di Provinsi Jawa Tengah. Berikut disajikan data demografi 

responden penelitian berdasarkan tempat tinggal: 
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Tabel 4.3 Data Demografi Persebaran Lansia 
No Kabupaten/ Kota Jumlah % 
1 Kab. Banjarnegara 4 0,8 
2 Kab. Banyumas 39 7,8 
3 Kab. Batang 0 0 
4 Kab. Blora 12 2,4 
5 Kab. Boyolali 12 2,4 
6 Kab. Brebes 95 19 
7 Kab. Cilacap 5 1 
8 Kab. Demak 14 2,8 
9 Kab. Grobogan 37 7,4 

10 Kab. Jepara 7 1,4 
11 Kab. Karanganyar 8 1,6 
12 Kab. Kebumen 0 0 
13 Kab. Kendal 46 9,2 
14 Kab. Klaten  0 0 
15 Kab. Kudus 37 7,4 
16 Kab. Magelang 1 0,2 
17 Kab. Pati 1 0,2 
18 Kab. Pekalongan 0 0 
19 Kab. Pemalang 9 1,8 
20 Kab. Purbalingga 13 2,6 
21 Kab. Purworejo 1 0,2 
22 Kab. Rembang 7 1,4 
23 Kab. Semarang 51 10,2 
24 Kab. Sragen 6 1,2 
25 Kab. Sukoharjo 0 0 
26 Kab. Tegal 30 6 
27 Kab. Temanggung 2 0,4 
28 Kab. Wonogiri 15 3 
29 Kab. Wonosobo 0 0 
30 Kota Magelang 0 0 
31 Kota Pekalongan 0 0 
32 Kota Salatiga 0 0 
33 Kota Semarang 45 9 
34 Kota Surakarta 2 0,4 
35 Kota Tegal 1 0,2 

Total 500 100 
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Dari 29 kabupaten dan 5 wilayah kota madya yang terdapat di Provinsi 

Jawa Tengah, persebaran responden penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak 

merata. Responden terbanyak diambil berada di wilayah Kabupaten Brebes, 

dengan total 95 responden penelitian. 

Responden penelitian yang berjumlah 500 orang lansia terdiri dari 

berbagai macam latar belakang, seperti jenis kelamin, status marital, tempat 

tinggal, pekerjaan terakhir, agama, kesehatan dan aktivitas yang dilakukan saat 

ini. Berikut disajikan data demografi responden penelitian dengan berbagai 

macam latar belakang: 

1. Jenis Kelamin 

Untuk memudahkan dalam penggambaran jumlah lansia bersuku Jawa 

yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, disajikan dalam tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 4.4 Data Demografi Jenis Kelamin Lansia Bersuku Jawa 
NO. DATA DEMOGRAFI TOTAL % 

1 Jenis Kelamin Perempuan 264 52,80 
Laki-laki 236 47,20 

Total 500 100,00 
 

Berdasarkan data di atas, di ketahui bahwa jumlah responden penelitian 

lebih banyak didominasi oleh perempuan yaitu sejumlah 52,80% sementara lansia 

bersuku Jawa berjenis kelamin laki-laki sebesar 47,20%. 

2. Status Marital 

Untuk memudahkan penggambaran lansia bersuku Jawa yang dilihat 

berdasarkan status maritalnya, disajikan dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 Data Demografi Status Marital Lansia Bersuku Jawa 
NO. DATA DEMOGRAFI TOTAL % 

1 Status Marital 

Menikah 317 63,40 
Janda 130 26,00 
Duda 52 10,40 
Belum Menikah 1 0,20 

Total 500 100,00 
 

 Berdasarkan tabel di atas, diketahui sebanyak 317 lansia bersuku Jawa 

atau sebesar 63,40% menikah. Di antara 500 lansia bersuku Jawa yang menjadi 

responden penelitian, terdapat satu orang lansia yang belum menikah. Sisanya 

adalah mereka yang sudah ditinggalkan oleh pasangan masing-masing yaitu lansia 

yang berstatus janda dan duda. 

3. Tempat Tinggal 

Untuk memudahkan penggambaran lansia bersuku Jawa mengenai tempat 

tinggal, disajikan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Data Demografi Tempat Tinggal Lansia Bersuku Jawa 
NO. DATA DEMOGRAFI TOTAL % 

1 Tempat Tinggal 

Bersama 
Keluarga 390 78,00 
Tinggal Sendiri 85 17,00 
Panti Jompo 25 5,00 

Total 500 100,00 
 

 Tabel di atas menunjukkan, sebesar 78% lansia yang menjadi responden 

penelitian masih tinggal bersama keluarganya, yaitu mereka yang tinggal bersama 

anak cucu dan pasangannya. Sementara itu, lansia bersuku Jawa yang tinggal 

sendiri, artinya lansia yang bersangkutan tidak tinggal bersama keluarganya 
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sejumlah 85 orang atau sebesar 17%. Sisanya, yaitu sejumlah 25 orang lansia 

bersuku Jawa tinggal di panti jompo. 

4. Agama 

Untuk memudahkan penggambaran mengenai agama yang dianut lansia 

bersuku Jawa, disajikan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.7 Data Demografi Agama Lansia Bersuku Jawa 
NO. DATA DEMOGRAFI TOTAL % 

1 Agama 
Islam 459 91,80 
Kristen 35 7,0 
Katholik 6 1,20 

Total 500 100,00 
 

 Lansia bersuku Jawa yang menjadi responden penelitian ini dominan 

beragama Islam, yaitu sejumlah 459 lansia atau sebesar 91,80%. Sisanya adalah 

lansia bersuku Jawa yang beragama Katholik yaitu 1,2% dan lansia bersuku Jawa 

beragama Kristen yaitu 7%. 

5. Pekerjaan Terakhir 

Pekerjaan terakhir lansia bersuku Jawa dibagi menjadi 4 kategori. Untuk 

lebih memudahkan, peneliti menyajikan data mengenai pekerjaan terakhir lansia 

bersuku Jawa sebagai berikut: 

Tabel 4.8 Data Demografi Pekerjaan Terakhir Lansia Bersuku Jawa 
NO. DATA DEMOGRAFI TOTAL % 

1 Pekerjaan Terakhir 

PNS 216 43,20 
Swasta 187 37,40 
Tidak Bekerja 94 18,80 
Veteran 3 0,60 

Total 500 100,00 
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 Berbagai macam latar belakang pekerjaan terakhir lansia bersuku Jawa 

terangkum dalam 4 kategori. Hampir separuh lansia bersuku Jawa merupakan 

pensiunan PNS, yaitu sebanyak 216 orang lansia atau sebesar 43,2%. Pekerjaan 

lain yaitu swasta sebesar 37,4%. Lansia yang berlatar belakang veteran sebanyak 

0,6% dan sisanya yaitu lansia yang tidak bekerja yaitu sebanyak 94 orang lansia 

atau sebesar 18,80%. 

6. Kesehatan 

Kesehatan merupakan faktor penting dalam mempengaruhi kondisi fisik 

lansia. Dari data yang terkumpul, peneliti menyajikan data mengenai kondisi 

kesehatan lansia bersuku Jawa adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.9 Data Demografi Kesehatan Lansia Bersuku Jawa 
NO. DATA DEMOGRAFI TOTAL % 

1 Kesehatan Sehat 293 58,60 
Sakit 207 41,40 

Total 500 100,00 
 

 Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa lebih banyak lansia bersuku 

Jawa yang menyatakan kondisi fisiknya sehat. Artinya, lansia tersebut berada 

dalam kondisi sehat dan tidak memiliki penyakit yang serius. Sejumlah 293 orang 

lansia berada pada golongan lansia yang sehat dan sejumlah 207 orang lansia 

merasa dirinya sakit. Selain penurunan kondisi fisik akibat menuanya usia, lansia 

juga memiliki riwayat penyakit yang cukup berat. Berbagai macam penyakit yang 

diderita seperti jantung, darah tinggi, diabetes dan masih banyak lagi. 
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7. Aktivitas Saat Ini 

Usia tua bukan merupakan penghalang lansia untuk melakukan berbagai 

aktivitas. Untuk lebih memudahkan dalam penggambaran aktivitas yang 

dilakukan lansia saat ini, disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.10 Data Demografi Aktivitas Lansia Bersuku Jawa 
NO. DATA DEMOGRAFI TOTAL % 

1 Aktivitas Saat Ini 

Kegiatan Rumah 
Tangga 217 43,40 
Ekonomi 103 20,60 
Hobi 84 16,80 
Kegiatan 
Keagamaan 55 11,00 
Sosial 41 8,20 

Total 500 100,00 
 

 Berbagai macam kegiatan yang dilakukan lansia bersuku Jawa saat ini 

terangkum dalam 5 bidang kegiatan, diantaranya adalah kegiatan perekonomian, 

kegiatan yang berkaitan dengan hobi, kegiatan keagamaan, kegiatan rumah tangga 

dan kegiatan yang berhubungan dengan sosial. Dari kelima macam kegiatan di 

atas, kegiatan yang paling banyak dilakukan oleh lansia bersuku Jawa adalah 

kegiatan dalam bidang rumah tangga, yaitu sebanyak 217 orang lansia. 103 lansia 

masih melakukan kegiatan perekonomiannya untuk menghidupi keluarganya. 

Lainnya, sejumlah 84 lansia lebih memilih untuk mengerjakan aktivitas yang 

berhubungan dengan hobi, sejumlah 55 orang lansia banyak melakukan aktivitas 

di kegiataan keagamaan, seperti pengajian, menjadi guru di Taman Pendidikan 

Al-Qur’an atau menjadi imam di masjid. Sejumlah 41 orang lansia melakukan 

kegiatan dibidang sosial seperti menjadi pengurus RT. 
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4.2 Proses Penelitian 

Proses penelitian merupakan segala sesuatu yang menjadi tahap-tahap 

dalam pelaksanaan penelitian, dimulai persiapan penelitian, pelaksanaan 

penelitian sampai pada hasil dan kesimpulan dari penelitian terkait. 

4.2.1 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan penelitian yang dimulai dari 

penyusunan proposal hingga sampai pada koding tahap 4. Pelaksanaan penelitian 

secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.11 Tahapan Penelitian 
No Tahap Waktu Pelaksanaan 
1 Penyusunan konsep penelitian dan 

proposal penelitian 
Maret 2013 

2 Studi pendahuluan Mei 2013 
2 Pengambilan data Oktober 2013 
3 Pengumpulan data Desember 2013 
4 Tabulasi data November- Desember 2013 
5 Kategorisasi Desember 2013 
6 Koding tahap 1 Desember 2013 
7 Koding tahap 2 Januari 2014 
8 Koding tahap 3 Januari 2014 
9 Koding tahap 4 April 2014 
10 Penyusunan hasil temuan dan 

pembahasan 
Febuari-April 2014 

 
Proses pelaksanaan penelitian dilakukan selama kurang lebih 11 bulan 

yang dimulai pada bulan Maret 2013, penelitian didahului dengan penyusunan 

konsep penelitian dan proposal penelitian pada bulan Maret 2013. Pada 

penyusunan konsep penelitian, peneliti dan rekan-rekan peneliti yang tergabung 

menjadi satu kelompok penelitian payung menyusun konsep penelitian. Dimulai 

dari pengambilan tema besar, yaitu subjective well-being lalu sasaran penelitian 

dan yang terakhir adalah penambahan satu variabel pembeda yang diduga 
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memiliki pengaruh pada tema besarnya. Setelah penyusunan konsep penelitian, 

peneliti menyusun proposal penelitian. Terdapat 3 bagian dalam proposal 

penelitian ini, bab pertama membahas tentang latar belakang masalah yang akan 

diteliti, bab kedua mengenai teori yang mendasari variabel penelitian, dalam hal 

ini subjective well-being dan kebermaknaan hidup, kemudian bab ketiga adalah 

tentang metode penelitian. 

Bulan Oktober 2013 dilakukan pengambilan data kurang lebih selama 1 

bulan yang ditujukan kepada lansia bersuku Jawa di Provinsi Jawa Tengah yang 

tersebar di beberapa kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah. Pengambilan data 

dilakukan dengan cara peneliti memberikan angket kepada responden secara 

langsung dengan dibantu oleh rekan peneliti. 

Bulan November 2013 dilakukan dua tahap sekaligus, yaitu pengumpulan 

data dan tabulasi data. Setiap angket yang sudah dikembalikan kepada peneliti, 

data tersebut kemudian langsung ditabulasi untuk menyingkat waktu. Pada proses 

tabulasi data, peneliti menyalin jawaban-jawaban responden ke dalam aplikasi 

Microsoft word yang ada dalam komputer/laptop. Peneliti menyalin satu demi 

satu jawaban responden sebanyak 500 orang, dari 31 pertanyaan yang disediakan 

di angket penelitian. Jawaban-jawaban responden itu juga diberi kode urut untuk 

mempermudah peneliti mengecek antara jumlah responden yang ada dengan 

jawabannya. Jawaban yang telah selesai di salin, kemudian dicetak dan siap untuk 

dipotong sesuai dengan nomor soal, kode urut subjek, data demografi dan jawaban 

yang diberikan oleh responden. Untuk lebih jelas, berikut ini adalah contoh bagan 

tabulasi yang dibuat oleh peneliti: 
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Tabel 4.12 Contoh Tabulasi Data Responden 
No Kode IDENTITAS Jawaban 

JK SM TGL AGM PKT PENY AKTV 
14 A.1        Bila dapat 

memberi 
pada orang 

lain 
walaupun 

sedikit 
14 A.2        Hidup yang 

mampu 
memaknai 

disetiap 
keadaan 

bermakna 
bagi 

lingkungan, 
keluarga 

dan negara 
14 A.3         
Dst  
Keterangan: 

No = Nomor pertanyaan 

A1 = responden pertama dengan “A” sebagai inisial nama peneliti 

A2 = responden kedua dengan “A” sebagai inisial nama peneliti, dst 

JK = jenis kelamin responden penelitian. Diisi dengan huruf “L” untuk laki-

laki dan “P” untuk perempuan. 

SM = status marital responden penelitian. Dalam angket penelitian ini, 

disediakan 4 pilihan jawaban. Untuk kode “M” adalah menikah, “BM” 

ditujukan untuk belum menikah, “D” untuk duda serta “J” untuk janda. 

TGL = tempat tinggal responden penelitian. Kode “KLG” untuk responden yang 

tinggal bersama keluarga, “S” adalah kode untuk responden yang tinggal 

sendiri, serta “P” untuk responden yang tinggal di panti jompo. 
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AGM = agama responden penelitian. Terdiri dari Islam, Kristen dan Katholik 

yang terdapat dalam penelitian ini. 

PKT = pekerjaan terakhir responden penelitian. Variasi pekerjaan terakhir 

responden penelitian terdiri dari “PNS” untuk Pegawai Negeri Sipil, 

Veteran yang terdiri dari TNI dan ABRI. “S” untuk pekerjaan swasta 

dan”TB” untuk tidak bekerja. 

PENY = riwayat penyakit yang diderita oleh responden penelitian. Apabila 

responden mengisi identitas dengan berbagai macam riwayat penyakit, 

dalam tabel tabulasi dituliskan “SKT” yang artinya sakit dan apabila 

responden menyatakan dirinya sehat, cukup dituliskan dengan “SHT” 

AKTV = aktivitas yang sering dilakukan responden penelitian saat ini. Peneliti 

membagi menjadi lima kelompok, yaitu hobi, kegiatan keagamaan, 

ekonomi, sosial dan rumah tangga. Untuk hobi dituliskan dengan kode 

“HB”, “RLG” untuk religius atau kegiatan keagamaan, “EK” untuk 

ekonomi, “SOS” untuk sosial dan “RT” untuk rumah tangga. 

Tahap selanjutnya yaitu tahap kategorisasi. Dalam tahap ini, peneliti 

mengelompokkan jawaban-jawaban responden sesuai dengan kategori yang telah 

dibuat oleh peneliti dan para reviewer. Proses kategorisasi dilakukan dengan cara 

mencari jawaban yang sesuai dengan kategorisasi. Misalnya dalam contoh, 

pertanyaan nomor 14 “Menurut Bapak/Ibu, hidup bermakna adalah ...” jika 

jawaban yang tertera pada potongan kertas adalah berguna bagi orang lain, maka 

jawaban tersebut dikelompokkan menjadi satu kategori dengan kategori hidup 

yang berguna. Masing-masing responden memiliki jawaban yang bermacam-
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macam, apabila terdapat lebih dari satu jawaban dengan dua atau lebih kategori 

yang berbeda, diambil makna dari jawaban pertama dari jawaban responden 

tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kategori yang sudah tersedia. Jawaban 

kedua, ketiga dan seterusnya yang ada pada jawaban tersebut, kemudian di koding 

kembali dan dihitung pada kolom jawaban penyerta. Jawaban penyerta adalah 

jawaban-jawaban responden yang terletak pada jawaban kedua, ketiga dan 

seterusnya. Khusus untuk pertanyaan yang mengemukakan tentang definisi, 

jawaban-jawaban penyerta tersebut diabaikan dan hanya mengambil makna dari 

jawaban pertama yang kemudian dimasukkan pada kategori-kategori yang 

disediakan. Jawaban-jawaban yang sudah dikategori kemudian di tempel pada 

kertas plano sesuai dengan kategori masing-masing. 

Proses selanjutnya adalah dilakukan koding pada masing-masing 

pertanyaan sesuai dengan jumlah kategori. Koding tahap 1 masih dilakukan secara 

spesifik, sehingga pada masing-masing pertanyaan terdapat lebih dari 10 kategori, 

tergantung pada variasi jawaban. Proses koding tahap 1 dilakukan selama 1 

minggu. 

Koding tahap 2 dilakukan yaitu dengan menghitung jumlah jawaban yang 

berada pada jawaban penyerta. Jawaban-jawaban responden yang memiliki dua 

atau lebih jawaban pada dua atau lebih kategori yang berbeda, kemudian dikoding 

kembali dengan cara memasukkan jawaban yang berada pada jawaban penyerta 

tersebut satu-persatu ke kategori yang sesuai. Misalnya pada pertanyaan nomor 

15, terdapat jawaban “bermasyarakat dalam kehidupan duniawi dan beramal 

jariah, bersodaqoh dan melaksanakan segala rukun agama untuk kehidupan 
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akhirat”, jawaban bermasyarakat dalam kehidupan duniawi kemudian 

dimasukkan ke dalam kategori partisipasi pada masyarakat, dan jawaban yang 

beramal jariah, bersodaqoh dan melaksanakan segala rukun agama untuk 

kehidupan akhirat dimasukkan ke dalam kategori menjalankan perintah agama. 

Cara memasukkannya dengan membuat turus di samping jumlah asli dari 

kategori. Kemudian jumlahkan total turus dengan jumlah asli pada masing-masing 

kategori, sehingga akan terdapat lebih dari 500 jawaban per itemnya. Apabila 

terdapat jawaban yang sama sekali tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori yang 

telah tersedia, jawaban tersebut dimasukkan pada kategori uncategorize. 

Pada koding tahap 3 dilakukan dengan cara membuat kategori yang lebih 

umum daripada koding tahap 2. Kategori umum ini didapatkan dari kategori-

kategori yang maknanya hampir mendekati satu sama lain, yang bisa dijadikan 

dalam satu kategori umum. Misalnya pada kategori saling menghargai, rukun dan 

sesuai norma yang semula pada 3 kategori yang berbeda, pada koding tahap 3 

dijadikan dalam 1 kategori, yaitu kategori mempunyai hubungan sosial yang baik. 

Jika sekiranya masih ada beberapa kategori yang bisa dijadikan satu dengan 

kategori lainnya, maka kategori tersebut bisa dijadikan satu menjadi satu kategori 

umum. Koding tahap 3 ini memuat tidak lebih dari 11 kategori. Koding tahap 

dimaksudkan untuk mempermudah dalam pembacaan tabel. 

Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan melihat jumlah responden 

yang menjawab pertanyaan dari beberapa kategori yang ada, kategori juga 

diurutkan sesuai dengan jumlah responden yang menJawab dari mulai terkecil 

sampai yang terbesar. 
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4.2.2 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

indigenous yang masih terbilang baru di Indonesia menyebabkan referensi-

referensi mengenai penelitian ini juga terbatas dan masih kurang. Dalam 

instrumen yang dibuat oleh peneliti, peneliti menggunakan open-ended 

questionaire, namun pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini jumlahnya 

terlalu banyak, yaitu sejumlah 31 pertanyaan yang berakibat munculnya jawaban-

jawaban responden yang tidak relevan dengan pertanyaan dan banyak jawaban 

kosong. 

Kecenderungan responden dalam menjawab pertanyaan bersifat social 

desirability dan jawaban-jawaban tersebut bersifat teoritis. Tidak diketahuinya 

populasi asli lansia bersuku Jawa di Provinsi Jawa Tengah, membuat peneliti 

menggunakan teknik sampling insidental sampling, sehingga penyebaran proporsi 

responden penelitian tidak sama antara satu kota/ kabupaten dengan kota/ 

kabupaten yang lan. Jumlah responden yang banyak yaitu sebesar 500 (lima ratus) 

orang menyebabkan dalam mengkategorisasikan jawaban responden, peneliti 

dibantu oleh beberapa rekan yang bertindak sebagai reviewer untuk 

mengelompokkan jawaban-jawaban responden. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengajukan sembilan pertanyaan mengenai 

kebermaknaan hidup dan subjective well-being serta keterkaitan diantara 

keduanya. Namun, pertanyaan terakhir mengenai keterkaitan kebermaknaan hidup 

dan subjective well-being, tidak diolah lebih lanjut. Hal ini disebabkan oleh 
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dinamika keterkaitan tidak bisa hanya diungkap melalui pertanyaan dalam open-

ended questionaire. 

4.2.3 Koding  

Koding dilakukan selama beberapa kali tergantung dari keragaman 

jawaban responden penelitian. Koding dilakukan mulai dari yang sifatnya spesifik 

menjadi yang lebih umum. Fase ini dilakukan pada semua pertanyaan atau 

variabel yang ada dalam angket satu persatu. 

Berikut merupakan langkah-langkah saat proses koding, yaitu: 

a. Prelimenary coding 

1. Ambil jawaban yang sudah di potong kemudian baca isinya. 

2. Tempel potongan tersebut di kertas plano, kemudian tulis kategorinya 

3. Ambil jawaban lainnya, baca isinya tanpa diinterpretasikan. Buatlah 

keputusan atas dasar pengetahuan/intuisi atau berdiskusi pada rekan sejawat 

(teknik keabsahan data) mengenai jawaban responden, tampak sama/dirasa 

sama dengan jawaban sebelumnya, jika sama tempelkan jawaban di bawah 

jawaban yang sama tersebut, namun jika berbeda (kategori lain) tempel pada 

bagian lain dari kertas plano. 

b. Aksial Coding 

1. Jawaban yang telah tertempel dibaca berulang-ulang. Jika ada yang tidak 

sesuai dengan kategori yang dimasukkan maka dapat dipindahkan ke kategori 

yang lebih sesuai atau membuat kategori baru. 

2. Jika terdapat dua atau lebih jawaban yang terdapat pada dua atau lebih 

kategori, ambil makna dari jawaban pertama dan kemudian letakkan pada 
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kategori yang sudah tersedia dan untuk jawaban penyerta, yaitu jawaban 

kedua, ketiga dan seterusnya dikoding untuk kemudian dihitung.  

3. Jawaban kosong atau subjek tidak menjawab dikelompokkan tersendiri 

4. Kategorisasi dilanjutkan pada seluruh jawaban responden sampai selesai. 

5. Penelaahan kembali jawaban memiliki lebih dari dua atau lebih jawaban. 

Jawaban-jawaban penyerta dihitung sesuai dengan kategori yang sudah ada 

dan perhitungan tersebut diletakkan pada kolom jawaban penyerta. Beberapa 

responden menjawab pertanyaan dengan jawaban yang tidak relevan dengan 

semua kategori yang ada. Jawaban demikian dimasukkan kategori 

“uncategorize”. 

6. Penelaahan dilakukan ulang pada setiap jawaban yang telah ditempel pada 

kertas plano sesuai dengan kategori yang sudah ditulis. 

7. Analis harus menelaah sekali lagi seluruh kategori agar jangan sampai ada 

yang terlupakan. Sebelum penafsiran, penulis wajib mengadakan pemeriksaan 

terhadap keabsahan data. 

8. Setiap kategori yang telah melalui koding pertama, dilanjutkan dengan 

koding kedua. Koding kedua ini adalah menghitung jumlah jawaban penyerta 

dari masing-masing kategori dan kemudian diletakkan pada kolom jawaban 

penyerta. Khusus untuk pertanyaan definisi, jawaban penyerta tidak dihitung. 

Koding tahap 3 mengelompokkan kategori-kategori kecil/spesifik menjadi 

suatu kategori yang lebih luas. Hasil dari koding ketiga ini didapat sejumlah 

maksimal 10 kategori untuk setiap pertanyaan yang dianalisis. Proses koding 

kedua dilakukan oleh beberapa rater. Jika hasil dari koding ketiga masih 
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terlalu banyak, maka dilanjut dengan koding keempat, kelima dan seterusnya 

sampai mendapatkan kategori yang lebih sedikit namun dapat mewakili 

semuanya. Pertanyaan yang mengungkapkan definisi dan pertanyaan 

mengenai keterkaitan antara subjective well-being dengan kebermaknaan 

hidup, dilakukan dua kali koding. Koding tahap 1 adalah jumlah jawaban 

responden yang sejumlah 500 jawaban dan koding tahap 2 adalah 

penyempitan kategori menjadi kategori yang lebih umum. 

c. Cross-tabulation adalah proses menghitung jumlah frekuensi pada setiap 

kategori, kemudian dibuat persentasenya. Jumlah frekuensi yang digunakan 

adalah yang telah dikurangi dari jumlah frekuensi jawaban kosong dan 

kategori uncategorize. 

 

4.3 Temuan Penelitian 

Temuan penelitian merupakan hasil yang didapatkan dari sebuah 

penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti, baik dengan metode observasi, 

wawancara maupun dengan metode survei. Temuan yang didapatkan oleh peneliti 

pada penelitian ini berupa jawaban-jawaban dari responden. Peneliti mendapatkan 

temuan dari open-ended questionaire selanjutnya dilakukan beberapa tahapan 

koding sesuai dengan kebutuhan. 

