
 
 

 

 

 

 

DUKUNGAN SOSIAL DAN SUBJECTIVE WELL-BEING 

PADA LANJUT USIA BERSUKU JAWA DI PROVINSI 

JAWA TENGAH 

 

SKRIPSI 

disajikan sebagai salah satu syarat  

untuk memperoleh gelar Sarjana Psikologi 

 

oleh 

Yusri Maulina 

1511409031 

 

JURUSAN PSIKOLOGI 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  

2014  



ii 
 

 

  



 
 

iii 
 

 



iv 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah 

kesulitan itu ada kemudahan.”  (QS. Al-Insyirah: 5-7) 

“Tak mungkin sempurna tapi tetap berproses.” (Penulis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN: 

Mamah dan Papah; 

Mbak Lia, Mas Kiki, Mbak Pipit, Fadli; 

Sahabat-sahabat; 

Almamaterku Psikologi UNNES, dan; 

Seluruh Lanjut usia  di Jawa Tengah.  

 

 



 
 

v 
 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur senantiasa kepada Allah SWT sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dukungan Sosial dan Subjective Well-Being 

pada Lanjut Usia Bersuku Jawa di Provinsi Jawa Tengah”.  

Skripsi ini dapat terselesaikan tentunya tidak terlepas dari peran berbagai 

pihak yang telah banyak membantu. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis 

mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Drs. Hardjono, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UNNES. 

2. Dr. Edi Purwanto, M.Si, selaku Ketua Jurusan Psikologi. 

3. Liftiah, S.Psi, M.Si, selaku dosen pembimbing I yang berkenan  meluangkan 

waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis. 

4. Luthfi Fathan Dahriyanto S.Psi., M.A, selaku dosen pembimbing II.  

5. Andromeda, S. Psi, M. Psi selaku penguji utama sidang skripsi. 

6. Rahmawati Prihastuty, S.Psi, M. Si selaku sekretaris sidang skripsi. 

7. Segenap keluarga besar dosen jurusan Psikologi UNNES yang dengan tulus 

ikhlas memberikan pengajaran selama penulis menempuh studi. 

8. Mamah dan Papah tercinta. Ibu Lianatus Sholikha dan Bapak Munawir Tamjid. 

Terima kasih atas semangat, kasih sayang, nasehat, pengorbanan dan 

ketulusannya dalam mendampingi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa 

melimpahkan rahmat dan ridhoNya kepada keduanya. Semoga skripsi ini dapat 

menjadi kado terindah di tahun ke 51 beliau. Selamat ulang tahun, Mamah.  



 
 

vi 
 

9. Kakak dan Adik, serta keponakan-keponakan yang selalu mampu menjadi tempat 

beristirahat dan melepas penat yang luar biasa.  

10. Rekan-rekan seperjuangan. Anistya Wulandari. P, Nugraheni Putri.U, Aulia .R, 

Bidadari Monalisa, Ira El Khawa, Susi, dan Zulfa. Terima kasih atas diskusi, 

semangat, dan kebersamannya dalam melewati proses yang luar biasa ini.  

11. Sahabat-sahabat Psikologi 2009 (khususnya Iwul, Anis, Rahmat, dan Danang). 

Terima kasih atas bantuan, saran, motivasi, dan semangatnya.  

12. Aim, Tika, Lely, Pie, Ifa, Iin, Dina, Ucup, Sugi, Nadlif, Ulin, Ibnu, Fajar, Electra, 

Topan. Terima kasih atas bantuan, semangat dan persaudaraannya. 

13. Seluruh Lanjut usia di Jawa Tengah yang bersedia menjadi subjek penelitian. 

Terima kasih atas tenaga, fikiran, waktu, dan keikhlasannya sehingga skripsi ini 

dapat terselesaikan.   

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang turut berperan dalam 

penulisan skripsi ini.  

 Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna. 

Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun 

guna menjadi acuan dalam bekal pengalaman bagi penulis untuk lebih baik di masa 

yang akan datang.  

 

Semarang, Mei  2014 

 

Penulis 



 
 

vii 
 

ABSTRAK 

Maulina, Yusri. 2014. Dukungan Sosial 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., II. 

Luthfi Fathan Dahriyanto, S.Psi., M.A.   

 

Kata Kunci : dukungan sosial, subjective well-being, lanjut usia suku jawa 

 

Latar belakang penelitian ini adalah terjadinya peningkatan Angka Harapan 

Hidup (AHH) lansia di Provinsi Jawa Tengah. Fenomena yang ada menunjukan 

bahwa peningkatan AHH lansia tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan 

lansia. Meningkatnya AHH akan mendatangkan problematika sosial baru di masa 

mendatang. Permasalahan pada lansia merupakan masalah yang multidimensial mulai 

dari masalah fisik, psikis, sosial, dan ekonomi. Permasalahan lain timbul sebagai 

akibat dari proses industrialisasi dan pengaruh globalisasi berupa pengikisan budaya 

serta berubahnya nilai sosial masyarakat yang mengarah pada tatanan kolektivistik 

bergeser ke masyarakat individualistik yang menyebabkan lansia tersisih dari 

lingkungan. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah (i) gambaran dukungan sosial 

pada lansia bersuku Jawa; (ii) gambaran subjective well-being (SWB) pada lansia 

bersuku Jawa; dan (iii) dinamika keterkaitan antara dukungan sosial dan SWB pada 

lansia bersuku Jawa di Provinsi Jawa Tengah.  

Penelitian dilakukan dengan pendekatan indigenous psychology. Subjek 

penelitian yaitu lansia bersuku Jawa di Provinsi Jawa Tengah dengan karakteristik 

usia di atas 60 tahun. Metode pengumpulan data yaitu survey, pengambilan sampel 

dengan menggunakan teknik insidental sampling. Data dikumpulkan dengan open-

ended questionnaire. Analisis data dilakukan dengan pendekatan indigenous 

psychology melalui proses preliminary coding, aksial coding, dan cross-tabulasi.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa prinsip hidup pada lansia bersuku Jawa 

berupa tepa sarira, nrima, dsb memberikan pengaruh bagi lansia dalam menjelaskan 

gambaran mengenai dukungan sosial dan SWB. Dukungan sosial yang dibutuhkan 

lansia sudah terpenuhi meskipun terdapat perbedaan dalam urutannya, yaitu adanya 

perhatian, dorongan semangat, dukungan sarana dan prasarana, saran dan solusi, serta 

bimbingan rohani dan dukungan spiritual yang bersumber dari keluarga, masyarakat, 

teman, pemerintah, organisasi, dan pemuka agama. Munculnya SWB disebabkan oleh 

adanya relasi sosial yang baik, keberhasilan dalam hidup, kebutuhan terpenuhi, 

kesehatan, beribadah kepada Tuhan, kenyamanan, bermanfaat, serta mandiri. 

Keterkaitan antara keduanya dilatar belakangi oleh prinsip hidup serta kondisi pada 

fase lansia. Dukungan sosial penting dalam memunculkan SWB seiring dengan 

adanya perubahan yang dialami. Penekanan budaya Jawa yang tidak ditemukan pada 

budaya Barat yaitu terdapatnya falsafah hidup yang memandang penting kehidupan 

beragama serta kuatnya kepercayaan terhadap kekuatan magis, dan religious. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

 Lanjut usia merupakan suatu periode penutup dalam rentang hidup 

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). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 1992 Tentang Kesehatan, lanjut usia adalah seseorang yang karena usianya 

mengalami perubahan biologis, fisik, kejiwaan, dan sosial. 

 Pada masa lanjut usia, orang banyak mengalami perubahan baik fisik 

maupun psikologis. Dalam tahapan fase ini, terjadi perubahan-perubahan yang 

dialami individu khususnya terjadinya kemunduran dalam berbagai fungsi dan 

kemampuan yang pernah dimilikinya. Secara umum kondisi fisik seseorang yang 

telah memasuki masa lanjut usia mengalami penurunan. Penurunan kondisi fisik 

lanjut usia berpengaruh juga pada kondisi psikis.  

 Penduduk lanjut usia pada umumnya memiliki fisik maupun nonfisik yang 

kondisinya telah banyak mengalami penurunan akibat proses alamiah yang 

disebut proses menua (aging). Proses menua adalah proses alami yang disertai 

adanya penurunan kondisi fisik, psikologis, maupun sosial yang saling 

berinteraksi satu sama lain, (Kusumoputro 2002 dalam BPS). Kondisi ini 

mengisyaratkan bahwa peningkatan jumlah penduduk lansia juga membawa 

1 
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konsekuensi makin meningkatnya kebutuhan pelayanan bagi penduduk, 

khususnya pelayanan lanjut usia.  

 Provinsi Jawa Tengah selama beberapa tahun ini sedang mengalami 

kenaikan  B jumlah penduduk usia tua yang dapat digambarkan dari semakin 

meningkatnya rasio ketergantungan umur tua (Aged Dependency Ratio). ADR 

adalah suatu angka yang menggambarkan beban tanggungan penduduk usia 

produktif (15-64 tahun) terhadap penduduk usia tua (65 tahun ke atas).   

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 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa provinsi Jawa Tengah selama 

beberapa tahun ini sedang mengalami peningkatan penduduk lanjut usia. Tabel 

1.1. menunjukan bahwa pada tahun 2000 jumlah lansia mencapai 2,87 juta jiwa 

atau 9,27 persen dari seluruh penduduk provinsi Jawa Tengah. Kemudian naik 

menjadi 3,35 juta jiwa atau sebesar 10,34 persen pada tahun 2010. Sedangkan 

tahun 2012, jumlah lansia di provinsi Jawa Tengah meningkat menjadi 3,57 juta 

jiwa atau sebesar 10,81 persen.  

Perkembangan penduduk lansia tahun 2000-2012 baik secara absolut 

maupun presentase mengalami peningkatan. Secara umum, keberhasilan 

pembangunan dapat dilihat dari usia harapan hidup di suatu daerah. Usia harapan 

hidup Provinsi Jawa Tengah sekitar 61 tahun berdasarkan hasil sensus penduduk 
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tahun 1990, meningkat menjadi 70,6 tahun berdasarkan hasil Susenas tahun 2005, 

bahkan pada tahun 2009 menjadi 71,25 tahun. Usia harapan hidup perempuan 

lebih tinggi dibanding penduduk laki-laki. Hal ini berakibat makin menurunnya 

proporsi penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan pada usia lanjut. 

Jumlah dan prosentase penduduk lansia di provinsi Jawa Tengah akan terus 

bertambah sejalan dengan meningkatnya usia harapan hidup. Bertambahnya lansia 

pada tahun-tahun mendatang tentu saja akan mendatangkan problematika sosial 

baru.  

Dalam berita online disebutkan bahwa ada belasan lansia terjaring razia 

oleh petugas Satpol PP yang kemudian dibawa ke panti sosial di Solo pada tahun 

2011 (http://news.okezone.com). Hal ini menunjukan bahwa meskipun angka 

harapan hidup lansia di Jawa Tengah meningkat tiap tahunnya seperti yang 

dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, pada kenyataannya tidak 

sedikit lansia-lansia yang masih terlantar di hari tuanya. Bahkan Informasi 

selanjutnya, mereka (lansia) adalah gelandangan yang menggelandang karena 

faktor kemiskinan dan tidak ada kerabat.  

Permasalahan lansia timbul sebagai akibat dari proses industrialisasi dan 

pengaruh globalisasi seperti sekarang ini (Purnama, 2009: 2). Hal ini berdampak 

pada suatu pengikisan budaya masyarakat terhadap hubungan antara anggota 

keluarga, termasuk kelompok lanjut usia. Nilai-nilai kekerabatan di dalam 

keluarga semakin melemah, sehingga anggota keluarga yang berusia lanjut 

semakin kurang mendapat perhatian. Berubahnya nilai sosial masyarakat yang 

mengarah pada tatanan masyarakat kolektivistik bergeser ke masyarakat 
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individualistik, menyebabkan lansia menjadi tersisih dari lingkungan, sehingga 

integrasi sosial akan berkurang. Berkurangnya integrasi sosial ini berakibat 

produktivitas dan aktivitas atau kegiatan lansia semakin menurun. Hal ini 

berpengaruh negatif terhadap kondisi sosial psikologis, karena mereka merasa 

sudah tidak diperlukan lagi oleh lingkungannya, sehingga mereka bergantung 

pada pihak lain (Kassa dalam Purnama, 2010: 3). Permasalahan lansia merupakan 

masalah yang multi dimensial mulai dari masalah fisik, psikis, sosial dan 

ekonomi. Adanya permasalahan-permasalahan yang banyak dirasakan oleh lansia 

diantaranya yaitu berupa munculnya berbagai stigma dalam masyarakat bahwa 

lansia dianggap sama dengan pikun, tidak dapat mempelajari ketrampilan baru, 

tidak memerlukan pendidikan dan latihan, serta lansia sulit menerima informasi 

baru meskipun dalam kenyataan banyak lansia yang masih gagah, masih mampu 

bekerja keras bahkan banyak yang masih memiliki jabatan penting dalam suatu 

lembaga. Permasalahan-permasalahan di atas menunjukkan bahwa semakin 

meningkatnya usia harapan hidup penduduk lansia di Jawa Tengah ternyata tidak 

serta-merta dapat menunjukkan tingginya kesejahteraan penduduk lansia. 

Kesejahteraan (well-being) merupakan atribut yang melekat pada setiap 

manusia, di mana kesejahteraan dapat dijadikan indikator bahagia atau tidaknya 

seseorang. Kesejahteraan sifatnya sangat subjektif, berbeda antara satu individu 

dengan individu yang lainnya. Tov & Diener (2009: 9) mengungkapkan bahwa 

subjective well-being merupakan evaluasi individu terhadap kehidupannya, 

meliputi perasaan yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan serta 

kepuasan hidup yang dirasakannya 
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Lansia yang memiliki subjective well-being akan dapat menikmati 

kehidupannya, karena individu yang memiliki subjective well-being  pada 

umumnya memiliki kualitas hidup yang mengagumkan (Diener dalam Erlangga, 

2010: 2). Seseorang yang memiliki subjective well-being dia akan dengan mudah 

beradaptasi dengan lingkungannya yang baru. Dia akan cenderung lebih 

menikmati hidup karena dia menjalaninya dengan rasa bahagia tanpa tertekan dan 

selalu berikir positif. Veenhoven (dalam Eid & Larsen, 2008:45) mengatakan 

bahwa Diener mendefinisikan subjective well-being sebagai penilaian secara 

positif dan baik terhadap kehidupan. 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: 25). 

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 dalam Eid & Larsen, 2007:45). 

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kebahagiaan orang 

Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara Eropa, seperti Spanyol, Italia, dan 

Jerman. Indonesia menempati urutan ke-40 dari 97 negara dalam tingkat 

kebahagiaan penduduknya. Selain itu, berdasarkan peta kebahagiaan dunia yang 

dikemukakan oleh seorang pakar psikologi dari Universitas Leicester Inggris, 

tingkat kebahagiaan Indonesia berada di urutan 64 dari 178 negara di dunia. 

Nation SWLS Score dari penelitian tersebut memperlihatkan peringkat Indonesia 
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berada di atas negara-negara Asia lainnya, seperti Taiwan (68), Cina (82), dan 

Jepang (90) (Sutanto dalam Wijayanti & Nurwiyanti, 2010: 116). Gambaran 

kebahagiaan orang Indonesia pada kedua survei ini dapat disejajarkan dengan 

kebahagiaan suku Jawa, karena mayoritas penduduk Indonesia (sekitar 70%) 

adalah suku Jawa.  

Hal ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Frontier 

Consultan Group pada tahun 2007 (Murwani dalam Wijayanti & Nurwianti, 

2010: 116). Hasil penelitian menunjukkan bahwa di antara enam (6) kota besar, 

rata-rata penduduk yang paling bahagia berada di kota Semarang. Indeks 

kebahagiaan kota Semarang mencapai 48.75 melebihi indeks rata-rata Indonesia 

(47.96). Tapi hasil ini berbeda dengan hasil survei yang dilakukan pada bulan Juni 

2007 oleh Frontier Consulting Group (FCG) pada beberapa Negara di dunia. 

Hasil survey menunjukkan bahwa dibandingkan dengan beberapa Negara lain, 

rata-rata penduduk Indonesia relatif tidak bahagia. Hal ini terlihat dari indikator 

tingkat kebahagiaan, Indonesian Happiness Index (IHI), yang menunjukkan 

bahwa indeks kebahagiaan orang Indonesia hanya 47.96 dari skala 0-100. 

Untuk mengetahui lebih jelas keadaan di lapangan serta memperkuat 

fenomena, penulis melakukan studi pendahuluan yang dilakukan pada lima lansia 

yang dipilih secara random di suku Jawa. Dari studi pendahuluan yang dilakukan 

didapatkan kesimpulan bahwa faktor penyebab kebahagiaan para lanjut usia 

diantaranya yaitu adanya kebiasaan bersyukur dan diterimanya dukungan sosial 

yang didapatkan dari keluarga, rekan, tetangga, dan komunitas. Hal ini dapat 

dibuktikan dari hasil yang menyatakan bahwa hampir keseluruhan subjek 
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mendefinisikan kebahagiaan dengan perasaan senang, gembira serta kepuasan 

batin karena adanya rasa bersyukur serta adanya dukungan sosial yang diterima.  

Suhail (2004: 359) dalam penelitiannya menemukan bahwa prediktor 

utama subjective well-being pada orang muslim dengan kultur budaya barat 

diantaranya yaitu kepuasan kerja, religious affiliation, kelas sosial, tingkat 

pendapatan, status marital, kepuasan hidup, serta dukungan sosial. Senada dengan 

pernyataan Suhail, Gatari (2008: 8)  menyebutkan diantara faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi SWB, adanya dukungan sosial adalah faktor yang menarik 

untuk mengidentifikasi adanya SWB. Ketertarikan tersebut antara lain datang dari 

pernyataan bahwa keuntungan fisik dan psikologis dapat menjadi tidak berguna 

apabila dukungan yang diberikan kurang (Gatari, 2008: 8). 

Dukungan sosial sangat penting dalam kehidupan individu, terlebih dalam 

kehidupan para lanjut usia. Individu sebagai makhluk sosial selalu berhubungan 

satu sama lain, berrelasi, berinteraksi dan saling membutuhkan. Dukungan sosial 

dibutuhkan guna membantu mengatasi permasalahan, baik yang bersifat moril 

maupun materiil. Ketika individu mencapai usia lanjut, maka secara normatif akan 

mengalami kemunduran fisik maupun psikis sehingga dapat berpengaruh pada 

kesejahteraan hidup lansia.  

Kesejahteraan atau well-being berhubungan dengan tahap perkembangan 

yang ada pada lansia. Menurut Hurlock (1980: 386) ada beberapa tahap 

perkembangan lansia yang salah satunya adalah membentuk hubungan dengan 

orang-orang yang seusia. Hal tersebut sesuai dengan salah satu dimensi well-being 

yaitu hubungan positif dengan orang lain. Jadi, dengan adanya hubungan positif 
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dengan orang lain, lansia mampu memenuhi salah satu tugas perkembangan yang 

dilalui.  

Havighurst (1961) juga menyatakan bahwa tugas perkembangan lansia 

yang lain yaitu menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan 

kesehatan, menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya income 

(penghasilan) keluarga, menyesuaikan diri dengan kematian pasangan, 

membentuk hubungan dengan orang-orang yang seusia, membentuk pengaturan 

kehidupan fisik yang memuaskan, dan menyesuaikan diri dengan peran sosial 

secara luwes. Hal ini sangat berkaitan dengan kesejahteraan lansia. Jika seorang 

lansia mampu memenuhi tugas perkembangannya dengan baik, maka lansia 

tersebut akan merasakan kesejahteraan dalam hidupnya. Begitu pula sebaliknya, 

jika seorang lansia tidak dapat memenuhi tugas perkembangannya maka 

kesejahteraan lansia tersebut akan menurun.  

Peran dukungan sosial dalam subjective well-being sangat penting. 

Fenomena yang dikemukakan oleh Lukita (dalam Suwarti, 2010: 60) mengenai 

“Kemandirian Lanjut Usia Ditinjau Dari Dukungan Sosial” yang menyatakan 

bahwa masih banyak lansia yang produktif, ingin mandiri, dan dapat bermanfaat 

bagi orang lain, serta berkeinginan untuk mendapatkan tempat di hati masyarakat 

agar potensinya dapat terus diabdikan. Potensi-potensi yang masih bisa berperan 

berupa pengalaman hidup, pengetahuan, ketrampilan maupun kebijaksanaan 

dalam mensikapi persoalan hidup dapat diwariskan pada generasi berikutnya. 

Kondisi tersebut menjadikan begitu pentingnya dukungan sosial untuk membantu 

lansia dalam melanjutkan proses hidupnya, karena lansia merasa diperhatikan 
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(Kassa dalam Purnama, 2009: 3) sehingga lansia akan merasakan kesejahteraan 

subjektif (subjective well-being) dalam hidupnya.  

Beberapa peneliti di luar negeri melakukan penelitian terkait dengan kedua 

variabel tersebut. Penelitian Karademas (2006: 1281) yang berjudul “Self-efficacy, 

social support and well-being The mediating role of optimism”, dengan partisipan 

201 individu yang bekerja di empat perusahaan asuransi menunjukan bahwa self 

efficacy, optmism, dan social support mempunyai hubungan yang erat dengan 

kesehatan dan fungsinya. Dalam penelitian tersebut hipotesis yang diujikan 

diterima yaitu bahwa efikasi diri merupakan gambaran dari kemampuan diri, dan 

dukungan sosial merupakan gambaran dari kebermanfaatan seseorang di dunia, 

yang mana optimisme merupakan bentuk luar dari efikasi diri dan dukungan 

sosial. Optimisme dapat memprediksikan kepuasan hidup dan gejala-gejala 

depresif yang merupakan indikator dari well-being. Penelitian Kroese dan Hussein 

(2002: 324) yang berjudul “Social Support Networks and Psychological Well-

being of Mothers with Intellectual Disabilities” juga menunjukan bahwa 

dukungan sosial dan psychogical well-being merupakan dua hal yang mempunyai 

keterkaitan diantara keduanya.  

Penelitian-penelitian dan literatur dalam dekade terakhir menunjukkan 

manfaat positif dari dukungan sosial bagi seseorang. Cohen dan Wills (dalam 

Huda, t.t.: 5), menemukan bahwa orang yang kurang mendapatkan dukungan 

sosial lebih banyak merasakan depresi dan kecemasan dalam mengalami stress. 

Cutrona (dalam Huda, t.t.: 5), mengemukakan bahwa orang yang memperoleh 

dukungan sosial memperlihatkan kesejahteraan (well being) yang lebih baik dalam 
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berbagai tingkat stress dibandingkan dengan orang yang kurang memperoleh 

dukungan sosial. Wolchik, Sandler dan Braver (dalam Huda, t.t.: 6), 

mengemukakan sejumlah besar penelitian memperlihatkan dukungan sosial  

mempunyai pengaruh yang  menguntungkan terhadap kesehatan fisik dan 

psikologis.  

Taylor, et.al (2001: 439) dalam penelitiannya yang berjudul “Informal 

Social Support Network and Subjective Well-Being among African American” 

menguji pengaruh  sosiodemografik keluarga, persahabatan, dan hubungan sosial 

dengan tetangga dan jemaat gereja dengan dua hal yang dapat dijadikan ukuran 

SWB diantaranya kepuasan hidup dan kebahagiaan pada warga negara Afrika 

Amerika. Penelitian dilakukan dengan mengadakan survey terhadap warga negara 

Amerika berkulit hitam dengan rentang usia 18 tahun ke atas. Dari penelitian 

tersebut ditemukan bahwa status pekerjaan pada sosiodemografik, kesehatan, dan 

hubungan sosial berkorelasi dengan SWB.  

Selain penelitian-penelitian yang dilakukan para peneliti di luar negeri, 

beberapa peneliti di Indonesia juga menemukan hubungan positif di antara SWB 

dan dukungan sosial. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Purnama (2009:51) 

menyatakan bahwa adanya hubungan positif antara kepuasan hidup lansia dengan 

dukungan sosial. Dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa lansia yang memiliki 

kepuasan hidup, berarti ia memiliki subjective well-being yang baik. Senada 

dengan penelitian di atas, penelitian yang menunjukan adanya hubungan yang 

signifikan antara Subjective well-being dengan perceived social support juga 

dilakukan oleh Eka Gatari (2008: 8).  
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Lebih lanjut dijelaskan oleh Khairiyah (dalam Suwarti 2010: 61) 

menyatakan bahwa lansia akan sangat terkesan apabila diperhatikan olah 

tetangganya, anak maupun cucunya yang siap sedia untuk memperhatikan apa 

yang dibutuhkan oleh lansia. Penelitian yang dilakukan Dahri (dalam Suwarti 

2010: 61) menunjukkan bahwa lansia akan lebih bahagia apabila memiliki 

penerimaan diri dan dukungan sosial daripada lansia yang hanya memiliki salah 

satu dari keduanya. 

Compton (dalam Wijayanti & Nurwianti, 2010: 120) berpendapat bahwa 

individu memiliki cara yang berbeda-beda dalam mencari kebahagiaan sesuai 

dengan budayanya. Kelompok masyarakat di Indonesia pada awalnya terbentuk 

dengan adanya suku-suku bangsa beserta daerahnya. Salah satu suku bangsa di 

Indonesia adalah suku Jawa. Suku Jawa merupakan suku bangsa yang terbesar 

jumlah anggotanya di antara 500-an suku bangsa yang ada di Indonesia 

(Melalatoa dalam Wijayanti & Nurwianti, 2010: 120). Orang Jawa dan budayanya 

telah menarik banyak perhatian dari para peneliti di berbagai bidang ilmu 

pengetahuan sejak masa yang lalu. Bahkan sampai masa terakhir ini, kebudayaan 

Jawa tak lepas dari para pemerhatinya (Melalatoa dalam Wijayanti & Nurwianti, 

2010; 120).  

Suku Jawa terkenal dengan kegemarannya yang suka hidup bergotong-

royong. 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. Masyarakat Jawa merasa dirinya 
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bukanlah persekutuan individu-individu, melainkan suatu kesatuan bentuk “satu 

untuk semua dan semua untuk satu” (Herusatoto dalam Wijayanti & Nurwianti, 

2010: 120). Dari gambaran itu, tak heran pula ada sebuah peribahasa “mangan ora 

mangan nek kumpul” yang mencerminkan budaya selalu ingin kumpul dengan 

lingkungan sosialnya (Melalatoa dalam Wijayanti & Nurwianti, 2010: 120). 

Selain itu, prinsip hidup orang Jawa yang banyak pengaruhnya terhadap 

ketentraman hati ialah ikhlas (nrima). Dengan prinsip ini, orang Jawa merasa puas 

dengan nasibnya. Apapun yang sudah terpegang di tangannya dikerjakan dengan 

senang hati. Nrima berarti tidak menginginkan milik orang lain serta tidak iri hati 

terhadap kebahagiaan orang lain. Prinsip hidup ini disinyalir menjadi penyebab 

kebahagiaan orang Jawa yang relatif tinggi pada sebuah penelitian yang 

melibatkan sampel penduduk kota Semarang dan beberapa kota lainnya di 

Indonesia (Murwani dalam Wijayanti & Nurwianti, 2010: 116).  

Dalam teori psikologi sosial dikenal adanya identitas etnik. Identitas etnik 

merupakan pemahaman individu akan siapa dirinya, adanya ikatan antara individu 

dan kelompok yang bersifat emosional, kepercayaan, dan komitmen yang kuat 

terhadap kelompok serta bersama-sama melakukan adat istiadat atau kebiasaan 

yang sama (Indrawati & Masykur, 2010: 20). Berkaitan dengan hal tersebut, 

adanya beberapa prinsip hidup pada orang Jawa seperti yang sudah disebutkan di 

atas merupakan suatu identitas etnik yang muncul pada jiwa seseorang. Sehingga 

dalam kehidupannya, orang Jawa akan mendasarkan kehidupannya pada prinsip-

prinsip yang sudah melekat dan dianut sejak dahulu. Adanya prinsip hidup berupa 

nrima, ikhlas, serta kebiasaan bergotong royong merupakan salah satu komponen 
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dalam dukungan sosial. Hal ini membuat peneliti berasumsi bahwa dukungan 

sosial mempunyai kaitan yang erat dengan prinsip hidup orang Jawa, yang 

diwujudkan dalam keseharian masyarakat Jawa.  

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, untuk mengantisipasi 

terjadinya peningkatan usia harapan hidup penduduk lansia di Jawa Tengah yang 

tidak diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan penduduk lansia, oleh karena itu 

diperlukan pelayanan sosial yang komprehensif agar lansia dapat hidup sejahtera. 

Keberadaan dukungan sosial disinyalir sebagai salah satu faktor yang sangat 

penting guna mengantarkan para lansia dapat hidup sejahtera dan memiliki 

subjective well-being. Jika lansia memiliki subjective well-being  maka dapat 

membuat lansia menikmati kehidupanya. Sehingga, penelitian dengan fokus 

kajian mengenai Dukungan Sosial dan  Subjective Well-Being pada Lanjut Usia 

Bersuku Jawa di Jawa Tengah menjadi penting untuk diteliti guna melihat 

dinamika yang terjadi.  

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

yaitu sebagai berikut:  

1.2.1 Bagaimana gambaran dukungan sosial pada lanjut usia bersuku Jawa di 

Provinsi Jawa Tengah? 

1.2.2 Bagaimana gambaran subjective well-being  pada lanjut usia bersuku Jawa 

di Provinsi Jawa Tengah? 
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1.2.3 Bagaimana dinamika dukungan sosial dalam kaitannya dengan subjective 

well-being  pada lanjut usia bersuku Jawa di Provinsi Jawa Tengah? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu 

sebagai berikut:  

1.3.1 Mengetahui gambaran dukungan sosial pada lanjut usia bersuku Jawa di 

Provinsi Jawa Tengah.  

1.3.2 Mengetahui gambaran subjective well-being  pada lanjut usia bersuku 

Jawa di Provinsi Jawa Tengah. 

1.3.3 Mengetahui dinamika dukungan sosial dalam kaitannya dengan subjective 

well-being  pada lanjut usia bersuku Jawa di Provinsi Jawa Tengah.  

 

1.4.  Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pihak-pihak 

terkait dalam rangka peningkatan kesejahteraan hidup pada lanjut usia agar 

peningkatan umur harapan  hidup diimbangi dengan kualitas kesejahteraan bagi 

lanjut usia. Secara rinci beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangsih dan 

memperkaya psikologi sebagai ilmu perilaku, yaitu untuk menjelaskan dinamika 
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dukungan sosial dalam kaitannya dengan subjective well-being pada lanjut usia 

bersuku Jawa di Provinsi Jawa Tengah.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pihak-

pihak terkait untuk dapat meningkatkan subjective well-being pada lanjut usia, 

serta dapat memberikan informasi dan sumber referensi yang mendukung peneliti-

peneliti lain yang akan melakukan penelitian serupa. 

b. Bagi Lanjut Usia  

Bagi lanjut usia  sendiri, diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

manfaat untuk menambah pengetahuan lanjut usia mengenai pentingnya meraih 

kesejahteraan di masa tua agar lanjut usia merasakan kebahagiaan secara 

psikologis sehingga terhindar dari gangguan-gangguan fisik yang disebabkan oleh 

gangguan psikis. Dengan demikian beban tanggungan masyarakat usia produktif 

berkurang seiring peningkatan jumlah lansia yang semakin tahun semakin 

meningkat.  
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BAB 2 

LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Lanjut Usia 

2.1.1 Pengertian Lanjut Usia 

Beberapa istilah dikenal masyarakat untuk menyebut orang lanjut usia, 

antara lain lansia yang merupakan singkatan dari lanjut usia. Istilah lain adalah 

manula yang merupakan singkatan dari manusia usia lanjut, dan dalam bidang 

ilmu kesehatan masyarakat ada istilah usila singkatan dari usia lanjut.  

Lanjut usia merupakan tahapan paling akhir dalam perjalanan hidup 

manusia. Proses menua tersebut merupakan proses perkembangan yang terus 

berlangsung hingga akhir hidup manusia (Purnama: 2009: 5). 

Hurlock (1980: 380) mengatakan bahwa manusia dikatakan lanjut usia 

ketika berumur 60 tahun ke atas. Pendapat Hurlock didukung oleh Santrock 

(2002: 193) bahwa saat mencapai umur 60 tahun manusia dikatakan memasuki 

periode lanjut usia.  

Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa orang lanjut usia 

adalah mereka yang berusia 60 tahun ke atas.  

2.1.2 Batasan Lanjut Usia 

Batasan umur untuk lanjut usia berbeda-beda. Untuk menentukan apakah 

seseorang telah menjadi lanjut usia dapat dilihat berdasarkan ciri-ciri fisik, mental 

age, dan chronological age. Rambut memutih, kulit berkeriput, gigi mulai tanggal 

16 
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serta tulang keropos merupakan ciri-ciri fisik yang sering muncul pada individu 

yang lanjut usia meski sebenarnya tidak terlalu jelas kapan mulai terjadinya proses 

menjadi tua ini (Hurlock, 1980: 388). Ciri-ciri fisik pada masa lanjut usia tersebut 

biasanya terjadi sangat bervariasi pada setiap individu bahkan tidak dapat 

dijadikan patokan utama karena seseorang yang belum lanjut usia pun dapat 

memiliki ciri tersebut (Kusumiati, 2009: 27) Sementara itu, mental age sebagai 

salah satu indikator seseorang telah memasuki masa lanjut usia dapat dilihat 

antara lain melalui kemampuan kognitif seseorang. Penelitian yang dilakukan 

Baltes, dkk menemukan bahwa kecepatan memproses informasi mengalami 

penurunan pada masa lanjut usia (Santrock, 2002: 220) 

Bedasarkan chronological age, juga terdapat beberapa pendapat mengenai 

batasan usia bagi seorang dewasa lanjut. 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.  

Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menggolongkan lanjut 

usia menjadi 4 golongan yaitu: usia pertengahan (middle age) adalah 45-59 tahun, 

lanjut usia (elderly) adalah 75-90 tahun dan usia sangat tua (very old) di atas 90 

tahun.  
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Sedangkan Levinson dkk (dalam Monks, 2006: 329) membedakan empat 

periode kehidupan yaitu: (1) masa anak dan remaja (0-22 tahun), (2) masa dewasa 

awal (17-45 tahun), (3) masa dewasa madya (40-65 tahun), dan (4) masa dewasa 

akhir (60 tahun ke atas).  

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

yang mengkhususkan diri mempelajari penuaan merujuk pada tiga kelompok 

lanjut usia, yaitu: 

(1) Lanjut usia muda (young old) : 65-74 tahun 

(2) Lanjut usia tua (old old) : 75-84 tahun 

(3) Lanjut usia tertua (oldest old) : 85 tahun ke atas 

Sementara itu, berdasarkan chronological age, juga terdapat beberapa 

pendapat mengenai batasan usia bagi seseorang dewasa lanjut. Menurut Santrock 

(2002: 193) masa dewasa lanjut sering pula disebut dengan masa dewasa akhir, 

dimulai pada usia 60 tahun dan diperluas sampai sekitar usia 120 tahun. Pada usia 

ini rentang kehidupannya sangat panjang jika individu dapat bertahan hidup lebih 

lama.  

Karena ciri-ciri fisik dan mental age tidak dapat dipakai secara tegas untuk 

menentukan apakah seseorang telah memasuki masa lanjut usia, maka peneliti 

menetapkan usia lanjut usia berdasarkan chronological age. Sehingga, lanjut usia 

dimulai ketika individu telah memasuki usia 60 tahun.  

2.1.3 Karakteristik Lanjut Usia 

Sama halnya dengan periode lainnya dalam rentang kehidupan seseorang, 

usia lanjut ditandai dengan perubahan fisik dan psikologis tertentu.  
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Hurlock (1980: 380-385) mengemukakan bahwa seseorang yang  telah 

memasuki masa lanjut usia memiliki karakteristik sebagai berikut: 

2.1.3.1 Usia lanjut usia merupakan periode kemunduran 

 Seseorang yang memasuki masa usia lanjut usia akan mengalami 

kemunduran fisik maupun mental secara perlahan-lahan dan bertahap. Istilah 

“keuzuran” (senility) digunakan untuk mengacu pada periode waktu selama usia 

lanjut apabila sudah terjadi disorganisasi mental. Seseorang menjadi eksentrik, 

kurang perhatian, dan terasing secara social, maka penyesuaian dirinya pun buruk, 

biasanya disebut “uzur”.  

Pemunduran itu sebagian datang dari faktor fisik dan sebagian lagi dari 

faktor psikologis. Penyebab fisik kemunduran ini merupakan suatu perubahan 

pada sel-sel tubuh bukan karena penyakit khusus tapi karena proses menua. 

Kemunduran dapat juga mempunyai penyebab psikologis. Sikap tidak senang 

terhadap diri sendiri, orang lain, pekerjaan, dan kehidupan pada umumnya dapat 

menuju ke keadaan uzur, karena terjadi perubahan pada lapisan otak. Akibatnya, 

kemampuan seseorang menurun secara fisik dan mental.  

2.1.3.2 Usia tua dinilai dengan kriteria yang berbeda 

Usia tua cenderung dinilai dalam hal penampilan dan kegiatan fisik. Bagi 

usia tua, anak-anak adalah lebih kecil dibandingkan orang dewasa dan harus 

dirawat, sedang orang dewasa adalah sudah besar dan dapat merawat diri sendiri. 

Orang tua mempunyai rambut putih dan tidak lama lagi berhenti dari pekerjaan 

sehari-hari.   
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2.1.3.3 Lanjut usia mempunyai status minoritas 

 Status lanjut usia berada dalam kelompok minoritas yaitu suatu status 

dalam beberapa hal mengecualikan lanjut usia untuk tidak berinteraksi dengan 

kelompok lain. 

2.1.3.4 Penyesuaian yang buruk 

 Sikap sosial yang tidak menyenangkan bagi lanjut usia menyebabkan 

lanjut usia mengembangkan konsep diri yang cenderung negatif. Butler (dalam 

Hurlock, 1980: 384) mengungkapkan bahwa alasan terjadinya hal demikian 

diantaranya yaitu para lanjut usia merasakan semakin hilangnya status karena 

kegiatan sosial didominasi oleh orang-orang yang lebih muda, keinginan untuk 

melindungi keuangan mereka untuk istrinya, serta keinginan untuk menghindari 

beberapa rasa sakit atau keadaan yang tak berdaya.  