Penelitian dilakukan di Provinsi Jawa Tengah yang tersebar di beberapa 

kabupaten dan kotamadya, sebanyak 500 reponden penelitian pada lansia berusia 

di atas 60 tahun dengan latar belakang status marital, tempat tinggal, agama, 

pekerjaan terakhir, dan kesehatan yang berbeda-beda.  
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Pada sub-bab temuan penelitian ini, disajikan data-data jawaban responden 

yang telah dikategorisasi. Temuan penelitian mengenai kebermaknaan hidup dan 

kebahagiaan (subjective well-being) lansia bersuku Jawa di Provinsi Jawa Tengah 

adalah sebagai berikut: 

 

4.3.1 Temuan 1 (Pertanyaan Nomor 14)  

Pertanyaan nomor 14 dalam penelitian ini merupakan pertanyaan untuk 

mengungkap pendapat lansia bersuku Jawa terhadap pengertian dari hidup yang 

bermakna. Pertanyaan yang terdapat dalam angket penelitian adalah “Menurut 

Bapak/Ibu, hidup yang bermakna adalah . . .” 

4.3.1.1 Koding Tahap 1 Pertanyaan Nomor 14 

Koding tahap 1, pertanyaan nomor 14 pada penelitian ini peneliti 

memperoleh 17 kategori secara umum. Hasil koding tahap 1 pertanyaan nomor 

14, dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 4.13 Koding Tahap 1, Definisi Kebermaknaan Hidup 
No. 14 Kategori Jumlah % 

1 Hidup yang berguna 269 53,80 
2 Religius 62 12,40 
3 Kepuasan 13 2,60 
4 Hidup yang berarti 44 8,80 
5 Hidup yang bahagia 26 5,20 
6 Kerja keras 2 0,40 
7 Mempunyai tujuan 13 2,60 
8 Hidup berkualitas 9 1,80 
9 Mempunyai kesan 18 3,60 

10 Mandiri 9 1,80 
11 Menjadi teladan 9 1,80 
12 Sesuai dengan norma 5 1,00 
13 Hidup yang baik 5 1,00 
14 Hidup yang sempurna 3 0,60 
15 Saling menghargai 7 1,40 
16 Rukun 4 0,80 
17 Uncategorize 2 0,40 

Jumlah 500 100,00 
 

4.3.1.2 Koding Tahap 2 Pertanyaan Nomor 14 

Pada pelaksanaan koding tahap 2 pertanyaan nomor 14. Peneliti 

mempersempit kategori dari 17 menjadi 10 kategori yang lebih kecil. Hasil koding 

tahap 2 pertanyaan nomor 14 adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.14 Koding Tahap 2, Definisi Kebermaknaan Hidup 
No.14 Kategori Sub-kategori Jumlah % 

1 Hidup yang berguna 

1. Hidup yang berguna 

338 67,60 
2. Hidup yang berarti 
3. Mempunyai tujuan 
4. Hidup yang berkualitas 
5. Hidup yang sempurna 

2 Beribadah kepada 
Tuhan   62 12,40 

3 Hidup yang bahagia   26 5,20 

4 Berkesan untuk orang 
lain   18 3,60 

5 Mempunyai hubungan 
sosial yang baik 

1. Saling menghargai 
16 3,20 2. Rukun 

3. Sesuai dengan norma 
6 Kepuasan diri   13 2,60 

7 Hidup mandiri 1. Mandiri 11 2,20 
2. Kerja keras 

8 Menjadi teladan   9 1,80 
9 Hidup yang baik   5 1,00 

10 Uncategorize   2 0,40 
Jumlah 500 100,00 

 

4.3.1.3 Koding Tahap 3 Pertanyaan Nomor 14 

Koding tahap 3 dilakukan penyempitan kategori untuk lebih memudahkan 

dalam pembacaan tabel. Dalam tabel ini juga disertakan demografi lansia bersuku 

Jawa berdasarkan jenis kelaminnya. Berdasarkan tabel di bawah ini, diketahui 

bahwa kategori hidup yang berguna memiliki persentase tertinggi, yaitu 67,60%. 

Hidup yang berguna lebih banyak dijawab oleh responden perempuan. Artinya, 

banyak lansia perempuan yang ingin hidupnya lebih berguna dibandingkan 

dengan lansia laki-laki. Agama yang dianut responden juga tidak mempengaruhi 

responden dalam menjawab dengan jawaban pada kategori hidup berguna ini 
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karena dari 500 responden, 91,8% diantaranya adalah beragama Islam. Hasil 

koding tahap 3 pertanyaan nomor 14 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.15 Koding Tahap 3, Definisi Kebermaknaan Hidup 
No. 14 Kategori Jumlah % L P 

1 Hidup yang berguna 338 67,60 158 180 
2 Beribadah kepada Tuhan 62 12,40 24 38 
3 Hidup yang bahagia 26 5,20 14 12 
4 Berkesan untuk orang lain 18 3,60 9 9 
5 Mempunyai hubungan sosial 

yang baik 
16 3,20 8 8 

6 Kepuasan diri 13 2,60 9 4 
7 Hidup mandiri 11 2,20 7 4 
8 Menjadi teladan 9 1,80 3 6 
9 Hidup yang baik 5 10 2 3 
10 Uncategorize 2 0,40 2 0 

Jumlah 500 100,00 236 264 
 

4.3.2 Temuan 2 (Pertanyaan Nomor 15) 

Pertanyaan nomor 15 pada penelitian ini untuk mengungkap apa saja yang 

menjadi tujuan lansia memperoleh hidup bermakna. Pertanyaan pada angket 

penelitian ini adalah “Menurut Bapak/Ibu, apa saja tujuan dari kebermaknaan 

hidup?” 

4.3.2.1 Koding Tahap 1 Pertanyaan Nomor 15 

Koding 1 pertanyaan nomor 15 dalam penelitian ini, diperoleh 500 

jawaban responden. Pada koding tahap 1 pertanyaan nomor 15 ini, memperoleh 

20 kategori secara umum. Hasil koding 1 pertanyaan nomor 15 adalah sebagai 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.16 Koding Tahap 1, Tujuan Memperoleh Kebermaknaan Hidup 
No.15 Kategori Total % 

1 Mencapai hal yang dibutuhkan 3 0,60 
2 Berguna bagi masyarakat dan 

keluarga 
134 26,80 

3 Partisipasi pada masyarakat 6 1,20 
4 Menjalankan perintah agama 77 15,40 
5 Mandiri 4 0,80 
6 Memperoleh dan mencapai 

kebahagiaan dan kesejahteraan 
66 13,20 

7 Keinginan hidup yang bahagia dan 
tenang 

82 16,40 

8 Menjadi teladan 15 3,00 
9 Agar dicintai 4 0,80 

10 Bertambah luas pergaulan di 
lingkungan sosial 

22 4,40 

11 Membahagiakan orang lain 16 3,20 
12 Kondisi kecukupan 4 0,80 
13 Memiliki tujuan hidup 25 5,00 
14 Sesuai aturan/ norma 4 0,80 
15 Hidup yang penuh semangat 2 0,40 
16 Kerja keras 9 1,80 
17 Kepuasan diri 7 1,40 
18 Menjadikan pribadi dan kehidupan 

yang baik 
8 1,60 

19 Tidak ada jawaban 8 1,60 
20 Uncategorize 4 0,80 

Jumlah 500 100,00 
 

4.3.2.2 Koding Tahap 2 Pertanyaan Nomor 15 

Koding tahap 2 pertanyaan nomor 15 dilakukan penghitungan ulang 

dengan menghitung jumlah jawaban penyerta yang berada pada masing-masing 

kategori. Beberapa responden menjawab pertanyaan ini lebih dari satu jawaban. 

Kemudian jawaban-jawaban yang teridentifikasi sebagai jawaban penyerta, yaitu 

jawaban yang ada sebagai jawaban kedua, ketiga dan seterusnya yang berada pada 



100 
 

 
 

kategori yang berbeda dengan jawaban pertama, dihitung. Penghitungan tersebut 

dimasukkan ke dalam kolom jawaban penyerta. Kategori uncategorize adalah 

jawaban-jawaban responden yang tidak relevan untuk dimasukkan ke dalam 

kategori yang sudah tersedia. Hasil koding tahap 2 pertanyaan nomor 15 adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.17 Koding Tahap 2, Tujuan Memperoleh Kebermaknaan Hidup 

No.15 Kategori Total Jawaban 
Penyerta Jumlah % 

1 Mencapai hal yang dibutuhkan 3 1 4 0,60 
2 Berguna bagi masyarakat dan 

keluarga 
134 34 168 

25,19 
3 Partisipasi pada masyarakat 6 3 9 1,35 
4 Menjalankan perintah agama 77 17 94 14,09 
5 Mandiri 4 3 7 1,05 
6 Memperoleh dan mencapai 

kebahagiaan dan kesejahteraan 
66 22 88 

13,19 
7 Keinginan hidup yang bahagia 

dan tenang 
82 18 100 

14,99 
8 Menjadi teladan 15 10 25 3,75 
9 Agar dicintai 4 3 7 1,05 

10 Bertambah luas pergaulan di 
lingkungan sosial 

22 20 42 
6,30 

11 Membahagiakan orang lain 16 8 24 3,60 
12 Kondisi kecukupan 4 3 7 1,05 
13 Memiliki tujuan hidup 25 9 34 5,10 
14 Sesuai aturan/ norma 4 3 7 1,05 
15 Hidup yang penuh semangat 2 4 6 0,90 
16 Kerja keras 9 7 16 2,40 
17 Kepuasan diri 7 1 8 1,20 
18 Menjadikan pribadi dan 

kehidupan yang baik 
8 1 9 

1,35 
19 Tidak ada jawaban 8 0 8 1,20 
20 Uncategorize 4 0 4 0,60 

Jumlah 500 167 667 100,00 
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4.3.2.3 Koding Tahap 3 Pertanyaan Nomor 15 

Pada koding tahap 3 pertanyaan nomor 15, peneliti mempersempit lagi 

kategori dari semula 20 kategori, menjadi 8 kategori lebih umum. Hasil koding 

tahap 2 pertanyaan nomor 15 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.18 Koding Tahap 3, Tujuan Memperoleh Kebermaknaan Hidup 
No. 15 Kategori Sub-kategori Jumlah % 

1 Keinginan hidup 
bahagia dan sejahtera 

1. Keinginan hidup yang 
bahagia dan tenang 

295 44,23 

2. Agar dicintai 
3. Membahagiakan orang 
lain 
4. Memiliki tujuan hidup 
5. Mandiri 
6. Hidup yang penuh 
semangat 
7. Kerja keras 
8. Menjadikan pribadi dan 
kehidupan yang baik 
9. Mencapai hal yang 
dibutuhkan 
10. Memperoleh dan 
mencapai kebahagiaan 

2 Bermanfaat bagi 
sesama 

1. Berguna bagi masyarakat 
dan keluarga 177 26,54 2. Partisipasi pada 
masyarakat 

3 
Menjalankan 
perintah agama   94 14,09 

4 Bertambah luas 
pergaulan 

1. Bertambah luas 
pergaulan di lingkungan 
sosial 49 

7,35 2. Sesuai aturan/norma 
5 Menjadi teladan   25 3,75 

6 Mencapai kepuasan 
dalam hidup 

1. Kondisi kecukupan 15 2,25 
2. Kepuasan diri 

7 Tidak ada jawaban   8 1,20 
8 Uncategorize   4 0,60 

Jumlah 667 100,00 
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4.3.2.4 Koding Tahap 4 Pertanyaan Nomor 15 

Koding tahap 4 dilakukan untuk memudahkan dalam pembacaan tabel. 

Pada tabel ini, ditambahkan juga proporsi lansia menurut jenis kelamin dari 

masing-masing lansia. Kategori pertama yaitu kategori keinginan hidup bahagia 

dan sejahtera memiliki persentase tertinggi yaitu sebesar 30,43%. Sejumlah 

41,10% responden laki-laki yang menjawab pada kategori ini, sementara 

responden perempuan memiliki persentase sebesar 58,90% dari keseluruhan 

responden. Kategori menjalankan perintah agama memiliki persentase sejumlah 

14,09%, baik yang menganut agama Islam, Kristen maupun Katholik. Hasil 

koding tahap 4 pertanyaan nomor 15 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.19 Koding Tahap 4, Tujuan Memperoleh Kebermaknaan Hidup 
No. 15 Kategori Jumlah % L P 

1 Keinginan hidup bahagia dan 
sejahtera 

295 44,23 90 129 

2 Bermanfaat bagi sesama 177 26,54 72 68 
3 Menjalankan perintah agama 94 14,09 38 39 
4 Bertambah luas pergaulan 49 7,35 16 10 
5 Menjadi teladan 25 3,75 9 6 
6 Mencapai kepuasan dalam 

hidup 
15 2,25 6 5 

7 Tidak ada jawaban 8 1,20 3 5 
8 Uncategorize 4 0,60 2 2 

Jumlah 667 100,00 236 264 
 

4.3.3 Temuan 3 (Pertanyaan Nomor 16) 

Pertanyaan nomor 16 dalam angket penelitian ini, adalah mengungkap 

bersumber dari mana saja lansia bersuku Jawa dalam memperoleh kebermaknaan 

hidup. Pertanyaan penelitian tersebut adalah “Apa saja yang menjadi sumber 

Bapak/Ibu merasakan kebermaknaan hidup?”. 
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4.3.3.1 Koding Tahap 1 Pertanyaan Nomor 16 

Koding tahap 1 pertanyaan nomor 16 dalam penelitian ini, diperoleh 500 

jawaban dari 500 responden yang menjawab pertanyaan yang diajukan pada 

penelitian ini. Peneliti mengkategorisasikan 500 jawaban responden yang terbagi 

dalam 9 kategori. Hasil koding tahap 1 pertanyaan nomor 16 adalah sebagai 

sebagai berikut: 

Tabel 4.20 Koding Tahap 1, Sumber Kebermaknaan Hidup 
No.16 Kategori Total % 

1 Interaksi dengan lingkungan sosial 154 30,80 
2 Keimanan kepada Tuhan 137 27,40 
3 Aktif berkarya 91 18,20 
4 Sikap tabah, sabar dan ikhlas 31 6,20 
5 Harapan 31 6,20 
6 Diri sendiri 25 5,00 
7 Ilmu pengetahuan, pendidikan dan 

pengalaman 
15 3,00 

8 Sehat 12 2,40 
9 Tidak ada jawaban 4 0,80 

Jumlah 500 100,00 
 
 
4.3.3.2 Koding Tahap 2 Pertanyaan Nomor 16 

Koding tahap 2 pada penelitian ini, dari kategori lain-lain, apabila ada 

lansia yang menjawab lebih dari satu jawaban yang berada pada dua atau lebih 

kategori, maka jawaban tersebut dikoding dan dihitung. Kemudian hitungan 

tersebut dimasukkan ke dalam kolom jawaban penyerta. Apabila terdapat jawaban 

yang tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori yang sudah ada, maka jawaban 

tersebut dimasukkan ke dalam kategori uncategorize. Kategori ini dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 4.21 Koding Tahap 2 Sumber Kebermaknaan Hidup 
No.16 Kategori Total Jawaban 

Penyerta 
Jumlah 

% 
1 Interaksi dengan 

lingkungan sosial 154 47 201 33,61 
2 Keimanan kepada Tuhan 137 13 150 25,08 
3 Aktif berkarya 91 28 119 19,90 
4 Sikap tabah, sabar dan 

ikhlas 31 2 33 5,52 
5 Harapan 31 2 33 5,52 
6 Diri sendiri 25 0 25 4,18 
7 Ilmu pengetahuan, 

pendidikan dan 
pengalaman 15 3 18 3,01 

8 Sehat 12 3 15 2,51 
9 Tidak ada jawaban 4 0 4 0,67 

Jumlah 500 98 598 100,00 
 

4.3.3.3 Koding Tahap 3 Pertanyaan Nomor 16 

Koding tahap 3 pada pertanyaan mengenai sumber kebermaknaan hidup 

lansia bersuku Jawa dilakukan untuk memudahkan dalam pembacaan tabel. 

Sumber kebermaknaan hidup terdiri dari 8 kategori, masing-masing memiliki 

jumlah persentase yang berbeda. Kategori interaksi dengan lingkungan sosial 

memiliki persentase tertinggi, yaitu 33,61%. Pada kategori interaksi dengan 

lingkungan sosial, sejumlah 12,9% lansia bersuku Jawa tinggal sendiri dan 

sejumlah 3,87% lansia bersuku Jawa yang tinggal di panti jompo. Sisanya, yaitu 

sejumlah 83,23% lansia yang tinggal bersama dengan keluarga. Kebutuhan lansia 

akan interaksi dengan lingkungan sosial paling banyak adalah lansia yang tinggal 

bersama keluarga. Kebutuhan akan interaksi mereka lebih besar dikarenakan 

mereka sudah terbiasa untuk berinteraksi dengan orang-orang yang ada di 
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lingkungannya, yaitu keluarga, tetangga dan masyarakat luas. Hasil koding tahap 

3 pertanyaan nomor 16 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.22 Koding Tahap 3, Sumber Kebermaknaan Hidup 
No. 16 Kategori Jumlah % KLG S PJ 

1 Interaksi dengan 
lingkungan sosial 

201 33,61 128 20 6 

2 Keimanan kepada Tuhan 150 25,08 105 26 6 
3 Aktif berkarya 119 19,90 68 15 8 
4 Sikap tabah, sabar dan 

ikhlas 
33 5,52 27 4 0 

5 Harapan 33 5,52 23 5 3 
6 Diri sendiri 25 4,18 15 9 1 
7 Ilmu pengetahuan, 

pendidikan dan 
pengalaman 

18 3,01 13 2 0 

8 Sehat  15 2,51 9 2 1 
9 Tidak ada jawaban 4 0,67 2 2 0 

Jumlah 598 100,00 390 85 25 
 

4.3.4 Temuan 4 (Pertanyaan Nomor 17) 

Pertanyaan nomor 17 dalam penelitian ini, adalah untuk mengungkap 

pengaruh positif yang dirasakan ketika hidupnya bermakna. Pertanyaan penelitian 

ini adalah “Apa saja pengaruh positif yang dirasakan ketika merasakan 

kebermaknaan hidup?” 

4.3.4.1 Koding Tahap 1 Pertanyaan Nomor 17 

Koding tahap 1 penelitian ini diperoleh 19 kategori dari 500 jawaban 

responden. Hasil koding tahap 1 pertanyaan nomor 17 adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.23  Koding Tahap 1, Pengaruh Positif Kebermaknaan Hidup 
No.17 Kategori Jumlah % 

1 Semangat 40 8 
2 Bermanfaat 36 7,2 
3 Sehat 12 2,4 
4 Optimis 13 2,6 
5 Puas 14 2,8 
6 Percaya Diri 17 3,4 
7 Peningkatan keimanan 36 7,2 
8 Senang, bahagia, bangga 146 29,4 
9 Tenang, nyaman, damai 86 17,2 

10 Pandangan positif 6 1,2 
11 Memperbaiki diri 9 1,8 
12 Hidup yang bermakna 6 1,2 
13 Dihargai dan dihormati 4 0,8 
14 Hubungan sosial dan keluarga 47 9,4 
15 Hidup bersahaja 2 0,4 
16 Teladan 2 0,4 
17 Tidak ada jawaban 1 0,2 
18 Respon negatif 5 1 
19 Uncategorize 18 3,4 

Jumlah 500 100 
 

4.3.4.2 Koding Tahap 2 Pertanyaan Nomor 17 

Pelaksanaan koding tahap 2 pertanyaan nomor 17 dilakukan yaitu, apabila 

ada lansia yang menjawab lebih dari satu jawaban yang berada pada dua atau 

lebih kategori, maka jawaban tersebut dikoding dan dihitung. Kemudian hitungan 

tersebut dimasukkan ke dalam kolom jawaban penyerta. Apabila terdapat jawaban 

yang tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori yang sudah ada, maka jawaban 

tersebut dimasukkan ke dalam kategori uncategorize. Hasil koding tahap 2 

pertanyaan nomor 17 adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.24 Koding Tahap 2, Pengaruh Positif Kebermaknaan Hidup 

No.17 Kategori Total Jawaban 
Penyerta TOTAL % 

1 Semangat 40 19 59 8,01 
2 Bermanfaat 36 16 52 7,06 
3 Sehat 12 13 25 3,39 
4 Optimis 13 13 26 3,53 
5 Puas 14 5 19 2,58 
6 Percaya Diri 17 12 29 3,93 
7 Peningkatan keimanan 36 20 56 7,60 
8 Senang, bahagia, bangga 146 55 201 27,27 
9 Tenang, nyaman, damai 86 44 130 17,64 
10 Pandangan positif 6 5 11 1,49 
11 Memperbaiki diri 9 1 10 1,36 
12 Hidup yang bermakna 6 3 9 1,22 
13 Dihargai dan dihormati 4 6 10 1,36 
14 Hubungan sosial dan 

keluarga 
47 24 

71 9,63 
15 Hidup bersahaja 2 0 2 0,27 
16 Teladan 2 1 3 0,41 
17 Tidak ada jawaban 1 0 1 0,14 
18 Respon negatif 5 0 5 0,68 
19 Uncategorize 18 0 18 2,44 

Jumlah 500 237 737 100,00 
  

4.3.4.3 Koding Tahap 3 Pertanyaan Nomor 17 

Hasil koding tahap 3 pada pertanyaan penelitian nomor 17 ini diperoleh, 7 

kategori dari 11 kategori koding tahap 1, adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.25 Koding Tahap 3, Pengaruh Positif Kebermaknaan Hidup 
No.17 Kategori Sub-kategori Jumlah %  

1 Suasana hati yang 
positif 

1. Senang, bahagia, 
bangga 

350 47,49 2. Tenang, nyaman, 
damai 
3. Puas 

2 Optimis dan percaya diri 

1. Optimis 

125 16,96 2. Percaya diri 
3. Semangat 
4. Pandangan positif 

3 Hubungan sosial yang 
positif 

1. Hub. Sosial dan 
keluarga 81 10,99 2. Dihargai dan 
dihormati  

4 Peningkatan keimanan 
kepada Tuhan 

1. Peningkatan keimanan 66 8,96 
2. Memperbaiki diri 

5 Memiliki manfaat 1. Bermanfaat 61 8,28 
2. Hidup yang bermakna 

6 
Sehat jasmani dan 
rohani   25 3,39 

7 Teladan   3 0,41 
8 Hidup Bersahaja   2 0,27 
9 Uncategorize   18 2,44 

10 Tidak ada jawaban   1 0,14 
11 Respon negatif   5 0,68 

Jumlah 737 100,00 
 

4.3.4.4 Koding Tahap 4 Pertanyaan Nomor 17 

Koding tahap 4 pada pertanyaan mengenai pengaruh positif ketika 

merasakan kebermaknaan hidup dilakukan untuk memudahkan dalam pembacaan 

tabel. Tabel ini juga disertai dengan data demografi jenis kelamin lansia bersuku 

Jawa yang tersebar pada masing-masing kategori. Terdapat 11 kategori, kategori 

yang memiliki persentase terbanyak adalah suasana hati yang positif yaitu 

sebanyak 47,49%. Terdapat perbedaan yang signifikan antara responden laki-laki 
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dengan responden perempuan. Pada kategori ini, responden laki-laki memiliki 

persentase 43,64% dan responden perempuan memiliki persentase sebesar 

56,86%. Laki-laki dikenal lebih stabil pada suasana hatinya. Persentase ini juga 

dipengaruhi oleh kondisi responden saat menjawab angket ini. Persentase 

terrendah berada pada kategori tidak ada jawaban, yaitu sebesar 0,14%. Hasil 

koding tahap 4 pertanyaan nomor 17 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.26 Koding Tahap 4, Pengaruh Positif Kebermaknaan Hidup 
No. 17 Kategori Jumlah % L P 

1 Suasana hati yang positif 350 47,49 103 143 
2 Optimis dan percaya diri 125 16,96 44 32 
3 Hubungan sosial yang positif 81 10,99 29 22 
4 Peningkatan keimanan 

kepada Tuhan 
66 8,96 19 26 

5 Memiliki manfaat 61 8,28 16 26 
6 Sehat jasmani dan rohani 25 3,39 9 3 
7 Teladan  3 0,41 1 1 
8 Hidup bersahaja 2 0,27 1 1 
9 Uncategorize 18 2,44 11 7 
10 Tidak ada jawaban 1 0,14 0 1 
11 Respon negatif 5 0,68 3 2 

Jumlah 737 100,00 236 264 
 

4.3.5 Temuan 5 (Pertanyaan Nomor 18) 

Pertanyaan nomor 18 dalam penelitian ini merupakan pertanyaan untuk 

mengungkap pengaruh yang dirasakan ketika hidupnya kurang bermakna. 

Pertanyaan pada angket penelitian ini adalah “Apa saja pengaruh yang dirasakan 

ketika merasakan hidup yang kurang bermakna?”. 