2.1.3.5 Keinginan yang sangat kuat untuk menjadi muda kembali 

 Status kelompok minoritas pada lanjut usia secara alami telah 

membangkitkan keinginan untuk tetap muda selama mungkin dan ingin tampak 

muda apabila tampak tanda-tanda menua. 

2.1.4 Perubahan yang Dialami Lanjut Usia 

Dalam rentang kehidupannya, selama manusia berkembang terjadi 

perubahan-perubahan. Perubahan tersebut terjadi pada fungsi biologis dan 

motoris, pengamatan dan berpikir, motif-motif dan kehidupan afeksi, hubungan 

sosial serta integrasi masyarakat. Monks dan Haditono (2006: 324) menyebutkan 

bahwa terdapat tiga macam perubahan yang dialami lanjut usia, yaitu dalam tubuh 



21 
 

  

orang yang menjadi tua, dalam kedudukan sosial, dan dalam pengalaman 

batinnya.  

Sementara itu, Hurlock (1980: 386-393) menyatakan bahwa terdapat 

beberapa perubahan yang dialami lanjut usia, diantaranya:  

2.1.4.1 Perubahan Fisik 

 Perubahan kondisi fisik terjadi pada usia  lanjut usia 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 lanjut usia misalnya, 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 pemanfaatantenaga 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 lanjut usia adalah lanjut usia 

sering menahan hubungan seksual dan munculnya keraguan akan kemampuan 

seksual karena sikap sosial yang tidak menyenangkan. 
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2.1.4.2 Perubahan kemampuan motorik 

Orang lanjut usia pada umumnya menyadari bahwa lebih lambat dan 

koordinasi gerak kurang baik dibandingkan pad amasa muda. Perubahan 

kemampuan motorik disebabkan oleh pengaruh fisik dan psikologis. 

2.1.4.3 Perubahan kemampuan mental 

 Kemampuan mental lanjut usia semakin berkurang karena adanya 

penurunan fungsi dan kemampuan dalam panca indera. Perubahan mental yang 

dialami lanjut usia 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 ddigunakan (Hurlock 1980: 394) 

2.1.4.4 Perubahan minat 

 Hubungan antara jumlah keinginan dan minat pada seluruh tingkat usia 

ternyata erat dengan keberhasilan penyesuaian. 

2.1.5 Teori-Teori Mengenai Penuaan 

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

mengupas tentang penuaan: 

2.1.5.1 Teori Pemisahan (Disengagement Theory) 

 Teori pemisahan menyatakan bahwa orang-orang lanjut usia secara 

perlahan-perlahan menarik diri dari masyarakat. 
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2.1.5.2 Teori Aktivitas (Activity Theory) 

 Menurut teori aktivitas, semakin orang-orang lanjut usia aktif dan terlibat 

semakin kecil kemungkinan mereka menjadi renta dan semakin besar 

kemungkinan mereka merasa puas dengan kehidupannya. 

2.1.5.3 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 lanjut usia dan tidak memadainya 

penyediaan layanan untuk mereka. 

2.1.6 Tugas Perkembangan Lanjut Usia 

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

lanjut usia bisa menjadi orang yang senang bermain, menyenangkan tetapi juga 

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

masa lanjut usia 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, lanjut usia 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 lanjut usia akan merasa puas (integritas). 
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Lanjut usia 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 lanjut usia yang belum bisa 

menunjukkan sikap bijaksana dan senang memberi petuah-petuah yang bersifat 

dogmatis dikatakan berinteraksi dengan ritualism sapentism.  

2.1.7 Masalah yang Dihadapi Lanjut Usia 

Suardiman (2011: 9) menyebutkan bahwa masalah yang pada umunya 

dihadapi oleh  usia lanjut dapat dikelompokkan ke dalam empat bagian yaitu 

masalah ekonomi, masalah sosial budaya, masalah kesehatan, dan masalah 

psikologis.  

2.1.7.1 Masalah Ekonomi 

Usia lanjut ditandai dengan menurunnya produktifitas 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. Padahal di sisi lain usia lanju dihadapkan kepada berbagai 

kebutuhan yang semakin meningkat seperti kebutuhan akan makanan yang bergizi 

dan seimbang, pemeriksaan kesehatan secara rutin, perawatan bagi yang 

menderita penyakit ketuaan, serta kebutuhan sosial dan rekreasi.  
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2.1.7.2 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. Di samping itu perubahan nilai sosial 

masyarakat yang mengarah pada tatanan masyarakat individualistik berpengaruh 

bagi para lanjut usia yang kurang mendapat perhatian, sehingga sering tersisih 

dari kehidupan masyarakat dan terlantar. Kurangnya kontak sosial ini 

menimbulkan perasaan kesepian, dan murung.  

2.1.7.3 Masalah Kesehatan 

Masalah kesehatan umumnya merupakan masalah yang paling dirasakan 

oleh usia lanjut. Pada usia lanjut terjadi kemunduran sel-sel karena proses 

penuaan yang berakibat pada kelemahan organ, kemunduran fisik, timbulnya 

berbagai macam penyakit terutama penyakit degeneratif. Hal ini akan 

menimbulkan masalah kesehatan.  

2.1.7.4 Masalah Psikologis 

Masalah psikologis yang dihadapi lanjut usia pada umumnya meliputi 

kesepian, terasing dari lingkungan, ketidakberdayaan, perasaan tidak berguna, 

kurang percaya diri, ketergantungan, post power syndrome, dan sebagainya. 

Kehilanagan perhatian dan dukungan dari lingkungan sosial biasanya berkaitan 

dengan hilangnya jabatan atau kedudukan dapat menimbulkan konflik atau 

keguncangan. Berbagai persoalan tersebut bersumber dari menurunnya fungsi-

fungsi fisik dan psikis akibat  dari proses penuaan.  
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2.2 Suku  Jawa 

2.2.1 Pengertian Suku Jawa 

Suku Jawa adalah penduduk asli bagian Tengah dan Timur pulau Jawa 

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

adalah orang yang bahasa ibunya menggunakan bahasa Jawa yang sebenarnya itu. 

Bahasa Jawa dalam arti yang sebenarnya dijumpai di Jawa Tengah dan Jawa 

Timur. 

Yana (2010: 153) menyebutkan bahwa orang Jawa adalah sebutan bagi 

orang yang tinggal di Jawadwipa atau di Pulau Jawa pada zaman dahulu kala. 

Pada umumnya mereka masih melestarikan budaya, adat istiadat warisan nenek 

moyangnya dan berbicara bahasa Jawa.  

Dari beberapa definisi diatas, dapat dikatakan bahwa suku Jawa adalah 

orang yang dilahirkan dari keluarga Jawa yang memiliki ikatan dengan 

kebudayaan Jawa yang mendiami sebagian besar wilayah pulau Jawa. 

2.2.2 Masyarakat Jawa  

Keberadaan hidup orang Jawa tak luput dari kehidupan sosial dan budaya 

orang Jawa yang memiliki corak dan ragam. Kehidupan sosial dan budaya orang 

Jawa sendiri dilatarbelakangi oleh sisa kebiasaan hidup pada zaman sebelumnya 

(Yana, 2010: 11).  

Dalam kehidupannya, masyarakat Jawa masih membeda-bedakan 

golongan atau menanamkan sebuah stratifikasi sosial berdasarkan status sosial, 

kedudukan dan ekonominya. Masyarakat Jawa pada dasarnya terbagi menjadi dua 

golongan yaitu wong cilik (rakyat kecil) dan wong gedhe (priyayi). Hubungan 
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kedua kelompok ini selalu dibingkai oleh budi pekerti yang khas baik melalui 

bahasa maupun tindakan (Endraswara, 2003: 5-6).  

Golongan wong cilik (orang kecil) terdiri dari sebagian besar massa petani 

dan mereka yang berpendapatan rendah di kota. Sedangkan kaum priyayi yaitu 

kaum pegawai dan orang-orang intelektual. Selain itu masih ada kelompok ketiga 

yang kecil tetapi tetap mempunyai prestige yang cukup tinggi, yaitu (ndara) atau 

kaum ningrat (Magnis & Suseno, 2003: 12).  

Di samping kelompok-kelompok berdasarkan lapisan sosial dan ekonomi, 

dalam masyarakat Jawa juga terdapat dua kelompok yang dibedakan atas dasar 

keagamaan. Keduanya secara nominal termasuk agama Islam, tetapi golongan 

pertama dalam kesadaran dan cara hidupnya lebih ditentukan oleh tradisi-tradisi 

Jawa pra islam, sedangkan golongan kedua memahami diri sebagai orang Islam 

dan berusaha untuk hidup menurut ajaran Islam. Golongan yang pertama disebut 

sebagai  kejawen, sedangkan yang kedua yaitu santri.  

Menurut Magnis & Suseno (2003: 14-15) kaum santri berusaha mengatur 

hidup mereka menurut aturan-aturan agama Islam serta berusaha menjaga 

ortodoksi Islam walaupun praktek religious mereka dalam kenyataan masih 

tercampur dengan unsur-unsur kebudayaan Jawa lokal. 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 
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mengelakkan kejutan-kejutan dan tetap mempertahankan 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. 

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 

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: 

2.2.3.1 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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alisnya 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. 

2.2.3.2 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 tengan 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. 

2.2.3.3 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. 

2.2.3.4 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. 

2.2.3.5 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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2.2.3.6 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. 

2.2.3.7 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 

Menurut Hildred Geertz (dalam Magnis & Suseno 2003: 38) bahwa ada 

dua kaidah yang paling menentukan pola pergaulan dalam masyarakat Jawa, yaitu 

sebagai berikut: 
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2.2.4.1 Prinsip kerukunan 

2.2.4.1.1 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. Rukun adalah keadaan ideal yang diharapkan dapat dipertahankan 

dalam semua hubungan sosial, dalam keluarga, dalam rukun tetangga, di desa, 

dalam setiap pengelompokan tetap.  

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. 

2.2.4.1.2 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 memperkatakan hal-hal yang tidak enak 

secara tidak langsung.  

Suatu sarana ampuh untuk mencegah timbulnya konflik adalah tata krama 

Jawa yang mengatur semua bentuk interaksi lengsung 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. 

2.2.4.1.3 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. 

2.2.4.2 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. 

2.2.4.3 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. 

Ki Ageng Suryomentaram yang merupakan pemimpin atau guru dari 

Kebatinan Kawruh Begja, mendapat inspirasi dari aliran kebatinan Sumarah 

mengenai susunan keorganisasiannya. Ajaran psikologinya disebut psikologi dan 

kepribadian Kramadangsa mengenai psikologi dan kepribadian dari orang-orang 

timur, khususnya orang jawa. Dalam uraian-uraian Ki Ageng Suryomentaram 

mengemukakan mengenai struktur kejiwaan manusia, yaitu: 

1. Keinginan : sebagai asal usul yang bersifat abadi. Dari keinginan ini, 

tumbuhlah: 

2. Rasa hidup, yang menjadi pendorong semua tindakan manusia. Rasa hidup 

ini mendiferensiasi fungsional koordinatif dalam kemampuan-kemampuan 

rasa, cipta, dan karsa, untuk melaksanakan tugas hidup dan meneruskan 

jenis manusia. 
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3. Dalam hidup di dunia ini manusia dengan Rasa Aku Kramadangsa 

melakukan pengembangan akal budi dalam bidang-bidang : 

1. Rasa senang dan rasa susah 

2. Rasa sama 

3. Rasa damai 

4. Rasa tabah 

5. Rasa iri dan sombong 

6. Rasa sesal dan khawatir 

7. Rasa bebas 

2.2.5. Kebudayaan Jawa 

Para pengamat kebudayaaan Jawa banyak yang mencoba mendeskripsikan 

nilai-nilai hidup orang Jawa seperti sabar, rila, dan narima, yang oleh De Jong 

(dalam Jatman, 2011: 23) dianggap sebagai sikap hidup Pangestu (Paguyuban 

Ngesti Tunggal) sebagai usaha manusia untuk mengambil jarak terhadap “Jagad 

Cilik”nya, serta kemudian murni menjadi utusan Tuhan. 

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 

hampir sama sekali bersifat sosial. Seseorang adalah baik apabila masyarakatnya 

menyatakan demikian. Sementara tentang  hierarki nilai-nilainya, Mulder (1973) 

mengatakan bahwa manusia Jawa tunduk kepada masyarakat, sebaliknya 
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masyarakat tunduk kepada kekuatan-kekuatan yang lebih tinggi dan halus yang 

memuncak ke Tuhan.  

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

masyrakat Jawa sebagai masyarakat santri, 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 antroposentris sifatnya, sedangkan kalangan kaum 

petani hidup nilai-nilai yang kosmologis. Lebih jauh Banawiratma (t.t.) mengikuti 

Radfiel membedakan antara budaya ageng dan budaya alit. Para priyayi di kota 

mengahayati budaya ageng, sebagaimana nampak dalam pemikiran-pemikiran 

mereka yang spekulatif anthroposentris dalam sarasehan-sarasehan yang mereka 

adakan, termasuk ulah kebatinan. Sementara petani lebih menghayati  budaya alit 

yang bersifat kosmologis magis sebagaimana nampak dalam upacara-upacara 

selamatan mereka, terutama dalam penyajian sesajen kepada roh-roh yang 

memelihara desa mereka dari bencana. 

 

2.3. Dukungan Sosial 

2.3.1 Pengertian Dukungan Sosial 

 Menurut Sarafino (2011: 81) Dukungan sosial adalah suatu bentuk 

kenyamanan, perhatian, penghargaan, ataupun bantuan yang diterima individu 

dari orang yang berarti, baik secara perorangan maupun kelompok.  
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Senada dengan pendapat di atas, Taylor (2003: 235) menggambarkan 

dukungan sosial sebagai suatu informasi dari orang lain yaitu berupa cinta, 

perhatian, kepedulian dan penghargaan dan merupakan jaringan komunikasi dan 

hubungan timbal balik dari orang tua, keluarga, teman, dan komunitas sosial.  

La Rocco (dalam Purnama, 2009: 16) mengatakan bahwa dukungan sosial 

adalah tindakan menolong yang diperoleh melalui hubungan interpersonal. 

Individu dalam berperilaku memerlukan dorongan dari lingkungan baik secara 

moril maupun materiil.  

Menurut Sarason (dalam Baron & Birne, 2005: 244) menjelaskan 

dukungan sosial sebagai kenyamanan secara fisik dan psikologis yang diberikan 

oleh orang lain. Sedangkan menurut Gottlieb (dalam Smet, 1994: 135) dukungan 

sosial terdiri dari informasi atau nasehat verbal dan/atau non-verbal, bantuan 

nyata, atau tindakan yang diberikan oleh keakraban sosial atau didapat karena 

kehadiran individu-individu tersebut dan mempunyai manfaat emosional atau efek 

perilaku bagi pihak penerima. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas mengenai dukungan sosial, maka 

dapat disimpulkan bahwa dukungan sosial adalah bantuan atau dukungan yang 

bermanfaat bagi individu yang berada di lingkungan sosial tertentu sehingga 

individu tersebut merasa diperhatikan, dihargai, dicintai, disayangi, serta merasa 

hidup bahagia dan sejahtera selain itu juga merasakan adanya keakraban sosial, 

manfaat emosional serta adanya efek perilaku.  
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2.3.2 Sumber-sumber Dukungan Sosial  

 Dalam kehidupan sehari-hari individu dan lingkungan mempunyai peranan 

yang cukup besar dalam menentukan tingkah laku seseorang. Sumber dukungan 

sosial dapat diperoleh dari keluarga maupun orang lain di sekitarnya. Dukungan 

sosial dapat diperoleh seseorang dari berbagai sumber dalam suatu jaringan sosial 

yang dimiliki oleh individu yang bersangkutan. Kaplan (1993) mengatakan 

dukungan sosial dapat diperoleh melalui individu-individu yang diketahui dapat 

diandalkan, menghargai, memperhatikan serta mencintai kita dalam suatu jaringan 

sosial.  Sumber dukungan sosial dapat diperoeh dari keluarga maupun orang lain 

yang berada di sekitarnya. Gerungan (dalam Purnama 2009: 18) bahwa keluarga 

merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan manusia, tempat individu 

belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial.  

Menurut Sarafino (2011: 97) dikatakan bahwa dukungan sosial dapat 

diperoleh dari bermacam-macam sumber seperti orang yang mencintai individu 

tersebut, keluarga, teman, dokter, atau komunitas organisasi yang dapat 

memberikan barang, pelayanan, dan saling menjaga ketika ada bahaya.  

Gallo (1994: 171) menerangkan bahwa sumber-sumber dukungan  sosial 

terdiri dari tiga komponen, yaitu: 

(1) Jaringan pendukung informal, meliputi keluarga dan kawan-kawan. 

(2) Jaringan pendukung formal, melliputi tim keamanan sosial setempat, 

program-program medikasi dan kesejahteraan. 
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(3)  Jaringan pendukung semiformal, meliputi bantuan-bantuan dan interaksi 

sosial yang disediakan oleh organisasi lingkungan sekitar seperti 

perkumpulan warga dan perkumpulan keagamaan.  

Sedangkan menurut Rook dan Dooley (dalam Nurmalasari, t.t.: 5) ada dua 

sumber dukungan sosial yaitu: 

(1) Sumber Artifisial 

Sumber dukungan sosial yang dirancang ke dalam kebutuhan primer 

seseorang. Contoh: berbagai sumbangan sosial, makanan, pakaian, tempat 

tinggal, uang.  

(2) Sumber Natural 

Sumber dukungan sosial yang diterima seseorang melalui interaksi sosial 

dalam kehidupannya secara spontan dengan orang-orang yang berada di 

sekitarnya. Contoh: teman dekat atau relasi, orang-orang yang telah 

memiliki hubungan dekat walaupun itu bukan saudara atau keluarga.  

2.3.3. Jenis Dukungan Sosial 

 Untuk menjelaskan konsep dukungan sosial, kebanyakan penelitian 

sependapat untuk membedakan jenis-jenis yang berlainan (Defares & Soomer, 

dalam Smet 1994: 136). Hal ini sangat berguna, karena nampak beberapa situasi 

(penuh stres) yang berbeda memerlukan jenis bantuan atau dukungan yang sama 

sekali berbeda. House membedakan empat jenis atau dimensi dukungan sosial 

sebagai berikut: 
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(1) Dukungan Emosional. Mencakup ungkapan empati, kepedulian dan 

perhatian terhadap orang yang bersangkutan (misalnya: umpan balik, 

penegasan). 

(2) Dukungan Penghargaan. Terjadi lewat ungkapan hormat (penghargaan) 

positif untuk orang itu, dorongan maju atau persetujuan dengan gagasan 

atau perasaan individu dan perbandingan positif orang itu dengan orang-

orang lain, seperti misalnya orang yang kurang mampu atau lebih buruk 

keadaannya (menambah penghargaan diri). 

(3) Dukungan Instrumental. Mencakup bantuan langsung, seperti kalau orang-

orang memberi pinjaman uang kepada orang itu atau menolong dengan 

pekerjaan pada waktu mengalami stres.  

(4) Dukungan Informatif. Mencakup memberi nasihat, petunjuk-petunjuk, 

saran-saran atau umpan balik.  

 Ritter (dalam Smet, 1994: 134) mengatakan bahwa dukungan sosial 

mengacu pada bantuan emosional, instrumental, dan finansial yang diperoleh dari 

jaringan sosial seseorang.  

Sarafino (2011: 81) menerangkan bahwa dukungan sosial dibedakan 

menjadi empat tipe yaitu (1) Emmotional or esteem support, mencakup empati, 

kepedulian, perhatian, serta semangat dan dorongan bagi seseorang. (2) Tangible 

or instrumental support, meliputi bantuan langsung misalnya ketika seseorang 

membutuhkan uang atau bantuan di saat stress. (3) Informational Supports 

meliputi pemberian nasehat, saran, atau umpan balik mengenai apa yang individu 

lakukan. (4)Companionship support yaitu menyediakan suatu perasaan 
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keanggotaan dalam sebuah kelompok orang-orang yang berbagi kepentingan dan 

aktivitas sosial.  

 Menurut Cohen dan Willis (dalam Bishop, 1994: 170) ada empat aspek 

yang disebut dengan dukungan sosial: 

(1) Social Comprehenship (dukungan persahabatan). Dukungan berupa 

kehadiran seseorang ketika individu dihadapkan pada persoalan-persoalan 

yang harus dihadapi. Dukungan sosial ini berfungsi untuk membantu 

seseorang merasa nyaman dengan dirinya sendiri dan hubungannya 

dengan orang lain. Pengertian dari orang terdekat seperti suami atau istri, 

penerimaan dengan rekan kerja atau pimpinan terhadap seseorang sebagai 

anggota dari sebuah  kelompok dapat memberikan kepuasan akan 

kebutuhan sosial. Pemuasan kebutuhan sosial dalam bekerja bisa berupa 

adanya persahabatan, pengakuan sebagai anggota suatu kelompok akan 

memberikan rasa identifikasi (sense of identification) dan rasa memiliki 

(sense of belonging)  

(2) Esteem Support. Dukungan ini berupa pernyataan rasa cinta dan menerima 

diri individu dengan segala kesalahan dan kekurangan mereka, sehingga 

menimbulkan kepercayaan diri dalam diri seseorang. Semua itu mencakup 

dorongan dan penerimaan yang biasa kita peroleh dari teman, keluarga, 

atau kolega yang berupa dorongan berupa penghargaan. Dalam lingkungan 

pekerjaan, pengakuan merupakan penghargaan yang paling dibutuhkan 

(Brown dalam Timpe 1992). Dalam lingkungan keluarga, pengakuan ini 
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bisa berupa pelukan hangat dari suami atau istri, penyambutan yang baik 

ketika pulang kerja, dan sebagainya.  

(3) Informational Supports. Dukungan ini berupa informasi, nasehat, 

bimbingan, dan pengarahan yang diberikan pada individu untuk 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Ketika ada masalah yang 

ambigu atau kondisi yang sulit dimengerti, maka orang laij dapat 

memberikan informasi yang penting berkenaan dengan masalah tersebut 

agar kita dapat mengerti atau mengatasi masalah yang sedang terjadi. Oleh 

karena itu, nasihat yang kita terima tentang bagaimana bertindak atau 

menghindari sesuatu termasuk dalam dukungan informasi. saran dan 

nasihat dari semua orang yang bisa memberikannya akan sangat 

membantu.  

(4) Instrumental Support. Dukungan berupa benda (Instrumental Support) 

yang terdiri dari bantuan nyata atau kongkrit berbentuk bantuan finansial 

atau keuangan, pelayanan yang dibutuhkan, atau sumber-sumber materiil 

lainnya. Dalam lingkungan kerja bantuan ini bisa berupa pembayaran gaji, 

tunjangan-tunjangan, penyediaan kredit rumah atau hal-hal yang dianggap 

penting oleh pegawai seperti jaminan asuransi atau jaminan bagi pegawai 

yang telah menempuh masa kerja tertentu.  

2.3.4. Fungsi Dasar Dukungan Sosial 

 Menurut Cohen dan Willis (dalam Bishop, 1994: 170) mengatakan bahwa 

dukungan sosial mempunyai empat fungsi dasar, yaitu: 
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(1) Dukungan sosial membantu individu untuk merasa lebih baik terhadap 

dirinya sendiri dan hubungannya dengan orang lain.  

(2) Ketika suatu kejadian dirasakan ambigu atau tidak dapat dipahami, orang 

lain dapat menawarkan informasi-informasi yang penting tentang 

bagaimana cara memahami dan mengatasi kejadian itu.  

(3) Memberikan bantuan secara langsung yang berbentuk barang atau jasa 

untuk orang lain.  

(4) Membantu menghabiskan waktu dengan orang lain dalam suatu aktivitas 

reaksi atau waktu luang, dan menolong individu mengatasi situasi yang  

sulit dengan menambahkan perasaan yang positif.  

 

2.4. Subjective Well-Being 

2.4.1 Pengertian Subjective Well-Being 

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. 

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 
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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, 2009: 25). 

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 dalam Eid & Larsen, 2007: 45). 

Diener, et.al 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, 
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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: 

2.4.2.1 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 (dalam Lopez, 2007: 642). 

2.4.2.2 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. 

2.4.2.3 Autonomi 

Ciri utama dari seorang individu yang memiliki autonomi yang baik antara 

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

2.4.2.4 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 

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. 

 

2.4.2.5 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. 
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2.2.4.6 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. 

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: 

2.4.3.1 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. 

 

2.4.3.2 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. 

2.4.3.3 Karakter pribadi lain 
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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. 

2.4.3.4 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. 

2.4.3.5 Pendapatan 

Dari survei diketahui, 96 persen 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. 

2.4.3.6 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. 
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2.4.3.7 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. 

2.4.4 Komponen Subjective Well-Being 

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

terbagi dalam dua komponen umum, yaitu: 

2.4.4.1 Komponen kognitif 

Komponen kognitif adalah evaluasi dari kepuasan hidup, yang 

didefinisikan sebagai penilaian dari hidup seseorang. Evaluasi terhadap kepuasan 

hidup dapat dibagi menjadi: 

2.4.4.1.1 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. 
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2.4.4.1.2 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. 

2.4.4.2 Komponen afektif 

Secara umum, komponen afektif 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: 

2.4.4.2.1 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), 
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bersemangat (inspired), penuh tekad (determined), penuh perhatian (attentive), 

dan aktif (active). 

2.4.4.2.2 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 

(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: 

2.4.5.1 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. 
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2.4.5.2 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. 

2.4.5.3 Extroversion (Terbuka) 

Ektroversi menjadi salah satu prediktor yang paling signifikan dari 

subjective well-being. Individu yang mudah bergaul memiliki kesempatan untuk 

membangun relasi positif dengan individu lain sekaligus mendapatkan timbal 

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

2.4.5.4 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. 

2.4.5.5 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. 

2.4.5.6 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 
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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. 

 

2. 5  Dukungan Sosial dan Subjecive Well-Being Pada Lanjut Usia 

 Penelitian Gillact yang dilakukan pada mahasiswa calon guru di Turki 

ditemukan bahwa dukungan teman tidak menjadi prediktor bagi SWB, sebaliknya 

dukungan keluarga menjadi penting. Hasil analisis regresi berganda menemukan 

bahwa dukungan sosial yang diterima dari keluarga berpengaruh pada SWB 

siswa. Sebaliknya dukungan sosial teman atau orang terdekat (kekasih, pacar) 

tidak berpengaruh terhadap SWB. Chou (1999) dalam penelitiannya mengenai 

dukungan sosial dan SWB yang dilakukan pada dewasa awal dengan jumlah 

sampel 475orang menemukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara emosi 

positif (possitive affect) dan semua dimensi dukungan sosial, kecuali jaringan 

komposisi teman dan keluarga dekat dan frekuensi pertemuan secara teratur.  

Ratelle, Sinard & Guay (2012) melakukan studi untuk menginvestigasi 

hubungan antara dukungan autonomi dari tiga sumber dukungan yang signifikan 

(orang tua, teman, dan kekasih) dan SWB mahasiswa dengan menggunakan dua 

pendekatan: pendekatan berpusat pada variabel dan pendekatan yang berpusat 

pada orang. Partisipan adalah 256 mahasiswa (191 perempuan, 65 laki-laki) yang 
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memiliki pasangan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa dukungan yang 

diterima dari ketiga sumber ini dapat memprediksikan level lebih tinggi pada 

SWB.  

Penelitian yang dilakukan Karademas (2006) yang berjudul “Self-efficacy, 

social support and well-being The mediating role of optimism”, menunjukan 

bahwa self efficacy, optmism, dan social support mempunyai hubungan yang erat 

dengan kesehatan dan fungsinya. Dalam penelitian tersebut hipotesis yang 

diujikan diterima yaitu bahwa efikasi diri merupakan gambaran dari kemampuan 

diri, dan dukungan sosial merupakan gambaran dari kebermanfaatan seseorang di 

dunia, yang mana optimisme merupakan bentuk luar dari efikasi diri dan 

dukungan sosial. Optimisme dapat memprediksikan kepuasan hidup dan gejala-

gejala depresif yang merupakan indikator dari well-being. Penelitian Kroese dan 

Hanan (2002) dalam jurnal yang berjudul “Social Support Networks and 

Psychological Well-being of Mothers with Intellectual Disabilities” juga 

menunjukan bahwa dukungan sosial dan psychogical well-being merupakan dua 

hal yang mempunyai keterkaitan diantara keduanya.  

Penelitian-penelitian dan literatur dalam dekade terakhir menunjukkan 

manfaat positif dari dukungan sosial bagi seseorang. Cohen dan Wills (dalam 

Elliot & Gramling, 1990), menemukan bahwa orang yang kurang mendapatkan 

dukungan sosial lebih banyak merasakan depresi dan kecemasan dalam 

mengalami stress. Cutrona (dalam Elliot & Gramling, 1990), mengemukakan 

bahwa orang yang memperoleh dukungan sosial memperlihatkan kesejahteraan 

(well being) yang lebih baik dalam berbagai tingkat stress dibandingkan dengan 
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orang yang kurang memperoleh dukungan sosial. Wolchik, Sandler dan Braver 

(1987), mengemukakan sejumlah besar penelitian memperlihatkan dukungan 

sosial  mempunyai pengaruh yang  menguntungkan terhadap kesehatan fisik dan 

psikologis. Berdasarkan hasil penelitian Huda (tanpa tahun) terdapat jelas 

kontribusi dukungan sosial terhadap kepuasan hidup, afek menyenangkan dan 

afek tidak menyenangkan yang merupakan komponen-komponen dalam 

subjective well-being pada dewasa muda yang belum menikah. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Eny Hikmawati (2009) menyatakan 

bahwa adanya hubungan positif antara kepuasan hidup lansia dengan dukungan 

sosial. Dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa lansia yang memiliki kepuasan 

hidup, berarti ia memiliki subjective well-being yang baik. Senada dengan 

penelitian di atas, penelitian yang menunjukan adanya hubungan yang signifikan 

antara Subjective well-being juga dilakukan oleh Eka Gatari (2008) mengenai 

Hubungan antara perceived social support dengan Subjective well-being dan 

komponen-komponennya.  

Dari beberapa penelitian di atas, ada penelitian yang menemukan 

hubungan yang signifikan, namun ada pula yang hubungannya rendah. Oleh 

karena itu, dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui dinamika dukungan 

sosial yang mana dapat memunculkan Subjective well-being  pada lanjut usia.  
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2.6 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan  Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan indigenous psychology. Menurut 

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

pendekatan yang menekankan pada studi terhadap perilaku dan cara berpikir 

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

Indigenous psychology merupakan salah satu disiplin ilmu yang berusaha untuk 

memahami fenomena psikologis dalam konteks budaya.  

Berry, Portinga, et.al (dalam Setiono, t.t.) menyebutkan bahwa dalam 

mendefinisikan indigenous psychology ada 4 hal yang perlu diperhatikan, yaitu: 

pertama, pengetahuan psikologi tidak dipaksakan dari luar, melainkan 

dimunculkan dari tradisi budaya setempat. Kedua, psikologi yang sesungguhnya 

bukan berupa tingkah laku artifisial yang diciptakan (hasil studi eksperimental), 

melainkan berupa tingkah laku keseharian. Ketiga, tingkah laku dipahami dan 

diinterpretasi tidak dalam kerangka teori yang diimport, melainkan dalam 

kerangka pemahaman budaya setempat. Keempat, indigenous psychology 

mencakup pengetahuan psikologi yang relevan dan didesain untuk orang-orang 

setempat.  

57 
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Dengan kata lain, indigenous psychology adalah suatu bentuk pendekatan 

untuk memahami fenomena psikologi dalam konteks budaya tertentu serta 

mencerminkan realitas sosial dari masyarakat setempat.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan studi indigenous untuk 

mengetahui dinamika  dukungan sosial dan subjective well-being pada lanjut usia 

bersuku Jawa di Provinsi Jawa Tengah. Konsep tentang subjective well-being 

yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan Barat merupakan temuan yang 

berdasarkan pada penelitian yang dilakukan pada masyarakat Barat, sehingga 

memiliki karakteristik yang jauh berbeda dengan masyarakat bersuku Jawa yang 

tinggal di Jawa Tengah. Atas dasar inilah peneliti menggunakan pendekatan 

indigenous psychology untuk mengungkap bagaimana gambaran dinamika 

subjective well-being dalam kaitannya dengan dukungan sosial pada lanjut usia 

bersuku Jawa di Provinsi Jawa Tengah. 

 

3.2 Unit Analisis 

Unit analisis adalah seluruh hal yang kita teliti untuk mendapatkan 

penjelasan ringkas mengenai keseluruhan unit dan untuk menjelaskan berbagai 

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

Terdapat dua variabel yang akan diungkap dalam penelitian ini, yaitu 

dukungan sosial dan subjective well-being. Dukungan sosial merupakan suatu 

bentuk kenyamanan, perhatian, penghargaan, ataupun bantuan yang diterima 

individu dari orang yang berarti, baik secara perorangan maupun kelompok. 

Sedangkan subjective well-being diartikan sebagai penilaian seseorang terhadap 
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diri mereka sendiri, dan penilaian tersebut dapat berdasarkan kepada respon 

kognitif (teori) dan emosional.  

Peneliti menggunakan bentuk tabel dalam memaparkan unit analisis agar 

mudah dipahami oleh pembaca, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Unit Analisis Dukungan Sosial 

Unit Analisis Sub Unit Analisis 

Dukungan Sosial 

1. Pengertian dukungan sosial.  

2. Sumber-sumber dukungan sosial.  

3. Bentuk-bentuk dukungan sosial.  

4. Efek dukungan sosial. 

5. Kaitan antara dukungan sosial dengan 

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/ akibat dari subjective well-

being pada lansia. 

 

3.3 Sumber Data 

Penelitian ini dilakukan pada lanjut usia bersuku Jawa di Provinsi Jawa 

Tengah. Partisipan dalam penelitian ini adalah lanjut usia bersuku Jawa di 

Provinsi Jawa Tengah yang diambil dengan menggunakan teknik insidental  

sampling sejumlah 500 orang.  

Insidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan 

kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan (insidental) bertemu dengan 

peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan 

ditemui itu cocok sebagai narasumber (Sugiyono, 2011: 85). 
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Teknik ini dipilih karena dianggap lebih representatif, yaitu cocok untuk 

pengambilan partisipan yang sulit ditemukan dan dalam jumlah yang sangat besar, 

Penelitian 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). 

Karakteristik partisipan pada penelitian ini adalah pria atau wanita yang 

berusia 60 tahun ke atas dan bersuku Jawa yang tinggal di Provinsi Jawa tengah.  

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti ialah metode survei. 

Penelitian dengan menggunakan metode survei merupakan salah satu metode 

terbaik yang tersedia bagi para peneliti yang tertarik untuk mengumpulkan data 

guna menjelaskan suatu populasi yang terlalu besar untuk diamati secara 

langsung. (Morissan 2012:166). 

Menurut Morissan (2012:166) penelitian survei dapat dibagi menjadi ke 

dalam dua kategori, yaitu survei deskriptif (decriptive survey) dan survei analitis 

(analytical survey). Suatu survei deskriptif berupaya menjelaskan atau mencatat 

kondisi atau sikap untuk menjelaskan apa yang ada saat ini, sedangkan suatu 

survei analitis berupaya menggambarkan dan menjelaskan mengapa suatu situasi 

ada. Dalam hal ini metode yang digunakan penulis adalah metode survei 

deskriptif. Suatu survei deskriptif berupaya menjelaskan atau mencatat kondisi 
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atau sikap. Dalam hal ini metode yang digunakan adalah metode survei deskriptif, 

karena peneliti ingin berupaya menjelaskan bagaimana gambaran dukungan sosial 

dan subjective well-being pada lanjut usia bersuku Jawa yang tinggal di Jawa 

Tengah serta menjelaskan bagaimana kaitan kedua variabel tersebut. 

 

3.5 Alat Pengumpul Data 

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa open-ended 

questionnaire yang disusun oleh peneliti untuk mengungkap dukungan sosial dan 

subjective well-being pada lanjut usia bersuku Jawa di Provinsi Jawa Tengah. 

Partisipan 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: 

(1) Partisipan mempunyai kebebasan dalam memberikan jawaban pada setiap 

item yang ditanyakan berdasarkan nilai-nilai personal dan pengalaman 

partisipan,  

(2) Respon-respon terhadap item mencerminkan ekspresi dan opini dari 

partisipan penelitian,  

(3) Peneliti dapat mengidentifikasi dan mengeksporasi aspek-aspek yang 

ditemukan dalam topik penelitian ini secara lebih luas dan mendalam 

(Hayes dalam Rarasati, dkk, 2012). 

Senada dengan pendapat di atas, Menurut Unaradjan (2000:233) 

keuntungan pertanyaan dengan jawaban terbuka (open-ended questionnaire) 
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adalah jawaban yang diberikan responden memiliki kebenaran atau memiliki 

kesamaan dengan kenyataan. 

Tabel 3.3. Kisi-Kisi Aitem  

Unit Analisis Sub Unit Analisis Nomor Item 

Dukungan Sosial 

Pengertian dukungan sosial 26 

Sumber-sumber dukungan 

sosial 
28 

Bentuk-bentuk dukungan sosial 27, 29 

Efek dukungan sosial 30 

Kaitan antara dukungan sosial 

dan subjective well-being pada 

lansia. 

31 

Subjective Well-

Being 

Pengertian kebahagiaan 1 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi subjective well-

being pada lansia. 

2 

Efek/akibat dari subjective well-

being pada lansia. 
3 

 

3.6 Analisis Data 

Setelah data terkumpul dari open-ended questionnaire, kemudian 

dianalisis dengan menggunakan pendekatan indigenous psychology. Proses 

analisis data dimulai dari tabulasi data jawaban partisipan yang telah terkumpul 

dari open-ended questionnaire, kemudian jawaban tersebut dipotong-potong guna 

untuk dilakukan proses preliminary coding, aksial coding, dan cross-tabulasi 

(Tukiran dalam Primasari dan Yuniarti, 2012).  

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 
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yang muncul yang menggambarkan respon partisipan terhadap pertanyaan terbuka 

yang diajukan.  

Cara kedua adalah dengan proses aksial coding, yaitu mengenali dan 

membuat peneliti menjadi familiar terlebih dahulu terhadap jawaban-jawaban 

partisipan, setelah peneliti familiar dengan respon partisipan (Tukiran dalam 

Primasari dan Yuniarti, 2012). Selanjutnya peneliti baru melakukan koding dan 

kategorisasi, koding dilakukan selama beberapa kali tergantung dari keragaman 

jawaban partisipan penelitian, koding dilakukan mulai dari yang sifatnya spesifik 

menjadi yang lebih umum, fase ini dilakukan pada semua pertanyaan yang ada 

dalam kuisioner satu persatu. Proses aksial coding dilakukan dengan cara 

melakukan kombinasi dari jawaban-jawaban partisipan yang memliki kesamaan.  

Cara yang terakhir adalah proses cross-tabulasi yaitu membuat prosentase 

jumlah partisipan dari hasil koding yang telah terkelompokkan (Tukiran dalam 

Primasari dan Yuniarti, 2012).  

Secara spesifik, proses analisis data adalah sebagai berikut :  

1. Mengumpulkan jawaban/data dari open-ended questionnaire yang telah 

diisi oleh partisipan.  

2. Mentabulasi data jawaban partisipan dalam bentuk dokumen word.  

Tabel 3.4. Tampilan Tabulasi data  

No. 

 

Kode  IDENTITAS Jawaban 

Partisipan Jk  Sm  Tgl  Agama  Pkj  Peny  Akt  

1 

Y1         
Jawaban 

partisipan 

Y2         

Y3         

dst         
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3. Tabulasi data dicetak, kemudian dipotong-potong perjawaban partisipan. 

4. Proses analisis data 

4.1  Prelimenary coding 

4.1.1 Mengambil jawaban yang telah terpotong, kemudian dibaca.  

4.1.2 Menempelkan jawaban tersebut di kertas plano, kemudian dituliskan 

kategorinya/kata kunci pertama.  

4.1.3 Ambil jawaban lainnya, baca isinya. 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, maka tempelkan jawaban di bawah jawaban yang 

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

kertas plano.  

4.2 Aksial koding   

4.2.1 Jawaban yang telah tertempel dibaca berulang-ulang, jika ada yang tidak 

sesuai dengan kategori yang dimasukkan maka dapat dipindah kan ke 

kategori yang lebih sesuai atau membuat kategori baru.  

4.2.2 Setiap jawaban yang tidak dapat disatukan dengan kategori yang telah ada, 

dimasukkan kedalam kelompok uncategorize. Jadi semua jawaban/data 

tidak ada yang terlewatkan untuk diolah.  

4.2.3 Jawaban kosong dikelompokkan tersendiri.  

4.2.4 Setiap kategori yang telah melalui koding pertama, dilanjutkan dengan 

koding kedua. Koding kedua ini adalah mengelompokkan kategori-

kategori kecil/spesifik menjadi suatu kategori yang lebih luas. Pada 
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pertanyaan yang menuntut subjek untuk menjawab lebih dari satu 

jawaban, dalam koding tahap 2 ini dilakukan penghitungan dengan 

menambahkan jawaban penyerta ke dalam kategori-kategori yang sudah 

ada. Proses koding kedua dilakukan oleh beberapa rater. Jika hasil dari 

koding kedua masih terlalu banyak, maka dilanjut dengan koding ketiga, 

keempat, dan seterusnya sampai mendapatkan kategori yang lebih sedikit 

namun dapat mewakili semuanya.  

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 uncategorise.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Bagan Proses Analisis Data 
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3.7 Teknik 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 partisipan 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 subjektivitas 

supaya tidak mengotori hasil koding dan kategorisasi. Jawaban partisipan 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 PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Setting Penelitian 

Setting penelitian dilakukan di Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah adalah 

sebuah provinsi  yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa dengan luas wilayah 

32.548 km², atau sekitar 25,04% dari luas pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah juga 

meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa 

Barat), serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa. Secara administratif, 

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

pemerintahan kabupaten dan kota ini terdiri atas 545 kecamatan dan 8.490 

desa/kelurahan.  

 Jawa Tengah dikenal sebagai "jantung" budaya Jawa. Meskipun demikian 

di provinsi ini ada pula suku bangsa lain yang memiliki budaya yang berbeda 

dengan suku Jawa seperti suku Sunda. Selain ada pula warga Tionghoa-Indonesia, 

Arab-Indonesia dan India-Indonesia yang tersebar di seluruh provinsi ini. 

 Mayoritas penduduk Jawa Tengah adalah Suku Jawa. Jawa Tengah 

dikenal sebagai pusat budaya Jawa, di mana di kota Surakarta dan Yogyakarta 

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

minoritas yang cukup signifikan adalah Tionghoa. Selain itu di beberapa kota-kota 

besar di Jawa Tengah ditemukan pula komunitas Arab-Indonesia. Di daerah 

perbatasan dengan Jawa Barat terdapat pula orang Sunda. Di pedalaman Blora 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota
http://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Desa
http://id.wikipedia.org/wiki/Kelurahan
http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya_Jawa
http://id.wikipedia.org/wiki/Sunda
http://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa
http://id.wikipedia.org/wiki/Arab
http://id.wikipedia.org/wiki/India
http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Jawa
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surakarta
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Yogyakarta
http://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa
http://id.wikipedia.org/wiki/Arab-Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Sunda
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(perbatasan dengan provinsi Jawa Timur) terdapat komunitas Samin. Berikut ini 

tabel komposisi beberapa etnis di Provinsi Jawa Tengah: 

Tabel 4.1. Komposisi Etnis di Provinsi Jawa Tengah 

NO ETNIS JUMLAH (%) 

1 Jawa 97,96 

2 Sunda 1,05 

3 Tionghoa 0,54 

4 Madura 0,05 

5 Batak 0,05 

6 Arab 0,03 

7 Minangkabau 0,02 

8 Betawi 0,02 

9 Melayu 0,02 

10 Bugis 0,01 

11 Banjar 0,01 

12 Lain-lain 0,24 

(sumber: Januari 2014, Wikipedia bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas) 
  

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013 adalah 

32.380.687 jiwa terdiri atas 16.081.140 laki-laki dan 16.299.547 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). Berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2011, jumlah lansia 

di Provinsi Jawa Tengah meningkat menjadi 3,37 juta jiwa atau sebesar 1,34%. 

4.2  Subjek Penelitian  

Subjek dalam penelitian ini adalah Lanjut usia dengan rentang usia 60 

tahun ke atas (60-85 tahun) yang bersuku Jawa dan tinggal di Provinsi Jawa 

Tengah. Jumlah subjek penelitian dalam penelitian ini sebanyak 500 orang yang 

tersebar pada beberapa wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Adapun persebaran 

subjek penelitian disajikan dalam tabel sebagai berikut:  

http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur
http://id.wikipedia.org/wiki/Samin
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Brebes
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Cilacap
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banyumas
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Tabel 4.2. Persebaran Subjek Penelitian 

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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Selain itu, berikut disajikan data demografi subjek penelitian: 

1. Jenis Kelamin Subjek  Penelitian  

Untuk memberikan gambaran secara lebih mudah, peneliti menyajikan 

data demografi mengenai jenis kelamin subjek penelitian dalam bentuk tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 4.3. Jenis Kelamin Subjek Penelitian 

Karakteristik Jumlah (%) 

Jenis Kelamin 
Laki –laki 236 47,2 

Perempuan 264 52,8 

Total 500 100 

 

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa sebagian besar subjek 

penelitian berjenis kelamin perempuan dengan prosentase sebesar 52,8%.  

2. Status Marital Subjek Penelitian 

Untuk memberikan gambaran secara lebih mudah, peneliti menyajikan 

data demografi mengenai status marital subjek penelitian dalam bentuk tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 4.4. Status Marital Subjek Penelitian 

Karakteristik Jumlah (%) 

  

Status 

Marital   

  

Belum Menikah  1 0,2 

Menikah  317 63,4 

Janda  130 26 

Duda  52 10,4 

Total 500 100 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar subjek 

penelitian berstatus marital menikah dengan prosentase sebesar 63,4%. Sedangkan 

prosentase terendah yaitu subjek penelitian dengan status marital belum menikah 

berjumlah 1 orang.  



72 
 

  

3. Tempat Tinggal Subjek Penelitian 

Untuk memberikan gambaran secara lebih mudah, peneliti menyajikan 

data demografi mengenai tempat tinggal subjek penelitian dalam bentuk tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 4.5. Tempat Tinggal Subjek Penelitian 

Karakteristik Jumlah (%) 

Tempat Tinggal  

Tinggal Bersama 

Keluarga 

390 78 

Tinggal Sendiri 85 17 

Panti Wredha  25 5 

Total 500 100 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa sebagian besar subjek 

penelitian bertempat tinggal bersama keluarga dengan prosentase sebesar 78%  

4. Agama  

Untuk memberikan gambaran secara lebih mudah, peneliti menyajikan 

data demografi mengenai agama dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.6. Agama Subjek Penelitian 

Karakteristik Jumlah (%) 

Agama  

Islam  459 91,8 

Katolik  6 1,2 

Kristen  35 7 

Total 500 100 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa sebagian besar subjek 

penelitian beragama Islam dengan prosentase sebesar 91,8%. 
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5. Pekerjaan Terakhir 

Untuk memberikan gambaran secara lebih mudah, peneliti menyajikan 

data demografi mengenai latar belakang pekerjaan subjek penelitian dalam bentuk 

tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.7. Data Pekerjaan Terakhir Subjek Penelitian 

Karakteristik Jumlah (%) 

Latar Belakang 

Pekerjaan  

Pegawai  

(PNS-non PNS) 

216 43,2 

Veteran  3 0,6 

Swasta  187 37,4 

Tidak Bekerja  94 18,8 

Total 500 100 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar subjek 

penelitian memiliki latar belakang pekerjaan sebagai pegawai baik PNS maupun 

non PNS dengan prosentase sebesar 43,2%.   

6. Status Medis 

Untuk memberikan gambaran secara lebih mudah, peneliti menyajikan 

data demografi mengenai status medis dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.8. Status Medis Subjek Penelitian 

Karakteristik Jumlah (%) 

Status Medis  

Sehat  293 58,6 

Mempunyai 

Penyakit  

207 41,4 

Total 500 100 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa sebagian besar subjek 

penelitian yaitu sebesar 58,6% dalam kondisi sehat.  
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7. Aktivitas Saat Ini  

Untuk memberikan gambaran secara lebih mudah, peneliti menyajikan 

data demografi mengenai aktivitas sehari-hari subjek penelitian dalam bentuk 

tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.9. Data Demografi Aktivitas Saat Ini Subjek Penelitian 

Karakteristik Jumlah (%) 

Aktivitas saat ini 

Kegiatan Rumah Tangga  217 43.4 

Bidang Ekonomi  103 20.6 

Hobby  84 16.8 

Kegiatan Keagamaan  55 11 

Bidang sosial  41 0.8 

Total 500 100 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar subjek 

penelitian menjalani kegiatan sehari-harinya dengan melakukan aktivitas yang 

berkaitan dengan kegiatan rumah tangga seperti mengurus rumah, mengasuh cucu, 

dsb.  

 

4.3  Proses Penelitian 

4.3.1  Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan dalam penelitian dilakukan dengan kegiatan yang berbeda-

beda. Untuk memberikan gambaran secara lebih mudah, peneliti menyajikannya 

dalam bentuk tabel yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 4.10. Pelaksanaan Penelitian 

No. Waktu  Pelaksanaan Kegiatan 

1. Maret 2013 Penyusunan Konsep  

2. Mei 2013 Studi pendahuluan  

3. Juni 2013 Penyusunan proposal penelitian  

2. Oktober 2013 Pengambilan data 

3. Desember 2013 Pengumpulan data 

4. November-Desember 2013 Tabulasi data 

5. Desember 2013  Mengkategorisasi jawaban subjek 

penelitian 

6. Desember 2013-Januari 2014 Melakukan proses koding  

7. Februari 2014 Tabulasi data  

8. Maret 2014 Analisis data 

 

Proses pelaksanaan penelitian dilakukan selama ± 12 bulan, dimulai dari 

penyusunan konsep pada bulan Maret 2013, sampai pada analisis data yang 

dilaksanakan pada bulan Maret 2014. Dalam penyusunan proposal penelitian, 

terdapat 3 bagian. Masing-masing di antaranya yaitu pada bab pertama membahas 

tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat penelitian. Pada 

bab kedua berisi kajian pustaka, Sedangkan pada bab ketiga mengulas metode 

penelitian.  

Peneliti melakukan pengambilan data yang ditujukan kepada para lanjut 

usia bersuku Jawa di Provinsi Jawa Tengah. Proses pengambilan data berlangsung 

selama ± 2 bulan, pengambilan data dilaksanakan pada bulan Oktober 2013 dan 

diakhiri pada bulan Desember 2013 minggu pertama. Pengambilan data dilakukan 

dengan cara memberikan angket kepada subjek penelitian secara langsung, serta 

yang dilakukan bersama beberapa rekan sejawat. Hal ini dikarenakan jumlah 

subjek penelitian yang cukup banyak sehingga membutuhkan lebih dari satu orang 
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untuk bisa mendapatkan jumlah data yang sesuai dengan rancangan yaitu 

sebanyak 500 orang.  

Data yang sudah terkumpul kemudian langsung ditabulasi sesuai dengan 

jumlah yang ada. Hal ini dimaksudkan untuk memaksimalkan waktu yang ada. 

Proses tabulasi dilaksanakan pada bulan November sampai dengan batas akhir 

pengumpulan data yaitu bulan November 2013. Dalam proses tabulasi, peneliti 

menyalin jawaban-jawaban subjek penelitian ke dalam aplikasi Microsoft word 

yang ada dalam komputer/laptop. Peneliti menyalin satu demi satu jawaban subjek 

penelitian sebanyak 500 orang, dari 9 soal pertanyaan yang tersedia. 3 diantaranya 

yaitu item yang mengulas tentang SWB, sedangkan 6 lainnya yaitu item yang 

mengulas tentang dukungan sosial. Jawaban-jawaban subjek penelitian tersebut 

kemudian diberi kode urut untuk mempermudah peneliti saat mengecek jumlah 

subjek penelitian yang ada dan masing-masing jawabannya serta data demografi 

dari subjek penelitian. Jawaban yang telah disalin dalam Microsoft word 

kemudian dicetak, dan siap untuk dipotong sesuai dengan nomor soal, kode urut 

subjek penelitian dan jawaban yang diberikan. Agar lebih jelas, berikut ini adalah 

contoh bagan tabulasi yang dibuat oleh peneliti:  

Tabel 4.11. Contoh Tabulasi Data Subjek Penelitian  

N

o. 

p

er

t  

Kod

e  

IDENTITAS Menurut bapak/ibu, 

bahagia adalah... J

k  

Sm  Tgl  Agm  Pkj  Peny  A

kt  

1 

Y1 L M 
KL

G 
I SW SKT E 

Suatu perasaan tenang dan 

nyaman serta aman.  

Y2         ...... 

Y..        ....... 

Y500         
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Dst. 

Keterangan: 

Y1 = subjek penelitian pertama dengan “Y” sebagai inisial nama peneliti 

Y2 = subjek penelitian kedua dengan “Y” sebagai inisial nama peneliti 

JK = jenis kelamin subjek penelitian. Diisi dengan huruf “L” untuk Laki-laki, 

 dan  “P” untuk perempuan.  

SM = Status Marital. Diisi dengan huruf “M” jika subjek penelitian dalam 

 penelitian masih berstatus menikah, “J” untuk Janda, dan “D” jika subjek 

 penelitian berstatus duda.  

TGL = tempat tinggal subjek penelitian. Kolom ini menerangkan di mana 

 subjek penelitian bertempat tinggal. “KLG” untuk subjek penelitian yang 

 bertempat tinggal bersama keluarga,  “SDR” untuk subjek penelitian yang 

 bertempat tinggal sendiri di rumah, dan “P” untuk subjek penelitian yang 

 bertempat tinggal di Panti.  

AGM = agama subjek penelitian. Variasi jawaban yang ada berupa Islam, 

 Katolik, dan  Kristen.  

PKJ = latar belakang pekerjaan subjek penelitian. Untuk mempermudah 

 pengklasifikasian, peneliti membagi ke dalam empat bagian yaitu PNS, 

 Veteran, Swasta, dan Tidak Bekerja.  

PENY = status medis subjek penelitian. Hal ini untuk mengetahui mana subjek 

 penelitian yang sehat, dan mana subjek penelitian yang mempunyai 

 penyakit. “SHT” untuk Sehat, dan “SKT” untuk subjek penelitian yang 

 mempunyai penyakit.  
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AKT = aktivitas saat ini yang dilakukan subjek penelitian sebagai kegiatan 

 sehari-hari. Untuk mempermudah pengklasifikasian, peneliti membagi ke 

 dalam 5 bagian, diantaranya: Bidang Ekonomi (berdagang, bisnis, dsb), 

 Bidang Sosial (aktif di organisasi kemasyarakatan, dsb), Hobby 

 (menikmati hari tua dengan menyalurkan hobi seperti berkebun, beternak, 

 dsb), Religiusitas (aktif untuk mengikuti pengajian, ceramah keagamaan, 

 dsb), serta RT (kegiatan-kegiatan rumah tangga).  

Tahapan selanjutnya yaitu, tahap kategorisasi. Dalam tahap ini, peneliti 

mengelompokkan jawaban-jawaban subjek penelitian sesuai dengan kategori yang 

telah dibuat oleh peneliti dan para reviewer. Pembentukkan kategori diambil dari 

makna pertama pada jawaban subjek penelitian. Misalnya dalam contoh tabel di 

atas, Y1 menjawab “kebahagiaan adalah suatu perasaan tenang dan nyaman 

serta aman”, maka kategori yang diambil adalah kategori perasaan tenang. 

Masing-masing subjek penelitian memiliki jawaban bervariasi. Selain itu, 

beberapa pertanyaan menuntut subjek untuk menjawab lebih dari jawaban 

sehingga jawaban-jawaban yang bukan merupakan jawaban pertama disebut 

sebagai jawaban penyerta dan diolah pada proses koding tahap 2.  

Setelah tahap kategorisasi selesai, peneliti kemudian melakukan proses 

koding tahap 1 dimana peneliti bersama para reviewer mendata kategori-kategori 

yang tersedia dari tiap pertanyaan. Dalam koding tahap 1 ini, kategori-kategori 

yang muncul diambil dari makna pertama pada jawaban subjek penelitian. 

Sedangkan pada item dengan pertanyaan yang menuntut subjek untuk menjawab 
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lebih dari satu jawaban maka kategori dalam koding tahap 1 diambil dari jawaban 

awal subjek.   

Kemudian pada koding tahap 2, dilakukan proses reduksi dengan 

menggabungkan kategori-kategori yang mempunyai makna hampir sama ke 

dalam satu kategori. Sedangkan pada item dengan pertanyaan yang menuntut 

subjek untuk menjawab lebih dari satu jawaban maka pada koding tahap 2 ini 

dilakukan proses kategorisasi pada jawaban penyerta dengan cara 

mengelompokan jawaban-jawaban penyerta tersebut ke dalam kategori yang 

sudah ada. Hasil pada koding tahap 1 dan koding tahap 2 kemudian dijumlahkan. 

Oleh karena itu, pada beberapa item dalam koding tahap 2 jumlah jawaban yang 

muncul akan terdapat lebih dari 500 jawaban. Apabila terdapat jawaban yang 

sama sekali tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori yang telah tersedia, jawaban 

tersebut dimasukkan pada kategori uncategorized. 

Selanjutnya dalam koding tahap 3, kategori-kategori yang sudah ada pada 

koding tahap 2 diolah kembali menjadi kategori yang lebih umum. Kategori 

umum ini didapatkan dari kategori-kategori yang maknanya hampir sama dan 

mendekati satu sama lain kemudian direduksi menjadi kategori yang lebih umum. 

Selain itu, tujuan dari koding tahap 3 yaitu untuk menetapkan keputusan final 

kategori mana saja yang masuk.  

Tahap selanjutnya adalah proses analisis data. Analisis data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan melihat jumlah subjek penelitian yang menjawab 

pertanyaan dari beberapa kategori yang ada, kategori juga diurutkan sesuai dengan 

jumlah subjek penelitian yang menjawab dari mulai terbesar sampai yang terkecil. 
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4.3.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian mengenai dukungan sosial dan subjective well-being pada lanjut 

usia bersuku Jawa ini tentunya masih mengalami keterbatasan diantaranya yaitu: 

(1) Pertanyaan yang bersifat terbuka membuat subjek penelitian mudah 

mengeksplore jawaban. Akan tetapi, pertanyaan dalam angket penelitian 

yang berjumlah 31 pertanyaan berakibat munculnya jawaban-jawaban 

responden yang tidak relevan dengan pertanyaan dan terdapat jawaban 

kosong. 

(2) Tidak diketahuinya populasi asli lansia bersuku Jawa di Provinsi Jawa 

Tengah, membuat peneliti menggunakan teknik pengambilan sampling 

insidental sampling. Sehingga penyebaran proporsi responden penelitian 

tidak sama antara satu kota/ kabupaten dengan kota/ kabupaten yang lain. 

(3) Proporsi keterwakilan lanjut usia dalam setiap daerah tidak seimbang. Hal 

ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi hasil dan analisis.  

(4) Metode penelitian indegenous yang masih terbilang baru di Indonesia 

menyebabkan referensi-referensi mengenai penelitian ini juga terbatas dan 

masih kurang. Hal tersebut yang membuat peneliti menggunakan sedikit 

referensi dalam penyusunan skripsi. 

4.3.3  Koding  

Koding dilakukan selama beberapa kali tergantung dari keragaman 

jawaban subjek 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. 
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Berikut merupakan langkah-langkah saat proses koding, yaitu: 

a. Prelimenary coding 

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

2. Tempel potongan tersebut di kertas besar (kertas plano) yang telah tertempel 

pada dinding yang tersedia. 

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

keputusan atas dasar pengetahuan/intuisi atau berdiskusi pada rekan sejawat 

(teknik keabsahan data) mengenai jawaban subjek penelitian. 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 Koding 

1. Lanjutkan dengan potongan-potongan kertas berikutnya.  

2. Setelah beberapa jawaban diproses, analis akan merasa ada jawaban yang 

tidak cocok untuk di tempel kategori sebelumnya ataupun tidak cocok untuk 

menyusun kategori baru. Tempatkan jawaban tersebut pada kategori “lain-

lain”. Jawaban-jawaban tersebut jangan sampai dibuang karena masih 

digunakan untuk keperluan menelaah kembali. 

3. Jawaban yang sudah terkumpul dalam kategori, kemudian beri “judul” atau 

“nama” yang dapat mewakili esensi jawaban. Hal itu untuk memudahkan 

pengelompokkan berikutnya. Lakukan penelaahan setiap jawaban pada 

kategori yang sudah diberi “judul” atau “nama” tersebut.  

4. Lanjutkan kategorisasi pada seluruh jawaban subjek penelitian sampai selesai. 
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5. Menelaah kembali jawaban yang berada pada kategori “lain-lain”. Jawaban 

yang sekiranya dapat dimasukkan ke dalam kategori yang sudah ada 

ditambahkan ke dalam kategori yang sudah ada, sedangkan beberapa jawaban 

yang sama sekali tidak relevan dengan semua kategori yang ada, serta 

jawaban kosong (tidak menjawab) dimasukkan kategori “uncategorized”.  

6. Melakukan penelaahan ulang pada setiap jawaban di tumpukan kategori. 

Kategori seperti hilang, tidak lengkap atau kategori lainnya yang tidak 

memuaskan menuntut peneliti mengadakan tindak lanjut pengumpulan data. 

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

yang terlupakan. Sebelum penafsiran, penulis wajib mengadakan pemeriksaan 

terhadap keabsahan data. 

c. Cross-tabulation adalah proses tabulasi silang antara satu jawaban dengan 

jawaban yang lain. Proses ini dilakukan untuk menggabungkan jawaban-

jawaban yang dianggap sama dari kelompok atau kategori yang ada. 

 

4.4  Temuan Penelitian  

Temuan penelitian merupakan hasil yang didapatkan dari sebuah 

penelitian. Dalam hal ini, temuan penelitian yang didapatkan oleh peneliti yaitu 

berupa jawaban-jawaban dari para subjek penelitian dengan menggunakan open-

ended questionnaire yang akan mengungkap pandangan dan persepsi lanjut usia 

bersuku Jawa di Provinsi Jawa Tengah mengenai dukungan sosial dan subjective 

well being, serta keterkaitan antara keduanya.  
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4.4.1 Temuan 1 Pertanyaan No. 26 (Menurut Bapak/ Ibu, dukungan sosial 

adalah....) 

Pertanyaan nomor 26 mengungkap mengenai definisi dukungan sosial 

menurut lanjut usia bersuku Jawa. Proses koding dilakukan melalui tiga tahap. 

Pada koding tahap 1, peneliti mengelompokan jawaban-jawaban subjek penelitian 

ke dalam kategori yang sesuai. Pada koding tahap 2, proses koding dilaksanakan 

untuk mereduksi kategori-kategori yang sudah ada serta menggabungkan 

kategori-kategori dengan makna hampir sama ke dalam satu kategori. Sedangkan 

koding tahap 3 merupakan proses reduksi akhir dari kedua tahap yang sudah 

dilakukan.  

4.4.1.1. Koding Tahap 1 pertanyaan no. 26 (definisi dukungan sosial)  

Pada koding tahap 1 pertanyaan nomor 26, peneliti memperoleh 500 

jawaban yang terbagi menjadi tiga kelompok jawaban yaitu kelompok jawaban 

terkategori, kelompok jawaban tidak terkategori atau uncategorized, serta 

kelompok jawaban kosong. Untuk memberikan gambaran secara lebih mudah, 

peneliti menyajikan hasil koding tahap satu dalam bentuk tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4.12. Koding Tahap 1, Definisi Dukungan Sosial  

No. Kategori Frekuensi  % 

1. Bantuan dari pihak lain  245 49 

2. Hubungan sosial  50 10 

3.  Motivasi/ dorongan  39 7.8 

4. Dukungan  Moril  32 6.4 

5. Pemberian semangat  29 5.8 

6.  Pengakuan/ penerimaan  24 4.8 

7. Kepedulian, empati  12 2.4 

8. Ketentraman, keharmonisan 12 2.4 

9. Perhatian, kasih sayang, cinta 11 2.2 

10. Pemberian secara cuma-Cuma dan ikhlas 9 1.8 

11. Kebahagiaan, senang 8 1.6 

12. Saran, Nasihat, Pikiran  8 1.6 

13. Meringankan beban  8 1.6 

14. Dukungan materi 8 1.6 

15. Jawaban kosong   3 0.6 

16. Uncategorized  2 0.4 

Jumlah total 500 100 

 

4.4.1.2. Koding Tahap 2 Pertanyaan No.26 (definisi dukungan sosial)  

Selanjutnya koding tahap dua dilakukan untuk mengelompokkan kategori-

kategori yang spesifik ke dalam satu kategori umum serta menggabungkan 

kategori yang mempunyai makna hampir sama ke dalam satu kategori. Untuk 

lebih mudah dipahami, peneliti menyajikannya dalam bentuk tabel sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.13. Koding Tahap 2, Definisi Dukungan Sosial  

No. Kategori Umum Sub Kategori  Frekuensi  % 

1.  Bantuan dari pihak lain  245 49 

2. Pemberian semangat  
Motivasi/ Dorongan 39 

13.4 
Pemberian semangat  29 

3. Hubungan sosial  
Hubungan sosial 50 

12.4 
Ketentraman, keharmonisan  12 

4. 
Dukungan moril, 

materiil, spirituil 

Dukungan moral 32 

11.8 

Dukungan materi 8 

Saran, nasihat, pikiran 8 

Pemberian secara Cuma-

Cuma dan ikhlas 
9 

5. Pengakuan/ penerimaan  24 4.8 

6. Kepedulian, empati   12 2.4 

7. 
Perhatian, kasih sayang, 

cinta  
 11 2.2 

8. Kebahagiaan   8 1.6 

9. Meringankan beban   8 1.6 

10. Jawaban kosong   3 0.6 

11. Uncategorized  2 0.4 

Jumlah Total  500 100 

 

4.4.1.3. Koding Tahap 3 Pertanyaan No.26 (definisi dukungan sosial)  

Pada koding tahap tiga, 11 kategori dalam koding tahap 2 disederhanakan 

ke dalam kategori yang lebih kecil lagi sehingga didapatkan hasil sebanyak enam 

kategori serta kelompok jawaban uncategorized dan jawaban kosong. Dalam 

koding tahap ketiga, kategori perhatian, kasih sayang, dan cinta digabungkan 

dengan kategori kepedulian/ empati dan kategori kebahagiaan menjadi kategori 

kerekatan emosional. Selanjutnya, kategori meringankan beban digabungkan ke 

dalam kategori hubungan sosial.  

Dalam koding tahap 4 ini juga disajikan temuan yang dianggap menarik 

berdasarkan data demografi subjek. Untuk memberikan gambaran secara lebih 

jelas peneliti menyajikannya dalam tabel sebagai berikut:  
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Tabel 4.14. Koding Tahap 3, Definisi Dukungan Sosial  

No. Kategori Jumlah % 

Demografi 

Jenis 

Kelamin 

Status Marital 

Lk Pr M J D BM 

1 Bantuan dari pihak lain  245 49 137 108 129 66 50 0 

2 Hubungan sosial  70 14 25 45 47 22 1 0 

3 Pemberian semangat  67 13.4 20 47 38 29 0 0 

4 
Dukungan moril, materiil, 

spirituil  
57 11.4 25 32 40 17 0 0 

5 Kerekatan emosional  31 6.2 17 14 24 6 1 1 

6 Pengakuan/ penerimaan  25 4.8 10 15 16 9 0 0 

7 Jawaban kosong  3 0.6 2 1 2 1 0 0 

8 Uncategorized  2 0.4 0 2 2 0 0 0 

Jumlah total 500 100 236 264 317 130 52 1 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa kategori dengan prosentase 

jawaban tertinggi yaitu kategori bantuan dari pihak lain dengan prosentase sebesar 

49%, artinya hampir sebagian dari subjek penelitian mendefinisikan dukungan 

sosial sebagai bantuan dari pihak lain. Selanjutya yaitu kategori hubungan sosial 

dengan prosentase sebesar 14%, kategori pemberian semangat dengan prosentase 

sebesar 13.4%, dan kategori dukungan moril, materiil, spirituil mempunyai 

prosentase sebesar 11.4%. Sedangkan dua kategori dengan prosentase terrendah 

yaitu kategori kerekatan emosional dan kategori pengakuan/penerimaan dengan 

prosentase sebesar 6.2% dan 4.8%.  

Jika dilihat berdasarkan persebaran data demografinya diketahui bahwa 

kategori dengan jumlah subjek penelitian berjenis kelamin laki-laki tertinggi yaitu 

kategori bantuan dari pihak lain sejumlah 137orang dengan status marital duda 

sejumlah 50orang. Sedangkan jawaban-jawaban dari subjek penelitian berjenis 

kelamin perempuan tersebar merata di semua kategori yang ada. Hal ini 
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menunjukan bahwa dengan ketiadaan pasangan, laki-laki lebih banyak 

membutuhkan bantuan dari pihak lain dibandingkan perempuan.  

4.4.2 Temuan 2  (Pertanyaan No. 27: Berupa apa saja dukungan sosial yang 

bapak/ ibu butuhkan? ) 

Pertanyaan nomor 27 mengungkap mengenai jenis dukungan sosial yang 

dibutuhkan oleh lanjut usia bersuku Jawa. Proses koding dilakukan melalui empat 

tahap. Pada koding tahap 1, peneliti mengkategorikan jawaban-jawaban subjek 

penelitian berdasarkan jawaban pertama sehingga didapatkan hasil sebanyak 500 

jawaban. Pada koding tahap 2, hasil yang didapatkan lebih dari 500 jawaban. Hal 

ini dikarenakan pertanyaan pada item nomor 27 menuntut subjek untuk menjawab 

lebih dari satu jawaban. Sehingga pada koding tahap 2 peneliti menggabungkan 

jawaban-jawaban subjek yang lebih dari satu ke dalam kategori-kategori yang 

sudah ada dan didapatkan hasil sebanyak 851 jawaban. Sedangkan pada koding 

tahap 3, proses reduksi dilakukan dengan cara menggabungkan kategori-kategori 

yang mempunyai makna hampir sama menjadi satu kategori, sedangkan koding 

tahap 4 merupakan proses final dan didapatkan hasil akhir sebanyak 7 kategori. 

Untuk memberikan gambaran secara lebih jelas, peneliti menyajikan tahapan 

koding sebagai berikut:  

4.4.2.1. Koding Tahap 1 pertanyaan no. 27 (jenis dukungan sosial yang 

dibutuhkan)  

Pada koding tahap 1 pertanyaan nomor 27, dari total 500 subjek penelitian, 

peneliti memperoleh 500 jawaban subjek yang terbagi menjadi tiga kelompok 

jawaban yaitu kelompok jawaban terkategori, kelompok jawaban tidak terkategori 
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atau uncategorized, serta kelompok jawaban kosong. Untuk memberikan 

gambaran secara lebih mudah, peneliti menyajikan hasil koding tahap satu dalam 

bentuk tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.15. Koding Tahap 1, Jenis Dukungan Sosial yang Dibutuhkan  

No  Kategori  Frekuensi  % 

1 Perhatian, pengertian 123 24.60 

2 Semangat 51 10.20 

3 Materiil 49 9.80 

4 Pujian/ penghargaan 47 9.40 

5 Saran, pikiran, nasehat 42 8.40 

6 Doa, berkat 26 5.20 

7 Penerimaan yang baik dari lingkungan  26 5.20 

8 Cinta, kasih sayang 21 4.20 

9 Motivasi 18 3.60 

10 Fasilitas dan tenaga 17 3.40 

11 Kehadiran orang lain 16 3.20 

12 Hubungan baik dengan keluarga 13 2.60 

13 Informasi 11 2.20 

14 Keamanan lingkungan 10 2.00 

15 Kepedulian 9 1.80 

16 Jaminan kesehatan/ pensiun 8 1.60 

17 Siraman rohani 4 0.80 

18 Uncategorized  8 1.60 

19 jawaban kosong 1 0.20 

Jumlah Total  500 100.00 

 

4.4.2.2. Koding Tahap 2 Pertanyaan No.27 (jenis dukungan sosial yang 

dibutuhkan)  

Selanjutnya, koding tahap 2 jawaban dari subjek penelitian yang 

jumlahnya lebih dari satu dimasukkan ke dalam kategori-kategori yang sudah ada 

dalam koding tahap 1 dengan cara menambahkan kolom jawaban penyerta pada 

tabel koding tahap 2 dan didapatkan hasil keseluruhan sebanyak 851 jawaban. 
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Untuk memberikan gambaran secara lebih mudah, peneliti menyajikan hasil 

koding tahap 2  dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.16. Koding Tahap 2, Jenis Dukungan Sosial yang Dibutuhkan  

No  Kategori  
Frekuensi 

Awal  

Jawaban 

Penyerta  
Jumlah  % 

1 Perhatian, pengertian 123 49 172 20.21 

2 Semangat 51 19 70 8.23 

3 Materiil 49 83 132 15.51 

4 Pujian/ penghargaan 47 19 66 7.76 

5 Saran, pikiran, nasehat 42 34 76 8.93 

6 Doa, berkat 26 37 63 7.40 

7 
Penerimaan yang baik dari 

lingkungan  
26 17 43 5.05 

8 Cinta, kasih sayang 21 19 40 4.70 

9 Motivasi 18 14 32 3.76 

10 Fasilitas dan tenaga 17 10 27 3.17 

11 Kehadiran orang lain 16 6 22 2.59 

12 Hubungan baik dengan keluarga 13 4 17 2.00 

13 Informasi 11 13 24 2.82 

14 Keamanan lingkungan 10 5 15 1.76 

15 Kepedulian 9 4 13 1.53 

16 Jaminan kesehatan/ pensiun 8 12 20 2.35 

17 Siraman rohani 4 6 10 1.18 

18 Uncategorized  8 0 8 0.94 

19 jawaban kosong 1 0 1 0.12 

Jumlah Total  500 351 851 100.00 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jawaban subjek penelitian yang 

semula pada koding tahap 1 ditemukan sejumlah 500 jawaban, pada koding tahap 

2 diperoleh jumlah total sebanyak 851 jawaban. Hal ini dikarenakan pertanyaan 

pada nomor 27 menuntut subjek untuk menjawab lebih dari satu jawaban 

sehingga jawaban-jawaban penyerta dari subjek penelitian dihitung kembali dan 

dimasukan ke dalam kategori yang sudah ada. Oleh karena itu hasil yang muncul 

pada koding tahap 2 lebih dari 500 jawaban.  
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4.4.2.3. Koding Tahap 3 Pertanyaan No.27 (jenis dukungan sosial yang 

dibutuhkan)  

Pada koding tahap 3 pertanyaan nomor 27, kategori-kategori yang masih 

spesifik dalam koding tahap 2 disederhanakan lagi ke dalam kategori yang lebih 

umum dengan cara menggabungkan kategori-kategori yang mempunyai makna 

hampir sama ke dalam satu kategori. Sehingga jika dibuat dalam bentuk tabel 

hasilnya sebagai berikut: 

Tabel 4.17. Koding Tahap 3, Jenis Dukungan Sosial yang Dibutuhkan  

No Kategori Sub Kategori Frekuensi % 

1.  Perhatian 

Perhatian, pengertian 

264 31.02 

Cinta, kasih sayang 

Kehadiran orang lain 

Hubungan baik dengan 

keluarga 

Kepedulian 

2.  Dorongan Semangat 

Semangat 

211 24.79 

Pujian/ penghargaan 

Motivasi 

Penerimaan yang baik dari 

lingkungan 

3.  
Dukungan Sarana dan 

Prasarana 

Materii 

194 22.79 

Fasilitas dan tenaga 

Jaminan kesehatan & 

pensiun 

Keamanan lingkungan 

4.  