4.3.5.1 Koding Tahap 1 Pertanyaan Nomor 18 

Koding tahap 1 pertanyaan nomor 18 diperoleh 21 kategori dari 500 

jawaban responden penelitian. Hasil koding tahap 1 dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4.27 Koding Tahap 1, Pengaruh Hidup Kurang Bermakna 
No.18 Kategori Jumlah % 

1 Tidak/kurang bahagia 38 7,60 
2 Tidak nyaman, tenang, damai, 

tentram 
85 17,00 

3 Sedih, kecewa 105 21,00 
4 Menyesal 20 4,00 
5 Ketidakpuasan 5 1,00 
6 Tidak/kurang bermanfaat 33 6,60 
7 Tidak bersemangat 29 5,80 
8 Putus asa 30 6,00 
9 Malu 5 1,00 

10 Rendah diri 18 3,60 
11 Pikiran negatif 30 6,00 
12 Pesimis 10 2,00 
13 Tidak Sehat 19 3,80 
14 Tindakan negatif 12 2,40 
15 Ingin memperbaiki diri 5 1,00 
16 Kurang percaya diri 17 3,40 
17 Kurang bersyukur 11 2,20 
18 Rugi 4 0,80 
19 Tidak ada jawaban 2 0,40 
20 Tidak berpengaruh terhadap hidup 

yang kurang bermakna 
18 3,60 

21 Uncategorize 4 0,80 
Jumlah 500 100,00 

 

4.3.5.2 Koding Tahap 2 Pertanyaan Nomor 18 

Pelaksanaan koding tahap 2 pertanyaan nomor 18 dilakukan yaitu, apabila 

ada lansia yang menjawab lebih dari satu jawaban yang berada pada dua atau 

lebih kategori, maka jawaban tersebut dikoding dan dihitung. Kemudian hitungan 

tersebut dimasukkan ke dalam kolom jawaban penyerta. Apabila terdapat jawaban 

yang tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori yang sudah ada, maka jawaban 
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tersebut dimasukkan ke dalam kategori uncategorize. Hasil koding tahap 2 

pertanyaan nomor 18 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.28 Koding Tahap 2, Pengaruh Hidup Kurang Bermakna 

No.18 Kategori Jumlah Jawaban 
Penyerta Jumlah % 

1 Tidak/kurang bahagia 38 6 44 6,76 
2 Tidak nyaman, tenang, 

damai, tentram 
85 

12 97 14,90 
3 Sedih, kecewa 105 18 123 18,89 
4 Menyesal 20 12 32 4,92 
5 Ketidakpuasan 5 0 5 0,77 
6 Tidak/kurang bermanfaat 33 14 47 7,22 
7 Tidak bersemangat 29 15 44 6,76 
8 Putus asa 30 10 40 6,14 
9 Malu 5 1 6 0,92 

10 Rendah diri 18 4 22 3,38 
11 Pikiran negatif 30 13 43 6,61 
12 Pesimis 10 2 12 1,84 
13 Tidak Sehat 19 9 28 4,30 
14 Tindakan negatif 12 9 21 3,23 
15 Ingin memperbaiki diri 5 3 8 1,23 
16 Kurang percaya diri 17 13 30 4,61 
17 Kurang bersyukur 11 10 21 3,23 
18 Rugi 4 0 4 0,61 
19 Tidak ada jawaban 2 0 2 0,31 
20 Tidak berpengaruh 

terhadap hidup yang 
kurang bermakna 

18 

0 18 2,76 
21 Uncategorize 4 0 4 0,61 

Jumlah 500 151 651 100,00 
 

4.3.5.3 Koding Tahap 3 Pertanyaan Nomor 18 

Pada tahap koding tahap 3 pertanyaan nomor 18, dari 21 kategori, 

dipersempit lagi menjadi 11 kategori. Hasil koding tahap 3 adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.29 Koding Tahap 3, Pengaruh Hidup Kurang Bermakna 
No.18 Kategori Sub-kategori Total % 

1 Perasaan negatif 

1. Tidak/kurang 
bahagia 

307 47,16 

2. Tidak nyaman, 
tenang, damai, tentram 
3. Sedih, kecewa 
4. Menyesal 
5. Malu 
6. Ketidakpuasan 

2 Pikiran negatif 

1. Putus asa 

125 19,20 2. Pikiran negatif 
3. Pesimis 
4. Kurang percaya diri 

3 Tindakan negatif 
1. Rendah diri 

64 9,83 2. Tindakan negatif 
3. Kurang bersyukur 

4 
Tidak/ kurang 
bermanfaat   47 7,22 

5 Tidak bersemangat   44 6,76 
6 Tidak sehat   28 4,30 

7 
Ingin memperbaiki 
diri   8 1,23 

8 Rugi   4 0,61 
9 Tidak ada jawaban   2 0,31 

10 

Tidak berpengaruh 
terhadap hidup yang 
kurang bermakna   18 2,76 

11 Uncategorize   4 0,61 
Jumlah 651 100,00 

 

4.3.5.4 Koding Tahap 4 Pertanyaan Nomor 18 

Koding tahap 4 pada pertanyaan pengaruh yang dirasakan ketika hidupnya 

kurang bermakna dilakukan untuk memudahkan dalam membaca tabel. Pada tabel 

ini juga ditambahkan proporsi jenis kelamin lansia bersuku Jawa. Pada kategori 

perasaan negatif yang terdiri dari 6 sub kategori memiliki jumlah persentase 
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sebanyak 47,16%. Pada kategori perasaan negatif, antara responden laki-laki dan 

perempuan memiliki persentase yang tidak terlalu signifikan. Responden laki-laki 

memiliki persentase sebesar 44,91% sementara responden perempuan memiliki 

persentase sebesar 55,09%. Kategori memiliki perasaan negatif lebih banyak 

terdapat pada responden perempuan. Perempuan lebih sering menggunakan 

perasaan dibandingkan laki-laki. Hasl koding tahap 4 pertanyaan nomor 18 adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.30 Koding Tahap 4, Pengaruh Hidup Kurang Bermakna 
No. 18 Kategori Jumlah % L P 

1 Perasaan negatif 307 47,16 106 152 
2 Pikiran negatif 125 19,20 43 44 
3 Tindakan negatif 64 9,83 21 20 
4 Tidak/ kurang bermanfaat 47 7,22 23 11 
5 Tidak bersemangat 44 6,76 15 14 
6 Tidak sehat 28 4,30 13 6 
7 Ingin memperbaiki diri 8 1,23 2 2 
8 Rugi  4 0,61 1 3 
9 Tidak ada jawaban 2 0,31 0 2 
10 Tidak berpengaruh terhadap 

hidup yang kurang bermakna 
18 2,76 9 9 

11 Uncategorize  4 0,61 3 1 
Jumlah 651 100,00 236 264 

 

4.3.6 Temuan 6 (Pertanyaan Nomor 1) 

Pertanyaan nomor 1 dalam penelitian ini adalah untuk mengungkap makna 

kebahagiaan menurut lansia bersuku Jawa. Pertanyaan penelitian yang 

menggunakan kata bahagia dimaksudkan untuk memudahkan responden 

penelitian dalam menjawab pertanyaan penelitian ini. Veenhoven mendefinisikan 

kebahagiaan hampir sama dengan definisi subjective well-being yang 

diungkapkan oleh Diener, dkk. Dalam pandangannya, makna kebahagiaan sama 
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dengan kepuasan hidup dan subjective well-being (Veenhoven, 1984 dalam Eid & 

Larsen, 2007:45). 

Pertanyaan pertama dalam penelitian ini adalah “Menurut Bapak/Ibu, 

bahagia adalah...”. Pertanyaan dimaksudkan untuk mengemukakan pendapat 

lansia bersuku Jawa mengenai makna dari bahagia. 

4.3.6.1 Koding Tahap 1 Pertanyaan Nomor 1 

Pada tahap koding tahap 1 pertanyaan pertama, dari 500 responden 

penelitian.  Peneliti memperoleh 500 jawaban responden, yang terbagi menjadi 17 

kategori. Hasil koding 1 pertanyaan pertama adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.31 Koding Tahap 1, Definisi Kebahagiaan (Subjective Well-being) 
No.1 Kategori TOTAL % 

1 
Tenang, nyaman, tentram, 
damai, aman 82 16,40 

2 Sukses 3 0,60 
3 Sejahtera 14 2,80 
4 Berkumpul dengan keluarga 55 11,00 
5 Kepuasan 42 8,40 
6 Kecukupan ekonomi 10 2,00 
7 Kebutuhan tercukupi 36 7,20 
8 Bangga 3 0,60 
9 Sehat 30 6,00 

10 Bersyukur 24 4,80 
11 Kesenangan/ kegembiraan 149 29,80 
12 Berguna 5 1,00 
13 Pemberian dari Tuhan 7 1,40 
14 Keinginan yang tercapai 21 4,20 
15 Kehidupan beragama 6 1,20 
16 Uncategorize 12 2,40 
17 Tidak ada jawaban 1 0,20 

Jumlah 500 100,00 
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4.3.6.2 Koding Tahap 2 Pertanyaan Nomor 1 

Koding tahap 2 pertanyaan pertama dari 17 kategori dari koding 1 

dipersempit lagi menjadi 10 kategori. Hasil koding tahap 2 dapat dilihat pada 

tabel, sebagai berikut: 

Tabel 4.32 Koding Tahap 2, Definisi Kebahagiaan (Subjective Well-being) 
No.1 Kategori Sub-kategori Total % 

1 Perasaan yang 
menyenangkan 

1. Tenang, nyaman, 
tentram, damai, aman 

276 55,20 2. Bangga 
3. Kesenangan/ 
kegembiraan 
4. Kepuasan 

2 Sejahtera 
1. Sejahtera 

60 12,00 2. Kebutuhan tercukupi 
3. Kecukupan ekonomi 

3 
Berkumpul dengan 
keluarga   55 11,00 

4 Bersyukur 
1. Bersyukur 

37 7,40 2. Pemberian dari Tuhan 
3. Kehidupan beragama 

5 Sehat   30 6,00 

6 
Keinginan yang 
tercapai   21 4,20 

7 Berguna   5 1,00 
8 Sukses   3 0,60 
9 Uncategorize   12 2,40 

10 Tidak ada jawaban   1 0,20 
Jumlah 500 100,00 

 

4.3.6.3 Koding Tahap 3 Pertanyaan Nomor 1 

Koding tahap 3 difungsikan untuk memudahkan dalam pembacaan tabel. 

Terdapat 10 kategori pada koding tahap ini. Kategori yang memiliki persentase 

tertinggi adalah perasaan yang menyenangkan, yaitu sebesar 55,20%. Sementara 
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kategori sukses memiliki persentase terrendah, yaitu 0,60%. Hasil koding tahap 3 

pertanyaan nomor 1 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.33 Koding Tahap 3, Definisi Kebahagiaan (Subjective Well-being) 
No. 1 Kategori Jumlah % 

1 Perasaan yang menyenangkan 276 55,20 
2 Sejahtera 60 12,00 
3 Berkumpul dengan keluarga 55 11,00 
4 Bersyukur 37 7,40 
5 Sehat 30 6,00 
6 Keinginan yang tercapai 21 4,20 
7 Berguna  5 1,00 
8 Sukses  3 0,60 
9 Uncategorize  12 2,40 

10 Tidak ada jawaban 1 0,20 
Jumlah 500 100,00 

 

4.3.7 Temuan 7 (Pertanyaan Nomor 2)  

Pertanyaan kedua pada penelitian ini adalah untuk mengungkap faktor-

faktor apa saja yang menyebabkan responden merasakan bahagia pada lansia 

bersuku Jawa. Pertanyaan tersebut adalah “Apa saja yang menyebabkan 

Bapak/Ibu merasa bahagia?” 

4.3.7.1 Koding Tahap 1 Pertanyaan Nomor 2 

Koding tahap 1 pertanyaan kedua ini, dari 500 responden penelitian, 

diperoleh 500 jawaban yang kemudian di kategorisasi menjadi 27 kategori. Hasil 

koding 1 pertanyaan kedua dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4.34 Koding Tahap 1, Faktor Penyebab Kebahagiaan (Subjective Well-
being) 

No. 2 Kategori TOTAL % 
1 Beribadah kepada Tuhan 12 2,40 
2 Kebutuhan terpenuhi jasmani rohani 58 11,60 
3 Relasi sosial 17 3,40 

4 
Ekonomi (berhubungan dengan 
uang) 31 6,20 

5 Kesehatan 74 14,80 
6 Pencapaian 68 13,60 
7 Tenang 10 2,00 
8 Kepuasan hidup 36 7,20 
9 Relasi dengan keluarga 126 25,20 

10 Saling menghargai dan menghormati 9 1,80 
11 Dihormati dan dihargai 2 0,40 
12 Aman 4 0,80 
13 Nyaman 2 0,40 
14 Damai 2 0,40 
15 Tentram 1 0,20 
16 Senang 2 0,40 
17 Bersyukur 12 2,40 
18 Bermanfaat 6 1,20 
19 Mandiri 3 0,60 
20 Mendapat hidayah dari Tuhan 4 0,80 
21 Mendapat hadiah 3 0,60 
22 Sejahtera 3 0,60 
23 Mempunyai aktivitas 6 1,20 
24 Pasrah 4 0,80 
25 Diberikan rizki 2 0,40 
26 Uncategorize 1 0,20 
27 Tidak ada jawaban 2 0,40 

Jumlah 500 100,00 
 

4.3.7.2 Koding Tahap 2 Pertanyaan Nomor 2 

Pelaksanaan koding tahap 2 pertanyaan nomor 2 dilakukan yaitu, dengan 

menghitung jumlah jawaban penyerta yang tersebar pada setiap kategori. 

Jawaban-jawaban tersebut dikoding sesuai dengan kategori yang sudah ada dan 
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kemudian dihitung. Hasil koding tahap 2 pertanyaan nomor 2 adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.35 Koding Tahap 2, Faktor Penyebab Kebahagiaan (Subjective Well-
being) 

No. 2 Kategori TOTAL Jawaban 
Penyerta Jumlah % 

1 Beribadah kepada Tuhan 12 27 39 4,62 

2 
Kebutuhan terpenuhi 
jasmani rohani 58 29 87 10,31 

3 Relasi sosial 17 26 43 5,09 

4 
Ekonomi (berhubungan 
dengan uang) 31 22 53 6,28 

5 Kesehatan 74 52 126 14,93 
6 Pencapaian 68 50 118 13,98 
7 Tenang 10 7 17 2,01 
8 Kepuasan hidup 36 21 57 6,75 
9 Relasi dengan keluarga 126 51 177 20,97 

10 
Saling menghargai dan 
menghormati 9 3 12 1,42 

11 Dihormati dan dihargai 2 2 4 0,47 
12 Aman 4 4 8 0,95 
13 Nyaman 2 1 3 0,36 
14 Damai 2 3 5 0,59 
15 Tentram 1 2 3 0,36 
16 Senang 2 0 2 0,24 
17 Bersyukur 12 13 25 2,96 
18 Bermanfaat 6 15 21 2,49 
19 Mandiri 3 0 3 0,36 

20 
Mendapat hidayah dari 
Tuhan 4 0 4 0,47 

21 Mendapat hadiah 3 1 4 0,47 
22 Sejahtera 3 1 4 0,47 
23 Mempunyai aktivitas 6 3 9 1,07 
24 Pasrah 4 3 7 0,83 
25 Diberikan rizki 2 8 10 1,18 
26 Uncategorize 1 0 1 0,12 
27 Tidak ada jawaban 2 0 2 0,24 

Jumlah 500 344 844 100,00 
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4.3.7.3 Koding Tahap 3 Pertanyaan Nomor 2 

Koding tahap 3 diperoleh 11 kategori yang lebih kecil. Hasil koding tahap 

3 pertanyaan kedua dapat dilihat pada tabel di bawah ini, sebagai berikut: 

Tabel 4.36 Koding Tahap 3, Faktor Penyebab Kebahagiaan (Subjective 
Well-being) 

No. 2 Kategori Sub-kategori Total % 

1 Relasi sosial yang baik 

1. Relasi sosial 

236 27,96 
2. Relasi dengan keluarga 
3. Saling menghargai dan 
menghormati 
4. Dihargai dan dihormati 

2 Keberhasilan dalam 
hidup 

1. Pencapaian 175 20,73 
2. Kepuasan hidup 

3 Kebutuhan terpenuhi 

1. Kebutuhan terpenuhi 
jasmani rohani 

144 17,06 2. Ekonomi (berhubungan 
dengan uang) 
3. Sejahtera 

4 Kesehatan   126 14,93 

5 Beribadah kepada 
Tuhan 

1. Beribadah kepada Tuhan 
71 8,41 2. Bersyukur 

3. Pasrah 

6 Kenyamanan 

1. Tenang 

38 4,50 

2. Aman 
3. Nyaman 
4. Damai 
5. Tentram 
6. Senang 

7 Bermanfaat 1. Bermanfaat 30 3,55 
2. Mempunyai aktivitas 

8 Mendapat kenikmatan 

1. Mendapat hidayah dari 
Tuhan 

18 2,13 2. Mendapat hadiah 
3. Diberikan rizki 

9 Mandiri   3 0,36 
10 Uncategorize   1 0,12 
11 Tidak ada jawaban   2 0,24 

Jumlah 844 100,00 
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4.3.7.4 Koding Tahap 4 Pertanyaan Nomor 2 

Pelaksanaan koding tahap 4 pada pertanyaan mengenai faktor yang 

menyebabkan kebahagiaan dimaksudkan untuk memudahkan dalam membaca 

tabel. Kategori yang memiliki persentase tertinggi berada pada kategori relasi 

sosial yang baik, yaitu sebesar 27,96%. Ditemukan 11 kategori dalam koding 

tahap 4 ini, termasuk diantaranya adalah kategori uncategorize dan tidak ada 

jawaban. Hasil koding tahap 4 pertanyaan nomor 2 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.37 Koding Tahap 4, Faktor Penyebab Kebahagiaan (Subjective Well-
being) 

No. 2 Kategori Jumlah % 
1 Relasi sosial yang baik 236 27,96 
2 Keberhasilan dalam hidup 175 20,73 
3 Kebutuhan terpenuhi 144 17,06 
4 Kesehatan 126 14,93 
5 Beribadah kepada Tuhan 71 8,41 
6 Kenyamanan 38 4,50 
7 Bermanfaat  30 3,55 
8 Mendapat kenikmatan 18 2,13 
9 Mandiri  3 0,36 

10 Uncategorize  1 0,12 
11 Tidak ada jawaban 2 0,24 

Jumlah 844 100,00 
 

4.3.8 Temuan 8 (Pertanyaan Nomor 3)  

Pertanyaan nomor 3 pada penelitian ini adalah untuk mengungkap efek 

atau akibat yang dirasakan lansia bersuku Jawa setelah mendapatkan kebahagiaan. 

Pertanyaan tersebut adalah “Apa efek atau akibat yang Bapak/Ibu rasakan setelah 

mendapatkan kebahagiaan?” 
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4.3.8.1 Koding Tahap 1 Pertanyaan Nomor 3 

Koding tahap 1 pertanyaan ketiga, jawaban dari 500 responden 

dikategorisasi menjadi 22 kategori. Hasil koding tahap 1 pertanyaan ketiga 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.38 Koding Tahap 1, Efek Mencapai Kebahagiaan (Subjective Well-being) 
No. 3 Kategori TOTAL % 

1 Senang 118 23,60 
2 Puas 31 6,20 
3 Mempertahankan kebahagiaan 2 0,40 
4 Bermanfaat 9 1,80 

5 
Tenang, damai, tentram, nyaman, 
aman 186 37,20 

6 Optimis 6 1,20 
7 Percaya diri 2 0,40 
8 Sehat 42 8,40 
9 Semangat 27 5,40 

10 Pasrah 2 0,40 
11 Beribadah lebih khusyuk 6 1,20 
12 Tercukupi kebutuhan 3 0,60 
13 Bersyukur 40 8,00 
14 Bersosialisasi dengan masyarakat 1 0,20 
15 Kebersamaan dengan keluarga 7 1,40 

16 
Ingin mendapatkan kebahagiaan 
lebih 2 0,40 

17 Menghargai kebahagiaan 2 0,40 
18 Sabar 3 0,60 
19 Lebih bermakna 5 1,00 
20 Dekat dengan Tuhan 2 0,40 
21 Menjadi pribadi lebih baik 2 0,40 
22 Uncategorize 2 0,40 

Jumlah 500 100,00 
 

4.3.8.2 Koding Tahap 2 Pertanyaan Nomor 3 

Pelaksanaan koding tahap 2 pertanyaan nomor 3 dilakukan yaitu, apabila 

ada lansia yang menjawab lebih dari satu jawaban yang berada pada dua atau 
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lebih kategori, maka jawaban tersebut dikoding dan dihitung. Kemudian hitungan 

tersebut dimasukkan ke dalam kolom jawaban penyerta. Apabila terdapat jawaban 

yang tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori yang sudah ada, maka jawaban 

tersebut dimasukkan ke dalam kategori uncategorize. Hasil koding tahap 2 

pertanyaan nomor 3 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.39 Koding Tahap 2, Efek Mencapai Kebahagiaan (Subjective Well-being) 

No. 3 Kategori TOTAL Jawaban 
Penyerta Jumlah % 

1 Senang 118 18 136 19,24 
2 Puas 31 8 39 5,52 

3 
Mempertahankan 
kebahagiaan 2 1 3 0,42 

4 Bermanfaat 9 8 17 2,40 

5 
Tenang, damai, tentram, 
nyaman, aman 186 63 249 35,22 

6 Optimis 6 5 11 1,56 
7 Percaya diri 2 3 5 0,71 
8 Sehat 42 23 65 9,19 
9 Semangat 27 14 41 5,80 

10 Pasrah 2 0 2 0,28 
11 Beribadah lebih khusyuk 6 16 22 3,11 
12 Tercukupi kebutuhan 3 2 5 0,71 
13 Bersyukur 40 27 67 9,48 

14 
Bersosialisasi dengan 
masyarakat 1 7 8 1,13 

15 
Kebersamaan dengan 
keluarga 7 6 13 1,84 

16 
Ingin mendapatkan 
kebahagiaan lebih 2 0 2 0,28 

17 Menghargai kebahagiaan 2 1 3 0,42 
18 Sabar 3 0 3 0,42 
19 Lebih bermakna 5 3 8 1,13 
20 Dekat dengan Tuhan 2 2 4 0,57 
21 Menjadi pribadi lebih baik 2 0 2 0,28 
22 Uncategorize 2 0 2 0,28 

Jumlah 500 207 707 100,00 
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4.3.8.3 Koding 3 Pertanyaan Nomor 3 

Koding tahap 3 pertanyaan nomor 3 diperoleh 9 kategori yang lebih kecil 

dari 22 kategori sebelumnya. Hasil koding tahap 3 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.40 Koding Tahap 3, Efek Mencapai Kebahagiaan (Subjective Well-
being) 

No. 3 Kategori Sub-kategori TOTAL % 

1 Muncul perasaan yang 
menyenangkan 

1. Senang 

424 59,97 2. Puas 
3. Tenang, damai, 
tentram, nyaman 

2 Lebih dekat dengan 
Tuhan 

1. Dekat dengan Tuhan 

93 13,15 2. Beribadah lebih 
khusyuk 
3. Bersyukur 

3 Sehat 1. Sehat 70 9,90 
2. Tercukupi kebutuhan 

4 Optimis dan percaya 
diri 

1. Optimis 

59 8,35 
2. Percaya diri 
3. Semangat 
4. Menjadi pribadi lebih 
baik 

5 Hidupnya lebih 
bermakna 

1. Bermanfaat 25 3,54 
2. Lebih bermakna 

6 Hubungan dengan 
sesama lebih dekat 

1. Bersosialisasi dengan 
masyarakat 21 2,97 2. Kebersamaan dengan 
keluarga 

7 Mempertahankan 
kebahagiaan 

1. Mempertahankan 
kebahagiaan 

8 1,13 2. Menghargai 
kebahagiaan 
3. Ingin mendapatkan 
kebahagiaan lebih 

8 Sabar dan pasrah 1. Pasrah 5 0,71 
2. Sabar 

9 Uncategorize   2 0,28 
Jumlah 707 100,00 
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4.3.8.4 Koding Tahap 4 Pertanyaan Nomor 3 

Koding tahap 4 pertanyaan mengenai efek yang didapat setelah mencapai 

kebahagiaan dilakukan untuk memudahkan membaca tabel. Pada koding tahap ini, 

terdapat 9 kategori, yang termasuk didalamnya adalah kategori uncategorize. 

Kategori yang memiliki persentase tertinggi berada pada kategori muncul 

perasaan yang menyenangkan, yaitu sebesar 59,97%. Sementara kategori sabar 

dan pasrah berada kategori yang memiliki persentase paling sedikit, yaitu 0,71%. 

Hasil koding tahap 4 pertanyaan nomor 3 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.41 Koding Tahap 4, Efek Mencapai Kebahagiaan (Subjective Well-being) 
No. 3 Kategori Jumlah % 

1 Muncul perasaan yang 
menyenangkan 

424 59,97 

2 Lebih dekat dengan Tuhan 93 13,15 
3 Sehat 70 9,90 
4 Optimis dan percaya diri 59 8,35 
5 Hidupnya lebih bermakna 25 3,54 
6 Hubungan dengan sesama 

lebih dekat 
21 2,97 

7 Mempertahankan 
kebahagiaan 

8 1,13 

8 Sabar dan pasrah 5 0,71 
9 Uncategorize 2 0,28 

Jumlah 707 100,00 
 

4.3.9 Bagan Temuan Penelitian 

Pada bagian ini akan disajikan bagan temuan penelitian, baik pada 

kebahagiaan (subjective well-being) maupun pada kebermaknaan hidup pada 

lansia bersuku Jawa di Provinsi Jawa Tengah beserta keterkaitannya. 
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4.3.9.1 Bagan Temuan Subjective Well-being 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Bagan Temuan Subjective Well-being 

 

 

Definisi SWB : 

1. Perasaan yang 
menyenangkan 

2. Sejahtera 
3. Berkumpul dengan keluarga 
4. Bersyukur 
5. Sehat 
6. Keinginan tercapai 
7. Berguna 
8. Sukses  

Faktor-faktor yang 
mempengaruhi SWB: 

1. Relasi sosial yang baik 
2. Keberhasilan dalam hidup 
3. Kebutuhan terpenuhi 
4. Kesehatan 
5. Beribadah kepada Tuhan 
6. Kenyamanan 
7. Bermanfaat 
8. Mendapat kenikmatan 
9. Mandiri  

Subjective well-
being 

Efek yang dirasakan setelah mendapatkan 
SWB: 

1. Muncul perasaan yang menyenangkan 
2. Lebih dekat dengan Tuhan 
3. Sehat 
4. Optimis dan percaya diri 
5. Hidupnya lebih bermakna 
6. Hubungan dengan sesama lebih dekat 
7. Mempertahankan kebahagiaan 
8. Sabar dan pasrah 
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4.3.9.2 Bagan Temuan Penelitian Kebermaknaan Hidup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Bagan Temuan Kebermaknaan Hidup 

Definisi kebermaknaan hidup: 

1. Hidup yang berguna 
2. Beribadah kepada Tuhan 
3. Hidup yang bahagia 
4. Berkesan untuk orang lain  
5. Hubungan sosial yang baik 
6. Kepuasan diri 
7. Hidup mandiri 
8. Menjadi teladan 
9. Hidup yang baik 

Tujuan memperoleh hidup 
bermakna: 

1. Keinginan hidup bahagia dan 
sejahtera 

2. Bermanfaat bagi sesama 
3. Menjalankan perintah agama 
4. Bertambah luas pergaulan 
5. Menjadi teladan  
6. Mencapai kepuasan hidup 

Sumber kebermaknaan hidup: 

1. Interaksi dengan lingkungan sosial 
2. Keimanan kepada Tuhan 
3. Aktif berkarya 
4. Sikap tabah, sabar dan ikhlas 
5. Harapan 
6. Diri sendiri 
7. Ilmu pengetahuan, pendidikan dan 

pengalaman 
8. Sehat  

Kebermaknaan 
hidup 

Pengaruh positif hidup bermakna: 

1. Suasana hati yang positif 
2. Optimis dan percaya diri 
3. Hubungan sosial yang positif 
4. Peningkatan keimanan kepada 

Tuhan 
5. Memiliki manfaat 
6. Sehat jasmani dan rohani 
7. Teladan 
8. Hidup bersahaja 

Pengaruh negatif hidup kurang 
bermakna: 

1. Perasaan negatif 
2. Pikiran negatif 
3. Tindakan negatif 
4. Tidak/ kurang bermanfaat 
5. Tidak bersemangat 
6. Tidak sehat 
7. Ingin memperbaiki diri 
8. Rugi 
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4.4 Pembahasan 

Pada bagian ini akan dipaparkan secara lebih mendalam mengenai temuan-

temuan yang sebelumnya telah dijelaskan pada temuan penelitian. Penekanan 

analisis akan difokuskan pada gambaran tentang kebermaknaan hidup, gambaran 

tentang subjective well-being serta keterkaitan kebermaknaan hidup dan subjective 

well-being. 

4.4.1 Gambaran Kebermaknaan Hidup Lansia bersuku Jawa 

Gambaran kebermaknaan hidup lansia bersuku Jawa pada bab pembahasan 

ini terdiri dari persepsi lansia mengenai definisi kebermaknaan hidup, tujuan 

memperoleh hidup bermakna, sumber kebermaknaan hidup menurut lansia 

bersuku Jawa, pengaruh positif ketika merasakan kehidupan yang bermakna dan 

pengaruh yang dirasakan ketika hidupnya kurang bermakna. 

4.4.1.1 Gambaran Definisi Kebermaknaan Hidup Lansia Bersuku Jawa 

Kebermaknaan hidup menurut lansia bersuku Jawa adalah suatu kondisi 

dimana seseorang merasakan hidup yang berguna baik untuk dirinya sendiri 

maupun orang lain serta mampu melaksanakan ibadah kepada Tuhan yang 

berdampak pada mempunyai hubungan sosial yang baik yang menghasilkan 

kehidupan yang baik dan menghasilkan perasaan bahagia dan kepuasan serta bisa 

hidup mandiri, menjadi teladan untuk kehidupan sekitarnya dan mempunyai kesan 

untuk keluarga, masyarakat dan lingkungan. Pendapat lansia mengenai 

kebermaknaan hidup, dijelaskan sebagai berikut: 
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4.4.1.1.1 Hidup yang berguna 

Kategori hidup yang berguna menurut lansia bersuku Jawa adalah hidup 

yang berguna, hidup yang berarti, mempunyai tujuan, hidup yang berkualitas, dan 

hidup yang sempurna. Hidup yang berguna adalah yang masih bisa membantu dan 

menyumbangkan sedikit tenaga dan pikirannya untuk masyarakat. Contoh masih 

aktif dalam kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan sosial. 

Hambeg makarya jaya sasama dalam sifat masyarakat Jawa mewajibkan 

manusia untuk menyadari keberadaannya di muka bumi ini dengan berkarya 

bersama-sama menurut potensi yang ada pada dirinya masing-masing untuk 

mencapai kesejahteraan hidup bersama (Yana, 2010: 92). Sikap hambeg makarya 

jaya sasama akan membangun rasa tidak rela jika masih ada sesama manusia 

yang hidup kekurangan atau kesengsaraan. Sikap inilah yang menjadikan lansia 

bersuku Jawa untuk terus mendayagunakan tenaga dan pikirannya untuk terus 

berguna dan bermanfaat bagi keluarga dan lingkungan sosial. 

4.4.1.1.2 Beribadah kepada Tuhan 

Beribadah kepada Tuhan menurut lansia bersuku Jawa adalah hidup 

dengan menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan-Nya. Hidup yang 

selalu mengingat Tuhan dan ajaran-ajaran-Nya, hidup yang penuh rasa syukur, 

beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya. 

Dalam Purwadi (2012: 11) manusia sebagai makhluk tidak sempurna, 

tergantung adanya, tidak ada dengan sendirinya, jadi ada yang mengadakan. 

Manusia kemudian menentukan sikap dan mengakui Tuhan sebagai Realitas Yang 

Tertinggi, sumber dari segala realitas. Oleh karenanya dalam pencapaian hidup 
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yang bermakna, lansia bersuku Jawa dalam hidupnya harus selalu mengingat 

Tuhan dan berpegang teguh pada agama yang dianutnya. Atas kesadaran inilah 

yang membuat lansia bersuku Jawa terus beribadah kepada Tuhan. Dengan 

beribadah kepada Tuhan, maka hidupnya juga akan bermakna. 

4.4.1.1.3 Hidup yang bahagia 

Hidup bahagia menurut lansia bersuku Jawa adalah hidup yang bahagia, 

senang, sejahtera, baik kebahagiaan yang dirasakan diri sendiri maupun bahagia 

yang dirasakan bersama keluarga. Hidup yang bahagia bersama keluarga dan 

bersama lingkungan sosialnya merupakan salah satu faktor seseorang untuk 

merasakan hidup yang bermakna. Ketika merasakan hidupnya yang bahagia, maka 

lansia bersuku Jawa akan mampu memberikan sumbangsihnya kepada keluarga 

dan masyarakat sekitar. 

4.4.1.1.4 Berkesan untuk orang lain 

Kategori berkesan untuk orang lain pada lansia bersuku Jawa adalah 

selama hidupnya dapat memberikan sesuatu yang positif untuk anak cucu, saat 

mampu meninggalkan kesan baik, saat bisa membuat kenangan-kenangan indah 

bersama orang-orang yang disayanginya serta memiliki pengalaman hidup yang 

menyenangkan. Berkesan untuk orang lain dijadikan sebagai suatu cita-cita lansia 

agar bisa merasakan hidupnya yang bermakna. Jika ada seseorang yang terkesan 

dengan apa yang telah lansia lakukan baik untuk keluarganya maupun untuk 

masyarakat sekitar, hal itu pula yang menyebabkan lansia merasakan hidupnya 

yang bermakna. 
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4.4.1.1.5 Mempunyai hubungan sosial yang baik 

Kategori mempunyai hubungan sosial yang baik menurut lansia bersuku 

Jawa adalah ketika saling menghargai, rukun dengan sesama tetangga dan 

lingkungannya dan sesuai dengan norma yang berlaku pada masyarakat, baik 

norma agama maupun norma sosial. 

Suku Jawa terkenal dengan kegemarannya yang suka hidup bergotong 

royong (Wijayanti, 2010: 120). Hal ini terlihat dari beberapa semboyan, seperti 

“saiyeg saekopraya gotong royong” dan “hapanjang-hapunjung hapasir-wukir 

loh-jinawi, tata tentrem kertaraharja”. Semboyan-semboyan itu mengajarkan 

hidup tolong menolong sesama masyarakat atau keluarga. Kehidupan yang saling 

tolong menolong dan bergotong royong ini membuat lansia bersuku Jawa 

mempunyai hubungan sosial yang baik. Hubungan sosial yang baik inilah yang 

membuat lansia bersuku Jawa menjadi bermakna hidupnya. 

4.4.1.1.6 Kepuasan diri 

Kepuasan pada lansia bersuku Jawa adalah ketika apa yang menjadi tujuan 

dan keinginan terwujud, hidup yang sukses, baik itu kesuksesan diri sendiri 

maupun kesuksesan yang diraih oleh anak cucu serta kehidupan yang layak. 

Kepuasan diri sebagai akibat dari hidup yang bermakna. 

Kepuasan yang dirasakan oleh lansia juga tidak boleh membuat dirinya 

sombong. Jayeng lana artinya mampu secara konsisten menguasai serta 

mengendalikan diri lahir dan batin, sehingga tetap berada pada hidup dan 

kehidupan di bawah ridlo Ilahi (Yana, 2010: 99). Lansia harus mampu memenuhi 

kebutuhan di dunia tanpa dikendalikan oleh dorongan nafsu keserakahan.  
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4.4.1.1.7 Hidup mandiri 

Kategori mandiri menurut lansia bersuku Jawa adalah ketika hidup tidak 

merepotkan orang lain serta bekerja keras memenuhi kebutuhannya sendiri. Tidak 

bermaksud untuk merepotkan orang lain, terutama tetangga dan anak cucu. 

Setiap lansia, setua apapun dia, masih harus sudi terjun ke dalam 

organisasi kepemudaan. Semestinya mereka tidak boleh hanya berdiam diri di 

dalam rumah saja. Bahwa generasi muda juga membutuhkan setitik penurutan dari 

para lansia (Casson, 2009: 30). Kemampuan lansia untuk tetap mandiri 

merupakan kebutuhan, sehingga bila kebutuhan terpenuhi, mereka akan merasa 

puas (Suardiman, 2011: 108). Ada banyak alasan yang mendorong lansia ingin 

tetap bekerja dan mandiri, yaitu: (1) keinginan untuk mandiri didorong oleh 

keinginannya untuk tidak mau menjadi beban orang lain, tidak mau merepotkan 

orang lain, tidak ingin menyusahkan orang lain, meskipun orang lain itu anak 

cucunya sendiri, (2) keinginan untuk mandiri ini didorong oleh keinginan untuk 

memperoleh kepuasan batin, bahwa dirinya merupakan orang yang masih bisa 

berprestasi, mampu mencari uang sendiri, hal ini menimbulkan perasaan bahwa 

dirinya berguna dan perasaan ini akan menimbulkan rasa percaya diri. 

Keinginan usia lanjut untuk mandiri terjadi di Jepang. Umar Suwito (2004, 

dalam Suardiman, 2011: 111), ketika negara Jepang mengadakan survei tentang 

kondisi kerja orang-orang berusia lanjut, menemukan rasio bahwa orang-orang 

yang berusia 65-69 tahun yang bekerja adalah 54,34% pria dan 28,1% wanita. 

Untuk usia 60-64 tahun, rasionya adalah 70% pria dan 41,1% wanita. Rasio 

orang-orang yang berusia 65-69 tahun yang tidak bekerja adalah 46,6% untuk pria 
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dan 71,9% untuk wanita. Dari jumlah tersebut hampir 40% dari pria dan lebih dari 

20% wanita tetap berkeinginan untuk bekerja. Sejalan dengan lansia di Jepang, 

lansia bersuku Jawa juga menganggap bahwa kebermaknaan hidup adalah ketika 

hidup mandiri. 

4.4.1.1.8 Menjadi teladan 

Menjadi teladan menurut lansia bersuku Jawa adalah bisa menjadi contoh, 

panutan, teladan yang baik oleh keluarga, anak cucu, tetangga dan lingkungan 

sekitar. Tingkah lakunya yang baik bisa ditiru oleh orang lain serta bijaksana 

dalam segala hal. 

Menjadi teladan merupakan perwujudan sikap orang Jawa dharma marang 

bebrayan, yaitu melaksanakan kewajiban untuk turut serta membangun kehidupan 

bermasyarakat secara baik, agar dapat membangun masyarakat binaan yang 

tenteram damai, sejahtera, aman sentosa (Yana, 2010: 97). 

4.4.1.1.9 Hidup yang baik 

Kategori hidup yang baik menurut lansia bersuku Jawa ketika orang 

merasakan hidup yang bermakna dapat menjalani hidup dengan baik. Hidup yang 

baik untuk dirinya sendiri dan orang lain. Kehidupan yang baik bermanfaat untuk 

menciptakan rasa hidup yang bermakna pada dirinya sendiri. Kehidupan yang 

baik pada lansia diikuti oleh kesiapannya menghadapi kematian. Lansia yang 

takwa memiliki visi pertemuan dengan Penciptanya dalam keadaan yang baik 

akan membuat lansia tersebut berusaha mempersiapkan diri dengan bekal amal 

baik yang dikumpulkan selama hidupnya (Adelina & Soeharto, tanpa tahun). 

Lansia yang memiliki tingkat kecerdasan ruhaniah yang tinggi akan dapat 
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meningkatkan kesiapan menghadapi kematian karena memiliki cara pandang 

terhadap hidup dengan memaknai ruang yang ditempatinya, menghargai setiap 

waktu yang dimiliki, dan mengisinya dengan kegiatan yang bermanfaat bagi diri 

sendiri, orang lain dan alam. Dalam usahanya untuk mewujudkan visi tersebut 

lansia melakukan hal-hal yang cenderung pada kebaikan, berempati pada orang 

lain, berjiwa besar dan bahagia melayani. Hidup yang baik dengan menabur 

kebaikan baik untuk dirinya maupun untuk orang lain membuat dirinya menjadi 

merasa menjadi seseorang yang bermanfaat, dan apabila dirinya telah 

meninggalkan dunia ini, akan banyak orang yang mengenangnya. 

4.4.1.1.10 Uncategorize 

Proses penelitian yang menghasilkan 500 jawaban lansia bersuku Jawa 

ditemukan pula kategori uncategorize. Pada kategori ini, terdapat 2 jawaban yang 

tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori yang telah disediakan. Jawaban-jawaban 

tersebut adalah hidup sehat dan kesederhanaan dan contoh, sehat jasmani dan 

bergotong royong sosial dsb. 

Berdasarkan kategori-kategori di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kebermaknaan hidup menurut lansia bersuku Jawa adalah suatu kondisi dimana 

seseorang merasakan hidup yang berguna baik untuk dirinya sendiri maupun 

orang lain serta mampu melaksanakan ibadah kepada Tuhan yang berdampak 

pada mempunyai hubungan sosial yang baik yang menghasilkan kehidupan yang 

baik dan menghasilkan perasaan bahagia dan kepuasan serta bisa hidup mandiri, 

menjadi teladan untuk kehidupan sekitarnya dan mempunyai kesan untuk 

keluarga, masyarakat dan lingkungan. Berbeda dengan yang dikemukakan oleh 
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Baumeister (dalam Frazier, Oishi dan Kaler, 2006). Baumeister mengungkap 

bahwa perasaan memaknai hidup dapat dicapai dengan kebutuhan untuk nilai, 

tujuan, efficacy dan harga diri. Sementara itu, Steger (tanpa tahun) makna hidup 

adalah suatu jaringan penghubung, pemahaman dan interpretasi yang membantu 

dalam memahami pengalaman dan merumuskan rencana dalam mengarahkan 

energi untuk mencapai masa depan yang diinginkan. Makna hidup memberikan 

arti bahwa kehidupan itu penting. Memahami pengalaman membangun komponen 

kognitif dari makna hidup. Kleftara dan Psarra (2012) manusia mengalami makna 

hidup ketika mereka dapat menyesuaikan waktu untuk tuntutan dan situasi mereka 

berada, ketika mereka menemukan dan menjalankan tugas mereka sendiri yang 

unik dalam hidup dan ketika mereka membiarkan diri mereka mengalami atau 

percaya pada makna tertinggi, yaitu iman kepada Tuhan. 

Sementara itu, makna hidup menurut Bastaman (2007: 38) adalah sesuatu 

yang dirasakan penting, benar, berharga, dan didambakan serta memberikan nilai 

khusus bagi seseorang dan layak dijadikan tujuan hidup. Dalam menemukan 

makna hidup diperlukan adanya tanggung jawab pribadi untuk tetap bertahan 

hidup. Kebermaknaan hidup, dapat diwujudkan dalam sebuah keinginan untuk 

menjadi orang yang berguna untuk orang lainnya, apakah itu anak, istri, keluarga 

dekat, komunitas, negara, dan bahkan umat manusia (Frankl, 2003: viii). 

Perbedaan pengertian makna hidup menurut lansia bersuku Jawa dan para 

ahli terangkum dalam tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.42 Perbandingan Definisi Kebermaknaan Hidup antara Temuan Penelitian 
dengan Teori dari Barat 

Temuan Teori dari barat 
Kebermaknaan hidup adalah: 

- Hidup berguna 
- Beribadah kepada Tuhan 
- Hidup yang bahagia 
- Berkesan untuk orang lain 
- Mempunyai hubungan sosial 

yang baik 
- Kepuasan diri 
- Hidup mandiri 
- Menjadi teladan 
- Hidup yang baik 

Baumeister (dalam Frazier, Oishi dan 
Kaler, 2006): 

- Kebutuhan untuk nilai 
- Kebutuhan untuk tujuan 
- Efficacy 
- Harga diri 

 Steger (tanpa tahun): 
Jaringan penghubung, pemahaman dan 
interpretasi yang membantu dalam 
memahami pengalaman dan merumuskan 
rencana dalam mengarahkan energi untuk 
mencapai masa depan yang diinginkan 

 Kleftara dan Psarra (2012): 
- Ketika dapat menyesuaikan waktu 

untuk tuntutan dan situasi mereka 
berada 

- Ketika menemukan dan 
menjalankan tugas mereka sendiri 
yang unik dalam hidup 

- Ketika membiarkan diri mengalami 
atau percaya pada makna tertinggi, 
yaitu iman kepada Tuhan 

 Bastaman (2007): 
Sesuatu yang dirasakan penting, benar, 
berharga dan didambakan serta 
memberikan nilai khusus bagi seseorang 
dan layak dijadikan tujuan hidup 

 Frankl (2003): 
Keinginan untuk menjadi orang yang 
berguna untuk orang lainnya, apakah itu 
anak, istri, keluarga dekat, komunitas, 
negara dan bahkan umat manusia 

 

 Dari tabel di atas diketahui bahwa, pada dasarnya setiap orang menemukan 

makna hidup adalah agar bisa berguna untuk orang lain dan beribadah kepada 
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Tuhan. Hal yang sama juga terjadi pada pendapat Frankl (2003) dan Kleftara dan 

Psarra (2012). Ciri khas kebermaknaan hidup menurut lansia bersuku Jawa 

terletak pada hidup yang bahagia, berkesan untuk orang lain, dan mempunyai 

hubungan sosial yang baik. 

 

4.4.1.2 Gambaran Tujuan Memperoleh Hidup yang Bermakna Lansia Bersuku 

Jawa 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan memperoleh hidup yang 

bermakna lansia bersuku Jawa. Kebermaknaan hidup memberikan nilai dan tujuan 

bagi seseorang untuk menjalani hidup dan berjuang untuk mencapai atau 

mempertahankannya (Lubis dan Maslihah, 2012). Ada 6 kategori yang 

menggambarkan tujuan memperoleh hidup yang bermakna lansia bersuku Jawa. 

Tujuan lansia memperoleh hidup yang bermakna adalah (1) keinginan untuk 

hidup bahagia dan sejahtera, (2) bermanfaat bagi sesama, (3) menjalankan 

perintah agama, (4) bertambah luas pergaulan, (5) mencapai kepuasan dalam 

hidup, (6) menjadi teladan. 

4.4.1.2.1 Keinginan hidup bahagia dan sejahtera 

Menurut lansia bersuku Jawa tujuan memperoleh hidup yang bermakna 

salah satunya adalah keinginan untuk hidup bahagia dan sejahtera. Hidup bahagia 

dan sejahtera menurut lansia adalah keinginan hidup yang bahagia dan tenang, 

agar dicintai oleh keluarga serta lingkungannya, membahagiakan orang lain, 

memiliki tujuan hidup pasti baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di 

akhirat, hidup mandiri, hidup yang penuh semangat, masih bisa dan terus bekerja 
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keras, memperoleh apapun yang dibutuhkannya, dan menjadikan pribadi, 

kehidupan yang baik, mencapai hal yang dibutuhkan dan ketika memperoleh dan 

mencapai kebahagiaan. 

Kehidupan yang bahagia dan sejahtera dipengaruhi dan mempengaruhi 

kondisi fisik dan batin seseorang. Selain itu, perekonomian lansia saat ini juga 

mempengaruhi perasaan bahagia dan sejahteranya. Penurunan penghasilan 

membutuhkan penyesuaian gaya hidup lansia (Yuki Widiasari & Sartini, 2010). 

Hidup sederhana masih menjadi pilihan terbaik untuk lansia agar tetap mampu 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Di samping itu, pandangan orang-orang Jawa 

tidak memisahkan kesejahteraan fisik (materi) dengan kesejahteraan batin (non-

fisik), karena hidup orang Jawa merupakan suatu pengalaman religius (Soembodo, 

tanpa tahun). Suardiman (2011: 185-186) terpenuhinya kebutuhan fisik dan psikis 

memang membuat lansia menjadi bahagia. Selain itu, kebutuhan sosial dan 

kebutuhan beribadah merupakan kebutuhan yang juga dirasakan penting. Hidup 

bahagia dan sejahtera tidak sebatas memiliki perasaan bahagia dan sejahtera fisik 

dan psikisnya, namun juga terpenuhinya kebutuhan berinteraksi dengan sosial dan 

kebutuhan beribadahnya. 

4.4.1.2.2 Bermanfaat bagi sesama 

Penggambaran tujuan kebermaknaan hidup lansia bersuku Jawa adalah 

bemanfaat bagi sesama. Bermanfaat bagi sesama menurut lansia bersuku Jawa 

yaitu berguna bagi masyarakat dan keluarga dan partisipasi pada masyarakat. 
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Berguna bagi masyarakat dan keluarga adalah jika lansia bisa memberikan 

bantuan dan masih bisa menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk 

kepentingan masyarakat. 

Lansia selain berguna bagi masyarakat dan keluarga, juga ikut 

berpartisipasi pada masyarakat. Bentuk partisipasinya seperti mengembangkan 

dan berbagi ilmu serta bisa mengajak lingkungan ke hal yang positif. Partisipasi 

pada masyarakat adalah bentuk aktualisasi diri. Dalam teori Maslow (Alwisol, 

2009: 208) aktualisasi diri dipandang sebagai kebutuhan tertinggi dari suatu 

hierarki kebutuhan, namun juga dapat dipandang sebagai tujuan final, tujuan ideal 

dari kehidupan masyarakat. Aktualisasi diri merupakan keinginan untuk 

memperoleh kepuasan dengan dirinya sendiri, untuk menyadari semua potensi 

dirinya, untuk menjadi apa saja yang dia dapat lakukan dan untuk menjadi kreatif 

dan menjadi puncak prestasi potensinya. 

4.4.1.2.3 Menjalankan perintah agama 

Tujuan lansia memperoleh hidup yang bermakna adalah menjalankan 

perintah agama. Contohnya seperti ingin mencapai kenikmatan dan kebahagiaan 

di dunia maupun di akhirat, ingin agar hidupnya mulia di hadapan Tuhan, 

menjadikan diri sebagai orang yang selalu bersyukur, menjalankan perintah-Nya 

dan menjauhi larangan-Nya menuju ridho Tuhan dan tujuan jangka panjang 

adalah untuk kehidupan di akhirat nanti. 

Aktualisasi diri yang dicapai melalui pengalaman puncak (peak 

experience) membuat orang lebih religius, mistikal, sholeh dan indah (poetical) 

dibanding dengan aktualisasi yang diperoleh melalui pengembangan diri (Alwisol: 
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2010: 211). Masyarakat Jawa memiliki tujuan hidup yaitu mengurangi hawa 

nafsu, sehingga mampu mengerti perasaan yang lebih benar. Harapannya adalah 

tentram ing manah, kedamaian, ketenangan dan ketentraman hati (Purwadi, 2012: 

5). Usaha untuk memperoleh kedamaian, ketenangan dan ketentraman hati 

dilakukan dalam upaya untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Usaha-usaha yang 

dilakukan seperti menjalankan perintah dalam agamanya serta menjauhi 

larangannya. Hal inilah yang mendasari sebagian lansia bersuku Jawa untuk 

mencapai aktualisasi tertinggi, yaitu peak experience. 

4.4.1.2.4 Bertambah luas pergaulan 

Bertambah luas pergaulan merupakan hal yang dijadikan tujuan lansia 

dalam memperoleh kebermaknaan hidupnya. Terdiri dari bertambah luasnya 

pergaulan di lingkungan sosial serta hidup yang sesuai aturan/ norma. Kehidupan 

sosial dan budaya orang Jawa dilatarbelakangi oleh sisa kebiasaan hidup pada 

jaman sebelumnya (Yana, 2010: 12). 

Tata krama dalam pergaulan sosial masyarakat Jawa terlihat dalam 

etikanya meliputi banyak segi seperti unggah-ungguh, suba suta dan lain-lain. 

Tata krama ini meliputi menghormati orang tua atau yang dituakan, bertamu, 

berbicara atau mengeluarkan pendapat, bersalaman, duduk/ berdiri, makan dan 

minum, bertegur sapa, berpakaian (Yana, 2010: 137). Tata krama berfungsi 

sebagai kontrol sosial. Berbagai unsur seperti kebiasaan, adat istiadat, norma-

norma yang berlaku turut menentukan perilaku seseorang (Yana, 2010: 138). Tata 

krama yang baik, dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku di 

masyarakat Jawa mendasari masyarakat Jawa dalam bergaul dengan 
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lingkungannya. Apabila ia memiliki tata krama yang bagus, menghormati orang 

lain, semakin luaslah pergaulannya. Bertambah luasnya pergaulan juga dibarengi 

dengan tata krama yang baik. 

4.4.1.2.5 Mencapai kepuasan dalam hidup 

Kepuasan dalam hidup adalah hal yang menjadi tujuan seseorang 

memperoleh hidup yang bermakna. Berupa kepuasan pada dirinya sendiri dengan 

bentuk kondisi kecukupan. Kondisi-kondisi hidup yang serba kecukupan, mulai 

dari kebutuhan fisik, kebutuhan batin dan kebutuhan spiritual membuat lansia 

bersuku Jawa bisa memaknai hidupnya dengan baik pula. Oleh karenanya, tujuan 

memperoleh kebermaknaan hidup lansia bersuku Jawa adalah mencapai kepuasan 

dalam hidupnya. 