Saran & solusi atas 

permasalahan yang 

dihadapi 

Saran, pikiran, nasehat 
100 11.75 

Informasi 

5.  
Bimbingan rohani & 

dukungan spiritual 

Siraman rohani 
73 8.57 

Doa, berkat 

6.  Uncategorized   8 0.94 

7.  Jawaban kosong   1 0.12 

Jumlah Total 851 100 
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4.4.2.4. Koding Tahap 4 Pertanyaan No.27 (jenis dukungan sosial yang 

dibutuhkan)  

Koding tahap 4 ini merupakan proses final untuk menegaskan macam-

macam jenis dukungan sosial yang dibutuhkan lanjut usia bersuku Jawa. Dalam 

koding tahap 4 ini diketahui bahwa jenis-jenis dukungan sosial yang dibutuhkan 

yaitu berupa perhatian, dorongan semangat, dukungan sarana dan prasarana, saran 

dan solusi atas permasalahan yang dihadapi, serta bimbingan rohani dan dukungan 

spiritual. Untuk memberikan gambaran secara lebih jelas peneliti menyajikannya 

dalam tabel sebagai berikut:  

Tabel 4.18. Koding Tahap 4, Jenis Dukungan Sosial yang Dibutuhkan  

No Kategori Frekuensi % 

1. Perhatian 264 31.02 

2. Dorongan semangat 211 24.79 

3. Dukungan sarana dan prasarana 194 22.79 

4. 
Saran & solusi atas permasalahan 

yang dihadapi 
100 11.75 

5. Bimbingan rohani dan spiritual 73 8.57 

6. Uncategorized 8 0.94 

7. Jawaban kosong 1 0.12 

Jumlah Total  851 100 

 

Dari tabel di atas diketahui bahwa kategori dengan prosentase jawaban 

tertinggi yaitu kategori perhatian dengan prosentase sebesar 31.02%. kategori 

selanjutnya yaitu kategori dorongan semangat dengan prosentase sebesar 24.79%, 

disusul kategori saran dan solusi atas permasalahan yang dihadapi dengan 

prosentase sebesar 11.75%. Sedangkan kategori dengan prosentase jawaban 

terrendah yaitu kategori bimbingan rohani dan dukungan spiritual dengan 

prosentase sebesar 8.57%. 
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4.4.3 Temuan 3 (Pertanyaan No. 28: Dukungan dari mana saja yang 

Bapak/Ibu butuhkan? ) 

Pertanyaan nomor 28 mengungkap mengenai sumber dukungan sosial 

yang dibutuhkan oleh lanjut usia bersuku Jawa. Proses koding dilakukan melalui 

empat tahap. Pada koding tahap 1, peneliti mengkategorikan jawaban-jawaban 

subjek penelitian berdasarkan jawaban pertama sehingga didapatkan hasil 

sebanyak 500 jawaban. Pada koding tahap 2, hasil yang didapatkan lebih dari 500 

jawaban. Hal ini dikarenakan soal pada pertanyaan nomor 28 menuntut subjek 

untuk menjawab lebih dari satu jawaban. Sehingga pada koding tahap 2 peneliti 

menggabungkan jawaban-jawaban subjek yang lebih dari satu ke dalam kategori-

kategori yang sudah ada sehingga didapatkan sebanyak 728 jawaban. Pada koding 

tahap 3, proses reduksi dilakukan dengan cara menggabungkan kategori-kategori 

yang mempunyai makna hampir sama menjadi satu kategori.  Sedangkan koding 

tahap 4 merupakan peroses final untuk menegaskan kategori apa saja yang 

menjadi sumber dukungan sosial lanjut usia bersuku Jawa. Untuk memberikan 

gambaran secara lebih jelas, peneliti menyajikan tahapan koding sebagai berikut:  

4.4.3.1. Koding Tahap 1 pertanyaan no. 28 (sumber dukungan sosial)  

Pada koding tahap 1 pertanyaan nomor 28, dari total 500 subjek penelitian, 

peneliti memperoleh 500 jawaban subjek yang terbagi menjadi dua kelompok 

jawaban, yaitu kelompok jawaban terkategori dan jawaban tidak terkategori atau 

uncategorized. Untuk memberikan gambaran secara lebih mudah, peneliti 

menyajikan hasil koding tahap satu dalam bentuk tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4.19. Koding Tahap 1, Sumber Dukungan Sosial  

No Kategori Frekuensi % 

1.  Keluarga  427 85.4 

2.  Masyarakat/ lingkungan sekitar 15 3 

3.  Teman  9 1.8 

4.  Pemuka Agama  9 1.8 

5.  Pemerintah  8 1.6 

6.  Organisasi  5 1 

7.  Lembaga terkait/ professional  5 1 

8.  Uncategorized  22 4.4  

Jumlah Total  500 100 

 

4.4.3.2. Koding Tahap 2 Pertanyaan No.28 (sumber dukungan sosial)  

Pada koding tahap 2, jawaban-jawaban subjek penelitian yang jumlahnya 

lebih dari satu jawaban dimasukkan ke dalam kategori-kategori yang sudah ada 

dalam koding tahap 1. Hasil yang diperoleh sebanyak 728 jawaban. Hal ini karena 

pertanyaan pada nomor 28 menuntut subjek untuk menjawab lebih dari satu 

jawaban oleh karena itu hasil yang muncul lebih dari 500 jawaban. Untuk 

memberikan gambaran secara lebih mudah, peneliti menyajikan hasil koding 

tahap 2  dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.20. Koding Tahap 2, Sumber Dukungan Sosial  

No Kategori Frekuensi  Jawaban 

Penyerta  

Frekuensi 

Total  

% 

1.  Keluarga  427 0 427 59.64 

2.  Masyarakat/ 

lingkungan sekitar 

15 129 144 20.11 

3.  Teman  9 39 48 6.70 

4.  Pemuka Agama  9 33 42 5.87 

5.  Pemerintah  8 9 17 2.37 

6.  Organisasi  5 6 11 1.54 

7.  Lembaga terkait/ 

professional  

5 0 5 0.70 

8.  Uncategorized  22 0 22 3.07 

Jumlah Total  500 228 716 100 
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Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jawaban subjek penelitian yang 

semula pada koding tahap 1 ditemukan sejumlah 500 jawaban, pada koding tahap 

2 diperoleh jumlah total sebanyak 728 jawaban. Hal ini dikarenakan pertanyaan 

pada nomor 28 menuntut subjek untuk menjawab lebih dari satu jawaban 

sehingga jawaban-jawaban penyerta dari subjek penelitian dihitung kembali dan 

dimasukan ke dalam kategori yang sudah ada. Oleh karena itu hasil yang muncul 

pada koding tahap 2 lebih dari 500 jawaban.  

4.4.3.3. Koding Tahap 3 Pertanyaan No.28 (sumber dukungan sosial)  

Pada koding tahap 3 pertanyaan nomor 28, kategori-kategori yang masih 

spesifik dalam koding tahap 2 disederhanakan lagi ke dalam kategori yang lebih 

umum dengan cara menggabungkan kategori-kategori yang mempunyai makna 

hampir sama ke dalam satu kategori. Untuk memberikan gambaran secara lebih 

mudah, peneliti menyajikan hasil koding tahap 3  dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.21. Koding Tahap 3, Sumber Dukungan Sosial  

No Kategori Sub Kategori Frekuensi % 

1. Keluarga  427 59.64 

2. 
Masyarakat/ lingkungan 

sekitar 
 144 20.11 

3. Teman  48 6.70 

4. Pemerintah  17 2.37 

5. 
Organisasi/ jaringan  

pendukung 

Organisasi 

Masyarakat 
16 2.23 

Lembaga terkait/ 

professional 

6. Pemuka Agama  42 5.87 

7. Uncategorized   22 3.07 

Jumlah Total 716 100 
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4.4.3.4. Koding Tahap 4 Pertanyaan No.28 (sumber dukungan sosial)  

Koding tahap 4 ini merupakan proses final untuk menegaskan sumber-

sumber dukungan sosial menurut lanjut usia bersuku Jawa. Dalam koding tahap 4 

ini diketahui bahwa sumber-sumber dukungan sosial menurut lanjut usia bersuku 

Jawa yaitu berasal dari keluarga, masyarakat, teman, pemerintah, organisasi, dan 

pemuka agama. Untuk memberikan gambaran secara lebih jelas peneliti 

menyajikannya dalam tabel sebagai berikut:  

Tabel 4.22. Koding Tahap 4, Sumber Dukungan Sosial  

No Kategori Frekuensi % 

1. Keluarga 427 59.64 

2. 
Masyarakat/ lingkungan 

sekitar 
144 20.11 

3. Teman 48 6.70 

4. Pemuka Agama 42 5.87 

5. Pemerintah 17 2.37 

6. 
Organisasi / jaringan 

pendukung  
16 2.23 

7. Uncategorized  22 3.07 

Jumlah Total  716 100 

 

Dari tabel di atas diketahui bahwa kategori dengan prosentase jawaban 

tertinggi yaitu kategori keluarga dengan prosentase sebesar 59.64%. Kategori 

selanjutnya yaitu kategori masyarakat atau lingkungan sekitar dengan prosentase 

sebesar 20.11%, kemudian kategori teman sebesar 6.70%, kategori pemuka agama 

sebesar 5.87%, dan kategori pemerintah sebesar 2.37%. Sedangkan kategori 

dengan prosentase terrendah yaitu kategori organisasi/ jaringan pendukung 

dengan prosentase sebesar 2.23%.  
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4.4.4 Temuan 4 (Pertanyaan No. 29: Selama ini, Bapak/Ibu memperoleh 

dukungan berupa apa saja? ) 

Pertanyaan nomor 29 mengungkap jenis dukungan sosial yang diperoleh 

lanjut usia bersuku Jawa. Proses koding dilakukan melalui empat tahap. Pada 

koding tahap 1, peneliti mengkategorikan jawaban-jawaban subjek penelitian 

berdasarkan jawaban pertama sehingga didapatkan hasil sebanyak 500 jawaban. 

Pada koding tahap 2, hasil yang didapatkan lebih dari 500 jawaban. Hal ini 

dikarenakan soal pada pertanyaan nomor 29 menuntut subjek untuk menjawab 

lebih dari satu jawaban. Sehingga pada koding tahap 2 peneliti menggabungkan 

jawaban-jawaban subjek yang lebih dari satu ke dalam kategori-kategori yang 

sudah ada sehingga didapatkan sebanyak 841 jawaban. Pada koding tahap 3, 

proses reduksi dilakukan dengan cara menggabungkan kategori-kategori yang 

mempunyai makna hampir sama menjadi satu kategori. Sedangkan koding tahap 4 

merupakan proses final untuk menentukan jenis dukungan sosial apa saja yang 

diterima lanjut usia bersuku Jawa. Untuk memberikan gambaran secara lebih 

jelas, peneliti menyajikan tahapan koding sebagai berikut:  

4.4.4.1. Koding Tahap 1 pertanyaan no. 29 (jenis dukungan sosial yang diterima) 

Pada koding tahap 1 pertanyaan nomor 29, dari total 500 subjek penelitian, 

Peneliti memperoleh 500 jawaban subjek yang terbagi menjadi empat kelompok 

jawaban yaitu kelompok jawaban terkategori, kelompok jawaban tidak terkategori 

atau uncategorized, kelompok jawaban tidak mendapat dukungan, serta kelompok 

jawaban kosong. Untuk memberikan gambaran secara lebih mudah, peneliti 

menyajikan hasil koding tahap satu dalam bentuk tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4.23. Koding Tahap 1, Jenis Dukungan Sosial yang Diterima  

No Kategori Frekuensi % 

1 Materiil 173 34.60 

2 Semangat 53 10.60 

3 Saran, pikiran, nasehat 51 10.20 

4 Perhatian  33 6.60 

5 Pujian/ penghargaan  23 4.60 

6 Doa, berkat 22 4.4 

7 Fasilitas & Tenaga  20 4.00 

8 Motivasi 19 3.80 

9 Informasi 18 3.60 

10 Jaminan kesehatan/ pensiun 14 2.80 

11 Siraman rohani  14 2.80 

12 Cinta, kasih sayang 13 2.60 

13 Penerimaan yang baik  dari lingkungan  7 1.40 

14 Tolong menolong & tenggang rasa 7 1.40 

15 Kehadiran orang lain 5 1.00 

16 Keamanan lingkungan  4 0.80 

17 Uncategorized  16 3.20 

18 Tidak mendapat dukungan 7 1.40 

19 Jawaban kosong  1 0.20 

Jumlah Total 500 100 

 

4.4.4.2. Koding Tahap 2 Pertanyaan No.29 (jenis dukungan sosial yang diterima) 

Selanjutnya, koding tahap 2 jawaban dari subjek penelitian yang 

jumlahnya lebih dari satu dimasukkan ke dalam kategori-kategori yang sudah ada 

dalam koding tahap 1 dengan cara menambahkan kolom jawaban penyerta pada 

tabel koding tahap 2 dan didapatkan hasil keseluruhan sebanyak 841 jawaban. 

Untuk memberikan gambaran secara lebih mudah, peneliti menyajikan hasil 

koding tahap 2  dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4.24. Koding Tahap 2, Jenis Dukungan Sosial yang Diterima  

No Kategori Frekuensi 
Jawaban 

penyerta 
Jumlah % 

1 Materiil 173 119 292 34.72 

2 Semangat 53 17 70 8.32 

3 Saran, pikiran, nasehat 51 31 82 9.75 

4 Perhatian  33 31 64 7.61 

5 Siraman rohani  14 31 45 5.35 

6 Pujian/ penghargaan  23 9 32 3.80 

7 Doa, berkat 22 20 42 4.99 

8 Fasilitas & Tenaga  20 6 26 3.09 

9 Motivasi 19 18 37 4.40 

10 Informasi 18 9 27 3.21 

11 
Jaminan kesehatan/ 

pensiun 
14 3 17 2.02 

12 Cinta, kasih sayang 13 30 43 5.11 

13 
Penerimaan yang baik  

dari lingkungan  
7 3 10 1.19 

14 
Tolong menolong & 

tenggang rasa 
7 8 15 1.78 

15 Kehadiran orang lain 5 6 11 1.31 

16 Keamanan lingkungan  4 0 4 0.48 

17 Uncategorized  16 0 16 3.20 

18 
Tidak mendapat 

dukungan 
7 0 7 0.83 

19 jawaban kosong 1 0 1 0.12 

Jumlah Total  500 341 841 100.00 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jawaban subjek penelitian yang 

semula pada koding tahap 1 ditemukan sejumlah 500 jawaban, pada koding tahap 

2 diperoleh jumlah total sebanyak 841 jawaban. Hal ini dikarenakan pertanyaan 

pada nomor 29 menuntut subjek untuk menjawab lebih dari satu jawaban 

sehingga jawaban-jawaban penyerta dari subjek penelitian dihitung kembali dan 

dimasukan ke dalam kategori yang sudah ada. Sehingga jumlahnya lebih dari 500. 
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4.4.4.3. Koding Tahap 3 Pertanyaan No.29 (jenis dukungan sosial yang diterima) 

Pada koding tahap 3 pertanyaan nomor 29, kategori-kategori yang masih 

spesifik dalam koding tahap 2 disederhanakan lagi ke dalam kategori yang lebih 

umum. Sehingga jika dibuat dalam bentuk tabel hasilnya sebagai berikut: 

Tabel 4.25. Koding Tahap 3, Jenis Dukungan Sosial yang Diterima  

No Kategori Sub Kategori Frekuensi % 

1. 
Dukungan Sarana dan 

Prasarana 

Materiil 

339 40.31 

Fasilitas dan tenaga 

Jaminan kesehatan & 

pensiun 

Keamanan lingkungan 

2. Dorongan Semangat 

Semangat 

149 17.72 

Pujian/ penghargaan 

Motivasi 

Penerimaan yang baik 

dari lingkungan 

3. Perhatian 

Perhatian 

133 15.81 

Cinta, kasih sayang 

Kehadiran orang lain 

Tolong menolong & 

tenggang rasa 

4. 

Saran & solusi atas 

permasalahan yang 

dihadapi 

Saran, pikiran, 

nasehat 109 12.96 

Informasi 

5. 
Bimbingan rohani & 

dukungan spiritual 

Siraman rohani 
87 10.34 

Doa, berkat 

6. Uncategorized   16 1.90 

7. Tidak mendapat dukungan   7 0.83 

8. Jawaban kosong   1 0.12 

Jumah Total 841 100 

 

4.4.4.4. Koding Tahap 4 Pertanyaan No.29 (jenis dukungan sosial yang diterima) 

Koding tahap 4 ini merupakan proses final untuk menegaskan jenis-jenis 

dukungan sosial yang diterima lanjut usia bersuku Jawa. Dalam koding tahap 4 ini 

diketahui bahwa jenis-jenis dukungan sosial yang diterima yaitu berupa perhatian, 
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dukungan sarana dan prasarana, dorongan semangat, perhatian, saran dan solusi 

atas permasalahan yang dihadapi, serta bimbingan rohani dan dukungan spiritual. 

Untuk memberikan gambaran secara lebih jelas peneliti menyajikannya dalam 

tabel sebagai berikut:  

Tabel 4.26. Koding Tahap 4, Jenis Dukungan Sosial yang Diterima  

No Kategori Frekuensi % 

1. Dukungan Sarana dan Prasarana 339 40.31 

2. Dorongan Semangat 149 17.72 

3. Perhatian 133 15.81 

4. 
Saran & solusi atas permasalahan yang 

dihadapi 
109 12.96 

5. Bimbingan rohani & dukungan spiritual 87 10.34 

6. Uncategorized  16 1.90 

7. Tidak mendapat dukungan  7 0.83 

8. Jawaban kosong  1 0.12 

Jumlah Total  841 100 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jenis dukungan sosial yang 

diterima oleh lanjut usia bersuku Jawa dengan prosentase jawaban terbesar yaitu 

kategori dukungan sarana dan prasarana dengan prosentase sebesar 40.31%. 

kategori selanjutnya yaitu kategori doronga semangat dengan prosentase sebesar 

17.72%, kategori perhatian dengan prosentase sebesar 15.81%, dan juga kategori 

saran dan solusi atas permasalahan yang dihadapi dengan prosentase sebesar 

12.96%. Sedangkan kategori dengan prosentase jawaban terrendah yaitu kategori 

bimbingan rohani dan dukungan spiritual dengan prosentase sebesar 10.34%.  

4.4.5 Temuan 5 (Pertanyaan No. 30: Apa saja yang dirasakan Bapak/Ibu 

setelah memperoleh dukungan sosial? ) 

Pertanyaan nomor 30 mengungkap mengenai efek yang dirasakan oleh 

lanjut usia bersuku Jawa setelah memperoleh dukungan sosial. Proses koding 
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dilakukan melalui empat tahap. Pada koding tahap 1, peneliti mengkategorikan 

jawaban-jawaban subjek penelitian berdasarkan jawaban pertama sehingga 

didapatkan hasil sebanyak 500 jawaban. Pada koding tahap 2, hasil yang 

didapatkan lebih dari 500 jawaban. Hal ini dikarenakan soal pada pertanyaan 

nomor 30 menuntut subjek untuk menjawab lebih dari satu jawaban. Sehingga 

pada koding tahap 2 peneliti menggabungkan jawaban-jawaban subjek yang lebih 

dari satu ke dalam kategori-kategori yang sudah ada sehingga didapatkan 

sebanyak 688 jawaban. Koding tahap 3, proses reduksi dilakukan dengan cara 

menggabungkan kategori-kategori yang mempunyai makna hampir sama menjadi 

satu kategori. Sedangkan koding tahap 4 merupakan proses final untuk 

menegaskan kategori apa saja yang menjadi efek dukungan sosial menurut lanjut 

usia bersuku Jawa. Untuk memberikan gambaran secara lebih jelas, peneliti 

menyajikan tahapan koding sebagai berikut:  

4.4.5.1. Koding Tahap 1 pertanyaan no. 30 (efek dukungan sosial)  

Pada koding tahap 1 pertanyaan nomor 30, dari total 500 subjek penelitian, 

Peneliti memperoleh 500 jawaban subjek yang terbagi menjadi empat kelompok 

jawaban yaitu kelompok jawaban terkategori, kelompok jawaban tidak terkategori 

atau uncategorized, kelompok jawaban subjek yang menjawab tidak ada efek dari 

dukungan sosial, serta kelompok jawaban kosong. Untuk memberikan gambaran 

secara lebih mudah, peneliti menyajikan hasil koding tahap satu dalam bentuk 

tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4.27. Koding Tahap 1, Efek Dukungan Sosial  

No Kategori Frekuensi % 

1 Bahagia 171 34.20 

2 Senang  100 20 

3 Tenang, tentram, aman, nyaman  54 10.80 

4 Semangat  32 6.40 

5 Puas dan bangga  25 5.00 

6 Merasa berarti dan berharga  22 4.40 

7 Kehidupan yang lebih baik  21 4.20 

8 Peningkatan keimanan  16 3.20 

9 Hidup bermakna  14 2.80 

10 beban ringan  12 2.40 

11 Percaya diri  11 2.20 

12 Merasa membutuhkan orang lain  6 1.20 

13 Sehat  5 1.00 

14 Sejahtera  2 0.40 

15 Uncategorized  6 1.20 

16 Tidak ada efeknya  2 0.40 

17 Jawaban kosong  1 0.20 

Jumlah Total 500 100.00 

 

4.4.5.2. Koding Tahap 2 Pertanyaan No.30 (efek dukungan sosial)  

Selanjutnya, koding tahap 2 jawaban dari subjek penelitian yang 

jumlahnya lebih dari satu dimasukkan ke dalam kategori-kategori yang sudah ada 

dalam koding tahap 1 dengan cara menambahkan kolom jawaban penyerta pada 

tabel koding tahap 2 dan didapatkan hasil keseluruhan sebanyak 851 jawaban. 

Untuk memberikan gambaran secara lebih mudah, peneliti menyajikan hasil 

koding tahap 2  dalam tabel sebagai berikut: 

 

 

 



103 
 

  

Tabel 4.28. Koding Tahap 2, Efek Dukungan Sosial  

No Kategori Frekuensi  
Jawaban 

Penyerta 
Jumlah % 

1 Bahagia 171 101 272 39.53 

2 Senang  100 0 0 14.53 

3 Tenang, tentram, aman, nyaman  54 23 77 11.19 

4 Semangat  32 8 40 5.81 

5 Puas dan bangga  25 2 27 3.92 

6 Merasa berarti dan berharga  22 21 43 6.25 

7 Kehidupan yang lebih baik  21 14 35 5.09 

8 Peningkatan keimanan  16 12 28 4.07 

9 Hidup bermakna  14 0 14 2.03 

10 Beban hidup terasa ringan 12 3 15 2.18 

11 Percaya diri  11 4 15 2.18 

12 Merasa membutuhkan orang lain  6 0 6 0.87 

13 Sehat  5 0 5 0.73 

14 Sejahtera  2 0 2 0.29 

15 Uncategorized  6 0 6 0.87 

16 Tidak ada efeknya  2 0 2 0.29 

17 Jawaban kosong  1 0 1 0.15 

Jumlah Total  500 188 688 100.00 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jawaban subjek penelitian yang 

semula pada koding tahap 1 ditemukan sejumlah 500 jawaban, pada koding tahap 

2 diperoleh jumlah total sebanyak 688 jawaban. Hal ini dikarenakan pertanyaan 

pada nomor 30 menuntut subjek untuk menjawab lebih dari satu jawaban 

sehingga jawaban-jawaban penyerta dari subjek penelitian dihitung kembali dan 

dimasukan ke dalam kategori yang sudah ada. Oleh karena itu hasil yang muncul 

pada koding tahap 2 lebih dari 500 jawaban.  

4.4.5.3. Koding Tahap 3 Pertanyaan No.30 (efek dukungan sosial)  

Pada koding tahap 3 pertanyaan nomor 30, kategori-kategori yang masih 

spesifik dalam koding tahap 2 disederhanakan lagi ke dalam kategori yang lebih 
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umum dengan cara menggabungkan kategori-kategori yang mempunyai makna 

hampir sama ke dalam satu kategori. Agar lebih mudah dipahami, peneliti 

menyajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:  

Tabel 4.29. Koding Tahap 3, Efek Dukungan Sosial  

No Kategori Sub-kategori Total  % 

1 Bahagia    272 39.53 

2 Senang  
 

100 14.53 

 

3 

Kehidupan yang lebih 

baik  

Sehat 

97 14.10 

Sejahtera 

Kehidupan yang lebih baik 

Semangat 

Percaya diri 

 

4 
Ketenangan  

Tenang, aman, nyaman, 

tentram, damai  92 13.37 

Beban hidup terasa ringan  

 

5 
Kepuasan dalam hidup  

Puas dan bangga 
70 10.17 

Merasa berarti dan berharga  

6 Peningkatan keimanan    28 4.07 

7 Hidup yang bermakna    14 2.03 

8 
merasa membutuhkan 

orang lain  
  6 0.87 

9 Uncategorized   6 0.87 

10 Tidak ada efeknya   2 0.29 

11 Jawaban kosong   1 0.15 

Jumlah Total  688 100.00 

 

4.4.5.4. Koding Tahap 4 Pertanyaan No.30 (efek dukungan sosial)  

Koding tahap 4 ini merupakan proses final untuk menegaskan jenis-jenis 

dukungan sosial yang diterima lanjut usia bersuku Jawa. Dalam koding tahap 4 ini 

diketahui bahwa jenis-jenis dukungan sosial yang diterima yaitu berupa perhatian, 

dukungan sarana dan prasarana, dorongan semangat, perhatian, saran dan solusi 

atas permasalahan yang dihadapi, serta bimbingan rohani dan dukungan spiritual. 
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Untuk memberikan gambaran secara lebih jelas peneliti menyajikannya dalam 

tabel sebagai berikut:  

Tabel 4.30. Koding Tahap 4, Efek Dukungan Sosial  

No Kategori Frekuensi  % 

1 Bahagia 272 39.53 

2 Senang  100 14.53 

3 Kehidupan yang lebih baik  97 14.10 

4 Ketenangan  92 13.37 

5 Kepuasan dalam hidup  70 10.17 

6 Peningkatan keimanan  28 4.07 

7 Hidup yang bermakna  14 2.03 

8 
merasa membutuhkan orang 

lain  
6 0.87 

9 Uncategorized  6 0.87 

10 Tidak ada efeknya  2 0.29 

11 Jawaban kosong  1 0.15 

Jumlah Total 688 100 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa efek dukungan sosial dengan 

prosentase jawaban tertinggi yaitu kategori bahagia/ senang dengan prosentase 

jawaban sebesar 54.07%. Kategori selanjutnya yaitu kategori kehidupan yang 

lebih baik denga prosentase jawaban sebesar 14.10%, kategori ketenangan sebesar 

13.37%, disusul dengan kategori kepuasan dalam hidup dengan prosentase sebesar 

10.17%. Berikutnya yaitu kategori peningkatan keimanan dengan prosentase 

sebesar 4.07% dan kategori hidup yang bermakna sebesar 2.03%. Sedangkan 

kategori dengan prosentase jawaban terrendah yaitu kategori merasa 

membutuhkan orang lain dengan prosentase sebesar 0.87%.  
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4.4.6 Temuan 6 (Pertanyaan No. 31: Apakah ada kaitannya antara 

kebahagiaan yang Bapak/ Ibu rasakan dengan dukungan sosial? ) 

4.4.6.1. Koding Tahap 1 pertanyaan no. 31 

Pada koding tahap 1, peneliti mengelompokkan jawaban subjek penelitian 

ke dalam tiga kelompok, yaitu kelompok terkategorisasi, kelompok jawaban tidak 

terkategorisasi atau uncategorized, serta kelompok jawaban kosong. Untuk 

memberikan gambaran secara lebih mudah, peneliti menyajikan hasil koding 

tahap satu dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.31. Koding Tahap 1, Kaitan Dukungan Sosial dan SWB 

No. Kategori Frekuensi  % 

1 Ada, bahagia 202 40.40 

2 Ada, makhluk sosial  61 12.20 

3 Ada, perhatian  34 6.80 

4 Ada, tenang, aman, nyaman, damai 30 6.00 

5 Ada, penghargaan  30 6.00 

6 
Ada, merubah hal negatif menjadi 

positif  
20 4.00 

7 Ada, semangat  19 3.80 

8 Ada, kepedulian  17 3.40 

9 Ada, bersyukur  11 2.20 

10 Ada, pencapaian  10 2.00 

11 Ada, beban ringan 9 1.80 

12 Ada, alasan tidak relevan  10 2.00 

13 Ada tanpa alasan  32 6.40 

14 Tidak ada kaitan dengan alasan 4 0.80 

15 Tidak ada kaitan tanpa alasan  1 0.20 

16 Ragu-ragu  5 1.00 

17 Jawaban kosong  3 0.60 

18 Uncategorized  2 0.40 

Jumlah Total 500 100 
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4.4.6.2. Koding Tahap 2 Pertanyaan No.31 

Selanjutnya pada koding tahap dua dilakukan proses reduksi dengan 

mengelompokkan kategori-kategori yang spesifik ke dalam satu kategori umum, 

untuk lebih mudah dipahami, peneliti menyajikannya dalam bentuk tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 4.32. Koding Tahap 2, Kaitan Dukungan Sosial dan SWB 

No. Kategori Umum Sub- Kategori  Frekuensi % 

1. Ada Kaitan, dengan alasan  

Ada, bahagia 

453 90.6 

Ada, makhluk sosial  

Ada, perhatian  

Ada, tenang, aman, 

nyaman, damai 

Ada, penghargaan  

Ada, merubah hal 

negatif menjadi positif  

Ada, semangat  

Ada, kepedulian  

Ada, bersyukur  

Ada, pencapaian  

Ada, beban ringan 

Ada, alasan tidak 

relevan 

2. Ada Kaitan, tanpa alasan   32 6.4 

3. 
Tidak ada kaitan dengan 

alasan    
4 0.8 

4. 
Tidak ada kaitan tanpa 

alasan   
1 0.2 

5. Ragu-ragu   5 1 

6. Jawaban kosong   3 0.60 

6. Uncategorized   2 0.40 

Jumlah Total 500 100 

 

Dalam koding tahap 2, kategori jawaban dipersempit menjadi 6 kategori 

umum yang telah dikelompokkan oleh peneliti dan para reviewer. Kategori 

pertama adalah kelompok kategori ada kaitan dengan alasan dengan prosentase 
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jawaban sebesar 9.12% atau sebanyak 489 jawaban. Kategori kedua yaitu kategori 

ada kaitan tanpa alasan dengan prosentase jawaban sebesar 5.97%.  

Kategori ketiga yaitu kategori tidak ada kaitan dengan alasan, dengan 

prosentase jawaban sebesar 0.74%, kemudian kategori keempat yaitu kategori 

tidak ada kaitan tanpa alasan dengan prosentase jawaban sebesar 0.18% serta 

kategori ragu-ragu dengan prosentase jawaban sebesar 0.93%.   

4.4.6.3. Koding Tahap 3 Pertanyaan No.31 

Dalam koding tahap tiga ini, kategori jawaban yang sudah didapatkan dari 

koding dua dirasa sudah cukup spesifik sehingga tidak perlu dilakukan 

penyederhanaan lagi. Sehingga jika dibuat dalam bentuk tabel hasilnya sebagai 

berikut: 

Tabel 4.33. Koding Tahap 3, Kaitan Dukungan Sosial dan SWB  

No. Kategori Frekuensi % 

1. Ada kaitan dengan alasan 453 90.6 

2. Ada kaitan tanpa alasan 32 6.4 

3. Tidak ada kaitan dengan alasan 4 0.8 

4. Tidak ada kaitan tanpa alasan 1 0.2 

5. Ragu- ragu 5 1 

6. Jawaban kosong 3 0.6 

7. Uncategorized 2 0.4 

Jumlah Total 500 100 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahi bahwa sebanyak 96.4% subjek 

penelitian menjawab bahwa ada keterkaitan antara dukungan sosial dan 

kebahagiaan atau subjective well-being. 10% subjek penelitian menyatakan tidak 
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ada keterkaitan, 1% menyatakan ragu-ragu, dan 1% sisanya yaitu subjek tidak 

menjawab dan jawaban yang tidak relevan dengan pertanyaan penelitian.  

4.4.7 Temuan 7 Pertanyaan No. 1 (Menurut Bapak/ Ibu, bahagia adalah....) 

Pertanyaan dalam item ini mengungkap tentang definisi subjective well-

being menurut lanjut usia bersuku Jawa. Dalam mengungkap definisi subjective 

well-being ,peneliti menggunakan istilah kebahagiaan untuk lebih memudahkan  

subjek dalam menjawab pertanyaan. Veenhoven mendefinisikan kebahagiaan 

hampir sama dengan definisi subjective well-being yang diungkapkan oleh Diener, 

dkk. (1984 dalam Eid & Larsen, 2007:45). Pada pertanyaan ini peneliti melakukan 

koding dalam 2 tahap serta membagi jawaban subjek ke dalam 3 kelompok yaitu 

kelompok jawaban yang terkategori, kelompok jawaban yang tidak terkategori 

atau uncategorized, serta kelompok jawaban kosong. Untuk memberikan 

gambaran secara lebih jelas, peneliti menyajikan tahapan koding sebagai berikut:  

4.4.7.1. Koding Tahap 1 pertanyaan no.1 (definisi kebahagiaan atau SWB)  

 Pada soal nomor satu dilakukan proses koding tahap 1 dengan 

mengelompokan 500 jawaban subjek penelitian ke dalam tiga kelompok jawaban, 

yaitu kelompok jawaban terkategori, kelompok jawaban tidak terkategori, serta 

kelompk jawaban kosong. Sehingga jika disajikan dalam tabel hasilnya sebagai 

berikut:  
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Tabel 4.34. Koding Tahap 1, Definisi Kebahagiaan atau SWB  

No. Kategori Frekuensi  % 

1 Kesenangan/ kegembiraan 149 29,80 

2 

Tenang, nyaman, tentram, damai, 

aman 82 16,40 

3 Berkumpul dengan keluarga 55 11,00 

4 Kepuasan 42 8,40 

5 Kebutuhan tercukupi 36 7,20 

6 Sehat 30 6,00 

7 Bersyukur 24 4,80 

8 Keinginan yang tercapai 21 4,20 

9 Sejahtera 14 2,80 

10 Kecukupan ekonomi 10 2,00 

11 Pemberian dari Tuhan 7 1,40 

12 Kehidupan beragama 6 1,20 

13 Berguna 5 1,00 

14 Sukses 3 0,60 

15 Bangga 3 0,60 

16 Uncategorized 12 2,40 

17 Jawaban kosong  1 0,20 

Jumlah Total  500 100,00 

 

4.4.7.2. Koding Tahap 2 Pertanyaan No.1 (definisi kebahagiaan atau SWB)  

Pada koding tahap dua dilakukan proses reduksi dengan cara 

menggabungkan kategori-kategori yang mempunyai makna hampir sama ke 

dalam satu kategori. Untuk memberikan gambaran agar lebih mudah dipahami, 

peneliti menyajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:  

 

 

 

 

 



111 
 

  

Tabel 4.35. Koding Tahap 2, Definisi Kebahagiaan atau SWB  

No. Kategori Sub-kategori Frekuensi  % 

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 beragam 

5 Sehat   30 6,00 

6 

Keinginan yang 

tercapai   21 4,20 

7 Berguna   5 1,00 

8 Sukses   3 0,60 

9 Uncategorized   12 2,40 

10 Tidak ada jawaban   1 0,20 

Jumlah Total  500 100,00 

 

4.4.7.3. Koding Tahap 3 Pertanyaan No.1 (definisi kebahagiaan atau SWB)  

Pada koding tahap 3 ini merupakan proses final untuk menegaskan 

kategori apa saja yang menjadi gambaran lanjut usia bersuku Jawa dalam 

mendefinsikan kebahagiaan atau SWB. Adapun kategori-kategori tersebut di 

antaranya yaitu perasaan yang menyenangkan, sejahtera, berkumpul dengan 

keluarga, bersyukur, sehat, keinginan yang tercapai, berguna, dan sukses. Untuk 

memberikan gambaran secara lebih mudah, peneliti menyajikannya dalam bentuk 

tabel sebagai berikut:  
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Tabel 4.36. Koding Tahap 3, Definisi Kebahagiaan atau SWB  

No. Kategori Frekuensi  % 

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 Uncategorized 12 2,40 

10 Tidak ada jawaban 1 0,20 

Jumlah Total 500 100 

 

Dari tabel di atas diketahui bahwa kategori mengenai definisi dukungan 

sosial dengan prosentase jawaban tertinggi yaitu kategori perasaan yang 

menyenangkan dengan prosentase sebesar 55.20%, artinya lebih dari sebagian 

subjek mendefinisikan kebahagiaan atau SWB sebagai perasaan yang 

menyenangkan. Selanjutnya yaitu kategori sejahtera dengan prosentase sebesar 

12%, kategori berkumpul dengan keluarga sebesar 11%, kategori bersyukur 

sebesar 7.40%. kategori berikutnya yaitu kategori keinginan yang tercapai dan 

kategori berguna dengan prosentase sebesar 4.20% dan 1%. Sedangkan kategori 

dengan prosentase jawaban terrendah yaitu kategori sukses dengan prosentase 

sebesar 0.60%.  

4.4.8 Temuan 8 Pertanyaan No. 2 (Apa yang menyebabkan Bapak/ Ibu 

merasa bahagia? ) 

Pertanyaan nomor 2 mengungkap mengenai faktor-faktor penyebab 

kebahagiaan pada lanjut usia bersuku Jawa. Proses koding dilakukan dalam empat 
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tahap. Pada koding tahap 1 didapatkan kategori-kategori dengan jumlah total 

sebanyak 500 jawaban. Koding tahap 2 dilakukan untuk menambahkan jawaban 

subjek yang lebih dari satu ke dalam kategori-kategori yang sudah ada sehingga 

didapatkan jumlah total sebanyak 844 jawaban. Pada koding tahap 3 dilakukan 

penyederhanaan dengan menggabungkan kategori-kategori yang mempunyai 

makna hampir sama ke dalam satu kategori umum. Sedangkan koding tahap 4 

merupakan proses final untuk mengaskan kategori apa saja yang menjadi faktor 

penyebab kebahagiaan atau SWB. Untuk memberikan gambaran secara lebih 

jelas, peneliti menyajikan tahapan koding sebagai berikut: 

4.4.8.1. Koding Tahap 1 pertanyaan no.2 (faktor penyebab kebahagiaan atau 

SWB)  

Pada soal nomor dua dilakukan proses koding tahap satu dan di dapatkan 9 

kategori yang diambil dari hasil jawaban subjek penelitian. Peneliti 

mengelompokkan jawaban subjek penelitian ke dalam tiga kelompok, yaitu 

kelompok terkategori, kelompok jawaban tidak terkategori atau uncategorized, 

serta kelompok jawaban kosong. Untuk memberikan gambaran secara lebih 

mudah, peneliti menyajikan hasil koding tahap satu dalam bentuk tabel sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.37. Koding Tahap 1, Faktor Penyebab Kebahagiaan atau SWB 

No. Kategori Frekuensi % 

1 Relasi dengan keluarga 126 25,20 

2 Kesehatan 74 14,80 

3 Pencapaian 68 13,60 

4 Kebutuhan terpenuhi jasmani rohani 58 11,60 

5 Kepuasan hidup 36 7,20 

6 Ekonomi (berhubungan dengan uang) 31 6,20 

7 Relasi sosial 17 3,40 

8 Beribadah kepada Tuhan 12 2,40 

9 Tenang 10 2,00 

10 Bersyukur 12 2,40 

11 Saling menghargai dan menghormati 9 1,80 

12 Bermanfaat 6 1,20 

13 Mempunyai aktivitas 6 1,20 

14 Aman 4 0,80 

15 Mendapat hidayah dari Tuhan 4 0,80 

16 Pasrah 4 0,80 

17 Mandiri 3 0,60 

18 Mendapat hadiah 3 0,60 

19 Sejahtera 3 0,60 

20 Dihormati dan dihargai 2 0,40 

21 Nyaman 2 0,40 

22 Damai 2 0,40 

23 Senang 2 0,40 

24 Diberikan rizki 2 0,40 

25 Tentram 1 0,20 

26 Uncategorized 1 0,20 

27 Tidak ada jawaban 2 0,40 

Jumlah Total 500 100.00 

 

4.4.8.2. Koding Tahap 2 Pertanyaan No.2 (faktor penyebab kebahagiaan atau 

SWB)  

Pada koding tahap 2, jawaban-jawaban subjek penelitian yang jumlahnya 

lebih dari satu jawaban dimasukkan ke dalam kategori-kategori yang sudah ada 
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dalam koding tahap 1. Hasil yang diperoleh sebanyak 844 jawaban. Hal ini karena 

pertanyaan pada nomor 2 menuntut subjek untuk menjawab lebih dari satu 

jawaban oleh karena itu hasil yang muncul lebih dari 500 jawaban. Berikut tabel 

dalam koding tahap 2: 

Tabel 4.38. Koding Tahap 2, Faktor Penyebab Kebahagiaan atau SWB 

No.  Kategori Frekuensi  

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 Uncategorized 1 0 1 0,12 

27 Tidak ada jawaban 2 0 2 0,24 

Jumlah Total  500 344 844 100,00 
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Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jawaban subjek penelitian yang 

semula pada koding tahap 1 ditemukan sejumlah 500 jawaban, pada koding tahap 

2 diperoleh jumlah total sebanyak 844 jawaban. Hal ini dikarenakan pertanyaan 

pada nomor 2 menuntut subjek untuk menjawab lebih dari satu jawaban sehingga 

jawaban-jawaban penyerta dari subjek penelitian dihitung kembali dan dimasukan 

ke dalam kategori yang sudah ada. Oleh karena itu hasil yang muncul pada koding 

tahap 2 lebih dari 500 jawaban.  

4.4.8.3. Koding Tahap 3 Pertanyaan No.2 (faktor penyebab kebahagiaan atau 

SWB)  

Pada koding tahap 3 pertanyaan nomor 2, kategori-kategori yang masih 

spesifik dalam koding tahap 2 disederhanakan lagi ke dalam kategori yang lebih 

umum dengan cara menggabungkan kategori-kategori yang mempunyai makna 

hampir sama ke dalam satu kategori. Untuk memberikan gambaran secara lebih 

mudah, peneliti menyajikan hasil koding tahap 3  dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4.39. Koding Tahap 3, Faktor Penyebab Kebahagiaan atau SWB  

No. Kategori Sub-kategori Frekuensi  % 

1 Relasi sosial yang baik 

1. Relasi sosial 

236 27.96 2. Relasi dengan keluarga 

3. saling menghargai & 

menghormati  

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 Uncategorized   1 0,12 

11 Tidak ada jawaban   2 0,24 

Jumlah Total 844 100.00 
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4.4.8.4. Koding Tahap 4 Pertanyaan No.2 (faktor penyebab kebahagiaan atau 

SWB)  

Koding tahap 4 ini merupakan proses final untuk menegaskan faktor-

faktor apa saja yang menyebabkan kebahagiaan atau SWB pada lanjut usia 

bersuku Jawa. Dalam koding tahap 4 ini diketahui bahwa faktor penyebab 

kebahagiaan yaitu Untuk memberikan gambaran secara lebih jelas peneliti 

menyajikannya dalam tabel sebagai berikut:  

Tabel 4.40. Koding Tahap 4, Faktor Penyebab Kebahagiaan atau SWB  

No. Kategori Frekuensi  % 

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 

10 Mandiri 3 0,36 

11 Uncategorized 1 0,12 

12 Tidak ada jawaban 2 0,24 

Jumlah Total 844 100 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kategori mengenai faktor 

penyebab kebahagiaan atau SWB dengan prosentase jawaban terbesar yaitu 

kategori relasi sosial yang baik dengan prosentase sebesar 27.96%. selanjutnya 

yaitu kategori keberhasilan dalam hidup dengan prosentase sebesar 20.73%, 

kategori kebutuhan terpenuhi dengan prosentase sebesar 17.06%, dan kategori 

kesehatan sebesar 14.93%. kategori berikutnya yaitu kategori beribadah kepada 

Tuhan dengan prosentase sebesar 8.41%, kategori kenyamanan sebesar 4.50%, 



119 
 

  

dan juga kategori mendapat kenikmatan sebesar 2.13%. Sedangkan kategori 

dengan prosentase jawaban terrendah yaitu kategori mandiri dengan prosentase 

sebesar 0.36%.   

4.4.9 Temuan 9 Pertanyaan No. 3 (Apa efek/ akibat yang Bapak/ Ibu 

rasakan setelah mencapai kebahagiaan?) 

Pertanyaan nomor 3 mengungkap mengenai efek yang dirasakan setelah 

mencapai kebahagiaan pada lanjut usia bersuku Jawa. Proses koding dilakukan 

dalam empat tahap. Pada koding tahap 1 didapatkan kategori-kategori dengan 

jumlah total sebanyak 500 jawaban. Koding tahap 2 dilakukan untuk 

menambahkan jawaban subjek yang lebih dari satu ke dalam kategori-kategori 

yang sudah ada sehingga didapatkan jumlah total sebanyak 707 jawaban. Pada 

koding tahap 3 dilakukan penyederhanaan dengan menggabungkan kategori-

kategori yang mempunyai makna hampir sama ke dalam satu kategori umum. 

Sedangkan koding tahap 4 merupakan proses final untuk menegaskan kategori apa 

saja yang menjadi efek dari kebahagiaan atau SWB. Untuk memberikan gambaran 

secara lebih jelas, peneliti menyajikan tahapan koding sebagai berikut: 

4.4.9.1. Koding Tahap 1 pertanyaan no.3 (efek kebahagiaan atau SWB)  

Pada koding tahap 1 pertanyaan nomor 3, peneliti memperoleh 500 

jawaban subjek yang dikelompokan menjadi dua kelompok yaitu kelompok 

jawaban terkategori dan kelompok jawaban tidak terkategori atau uncategorized. 

Peneliti menyajikan hasil koding tahap satu dalam bentuk tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4.41. Koding Tahap 1, Efek Kebahagiaan atau SWB 

No.  Kategori Frekuensi  % 

1 Tenang, damai, tentram, nyaman, aman 186 37,20 

2 Senang 118 23,60 

3 Sehat 42 8,40 

4 Bersyukur 40 8,00 

5 Puas 31 6,20 

6 Semangat 27 5,40 

7 Bermanfaat 9 1,80 

8 Kebersamaan dengan keluarga 7 1,40 

9 Optimis 6 1,20 

10 Beribadah lebih khusyuk 6 1,20 

11 Lebih bermakna 5 1,00 

12 Tercukupi kebutuhan 3 0,60 

13 Sabar 3 0,60 

14 Mempertahankan kebahagiaan 2 0,40 

15 Percaya diri 2 0,40 

16 Pasrah 2 0,40 

17 Ingin mendapatkan kebahagiaan lebih 2 0,40 

18 Menghargai kebahagiaan 2 0,40 

19 Dekat dengan Tuhan 2 0,40 

20 Menjadi pribadi lebih baik 2 0,40 

21 Bersosialisasi dengan masyarakat 1 0,20 

22 Uncategorized 2 0,40 

Jumlah Total  500 100,00 

 

4.4.9.2. Koding Tahap 2 Pertanyaan No.3 (efek kebahagiaan atau SWB)  

Pada koding tahap 2, jawaban-jawaban subjek penelitian yang jumlahnya 

lebih dari satu jawaban dimasukkan ke dalam kategori-kategori yang sudah ada 

dalam koding tahap 1. Hasil yang diperoleh sebanyak 707 jawaban. Hal ini karena 

pertanyaan pada nomor 3 menuntut subjek untuk menjawab lebih dari satu 

jawaban. Sehingga jika dibuat tabel hasilnya sebagai berikut: 
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Tabel 4.42. Koding Tahap 2, Efek Kebahagiaan atau SWB  

No. Kategori Frekuensi  

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 Uncategorized 2 0 2 0,28 

Jumlah Total  500 207 707 100,00 

 

4.4.9.3. Koding Tahap 3 Pertanyaan No.3 (efek kebahagiaan atau SWB)  

Pada koding tahap 3,kategori-kategori yang masih spesifik disederhanakan 

lagi ke dalam kategori yang lebih umum. Sehingga jika dibuat tabel hasilnya 

sebagai berikut:  
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Tabel 4.43. Koding Tahap 3, Efek Kebahagiaan atau SWB  

No.  Kategori Sub-kategori Frekuensi  % 

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 Uncategorized   2 0,28 

Jumlah Total  707 100,00 

 

4.4.9.4. Koding Tahap 4 Pertanyaan No.3 (efek kebahagiaan atau SWB)  

Koding tahap 4 ini merupakan proses final untuk menegaskan faktor-

faktor apa saja yang menyebabkan kebahagiaan atau SWB pada lanjut usia 

bersuku Jawa. Untuk memberikan gambaran secara lebih jelas peneliti 

menyajikannya dalam tabel sebagai berikut:  
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Tabel 4.44. Koding Tahap 4, Efek Kebahagiaan atau SWB  

No.  Kategori Frekuensi  % 

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 Uncategorized 2 0,28 

Jumlah Total 707 100 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kategori mengenai efek 

kebahagiaan atau SWB dengan prosentase jawaban tertinggi yaitu kategori muncul 

perasaan yang menyenangkan dengan prosentase sebesar 59.97%. selanjutnya 

yaitu kategori lebih dekat dengan Tuhan dengan prosentase jawaban sebesar 

13.15%. Berikutnya yaitu kategori sehat sebesar 9.90%, optimis dan percaya diri 

sebesar 8.35%, hidupnya lebih bermakna sebesar 3.54%, hubungan sesama lebih 

dekat sebesar 2.97%, serta kategori mempertahankan kebahagiaan sebesar 1.13%. 

kategori dengan prosentase terrendah yaitu kategori sabar dan pasrah sebesar 

0.71%.  

Selanjutnya, untuk mempermudah memahami persepsi lanjut usia bersuku 

Jawa mengenai dukungan sosial dan SWB, serta menyajikan perbandingan antara 

temuan penelitian dengan latar belakang kebudayaan lain dengan temuan yang 

sudah ada, peneliti menyajikan bagan serta tabel matriks komprehensif sebagai 

berikut:  
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Tabel 4.45. Matriks Komprehensif Temuan Penelitian 

No Komponen Temuan Penelitian Temuan Barat 

1. 

Definisi 

dukungan 

sosial 

Bantuan atau dukungan yang 

diberikan oleh seseorang 

kepada orang lain yang 

menumbuhkan kerekatan 

emosional dan membuat 

individu percaya bahwa 

individu dicintai, dihormati, 

dihargai, serta diakui 

keberadaannya. 

 

Suatu bentuk kenyamanan, 

perhatian, penghargaan, 

ataupun bantuan yang 

diterima individu dari 

orang yang berarti baik 

secara perorangan maupun 

kelompok. (Sarafino) 

2. 

Jenis 

dukungan 

sosial 

1. Perhatian 

2. Dorongan semangat 

3. Dukungan sarana dan 

prasarana 

4. Saran dan solusi atas 

permasalahan yang 

dihadapi 

5. Bimbingan rohani dan 

dukungan spiritual  

 

1. Support in sickness 

2. Support for 

financial resources 

3. Support received to 

visit friends and 

relatives 

4. Emotional and 

psycjological 

support  

(Khalil Ahmad, 2011) 

3. 

Sumber 

dukungan 

sosial 

1. Keluarga 

2. Masyarakat/ 

lingkungan sekitar 

3. Teman  

4. Pemerintah 

5. Organisasi/ jaringan 

pendukung 

6. Pemuka agama  

 

1. Spouse 

2. Son 

3. Daughter 

4. Friend 

5. Neighbour  

(Khallil Ahmad, 2011)  

4. 

Efek 

dukungan 

sosial 

1. Bahagia 

2. Senang 

3. Kehidupan yang lebih 

baik 

4. Ketenangan 

5. Kepuasan dalam 

hidup 

6. Bersyukur 

7. Hidup yang bermakna 

8. Merasa membutuhkan 

orang lain.  

1. Merasa lebih baik 

terhadap dirinya 

sendiri dan 

hubungannya 

dengan orang lain. 

2. Menawarkan 

informasi-

informasi penting. 

3. Memberikan 

bantuan. 

4. Menolong individu 

mengatasi situasi 

yang sulit.  

(Bishop, 1994).  
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5. 

Definisi 

subjective 

well-being 

Persepsi seseorang terhadap 

pengaaman hidupnya yang 

berdasarkan pada hubungan 

sosial serta pengalaman 

spiritual sehingga muncul 

kondisi berupa suasana hati 

yang positif yang 

berpengaruh pada 

peningkatan religiusitas dan 

sikap hidup yang baik.  

Evaluasi individu terhadap 

kehidupan yang dijelaskan 

dalam terminologi 

mengenai bagaimana dan 

mengapa individu 

mengalami kehidupan 

dalam cara yang positif, 

sehingga pengalaman 

pribadi mereka berkaitan 

dengan kualitas hidup 

yang dirasakan.  

(Diener, 2008).  

6. 

Faktor 

penyebab 

munculnya 

subjective 

well-being 

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  

1. Perangai/ watak  

2. Sifat 

3. Karakter pribadi 

lain 

4. Hubungan sosial 

5. Pendapatan 

6. Pengangguran 

7. Pengaruh sosial 

budaya  

7. 

Efek yang 

dirasakan 

setelah 

mencapai 

subjective 

well-being 

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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Gambar 4.1. Bagan Dukungan Sosial dalam persepsi Lanjut Usia Bersuku Jawa  

Definisi Dukungan Sosial: 

- Bantuan dari  pihak lain  - Kerekatan Emosional 

- Hubungan Sosial  - Pengakuan 

- Pemberian Semangat - Dukungan moril 

materiil spirituil  

 

 
Efek Dukungan 

Sosial: 

Bahagia/ senang, 

Kehidupan yang 

lebih baik, 

Ketenangan, 

Kepuasan dalam 

hidup, Bersyukur, 

Hidup yang 

bermakna, Merasa 

membutuhkan 

orang lain.  

Sumber Dukungan 

Sosial: 

Keluarga, Masyarakat/ 

lingkungan sekitar, 

Teman, Pemerintah, 

Organisasi/ jaringan 

pendukung. Pemuka 

agama.  

DUKUNGAN 

SOSIAL 

Jenis Dukungan sosial yang 

dibutuhkan: 

- Perhatian   

- Dorongan semangat 

- Dukungan sarana & 

prasarana 

- Saran & solusi atas 

permasalahan yang dihadapi 

- Bimbingan rohani & 

dukungan spiritual  

 

 

Jenis Dukungan Sosial yang 

diperoleh: 

- Dukungan sarana & 

prasarana  

- Dorongan semangat 

- Perhatian  

- Saran & solusi atas 

permasalahan yang dihadapi 

- Bimbingan rohani & 

dukungan spiritual  
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Gambar 4.2. Bagan Subjective Well-Being dalam Persepsi Lanjut Usia Bersuku 

Jawa 

Definisi SWB: 

- Perasaan yang 

menyenangkan 

- Sejahtera 

- Berkumpul 

dengan keluarga 

- Bersyukur 

- Sehat 

- Keinginan 

tercapai 

- Berguna, sukses  
SUBJECTIVE 

WELL-BEING 

Faktor Penyebab 

Muncunya SWB: 

- Relasi sosial 

yang baik 

- Keberhasilan 

dalam hidup 

- Kebutuhan 

terpenuhi 

- Kesehatan 

- Beribadah 

kepada Tuhan 

- Kenyamanan 

- Bermanfaat 

- Mendapat 

kenikmatan 

-   Mandiri  

Efek SWB: 

- Muncul perasaan 

yang menyenangkan 

- Sehat 

- Peningkatan 

religiusitas 

- Optimis dan percaya 

diri 

- Hidupnya lebih 

bermakna 

- Hub.dengan sesama 

lebih dekat 

- Mempertahankan 

kebahagiaan 

- Sabar dan pasrah   
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Gambar 4.3. Bagan Keterkaitan antara Dukungan Sosial dan Subjective Well-

Being pada Lanjut Usia Bersuku Jawa 

 

Hubungan sosial 

Kerekatan emosional 

Dukungan sarana & 

prasarana 

Saran dan solusi 

Relasi sosial yang 

baik 

 

Kenyamanan 

 

Kebutuhan 

terpenuhi 

DUKUNGAN 

SOSIAL 
Subjective 

well-being 

Perhatian  

Dorongan semangat  

Bimbingan rohani 

dan spiritual 

 

Keberhasilan 

dalam hidup 
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4.5  Pembahasan 

Pada bagian ini akan dipaparkan secara lebih mendalam mengenai temuan-

temuan yang telah dijelaskan pada temuan penelitian. Penekanan analisisis akan 

difokuskan pada gambaran tentang berbagai perspektif lanjut usia bersuku Jawa 

mengenai subjective well being dan dukungan sosial, mulai dari definisi, faktor-

faktor yang mempengaruhi atau sumber-sumber, jenis-jenis, efek/ akibat yang 

dirasakan, sampai pada kaitan dinamika dukungan sosial dalam kaitannya dengan 

subjective well being menurut lanjut usia bersuku Jawa itu sendiri.  

Seperti yang telah dijelaskan dalam Bab 3 bahwa untuk mengungkap 

berbagai hal mengenai subjective well-being, peneliti menggunakan istilah 

kebahagiaan untuk mempermudah subjek penelitian dalam menjawab pertanyaan. 

Merujuk pada pernyataan Veenhoven (dalam Eid & Larsen, 2007: 45) yang 

menyatakan bahwa makna kebahagiaan sama dengan kepuasan hidup dan 

subjective well-being. Oleh karena itu, dalam pembahasan peneliti memaknai 

kebahagiaan sebagai subjective well-being. Berikut ini akan dijelaskan bagaimana 

gambaran dari keseluruhan kategori yang diungkap.  

4.5.1 Gambaran Definisi Dukungan Sosial Menurut Lanjut Usia Bersuku 

Jawa 

 Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa persepsi lanjut usia 

mengenai definisi dukungan sosial sangat beragam. Pengalaman hidup, 

lingkungan, serta kondisi yang beragam berpengaruh terhadap pandangan lanjut 

usia dalam memaknai dukungan sosial. Lanjut usia bersuku Jawa mendefinisikan 

dukungan sosial sebagai suatu dukungan atau bantuan yang diberikan oleh 
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seseorang kepada orang lain yang menumbuhkan kerekatan emosional dan 

membuat individu percaya bahwa individu dicintai, dihormati, dihargai, serta 

diakui keberadaannya.  

Untuk memberikan gambaran secara lebih jelas, di bawah ini akan 

dipaparkan kategori-kategori yang menjadi gambaran definisi dukungan sosial 

menurut lanjut usia bersuku Jawa.  

4.5.1.1 Bantuan dari pihak lain  

Dari hasil yang diperoleh diketahui bahwa sebagian besar lanjut usia 

bersuku Jawa mendefinisikan dukungan sosial sebagai suatu bantuan yang 

diberikan oleh pihak lain yaitu baik dari keluarga, tetangga atau masyarakat, 

pemerintah, atau orang-orang terdekat berupa bantuan langsung atau pertolongan.  

Orang Jawa dikenal sebagai masyarakat komunal yang sangat erat 

kaitannya dengan hidup bersama di suatu tempat dan berinteraksi antara satu dan 

lainnya. Dalam proses interaksi tersebut muncul berbagai dinamika sosial yang 

salah satunya adalah gotong royong atau saling memberikan bantuan. Gotong 

royong begitu lekat dengan keseharian masyarakat jawa. Koentjaraningrat (dalam 

Maryani, t.t.) menjelaskan bahwa kegiatan tolong menolong dalam masyarakat 

jawa merupakan bentuk dari solidaritas yang menunjukan bagaimana kepedulian 

masyarakat terhadap warga lainnya.  

La Rocco (dalam Purnama, 2009: 16) mengatakan bahwa dukungan sosial 

adalah tindakan menolong yang diperoleh melalui hubungan interpersonal. Hal ini 

menunjukan bahwa tidak ada perbedaan yang menonjol antara orang Jawa dengan 

orang barat dalam mendefinisikan dukungan sosial.  
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Dari pemaparan di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa hasil 

penelitian yang menunjukan bahwa sebagian besar lanjut usia bersuku Jawa 

mendefinisikan dukungan sosial sebagai suatu bantuan dari pihak lain merupakan 

cerminan kebudayaan masyarakat Jawa yang juga merupakan persepsi yang 

bersifat universal. Selain itu, dengan adanya perubahan-perubahan yang dialami 

pada masa lanjut usia serta terdapatnya penurunan fungsi, sehingga bantuan dari 

orang lain menjadi sangat penting bagi kehidupan lanjut usia.  

4.5.1.2. Hubungan sosial 

Lanjut usia bersuku Jawa mendefinisikan dukungan sosial sebagai suatu 

hubungan timbal balik atau interaksi dalam suatu masyarakat yang mana hal 

tersebut dapat memunculkan ketentraman dan keharmonisan, serta meringankan 

beban. Variasi jawaban yang muncul dalam kategori hubungan sosial ini meliputi 

hal-hal yang erat kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat seperti kegiatan atau 

aktivitas dalam masyarakat, peran individu dalam lingkungan, serta respon-respon 

yang didapatkan dari orang lain dalam pergaulan di masyarakat. Bentuk yang 

mencerminkan hubungan sosial dalam kehidupan lanjut usia bersuku Jawa ini 

salah satunya diwujudkan dalam aktivitas gotong royong.   

Dalam pola pergaulan masyarakat Jawa, dikenal dua kaidah dasar dalam 

kehidupan masyarakat Jawa, yaitu prinsip kerukunan dan prinsip hormat. Menurut 

Geertz (dalam Magnis, 2003: 38), prinsip kerukunan bertujuan untuk 

mempertahankan masyarakat dalam keadaan yang harmonis. Rukun adalah 

keadaan ideal yang diharapkan dapat dipertahankan dalam semua hubungan 

sosial.  
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Dalam hidupnya, masyarakat Jawa sangat lekat dengan kebudayaan 

gotong royong. Orang Jawa percaya bahwa dengan gotong royong akan timbul 

hubungan sosial yang harmonis. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan 

Magnis (2003: 11) bahwa  hubungan sosial masyarakat Jawa sebagian besar 

berdasarkan sistem gotong royong yang mengenal berbagai bentuk tradisional. 

Gotong royong oleh orang jawa dipahami sebagai perluasan hubungan 

kekerabatan yang mempunyai pengaruh kuat atas seluruh kompleks hubungan 

interpersonal.   

 Dalam kebudayaan masyarakat Jawa, terdapat Panca Dharma yang 

merupakan butir-butir ajaran rujukan pengarahan orientasi hidup dan 

berkehidupan, sebagai penuntun bagi manusia untuk menentukan visi dan misi 

hidupnya. Salah satu butir dari Panca Dharma tersebut yaitu “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.  

 Dalam tahapan perkembangannya, seseorang yang memasuki masa lanjut 

usia menjadi eksentrik, kurang perhatian, dan terasing secara sosial. Sehingga 

lanjut usia memaknai dukungan sosial manakala terdapat hubungan sosial yang 

baik dalam kehidupannya. Oleh karena itu, berdasarkan hasil yang ada serta 

pemaparan di atas dapat diketahui bahwa persepsi lanjut usia bersuku Jawa 

mengenai dukungan sosial merupakan cerminan dari kebudayaan Jawa yang erat 

kaitannya dengan kerukunan, keharmonisan, ketentraman hidup serta interaksi 
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sosial yang dapat meringankan beban lanjut usia serta membuat lanjut usia merasa 

berarti meski dengan keterbatasan yang dimilikinya.  

4.5.1.3. Pemberian Semangat 

 Definisi dukungan sosial menurut lanjut usia bersuku Jawa berikutnya 

yaitu pemberian semangat. Kategori ini merupakan gabungan dari kategori 

motivasi/ dorongan dan kategori pemberian semangat. Lanjut usia mendefinisikan 

dukungan sosial sebagai suatu pemberian semangat, motivasi atau dorongan yang 

diberikan oleh keluarga, teman, orang terdekat, perkumpulan, serta komunitas di 

mana lanjut usia berpartisipasi aktif di dalamnya. Seseorang yang mengalami 

masa lanjut usia menjadi sangat rentan terhadap gangguan psikologis dikarenakan 

kualitas kemampuan adaptasi orang lanjut usia terhadap perubahan-perubahan 

fisik dan mental yang bersifat regresif tersebut cukup buruk (Suwarti, 2010: 54). 

Lanjut usia juga sering mendapatkan stigma negatif dari lingkungan di sekitarnya 

karena pada masa tua dianggap sebagai kelompok yang berbeda serta tidak 

produktif. Sehingga adanya pihak-pihak yang memberikan semangat serta 

motivasi menjadikan lanjut usia merasakan adanya dukungan sosial.  

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

menyebutkan beberapa karakteristik yang dimiliki oleh orang Jawa yang salah 

satunya yaitu pada banyak hal penduduk Jawa lesu dan tidak bergairah. Namun 

antusiame mereka dapat begitu tinggi sehingga mereka dapat menjadi tekun dan 

pemberani dalam sekali waktu.  

  Berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Raffles, penelitian yang 

dilakukan oleh Park, Peterson, dan Selligman (dalam Wijayanti & Nurwianti, 
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2010: 119) pada orang dewasa di beberapa Negara bagian Amerika dan Eropa 

menyebutkan bahwa kekuatan karakter yang menonjol pada masyarakat di negera 

tersebut diantaranya yaitu harapan, semangat, berterima kasih, dan keingintahuan.  

Mengenai definisi dukungan sosial, berdasarkan hasil penelitiannya 

dengan responden orang-orang di Negara Barat, Sarafino (2011:81) 

mendefinisikan dukungan sosial sebagai suatu bentuk kenyamanan, perhatian, 

penghargaan, ataupun bantuan yang diterima individu dari orang yang berarti, 

baik secara perorangan maupun kelompok. 

Dari definisi di atas, peneliti melihat ada perbedaan antara orang Jawa 

dengan orang-orang di negara Barat dalam memaknai dukungan sosial. Orang-

orang di negara Barat terlihat sama sekali tidak menekankan akan pentingnya 

pemberian semangat dari orang lain dari luar dirinya. Hal ini dikarenakan sifat 

ambisius, keingintahuan, serta semangat pada orang Barat merupakan karakter 

yang sudah melekat. Sedangkan orang Jawa dikenal dengan pribadi yang lembut 

dan damai. Oleh karena itu, pemberian semangat merupakan komponen yang 

penting dan erat kaitannya dalam dukungan sosial.  

4.5.1.4. Dukungan Moril, Materiil, Spirituil 

 Definisi dukungan sosial menurut lanjut usia bersuku Jawa berikutnya 

yaitu dukungan moril, materiil, dan spiritual. Lanjut usia mendefinisikan 

dukungan sosial dengan segala hal yang erat kaitannya dengan dukungan baik 

yang bersifat moril, materiil, atau spirituil. Masa lanjut usia merupakan periode 

kehidupan di mana terjadinya perubahan yang sangat kompleks mulai dari 

perubahan pada fungsi biologis, motoris, pengamatan, berpikir, motif-motif, 
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kebutuhan afeksi, hubungan sosial serta integrasi masyarakat (Haditono, 2006: 

324). Dengan terjadinya perubahan-perubahan tersebut, maka kebutuhan-

kebutuhan yang harus dipenuhi menjadi beragam pula. Sehingga lanjut usia 

memaknai dukungan sosial manakala terdapatnya dukungan baik berupa berupa 

moril, materiil, maupun spirituil yang dirasakannya.  

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa masyarakat Jawa merupakan 

masyarakat yang gemar hidup bersama dengan dilandasi sikap saling tolong 

menolong dan gotong royong. Oleh karena itu, dukungan moril, materiil, dan 

spiritual yang diterima oleh lanjut usia terjadi sebagai hasil interaksi individu 

dengan lingkungannya. Sehingga jelas terlihat bahwa dalam mendefinisikan 

dukungan sosial lanjut usia berorientasi pada pengalaman hidup serta interaksi 

sosialnya.  

4.5.1.5. Kerekatan Emosional 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa lanjut usia mendefiniskan dukungan 

sosial sebagai bentuk perhatian, kasih sayang, dan cinta, kepedulian atau empati, 

serta kebahagiaan yang tercermin sebagai sebuah kerekatan emosional. Menurut 

Yana (2010: 134), Tradisi Jawa yang diwariskan secara turun temurun oleh nenek 

moyang bangsa Jawa/ leluhur yang adi luhung adalah “Tepa Sarira/ Tepa Salira” 

yang diartikan sebagai seseorang yang mau dan merasakan perasaan orang lain. 

Tepa sarira artinya adalah membuat enak, senang, damai perasan sesama 

manusia.  

 Selain tepa sarira, pandangan masyarakat Jawa yang berkaitan dengan 

kategori ini yaitu “Hambeg welas asih” yang berarti sikap kasih sayang. Dengan 
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kesadaran ini manusia akan memiliki kasih sayang di antara sesamanya. Sikap 

kasih sayang itu akan mempererat persatuan dan kesatuan.  

Persepsi lanjut usia bersuku Jawa mengenai dukungan sosial merupakan 

sebuah representasi dari pandangan hidup masyarakat Jawa yang menekankan 

pada pentingnya nilai-nilai yang erat kaitannya dengan hal-hal yang bersifat 

emosional. Selain itu, dalam masa lanjut usia terjadi perubahan-perubahan serta 

penurunan fungsi sehingga pada masa ini seseorang dapat menjadi sangat sensitif 

dibandingkan pada periode sebelumnya. Oleh karena itu, lanjut usia merasakan 

adanya dukungan sosial manakala terdapatnya perasaan dicintai, dipedulikan, 

serta perhatian yang merupakan sesuatu yang sangat penting dan berharga bagi 

kehidupan lanjut usia itu sendiri.  

4.5.1.6. Pengakuan/ Penerimaan  

Kategori mengenai definisi dukungan sosial menurut lanjut usia bersuku 

Jawa berikutnya yaitu pengakuan/ penerimaan. Adapun yang dimaksudkan di sini 

yaitu adanya sikap dihargai, dihormati, serta dianggap tetap produktif dan 

berkualitas. Persepsi lanjut usia dalam memaknai dukungan sosial ini merupakan 

representasi dari pengalaman hidupnya. Dengan adanya perubahan-perubahan 

yang dialami pada masa lanjut usia, lanjut usia seringkali mendapatkan stigma dan 

menjadi tersisih di masyarakat. Oleh karena itu, adanya pengakuan dan 

penerimaan dianggap sebagai suatu dukungan.  

Kerukunan pada masyarakat Jawa, terjadi karena masing-masing personal 

terjalin saling menghormati, sopan santun terjaga dan saling menghargai satu 

dengan yang lain selain itu, jiwa kekeluargaan, gotong royong, dan konsep tepa 
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selira selalu dikedepankan (Endraswara, 2003: 38). Orang tua pada masyarakat 

Jawa juga sangat dihormati serta dituakan. Orang yang berusia lanjut dianggap 

sebagai orang yang lebih tahu dan harus dihormati. Prinsip hormat yang dikenal 

dalam tradisi Jawa mengatur bahwa hubungan dalam masyarakat teratur secara 

hirarkis, dan keteraturan hirarkis itu bernilai pada dirinya sendiri dan oleh karena 

itu setiap orang wajib mempertahankannya. Rasa wedi, isin, dan sungkan 

merupakan suatu kesinambungan perasaan yang mempunyai fungsi sosial untuk 

memberi dukungan psikologis terhadap tuntutan-tuntutan prinsip hormat.  

Oleh karena itu, adanya sikap dihargai, dihormati, serta dianggap tetap 

produktif dan berkualitas merupakan persepsi lanjut usia dalam memaknai 

dukungan sosial sesuai dengan cerminan kebudayaan yang ada serta pengalaman 

hidupnya.  

4.5.1.7. Uncategorized dan jawaban kosong  

Dari keseluruhan jawaban-jawaban subjek penelitian, terdapat beberapa 

jawaban yang tidak dapat dimasukan dalam kategori-kategori yang sudah ada. 

Jawaban-jawaban tersebut merupakan jawaban-jawaban yang tidak sesuai dengan 

pertanyaan penelitian, serta tidak menjawab pertanyaan yang ada. Selain jawaban 

yang tidak terkategori, terdapat juga jawaban yang menunjukan bahwa subjek 

penelitian menyatakan ketidaktahuannya, serta beberapa merupakan jawaban 

kosong atau tidak ada jawaban. Beberapa contoh dari jawaban uncategorized yaitu 

jawaban dari subjek yang menjawab bahwa dukungan sosial adalah penting, 

segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, berdampak positif, dan sebagainya. 
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4.5.2 Gambaran Jenis Dukungan Sosial yang Dibutuhkan Lanjut Usia 

Bersuku Jawa 

 Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa persepsi lanjut usia 

mengenai jenis dukungan sosial yang dibutuhkan sangat beragam. Hal ini 

tentunya sesuai dengan pengalaman hidup yang dirasakan oleh lanjut usia. Dari 

temuan yang ada diketahui bahwa jenis-jenis dukungan sosial yang dibutuhkan 

lanjut usia bersuku Jawa diantaranya yaitu perhatian, dorongan semangat, 

dukungan sarana dan prasarana, saran dan solusi atas permasalahan yang 

dihadapi, serta bimbingan rohani dan dukungan spiritual.  

Adapun jenis dukungan dengan prosentase tertinggi yaitu berupa 

perhatian. Hal ini menunjukan bahwa kebutuhan utama para lanjut usia pada 

dasarnya yaitu kebutuhan untuk dicintai, diperhatikan, dirawat serta hidup 

bersama dengan orang-orang yang dicintainya mengingat kondisi usia lanjut yang 

rentan terhadap masalah baik masalah ekonomi, sosial, kesehatan, maupun 

psikologis. Sehingga agar lanjut usia tetap dapat hidup sehat, sejahtera, serta 

berguna perlu adanya dukungan sosial terutama berupa perhatian baik dari tingkat 

keluarga maupun masyarakat.  

Untuk memberikan penjelasan secara lebih jelas, di bawah ini akan 

dipaparkan penjelasan mengenai kategori-kategori yang menjadi gambaran jenis 

dukungan sosial yang dibutuhkan oleh lanjut usia bersuku Jawa.  

4.5.2.1. Perhatian  

 Hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar subjek penelitian 

menyebutkan bahwa perhatian merupakan bentuk dukungan yang sangat 
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dibutuhkan oleh lanjut usia. Menurutnya, jika lanjut usia mendapatkan dukungan 

berupa perhatian dan hal-hal lain semacamnya maka akan menimbulkan perasaan 

aman, nyaman, bahagia, merasa diperhatikan, dan membuat kehidupan seseorang 

menjadi sejahtera. Adapun beberapa hal yang termasuk dalam kategori perhatian 

ini diantaranya yaitu adanya cinta dan kasih sayang yang diberikan kepada lanjut 

usia, kehadiran orang lain, hubungan baik dengan keluarganya, serta kepedulian 

dari orang-orang di sekitarnya. Seseorang pada masa lanjut usia mengalami 

berbagai macam perubahan serta penurunan kemampuan. Oleh karena itu, 

perhatian dari orang lain merupakan sesuatu yang sangat penting bagi lanjut usia 

agar merasakan ketenangan dalam menjalani kehidupannya.  

Adanya perhatian merupakan upaya pemenuhan akan kebutuhan rasa 

aman. Dalam teori hierarki kebutuhan oleh Maslow, dijelaskan mengenai adanya 

kebutuhan akan rasa aman (safety) serta kebutuhan dimiliki dan dicintai 

(Belonging and Love). Dikatakan bahwa sesudah kebutuhan fisiologis terpuaskan 

secukupnya, muncul kebutuhan kemanan. Kebutuhan ini menampilkan diri dalam 

kategori kebutuhan akan kemantapan, perlindungan, kebebasan dari rasa takut, 

cemas dan kekalutan. Setelah kebutuhan akan rasa aman terpuaskan, maka 

kebutuhan sosial yang mencakup dimiliki dan dicintai, saling percaya, cinta dan 

kasih sayang akan menjadi motivator penting bagi perilaku.  

Rasa kebersamaan yang kental dimiliki oleh orang Jawa sudah tercermin 

dari adanya istilah “mangan ora mangan  penting kumpul”, hal ini sejalan dengan 

pendapat Melalatoa (dalam Wijayanti & Nurwianti, 2010: 120) bahwa orang Jawa 

selalu ingin berkumpul dengan lingkungan sosialnya, baik itu keluarga maupun 
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orang lain. Hasil penelitian Oetami dan Yuniarti (2011: 109) juga menerangkan 

bahwa peristiwa yang membuat seseorang paling bahagia adalah peristiwa yang 

berhubungan dengan keluarga. Sehingga dengan kebersamaannya dengan 

keluarga maka lanjut usia akan mendapatkan perhatian. Dalam beberapa teori 

mengenai dukungan sosial yang dikemukakan oleh para ahli, jenis dukungan 

sosial berupa perhatian ini termasuk dalam jenis dukungan emosional.  