Usia lanjut dengan penghasilan yang relatif mapan dan kondisi kesehatan 

yang baik cenderung lebih puas dalam hidupnya dibandingkan dengan mereka 

yang penghasilannya kecil dan kondisi kesehatannya kurang baik (Suardiman, 

2011: 184). Di samping itu usia lanjut yang memiliki jaringan sosial atau jaringan 

komunikasi yang luas dengan teman, keluarga, sanak famili akan merasa lebih 

puas hidupnya daripada yang kurang memiliki jaringan komunikasi atau terbatas 

lingkungan hidup (Suardiman, 2011: 185). 

4.4.1.2.6 Menjadi teladan 

Tujuan hidup lansia untuk memperoleh hidup yang bermakna adalah 

menjadi teladan. Menjadi teladan terutama untuk lingkungan keluarganya, 

kemudian untuk tetangganya dan lingkungan sosial dimana dia tinggal. Salah 

satunya agar menjadi dikenang oleh orang lain. 
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Menjadi teladan adalah ketika lansia bisa memberikan hal-hal yang baik 

dan positif yang dapat ditiru oleh lingkungan sekitarnya, terutama untuk anak dan 

cucunya. Selain itu juga lansia ingin memberikan sesuatu yang berkesan dan bisa 

dikenang baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. 

4.4.1.2.7 Tidak ada jawaban 

Sejumlah 8 orang responden tidak bisa menjawab pertanyaan ini. 

Beberapa responden menjawab tidak tahu dan tidak paham dengan pertanyaannya. 

4.4.1.2.8 Uncategorize 

Pada kategori uncategorize, terdapat 4 responden yang menjawab 

pertanyaan penelitan dengan jawaban yang tidak relevan. Yakni jawaban yang 

tidak bisa dimasukkan dalam kategori manapun. Jawaban-jawaban tersebut adalah 

supaya awet muda dan bisa melihat cucu menikah, membesarkan anak, untuk diri 

sendiri, keluarga dan lingkungan dan selalu mengedepankan kebenaran. 

Keinginan untuk hidup bermakna yang mendorong seseorang 

menginginkan dirinya menjadi orang yang berguna, berharga untuk lingkungan, 

masyarakat dan dirinya (Lubis dan Maslihah, 2012). Tujuan hidup yaitu hal-hal 

yang perlu dicapai dan dipenuhi. Makna hidup bermula dari sebuah visi 

kehidupan, harapan dan merupakan alasan kenapa individu harus tetap hidup. 

Makna memberikan nilai dan tujuan bagi seseorang untuk menjalani hidup dan 

berjuang untuk mencapainya ataupun mempertahankannya (Lubis dan Maslihah, 

2012). Tujuan lansia memperoleh hidup yang bermakna menurut lansia bersuku 

Jawa adalah (1) keinginan untuk hidup yang bahagia dan sejahtera, (2) bermanfaat 

bagi sesama, (3) menjalankan perintah agama, (4) bertambah luas pergaulan, (5) 
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mencapai kepuasan dalam hidup, dan (6) menjadi teladan. Menurut Frankl (dalam 

Lubis dan Maslihah, 2012) kesenangan dan kekuasaan bukanlah tujuan utama, 

melainkan efek yang dihasilkan oleh tingkah laku dalam rangka pemenuhan diri 

yang bersumber atau diarahkan oleh keinginan kepada makna. Tujuan lansia 

bersuku Jawa dalam memperoleh kebermaknaan hidup di atas, berbeda dengan 

pandangan logoterapi yang dikemukakan oleh Frankl (dalam Bastaman, 2007: 36-

37). Logoterapi secara umum digambarkan sebagai corak psikologi atau psikiatri 

yang mengakui adanya dimensi kerohanian pada manusia yang disamping dimensi 

ragawi dan kejiwaan, serta beranggapan bahwa makna hidup (the meaning of life) 

dan hasrat untuk hidup bermakna (the will to meaning) merupakan motivasi utama 

manusia guna meraih taraf kehidupan bermakna (the meaningful life) yang 

didambakannya. 

 

4.4.1.3 Gambaran Sumber Kebermaknaan Hidup Lansia Bersuku Jawa 

Hasil penelitian ini menunjukkan sumber kebermaknaan hidup lansia 

bersuku Jawa. Dalam penelitian ini ditemukan 8 kategori. Sumber kebermaknaan 

hidup menurut lansia bersuku Jawa adalah (1) interaksi dengan lingkungan sosial, 

(2) keimanan kepada Tuhan, (3) aktif berkarya, (4) sikap tabah, sabar dan ikhlas, 

(5) harapan, (6) diri sendiri, (7) ilmu pengetahuan, pendidikan dan pengalaman, 

dan (8) sehat. 

4.4.1.3.1 Interaksi dengan lingkungan sosial 

Kategori interaksi dengan lingkungan sosial terdiri dari jawaban-jawaban 

lansia yang mengemukakan bahwa sumber kebermaknaan hidup berasal dari 
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keluarga, masyarakat dan lingkungan. Masyarakat bersuku Jawa yang memiliki 

sifat dharma marang kulawarga (Yana, 2010: 96) yaitu melaksanakan kewajiban 

untuk memenuhi hak-hak keluarga. Manusia memiliki kewajiban untuk 

melaksanakan tugas masing-masing di dalam lingkungan keluarganya secara baik, 

benar dan tepat. Dukungan berbagai fungsi keluarga dan lingkungan keluarga 

berhubungan erat dengan kualitas hidup lansia (Sutikno, 2011). 

Orang Jawa cenderung mempunyai kesadaran tinggi terhadap keberadaan 

orang-orang lain. Tanpa hadirnya orang lain, orang tak mungkin dapat hidup 

(Suardiman, 2011: 230). Hal ini pula yang membuat lansia bersuku Jawa 

menyadari bahwa bukan hanya diri sendiri sumber merasakan hidup yang 

bermakna, namun juga orang lain yang berada di sekitarnya. Kehadiran orang lain 

dapat membuat lansia bersuku Jawa untuk terus memantaskan diri menjadi 

manusia yang bermakna, karena ketika orang lain dapat menghargai dan 

menghormati keberadaannya di tengah lingkungan pergaulannya, maka keinginan 

untuk terus hidup bermakna akan selalu ada. 

4.4.1.3.2 Keimanan kepada Tuhan 

Keimanan kepada Tuhan adalah keyakinan dan penghayatan akan nilai-

nilai kebenaran, kebajikan, keindahan, keimanan dan keagamaan serta cinta kasih. 

Dijelaskan oleh lansia bersuku Jawa bahwa segala sesuatu di dunia ini bersumber 

pada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, segala sesuatu di dunia ini juga 

ditujukan untuk beribadah kepada Tuhan. 

Dharma marang hingkang akarya jagad adalah melaksanakan perbuatan 

mulia sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban umat kepada Sang Pencipta 
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(Yana, 2010: 96). Oleh karena itu, semua perilaku, budi daya, cipta, rasa, karsa 

dan karyanya di dunia tiada lain dilakukan hanya semata-mata sebagai bentuk 

perwujudan dari peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk 

mensejahterakan alam semesta (memayu hayuning harjaning bawana, memayu 

ayuning jagad traya). Perbuatan baik dan kegiatan untuk mencapai hidup yang 

bermakna pada lansia bersuku Jawa tidak hanya didasarkan untuk kepentingan 

dirinya sendiri, melainkan juga sebagai perwujudan bentuk ibadah dan rasa syukur 

kepada Tuhan. 

4.4.1.3.3 Aktif berkarya 

Aktif berkarya merupakan kegiatan bekerja, mencipta serta melaksanakan 

tugas dan kewajiban sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab (Bastaman, 

2007: 47). Lansia bersuku Jawa menggunakan haknya dalam hal kesehatan dan 

kemampuan untuk tetap berkarya dengan turut membantu menyumbangkan 

tenaga dan pikirannya untuk masyarakat. Selain itu juga dengan menjadikan diri 

bermakna dan berguna bagi masyarakat merupakan salah satu hal munculnya 

perasaan hidup bermakna. 

Masyarakat Jawa memiliki sifat hambeg makarya jaya sasama yaitu sikap 

kemauan keras berkarya, untuk mencapai kehidupan, kejayaan sesama manusia 

(Yana, 2010: 92). Manusia wajib berkarya bersama-sama menurut potensi yang 

ada pada dirinya masing-masing sehingga membentuk sinergi yang luar biasa 

untuk mencapai kesejahteraan hidup bersama. 
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4.4.1.3.4 Sikap tabah, sabar dan ikhlas 

Sikap tabah, sabar dan ikhlas adalah menerima dengan penuh ketabahan, 

kesabaran dan keberanian segala bentuk penderitaan yang tidak mungkin 

dielakkan lagi (Bastaman, 2007: 49). Sikap menerima ini dibuktikan oleh 

masyarakat Jawa dalam jayeng dhiri, yaitu mampu menguasai, mengendalikan 

serta mengelola dirinya sendiri, sehingga mampu menyelesaikan semua persoalan 

hidup yang dihadapinya tanpa kesombongan (ora rumangsa bisa, nanging bisa 

rumangsa lan hangrumangsani, kanthi rasa, rumangsa lan pangrasa) (Yana, 

2010:98) 

Sikap ini dibuktikan oleh lansia bersuku Jawa ketika menghadapi cobaan 

dalam hidupnya, mulai dari penurunan kondisi fisik, kehilangan pasangan atau 

anggota keluarga dan perasaan bersalah karena belum bisa bermanfaat untuk 

lingkungan dan mencapai kesuksesan pada masa lampau. Sikap tabah serta sadar 

bahwa senantiasa ada hikmah tersembunyi dibalik semua persoalan hidupnya 

dengan tidak berpikir mengenai bunuh diri dan benar-benar menghargai hidupnya 

merupakan ciri seseorang yang bermakna dalam hidupnya (Bastaman, 2007: 85-

86). 

4.4.1.3.5 Harapan 

Harapan adalah keyakinan akan terjadinya hal-hal yang baik atau 

perubahan yang menguntungkan di kemudian hari (Bastaman, 2007: 50). Lansia 

bersuku Jawa mengatakan bahwa dalam hidup, alangkah tidak baik jika kita 

menyerah pada apa yang menjadi cobaan dalam hidup. Harapan-harapan akan hal 

baik yang datang baik pada dirinya, keluarganya maupun untuk lingkungan 



146 
 

 
 

sekitarnya ditujukan untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan dalam 

hidupnya. Sikap ini memunculkan semangat dan optimisme dalam menjalani 

kehidupan. 

4.4.1.3.6 Diri sendiri 

Selain lingkungan sosial, diri sendiri juga menjadi sumber kebermaknaan 

hidup lansia bersuku Jawa. Bermakna atau tidaknya seseorang, tergantung pada 

niat pribadi orang tersebut dalam usaha-usahanya memperoleh hidup yang 

bermakna. Kebermaknaan hidup seseorang itu bersifat unik dan pribadi, artinya 

apa yang dianggap berarti oleh seseorang belum tentu berarti pula bagi orang lain 

(Bastaman, 2007: 51). Apa yang dianggap bermakna saat ini, belum tentu akan 

bermakna bagi orang itu pada saat yang lain. Makna hidup seseorang dan apa 

yang bermakna bagi dirinya biasanya bersifat khusus, berbeda dan tak sama 

dengan makna hidup orang lain, serta mungkin pula dari waktu ke waktu berubah. 

Oleh karenanya, sumber merasakan kebermaknaan hidupnya yang bersumber 

pada diri sendiri didasarkan pada keadaan dan waktu. 

4.4.1.3.7 Ilmu pengetahuan, pendidikan dan pengalaman 

Sumber merasakan hidup yang bermakna menurut lansia bersuku Jawa 

adalah ilmu pengetahuan, pendidikan dan pengalaman. Dengan ilmu dan 

pengetahuan yang dimilikinya, menjadikan lansia bisa menyumbangkan tenaga 

dan pikirannya untuk membantu dalam menciptakan lingkungan yang baik 

melalui pendidikan-pendidikan yang baik. Pengalaman-pengalaman yang dimiliki 

pun menjadikan lansia bersuku Jawa lebih bersikap bijak ke depannya apabila 

mengalami masalah. Sikap masyarakat Jawa yang memiliki daya kawruh luhuring 



147 
 

 
 

sunama yaitu kekuatan ilmu pengetahuan yang mampu memberikan manfaat 

kepada kesejahteraan alam semesta (Yana, 2010: 99). 

Dengan bekal ilmu dan pendidikan yang baik, menjadikan seseorang 

memiliki sifat orang Jawa yaitu karyaning cipta tata. Karyaning cipta tata adalah 

kemampuan berpikir secara runtut, sistematis, tidak semrawut (Yana, 2010: 93). 

Manusia wajib mengola kemampuan berpikir agar mampu menyelesaikan semua 

persoalan hidup yang dihadapinya secara sistematis dan tuntas.  

4.4.1.3.8 Sehat 

Sumber kebermaknaan hidup lainnya, yaitu kesehatan. Kondisi 

kebermaknaan hidup lansia bersuku Jawa bergantung pada kondisi fisiknya saat 

ini. Meskipun kemampuan fisik menurun, sebagian besar lansia harus tetap sehat 

dan aktif (Suardiman, 2011: 38). Kondisi ini banyak dibantu oleh kemajuan di 

bidang pengobatan modern, pola hidup sehat, gaya berbusana, yang 

memungkinkan lansia berpenampilan, bertindak dan berperasaan lebih muda. 

Kondisi ini yang menjadikan lansia bisa mengembangkan ilmu, pengetahuan dan 

kemampuannya untuk menjadikannya bermakna dalam hidupnya. 

Dalam jurnal Yuki Widiasari dan Sartini Nuryoto mengenai “Dinamika 

Psikologis Pencapaian Succesful Aging pada Lansia yang Mengikuti Program 

Yandu Lansia” (2010) mengatakan dalam program posyandu lansia, diberikan 

penanaman yang kuat tentang konsep sehat melalui pemahaman dan pembiasaan 

yang akan memunculkan keyakinan pada lansia bahwa kesehatan yang dimiliki 

akan memberi manfaat. Mereka akan mampu melakukan aktivitas yang 

diinginkan dan tidak tergantung pada orang lain dengan kondisi fisik yang sehat. 
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Kondisi sehat seperti ini yang menjadi salah satu sumber kebermaknaan hidup 

lansia. 

4.4.1.3.9 Tidak ada jawaban 

Tidak ada jawaban adalah kategori dimana terdapat 4 responden penelitian 

tidak dapat menjawab pertanyaan ini. 

Sumber-sumber kebermaknaan hidup menurut lansia bersuku Jawa adalah 

(1) interaksi dengan lingkungan sosial, (2) keimanan kepada Tuhan, (3) aktif 

berkarya, (4) sikap tabah, sabar dan ikhlas, (5) harapan, (6) diri sendiri, (7) ilmu 

pengetahuan, pendidikan dan pengalaman; dan (8) sehat. Sumber kebermaknaan 

hidup menurut lansia bersuku Jawa berbeda dengan sumber kebermaknaan hidup 

yang dikemukakan oleh Frankl. Sumber-sumber kebermaknaan hidup menurut 

Victor Frankl (dalam Bastaman, 2007: 47-51) adalah nilai-nilai kreatif, nilai-nilai 

penghayatan dan nilai-nilai bersikap. Bastaman menambahkan ada satu sumber 

lagi, yaitu harapan. Hasil temuan penelitian pada lansia bersuku Jawa, 

menemukan ada empat sumber kebermaknaan hidup lainnya yang menjadi ciri 

khas lansia bersuku Jawa, yaitu interaksi dengan lingkungan sosial, diri sendiri, 

ilmu pengetahuan, pendidikan dan pengalaman; serta kesehatan. 

Tabel 4.43 Perbandingan Sumber Kebermaknaan Hidup antara Temuan Penelitian 
dengan Teori dari Barat 

Temuan Teori dari Barat 
- Interaksi dengan lingkungan sosial 
- Keimanan kepada Tuhan 
- Aktif berkarya 
- Sikap tabah, sabar dan ikhlas 
- Harapan 
- Diri sendiri 
- Ilmu pengetahuan, pendidikan dan 

pengalaman 
- Sehat 

Victor Frankl (dalam Bastaman, 2007) 
- Creative values (nilai-nilai kreatif) 
- Experiential values (nilai-nilai 

penghayatan) 
- Attitudinal values (nilai-nilai 

bersikap) 
Selain 3 sumber di atas, Bastaman 
menambahkan 1 sumber lagi, yaitu: 
- Hopeful values (harapan) 
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4.4.1.4 Gambaran Pengaruh Positif Ketika Merasakan Hidup yang Bermakna 

Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana lansia bersuku Jawa 

merasakan pengaruh positif ketika merasakan hidup yang bermakna. Pengaruh 

yang dirasakan lansia bersuku Jawa ketika merasakan hidupnya yang bermakna 

adalah suasana hati yang positif, optimis dan percaya diri, hubungan sosial yang 

positif, peningkatan keimanan kepada Tuhan, memiliki manfaat, sehat jasmani 

dan rohani, teladan dan hidup bersahaja.  

4.4.1.4.1 Suasana hati yang positif 

Suasana hati yang positif menurut lansia bersuku Jawa termasuk 

diantaranya adalah senang, bahagia, bangga, tenang, nyaman, damai dan puas. 

Kebermaknaan hidup seseorang menghasilkan suasana hati yang positif. 

Penghayatan hidup bermakna merupakan gerbang kearah kepuasan dan 

kebahagiaan hidup. Artinya hanya dengan memenuhi makna-makna potensial 

yang ditawarkan oleh kehidupanlah penghayatan hidup bermakna tercapai dengan 

kepuasan dan kebahagiaan sebagai ganjarannya. Mereka yang menghayati hidup 

bermakna benar-benar tahu untuk apa mereka hidup dan bagaimana mereka 

menjalani hidup (Bastaman, 2007: 86-87). Kebermaknaan hidup lansia bersuku 

Jawa menghasilkan perasaan-perasaan positif yang berpengaruh pada suasana hati 

yang positif pula. 

4.4.1.4.2 Optimis dan percaya diri 

Pengaruh positif yang dirasakan ketika merasakan hidup yang bermakna 

adalah memiliki rasa optimis dan percaya diri. Termasuk didalamnya adalah 

semangat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan bermakna dan 
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pandangan-pandangan positif. Pandangan positif artinya ketika seseorang 

memiliki konsep pola pikir yang positif dengan tujuan untuk menjadikan hidup 

lebih tenang dan tidak mudah cemas dalam menjalani hidup. Dalam jurnal 

Karademas (2006) mengenai “Self-efficacy, social support and well-being; The 

meadiating role of optimism” mengatakan bahwa optimis mencerminkan penilaian 

positif tentang masa depan dan hal-hal yang terjadi. Sebuah pandangan positif 

tentang masa depan membutuhkan penilaian positif dari arus interaksi sosial atau 

keyakinan yang relatif kuat bahwa hal-hal akan menjadi lebih baik. Keyakinan-

keyakinan inilah yang memunculkan kepercayaan diri pada lansia bersuku Jawa. 

Dimana setiap ada rasa optimis yang muncul, akan ada rasa percaya diri yang 

kuat. 

4.4.1.4.3 Hubungan sosial yang positif 

Kebermaknaan hidup seseorang juga mempengaruhi lansia bersuku Jawa 

dalam hal hubungan sosial. Hubungan sosial bukan saja dengan masyarakat luas, 

namun juga di dalam keluarga itu sendiri. Oleh karenanya, ketika seseorang 

merasakan hidupnya bermakna, maka hubungan sosial dan keluarga juga akan 

menjadi hubungan yang positif dimana seseorang yang bermakna hidupnya akan 

dihargai dan dihormati. 

Lansia membutuhkan kontak sosial dengan keluarga dan lingkungan 

sosialnya agar tidak memunculkan rasa kesepian dalam hidupnya. Rasa kesepian 

itu muncul didorong oleh adanya perasaan kehilangan akibat terputusnya 

hubungan dan kontak sosial dengan teman dan sahabat yang membawanya kepada 

rasa kehilangan, terpencil dan tersisih (Suardiman, 2011: 3). Kebutuhan untuk 
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tetap berkomunikasi, baik dengan anak cucu, sanak keluarga, maupun rekan-rekan 

lainnya dan sesama lansia merupakan kebutuhan lansia untuk mendapatkan 

perhatian (Suardiman, 2011: 230). Hal ini nampak dari keinginannya untuk ikut 

serta dalam kegiatan dan pertemuan keluarga atau pertemuan sosial lainnya yang 

menjadi ajang untuk berkomunikasi. Disapa dan diajak berbicara merupakan hal 

yang menyenangkan bagi lansia, yang menandakan bahwa kehadirannya masih 

dipedulikan orang lain. Memiliki hubungan sosial yang positif dengan keluarga, 

lingkungan sosial dan teman sesama lansia sebagai pengaruh positif ketika 

hidupnya bermakna. 

4.4.1.4.4 Peningkatan keimanan kepada Tuhan 

Kebermaknaan hidup seseorang juga dapat meningkatkan keimanan 

kepada Tuhan. Seseorang yang bermakna hidupnya akan menjadi seseorang yang 

selalu bersyukur dan bertaqwa kepada Tuhan dan bisa menjalankan segala 

perintah Tuhan dengan baik dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Dalam 

peningkatan keimanan kepada Tuhan ini, seseorang akan terus berupaya untuk 

terus memperbaiki diri. 

Dengan ketaqwaan ini, manusia akan merasa sama, yaitu berorientai serta 

merujukkan semua gerak langkah, serta sepak terjangnya, demi mencapai ridho 

Ilahi (Yana, 2010: 90). Untuk mencapai ridho Ilahi inilah, lansia berupaya untuk 

terus meningkatkan keimanan kepada Tuhan. Ketika seseorang hidupnya telah 

bermakna, sebagai ucapan rasa syukur kepada Tuhan, maka lansia akan berupaya 

untuk terus mempertebal keimanannya. 
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4.4.1.4.5 Memiliki manfaat 

Pengaruh yang dirasakan ketika hidupnya bermakna adalah ketika 

memiliki manfaat. Kebermaknaan itu memunculkan perasaan kebermanfaat diri 

untuk orang-orang disekitarnya. Hidup yang bermanfaat yang tidak hanya untuk 

keluarga namun juga untuk masyarakat dan lingkungan sekitar mempengaruhi 

bermakna atau tidaknya seseorang. Ketika seseorang bermanfaat, dengan contoh 

masih dapat menyumbangkan tenaga maupun pikirannya untuk kepentingan 

bersama, maka seseorang tersebut akan merasakan bahwa dirinya bermakna untuk 

orang banyak. 

4.4.1.4.6 Sehat jasmani dan rohani 

Pengaruh positif kebermaknaan hidup dirasakan juga pada kesehatan 

seseorang. Baik itu kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Kesehatan 

merupakan hal yang penting dalam kehidupan lansia. Lansia yang sehat, mampu 

melakukan kegiatan-kegiatan yang positif di lingkungannya. 

Masyarakat Jawa yang memiliki sifat guna empan papaning daya karya 

(Yana, 2010: 95), yaitu kemampuan untuk berkarya, berbuat sesuatu yang 

bermanfaat bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan negaranya. Oleh 

karenanya, sifat guna empan papaning daya karya ini harus dibarengi dengan 

kondisi kesehatan yang baik, baik kesehatan fisik maupun kesehatan rohaninya. 

Diperlukan pula pemahaman pada kondisi fisik lansia yang sudah mengalami 

penurunan ini (Widiasari & Sartini, 2010). Keberhasilan memahami dan 

menerima kondisi fisik ini akan berdampak pada perasaan bahagia pada lansia. 

Mereka dapat mengurus diri sendiri, berperan serta dalam kehidupan keluarga, 
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dan masih dapat mengikuti kegiatan dalam masyarakat. Usaha dalam menjaga 

kesehatan ini bahkan ada yang kemudian dijadikan sebagai hobi, seperti olahraga. 

4.4.1.4.7 Teladan 

Teladan adalah perilaku atau perkataan yang bisa dijadikan panutan atau 

contoh yang baik dan bermanfaat untuk sesamanya, mulai dari lingkungan 

keluarga, maupun lingkungan masyarakat. Menjadi teladan dimaksudkan agar 

perbuatan ataupun perkataannya yang baik dapat ditiru oleh keluarga dan 

masyarakat luas serta bisa meneruskan hal-hal yang bermanfaat kepada generasi 

penerus. Lansia akan merasakan bermakna ketika diri pribadinya dijadikan 

teladan oleh orang lain terutama anak cucunya. Misalnya ketika anak atau 

cucunya mencontoh perilakunya yang baik, disiplin dalam hidupnya serta tutur 

kata yang baik dan sopan sesuai dengan tata krama. 

4.4.1.4.8 Hidup bersahaja 

Pengaruh positif merasakan hidup yang bermakna adalah hidup yang 

bersahaja. Hidup dengan tidak menyombongkan diri atas kebermanfaatan 

hidupnya diwujudkan dengan hidup yang sederhana. Sesuai dengan sifat orang 

Jawa yang tercermin pada guna empan papaning daya rasa (Yana, 2010: 95), 

yaitu kemampuan untuk mengendalikan kalbu, serta perasaan (rasa, rumangsa, lan 

pangrasa), secara arif dan bijaksana. Orang Jawa merupakan orang yang bijaksana  

dalam mengendalikan perasaannya untuk berbuat yang sesuai dengan norma yang 

berlaku di masyarakat agar bisa diterima oleh masyarakat. Dengan rasa rendah 

hati, orang Jawa menyukai hidup yang sederhana, apa adanya. 
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4.4.1.4.9 Uncategorize 

Uncategorize pada pertanyaan mengenai pengaruh positif yang dirasakan 

ketika merasakan hidup yang bermakna terdapat 18 jawaban dari responden 

penelitian. Berikut jawaban-jawaban responden tersebut adalah (1) merasa 

hidupnya mulia, tenteram, (2) harga diri, dorongan hidup, optimis, (3) lingkungan, 

senang, (4) pengaruh positif yang saya rasakan ialah apabila ada peringatan apa 

saja di negara maupun agama orang-orang (semacam itu) selalu disebut-sebut atau 

didoakan, (5) positifnya seumpama kita dalam keadaan tidak sehat dan kita tidak 

punya, sehingga orang lain mau membantu apa kebutuhan kita, (6) mempunyai 

pengalaman yang tak terlupakan, (7) hidup itu perlu diperjuangkan agar buahnya 

terasa manis, (8) kesabaran, (9) memperoleh kebaikan, (10) semakin giat mencari 

nafkah, (11) lebih menghargai waktu yang ada saat ini, (12) berakal sehat, (13) 

dapat hidup mandiri, (14) keluarga hidup dan ekonomi teratur, (15) merasa 

berharga dalam hidup, (16) melangkah dengan baik apa yang kita tuju, (17) hidup 

terarah, (18) memperoleh kebaikan. Jawaban-jawaban tersebut tidak dapat 

dimasukkan ke dalam 8 kategori yang sudah disediakan sehingga jawaban 

tersebut diletakkan pada kategori uncategorize. 