4.5.2.2. Dorongan Semangat 

Dorongan semangat mencakup ungkapan penghargaan positif, pemberian 

semangat dan motivasi, serta penerimaan yang baik dari lingkungan yang 

dirasakan oleh lanjut usia bersuku Jawa. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

pemberian semangat serta motivasi merupakan sesuatu yang penting bagi 

kehidupan lanjut usia. Tidak hanya itu, lanjut usia bersuku Jawa membutuhkan 

adanya penerimaan yang baik dari lingkungan di mana ia tinggal berupa adanya 

sikap menghormati kepada seseorang yang lebih tua, serta adanya pujian atau 

penghargaan bagi lanjut usia.  

Seseorang yang mengalami masa lanjut usia menjadi sangat rentan 

terhadap gangguan psikologis dikarenakan kualitas kemampuan adaptasi orang 

lanjut usia terhadap perubahan-perubahan fisik dan mental yang bersifat regresif 

tersebut cukup buruk (Suwarti, 2010: 54). Lanjut usia juga sering mendapatkan 

stigma negatif dari lingkungan di sekitarnya karena pada masa tua dianggap 

sebagai kelompok yang berbeda serta tidak produktif. Sehingga adanya pihak-

pihak yang memberikan semangat serta motivasi menjadikan lanjut usia 

merasakan adanya dukungan sosial. 
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Menurut Salim (2006: 98), orang Jawa pada dasarnya tidak materialistis, 

namun hidup mereka diorientasikan untuk memperoleh kehormatan, derajat, dan 

penghargaan. Tugiman (dalam Salim, 2006: 98) menyatakan bahwa etika 

kehidupan Jawa terletak pada keselarasan hidup (prinsip kehormatan) dan 

kekuasaan dengan legitimasi moral. Menurut orang Jawa, kekuasaan merupakan 

realitas adikodrati yang datang kepada individu akibat upaya yang dilakukan 

secara khusus yang disebut “laku tapa”. Dengan demikian, kekuasaan pada orang 

Jawa tidak bersumber pada penguasaan materi ataupun uang melainkan lebih 

dipandang sebagai datang dari dimensi privilege dan prestige.  

Dalam teori hierarki kebutuhan Maslow, disebutkan bahwa semua orang 

dalam masyarakat (kecuali yang patologis) mempunyai kebutuhan atau 

menginginkan penilaian diri yang mantap, mempunyai dasar yang kuat, dan 

biasanya bermutu tinggi akan rasa hormat diri atau harga diri. Karenanya, Maslow 

membedakan kebutuhan ini menjadi kebutuhan akan penghargaan secara internal 

dan eksternal. Internal mencakup kebutuhan akan harga diri, kepercayaan diri, 

kompetensi, penguasaan, kecukupan, prestasi, ketidaktergantungan, dan 

kebebasan. Sedangkan eksternal menyangkut penghargaan dari orang lain, 

prestige, pengakuan, penerimaan, kedudukan, serta nama baik. Orang yang 

memiliki harga diri akan lebih percaya diri.  

Oleh karena itu, dorongan semangat merupakan dukungan yang 

dibutuhkan lanjut usia untuk dapat terus berperan dalam lingkungan masyarakat. 

Adanya sikap menghormati dan memberikan penghargaan dengan menjadikan 
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lanjut usia sebagai tempat bertanya (sesepuh) dapat menimbulkan perasaan 

berharga pada diri lanjut usia.  

4.5.2.3. Dukungan Sarana dan Prasarana 

Hasil penelitian menunjukan bahwa dukungan sarana dan prasarana 

merupakan jenis dukungan yang penting bagi lanjut usia dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Dukungan yang dimaksud yaitu perilaku memberi bantuan 

dalam bentuk pertolongan yang nyata. Bantuan dapat berupa hal-hal yang bersifat 

materi seperti uang, papan, sandang, dan pangan, adanya fasilitas-fasilitas yang 

diperlukan oleh lanjut usia, serta lingkungan yang aman dan nyaman. Selain itu, 

lanjut usia juga membutuhkan program-program khusus yang meliputi jaminan 

kesehatan, tunjangan pensiun, serta kegiatan-kegiatan yang khusus diperuntukkan 

bagi lanjut usia seperti posyandu lansia serta perkumpulan lanjut usia. Dalam 

beberapa pendapat dari para ahli mengenai dukungan sosial, jenis dukungan sosial 

berupa dukungan sarana dan prasarana ini termasuk dalam jenis dukungan 

instrumental.  

Dalam teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow 

dijelaskan bahwa kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan manusia yang paling 

mendasar untuk mempertahankan hidupnya secara fisik. Kebutuhan fisiologis ini 

adalah kebutuhan yang paling kuat dan mendesak. Sebagaimana manusia pada 

kelompok umur yang lain, lanjut usia juga membutuhkan pemenuhan fisik atau 

kebutuhan dasar yang berupa makan, minum,dan tempat tinggal. Kebutuhan ini 

diperlukan untuk bertahan hidup sekaligus menjaga kesehatan.  
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Dukungan sarana dan prasarana berupa hal-hal yang bersifat materi 

merupakan upaya dalam memenuhi kebutuhan fisik dan ekonomi lanjut usia yang 

meliputi sandang pangan, papan, kesehatan, serta kebutuhan hidup sehari-hari. 

Hal ini dikarenakan lanjut usia merupakan usia tidak produktif untuk bekerja 

sehingga sebagian besar lanjut usia tidak memiliki pendapatan tetap dan 

membutuhkan sumber keuangan. Oleh karena itu, dukungan sarana dan prasarana 

ini menjadi dukungan yang sangat penting bagi lanjut usia.  

4.5.2.4. Saran dan solusi atas permasalahan yang dihadapi  

Hasil penelitian menunjukan lanjut usia membutuhkan dukungan berupa 

saran dan solusi atas permasalahan yang dihadapi yang meliputi informasi, 

nasehat, dan pengarahan yang diberikan pada lanjut usia untuk menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi.  

Permasalahan lanjut usia merupakan masalah multi dimensial mulai dari 

masalah fisik, psikis, sosial dan ekonomi. Suardiman (2011: 67) mengatakan 

bahwa fungsi kognitif dan kecepatan memproses akan menurun ketika usia lanjut. 

Fungsi fisik dan kognitif akan sangat berpengarh pada kondisi psikososial yang 

nampak dari kondisi emosional dan kemampuan hidup secara mandiri. Oleh 

karena itu dukungan berupa saran, nasehat, serta solusi atas permasalahan yang 

dihadapi merupakan dukungan yang dibutuhkan agar lanjut usia dapat mengurangi 

stresor-stresor yang ada dan dapat menjalani kehidupannya dengan baik. Dalam 

beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli mengenai dukungan sosial 

diketahui bahwa jenis dukungan sosial berupa saran dan solusi atas permasalahan 

yang dihadapi diartikan sama dengan jenis dukungan informasional.  
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4.5.2.5. Bimbingan rohani dan dukungan spiritual  

Bimbingan rohani dan spiritual merupakan salah satu jenis dukungan 

sosial yang dibutuhkan oleh lanjut usia bersuku Jawa. Hal ini mencakup hal-hal 

yang bersifat religius dan kepercayaan semisal do’a serta ritual-ritual keagamaan 

dan juga bimbingan rohani berupa siraman rohani dan juga ceramah keagamaan. 

Lanjut usia percaya bahwa dengan memproleh doa-doa dari orang lain, maka akan 

menambah keberkahan serta kebahagiaan dalam hidupnya. Bahkan beberapa 

lanjut usia lebih memilih melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 

aktivitas kerohanian seperti pengajian dibandingkan melakukan aktivitas lainnya 

seperti kegiatan ekonomi atau kegemaran lain seperti berkebun, beternak, dan 

sebagainya.  

Menurut Idrus (1997: 391) masyarakat Jawa merupakan masyarakat yang 

memandang penting kehidupan beragama. Mendiskusikan agama pada 

masyarakat Jawa akan erat kaitannya dengan nilai budaya yang diacu mereka, 

yaitu budaya Jawa yang kemudian terjadi persilangan antara budaya dengan 

agama yang kemudian muncul dengan nama kejawen. Masyarakat Jawa 

merupakan masyarakat beragama dan sebagian masih memegang teguh tradisi 

nenek moyang. Berbeda dengan masyarakat Jawa, hasil penelitian dari Erikson 

(dalam Idrus 1997: 392) yang menyebutkan bahwa kebanyakan masyarakat suku 

Indian Siox dan Yurok merasa kehidupan mereka sudah terputus dari kehidupan 

nenek moyang mereka.  

Oleh karena itu, adanya kategori yang mengulas mengenai bimbingan 

rohani dan dukungan spiritual ini merupakan penemuan baru. Hal ini didasarkan 
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pada dalam beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli mengenai jenis 

dukungan sosial, tidak disebutkan adanya dukungan spiritual dan bimbingan 

rohani. House (dalam Smet 1994: 136) menyebutkan bahwa terdapat empat jenis 

dukungan sosial yaitu dukugan emosional, penghargaan, informatif, dan 

instrumental. Senada dengan House, Cohen dan Willis juga menyebutkan bahwa 

terdapat empat jenis dukungan sosial seperti yang telah disebutkan di atas.  

4.5.5.8. Uncategorized  dan jawaban kosong  

Dari keseluruhan jawaban-jawaban subjek penelitian, terdapat beberapa 

jawaban yang tidak dapat dimasukan dalam kategori-kategori yang sudah ada. 

Jawaban-jawaban tersebut merupakan jawaban-jawaban yang tidak sesuai dengan 

pertanyaan penelitian, serta tidak menjawab pertanyaan yang ada. Selain jawaban 

yang tidak terkategori, terdapat juga jawaban kosong atau tidak ada jawaban. 

Adapun beberapa variasi jawaban yang masuk dalam kelompok uncategorized 

diantaranya yaitu dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekat, bisa dinilai 

dari cara pergaulannya, subjek yang menjawab semuanya, dan sebagainya.  

Untuk menunjukan adanya ciri khas dari temuan yang ada, peneliti 

menyajikan tabel perbandingan jenis dukungan sosial yang ditemukan pada 

beberapa penelitian dengan subjek, tempat, dan metode yang berbeda.  
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Tabel 4.46. Perbandingan Temuan Jenis Dukungan Sosial 

Penelitian Metode Temuan 

Dukungan sosial pada 

lanjut usia bersuku 

Jawa di Provinsi Jawa 

Tengah  

Indigenous 

Psychology 

1. Perhatian 

2. Dorongan semangat 

3. Dukungan sarana dan 

prasarana 

4. Saran dan solusi atas 

permasalahan yang dihadapi 

5. Bimbingan rohani dan 

spiritual. 

Dukungan sosial pada 

lanjut usia di Lahore, 

Pakistan (Khalil 

Ahmad, 20111) 

Survey 

1. Support in sickness 

2. Support for financial 

resources 

3. Support received to visit 

friends and relatives 

4. Emotional and 

psychological support 

Dukungan sosial pada 

ODHA (Farah 

Nurbani, tanpa tahun) 

Kualitatif- studi 

kasus 

1. Dukungan emosional 

2. Dukungan penghargaan 

3. Dukungan instrumental 

4. Dukungan informasional 

5. Dukungan kelompok 

 

Dari tabel di atas diketahui bahwa jenis dukungan sosial yang merupakan 

ciri khas dari penelitian ini yaitu adanya dukungan sosial berupa bimbingan rohani 

dan spiritual. Hal ini erat kaitannya dengan falsafah hidup masyarakat Jawa yang 

memandang penting kehidupan beragama. Herusatoto (dalam Idrus, 2007: 395) 

mengatakan bahwa kehidupan orang Jawa penuh dengan mitos dan religius, serta 

masih kuatnya kepercayaan terhadap kekuatan magis. Orang Jawa takut kepada 

kekuatan magis yang di luar kekuasaan hidupnya, dan sangat menghormati hal-hal 

yang bersifat religi. Sehingga dukungan sosial berupa bimbingan rohani dan 

dukungan spiritual merupakan salah satu upaya orang Jawa agar dapat semakin 

merasa dekat dengan Tuhannya.  
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4.5.3 Gambaran Sumber-sumber Dukungan Sosial yang Dibutuhkan 

Lanjut Usia Bersuku Jawa 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa persepsi lanjut usia 

mengenai sumber dukungan sosial yang dibutuhkan sangat beragam. Pengalaman 

hidup serta kondisi yang beragam tentunya berpengaruh terhadap persepsi lanjut 

usia. Dari hasil temuan diketahui bahwa sumber dukungan sosial yang dibutuhkan 

lanjut usia bersuku Jawa diantaranya yaitu dari keluarga, masyarakat/ lingkungan 

sekitar, teman, pemerintah, organisasi/ jaringan pendukung, serta pemuka agama. 

Adapun sumber utama dukungan sosial bagi lanjut usia berasal dari 

keluarga. Hal ini dikarenakan keluarga merupakan tempat pertama di mana 

individu tumbuh dan berkembang, serta sumber utama terpenuhinya kebutuhan 

emosional. Semakin besar dukungan emosional dalam keluarga semakin 

menimbulkan rasa senang dan bahagia, begitupun sebaliknya. Selain itu, keluarga 

dalam masyarakat Jawa tidak hanya diartikan sebagai orang yang mempunyai 

hubungan darah, namun juga kerabat yang mempunyai hubungan baik dan 

kedekatan emosional. Sehingga kekeluargaan dalam masyarakat Jawa bersifat 

luas.  

Untuk memberikan gambaran secara lebih jelas, di bawah ini akan 

dipaparkan penjelasan mengenai kategori-kategori yang menjadi gambaran 

sumber dukungan sosial yang dibutuhkan oleh lanjut usia bersuku Jawa.  

4.5.3.1. Keluarga  

 Dari hasil yang diperoleh diketahui bahwa keluarga merupakan sumber 

dukungan sosial yang sangat utama bagi lanjut usia. Data yang ada menunjukan 
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bahwa 58.6% atau lebih dari setengah dari keseluruhan subjek penelitian sepakat 

bahwa keluarga merupakan sumber dukungan sosial yang paling dibutuhkan. Hal 

ini dikarenakan bahwa anggota keluarga adalah orang-orang yang berada di 

lingkungan paling dekat dengan individu sehingga sangat besar kemungkinannya 

untuk saling memberikan dukungan.   

Gerungan (dalam Purnama, 2009: 18) mengatakan bahwa keluarga 

merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan manusia, tempat individu 

belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, keluarga 

dianggap sebagai pihak yang selalu siap dan bersedia membantu individu ketika 

dibutuhkan serta hubungan antar anggota keluarga memunculkan perasaan 

dicintai dan mencintainya.  

Menurut Wijayanti & Nurwianti (2010: 119), karakter yang menonjol pada 

suku Jawa dapat dikatakan bahwa suku Jawa ialah suku yang senang berkumpul 

dengan keluarga dan kerabatnya. Orang Jawa memperlakukan orang tua dengan 

cukup tinggi. Di kalangan keluarga Jawa tidak pernah ada yang mau 

menempatkan orang tua mereka di panti jompo. Orang tua selalu dibawa di 

tengah-tengah keluarga. Tetapi, orang tua dari keluarga Jawa juga memiliki 

kehormatan tersendiri andaikata dapat menikmati masa tua dengan tidak terlalu 

merepotkan anak-anak mereka. Sehingga tidak banyak di kalangan orang tua 

keluarga Jawa yang hidup di tengah anak-anak mereka, biasanya mereka hidup di 

daerah asal kelahiran mereka hingga tutup usia (Salim, 2006: 107).  

Tidak hanya di Jawa, pada masyarakat Bali juga dikenal adanya ajaran 

“putra sasana” yaitu kewajiban anak untuk mengurus orang tuanya. Anak tidak 
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hanya bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup orang tuanya tetapi juga 

melakukan upacara-upacara khusus setelah orang tuanya meninggal. Hal ini 

berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suryani (dalam Suwarti 2010: 59) 

terhadap masyarakat di Bali.  

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad (2011: 45) yang berjudul “Older 

Adults Social Support and its Effects on Their Everyday Self-maintennace 

Activities: Findings from the Household Survey of Urban Lahore-Pakistan” 

dikatakan bahwa sumber utama dukungan sosial lanjut usia Pakistan berasal dari 

anak terutama anak laki-laki. Hal ini dikarenakan ketika anak perempuan menikah 

maka secara hukum mereka berpindah dan tidak bisa hadir untuk memenuhi 

kebutuhan orang tua mereka.  

Senada dengan penelitian di pakistan, lanjut usia bersuku Jawa juga 

menjadikan keluarga sebagai sumber utama dukungan sosial. Anggota keluarga 

merupakan orang-orang yang penting dalam memberikan dukungan sosial dan 

kebersamaan dalam menghadapi berbagai peristiwa menekan dalam kehidupan.  

4.5.3.2. Masyarakat/ Lingkungan Sekitar  

 Sumber dukungan sosial yang dianggap penting oleh lanjut usia bersuku 

Jawa berikutnya adalah dari masyarakat/ lingkungan sekitar. Masyarakat 

merupakan sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan dan tinggal 

dalam satu wilayah. Interaksi yang terjadi dalam lingkungan sosial individu 

memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kondisi fisik dan psikis 

individu. Lanjut usia yang mempunyai interaksi yang baik dengan lingkungannya, 

mempunyai kualitas hidup yang mengagumkan yang ditandai dengan kemampuan 
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merawat diri dan bersosialisasi yang baik. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

sebanyak 19.78% dari keseluruhan subjek menjawab bahwa dukungan sosial yang 

dibutuhkan bersumber dari masyarakat/ lingkungan sekitar. Sehingga, tetangga 

atau lingkungan sekitar merupakan sumber dukungan sosial yang penting bagi 

lanjut usia bersuku Jawa karena ketika terjadi sesuatu dalam hidupnya, tetangga 

merupakan orang pertama yang akan dihubungi dan dibutuhkan terlebih ketika 

lanjut usia tidak tinggal dengan keluarga inti.   

Dalam kehidupan masyarakat Jawa, tetangga selalu diperlakukan sebagai 

keluarga. Keluarga tidak hanya diartikan sebagai orang yang mempunyai 

hubungan darah, namun juga kerabat yang mempunyai hubungan baik dan 

kedekatan emosional (Suseno, 2003: 49). Orang Jawa berusaha memperlakukan 

orang lain yang perlu dihubungi seperti anggota keluarga.  

Mulder (dalam Idrus, 2007: 396) mengatakan bahwa manusia Jawa tunduk 

kepada masyarakat. Orang Jawa juga cenderung untuk mempunyai kesadaran 

tinggi terhadap keberadaan orang-orang lain. Dalam masyarakat Jawa, orang 

diharapkan untuk bermasyarakat, menunjukan sekedar perhatian, dan 

menumbuhkan hubungan bertetangga yang baik.  

Seperti yang telah kita ketahui bahwa masyarakat Jawa merupakan 

masyarakat yang menjunjung tinggi tata karma dan mempunyai unggah-ungguh. 

Yana (2010: 137) menyebutkan bahwa tata karma tersebut salah satunya meliputi 

meghormati orang tua atau yang dituakan. Oleh karena itu, masyarakat merupakan 

sumber dukungan sosial yang penting bagi lanjut usia mengingat bahwa lanjut 

usia pada dasarnya masih ingin berkehendak secara bebas, beraktivitas dengan 
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menambah pengetahuan dan menyalurkan hobinya, serta mempunyai kebutuhan 

untuk berkomunikasi dan bersosialisasi dengan lingkungan di luar rumah.  

4.5.3.3. Teman 

Hasil penelitian menunjukan bahwa sebesar 6.59% dari keseluruhan 

subjek menganggap bahwa dukungan sosial yang dibutuhkan oleh lanjut usia 

bersumber dari teman. Dengan terjadinya perubahan yang dialami pada masa 

lanjut usia serta terjadinya penurunan fisik, lanjut usia dianggap sebagai seseorang 

yang berbeda di masyarakat serta tidak banyak orang yang dapat memahami da 

memperlakukan lanjut usia dengan baik. Sehingga dukungan dari teman 

merupakan sesuatu yang sangat penting karena teman dianggap sebagai seseorang 

yang mampu memahami dan ikut merasakan apa yang dialami oleh lanjut usia.  

 Senada dengan hasil penelitian di atas, penelitian yang dilakukan oleh 

Ahmad (2011) pada lanjut usia di Lahore Pakistan menunjukan bahwa 17.6% 

wanita dan 14.3% pria dilaporkan menerima dukungan sosial dengan 

mengunjungi teman-teman dan kerabat mereka.  

 Suatu studi yang dilakukan oleh Argyle & Furnham (dalam Sholichah, 

2009: 11) menemukan tiga proses utama di mana sahabat atau teman dapat 

berperan dalam memberikan dukungan sosial. Proses yang pertama adalah 

membantu material atau instrumental. Stres yang dialami individu dapat dikurangi 

bila individu mendapatkan pertolongan untuk memecahkan masalahnya. Proses 

kedua adalah dukungan emosional. Tekanan emosional dapat dikurangi dengan 

membicarakannya dengan teman yang simpatik. Dengan demikian harga diri 

meningkat, depresi dan kecemasan dapat dihilangkan dengan penerimaan sahabat 
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karib. Proses yang terakhir adalah integrasi sosial, menjadi bagian dalam suatu 

aktivitas waktu luang yang kooperatif dan diterimanya seseorang dalam suatu 

kelompok sosial. 

Oleh karena itu, teman merupakan sumber dukungan sosial yang potensial 

bagi lanjut usia untuk menghilangkan perasaan kesepian dan menghasilkan 

perasaan sejahtera serta memperkuat ikatan sosial.  

4.5.3.4. Pemerintah  

 Hasil penelitian menunjukan bahwa dukungan sosial yang dibutuhkan 

lanjut usia bersuku Jawa salah satunya bersumber dari pemerintah. hal ini meliputi 

tim keamanan sosial setempat, serta program-program medikasi dan kesejahteraan 

seperti posyandu lansia, senam lansia, dan sebagainya. Kebutuhan lanjut usia akan 

adanya program-program kesehatan berkaitan dengan adanya perubahan-

perubahan yang dialami lanjut usia serta terjadinya penurunan fungsi sehingga 

pada masa ini seseorang akan mudah sakit dan terganggu kesehatannya.  

 Variasi jawaban dari subjek penelitian mengenai dukungan sosial yang 

dibutuhkan dari pemerintah bermacam-macam, di antaranya yaitu adanya program 

pemerintah yang mendukung dalam upaya pencapaian kesejahteraan bagi lanjut 

usia agar tidak menjadi beban keluarga. Selain itu, beberapa subjek penelitian 

yang berada di panti jompo menyatakan bahwa dukungan sosial yang bersumber 

dari pemerintah atau pengelola merupakan sumber dukungan sosial yang utama 

dan tunggal. Oleh karena itu, pemerintah merupakan salah satu sumber yang 

penting dalam memberikan dukungan sosial bagi lanjut usia.  
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4.5.3.5. Organisasi/ Jaringan Pendukung 

 Dukungan sosial yang dibutuhkan oleh lanjut usia bersuku Jawa 

berikutnya yaitu bersumber dari organisasi/ jaringan pendukung. Hal ini meliputi 

organisasi-organisasi di mana lanjut usia berinteraksi serta bersosialisasi seperti 

perkumpulan warga, perkumpulan keagamaan, PWRI (Persatuan Wredhatama 

Republik Indonesia),donatur-donatur, lembaga-lembaga terkait, serta dukungan 

yang diberikan oleh professional sesuai dengan kompetensinya.  

 Berdasarkan data demografi dari subjek penelitian diketahui bahwa lanjut 

usia yang aktif berkegiatan di luar serta berpartisipasi aktif dalam suatu organisasi 

mempunyai kemampuan merawat diri dan bersosialisasi yang baik. Sehingga 

meskipun terjadi penurunan fungsi, hal tersebut tidak mengurangi potensi lanjut 

usia untuk tetap dapat berkarya dan menikmati hubungan sosial yang baik di hari 

tuanya.  

 Oleh karena itu, organisasi atau jaringan pendukung merupakan sumber 

dukungan sosial yang cukup penting bagi lanjut usia sebagai wadah 

mengaktualisasikan diri serta bersosialisasi.  

4.5.3.6. Pemuka Agama  

 Hasil penelitian menunjukan bahwa pemuka agama merupakan salah satu 

sumber dukungan sosial yang dibutuhkan oleh lanjut usia bersuku Jawa. 

Menurutnya, segala sesuatu yang dibutuhkan dan bersumber dari Tuhan 

disampaikan  melalui orang lain yang dianggap lebih dekat dengan Tuhan. Dalam 

hal ini yaitu pemuka agama yang terdiri atas ustadz atau kyai, pendeta, romo 

gereja, serta orang-orang yang dianggap dekat dengan leluhur khususnya bagi 
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orang-orang yang lekat dengan kejawen.  

 Herusatoto (dalam Idrus, 2007: 395) mengatakan bahwa kehidupan orang 

Jawa penuh dengan mitos dan religius, serta masih kuatnya kepercayaan terhadap 

kekuatan magis. Orang Jawa takut kepada kekuatan magis yang di luar kekuasaan 

hidupnya, dan sangat menghormati hal-hal yang bersifat religi.  

 Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Yana (2010: 22) dalam 

bukunya “Falsafah dan Pandangan Hidup Orang Jawa” dijelaskan bahwa dalam 

kehidupan spiritualitas masyarakat Jawa, tentang hubungan Tuhan dengan 

ciptaanNya, orang Jawa menyatakan bahwa Tuhan menyatu dengan ciptaanNya. 

Oleh karena itu, orang Jawa memiliki kepercayaan untuk menaruh harapan 

agar mendapat perlindungan (Yana, 2010: 23), sehingga pemuka agama di sini 

dianggap sebagai penghubung antara individu dengan Tuhannya. Hal inilah yang 

menjadikan lanjut usia menganggap bahwa salah satu sumber dukungan sosial 

yang pentinng yaitu dari pemuka agama.  

4.5.3.7. Uncategorized dan jawaban kosong  

 Selain jawaban-jawaban yang masuk dalam kategori-kategori di atas, 

terdapat pula jawaban-jawaban yang tidak dapat terkategorikan atau jawaban yang 

tidak sesuai dengan ketegori-kategori yang sudah ada serta tidak relevan dengan 

pertanyaan penelitian. Variasi jawaban dalam kategori ini diantaranya yaitu 

jawaban-jawaban yang menyebutkan Tuhan, Diri Sendiri, Semua, dan beberapa 

jawaban lain yang sama sekali tidak relevan dengan pertanyaan penelitian. 

Penggabungan kategori Tuhan dan kategori Diri Sendiri ke dalam menjadi 

uncategorized ini dengan pertimbangan bahwa dukungan sosial didapatkan oleh 



155 
 

  

individu atas interaksi yang terjadi dalam lingkungan sekitar atau kehidupan sosial 

individu. Sedangkan Tuhan dan Diri Sendiri bukan bagian dari lingkungan sosial. 

Sarafino (2011: 81) juga menegaskan bahwa dukungan sosial merupakan suatu 

bentuk kenyamanan, perhatian, penghargaan ataupu bantuan yang diterima 

individu dari orang yang berarti. Oleh karena itu kedua kategori tersebut dilebur 

menjadi uncategorized.  

Untuk menunjukan adanya ciri khas dari temuan yang ada, peneliti 

menyajikan tabel perbandingan sumber dukungan sosial yang ditemukan pada 

beberapa penelitian dengan subjek, tempat, dan metode yang berbeda.  

Tabel 4.47. Perbandingan Temuan Sumber Dukungan Sosial 

Penelitian Metode Temuan 

Dukungan sosial pada 

lanjut usia bersuku 

Jawa di Provinsi Jawa 

Tengah 

Indigenous 

Psychology 

1. Keluarga 

2. Masyarakat/ lingkungan 

sekitar 

3. Teman 

4. Pemerintah 

5. Organisasi/ jaringan 

pendukung 

6. Pemuka agama  

Dukungan sosial pada 

lanjut usia di Lahore, 

Pakistan. (Khalil 

Ahmad, 2011)  

Survey  

1. Spouse 

2. Son 

3. Daughter 

4. Friend 

5. Neighbour 

Dukungan sosial pada 

ODHA. (Farah 

Nurbani, tanpa tahun) 

Kualitatif- studi 

kasus  

1. Teman 

2. Keluarga 

3. LSM 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sumber dukungan sosial yang 

khas pada masyarakat Jawa yaitu dukungan yang bersumber dari pemuka agama. 

Hal ini dikarenakan masyarakat Jawa merupakan masyarakat yang percaya dan 

memandang penting adanya hal-hal yang bersifat mitos dan religius. Mereka 
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percaya bahwa segala sesuatu yang dibutuhkan dan bersumber dari Tuhan 

disampaikan  melalui orang lain yang dianggap lebih dekat dengan Tuhan. 

4.5.4 Gambaran Jenis Dukungan Sosial yang Diterima Lanjut Usia 

Bersuku Jawa 

 Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa persepsi lanjut usia 

mengenai jenis dukungan sosial yang diterima sangat beragam. Hal ini tentunya 

sesuai dengan pengalaman hidup yang dirasakan oleh lanjut usia. Dari hasil 

temuan diketahui bahwa jenis dukungan sosial yang diterima lanjut usia 

diantaranya yaitu dukungan sarana dan prasarana, dorongan semangat, perhatian, 

saran dan solusi atas permasalahan yang dihadapi, serta bimbingan rohani dan 

dukungan spiritual.  

Adapun jenis dukungan sosial yang diterima lanjut usia dengan prosentase 

terbesar yaitu dukungan sarana dan prasarana. Hal ini menunjukan bahwa 

komposisi antara dukungan sosial yang dibutuhkan dan diterima mengalami 

pergeseran urutan. Dalam kategori mengenai jenis dukungan sosial yang 

dibutuhkan, perhatian menjadi kategori utama dan mempunyai prosentase 

tertinggi, sedangkan pada jenis dukungan sosial yang diterima dukungan sarana 

dan prasaranalah yang menjadi jenis dukungan sosial dengan prosentase tertinggi. 

Hal ini dikarenakan terjadinya berubahnya nilai sosial masyarakat yang mengarah 

pada tatanan masyarakat kolektivistik menjadi individualistik. 

Untuk memberikan penjelasan secara lebih jelas, di bawah ini akan 

dipaparkan kategori-kategori yang menjadi gambaran jenis dukungan sosial yang 

diterima oleh lanjut usia bersuku Jawa.  
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4.5.4.1. Dukungan sarana dan prasarana  

 Hasil penelitian menunjukan bahwa jenis dukungan sosial yang sudah 

didapatkan oleh lanjut usia bersuku Jawa dan menduduki prosentase terbesar yaitu 

dukungan sarana dan prasarana. Variasi jawaban dalam kategori ini yaitu 

pemberian bantuan berupa materi atau finansial yang biasanya sudah di jatah dari 

anak-anaknya, sandang, pangan, dan papan, tersedianya fasilitas-fasilitas yang 

dibutuhkan lanjut usia, adanya jaminan kesehatan dan tunjangan pensiun, 

keamana lingkungan, serta program-program yang khusus diperuntukan bagi 

lanjut usia seperti posyandu lansia, dan sebagainya.  

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad (2011: 42) mengenai dukungan 

sosial pada lanjut usia di Lahore, Pakistan dalam jurnal yang berjudul “Older 

Adults Social Support and its Effects on Their Everyday Self-maintennace 

Activities: Findings from the Household Survey of Urban Lahore-Pakistan” 

menyebutkan bahwa hanya sebagian kecil responden yang melaporkan bahwa 

mereka pernah menerima dukungan berupa finansial atau dukungan instrumental 

dari orang terdekat mereka. Adapun beberapa faktor penyebab sedikitnya 

dukungan instrumental yang mereka dapatkan yaitu karena sebagian besar 

responden tidak bekerja dan tidak terlibat dalam kegiatan informal, menjadi janda, 

serta kondisi ekonomi yang buruk. Hasil penelitian juga menyebutkan bahwa pada 

lanjut usia di Pakistan, dukungan instrumental yang didapatkan oleh lanjut usia 

berjenis kelamin perempuan lebih besar dibandingkan lanjut usia laki-laki. 

Sebesar 41.1% perempuan menerima dukungan instrumental, sedangkan jumlah 

lanjut usia laki-laki yang menerima dukungan sosial hanya 27.1% dari 
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keseluruhan subjek. Hal ini menunjukan bahwa lanjut usia perempuan di Pakistan 

lebih bergantung secara finansial kepada orang-orang terdekat mereka 

dibandingkan laki-laki.  

Sedangkan hasil penelitian dengan subjek lanjut usia bersuku Jawa 

ternyata tidak menunjukan perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan 

perempuan. Hasil yang didapatkan yaitu dari 173 subjek yang menerima 

dukungan instrumental, 96 subjek perempuan atau sebesar 55.4%, dan 77 subjek 

laki-laki atau sebesar 44.5% dan hal itu masih dalam taraf yang wajar mengingat 

frekuensi antara subjek penelitian berjenis kelamin perempuan lebih banyak 

dibndingkan laki-laki.  

Orang Jawa memperlakukan orang tua cukup tinggi. Di kalangan keluarga 

Jawa, orang tua selalu di bawa untuk hidup di tengah-tengah keluarga dan enggan 

untuk menempatkan lanjut usia di panti jompo. Tetapi orang tua di keluarga Jawa 

juga memiliki kehormatan sendiri jika dapat menikmati masa tua dengan tidak 

merepotkan anak-anaknya dan dapat tetap tinggal di rumah sendiri. Oleh karena 

itu, anak-anak dari keluarga Jawa yang bekerja dan hidup merantau lebih banyak 

mengambil alternatif untuk tetap memberikan dukungan kepada lanjut usia 

dengan mengirim uang setiap bulannya.  

 Berdasarkan pemaparan kategori dukungan sarana dan prasarana di atas, 

dapat diketahui bahwa orang Jawa pada dasarnya tidak materialistis, namun hidup 

mereka diorientasikan untuk memperoleh kehormatan, derajat, dan penghargaan. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Salim (2006: 98) bahwa kekuasaan orang Jawa 

tidak bersumber dari penguasaan materi ataupun uang melainkan lebih dipandang 
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sebagai datang dari dimensi privelege dan prestige. Oleh karena itu, tingginya 

prosentase dukungan sarana dan prasarana yang diterima oleh lanjut usia bersuku 

Jawa juga merupakan nilai-nilai yang sudah melekat pada orang Jawa bahwa 

orang Jawa memperlakukan orang tua dengan cukup tinggi. Hal ini dikarenakan 

dengan terjadinya perubahan-perubahan yang dialami pada masa lanjut usia serta 

dengan terjadinya penurunan kemampuan, lanjut usia dianggap sebagai orang 

yang tidak produktif dan sangat membutuhkan bantuan berupa sarana dan 

prasarana dari orang lain. Oleh karena itu, kondisi-kondisi tersebut menjadikan 

lanjut usia menerima dukungan sosial lebih banyak dalam hal sarana dan 

prasarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.   

4.5.4.2. Dorongan semangat  

Hasil penelitian menunjukan bahwa persepsi lanjut usia bersuku Jawa 

mengenai jenis dukungan sosial yang diterima salah satunya adalah dorongan 

semangat. Dukungan ini terjadi lewat ungkapan penghargaan positif, dorongan 

atau motivasi untuk maju, mendapatkan penerimaan yang baik dari lingkungan, 

serta adanya pujian atau penghargaan yang biasanya diwujudkan dalam bentuk-

bentuk seperti menjadikan lanjut usia sebagai tempat bertanya atau sesepuh, 

menghormati serta berlaku sopan terhadap lanjut usia, memberikan kepercayaan 

dalam memimpin ritual-ritual keagamaan, selalu mengutamakan pertimbangan 

lanjut usia dalam mengambil keputusan, serta hal-hal lain yang erat kaitannya 

dengan pemberian semangat serta penghargaan.  

Dalam kehidupan masyarakat  Jawa, menghormati orangtua sangat 

dijunjung tinggi. Unggah ungguh anak terhadap orang tua sangat diperhatikan 
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dalam masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa percaya bahwa apabila menghormati 

orang tua niscaya hidup akan menjadi tentram. Orang Jawa mengenal istilah 

“mikul duwur, mendem jero”, menghargai dan menghormati serta menyimpan 

rahasia orang lain. Oleh karena itu, meskipun lanjut usia mengalami beberapa 

kemunduran serta penurunan fungsi, namun dalam kehidupan sehari-harinya 

lanjut usia bersuku Jawa justru semakin dihormati oleh orang lain khususnya yang 

lebih muda.  

4.5.4.3. Perhatian 

Perhatian merupakan salah satu jenis dukungan sosial yang diterima lanjut 

usia bersuku Jawa yang di dalamnya meliputi diterimanya cinta dan kasih sayang 

yang diberikan kepada lanjut usia, kehadiran orang lain seperti dijenguk oleh 

anak, cucu, serta tean dan tetangga, hubungan baik dengan keluarganya, dan juga 

kepedulian dari orang-orang di sekitarnya.  

Pada pertanyaan nomor 27 yang mengulas mengenai jenis dukungan sosial 

yang dibutuhkan oleh lanjut usia bersuku Jawa, kategori perhatian merupakan 

kategori dengan prosentase jawaban subjek penelitian terbesar. Namun, hasil 

penelitian menunjukan bahwa kebutuhan para lanjut usia berupa didapatkannya 

perhatian masih belum sesuai dengan kenyataan di lapangan.  

Seperti yang telah dijelaskan di atas, dalam temuan penelitian mengenai 

jenis dukungan sosial yang dibutuhkan lanjut usia bersuku Jawa, subjek penelitian 

menjawab kategori perhatian sebagai jenis dukungan yang paling dibutuhkan. 

Sedangkan pada temuan mengenai jenis dukungan sosial yang diperoleh lanjut 

usia bersuku Jawa kategori perhatian merupakan kategori dengan urutan ketiga 
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setelah dukungan sarana dan prasarana serta dorongan semangat.  