4.4.1.4.10 Tidak ada jawaban 

Pada pertanyaan nomor 17 ini, hanya terdapat 1 responden penelitian yang 

tidak dapat menjawab pertanyaan ini. 

4.4.1.4.11 Respon negatif 

Respon negatif disini yang dimaksud adalah jawaban responden yang 

mengandung unsur-unsur emosi negatif yang tidak sesuai dengan pertanyaan 
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penelitian. Kategori respon negatif terdapat 5 jawaban responden, yaitu: (1) 

merasa kecewa, bagaikan kehilangan sesuatu milik yang sangat berharga, (2) tidak 

tahu, karena hidup saya sepertinya tidak bermakna, (3) sepertinya kurang damai 

dan hidup bagaikan sampah, (4) ketika masih dinas saya masih keberatan ekonomi 

karena membiayai anak sekolah, dan (5) merasa belum bisa membahagiakan anak 

dengan baik. 

Hasil temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh positif 

yang dirasakan lansia bersuku Jawa ketika merasakan hidup yang bermakna 

adalah memiliki suasana hati yang positif, optimis dan percaya diri, memiliki 

hubungan sosial yang positif, peningkatan keimanan kepada Tuhan, memiliki 

manfaat pada sesama, sehat jasmani dan rohani, menjadi teladan, dan hidup 

bersahaja. Bastaman (2007: 85) mengungkapkan bahwa hidup yang bermakna 

adalah corak hidup penuh semangat dan gairah hidup serta jauh dari perasaan 

hampa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tujuan hidup jelas, kegiatan-

kegiatan menjadi terarah dan merasakan kemajuan atas apa yang telah mereka 

raih, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, memiliki sikap yang tabah 

dan sadar bahwa ada hikmah dibalik penderitaan, menghargai hidup dan 

kehidupan serta mampu untuk mencintai dan menerima cinta kasih orang lain. 

Perbedaan antara teori Bastaman dengan temuan penelitian terletak pada 

peningkatan keimanan kepada Tuhan, sehat jasmani rohani, menjadi teladan dan 

hidup bersahaja. Sifat-sifat ini yang paling banyak dimiliki oleh lansia bersuku 

Jawa pada umumnya. 
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Tabel 4.44 Perbandingan Pengaruh Positif Hidup yang Bermakna antara Temuan 
Penelitian dengan Teori dari Barat 

Temuan Teori dari Barat 
- Memiliki suasana hati yang positif 
- Optimis dan percaya diri 
- Memiliki hubungan sosial yang 

positif 
- Peningkatan keimanan kepada 

Tuhan 
- Memiliki manfaat 
- Sehat jasmani dan rohani 
- Menjadi teladan 
- Hidup bersahaja. 

Bastaman (2007): 
- Penuh semangat dan gairah hidup 
- Memiliki tujuan hidup yang jelas 
- Kegiatan terarah dan merasakan 

manfaatnya 
- Menyesuaikan diri dengan 

lingkungan 
- Memiliki sikap yang tabah dan 

sadar bahwa ada hikmah dibalik 
penderitaan 

- Menghargai hidup dan kehidupan 
- Mampu untuk mencintai dan 

menerima cinta kasih orang lain 
 

4.4.1.5 Gambaran Pengaruh yang Dirasakan Apabila Merasakan Hidup yang 

Kurang Bermakna 

Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana lansia bersuku Jawa 

merasakan pengaruh apabila merasakan hidup yang kurang bermakna. Terdapat 8 

kategori jawaban dari lansia bersuku Jawa. Pengaruh yang dirasakan ketika 

hidupnya kurang bermakna adalah memiliki perasaan negatif, memiliki pikiran 

negatif, tindakan negatif, tidak/ kurang bermanfaat, tidak bersemangat, tidak 

sehat, ingin memperbaiki diri dan rugi.  

4.4.1.5.1 Perasaan negatif 

Lansia bersuku Jawa juga terkadang merasakan hidup yang kurang 

bermakna. Hidup yang kurang bermakna membuat lansia bersuku Jawa memiliki 

berbagai macam perasaan negatif, seperti tidak atau kurang bahagia, merasa tidak 

nyaman, tidak tenang, tidak damai dan tidak tentram, merasakan sedih dan 

kecewa, perasaan menyesal dan malu serta ketidakpuasan. 
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Perasaan seperti merasa tidak bermakna, hampa, gersang, merasa tak 

memiliki tujuan hiduan hidup, merasa hidupnya tidak berarti, bosan dan apatis 

merupakan bentuk ketidakberhasilan seseorang dalam menemukan dan memenuhi 

makna hidupnya (Bastaman, 2007: 80). Perasaan lain yang timbul adalah perasaan 

kesendirian dan kesepian sebagai akibat berkurangnya interaksi sosial baik dengan 

anak cucu maupun dengan anggota masyarakat di sekitarnya (Suardiman, 

2011:232). 

Menurunnya fungsi pendengaran, penglihatan serta fungsi-fungsi lain 

untuk merespons orang lain menyebabkan terganggunya fungsi komunikasi. 

Kurangnya komunikasi ini akan berakibat pada keterlibatan lansia dalam berbagai 

hal yang membutuhkan nasihat atau kontak dengan lansia lain. Kondisi seperti ini 

yang dapat menimbulkan keengganan anggota keluarga dalam berkomunikasi 

dengan lansia. Ketika keengganan yang dirasakan oleh anggota keluarga terus-

menerus berlangsung, maka akan menimbulkan perasaan kesepian pada diri lansia 

itu. Ketika berkumpul misalnya, walaupun ada banyak orang di sekitarnya, namun 

jarang ada yang mengajaknya bicara, perasaan yang timbul adalah perasaan 

diabaikan dan diacuhkan. 

4.4.1.5.2 Pikiran negatif 

Pikiran negatif juga menghinggapi lansia bersuku Jawa ketika merasakan 

hidupnya kurang bermakna. Berbagai macam pikiran negatif muncul, seperti 

putus asa, pesimis dan kurang percaya diri. Pikiran-pikiran yang timbul ini juga 

merupakan bentuk ketidakberhasilan seseorang dalam menemukan dan memenuhi 

makna hidupnya (Bastaman, 2007: 80). Pikiran-pikiran negatif yang timbul 
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menjadikan lansia kurang menyadari tentang hidupnya sendiri dan makna yang 

terkandung dalam pengalaman-pengalaman baik diri sendiri maupun orang lain. 

4.4.1.5.3 Tindakan negatif 

Berbagai macam pengaruh negatif selain perasaan dan pikiran juga 

terdapat pada tindakan negatif. Tindakan negatif yang dirasakan lansia bersuku 

Jawa ketika merasakan hidupnya kurang bermakna adalah rendah diri, berbagai 

macam tindakan-tindakan negatif serta kurang bersyukur pada Sang Pencipta. 

Kehidupan yang tidak bermakna, yang terjadi terus-menerus berakibat 

pada tindakan-tindakan negatif. Keadaan ini sebenarnya bukan merupakan suatu 

penyakit, namun apabila terjadi secara terus-menerus dan tidak diatasi akan 

menjelma menjadi neurosis noogenik, karakter totaliter dan karakter konformis 

(Bastaman, 2007: 81). Diperlukan kondisi atau pelatihan dimana lansia dapat 

merasakan lagi hidupnya yang bermakna. Pada jurnal Trisnapati mengenai 

“Keefektifan Pelatihan Kebermaknaan Hidup Terhadap Penurunan Tingkat 

Depresi pada Lansia di Panti Wredha Dharma Bakti Surakarta” menyebutkan 

pelatihan kebermaknaan hidup ini dapat membantu lansia dalam menangani 

tingkat depresi. Lansia merasakan manfaat besar dari pelatihan ini, misalnya 

menyadari kekurangan diri ketika masa lansia, menerapkan tindakan positif 

sederhana yang dapat dilakukan sehari-hari, menjalin hubungan yang lebih akrab 

dan harmonis dengan sesama anggota panti, meningkatkan 4 macam nilai sumber 

makna hidup, serta didukung oleh meningkatnya keimanan dan pengetahuan 

agama sebagai sarana pendekatan diri dengan Tuhan. Kegiatan melatih 
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kebermaknaan hidup ini juga dapat dilakukan oleh masing-masing lansia, untuk 

mencegah terjadi tindakan-tindakan negatif seperti bunuh diri dan sebagainya. 

4.4.1.5.4 Tidak/ kurang bermanfaat 

Kurang bermaknanya hidup juga membuat lansia bersuku Jawa merasakan 

tidak atau kurang bermanfaat. Semakin bertambahnya usia dan melemahnya 

kondisi fisik, lansia merasakan kurangnya bermanfaat hidupnya karena tidak bisa 

membantu lingkungan sekitar termasuk keluarga dalam berbagai macam kegiatan. 

Tidak atau kurangnya bermanfaat ini yang membuat lansia merasakan hidupnya 

tidak bermakna. Para ahli logoterapi berpandangan bahwa kurang berfungsinya 

naluri (dan intuisi) serta memudarnya nilai-nilai tradisi (dan agama) pada orang-

orang modern merupakan hal-hal yang dapat membuat hidupnya kurang 

bermakna, di samping kurang disadarinya bahwa kehidupan itu sendiri secara 

potensial mengandung dan menawarkan kebermaknaan kepada mereka 

(Bastaman, 2007:81). 

4.4.1.5.5 Tidak bersemangat 

Tidak bersemangat juga dirasakan lansia bersuku Jawa ketika merasakan 

hidupnya yang kurang bermakna. Tidak bersemangat membuat lansia menjadi 

malas, bosan dan mengeluh karena tidak ada aktivitas yang bisa mereka lakukan. 

Kebosanan itu yang membuat lansia menjadi tidak dapat menumbuhkan minatnya 

terhadap kegiatan-kegiatan yang seharusnya membuatnya menjadi bermakna. 

Kebosanan adalah ketidakmampuan seseorang untuk membangkitkan minat 

(Bastaman, 2007: 80). 
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4.4.1.5.6 Tidak sehat 

Kondisi kesehatan yang tidak baik menjadi salah satu pengaruh ketika 

merasakan hidupnya yang kurang bermakna. Ketika seseorang merasa bahwa 

dirinya kurang bermakna, dia akan menjadikan hal itu sebagai beban pikiran. 

Beban pikiran yang berlebihan bisa menyebabkan kurang istirahat dan membuat 

emosi meledak-ledak sehingga hal itu yang membuat kesehatan menurun. 

Penurunan kondisi psikis dan sosial membawanya pada rasa kurang 

percaya diri, tidak berguna, kesepian bahkan depresi (Suardiman, 2011: 3). 

Kusumoputro (dalam Suardiman, 2011: 3) menyebutkan bahwa proses menua 

adalah proses alami yang disertai adanya penurunan fisik, psikologis maupun 

sosial yang saling berinteraksi satu sama lain. Artinya penurunan fisik 

mempengaruhi psikis maupun sosial, sementara penurunan psikis mempengaruhi 

fisik dan sosial serta sebaliknya. 

4.4.1.5.7 Ingin memperbaiki diri 

Kondisi-kondisi kurang bermaknanya hidup membuat lansia bersuku Jawa 

ingin memperbaiki dirinya sendiri. Perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran negatif 

mengenai hidupnya yang kurang bermakna menjadikan beban pikiran sehingga 

timbul keinginan untuk memperbaiki diri agar terus berguna dan bermanfaat 

untuk orang-orang disekitarnya. Lansia yang hidupnya selalu memiliki harapan 

bahwa dirinya akan menjadi lebih baik dan bersedia memperbaiki diri (Bastaman, 

2007: 214). Hal ini pula yang mendasari lansia yang hidupnya kurang atau tidak 

bermakna untuk terus memperbaiki. Membalikkan situasi dari tidak bermakna 

menjadi bermakna dilakukan dengan cara memperbaiki diri. 
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4.4.1.5.8 Rugi 

Rugi merupakan salah satu pengaruh yang dirasakan ketika hidupnya 

kurang bermakna. Rugi karena tidak dapat bermanfaat untuk sesamanya, baik 

kerugian yang dirasakan oleh dirinya sendiri, maupun rugi yang dirasakan oleh 

orang lain. Adapula rugi karena telah menyia-nyiakan nikmat yang diberikan 

Tuhan, berupa akal pikiran dan kesempatan untuk hidup yang mana seharusnya 

digunakan untuk membantu sesamanya. 

4.4.1.5.9 Tidak ada jawaban 

Pada kategori ini, terdapat 2 orang responden penelitian yang tidak dapat 

pertanyaan pengaruh yang dirasakan ketika hidupnya kurang bermakna. 

4.4.1.5.10 Tidak berpengaruh terhadap hidup yang kurang bermakna 

Kategori tidak berpengaruh terhadap hidup yang kurang bermakna berisi 

jawaban-jawaban responden penelitian yang menjawab bahwa meskipun hidupnya 

kurang bermakna, namun tidak memiliki pengaruh yang berarti dalam hidupnya. 

Beberapa diantaranya menjawab ketika hidupnya kurang bermakna malah 

cenderung lebih bahagia. Responden penelitian yang berjumlah 18 orang yang 

menjawab hidupnya tidak berpengaruh pada kondisi dimana hidupnya tidak 

bermakna beranggapan bahwa hidupnya terus bermakna dan tidak pernah 

merasakan bahwa hidupnya tidak bermakna. 

4.4.1.5.11 Uncategorize 

Kategori uncategorize terdiri dari 4 jawaban responden yang tidak dapat 

dimasukkan dalam kategori yang sudah tersedia. Empat jawaban tersebut adalah 

(1) tidak baik, (2) keluarga sakit-sakitan dan ekonomi lemah, (3) bercerai berai, 
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dibenci sesama baik keluarga, masyarakat apalagi agama serta (4) pengaruh hidup 

yang kurang bermakna bagaikan pohon yang tiada berbuah atau bagaikan mayat 

berjalan tiada berbekas. 

Jawaban-jawaban lansia bersuku Jawa mengenai pengaruh yang dirasakan 

ketika merasakan hidup yang kurang bermakna dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pengaruh yang dirasakan adalah memiliki perasaan, pikiran dan tindakan negatif, 

tidak/ kurang bermanfaat, tidak bersemangat, tidak sehat, rugi serta ingin 

memperbaiki diri. Sementara itu, Bastaman (2007: 80-81) mengungkapkan bahwa 

ketidakberhasilan seseorang menemukan dan memenuhi makna hidup biasanya 

menimbulkan penghayatan hidup tanpa makna (meaningless), perasaan hampa, 

gersang, merasa tak memiliki tujuan hidup, merasa hidupnya tak berarti, bosan 

dan apatis. Keadaan hidup yang kurang bermakna bukan merupakan suatu 

penyakit, tetapi dalam keadaan intensif dan berlarut-larut akan memunculkan 

neurosis noogenik, karakter otoliter dan karakter konformis. Keadaan seperti ini 

juga dialami oleh lansia bersuku Jawa. Pada lansia bersuku Jawa kondisi ini 

ditambahkan dengan kondisi fisik yang tidak sehat, rugi dan ada hasrat untuk 

memperbaiki diri agar hidupnya kembali bermakna. 
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Tabel 4.45 Perbandingan Pengaruh Hidup Tidak Bermakna Temuan Penelitan 
dengan Teori dari Barat 

Temuan Teori dari Barat 
- Memiliki perasaan negatif 
- Memiliki pikiran negatif 
- Ada tindakan negatif 
- Tidak/ kurang bermanfaat 
- Tidak bersemangat 
- Tidak sehat 
- Rugi 
- Ingin memperbaiki diri 

Bastaman (2007): 
- Perasaan hampa, gersang 
- Merasa tidak memiliki tujuan 

hidup 
- Merasa hidupnya tidak berarti 
- Bosan 
- Apatis 
- Neurosis noogenik 
- Karakter otoliter 
- Karakter konformis 

 

4.4.2 Gambaran Subjective Well-being Lansia Bersuku Jawa 

 Veenhoven mendefinisikan kebahagiaan hampir sama dengan definisi 

subjective well-being yang diungkapkan oleh Diener, dkk. Dalam pandangannya, 

makna kebahagiaan sama dengan kepuasan hidup dan subjective well-being 

(Veenhoven, 1984 dalam Eid & Larsen, 2007: 45). Dalam penelitian ini, 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada lansia bersuku Jawa berupa 

kebahagiaan dengan pertimbangan untuk memudahkan responden penelitian 

dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di angket penelitian. Responden 

penelitian yang diambil dari berbagai kalangan, kemungkinan ada yang tidak 

memahami apa itu subjective well-being. Oleh karena itu, berangkat dari teori 

Veenhoven, maka subjective well-being diganti menjadi kebahagiaan. 

 Gambaran mengenai subjective well-being dapat dilihat dari penjabaran 

lansia bersuku Jawa mengenai definisi kebahagiaan, faktor yang menyebabkan 

kebahagiaan dan efek yang dirasakan setelah mencapai kebahagiaan. 
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4.4.2.1 Gambaran Definisi Subjective Well-being Lansia Bersuku Jawa 

 Hasil penelitian yang ditemukan bahwa terdapat 8 kategori jawaban lansia 

yang menggambarkan subjective well-being. Gambaran kebahagiaan (subjective 

well-being) menurut definisi lansia bersuku Jawa adalah perasaan yang 

menyenangkan, sejahtera, berkumpul dengan kelurga, bersyukur, sehat, keinginan 

tercapai, berguna, sukses. 

4.4.2.1.1 Perasaan yang menyenangkan 

 Bahagia menurut lansia bersuku Jawa berkaitan dengan perasaan yang 

menyenangkan. Perasaan yang menyenangkan meliputi memiliki perasaan yang 

tenang, nyaman, tentram dan damai, adanya kebanggaan dalam diri, serta 

kesenangan atau kegembiraan. Perasaan-perasaan yang timbul merupakan 

perasaan-perasaan positif dan menyenangkan hati. 

Menurut Seligman (dalam Wijayanti, 2010), kebahagiaan diartikan sebagai 

perasaan positif dan kegiatan positif. Perasaan atau emosi positif terbagi menjadi 

kepuasan akan masa lalu dan optimisme terhadap masa depan. Emosi positif akan 

masa lalu mencakup emosi, seperti kepuasan hidup, kelegaan dan kebanggaan 

sedangkan emosi positif masa depan meliputi keyakinan, optimisme dan harapan. 

Hasil yang didapat di lapangan sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh 

Seligman. Emosi-emosi yang positif adalah perasaan-perasaan yang 

menyenangkan. 

Orang Jawa memiliki rasa guna empan papaning daya rasa yaitu 

kemampuan untuk mengendalikan kalbu, serta perasaan (rasa, rumangsa, lan 

pangrasa), secara arif dan bijaksana (Yana, 2010: 95). Hal ini yang kemudian 
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memunculkan sikap nrima pada orang Jawa sehingga dengan sikap ini, akan 

mudah bagi orang Jawa untuk merasakan berbagai macam suasana hati yang 

positif seperti tenang, nyaman, tentram dan damai. 

4.4.2.1.2 Sejahtera 

 Sejahtera termasuk dalam salah satu definisi kebahagiaan menurut lansia 

bersuku Jawa. Sejahtera menurut lansia bersuku Jawa adalah merasakan hidupnya 

kecukupan ekonomi, kebutuhan jasmani dan rohani terpenuhi serta kesejahteraan 

lahir dan batin. 

 Soembodo (tanpa tahun), mengungkapkan kesejahteraan terdiri dari 

kesejahteraan lahir dan kesejahteraan batin. Pandangan Jawa tidak memisahkan 

kesejahteraan lahir dengan kesejahteraan batin, karena hidup orang Jawa 

merupakan suatu pengalaman religius. Di dalam menjalani statusnya, harta benda 

dan kepandaian harus dapat menumbuh kebahagiaan. Status sosial dalam 

masyarakat Jawa digolongkan menjadi dua, yaitu golongan priyayi dan golongan 

wong cilik. Simbol kesejahteraan priyayi adalah kedudukan (derajatnya) dan 

simbol kesejahteraan untuk wong cilik adalah kepemilikan lahan garapannya. 

Sejahtera tidak hanya berpandangan pada kesejahteraan atas harta yang 

dimilikinya, namun sejahtera akan semua hal yang dimilikinya, termasuk 

tercukupi kebutuhan batin dan lahir dan memiliki keluarga yang harmonis. 

4.4.2.1.3 Berkumpul dengan keluarga 

 Bahagia menurut lansia bersuku Jawa adalah ketika berkumpul dengan 

keluarga. Keluarga yang rukun, diperhatikan oleh anak cucunya, melihat anak dan 

cucunya sukses, keluarga yang harmonis, saling mengasihi, saling menyayangi, 
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saling menghargai dan komunikasi yang baik antar sesama anggota keluarga, 

memiliki keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah dan hidup tenang bersama 

keluarganya. Kerukunan merupakan keselarasan sosial, suatu keadaan dimana 

semua pihak berada dalam hubungan damai satu sama lain (Suseno, 1983: 65). 

 Suseno (1984 dalam Suardiman, 2011: 225) menyatakan bahwa dalam 

masyarakat Jawa keluarga adalah tempat dimana orang Jawa dapat menjadi diri 

sendiri, di mana ia merasa bebas dan aman, di mana ia jarang harus mengerem 

dorongan-dorongannya dan apabila ia memang perlu maka hal itu tidak 

dirasakannya sebagai heteronomi. Keluarga merupakan sarang keamanan dan 

sumber perlindungan. Kebutuhan keamanan yang merupakan kebutuhan manusia 

pada umumnya juga merupakan kebutuhan lansia. Lansia mempunyai sifat pelupa 

karena kemunduran dalam aspek ingatannya, sehingga membutuhkan bantuan 

orang lain demi keamanannya. 

 Kebutuhan lansia yang berhubungan dengan anak, adalah kebutuhan untuk 

dekat dengan anak cucu, baik kedekatan secara fisik yaitu dekat dengan tempat 

tinggalnya, serta kedekatan psikologis yaitu mendapat perhatian anak seperti 

dikunjungi anak cucu, berkumpul, bahkan rekreasi bersama (Suardiman, 2011: 

228). Hal-hal kecil seperti berkumpul dengan keluarga, mendapat perhatian yang 

cukup dari anak dan cucunya sudah merupakan kebahagiaan tersendiri untuk 

lansia bersuku Jawa. Kewajiban anak terhadap orang tua yang menjaga dan 

merawat sebagai tanda baktinya tidak serta merta ditinggalkan. 
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4.4.2.1.4 Bersyukur 

 Bahagia adalah bersyukur, saat bersyukur atas segala nikmat dan karunia 

yang telah diberikan oleh Tuhan, maka lansia akan merasa cukup dalam hidupnya. 

Rasa cukup atas segala yang dimiliki itulah yang menjadikan lansia menjadi 

bahagia. Bersyukur adalah upaya mendekatkan diri dengan Tuhan. Kemampuan 

seseorang dalam menyesuaikan diri pada aspek kehidupan di masa pensiun 

mempengaruhi kebahagiaan atau subjective well-being. Jadi ketika seseorang 

mampu untuk melakukan penyesuaian pada masa pensiunnya, maka akan tercipta 

suatu kebahagiaan. Aspek keagamaan menempati urutan pertama dalam hal ini 

(Indrayani, 2013) 

 Murwani (dalam Wijayanti, 2010) mengatakan bahwa sikap nrima khas 

orang Jawa yang melekat membuat mereka lebih tenang dengan segala kondisi 

yang ada, sehingga hidup mereka lebih rileks dan dapat menikmati apa yang 

mereka miliki. Keadaan yang membuat lansia menjadi lebih tenang memiliki 

dampak yang baik pada keimanannya. Bersyukur adalah salah satu jalan menuju 

kebahagiaan. 

4.4.2.1.5 Sehat 

 Kesehatan dan kebahagiaan menurut lansia bersuku Jawa disini 

merupakan dua hal yang saling berkaitan. Ketika seseorang merasakan kalau 

dirinya sehat, otomatis seseorang tersebut dapat merasakan bahagia karena dia 

dapat melakukan hal-hal yang diinginkannya. Kondisi kesehatan ini bukan hanya 

sehat secara fisik, namun juga sehat secara rohani. 
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 Kondisi fisik lansia yang semakin menurun seiring dengan bertambahnya 

usia, membuat lansia sering sakit-sakitan. Oleh karenanya, kesehatan merupakan 

suatu kondisi yang bisa menyebabkan kebahagiaan dalam hidupnya. Dalam diri 

orang Jawa terdapat dharma marang dhirine, yaitu melaksanakan kewajiban 

untuk memelihara serta mengelola dirinya secara baik (Yana, 2010: 96). Olah 

raga, olah cipta, olah rasa, olah karsa dan olah karya perlu dilakukan secara baik 

sehingga sehat jasmani, rohani, lahir dan batinnya. 

4.4.2.1.6 Keinginan yang tercapai 

 Keinginan yang tercapai adalah ketika apa yang dicita-citakan, diharapkan 

dan diusahakan dapat tercapai atau terwujud. Contoh jawaban responden adalah, 

ketika melihat anak cucu sukses dan hidup bahagia, saat mencapai kesuksesan, 

hidupnya tidak punya hutang dan tidak ada masalah. Keinginan yang tercapai 

tidak selalu berporos pada keinginan pribadi atas hidupnya sendiri. Namun juga 

keinginan lansia untuk melihat orang lain, terutama anak dan cucunya hidup 

berkecukupan, sukses dan hidup bahagia. 

 Tugas orang tua berakhir ketika anak menikah dan membangun keluarga 

sendiri. Para orang tua akan mendidik, mengawinkan, menyaksikan cucu, 

kemudian meninggalkan selama-lamanya karena usia telah lanjut, dalam 

pengertian bahwa ia telah menunaikan tugas kepada anaknya di antara lahir dan 

mati. Dalam hubungan orang tua dan anak, masing-masing memiliki kewajiban 

dan tanggung Jawab (Suardiman, 2011: 222). Hal-hal yang menjadi kewajiban 

orang tua juga menjadi suatu harapan bagi dirinya sendiri. Harapan-harapan itu 

tumbuh seiring dengan bertambah dewasanya anak. Ketika hal-hal yang 
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diinginkan satu persatu telah tercapai, dengan menjadikan anaknya berbakti, 

anaknya menikah dan sukses, artinya harapan-harapan itu telah tercapai. 

Keinginan-keinginan yang tercapai inilah yang dapat menimbulkan kebahagiaan 

batiniah lansia bersuku Jawa. 

4.4.2.1.7 Berguna 

 Berguna untuk sesama menimbulkan perasaan yang bahagia. Ketika lansia 

masih bisa menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk membantu orang yang 

membutuhkan, dan orang yang dibantunya merasakan senang karena 

kebutuhannya telah terpenuhi, maka lansia ini akan ikut merasakan 

kebahagiaannya karena dirinya masih dibutuhkan orang lain. 

 Kewajiban untuk hidup bergotong royong dengan orang-orang di 

lingkungannya. Gotong royong itu menekankan agar orang bersedia 

menomorduakan kepentingan dan haknya sendiri demi kebersamaan seluruh desa 

(Koentjaraningrat dalam Suseno, 1983: 67). Hidup bergotong royong ini pula 

yang menumbuhkan rasa bahwa orang Jawa harus bersedia untuk membantu 

sesama, ketika orang-orang di sekitarnya membutuhkan bantuan dan lansia 

bersuku Jawa masih dapat membantunya, munculnya rasa bahagia atas 

kebermanfaatan hidupnya suatu hal yang lumrah. 

4.4.2.1.8 Sukses 

 Sukses menurut lansia bersuku Jawa adalah ketika bisa mewujudkan apa 

yang menjadi cita-citanya serta bisa menikmati hasil dari usaha-usahanya di masa 

lampau. Sukses disini menjadi salah satu prediktor kebahagiaan menurut lansia. 

Sukses tidak hanya meliputi tentang pencapaian dirinya untuk menggapai cita-
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citanya, namun juga merasakan bahagia ketika melihat anak cucunya menjadi 

sukses. 

 Orang Jawa berpegang pada prinsip “alon-alon waton kelakon”. Yang 

menjadi dasar di sini adalah dalam menggapai cita-citanya, orang Jawa akan 

melakukan sesuatu secara pelan-pelan namun pasti. Sifatnya yang selalu hati-hati 

namun tetap pada keuletan dan kesabarannya, sehingga apa yang dicita-

citakannya tersebut bisa kelakon atau menjadi tercapai. Kesuksesan yang telah 

dicapainya di masa lampau, akan dinikmatinya di masa tua. Sehingga dalam 

kondisi tua, lansia merasakan hidupnya yang damai dan tentram. 

 Kewajiban orang tua terhadap anak adalah mengurus kesejahteraannya, 

mendidik mereka untuk menjadi manusia, yaitu menjadi orang Jawa, sambil 

memperlengkapi mereka dengan berbagai bekal-bekal yang diperlukan untuk 

perjalan melintasi kehidupan (Mulder 1985 dalam Suardiman, 2011: 222). Ketika 

kewajiban-kewajiban sebagai orang tua ini telah berhasil dicapainya, hal ini 

menjadi suatu patokan kesuksesan lansia bersuku Jawa dalam mendidik dan 

mengurus anak-anaknya. 

4.4.2.1.9 Uncategorize 

 Uncategorize yang dimaksud disini adalah jawaban-jawaban lansia yang 

tidak bisa dimasukkan dalam kategori yang telah disediakan. Dalam pertanyaan 

mengenai definisi bahagia ini, terdapat 12 jawaban uncategorize, yaitu (1) 

penting, (2) relatif, tergantung keadaan yang dirasakan atau dialami, (3) suatu 

perasaan positif yang berasal dari dalam diri saya, (4) cita-cita sesama manusia 

yang wajar, (5) hidupnya berkah dan diperhatikan anak-anak, (6) dari pikiran saya 
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yang menganggap hidup saya bahagia atau tidak, (7) saling pengertian, saling 

menghormati, Tuhan yang selalu menyertai, (8) relatif tergantung dari keadaan, 

(9) sebuah senyuman, (10) suatu hal yang tidak bisa digambarkan dengan kata-

kata, (11) menjadi diri sendiri, dan (12) mampu menghadapi hidup dan kehidupan. 

4.4.2.1.10 Tidak ada jawaban 

Dalam pertanyaan mengenai definisi kebahagiaan ini, terdapat 1 responden 

penelitian yang tidak dapat menjawab. 

 Definisi kebahagiaan (subjective well-being) menurut lansia bersuku Jawa 

adalah suatu perasaan yang menyenangkan berupa tenang, nyaman, tentram, 

damai, bangga, senang/gembira dan puas; serta sejahtera dalam hidupnya, bisa 

berkumpul dengan keluarga, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, 

diberikan sehat, keinginan dalam hidupnya tercapai, berguna bagi sesamanya serta 

sukses hidup di dunia. Sementara itu, pengertian subjective well-being menurut 

Diener (2009: 12) yang terangkum dalam pernyataan subjektif yang merupakan 

keinginan berkualitas yang dimiliki setiap orang yang menyangkut pada berbagai 

macam perasaan positif. Berbeda dengan yang dikemukakan oleh lansia bersuku 

Jawa. Selain berbagai perasaan-perasaan positif, kebahagiaan adalah ketika bisa 

berkumpul dengan keluarga dan bisa bersyukur kepada Tuhan. Suku Jawa 

terkenal dengan kegemarannya yang suka hidup bergotong royong (Wijayanti, 

2010). Hidup tolong menolong sesama masyarakat atau keluarga. Masyarakat 

Jawa merasa dirinya bukanlah individu, melainkan suatu kesatuan bentuk (satu 

untuk semua dan semua untuk satu) (Herusatoto, 2008 dalam Wijayanti, 2010). 

Prinsip hidup orang Jawa yang banyak pengaruhnya terhadap ketentraman hati 
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adalah ikhlas. Mereka percaya bahwa hidup manusia di dunia ini diatur oleh Yang 

Maha Kuasa. Hal inilah yang membuat lansia bersuku Jawa mendefinisikan 

bahwa kebahagiaan adalah ketika bisa bersyukur kepada Tuhan atas segala nikmat 

yang telah diberikan. 

Tabel 4.46 Perbandingan Definisi Kebahagiaan (Subjective Well-being) antara 
Temuan Penelitian dengan Teori dari Barat 

Temuan Teori dari Barat 
Kebahagiaan menurut lansia bersuku 
Jawa adalah suatu perasaan yang 
menyenangkan berupa tenang, nyaman, 
tentram, damai, bangga, 
senang/gembira dan puas; serta 
sejahtera dalam hidupnya, bisa 
berkumpul dengan keluarga, bersyukur 
kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, 
diberikan sehat, keinginan dalam 
hidupnya tercapai, berguna bagi 
sesamanya serta sukses hidup di dunia 

Menurut Diener (2009: 12) definisi dari 
subjective well-being dan kebahagiaan 
dapat dibuat menjadi tiga kategori. 
Pertama, subjective well-being 
bukanlah sebuah pernyataan subjektif 
tetapi merupakan beberapa keinginan 
berkualitas yang ingin dimiliki setiap 
orang.  Kedua, subjective well-being 
merupakan sebuah penilaian secara 
menyeluruh dari kehidupan seseorang 
yang merujuk pada berbagai macam 
kriteria. Arti ketiga dari subjective well-
being jika digunakan dalam percakapan 
sehari-hari yaitu dimana perasaan 
positif lebih besar daripada perasaan 
negatif. 

 Campbell (dalam Diener, 2009: 13) 
bahwa subjective well-being terletak 
pada pengalaman setiap individu yang 
merupakan pengukuran positif dan 
secara khas mencakup pada penilaian 
dari seluruh aspek kehidupan 
seseorang. 

 

4.4.2.2 Gambaran Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kebahagiaan pada 

Lansia Bersuku Jawa 

Pada pertanyaan nomor 2 yaitu pertanyaan untuk mengungkap faktor-

faktor apa saja yang menyebabkan kebahagiaan pada lansia bersuku Jawa. Faktor-

faktor yang menyebabkan kebahagiaan pada lansia bersuku Jawa adalah (1) relasi 
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sosial yang baik, (2) keberhasilan dalam hidup, (3) kebutuhan terpenuhi, (4) 

kesehatan, (5) beribadah kepada Tuhan, (6) kenyamanan, (7) bermanfaat, (8) 

mendapat kenikmatan, dan (9) mandiri. 

4.4.2.2.1 Relasi sosial yang baik 

 Lansia bersuku Jawa beranggapan bahwa faktor yang menyebabkan 

kebahagiaan adalah memiliki hubungan relasi sosial yang baik dan harmonis 

dengan lingkungannya, terutama keluarga, tetangga dan lingkungan tempat 

tinggalnya. Saling menghargai dan menghormati antarsesama anggota keluarga 

dan anggota masyarakat dan ketika dirinya masih dihargai oleh orang lain. 

 Panca daya merupakan butir butir ajaran sebagai rujuan sikap dan perilaku 

manusia sebagai insan sosial, atau bagian dari warga masyarakat, bangsa dan 

negara (Yana, 2010: 99). Sifat inilah yang mendasari lansia bersuku Jawa untuk 

selalu menjaga lingkungan yang harmonis yang tenang, tentram, aman dan 

nyaman dengan lingkungan sekitarnya. 

 Purnamawati (2007: 12) mengatakan bahwa adanya kemampuan hubungan 

interpersonal yang baik, saling percaya, penuh kehangatan, dan penuh cinta 

dipandang sebagai kriteria penting individu yang sehat dan matang. Hubungan 

yang baik dengan masyarakat sekitar merupakan salah satu prediktor kebahagiaan. 

4.4.2.2.2 Keberhasilan dalam hidup 

 Keberhasilan hidup menurut lansia bersuku Jawa adalah pencapaian pada 

hal-hal yang diinginkan dan dibutuhkan serta memiliki kepuasan dalam hidupnya. 

Pencapaian yang dimaksud lansia bersuku Jawa disini adalah ketika apa yang 

diinginkan dan dicita-citakan dapat tercapai. Sebagai contoh ketika melihat anak-
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anaknya sukses, ketika keluarganya rukun dan ketika bisa menikmati hasil dari 

kerja keras di masa aktif mencari penghasilan dulu. Oleh karenanya, pencapaian 

merupakan salah satu faktor penyebab kebahagiaan. 

 Falsafat orang Jawa yang memiliki sifat guna empan papaning daya 

karsa, yaitu kemampuan untuk mengendalikan, dan mengelola kemauan, cita-cita, 

niat dan harapan (Yana, 2011: 94). Ketika seseorang mampu mengendalikan dan 

mengelola kemauan, cita-cita, niat dan harapan dengan baik, dengan 

menggunakan kemampuannya dengan baik dan benar juga, membuat seseorang 

bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dan harapannya. Pencapaian akan hal-

hal yang menjadi cita-cita dan harapannya tersebut membuat seseorang bisa 

merasakan kebahagiaan. 

4.4.2.2.3 Kebutuhan terpenuhi 

 Bahagia juga dialami lansia ketika kebutuhannya terpenuhi. Kebutuhan 

terpenuhi baik kebutuhan jasmani maupun rohani serta kebutuhan dalam bidang 

ekonomi. 

 Soembodo (tanpa tahun) faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan 

materi dan kesejahteraan batin. Kebutuhan fisiologis yang menjadi dasar 

kebutuhan hidup manusia, dijelaskan oleh Maslow (dalam Alwisol, 2009: 204) 

bersifat homeostatik (usaha menjaga keseimbangan unsur-unsur fisik). Kebutuhan 

ini sangat kuat, karena bila seseorang merasakan sangat membutuhkan kebutuhan 

fisiologis ini, kebutuhan lain akan ditinggalkan dan mereka akan memfokuskan 

untuk mencari kebutuhannya sampai terpenuhi. Oleh karenanya, apabila 



175 
 

 
 

kebutuhan-kebutuhan fisiologis ini bisa tercukupi dengan baik, maka seseorang 

akan merasakan hidup bahagia dan sejahtera. 

4.4.2.2.4 Kesehatan 

 Kesehatan yang dimiliki lansia juga merupakan salah satu faktor penyebab 

kebahagiaan. Jika lansia merasakan dirinya sehat secara fisik maupun rohaninya, 

maka lansia bisa melakukan berbagai macam aktivitas yang bisa menciptakan 

kebahagiaan. 

 Penurunan kondisi fisik akan membawa ke kondisi yang rawan terhadap 

berbagai macam gangguan penyakit (Suardiman, 2011: 3). Penurunan pada aspek 

fisik meliputi perubahan kerangka tubuh, tulang menjadi keras dan mudah patah. 

Sistem syaraf pusat berkurang yang mengakibatkan menurunnya kecepatan 

belajar dan mengingat, sehingga lansia mudah lupa (Suardiman, 2011: 37). 

Penurunan kondisi fisik ini berakibat pada interaksi pada lingkungan sosial. 

Orang-orang di sekitar lansia akan enggan berkomunikasi karena kemampuan 

fisik telah menurun tersebut. Oleh karena itu, jika lansia merasakan kesehatan 

lahir dan batinnya, maka akan mudah baginya untuk bergaul dengan 

lingkungannya dan hal ini pula yang dapat memunculkan kebahagiaan. 

4.4.2.2.5 Beribadah kepada Tuhan 

 Beribadah kepada Tuhan sebagai suatu faktor lansia bersuku Jawa 

merasakan hidup yang bahagia. Beribadah melaksanakan segala perintah-Nya dan 

menjauhi larangan-Nya serta terdapatnya rasa syukur atas berkah dan karunia 

yang telah diberikan Tuhan dan pasrah. Ketika lansia beribadah dan bersyukur 
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serta merasakan dirinya cukup dalam hidupnya, maka kebahagiaan akan 

melingkupi lansia. 

 Nafsu-nafsu adalah perasaan-perasaan kasar karena menggagalkan kontrol 

diri manusia dan membelenggunya secara buta pada dunia lahir (Purwadi, 2012: 

7). Hawa nafsu yang bisa dikendalikan akan mendatangkan pikiran dan hati yang 

jernih. Mengurangi dan mengendalikan hawa nafsu akan membuat tentram ing 

manah, kedamaian, ketenangan dan ketentraman dalam hati. 

4.4.2.2.6 Kenyamanan 

 Timbulnya perasaan yang nyaman, tenang, aman, damai, tentram dan 

senang merupakan prediktor seseorang merasakan kebahagiaan. Hidup yang tidak 

mempunyai beban, tidak banyak pikiran, tidak mempunyai masalah yang besar, 

masih bisa menikmati hobi yang disenangi memunculkan perasaan-perasaan 

positif yang memberikan rasa nyaman pada dirinya. Emosi mewarnai pengalaman 

setiap hari (Suardiman, 2011: 97). Seseorang akan merasa gembira apabila hasil 

karyanya diterima, dan dihargai serta akan bahagia bila kebutuhannya terpenuhi 

dan merasakan kepuasan. Mencari ketentraman batin bisa juga diperoleh dengan 

kesibukan yang bermanfaat (Suardiman, 2011: 244). Hal-hal yang dilakukan bisa 

dengan mengurus cucu, melakukan berbagai kegiatan menyenangkan yang 

menyangkut dengan hobi atau bisa juga berdagang kecil-kecilan, disamping untuk 

menghibur juga mendatangkan penghasilan. 

4.4.2.2.7 Bermanfaat 

 Bermanfaat untuk orang banyak, terutama untuk keluarga dan lingkungan 

sekitarnya serta mempunyai aktivitas yang berarti, merupakan salah satu faktor 
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yang menyebabkan lansia menjadi bahagia. Bermanfaat dalam berbagai hal dan 

kegiatan yang ada disekitarnya dan turut serta membantu orang-orang yang 

kesusahan. Mempunyai aktivitas yang masih bisa dilakukan sendiri dan tidak 

hanya mengandalkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. 

 Guna empan papaning daya karya adalah kemampuan untuk berkarya, 

berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan 

negaranya (Yana, 2010: 95). Sifat orang Jawa yang demikian sudah melekat pada 

diri lansia bersuku Jawa, ketika dirinya masih bisa melakukan aktivitas yang 

positif dan bermanfaat baik untuk dirinya maupun lingkungannya, akan 

menciptakan rasa bahagia di tengah kondisi fisiknya yang mulai menurun. 

Kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan menyenangkan seperti misalnya 

melakukan hobi, menyesuaikan kegiataan itu dengan kondisi fisiknya saat ini dan 

tidak memaksakan diri untuk melakukan kegiatan berat. Kegiatan-kegiatan ringan 

dan bermanfaat itu, selain bisa menyenangkan diri sendiri, bisa juga bermanfaat 

untuk orang lain. 

4.4.2.2.8 Mendapat kenikmatan 

 Faktor penyebab kebahagiaan lainnya adalah mendapat kenikmatan. 

Kenikmatan tidak hanya berupa mendapat hadiah atau diberikan rizki oleh Tuhan 

atau orang lain saja, hal lain juga mendapat hidayah dari Tuhan. Sikap hambeg 

wisata orang Jawa adalah sikap tenteram dan mantap (Yana, 2010:91). Ketakwaan 

kepada Tuhan Yang Maha Kuasa menyebabkan manusia akan bersikap tenteram 

dan merasa mantap di dalam kehidupannya. 
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 Rasa yang tentram dan mantap dilakukannya dengan usaha yang sungguh-

sungguh sehingga lansia bersuku Jawa mendapatkan kenikmatan dari Tuhan, baik 

dalam bentuk pengalaman spiritual maupun kenikmatan dalam hal materi. 

Pengalaman spiritual adalah ketika lansia bersuku Jawa merasakan hidupnya 

mendapat hidayah untuk berjalan di jalan Tuhan, sebagai jalan yang paling benar, 

dengan keyakinan agar hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Kenikmatan 

berupa materi bisa berupa hadiah yang diberikan oleh Tuhan melalui perantara 

orang lain dan mendapatkan rizki. Rizki tidak hanya berupa uang atau hal-hal 

bersifat materi lainnya, namun juga rizki seperti anak-anak yang soleh, pandai dan 

berbakti kepada orang tua, kehidupan yang bahagia dan tanpa ada beban yang 

berarti serta kerukunan hidup dengan orang-orang disekitarnya. 

4.4.2.2.9 Mandiri 

 Hidup mandiri, masih bisa menggunakan tenaga, akal dan pikirannya 

sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tidak menggantung kepada 

orang lain, terutama anak cucu, masyarakat sekitar dan dari pemerintah 

merupakan prediktor penyebab kebahagiaan. Hal-hal yang dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhannya sendiripun bermacam-macam, ada yang bertani, 

berdagang, menjadi pemuka agama atau menjadi tokoh masyarakat. Hidup 

mandiri tidak berarti hidup sendiri, namun hidup dengan kemampuan diri sendiri 

yang masih dimilikinya ditengah-tengah keterbatasan fisiknya yang sudah mulai 

menurun. 
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4.4.2.2.10 Uncategorize 

 Kategori uncategorize dalam pertanyaan nomor 2 ini terdapat 1 jawaban 

dari lansia yang tidak dapat dimasukkan dalam kategori yang sudah tersedia. 

Jawaban tersebut adalah pengendalian diri dalam hidup. 

4.4.2.2.11 Tidak ada jawaban 

 Pertanyaan mengenai faktor penyebab kebahagiaan terdapat dua jawaban 

responden penelitian yang tidak menjawab. 

 Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kebahagiaan (subjective well-

being) menurut lansia bersuku Jawa di Provinsi Jawa Tengah adalah ketika 

memiliki hubungan relasi sosial yang baik dan positif, keberhasilan dalam hidup, 

kebutuhan jasmani rohani dan ekonomi tercukupi, kesehatan, beribadah kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kenyamanan dalam hidupnya, bisa bermanfaat 

untuk sesama, mendapat kenikmatan dari Tuhan, dan bisa hidup mandiri. Pada 

dasarnya, pendapat lansia bersuku Jawa mengenai faktor penyebab kebahagiaan 

hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Pavot dan Diener. Menurut Pavot 

dan Diener (dalam Linley dan Joseph, 2004: 681), perangai, sifat dan karakter 

pribadi menjadi faktor yang paling mempengaruhi kebahagiaan. Pada lansia 

bersuku Jawa, faktor penyebab kebahagiaan terbesar adalah memiliki relasi sosial 

yang baik, keberhasilan dalam hidup dan kebutuhan jasmani rohani tercukupi. 

Ketika memiliki relasi sosial yang baik, kebahagiaan akan muncul karena 

memiliki pergaulan yang luas. Keberhasilan dalam hidupnya adalah ketika bisa 

menggapai cita-cita pada masa lampau. 
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Tabel 4.47 Perbandingan Faktor Penyebab Kebahagiaan (Subjective Well-being) 
antara Temuan Penelitan dan Teori dari Barat 

Temuan Teori dari Barat 
1. Memiliki relasi sosial yang baik 
2. Keberhasilan dalam hidup 
3. Kebutuhan jasmani rohani 

tercukupi 
4. Kesehatan 
5. Beribadah kepada Tuhan Yang 

Maha Esa 
6. Memiliki kenyamanan dalam 

hidupnya 
7. Bisa bermanfaat untuk sesama 
8. Mendapat kenikmatan dari Tuhan 
9. Hidup mandiri. 

Menurut Pavot dan Diener (dalam 
Linely dan Joseph, 2004: 681): 
1. Perangai/ watak 
2. Sifat 
3. Karakter pribadi lain 
4. Hubungan sosial 
5. Pendapatan 
6. Pengangguran 
7. Pengaruh sosial/ budaya 

 

4.4.2.3 Gambaran Efek atau Akibat yang Dirasakan Ketika Lansia Bersuku 

Jawa Mencapai Kebahagiaan 

Pertanyaan ketiga dalam penelitian ini adalah untuk mengungkap efek atau 

akibat yang dirasakan lansia bersuku Jawa setelah mencapai kebahagiaan. Efek 

yang dirasakan yaitu: (1) muncul perasaan yang menyenangkan, (2) lebih dekat 

dengan Tuhan, (3) sehat, (4) optimis dan percaya diri, (5) hidupnya lebih 

bermakna, (6) hubungan dengan sesama lebih dekat, (7) mempertahankan 

kebahagiaan dan (8) sabar dan pasrah. 

4.4.2.3.1 Muncul perasaan yang menyenangkan 

 Setelah mencapai kebahagiaan, menurut lansia bersuku Jawa, efek yang 

dirasakan adalah muncul perasaan yang menyenangkan. Perasaan-perasaan 

menyenangkan tersebut diantaranya adalah perasaan senang, nyaman, tenang, 

damai dan sejahtera. Kebahagiaan menurut lansia bersuku Jawa menimbulkan 

efek yang sangat menyenangkan, yaitu munculnya perasaan-perasaan yang 

menyenangkan dalam hidupnya. Menentramkan hati perlu dikembangkan sikap 
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nrimo, yaitu menerima kenyataan seperti apa adanya dengan lapang dada setelah 

berusaha (Suardiman, 2011: 244). Hal yang dilakukan lansia setelah melakukan 

usaha-usaha untuk memperoleh kebahagiaan adalah munculnya perasaan yang 

menyenangkan. Perasaan-perasaan ini muncul ketika lansia bersuku Jawa 

menerima dengan lapang dada atas segala yang diberikan Tuhan kepada dirinya. 

Maka kebahagiaan itu akan muncul dengan sendirinya.  

4.4.2.3.2 Lebih dekat dengan Tuhan 

 Rasa syukur atas Tuhan yang telah memberikan nikmat berupa 

kebahagiaan ditunjukkan dengan cara menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi 

larangan-Nya. Merasakan dirinya dekat dengan Tuhan, beribadah dengan khusyuk 

dan bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Tuhan merupakan 

penyebab responden merasakan lebih dekat Tuhan. 

 Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, manusia akan bersikap 

tenteram dan merasa mantap di dalam kehidupannya. Sikap ini tumbuh karena 

keyakinannya bahwa semua kejadian ini merupakan kehendak Sang Pencipta 

(Yana, 2010: 91-92). Sikap-sikap ini yang tercermin pada lansia bersuku Jawa, 

bahwasanya kebahagiaan yang diperolehnya merupakan pemberian dari Tuhan 

dan oleh karenanya sebagai bentuk terima kasih karena telah diberikan 

kenikmatan dan ketentraman dalam hidupnya, lansia bersuku Jawa bersyukur dan 

hal ini berpengaruh terhadap peningkatan keimanannya. Hal-hal tersebut yang 

membuat lansia bersuku Jawa merasakan lebih dekat dengan Tuhan. 
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4.4.2.3.3 Sehat 

 Kebahagiaan yang dirasakan juga berdampak pada kesehatan. Jika lansia 

tersebut merasakan kebahagiaan, maka dirinya akan menjadi sehat jasmani dan 

rohaninya. 

 Berbeda dengan kesehatan yang menjadikan dirinya bahagia. Pada efek 

yang dirasakan lansia bersuku Jawa ketika merasakan kebahagiaan adalah 

mendapatkan kesehatan. Roysamb, Neale, Kjennend, Harris (2003: 1136) dalam 

jurnalnya yang berjudul “Happiness and Health: Environmental and Genetic 

Contributions to the Relationship between Subjective well-being, Perceived 

Health, and Somatic Illness” menerangkan bahwa kesejahteraan atau kebahagiaan 

berpengaruh terhadap kesehatan individu. Semakin bahagia individu akan 

semakin meningkat pula kondisi kesehatannya. 

4.4.2.3.4 Optimis dan percaya diri 

 Bahagia juga dapat memunculkan rasa optimis dan percaya diri. Optimis 

dan percaya diri yang termasuk di dalamnya pula semangat hidup sebagai akibat 

yang dirasakan ketika lansia bersuku Jawa mendapatkan kebahagiaan. 

 Tercermin pada sifat masyarakat Jawa yang jayeng bawana langgeng 

(Yana, 2010: 99) yaitu mampu mengalahkan semua rintangan, cobaan dan godaan 

di dalam kehidupan untuk mempersiapkan diri, keturunan dan generasi penerus 

sehingga mampu mencapai kebahagiaan hidup dan kehidupan dunia dan akhirat. 

4.4.2.3.5 Hidupnya lebih bermakna 

 Lansia bersuku Jawa mengungkapkan bahwa efek setelah mencapai 

kebahagiaan adalah hidupnya lebih bermakna. Ketika seseorang bahagia, maka 



183 
 

 
 

saat itu pula dia merasakan hidupnya bermakna. Perasaan memiliki kebermaknaan 

hidup tercermin dalam sikap lansia bersuku Jawa yakni dengan terus menjadi 

seseorang yang berguna dan bermanfaat untuk keluarga dan lingkungan 

sekitarnya. Sekalipun sudah lanjut usia dengan berbagai permasalahan pada 

kondisi kesehatan, tidak menyurutkan semangat lansia untuk terus bermakna 

dalam hidupnya. 

 Hampir semua lansia senang dan bangga menjadi anggota organisasi sosial 

kemasyarakatan (Suardiman, 2011: 239). Inti dari kegiatan ini adalah adanya 

peluang untuk bertemu dengan sesama lansia atau yang lebih muda, sehingga bisa 

berkomunikasi, bertukar informasi serta mencurahkan segala uneg-uneg dan juga 

dapat bersenda gurau, menghalau kesepian dan mendapatkan kegembiraan. 

Menurutnya, dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial 

kemasyarakatan ini, memunculkan perasaan yang bermakna dalam hidupnya, 

yaitu ketika dirinya masih dibutuhkan orang lain, misalnya dengan dibutuhkan 

nasihat-nasihatnya dalam kegiatan-kegiatan. 

4.4.2.3.6 Hubungan dengan sesama lebih dekat 

 Kebahagiaan juga menimbulkan efek yang positif dalam kehidupan 

dengan sesamanya. Hubungan dengan sesama menjadi lebih dekat, karena 

masing-masing dapat saling mengasihi satu sama lain. Kehidupan sosial yang 

sehat baik dengan keluarganya, maupun dengan lingkungan masyarakat. 

Kebersamaan yang tercipta dengan keluarganya dan masih bisa bersosialisasi 

dengan masyarakat luas. Hidup guyub, rukun, damai dan tentram. 
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 Hidup yang rukun mempunyai nilai emosional yang tinggi untuk orang 

Jawa (Suseno, 1983: 65). Segala manifestasi lahiriah adanya suatu pertentangan 

dirasakan sebagai perasaan tidak enak sehingga orang Jawa lebih suka untuk 

menomorduakan egonya ketimbang harus bertentangan dengan orang lain. Sifat 

orang Jawa yang tidak suka bertentangan tersebut dapat meminimalisir terjadinya 

konflik di tengah-tengah kehidupan sosialnya, sehingga hubungannya dengan 

sesama menjadi lebih dekat. 

4.4.2.3.7 Mempertahankan kebahagiaan 

 Efek yang dirasakan lansia bersuku Jawa setelah mencapai kebahagiaan 

adalah akan terus mempertahankan kebahagiaan. Selain dengan mempertahankan 

kebahagiaan yang telah didapatnya, mereka juga mampu menghargai kebahagiaan 

yang telah didapatnya serta ingin terus mendapat kebahagiaan yang lebih baik dan 

lebih banyak lagi. 

 Berupaya untuk terus mempertahankan kebahagiaan juga merupakan sifat 

dasar manusia yang tidak pernah puas dengan kondisinya saat itu. Namun upaya 

ini juga perlu dilakukan untuk meningkatkan usia harapan hidup lansia. 

Bagaimanapun juga, apabila seorang lansia merasakan bahagia, akan terasa 

manfaatnya pada kondisi fisiknya. 

4.4.2.3.8 Sabar dan pasrah 

 Efek setelah mencapai kebahagiaan menurut lansia bersuku Jawa selain 

yang sudah disebutkan pada bahasan-bahasan di atas juga berupa sabar dan 

pasrah. Sabar adalah dalam upayanya mendapatkan kebahagiaan, tidak akan 

tergesa-gesa dengan memaksakan kehendak kepada keadaan dirinya maupun 
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kepada Tuhan agar mendapat bahagia lebih cepat. Sabar adalah usaha kontrol diri 

manusia untuk berbuat sesuai dengan kemampuan dan mempunyai pengharapan 

atas sesuatu yang indah dan membahagiakan setelah melakukan usaha untuk 

mendapatkan kebahagiaan tersebut. Pasrah disini adalah sebagai bentuk rasa 

syukur kepada Tuhan karena telah diberikan kebahagiaan. Pasrah juga sebagai 

menyerahkan diri pada apa Tuhan dan ikhlas terhadap apa yang telah diberikan 

Tuhan. 

 Sifat masyarakat Jawa yang hambeg wisata memang identik dengan 

pasrah. Hambeg wisata bukan berarti pasrah menyerah tanpa usaha, tetapi justru 

karena kesadaran bahwa semua kejadian di alam semesta ini terjadi karena 

kehendak Tuhan, sedangkan Tuhan juga menghendaki manusia harus membangun 

tata kehidupan untuk mensejahterakan kehidupan alam semesta, maka dalam 

rangka hambeg wisata itu manusia juga merasa tenteram dan mantap dalam 

melakukan usaha, berkarya dan upaya di dalam membangun kesejahteraan alam 

semesta (Yana, 2010: 92). 

4.4.2.3.9 Uncategorize 

 Pertanyaan mengenai efek setelah mencapai kebahagiaan terdapat dua 

jawaban responden yang termasuk dalam uncategorize. Jawaban-jawaban tersebut 

adalah lancar tanpa hambatan dalam melaksanakan tugas baik bersama keluarga 

maupun lingkungan dan rasa lelah menjadi lelah. 

 Efek yang didapat setelah mencapai kebahagiaan menurut lansia bersuku 

Jawa dapat diambil kesimpulan yaitu munculnya perasaan yang menyenangkan 

yang juga berakibat baik pada kehidupan beragamanya, yaitu lebih dekat dengan 
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Tuhan, kesehatan, optimis dan percaya diri, hidupnya menjadi lebih bermakna 

sehingga hubungan dengan sesama lebih dekat serta terus berupaya untuk 

mempertahankan kebahagiaan dengan sikap yang sabar dan pasrah. Penelitian 

terdahulu belum ada yang mengungkap efek yang didapat setelah mendapatkan 

kebahagiaan. Oleh karena itu, temuan penelitian ini merupakan temuan yang baru.
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada lansia bersuku Jawa di 

Provinsi Jawa Tengah dapat disimpulkan bahwa: 

(1) Kebermaknaan hidup menurut lansia bersuku Jawa adalah suatu kondisi 

dimana seseorang merasakan hidup yang berguna baik untuk dirinya sendiri 

maupun orang lain serta mampu melaksanakan ibadah kepada Tuhan yang 

berdampak pada mempunyai hubungan sosial yang baik yang menghasilkan 

kehidupan yang baik dan menghasilkan perasaan bahagia dan kepuasan serta 

bisa hidup mandiri, menjadi teladan untuk kehidupan sekitarnya dan 

mempunyai kesan untuk keluarga, masyarakat dan lingkungan. Adapaun 

tujuan lansia memperoleh hidup yang bermakna adalah keinginan untuk hidup 

yang bahagia dan sejahtera, bermanfaat bagi sesama, menjalankan perintah 

agama, bertambah luas pergaulan, mencapai kepuasan dalam hidup, dan 

menjadi teladan. Sumber-sumber kebermaknaan hidup menurut lansia bersuku 

Jawa adalah (1) interaksi dengan lingkungan sosial, (2) keimanan kepada 

Tuhan, (3) aktif berkarya, (4) sikap tabah, sabar dan ikhlas, (5) harapan, (6) 

diri sendiri, (7) ilmu pengetahuan, pendidikan dan pengalaman; dan (8) sehat. 

Pengaruh positif yang dirasakan lansia bersuku Jawa ketika merasakan hidup 

yang bermakna adalah memiliki suasana hati yang positif, optimis dan percaya 

diri, memiliki hubungan sosial yang positif, peningkatan keimanan kepada 
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Tuhan, memiliki manfaat pada sesama, sehat jasmani dan rohani, menjadi 

teladan, dan hidup bersahaja. Pengaruh yang dirasakan ketika merasakan 

hidup yang kurang bermakna yaitu memiliki perasaan, pikiran dan tindakan 

negatif, tidak/ kurang bermanfaat, tidak bersemangat, tidak sehat, rugi serta 

ingin memperbaiki diri. 

(2) Definisi kebahagiaan (subjective well-being) menurut lansia bersuku Jawa 

adalah suatu perasaan yang menyenangkan berupa tenang, nyaman, tentram, 

damai, bangga, senang/gembira dan puas; serta sejahtera dalam hidupnya, bisa 

berkumpul dengan keluarga, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, 

diberikan sehat, keinginan dalam hidupnya tercapai, berguna bagi sesamanya 

serta sukses hidup di dunia. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan 

kebahagiaan menurut lansia bersuku Jawa di Provinsi Jawa Tengah adalah 

ketika memiliki relasi sosial yang baik dan positif, keberhasilan dalam hidup, 

kebutuhan jasmani rohani tercukupi, kesehatan, beribadah kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, memiliki kenyamanan dalam hidupnya, bisa bermanfaat untuk 

sesama, mendapat kenikmatan dari Tuhan, dan bisa hidup mandiri. Efek 

mendapatkan kebahagiaan menurut lansia bersuku Jawa yaitu munculnya 

perasaan yang menyenangkan yang juga berakibat baik pada kehidupan 

beragamanya, yaitu lebih dekat dengan Tuhan, kesehatan, optimis dan percaya 

diri, hidupnya menjadi lebih bermakna sehingga hubungan dengan sesama 

lebih dekat serta terus berupaya untuk mempertahankan kebahagiaan dengan 

sikap yang sabar dan pasrah.  
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5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan urgensi penelitian, maka dapat dijelaskan 

beberapa saran untuk pihak yang terkait, yaitu sebagai berikut: 

(1) Bagi peneliti, penelitian ini dapat dilakukan pada responden penelitian yang 

tidak terbatas hanya pada satu provinsi saja, namun bisa di provinsi lain yang 

memiliki responden penelitian karakteristik yang sama untuk lebih 

memperkaya teori. Penelitian ini tidak terbatas pada karakteristik orang suku 

Jawa. Sebagai pembanding, bisa dilakukan penelitian pada suku-suku lain di 

Indonesia. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai penelitian terdahulu 

jika ada peneliti yang ingin meneliti tentang penelitian serupa.  

(2) Bagi lansia, keluarga, lingkungan sosial, dan pihak-pihak seperti panti wredha, 

wisma lansia, dinas sosial dan LSM yang peduli pada lansia supaya bisa 

membantu lansia dalam meningkatkan kebermaknaan hidup dan subjective 

well-being. Penurunan kondisi fisik pada lansia akan berakibat pada 

kesehatannya. Kondisi fisik yang tidak sehat akan berpengaruh pada 

aktivitasnya, termasuk pada hasrat untuk meraih hidup yang bermakna. 

Pentingnya meraih kesejahteraan di masa tua agar lansia merasakan 

kebahagiaan secara psikologis Dengan meningkatnya rasa kebermaknaan 

hidup lansia, akan meningkatkan pula pada kebahagiaan dan 

kesejahteraannya.
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Proses Kegiatan 

 

 

Peneliti sedang mewawancarai dan membantu responden penelitian dalam 

pengisian angket 
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Peneliti sedang melakukan proses kategorisasi yang dibantu oleh rekan 
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Studi Pendahuluan 

 

Pertanyaan: 

1. Apa makna kebahagiaan menurut Bapak/Ibu? 

2. Apa saja yang dapat menyebabkan kebahagiaan pada Bapak/Ibu? 

3. Apa efek atau akibat yang Bapak/Ibu rasakan setelah mendapatkan 

kebahagiaan? 

4. Apa yang Bapak/Ibu ketahui mengenai hidup yang bermakna? 

5. Menurut Bapak/Ibu, apa saja bentuk hidup yang bermakna itu? 

6. Apa saja yang menjadi sumber Bapak/Ibu merasakan hidup yang 

bermakna? 

7. Apa saja pengaruh positif yang dirasakan ketika merasakan hidup 

bermakna? 

8. Apa saja pengaruh yang dirasakan ketika merasakan hidup tidak 

bermakna? 

9. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada kaitannya antara hidup yang bermakna 

dengan kebahagiaan? Mengapa? 
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Subjek 1 

Nama : Sarpin 

Usia : 69 tahun 

Alamat : Banyumas 

Jawaban 

1. Hidup kita merasa tenang, cita-citanya terkabul, ketentraman dalam 

hidupnya 

2. – bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa masih diberi umur panjang dan 

kesehatan 

- Membimbing anak sudah menikah semua dan bisa mencari nafkah 

sendiri 

- Merasa bahagia selaku orang tua bisa mengantar anak ke pintu 

kesuksesan 

3. Hati merasa tenang, pikiran lebih terbuka, selalu berserah diri kepada 

Yang Maha Kuasa 

4. - Hidup yang bermanfaat bagi orang lain 

- Hidup yang bermanfaat bagi keluarga 

- Kita selalu bermusyawarah dengan keluarga 

5. - Tetap bersyukur didalam keadaan apapun 

- Selalu mengedepankan musyawarah 

- Selalu menghargai kepada sesama 

- Patuh kepada aturan pemerintah dan agama 



199 
 

 
 

6. Pengetahuan dan pengalaman yang luas, bisa membantu orang lain, mau 

bertanya mengenai hal-hal yang kita tidak tahu 

7. Hidup merasa dihargai oleh orang lain, sering diajak bermusyawarah 

untuk kepentingan bersama, sering atau selalu dimintai tolong oleh orang 

lain atau keluarga 

8. Kita mempunyai pikiran yang jelek, tindakan kita terlalu sembrono, selalu 

berpikiran yang diluar kemampuan kita atau selalu berkhayal 

9. Jelas berkaitan hidup yang bermakna dengan kebahagiaan. hidup 

bermakna kita selalu dihargai orang lain. kebahagiaan itu dihati kita 

sendiri, semua cita-cita terkabul 
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Subjek 2 

Nama : Sudiyanto 

Usia : 69 tahun 

Alamat : Purwokerto 

Jawaban: 

1. Menurut saya kebahagian adalah ketika segala kebutuhan atau kepuasaan 

baik secara lahir maupun batin dapat terpenuhi atau tercukupi semuanya  

2. Tidak ada beban masalah dalam hidup, hidup berjalan tahap demi setahap 

karena adanya program dalam hidup 

3. Kita bisa merasakan kebahagiaan karena kita mampu bersyukur atas apa 

yang sudah alloh berikan kepada kita 

4. Hidup yang bermakna yaitu mampu bersyukur kepada Allah atas segala 

kehidupan yang Allah berikan kepada kita 

5. Bentuk hidup yang bermakna tercukupi segala kebutuhan-kebutuhan 

dalam hidup 

6. Sumbernya selalu beribadah dan mengucapkan syukur atas apa yang sudah 

diberikan 

7. Menurut saya merasakan sebuah ketenangan dalam hidup 

8. Menurut saya ketika kita bisa memaknai hidup ini saya merasakan tidak 

ada efek negatifnya 
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9. Ada karena bermaknanya hidup kita mampu untuk mensyukuri segala 

sesuatu yang Alloh berikan sehingga hidup kita terasa lebih tenang 

ketenangan itu yang menyebabkan kebahagian 
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Subjek 3 

Nama : Hindun 

Usia : 67 tahun 

Alamat : Purwokerto 

Jawaban: 

1. Kebahagian menurut saya sesuatu di dalam hidup yang bisa saya syukuri, 

rasakan kenikmatannya, dan mungkin segala keinginan bisa terpenuhi 

2. Kalau saya yang menyebabkan bahagia yaitu kesehatan, menurut saya 

kesehatan harga yang paling termahal di dunia 

3. Mensyukuri segala apa yang di berikan Alloh kepada kita bersyukur 

menurut saya sumber kehidupan 

4. Hidup yang bermakna menurut saya mampu merasakan kekuasaan alloh 

dan mensyukuri segala nikmat-nikmat dr Allah swt 

5. Hidup yang bermakna bentuknya menurut saya merasakan suatu hal yang 

menyenangkan dalam hidup atau tidak ada beban di dalam hidup kata lain 

tidak ada pikiran 

6. Sumber saya bisa merasakan hidup yang bermakna selalu dekat dengan 

Allah swt 

7. Pengaruh positifnya dijauhkan dari penyakit, krna awal dr penyakit 

biasanya kan dr pikiran yang menumpuk 
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8. Pengaruh negatifnya ketika mersakan hidup yang bermakna tidak ada 

karna hidup yang bermakna kan bisa merasakan suatu hal yang 

menyenangkan di dalam hati 

9. Ada karena hidup yang bermakna mampu membuat hidup kita lebih 

terjamin atau istilahnya lebih berkualitas dan hidup yang berkualitas 

mempu menjadikan kita bahagia karena segala sesuatu yang kita inginkan 

bisa terpenuhi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



204 
 

 
 

Subjek 4 

Nama : Sutirah 

Usia : 68 tahun 

Alamat : Banyumas 

Jawaban: 

1. Apabila orang tahu/mengetahui/menyadari siapa dirinya, sehingga dalam 

bersikap, berperilaku, bercita-cita selalu didasarkan atas kemampuan lahir 

batin orang itu 

2. – mendapat kemudahan dalam menghadapi segala hal 

- Keberadaannya dapat diterima oleh masyarakat sekelilingnya 

- Dari sifat “NARIMA” menjadikan tidak pernah merasa kekurangan 

3. Selalu bersyukur karena sudah diberikan kehidupan yang layak 

4. Apa sesungguhnya hidup ini, apa yang harus/ wajib dilakukan di dalam 

hidup ini, apa sesungguhnya tujuan hidup ini 

5. – mengendalikan sikap/ perilaku secara seimbang selaras 

- Tahu siapa dirinya 

- Dapat menempatkan dirinya dalam situasi dan kondisi apapun 

- Dapat menerima kondisi seperti apapun karena yakin bahwa hidup ini 

sudah digariskan oleh Maha Sutradara 

6. – sifat sabar, jujur, berserah, ikhlas, kasih sayang dan “ELING” kepada 

Sang Pencipta 
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- Dapat membaca segala peristiwa yang terjadi sepanjang waktu, itu 

sebagai guru besar, atau sebagai firman Allah yang tidak ditulis 

7. Merasa lega dan tenteram, percaya diri, merasa hidup ini indah 

8. Diri ini dianggap tidak maju oleh orang lain, diri ini dianggap orang tidak 

umum 

9. Dapat, karena hidup bermakna bersumber dari pola pikir yang positif 

didasari penyerahan diri kepada Tuhan yang diyakini bahwa seindah 

apapun duniawi ini bukanlah tujuan hidup, melainkan sebuah jalan yang 

pasti akan kita tinggalkan 
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Subjek 5 

Nama : Hj. Kartinah 

Usia : 77 tahun 

Alamat : Banyumas 

Jawaban: 

1. Makna kebahagiaan: 

- Merasa senang dapat menyumbangkan tenaga, pikiran kepada negara 

- Senang dan bahagia apabila anak didiknya menjadi anak yang pandai 

- Anak yang soleh 

2. Yang menyebabkan bahagia: 

- Bersyukur pada Allah, dapat membaktikan diri kepada pemerintah 

- Diberi kesehatan/ kesabaran 

- Mencerdaskan anak didik 

- Memperbanyak amal 

- Banyak teman 

3. Merasa tenang dan tentram dalam hidupnya 

4. Hidup yang bermakna adalah hidup yang mampu dan mau 

menyumbangkan tenaga, pikiran dan waktu untuk mengabdikan diri 

kepada masyarakat, bangsa, negara dan agama 

5. Contoh: guru, bidan, dokter, tokoh masyarakat, pejabat negara dll 

6. Yang menjadi sumbernya: pendidikan, ilmu, pengalaman, kemampuan, 

waktu 
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7. Pengaruh positif yang dirasakan: banyak silaturahmi, mempererat 

persaudaraan, banyak ilmu, banyak pengalaman 

8. Pengaruh negatif: menghadapi masyarakat banyak itu harus sabar dan 

tekun 

9. Ya, sebab dapat menyumbangkan tenaga, pikiran, ilmu untuk kepentingan 

negara, nusa, bangsa dan agama 
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Dinamika Subjective Well-being Lanjut Usia 

(Lansia)  

Bersuku Jawa di Provinsi Jawa Tengah  

 

 

 

 

 

Psikologi  

Universitas Negeri Semarang 
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Kepada  

Yth.Bapak/Ibu yang terhormat, 

Di tempat 

 

Di tengah kesibukan Bapak/Ibu beraktivitas, perkenankanlah meluangkan 

sedikit waktu Bapak/Ibu sekalian untuk mengisi angket berikut ini. Angket ini 

diedarkan untuk penelitian tugas akhir kuliah/skripsi di jurusan Psikologi, 

Universitas Negeri Semarang. 

Respon yang sesuai dengan keadaan, perasaan dan pikiran Bapak/Ibu 

sangat dibutuhkan dalam pengisian angket ini, karena sangat membantu dalam 

penyusunan tugas akhir/skripsi ini. Angket ini bertujuan untuk mendapatkan data 

mengenai ”Dinamika Subjective Well-being Lanjut Usia (Lansia) Suku Jawa di 

Provinsi Jawa Tengah”. Semua respon dan identitas yang Bapak/Ibu berikan 

dijamin penuh kerahasiaannya. Sehingga sangat diharapkan Bapak/Ibu mengisi 

semua pertanyaan dalam angket ini. 

 

Cara pengisian angket ini adalah : 

1. Lengkapi identitas Bapak/Ibu dengan lengkap 

2. Silakan Bapak/Ibu baca pertanyaan dengan teliti. 

3. Tulislah jawaban Bapak/Ibu dengan tulisan yang jelas dan mudah dibaca. 

4. Semua pertanyaan harus dijawab. 

5. Apabila Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam mengisi, silakan 

menanyakan kepada kami. 

6. Jawaban Bapak/Ibu silakan diteliti kembali sebelum mengembalikan 

angket ini. 

 

Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu guna mengisi 

angket ini, saya ucapkan terimakasih. 

 

Apabila ada yang kurang jelas silahkan menghubungi : 
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Nama    : 

Usia   : 

Jenis Kelamin  :   Laki-laki 

Perempuan 

Status   :  Belum Menikah   Janda 

Menikah    Duda 

Tempat Tinggal :  Tinggal Sendiri 

Tinggal Bersama Keluarga 

Panti Wredha 

Agama   : 

Pekerjaan Terakhir : 

Riwayat Penyakit : 

Kesibukan Saat Ini : 

Alamat   : 
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BAGIAN I 

1. Menurut saya, bahagia adalah .......................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

2. Apa saja yang menyebabkan Bapak/Ibu merasa bahagia? 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

3. Apa efek atau akibat yang Bapak/Ibu rasakan setelah mendapatkan 

kebahagiaan? 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 

BAGIAN II 

4. Menurut saya, pengendalian emosi adalah  ....................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

5. Apa saja yang mempengaruhi kemampuan Bapak/Ibu dalam mengendalikan 

emosi? 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

6. Bagaimana cara mengendalikan emosi yang selama ini Bapak/Ibu lakukan? 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

7. Apa saja yang Bapak/Ibu rasakan ketika mampu mengendalikan emosi? 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  



212 
 

 
 

8. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada kaitannya kebahagiaan dengan pengendalian 

emosi? Mengapa? 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 

BAGIAN III 

9. Menurut saya, bersyukur adalah  ...................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

10. Selama ini kondisi seperti apa yang menyebabkan Bapak/Ibu dapat 

bersyukur? 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

11. Bagaimana bentuk bersyukur yang Bapak/Ibu ketahui dan jalani selama ini? 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

12. Apa dampak yang Bapak/Ibu rasakan saat dapat bersyukur? 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

13. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada kaitannya bersyukur dengan 

kebahagiaannya? Mengapa? 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  
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BAGIAN IV 

14. Menurut saya, hidup yang bermakna adalah  .................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

15. Menurut Bapak/Ibu, apa saja tujuan dari kebermaknaan hidup? 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

16.  Apa saja yang menjadi sumber Bapak/Ibu merasakan kebermaknaan hidup? 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

17. Apa saja pengaruh positif yang dirasakan ketika merasakan kebermaknaan 

hidup? 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

18. Apa saja pengaruh yang dirasakan ketika merasakan hidup yang kurang 

bermakna? 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

19. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada kaitannya antara hidup yang bermakna 

dengan kebahagiaan? Mengapa? 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

BAGIAN V 

20. Menurut pengalaman bapak atau ibu penilaian diri secara positif adalah .......................  
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 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

21. Menurut pengalaman bapak atau ibu penilaian secara negatif adalah  ............................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

22. Apa saja yang menjadi patokan atau kriteria ketika melakukan penilaian diri 

secara positif atau negatif? 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

23. Bagaimana cara bapak atau ibu melakukan evaluasi diri sehingga 

menghasilkan penilaian positif atau negatif? 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

24. Dampak apa saja yang bapak atau ibu rasakan dalam kehidupan sehari-hari 

ketika telah melakukan penilaian diri? 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

25. Menurut bapak atau ibu, apakah ada kaitannya penilaian diri positif-negatif 

dengan kebahagiaan? Alasannya? 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

BAGIAN VI 

26. Menurut saya, dukungan sosial adalah  ..........................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  
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27. Berupa apa saja bentuk dukungan sosial yang Bapak/Ibu butuhkan? 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

28. Dukungan dari mana saja yang Bapak/ Ibu butuhkan?  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

29. Selama ini, Bapak/Ibu memperoleh dukungan berupa apa saja? 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

30. Apa saja yang dirasakan Bapak/Ibu setelah memperoleh dukungan sosial? 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

31. Apakah ada kaitannya antara kebahagiaan yang Bapak/Ibu rasakan dengan 

dukungan sosial? Mengapa? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…. 

 

TERIMA KASIH 

 
 