Berkaitan dengan temuan tersebut, Purnama (2009: 2) menyebutkan 

bahwa permasalahan lansia timbul alkibat dari proses industrialisasi dan pengaruh 

globalisasi seperti sekarang ini. Hal ini berdampak pada suatu pengikisan budaya 

masyarakat terhadap hubungan antara anggota keluarga, serta berubahnya nilai 

sosial masyarakat yang mengarah pada tatanan masyarakat kolektivistik menjadi 

individualistik.  

Wijayanti & Nurwianti (2010: 119) menyebutkan bahwa suku Jawa ialah 

suku yang senang berkumpul dan hidup bermasyarakat dengan didasarkan pada 

sikap adil, gotong royong, dan saling berbagi. Ini menunjukan bahwa orang Jawa 

sangat lekat dengan hal-hal yang bersifat kebersamaan dan emosional. Namun, 

seiring dengan perkembangan zaman, sebagian orang-orang yang mendiami 

wilayah Jawa tidak lagi terikat dengan tradisi yang sudah ada. Dari hasil 

penelitian menunjukan bahwa para lanjut usia yang mempunyai anak-anak yang 

sudah berkeluarga dan bekerja, lebih banyak memberikan dukungan berupa 

finansial atau pemberian jatah keuangan setiap bulannya.   

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad (2011: 44) mengenai dukungan 

sosial pada lanjut usia di Lahore, Pakistan disebutkan bahwa lanjut usia berjenis 

kelamin laki-laki merasa lebih banyak menerima dukungan emosional 

dibandingkan perempuan. Hal ini dikarenakan struktur patriarki yang terjadi pada 

masyarakat Pakistan bahwa laki-laki sebagai sosok sentral dalam sebuah keluarga, 

sehingga perempuan memiliki kebebasan yang rendah dalam mendiskusikan 

masalah yang dihadapi mereka.  
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 Berbeda dengan penelitian di Pakistan, hasil penelitian menunjukan bahwa 

dukungan emosional berupa perhatian, cinta, kasih sayang, dsb yang diterima 

lanjut usia bersuku Jawa lebih banyak diterima oleh permpuan dibandingkan laki-

laki. Hal ini dikarenakan orang Jawa merupakan orang yang gemar 

bermasyarakat, sehingga perhatian yang didapatkan tidak hanya dari keluarga saja 

akan tetapi dari pihak lain.  

 Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya lanjut usia 

bersuku Jawa tetap memperoleh perhatian hanya saja jumlah subjek yang 

mendapatkan perhatian tidak sesuai dengan jumlah subjek yang membutuhkan.  

4.5.4.4. Saran dan solusi atas permasalahan yang dihadapi  

 Hasil penelitian menunjukan bahwa salah satu jenis dukungan sosial yang 

diterima lanjut usia bersuku Jawa yaitu berupa saran dan solusi atas permasalahan 

yang dihadapi. Hal ini meliputi saran, informasi, nasehat, bimbingan, dan 

pengarahan yang diberikan pada lanjut usia untuk menyelesaikan permasalahan 

yang dihadapi. Solusi dan informasi yang didapatkan biasanya diperoleh lanjut 

usia dari pihak-pihak terkait melalui program-program yang disediakan untuk 

lanjut usia seperti posyandu lansia, perkumpulan wredhatama, pengajian-

pengajian, dan kegiatan-kegiatan lain yang sejenis.  

Dalam kehidupan masyarakat Jawa terdapat butir-butir ajaran sebagai 

rujukan sikap perilaku manusia yang dikenal dengan istilah “pamong waskita” 

atau sosok insan yang mampu menjadi pelayan masyarakat, serta “hambeg 

makarya jaya sasama” atau sikap kemauan keras berkarya untuk mencapai 

kehidupan, kejayaan, dan kesejahtaraan sesama manusia.  
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Oleh karena itu, adanya dukungan berupa saran dan solusi yang diterima 

oleh lanjut usia bersuku Jawa merupakan perpaduan sinkron yang 

merepresentasikan pandangan hidup orang Jawa bahwa pihak lain yang 

memberikan bantuan merupakan cerminan dari “pamong waskita” sedangkan 

lanjut usia yang tidak menutup diri dengan dunia luar merupakan cerminan dari 

hambeg makarya jaya sasama.” 

4.5.4.5. Bimbingan rohani dan dukungan spiritual  

 Bimbingan rohani dan dukungan spiritual merupakan jenis dukungan 

sosial yang diterima lanjut usia bersuku Jawa yang meliputi pemberian siraman 

rohani, serta doa-doa dan ritual keagamaan. Lanjut usia percaya bahwa pemberian 

doa dari orang lain akan menambah keberkahan serta keselamatan dalam 

hidupnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Idrus (1997: 391) bahwa masyarakat 

Jawa merupakan masyarakat yang memandang penting kehidupan beragama. 

 Ahmad (2011) dalam penelitiannya mengenai dukungan sosial pada lanjut 

usia di Pakistan tidak memperlihatkan adanya dukungan spiritual. Beberapa teori 

yang dikemukakan oleh para ahli mengenai jenis-jensi dukungan sosial tidak 

ditemukan adanya dukungan spiritual. House (dalam Smet 1994: 136) 

menyebutkan bahwa terdapat empat jenis dukungan sosial yaitu dukugan 

emosional, penghargaan, informatif, dan instrumental. Senada dengan House, 

Cohen dan Willis juga menyebutkan bahwa terdapat empat jenis dukungan sosial 

seperti yang telah disebutkan di atas.  

 Oleh karena itu, dukungan spiritual merupakan salah satu dukungan yang 

khas dan merepresentasikan orang Jawa yang memandang penting kehidupan 



164 
 

  

beragama atau berkaitan dengan kepercayaan.  

4.5.4.6. Uncategorized, tidak mendapat dukungan, dan jawaban kosong  

 Dari keseluruhan jawaban-jawaban subjek penelitian, terdapat beberapa 

jawaban yang tidak dapat dimasukan dalam kategori-kategori yang sudah ada. 

Jawaban-jawaban tersebut merupakan jawaban-jawaban yang tidak sesuai dengan 

pertanyaan penelitian, serta tidak menjawab pertanyaan yang ada. Selain jawaban 

yang tidak terkategori, terdapat juga jawaban kosong atau tidak ada jawaban. serta 

beberapa di antaranya yaitu lanjut usia bersuku Jawa yang merasa tidak 

mendapatkan dukungan sosial dari siapapun. Adapun variasi jawaban yang masuk 

dalam kelompok uncategorized diantaranya yaitu jawaban berupa dari keluarga, 

dari saudara, dari lingkungan tetangga, berupa yang diperlukan, dukungan dari 

anak, dan sebagainya.  

 Mengenai lanjut usia bersuku Jawa yang merasa tidak mendapat dukungan 

dari siapapun, peneliti berasumsi bahwa hal tersebut terjadi dikarenakan  

kurangnya insight (pemahaman diri) terhadap pencapaian yang telah didapatkan, 

atau dikarenakan terdapat faktor-faktor lain seperti kurang bersyukur, kurang 

dapat menikmati hidup, dan sejenisnya.  

4.5.5 Gambaran Efek Dukungan Sosial Menurut Lanjut Usia Bersuku 

Jawa 

 Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa persepsi lanjut usia 

mengenai efek dukungan sosial sangat beragam. Pengalaman hidup dan 

lingkungan sekitar tentunya sangat berpengaruh terhadap lanjut usia dalam 

memaknai efek dukungan sosial. Lanjut usia bersuku Jawa menyebutkan bahwa 
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efek dukungan sosial diantaranya yaitu bahagia, senang, kehidupan yang lebih 

baik, ketenangan, kepuasan dalam hidup, peningkatan keimanan, hidup yang 

bermakna, serta merasa membutuhkan orang lain.  

Untuk memberikan penjelasan secara lebih jelas, di bawah ini akan 

dipaparkan kategori-kategori yang menjadi gambaran efek dukungan sosial yang 

dirasakan oleh lanjut usia bersuku Jawa.  

4.5.5.1. Bahagia 

 Efek dukungan sosial yang dirasakan oleh lanjut usia bersuku Jawa dengan 

frekuensi jawaban yang paling sering banyak muncul yaitu bahagia. Menurutnya, 

dukungan sosial yang diterima oleh lanjut usia dari pihak lain di sekitar dirinya 

dapat membawa pengaruh positif berupa munculnya kebahagiaan.  

Dukungan sosial bagi lanjut usia bersuku Jawa erat kaitannya dengan sikap 

gotong royong serta hubungan sosial yang baik dalam masyarakat. Dalam falsafah 

hidup orang Jawa, kesempurnaan hidup berisikan kesopanan, kebaikan, ramah 

tamah, saling membantu/ gotong royong, musyawarah, serta jujur (Yana, 2010: 

104).  

Dalam masa lanjut usia akan muncul berbagai permasalahan-permasalahan 

yang kompleks terkait dengan perubahan-perubahan yang dialaminya. Dengan 

menurunnya kemampuan yang dimiliki, beberapa hal tidak dapat dilakukan oleh 

lanjut usia sendiri serta harus membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, lanjut 

usia yang memperoleh dukungan sosial akan merasakan kesempurnaan dalam 

hidupnya sehingga tercipta perasaan bahagia.  
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4.5.5.2. Senang  

Efek dukungan sosial menurut lanjut usia bersuku Jawa berikutnya yaitu 

senang. Perasaan senang ini muncul ketika lanjut usia mendapatkan sesuatu yang 

bersifat lahir misalnya berupa hadiah, diberi uang, dan sejenisnya. Perasaan 

senang yang dirasakan lanjut usia berbeda dengan adanya rasa bahagia yang juga 

irasakan lanjut usia. Perasaan bahagia mempunyai pengaruh yang mendalam serta 

bersifat jangka panjang, sedangkan perasaan senang merupakan respon yang 

diberikan ketika sesuatu muncul. Misalkan ketika lanjut usia mendapat hadiah.  

4.5.5.3. Kehidupan yang lebih baik 

 Kategori hidup yang lebih baik menurut lanjut usia bersuku Jawa adalah 

suatu kondisi di mana lanjut usia merasakan adanya perubahan dalam hidupnya  

ke arah yang lebih baik melalui dukungan sosial yang diberikan oleh pihak lain 

kepada dirinya. Adapun kondisi-kondisi yang mencerminkan bahwa lanjut usia 

merasa memiliki kehidupan yang lebih baik diantaranya yaitu saat ia merasakan 

kesejahteraan dalam hidupnya, kondisi kesehatan yang baik, mempunyai 

semangat hidup dalam menjalani hari tuanya, serta percaya diri. Mereka percaya 

bahwa dukungan sosial dapat membantu individu untuk merasa lebih baik 

terhadap dirinya sendiri dan hubungannya dengan orang lain.  

Sejalan dengan hasil penelitan di atas, Oxman & Hall (dalam Saputri & 

Indrawati, 2011:70 ) menyebutkan bahwa dukungan sosial yang baik dapat 

meningkatkan kesehatan fisik dan kesehatan mental bagi para lanjut usia. Nurbani 

(t.t. : 1) juga menerangkan bahwa dukungan sosial dapat meningkatkan perilaku 

seseorang dalam memprertahankan atau menjaga kesehatannya.  
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Butler (dalam Hurlock, 1980: 384) menyebutkan bahwa sikap sosial yang 

tidak menyenagkan bagi lanjut usia menyebabkan lanjut usia mengembangkan 

konsep diri yang cenderung negatif. Hal ini dikarenakan para lanjut usia 

merasakan semakin hilangnya status karena kegiatan sosial didominasi oleh 

orang-orang yang lebih muda. Oleh karena itu, dengan terdapatnya dukungan 

sosial, lanjut usia dapat meningkatkan konsep dirinya sehingga dapat memandang 

kehidupan dengan positif dan mampu merasakan kehidupan yang lebih baik.  

4.5.5.4. Ketenangan 

Ketenangan merupakan salah satu efek dukungan sosial yang dirasakan 

oleh lanjut usia bersuku Jawa. Hal ini meliputi perasaan dan kondisi di mana 

lanjut usia merasa tenang, aman, nyaman, tentram dan damai. Selain itu, beberapa 

lanjut usia menyatakan bahwa dengan adanya dukungan sosial yang mereka 

dapatkan, beban hidup yang dimiliki oleh lanjut usia lebih terasa ringan.  

Cobb (dalam Saputri dan Indrawati, 2011: 67) mengemukakan bahwa 

dukungan sosial mengacu pada persepsi akan kenyamanan, kepedulian, 

penghargaan atau bantuan yang diterima individu dari orang lain atau kelompok 

masyarakat. Seseorang yang memasuki masa usia lanjut usia akan mengalami 

kemunduran fisik maupun mental secara perlahan-lahan dan bertahap. Para lanjut 

usia akan menjadi eksentrik, kurang perhatian, dan terasing secara sosial sehingga 

menyebabkan penyesuaian dirinya buruk. Oleh karena itu, dengan adanya 

dukungan sosial yang didapat individu dari orang lain atau kelompok baik berupa 

materi ataupun non materi sehingga dapat menimbulkan perasaan tenang dan 

nyaman baik secara fisik maupun  psikologis bagi individu yang bersangkutan.  
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4.5.5.5. Kepuasan dalam hidup  

 Kategori kepuasan dalam hidup menurut lanjut usia bersuku Jawa adalah 

adanya suatu perasaan puas dan bangga terhadap kehidupannya yang disebabkan 

oleh hal-hal dari luar dirinya berupa dukungan sosial. Perasaan puas dan bangga 

ini muncul dikarenakan adanya peristiwa-peristiwa yang menjadikan individu 

merasa berarti dan berharga serta mempunyai kebermanfaatan dalam hidupnya. 

Hal ini dikarenakan dengan terjadinya perubahan yang dialami serta terjadinya 

penurunan kemampuan, lanjut usia juga sering mendapatkan stigma negatif dari 

lingkungan di sekitarnya karena pada masa tua dianggap sebagai kelompok yang 

berbeda serta tidak produktif.  

Selain itu, kepuasan yang muncul juga dikarenaka dukungan sosial yang 

didapatkan oleh lanjut usia dari orang lain di sekitarnya dirasa sudah cukup dan 

menyebabkan hal-hal baik dalam kehidupannya. Oleh karena itu, dengan adanya 

dukungan sosial yang telah diterima lanjut usia merasakan kepuasan dalam 

hidupnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Purnama ( 2009: 51) bahwa dukungan 

sosial menjadi salah satu faktor penting guna mendorong lanjut usia agar dapat 

mencapai kepuasan hidup sehingga mereka akan mendapatkan kebahagiaan. 

4.5.5.6. Peningkatan keimanan  

Kategori peningkatan keimanan menurut lanjut usia bersuku Jawa yaitu 

dengan adanya dukungan sosial yang didapatkan, maka muncul kondisi-kondisi 

yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat religious atau spiritual yang 

menyebabkan terjadinya peningkatan keimanan dalam diri lanjut usia. 

Menurutnya, dengan adanya dukungan sosial yang diterima maka lanjut usia 
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semakin dapat meningkatkan rasa syukur kepada Tuhan, semakin banyak beramal, 

serta semakin gemar beribadah kepada Tuhan.  

Dalam falsafah hidup orang Jawa, dikenal istilah “Manunggaling Kawula 

Gusti” yaitu manusia harus mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Manunggaling 

kawula gusti akan menciptakan ketenangan batin dan pada akhirnya ditemukan 

sebuah keharmonisan antara manusia dengan Tuhan. Manunggaling kawula Gusti 

merupakan suatu perwujudan sikap manembah. Manembah adalah 

menghubungkan diri secara sadar, mendekat, menyatu dan manunggal dengan 

Tuhan (Yana, 2010: 104).  

Erik Erikson (dalam Alwisol 2010: 103-104) yang menerangkan bahwa 

tahun-tahun akhir kehidupan merupakan suatu masa untuk melihat kembali apa 

yang telah dilakukan. Terkait dengan hal tersebut, dalam menjalani kehidupan di 

masa tuanya, lanjut usia bersuku Jawa memandang segala sesuatunya sebagai 

suatu perwujudan sikap manembah atau menyatu dengan Tuhan. Oleh karena itu, 

adanya dukungan sosial dalam kehidupan lanjut usia akan mempunyai efek yang 

berhubungan dengan hal religious berupa peningkatan keimanan.  

4.5.5.7. Hidup bermakna 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa salah satu efek yang dirasakan lanjut 

usia setelah memperoleh dukungan sosial yaitu adanya hidup yang bermakna. 

Hidup bermakna diartikan oleh lanjut usia sebagai suatu keadaan di mana individu 

merasa dirinya bermanfaat serta mempunyai arti. Dukungan sosial yang diperoleh 

lanjut usia dari pihak lain atau dari lingkungan di mana ia tinggal menyebabkan ia 

merasa diterima, dicintai, serta keberadaan dirinya diharapkan oleh orang lain 
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sehingga merasa memiliki makna hidup yang baik. Hal ini berkaitan dengan 

pendapat Erik Erikson (dalam Alwisol 2010: 103-104) yang menyebutkan bahwa 

salah satu tugas perkembangan pada masa lanjut usia yaitu bijaksana dan telah 

mampu memaknai kehidupan.  

Penelitian yang dilakukan Sedjati (t.t.) mengenai “Hubungan Antara 

Efikasi Diri dan Dukungan Sosial dan Kebermaknaan Hidup Pada Penderita TBC 

Paru” menyatakan bahwa dukungan sosial cukup berpengaruh terhadap 

kebermaknaan hidup. Hal ini dapat dijelaskan bahwa motivasi, informasi, 

pemenuhan yang diberikan terutama oleh keluarga cukup berpengaruh untuk 

individu yang bersangkutan. Individu memperoleh dukungan dalam menjalankan 

aktivitas sehari-hari dan aktualisasi diri sehingga kebutuhan akan keberartian atau 

kebermaknaan dalam hidupnya dapat terpenuhi. Hal tersebut memperkuat temuan 

penelitian bahwa dukungan sosial mempunyai efek menjadikan hidup lebih 

bermakna.  

4.5.5.8. Merasa membutuhkan orang lain  

 Dalam kategori ini, efek dukungan sosial yang dirasakan lanjut usia yaitu 

adanya perasaan membutuhkan orang lain. menurutnya, dengan adanya dukungan 

sosial yang diterima, lanjut usia menjadi semakin sadar bahwa manusia 

merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu 

membutuhkan bantuan orang lain. Kondisi tersebut terjadi dikarenakan dengan 

terjadinya perubahan-perubahan yang dialami pada masa tua, tidak semua lanjut 

usia dapat menerima perubahan yang ada sehingga pada orang-orang tua dengan 

penerimaan diri yang buruk mereka akan cenderung menarik diri dari lingkungan 
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sosialnya dan menjalani kehidupannya sendiri.  

Oleh karena itu, dengan diperolehnya dukungan sosial lanjut usia 

merasakan kondisi yang lebih baik sehingga secara berkala hal ini menumbuhkan 

kesadaran dalam dirinya bahwa manusia selalu membutuhkan orang lain dalam 

hidupnya. 

4.5.5.9.. Uncategorized, jawaban kosong, dan tidak ada efek  

 Dari jawaban-jawaban subjek penelitian yang didapatkan, selain jawaban-

jawaban yang telah dikelompokan ke dalam kategori-kategori yang telah 

dijelaskan di atas, juga terdapat jawaban-jawaban yang tidak relevan atau tidak 

sesuai dengan pertanyaan penelitian sehingga tidak dapat masuk ke dalam 

kategori manapun. Jawaban-jawaban tersebut diantaranya yaitu (1) dukungan 

sosial menimbulkan sifat besar hati atau sombong, (2) dukungan sosial 

menjadikan lanjut usia tidak dihargai anak, serta tiga jawaban lainnya merupakan 

jawaban yang tidak relevan dengan pertanyaan penelitian. Selain jawaban-

jawaban tersebut, beberapa subjek penelitian menyatakan bahwa dukungan sosial 

tidak mempunyai efek dalam kehidupannya, serta ada pula subjek penelitian yang 

tidak menjawab.  

4.5.6 Gambaran Keterkaitan Antara Dukungan Sosial dan Subjective Well-

Being Menurut Lanjut Usia Bersuku Jawa  

Persepsi lanjut usia bersuku Jawa dalam memaknai keterkaitan dukungan 

sosial dan subjective well-being sangat beragam. Hal ini tentunya sesuai dengan 

pemikiran dan pengalaman hidup yang dialami lanjut usia. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 97% dari keseluruhan subjek penelitian beranggapan bahwa 
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terdapat kaitan antara dukungan sosial dengan subjective well-being. Sisanya 1% 

menjawab tidak ada kaitan, 1% ragu-ragu dan 1%  jawaban subjek penelitian tidak 

dapat dikategorikan karena tidak sesuai dengan pertanyaan penelitian. 

Adapun alasan yang dikemukakan oleh lanjut usia tentunya bermacam-

macam. Untuk memberikan gambaran mengenai keterkaitan antara dukungan 

sosial dan subjective well-being, peneliti telah merangkum alasan-alasan yang 

dikemukakan oleh lanjut usia bersuku Jawa sebagai berikut: 

(1) Ada kaitan antara dukungan sosial dan subjective well-being karena 

manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat lepas dari hubungan atau 

interaksi sosial dengan orang lain sehingga dengan adanya dukungan 

sosial lanjut usia dapat merasakan kebahagiaan.  

(2) Ada kaitan antara dukungan sosial dan subjective well-being. Hal ini 

dikarenakan dengan adanya dukungan sosial lanjut usia dapat merasakan 

ketenangan, rasa aman, nyaman, dan damai yang merupakan faktor 

kebahagiaan.  

(3) Ada kaitan antara dukungan sosial dan subjective well-being karena 

dengan adanya dukungan sosial yang diperoleh berupa perhatian, 

penghargaan, serta kepedulian dapat menjadikan hidup bahagia dan beban 

terasa ringan.  

(4) Ada kaitan antara dukungan sosial dan subjective well-being karena 

dengan dukungan sosial yang diperoleh lanjut usia menjadi dapat 

meningkatkan religiusitas dan ini merupakan sumber kabahagiaan.  

(5) Adanya dukungan sosial merupakan salah satu indikator kebahagiaan.  
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 Senada dengan temuan di atas, beberapa penelitian yang dilakukan baik di 

Indonesia maupun di luar negeri juga menunjukan adanya keterkaitan antara 

dukungan sosial dengan subjective well-being. Salah satunya yaitu penelitian 

Taylor, Chatters, Hardison, Riley, (2001: 439) yang berjudul “Informal Social 

Support Network and Subjective Well-Being among African American” yang 

menunjukan adanya keterkaitan antara keduanya, serta penelitian Eka Gatari 

(2008: 8) mengenai Hubungan antara perceived social support dengan Subjective 

well-being dan komponen-komponennya.  

Selain jawaban-jawaban yang menunjukan adanya kaitan seperti yang 

telah disebutkan di atas, terdapat lanjut usia yang beranggapan bahwa tidak ada 

kaitan antara dukungan sosial dengan subjective well-being. Peneliti telah 

merangkum alasan-alasan lanjut usia yang menyatakan tidak ada kaitan sebagai 

berikut:  

(1) Tidak ada kaitan, karena orang yang berbahagia tidak begitu antusias 

dengan dukungan sosial dari pihak lain, tetapi orang yang berbahagia 

justru mudah berbuat sosial kepada orang lain.  

(2)  Tidak ada karena kebahagiaan sejatinya didapat dari diri sendiri dan 

bersumber dari Tuhan.  

(3) Tidak ada karena dukungan atau bantuan orang lain belum dapat 

membahagiakan justru membuat masalah.  

(4) Tidak ada karena yang dirasakan bukan dukungan akan tetapi paksaan.  
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Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar lanjut usia 

bersuku jawa menyatakan bahwa ada kaitan antara  dukungan sosial dan 

subjective well-being.  

4.5.7 Gambaran Definisi Subjective Well-Being Menurut Lanjut Usia 

Bersuku Jawa 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa persepsi lanjut usia 

mengenai definisi subjective well-being sangat beragam. Pengalaman hidup dan 

lingkungan sekitar tentunya sangat berpengaruh terhadap lanjut usia dalam 

memaknai subjective well-being. Dari hasil temuan yang ada diketahui bahwa 

kebahagiaan atau subjective well-being didefinisikan sebagai perasaan yang 

menyenangkan, sejahtera, berkumpul dengan keluarga, bersyukur, sehat, 

keinginan yang tercapai, berguna, serta sukses.  

Untuk memberikan penjelasan secara lebih rinci, di bawah ini akan 

dipaparkan kategori-kategori yang menjadi gambaran definisi subjective well-

being menurut lanjut usia bersuku Jawa. 

4.5.7.1. Perasaan yang menyenangkan 

 Kategori perasaan yang menyenangkan meliputi perasaan yang tenang, 

aman, nyaman, dan bangga, adanya perasaan puas dan bangga, serta dirasakannya 

kesenangan/ kegembiraan. Lanjut usia bersuku Jawa memaknai subjective well-

being sebagai sesuatu yang berhubungan dengan suasana hati individu di mana 

seseorang merasakan suatu perasaan yang menyenangkan dalam kehidupannya. 

Hidup sejahtera menurut lanjut usia bersuku Jawa yaitu apabila telah dapat 

merasakan kebangaan serta kepuasan atas apa yang diperoleh dalam hidupnya 
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sehingga dapat menumbuhkan kegembiraan, ketenangan, ketentraman, kedamaian 

dalam hati.  

 Hal ini sejalan dengan pernyataan Veenhoven (dalam Eid & Larsen, 2007: 

45) yang mengatakan bahwa Diener mendefinisikan subjective well-being sebagai 

penilaian secara positif dan baik terhadap kehidupan. 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.  

 Senada dengan hal tersebut, Erik Erikson (dalam Alwisol 2010: 103-104) 

menyebutkan bahwa tahun-tahun akhir kehidupan merupakan suatu masa untuk 

melihat kembali apa yang telah dilakukan. Lanjut usia telah mengambangkan 

suatu harapan yang positif di setiap periode sebelumnya. Sehingga pandangan 

tentang masa lalu (retrospective glances) dan kenangan akan menampakkan suatu 

gambaran dari kehidupan yang telah dilewatkan dengan baik dan seorang lanjut 

usia akan merasakan kepuasan.  

 Dalam falsafah hidup orang Jawa dikenal adanya istilah “Sura Dira 

Jayaningrat, Lebur Dening Pangastuti” yaitu segala sifat keras hati, picik, 

angkara murka, hanya bisa dikalahkan dengan sikap bijak, lembut hati dan sabar. 

Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-harinya untuk memperoleh kebahagiaan 

orang Jawa akan menekan rasa ketidaksukaan atau penderitaannya dan berlaku 

lembut dan sabar demi terciptanya kebahagiaan. Sedangkan pada orang barat 

kebahagiaan atau kesejahteraan akan timbul karena adanya penilaian positif.  
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4.5.7.2. Sejahtera 

 Lanjut usia bersuku Jawa menggambarkan kebahagiaan atau subjective 

well being dengan kata sejahtera. Sejahtera yang dimaksud oleh lanjut usia 

bersuku Jawa yaitu adanya kecukupan ekonomi serta terpenuhinya kebutuhan.  

 Berbeda dengan orang Jawa, Goodwill (2009: 5) dalam penelitiannya 

mengenai “Subjective well-being in older adults” dijelaskan bahwa lanjut usia di 

Birmingham menggambarkan kesejahteraan sebagai signifikansi utama akses ke 

keluarga, hubungan sosial yang mendukung, kesehatan yang baik dan kemampuan 

fungsional, serta akses ke kegiatan yang menarik dan keamanan finansial.  

 Oleh karena itu, dari uraian di atas dapat diketahui bahwa terdapat 

perbedaan antara lanjut usia bersuku Jawa dan lanjut usia di Birmingham. Lanjut 

usia bersuku Jawa memaknai kesejahteraan dengan menitikberatkan pada hal-hal 

yang berkaitan dengan ekonomi, sedangkan pada lanjut usia di Birmingham 

kesejahteraan diartikan secara luas yaitu sebagai hubungan sosial yang 

mendukung, kesehatan yang baik dan kemampuan fungsional, serta akses ke 

kegiatan yang menarik dan keamanan finansial.  

4.5.7.3. Berkumpul dengan keluarga 

 Dari hasil penelitian diketahui bahwa lanjut usia bersuku Jawa 

menggambarkan subjective well-being sebagai suatu keadaan di mana individu 

dapat berkumpul dengan keluarga, mempunyai hubungan emosional yang baik, 

serta terjalin keakraban dan keharmonisan. Mereka beranggapan bahwa kebutuhan 

materi dan kesuksesan karir tidak akan menimbulkan kebahagiaan dan 
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kesejahteraan dalam hidupnya jika hubungan dirinya dengan orang lain terlebih 

keluarga tidak terjalin dengan baik dan harmonis.  

Definisi keluarga pada orang Jawa mempunyai arti yang luas. Keluarga 

tidak hanya diartikan sebagai orang yang mempunyai hubungan darah, namun 

juga pada kerabat yang mempunyai hubungan baik dan kedekatan emosional juga 

dianggap sebagai keluarga oleh orang Jawa. Suseno, 2003: 49) menyebutkan 

bahwa orang Jawa berusaha memperlakukan orang lain yang perlu dihubungi 

seperti anggota keluarga. Tetangga selalu diperlakukan sebagai keluarga. Dalam 

pembicaraan tidak dibedakan antara anggota keluarga inti dan sanak saudara yang 

jauh. Bahkan orang asing juga selalu disapa dengan istilah-istilah dari bahasa 

keluarga. Sehingga, dalam kategori berkumpul dengan keluarga ini lanjut usia 

mempunyai pandangan bahwa subjective well-being akan muncul ketika individu 

dapat berkumpul dan berhubungan dengan baik dan harmonis dengan orang-orang 

yang mempunyai kedekatan dengan dirinya.  

Oetami dan Yuniarti (2011: 109) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

peristiwa yang membuat seseorang paling bahagia adalah peristiwa yang 

berhubungan dengan keluarga. Mulder (dalam Jatman, 1997: 23) menambahkan 

bahwa salah satu sikap yang menonjol pada orang Jawa adalah ketergantungannya 

pada masyarakat.  

Dijelaskan oleh Wijayanti (2010: 120) bahwa masyarakat Jawa terkenal 

dengan kegemarannya yang suka berkumpul dan bergotong royong. Dalam 

pandangan hidup orang Jawa, dikenal ungkapan “Wong jowo ki gampang di 

tekuk-tekuk” Ungkapan ini menunjukan fleksibelitas dari orang jawa dalam 
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kehidupan. Kemudahan bergaul dan kemampuan hidup di level manapun baik 

miskin, kaya, pejabat atau pesuruh sekali pun. Orang yang memegang filosofi ini 

akan selalu giat bekerja dan selalu ulet dalam meraih cita-citanya serta menjaga 

hubungan harmonis dengan orang lain demi tercapainya kesejahteraan dalam 

hidupnya.  

 Kemudian dijelaskan oleh Ryff (2005: 6) bahwa salah satu model 

kesejahteraan dalam bentuk multidimensi salah satunya yaitu penguasaan 

lingkungan. Seseorang yang baik dalam dimensi penguasaan lingkungan memiliki 

keyakinan dan kompetensi dalam mengatur lingkungan. Sejalan dengan penelitian 

di barat yang dilakukan oleh Ryff, fleksibilitas orang Jawa terhadap kehidupan 

juga menjadi salah satu kunci kesejahteraan hidup orang Jawa. Oleh karena itu, 

persepsi lanjut usia dalam memaknai subjective well-being yang telah disebutkan 

di atas merupakan representasi dari pandangan hidup orang Jawa.  

4.5.7.4. Bersyukur  

Menurut lanjut usia bersuku kebahagiaan atau subjective well-being akan 

timbul ketika seseorang selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Tuhan 

kepadanya, tidak banyak mengeluh, serta tidak merasa kurang atas apa yang 

dimiliknya. Lanjut usia bersuku Jawa menganggap bahwa bersyukur merupakan 

salah satu cara untuk berterima kasih terhadap pemberian Tuhan. Sehingga ketika 

lanjut usia dapat bersyukur dan diwujudkan dengan memanfaatkan dan 

mendayagunakan pemberian tersebut dengan baik, maka saat itu pula lanjut usia 

dapat merasakan kebahagiaan atau kesejahteraan dalam hidupnya.  
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 Seperti yang telah kita ketahui, prinsip hidup orang Jawa yang banyak 

pengaruhnya terhadap ketentraman hati ialah ikhlas (nrima). Dengan prinsip ini, 

orang Jawa merasa puas dengan nasibnya. Apapun yang sudah terpegang di 

tangannya dikerjakan dengan sepenuh hati. Nrima berarti tidak menginginkan 

milik orang lain serta tidak iri hati terhadap kebahagiaan orang lain. Mereka 

percaya bahwa hidup manusia di dunia ini diatur oleh Yang Maha Kuasa 

sedemikian rupa, sehingga tidak perlu bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu 

(Herusatoto dalam Wijayanti & Nurwianti, 2010: 120). Prinsip hidup ini disinyalir 

menjadi kekuatan karakter utama yang menimbulkan kebahagiaan serta 

kesejahteraan dalam hidup orang Jawa.  

 Berbeda dengan orang Jawa, Park, Peterson, dan Seligman (dalam 

Wijayanti & Nurwianti, 2010: 119) mengatakan bahwa di negara Swiss 

ditemukan bahwa kekuatan karakter yang paling menyumbang terhadap 

kebahagiaan ialah kelanggengan, sementara di Amerika adalah berterima kasih. 

Dari hasil penelitian tersebut terlihat bahwa kekuatan karakter yang menyumbang 

terhadap kebahagiaan antar kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok 

masyarakat yang lain berbeda-beda.  

4.5.7.5. Sehat  

 Lanjut usia bersuku Jawa menggambarkan subjective well-being sebagai 

suatu keadaan di mana seseorang merasa sehat baik jasmani maupun rohani. 

dalam pandangan lanjut usia, kesehatan dan kesejahteraan adalah dua hal yang 

tidak dapat dipisahkan. Kebahagiaan atau kesejahteraan dapat dirasakan ketika 

seseorang dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani.  
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Mujamiasih (2013: 92) mengungkapkan bahwa seseorang yang berada 

dalam kondisi sehat  akan memiliki pikiran yang sehat pula, sehingga dengan 

pikiran yang sehat itu terciptalah kehidupan yang sejahtera. Ardani (2007: 232) 

berpendapat bahwa kesehatan dipengaruhi oleh perilaku dan pengalaman manusia, 

begitupun sebaliknya, kesehatan mempengaruhi perilaku dan pengalaman 

manusia. Selain itu Ardani (2007: 230) juga menambahkan bahwa dasar 

pemikiran psikologi kesehatan adalah adanya hubungan antara pikiran manusia 

(mind) dengan tubuhnya. Hal tersebut menunjukan bahwa seseorang yang berada 

dalam kondisi sehat yang lalu akan memiliki pikiran yang sehat pula, sehingga 

dengan pikiran yang sehat itu terciptalah kehidupan yang sejahtera. 

Berkaitan dengan hal tersebut, telah diketahui bahwa fase usia lanjut 

merupakan fase di mana seseorang sudah mengalami kemunduruan dalam fungsi 

fisik maupun psikis. Oleh karena itu, kesehatan menjadi hal yang sangat penting 

untuk dapat memunculkan rasa sejahtera dalam diri lanjut usia.  

4.5.7.6. Keinginan yang tercapai 

 Persepsi lanjut usia bersuku Jawa dalam memaknai kebahagiaan atau 

subjective well-being yaitu mengenai suatu keinginan yang tercapai. Lanjut usia 

merasakan kebahagiaan manakala terjadinya suatu kondisi-kondisi yang 

menunjukan adanya kesesuaian antara sesuatu yang dicita-citakan di masa lampau 

dengan kenyataan yang didapatkan di masa kini. Kondisi yang demikian itu 

dianggap sebagai sebuah pencapaian yang meliputi adanya pengalaman-

pengalaman hidup yang telah dialami oleh lanjut usia.  
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 Dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa pengalaman hidup yang 

ditemuinya sehari-hari dan interpretasi individu terhadap pengalaman-pengalaman 

tersebut khusunya domain-domain kehidupan yang dianggap penting merupakan 

pengaruh utama dalam pertumbuhan dan perkembangan subjective well-being 

(Ryff, dalam Purnamawati, 2007: 16).  

 Oleh karena itu, adanya pencapaian serta pengalaman-pengalaman hidup 

yang dialami oleh lanjut usia bersuku Jawa menjadi landasan lanjut usia dalam 

memaknai kebahagiaan atau subjective well-being.  

4.5.7.7. Berguna  

 Kategori berguna sebagai definisi kebahagiaan atau subjective well-being 

menurut lanjut usia bersuku Jawa yaitu manakala lanjut usia merasakan 

kebermanfaatan dirinya bagi orang lain. Menjadi berguna untuk orang lain 

merupakan suatu kondisi yang menyebabkan lanjut usia merasakan kebahagiaan. 

Selain itu, memasuki masa tua ditandai dengan berkurangnya kontak sosial baik 

dengan anggota keluarga, anggota masyarakat, maupun teman kerja. Sehingga 

untuk mengaktualisasikan dirinya dan memenuhi kebutuhan untuk tetap 

bersosialisasi dengan lingkungan, lanjut usia melakukan kebermanfaatan bagi 

orang lain.  

 Dalam kehidupannya, orang Jawa mengenal adanya Panca Guna atau 

butir-butir ajaran untuk mengolah potensi kepribadian dasar manusia sebagai 

modal dalam mengarungi bahtera kehidupan (Yana, 2010: 94). Dalam Panca 

Guna ini manusia diajarkan untuk selalu dapat memaksimalkan potensinya 

dengan menjadikan dirinya berguna sesuai dengan butir-butir ajaran yang ada 
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diantaranya yaitu guna empan papaning daya pikir yang berarti kemampuan 

untuk berpikir, guna empan papaning daya rasa yaitu kemampuan untuk 

mengendalikan kalbu serta perasaan, guna empan papaning daya karsa atau 

kemampuan untuk mengendalikan dan mengelola kemauan dan cita-cita, guna 

empaning daya karya atau kemampuan untuk berkarya, serta guna empan 

papaning daya panguwasa atau kemampuan untuk memanfaatkan serta 

mengendalikan kekuasaan.  

 Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa lanjut usia bersuku 

Jawa akan mencapai suatu kebahagiaan atau subjective well-being manakala lanjut 

usia dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk kebermanfaatan dirinya  

sesuai dengan butir-butir ajaran Panca Guna.  

4.5.7.8. Sukses  

Menurut lanjut usia bersuku Jawa, kebahagiaan atau subjective well-being 

akan muncul ketika seseorang sampai pada titik kesuksesan. Kesuksesan yang 

dimaksud yaitu apabila seorang lanjut usia berhasil mendapatkan apa yang sudah 

dicita-citakannya serta dapat menikmati hasil usahanya di masa lampau.  

 Orang Jawa berpegang pada prinsip “alon-alon waton kelakon”. Prinsip 

hidup ini berisikan pesan tentang safety. Filosofi ini mengisyaratkan tentang 

kehati-hatian, waspada, istiqomah, serta keuletan demi tercapainya tujuan hidup.  

 Mujamiasih (2013: 90) menyebutkan bahwa mengenai tercapainya tujuan 

hidup, dalam budaya barat dan budaya Jawa memiliki kesamaan pandangan. 

pandangan Maslow mengenai upaya keras manusia demi pencapaian 

prestasi/tujuan hidup personal terlalu terikat pada budaya dengan terpaku pada 
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budaya individualistik di Amerika Serikat. Kemudian Ki Ageng Suryomentaram 

juga berpendapat bahwa yang menyebabkan senang ialah ketika tercapainya 

keinginan. 

 Oleh karena itu, kategori sukses dalam hasil penelitian ini semakin 

memperkuat kesamaan pandangan antara budaya Jawa dan budaya Barat 

kebahagiaan atau kesejahteraan akan timbul apabila keinginan atau tujuan hidup 

dapat tercapai.  

4.5.7.9. Uncategorized 

 Dari keseluruhan jawaban-jawaban subjek penelitian, terdapat beberapa 

jawaban yang tidak dapat dimasukan dalam kategori-kategori yang sudah ada atau 

jawaban uncategorized. Jawaban-jawaban tersebut merupakan jawaban-jawaban 

yang tidak sesuai dengan pertanyaan penelitian atau tidak relevan. Adapun variasi 

dari jawaban-jawaban tersebut diantaranya yaitu subjek yang menjawab 

kebahagiaan adalah penting, relatif, cita-cita sesama manusia yang wajar, sebuah 

senyuman, dan sebagainya.  

Berdasarkan pemaparan kategori-kategori di atas, peneliti menyimpulkan 

bahwa persepsi lanjut usia bersuku Jawa mengenai definisi kebahagiaan atau 

subjective well-being yaitu persepsi seseorang terhadap pengalaman hidupnya 

yang berdasarkan pada hubungan sosial serta pengalaman spiritual sehingga 

muncul suatu kondisi berupa suasana hati yang positif yang berpengaruh pada 

kesehatan, kesuksesan dan kepuasan hidup sehingga terjadi peningkatan 

religiusitas dan sikap hidup yang baik.  



184 
 

  

4.5.8 Gambaran Faktor-Faktor yang Menyebabkan Munculnya Subjective 

Well-Being Menurut Lanjut Usia Bersuku Jawa 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa persepsi lanjut usia 

mengenai faktor-faktor yang menyebabkan munculnya subjective well-being 

sangat beragam. Pengalaman hidup dan lingkungan sekitar tentunya sangat 

berpengaruh terhadap lanjut usia dalam menggambarkan faktor-faktor yang 

menyebabkan subjective well-being. Dari temuan yang ada diketahui bahwa 

faktor-faktor yang menyebabkan adanya kebahagiaan atau subjective well-being 

pada lanjut usia bersuku Jawa diantaranya yaitu adanya relasi sosial yang baik, 

keberhasilan dalam hidup, kebutuhan terpenuhi, kesehatan, beribadah kepada 

Tuhan, kenyamanan, bermanfaat, mendapat kenikmatan, serta mandiri.  

Adapun yang menjadi faktor utama penyebab kebahagiaan adalah adanya 

relasi sosial yang baik. Terjadinya perubahan yang dialami pada masa lanjut usia 

seringkali menjadikan adanya stigma negatif dari masyarakat. Lanjut usia 

dianggap sebagai kelompok yang berbeda dan tidak produktif sehingga 

menyebabkan secara perlahan-lahan menarik diri dari masyarakat. Padahal 

kebutuhan untuk berkomunikasi dengan orang lain merupakan kebutuhan yang 

tidak boleh diabaikan seiring dengan adanya permasalahan-permasalahan yang 

dihadapi. Oleh karena dengan adanya relasi sosial yang baik maka lanjut usia akan 

merasakan ketenangan serta mempunyai kehidupan yang harmonis sehingga dapat 

merasakan kebahagiaan. Di bawah ini akan dipaparkan kategori-kategori yang 

menjadi gambaran faktor penyebab subjective well-being menurut lanjut usia 

bersuku Jawa. 



185 
 

  

4.5.8.1.  Relasi  Sosial yang baik  

 Relasi sosial yang baik merupakan salah satu faktor penyebab munculnya 

subjective well-being pada lanjut usia bersuku Jawa. Relasi sosial yang dimaksud 

meliputi hubungan sosial individu berdasarkan hasil interaksi individu dengan 

lingkungannya  serta hubungan individu dengan anggota keluarganya. Lanjut usia 

bersuku Jawa menganggap bahwa dengan adanya hubungan sosial yang harmonis, 

tentram, aman, serta dapat memenuhi keinginan orang lain maka individu  akan 

merasakan ketenangan batin serta kebahagiaan atau kesejahteraan dalam 

hidupnya. Hal ini dikarenakan dengan terjadinya perubahan yang dialami, lanjut 

usia seringkali mendapat stigma negatif dari masyarakat dan dianggap sebagai 

kelompok yang berbeda serta tidak produktif sehingga menyebabkan lanjut usia 

secara perlahan-lahan menarik diri dari masyarakat.  

 Mulder (dalam Jatman, 1997: 23) menyatakan bahwa salah satu sikap yang 

dianggap menonjol pada orang Jawa adalah ketergantungannya pada masyarakat. 

Selain itu, kehidupan bersosialisasi dengan orang lain merupakan sesuatu yang 

penting bagi orang Jawa. Bahkan untuk mencegah timbulnya konflik dengan hal 

lain di luar dirinya, orang Jawa membuat tata karma Jawa yang mengatur semua 

bentuk interaksi langsung (Suseno, 2003: 44).  

 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. Individu yang 

sudah mampu mengaktualisasikan dirinya juga digambarkan sebagai individu 

yang mampu menunjukan empati dan afeksi, mampu mencintai, dan memiliki 
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persahabatan yang mendalam. Pada intinya, seluruh kemampuan tersebut menjadi 

komponen penting dalam subjective well-being.  

 Berdasarkan kekuatan karakter dan keutamaan yang menonjol pada suku 

Jawa dapat dikatakan bahwa suku Jawa ialah suku yang senang berkumpul dan 

hidup bermasyarakat dengan didasarkan pada sikap adil, gotong royong, dan 

saling berbagi.  (Wijayanti & Nurwianti, 2010: 119). Suku Jawa terkenal dengan 

kegemarannya yang suka hidup bergotong royong. 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. Masyarakat Jawa merasa dirinya bukanlah persekutuan individu-

individu, melainkan suatu kesatuan bentuk “satu untuk semua, semua untuk satu” 

(Herusatoto dalam Wijayanti & Nurwianti, 2010: 120).  

 Dari gambaran di atas, dapat diketahui bahwa orang Jawa mempunyai 

budaya yang gemar berkumpul. Sehingga relasi sosial yang baik menjadi faktor 

utama bagi orang Jawa dalam memperoleh kesejahteraan dalam hidupnya.  

4.5.8.2. Keberhasilan dalam hidup  

Kategori keberhasilan dalam hidup dalam kaitannya sebagai faktor 

penyebab munculnya subjective well-being menurut lansia bersuku Jawa adalah 

ketika lanjut usia mengalami pencapaian serta merasakan adanya kepuasan dalam 

hidup. Pencapaian tersebut meliputi kondisi-kondisi yang menunjukan bahwa 

adanya kesesuaian antara sesuatu yang dicita-citakan dengan kenyataan yang ada 

serta adanya kesesuaian antara usaha yang dilakukan dengan hasil yang 
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didapatkan. Misalnya yaitu ketika lanjut usia purna tugas, mempunyai anak-anak 

yang sukses, serta berhasil mewujudkan apa yang dicita-citakan dalam hidupnya.  

 Pencapaian ini juga meliputi adanya pengalaman-pengalaman hidup yang 

telah dialami oleh lanjut usia. Purnamawati (2007: 16) mengatakan bahwa dalam 

beberapa penelitiannya, Ryff bersama koleganya menemukan bahwa pengalaman 

hidup yang ditemuinya sehari-hari dan interpretasi individu terhadap pengalaman-

pengalaman tersebut khusunya domain-domain kehidupan yang dianggap penting 

merupakan pengaruh utama dalam pertumbuhan dan perkembangan subjective 

well- being.  

 Dalam kehidupannya, orang Jawa mengenal apa yang disebut dengan 

“Panca Guna” atau butir-butir ajaran untuk mengolah potensi kepribadian dasar 

manusia sebagai modal dalam mengarungi bahtera kehidupan (Yana, 2010: 94). 

Salah satu butir dalam panca guna tersebut diantaranya yaitu “guna empan 

papaning daya karsa” yang merupakan kemampuan untuk mengandalikan dan 

mengelola kemauan, cita-cita, niat dan harapan. Adanya falsafah hidup tersebut 

menjadikan orang Jawa gemar bekerja keras pada masa mudanya sehingga dapat 

menikmati hasil atau pencapaian di hari tuanya.  

Selain adanya pencapaian, keberhasilan dalam hidup menurut lanjut usia 

bersuku Jawa yaitu adanya kepuasan dalam hidup. Lanjut usia percaya bahwa 

adanya rasa puas dalam hidup juga merupakan faktor penyebab kebahagiaan atau  

subjevtive well-being. Kepuasan hidup lanjut usia bersuku Jawa merupakan 

pencerminan kondisi kehidupan yang diwarnai oleh perasaan pengalaman masa 

lampau, sekarang dan gambaran masa yang kan datang. Lanjut usia mengalami 
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kepuasan hidup apabila merasakan adanya kesesuaian antara apa yang dicita-

citakan dengan kenyataan yang dihadapi sekarang.  

 Neugarten (dalam Purnama, 2009: 12) menjelaskan bahwa kepuasan hidup 

merupakan ukuran kebahagiaan seseorang yang mana kebahagiaan itu sendiri 

merupakan istilah umum yang menunjukan kenikmatan atau kepuasan yang 

menyenangkan dalam kesejahteraan, kenikmatan, atau pemenuhan keinginan. 

Oleh karena itu, adanya keberhasilan dalam hidup yang merujuk pada 

pencapaian dan kepuasan hidup yang dirasakan oleh lanjut usia bersuku Jawa 

dapat memunculkan adanya kebahagiaan atau subjective well-being dalam hidup 

lanjut usia itu sendiri.  

4.5.8.3. Kebutuhan Terpenuhi 

 Salah satu faktor penyebab munculnya kebahagiaan atau subjective well-

being pada lanjut usia bersuku Jawa yaitu terpenuhinya kebutuhan. Hal ini 

meliputi terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani, serta kebutuhan fisiologis 

seperti makanan, minuman, dan juga tempat tinggal.  

 Dalam teori hierari kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow disebutkan 

bahwa kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan manusia yang paling mendasar 

untuk mempertahankan hidupnya secara fisik, yaitu kebutuhan akan makanan, 

minuman, tempat tinggal, seks, tidur, istirahat, dan udara. (Ranupandjoyo & 

Husnan dalam Lianto: 27). Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang 

paling kuat dan mendesak. Sehingga terpenuhinya kebutuhan fisiologis 

merupakan faktor penentu munculnya kebahagiaan atau subjective well-being.   
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 Selain kebutuhan jasmani atau fisiologis yang telah disebutkan di atas, 

kebutuhan rohani juga menjadi faktor penyebab kebahagiaan atau subjective well-

being pada lanjut usia bersuku Jawa. Kebutuhan rohani meliputi segala sesuatu 

yang berkaitan dengan spiritual atau hubungan manusia dengan Tuhan. Suseno, 

(2003: 141) menyebutkan bahwa kesadaran bahwa manusia bergantung dari Yang 

Ilahi merupakan latar belakang kesadaran orang Jawa. Terpenuhinya kebutuhan 

rohani menjadikan seseorang merasakan ketenangan dan terbebas dari 

kekhawatiran sehingga dapat merasakan kebahagiaan serta kesejahteraan dalam 

hidupnya.  

 Oleh karena itu, terpenuhinya kebutuhan baik jasmani maupun rohani 

merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk memunculkan 

kebahagiaan atau subjective well-being pada lanjut usia bersuku Jawa  

4.5.8.4. Kesehatan 

 Menurut lanjut usia bersuku Jawa, kesehatan merupakan faktor yang 

penting demi terciptanya kebahagiaan atau subjective well being dalam hidupnya. 

Mujamiasih (2013: 92) mengungkapkan bahwa seseorang yang berada dalam 

kondisi sehat  akan memiliki pikiran yang sehat pula, sehingga dengan pikiran 

yang sehat itu terciptalah kehidupan yang sejahtera.  

Seseorang yang berusia 60 tahun ke atas atau lanjut usia akan semakin 

rentan mengalami depresi dan gangguan kesehatan lainnya (Lumongga, 2009 

dalam Saputri dan Indrawati, 2011: 67). Oleh karena itu, lanjut usia bersuku Jawa 

percaya bahwa kesehatan adalah faktor terpenting dan merupakan sesuatu yang 

sangat mendasar serta menjadi kunci utama dalam kehidupan manusia. 



190 
 

  

Menurutnya, tanpa kesehatan segala pencapaian dan keberhasilan yang didapatkan 

tidak berarti, serta kebahagiaan atau subjective well-being tidak akan dapat 

dirasakan.  

4.5.8.5. Beribadah kepada Tuhan  

 Salah satu faktor penyebab kebahagiaan atau subjecive well being pada 

lanjut usia bersuku Jawa yaitu beribadah kepada Tuhan. Hal ini meliputi adanya 

rasa bersyukur atau sikap menerima dan merasa cukup atas apa yang diperoleh, 

pasrah, serta tidak mengeluh atas apa yang menimpanya. Menurutnya, 

kebahagiaan atau subjective well-being akan dapat dirasakan jika dalam 

kehidupannya manusia selalu menyertakan rasa syukur di dalamnya. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Erik Erikson (dalam Alwisol 2010: 103-104) yang 

menerangkan bahwa tahun-tahun akhir kehidupan merupakan suatu masa untuk 

melihat kembali apa yang telah dilakukan. Terkait dengan hal tersebut, dalam 

menjalani kehidupan di masa tuanya, lanjut usia bersuku Jawa memandang bahwa 

segala sesuatunya tidak terlepas dari Tuhan.  

 Prinsip hidup orang Jawa yang banyak pengaruhnya terhadap ketentraman 

hati ialah ikhlas (nrima). Dengan prinsip ini, orang Jawa merasa puas dengan 

nasibnya. Apapun yang sudah terpegang di tangannya dikerjakan dengan sepenuh 

hati. Herusatoto (dalam Wijayanti, 2010: 120) menyebutkan bahwa Nrima berarti 

tidak menginginkan milik orang lain serta tidak iri hati terhadap kebahagiaan 

orang lain. Mereka percaya bahwa hidup manusia di dunia ini diatur oleh Yang 

Maha Kuasa sedemikian rupa, sehingga tidak perlu bekerja keras untuk 

mendapatkan sesuatu. Prinsip hidup ini juga disinyalir menjadi penyebab 
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kebahagiaan orang Jawa yang relatif tinggi pada sebuah penelitian yang 

melibatkan sampel penduduk Semarang dan beberapa kota lainnya di Indonesia 

(Murwani dalam Wijayanti, 2010: 120). Oleh karena itu, dalam menggambarkan 

faktor-faktor penyebab kebahagiaan atau subjective well-being, lanjut usia 

mendasarkan pada kepercayaannya pada Tuhan serta berdasarkan prisip hidup 

yang merupakan cerminan kepribadian orang Jawa.  

4.5.8.6. Kenyamanan  

 Kenyamanan merupakan salah satu faktor penyebab munculnya 

kebahagiaan atau subjective well-being pada lanjut usia bersuku Jawa. Hal ini 

meliputi adanya perasaan tenang, aman, nyaman, damai, tentram, dan senang. 

Hurlock (1980: 394) menyebutkan bahwa kemampuan mental lanjut usia semakin 

berkurang karena adanya penurunan fungsi dan kemampuan dalam panca indera. 

Perubahan mental yang dialami lanjut usia diantaranya yaitu menurunnya 

kemampuan mengingat, berkurangnya kapasitas berpikir kreatif, cenderung lemah 

dalam mengingat hal-hal yang baru, serta kecenderungan untuk mengenang 

sesuatu yang terjadi pada masa lalu meningkat. Hal ini menjadikan beberapa 

lanjut usia merasakan kegelisahan dan kesedihan di hari tuanya sehingga adanya 

perasaan tenang mempunyai pengaruh besar dalam memunculkan subjective well-

being.  

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

terbagi dalam dua komponen umum, yaitu komponen kognitif dan komponen 

afektif. Komponen afektif subjective well-being merefleksikan pengalaman dasar 

dalam peristiwa yang terjadi di dalam hidup seseorang. Dalam komponen afektif 
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terdapat afek positif dan negatif. Afek positif mempresentasikan mood dan emosi 

yang menyenangkan seperti kasih sayang, bersemangat, gembira,dsb. 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.  

Sikap dasar dalam paham Jawa yang menandai watak yang luhur adalah 

bebas dari pamrih atau “sepi ing pamrih” (Suseno, 2003: 141). Ciri khas sikap-

sikap itu adalah kombinasi antara suatu kemantapan hati yang tenang serta 

kebebasan dari kekhawatiran tentang diri sendiri. Hal ini menjadikan orang Jawa 

dikenal dengan orang yang mencintai kedamaian dan tidak menyukai konflik.  

Oleh karena itu, dalam kesehariannya lanjut usia bersuku Jawa selalu 

berusaha menciptakan keharmonisan dan kenyamanan demi terciptanya 

kebahagiaan atau subjective well being dalam hidupnya.  

4.5.8.7. Bermanfaat  

 Kategori bermanfaat dalam kaitannya dengan faktor penyebab munculnya 

kebahagiaan atau subjective well being pada lanjut usia bersuku Jawa yaitu 

diartikan sebagai suatu keadaan di mana individu merasa dirinya bermanfaat serta 

mempunyai arti dalam kehidupannya. Hal ini meliputi hal-hal yang berkaitan 

dengan kebermanfaatan lanjut usia dalam suatu lingkungan di mana ia tinggal. 

Misalnya ketika lanjut usia mampu memberikan sesuatu yang membuat orang lain 

senang, dapat membantu orang lain, bahkan ketika mampu membantu mengubah 

hidup seseorang ke arah yang lebih baik.   
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 Sejalan dengan hal tersebut, Maslow dalam teori hierarki kebutuhannya 

menyebutkan adanya kebutuhan akan aktualisasi diri. Aktualisasi diri merupakan 

hasrat untuk semakin menjadi diri sendiri, menjadi apapun menurut kemampuan 

sendiri (Lianto, tanpa tahun: 31). Manusia yang dapat mencapai tingkat aktualisasi 

diri akan menjadi manusia yang utuh, serta memperoleh kepuasan dari kebutuhan-

kebutuhan yang orang lain bahkan tidak menyadari adanya kebutuhan semacam 

itu.  

Menjadi bermanfaat dalam hidupnya merupakan salah satu bentuk 

aktualisasi dari lanjut usia bersuku Jawa. Oleh karena itu, ketika kebutuhan akan 

aktualisasi diri ini telah terpenuhi maka lanjut usia akan merasakan kepuasan 

dalam hidupnya dan memunculkan kebahagiaan atau subjective well-being.  

4.5.8.8. Mendapat kenikmatan 

 Dalam kategori mendapat kenikmatan ini, lanjut usia beranggapan bahwa 

kebahagiaan atau subjective well-being akan muncul ketika seseorang 

mendapatkan kenikmatan dalam hidupnya. Adapun kondisi-kondisi yang 

menggambarkan hal tersebut di antaranya yaitu ketika seseorang merasa mendapat 

hidayah dari Tuhan, mendapatkan hadiah, serta diberikannya rizki. Kondisi-

kondisi tersebut menjadi pengalaman yang menyenangkan serta kepuasan dalam 

hidup lanjut usia sehingga lanjut usia akan merasakan kebahagiaan atau subjective 

well-being dalam kehidupannya.  

4.5.8.9. Saling menghargai dan menghormati 

 Salah satu faktor penyebab munculnya kebahagiaan atau subjective well 

being pada lanjut usia bersuku Jawa yaitu adanya sikap saling menghargai dan 
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menghormati. Hal ini meliputi sikap-sikap dalam hubungan sosial yang bersifat 

timbale balik antara lanjut usia dengan lingkungannya. Lanjut usia bersuku Jawa 

memandang penting adanya sikap tersebut. Mereka akan merasakan kebahagiaan 

ketika dihormati dan dihargai sebagai orang tua. Pendapat lain mengatakan bahwa 

sikap hidup orang Jawa yaitu bereaksi bukan beraksi. Maksudnya, ketika 

seseorang dihargai dan dihormati oleh orang lain, maka ia akan melakukan timbal 

balik dengan cara menghargai dan menghormati orang tersebut begitupun 

sebaliknya. Hal tersebut akan menimbulkan keharmonisan dalam kehidupan 

sehingga tercipta kebahagiaan atau subjective well being.  

 Dalam kehidupannya masyarakat Jawa mempunyai dua kaidah dasar yaitu 

prinsip kerukunan dan prinsip hormat. Prinsip hormat memainkan peranan besar 

dalam mengatur pola interaksi dalam masyarakat Jawa (Suseno, 2003: 60). Prinsip 

tersebut mengatakan bahwa setiap orang dalam cara bicara dan membawa diri 

selalu harus menunjukan sikap hormat terhadap orang lain sesuai dengan derajat 

dan kedudukannya. Dalam kehidupan masyarakat Jawa orang tua dianggap 

sebagai seseorang yang wajib untuk dihormati. Oleh karena itu, adanya sikap 

saling menghormati dan menghargai ini disinyalir menjadi salah satu faktor 

penyebab kebahagiaan atau subjective well being pada lanjut usia bersuku Jawa. 

4.5.8.10. Mandiri   

 Kategori mandiri berkaitan dengan faktor penyebab kebahagiaan atau 

subjective well-being pada lanjut usia bersuku Jawa mengandung aspek-aspek 

yaitu bebas, inisiatif, gigih, serta percaya diri. Hal ini meliputi kemandiriannya 

dalam memutuskan sendiri apa yang ingin dilakukannya, ingin berkehendak 
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secara bebas, beraktivitas dengan menambah pengetahuan dan menyalurkan 

hobinya.  

 Terjadinya perubahan-perubahan yang dialami pada masa tua serta 

terjadinya penurunan kemampuan menjadikan permasalahan yang multidimensial 

pada lanjut usia. Sugana (dalam Suwarti, 2010: 57) menjelaskan bahwa 

permasalahan yang banyak dirasakan lansia yaitu munculnya berbagai stigma 

dalam masyarakat yang semakin mendorong lansia untuk mengembangkan pola 

perilaku kurang mandiri. Dari sisi lain lansia sendiri masih merasa mampu untuk 

mandiri dan tidak menggantungkan hidupnya pada lingkungan. Oleh karena itu, 

lanjut usia akan merasakan kebahagiaan atau subjective well-being ketika ia 

mampu menunjukan kemandirian di masa tuanya.  

4.5.8.11. Uncategorized dan jawaban kosong  

Dari keseluruhan jawaban-jawaban subjek penelitian, terdapat beberapa 

jawaban yang tidak dapat dimasukan dalam kategori-kategori yang sudah ada. 

Jawaban-jawaban tersebut merupakan jawaban-jawaban yang tidak sesuai dengan 

pertanyaan penelitian atau tidak relevan. Selain jawaban yang tidak terkategori, 

terdapat juga jawaban kosong atau tidak ada jawaban.  

Untuk menunjukan adanya ciri khas dari temuan yang ada, peneliti 

menyajikan tabel perbandingan antara hasil temuan dengan teori dari barat. 
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Tabel 4.48. Perbandingan Hasil Temuan dan Teori Barat  

Faktor  Penyebab Munculnya Subjective Well-Being  

Hasil Temuan Teori barat  

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   

1. Harga diri positif 

(Campbell, 2000) 

2. Kontrol diri 

3. Ekstraversi (Diener, 

1999) 

4. Optimis (Schneider, 

2005) 

5. Relasi sosial yang 

positif 

6. Memiliki arti dan 

tujuan hidup  

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa temuan yang khas yang 

terdapat pada penelitian mengenai subjective well-being pada lanjut usia bersuku 

Jawa yaitu bahwa faktor penyebab munculnya kebahagiaan atau subjective well-

being di antaranya adanya hal-hal yang bersifat religius atau berhubungan dengan 

kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk 

mendekatkan diri kepada Tuhan.  

Pada umumnya kehidupan lanjut usia sudah sampai pada tahapan berserah 

diri pada Tuhan. Kesadaran diri tersebut termanifestasikan dalam istilah Jawa 

“wis tuwo golek dalan padhang” atau sudah tua tinggal mencari jalan yang terang 

untuk menghadap Tuhan. kepasrahan akan membawa seseorang kepada 

ketenangan dan tidak mengenal putus asa sekalipun dalam masa-masa sulit. Hal 

inilah yang menyebabkan adanya kebahagiaan pada lanjut usia bersuku Jawa.  

4.5.9 Gambaran Efek Subjective Well-Being Menurut Lanjut Usia Bersuku 

Jawa 

 Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa persepsi lanjut usia 

mengenai efek subjective well-being sangat beragam. Pengalaman hidup dan 
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lingkungan sekitar tentunya sangat berpengaruh terhadap lanjut usia dalam 

menggambarkan efek subjective well-being. Dari temuan yang ada diketahui 

bahwa efek dari kebahagiaan atau subjective well-being diantaranya yaitu muncul 

perasaan yang menyenangkan, lebih dekat dengan Tuhan, sehat, optimis dan 

percaya diri, mempunyai hidup yang lebih bermakna, hubungan dengan sesama 

lebih dekat, mempertahankan kebahagiaan, serta sabar dan pasrah.  

Untuk memberikan penjelasan secara lebih mendalam, di bawah ini akan 

dipaparkan kategori-kategori yang menjadi gambaran efek subjective well-being 

yang dirasakan oleh lanjut usia bersuku Jawa. 

4.5.9.1. Muncul perasaan yang menyenangkan 

 Efek subjective well being menurut lanjut usia bersuku Jawa yaitu 

munculnya perasaan yang menyenangkan. Menurut lanjut usia, setelah mereka 

memperoleh kebahagiaan atau subjective well being, maka akan muncul perasaan-

perasaan yang membuat individu merasa senang seperti puas, tenang, damai, 

aman, tentram, nyaman dan damai dalam hidupnya. Adanya perasaan puas inilah 

yang menjadikan lanjut usia bersuku Jawa dapat menikmati hari tuanya dengan 

perasaan tenang, tentrama, aman dan damai tanpa penyesalan di masa lampau. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Diener, et.al (dalam Compton, 2005) bahwa individu 

dengan tingkat subjective well-being yang tinggi diperkirakan akan merasakan 

kepuasan hidup, sering merasakan emosi positif, dan jarang merasakan emosi 

negatif.  
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4.5.9.2. Lebih dekat dengan Tuhan 

 Setelah memperoleh kebahagiaan atau subjective well-being lanjut usia 

bersuku Jawa merasakan adanya perasaan lebih dekat dengan Tuhan. Dengan 

kebahagiaan yang diperolehnya, lanjut usia semakin meningkatkan hal-hal untuk 

mencapai kedekatannya dengan Tuhan yang diwujudkan dengan cara beribadah 

dengan lebih khusyuk sebagai perwujudan rasa syukur atas segala sesutau yang 

telah diperolehnya. Lanjut usia bersuku Jawa percaya bahwa segala pencapaian 

yang didapatkan di dunia tidak terlepas dari pemberian Tuhan. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Suseno (2003: 141) bahwa latar belakang kesadaran orang 

Jawa yaitu kesadaran bahwa manusia bergantung pada Yang Ilahi. Oleh karena 

itu, dengan kebahagiaan yang diperoleh dalam hidupnya lanjut usia bersuku Jawa 

akan semakin meningkatkan kedekatannya dengan Tuhan.  

4.5.9.3. Sehat  

 Efek dari kebahagiaan atau subjective well-being menurut lanjut usia 

bersuku Jawa adalah sehat. Mereka percaya bahwa dengan kesejahteraan atau 

kebahagiaan yang didapatkan, maka lanjut usia akan mempunyai perasaan yang 

menyenangkan serta mempunyai pikiran positif yang berdampak pada kesehatan 

mereka.    

 Sejalan dengan hal tersebut, Roysamb, et.al (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. Oleh karena itu, kesehatan lanjut usia akan 
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meningkat manakala ia merasakan kebahagiaan atau kesejahteraan dalam 

hidupnya.  

4.5.9.4. Optimis dan percaya diri 

 Adanya kebahagiaan atau subjective well-being yang dirasakan dapat 

memunculkan rasa optimis dan percaya diri pada diri lanjut usia bersuku Jawa. 

Dengan kebahagiaan yang dirasakannya, lanjut usia dapat semakin optimis dalam 

hidupnya serta mempunyai semangat yang tinggi untuk tetap menjalankan hari 

tuanya sehingga dapat tercipta kualitas hidup yang baik.  

 Dalam kehidupan masyarakat Jawa dikenal adanya istilah rame ing gawe 

atau kewajiban untuk bekerja keras. Mulder (dalam Suseno, 2003: 146) 

menerjemahkan rame ing gawe sebagai pelaksanaan setiap kewajiban-kewajiban 

manusia di mana dia harus berperan. Manusia dalam hidupnya harus bekerja 

untuk keluarga, bekerja untuk masyarakat, bekerja untuk kemanusiaan atau 

kesejahteraan dunia.  

Oleh karena itu, dengan kebahagiaan yang dirasakan dan dengan adanya 

pandangan hidup tersebut menjadikan orang Jawa selalu bersemangat dan optimis 

dalam memandang kehidupannya.  

4.5.9.5. Hidupnya lebih bermakna  

Efek yang dirasakan lanjut usia bersuku Jawa setelah memperoleh 

kebahagiaan atau subjective well-being yaitu merasakan hidupnya lebih bermakna. 

Hidup yang bermakna diwujudkan lanjut usia dengan menjadikan dirinya sebagai 

orang yang berguna serta selalu berusaha menjalankan hidupnya dengan hal-hal 

yang positif dan bermanfaat bagi sesama. Hal ini sesuai dengan prinsip hidup 
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orang Jawa yaitu “urip iku urup” yang berarti bahwa hidup itu nyala. Maksudnya, 

hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitarnya. Semakin 

besar manfaat yang diberikan tentu semakin baik. Oleh karena itu, lanjut usia 

bersuku Jawa yang memiliki subjective well-being yang tinggi akan semakin 

termotivasi untuk dapat memberikan kebermanfaatan bagi orang lain.  

4.5.9.6. Hubungan dengan sesama lebih dekat  

 Efek dari kebahagiaan atau subjective well-being yang dirasakan lanjut 

usia bersuku Jawa yaitu menjadikan hubungan dengan sesamanya menjadi dekat. 

Hal ini meliputi segala aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan orang lain di 

masyarakat serta meningkatnya kebersamaan dengan keluarga. Kebahagiaan atau 

subjective well-being menjadikan lanjut usia dapat memandang serta menghadapi 

kehidupan dengan sikap yang positif. Sikap positif inilah yang merupakan kunci 

terciptanya keselarasan dan keharmonisan dalam masyarakat serta kebersamaan 

dnegan keluarga. Hal ini sesuai dengan pernyataan Diener, et.al (dalam Compton, 

2005) bahwa individu dengan tingkat subjective well-being yang tinggi cenderung 

lebih percaya diri, dapat menjalin hubungan sosial dengan lebih baik, serta 

menunjukan kinerja yang baik.  

 Oleh karena itu, dengan adanya kebahagiaan atau subjective well-being 

maka lanjut usia bersuku Jawa semakin dapat bersosialisasi dalam masyarakat 

serta mempunyai kualitas kebersamaan dengan keluarga yang lebih baik di hari 

tuanya.  
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4.5.9.7. Mempertahankan kebahagiaan  

 Hasil penelitian menunjukan bahwa salah satu kategori yang menjadi 

gambaran dari efek kebahagiaan atau subjective well-being yang dirasakan oleh 

lanjut usia yaitu mempertahankan kebahagiaan. Untuk mempertahankan 

kebahagiaan yang dimilikinya lanjut usia terus berupaya menjaga apa yang sudah 

dimiliknya serta berusaha menjaga keseimbangan dalam hidupnya. Selain itu, 

karena pada dasarnya manusia tidak pernah puas sehingga dengan kebahagiaan 

yang telah diperoleh juga menjadikan lanjut usia berkeinginan untuk mendapatkan 

kebahagiaan yang lebih.  

4.5.9.8. Sabar dan pasrah  

 Efek kebahagiaan atau subjective well-being dalam persepsi lanjut usia 

bersuku Jawa yang selanjutnya adalah sabar dan pasrah. Sabar dan pasrah 

merupakan bentuk rasa syukur kepada Tuhan karena telah diberi kebahagiaan. 

Lanjut usia bersuku Jawa menyerahkan seluruh hidupnya terhadap Pencipta dan 

menerima dengan ikhlas segala ketentuan yang ada. Sabar berarti mempunyai 

nafas panjang dalam kesadaran bahwa pada waktunya masib baik akan tiba 

(Suseno, 2003: 143). Oleh karena itu lanjut usia menjalani masa tuanya dengan 

sabar serta melakukan kebaikan-kebaikan yang dikehendaki Tuhan sebagai bekal 

di kehidupannya yang akan datang.  

 Sikap masyarakat Jawa yang erat kaitannya dengan pasrah yaitu hambeg 

wisata. Yana (2010: 91) menyebutkan bahwa hambeg wisata adalah sikap tentram 

dan mantap serta yakin bahwa semua kejadian merupakan kehendak Pencipta. 

Hambeg wisata bukan berarti pasrah menyerah tanpa usaha. tetapi justru karena 
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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.  

 Oleh karena itu, dengan adanya kebahagiaan atau subjective well-being 

lanjut usia bersuku Jawa semakin berusaha untuk memaksimalkan potensi yang 

masih dimiliki dengan melakukan hal-hal baik yang dilandasi dengan sikap sabar 

dan pasrah.  

4.5.9.9. Uncategorized 

  Jawaban dalam kelompok uncategorized ini merupakan jawaban-jawaban 

yang tidak dapat dimasukan dalam kategori manapun atau jawaban yang tidak 

sesuai dengan pertanyaan penelitian. Adapun contoh jawaban yang masuk dalam 

kelompok uncategorized diantaranya yaitu jawaban berupa lancar tanpa hambatan 

dalam melaksanakan tugas dan rasa lelah menjadi lelah.  

4.6  Dinamika Keterkaitan antara Dukungan Sosial dengan Subjective 

Well-Being Menurut Lanjut Usia bersuku Jawa 

 Lanjut usia merupakan suatu periode penutup dalam rentang hidup 

seseorang. Pada masa lanjut usia, orang banyak mengalami perubahan baik fisik 

maupun psikologis. Adanya perubahan-perubahan yang dialami akan 

menimbulkan permasalahan-permasalahan baru dalam kehidupan lanjut usia. 

Permasalahan lansia merupakan masalah yang multidimensial mulai dari masalah 

fisik, psikis sosial, dan ekonomi.  
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Kesejahteraan (well-being) merupakan atribut yang melekat pada setiap 

manusia, di mana kesejahteraan dapat dijadikan indikator bahagia atau tidaknya 

seseorang. Lanjut usia bersuku Jawa mendefiniskan subjective well-being sebagai 

persepsi seseorang terhadap pengalaman hidupnya yang berdasarkan pada 

hubungan sosial serta pengalaman spiritual sehingga muncul suatu kondisi berupa 

suasana hati yang positif yang berpengaruh pada kesehatan, kesuksesan dan 

kepuasan hidup sehingga terjadi peningkatan religiusitas dan sikap hidup yang 

baik. Menurut Diener (dalam Erlangga, 2010: 2), Lansia yang memiliki Subjective 

Well-being akan dapat menikmati kehidupannya, karena individu yang memiliki 

Subjective Well-being pada umumnya memiliki kualitas hidup yang 

mengagumkan. Suhail (2004: 359) dalam penelitiannya menemukan bahwa 

prediktor utama subjective well-being pada orang muslim dengan kultur budaya 

barat diantaranya yaitu kepuasan kerja, religious affiliation, kelas sosial, tingkat 

pendapatan, status marital, kepuasan hidup, serta dukungan sosial. Senada dengan 

pernyataan Suhail, Gatari (2008: 8)  menyebutkan diantara faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi SWB, adanya dukungan sosial adalah faktor yang menarik 

untuk mengidentifikasi lansia dengan SWB yang tinggi. Ketertarikan tersebut 

antara lain datang dari pernyataan bahwa keuntungan fisik dan psikologis dapat 

menjadi tidak berguna apabila dukungan yang diberikan kurang (Gatari, 2008: 8).  

Dari hasil penelitian mengenai dukungan sosial dan subjective well-being 

pada lanjut usia bersuku Jawa diketahui bahwa dukungan sosial menjadi salah 

satu prediktor munculnya kebahagiaan atau subjective well-being pada lanjut usia. 

Dukungan sosial diartikan lanjut usia bersuku Jawa sebagai suatu bentuk tingkah 



204 
 

  

laku dalam hubungan sosial yang menumbuhkan kerekatan emosional dan 

membuat individu percaya bahwa individu dicintai, dihormati, dihargai, serta 

percaya bahwa orang lain bersedia memberikan dukungan atau bantuan serta 

semangat. Menurut lanjut usia, ketika seseorang memperoleh dukungan sosial 

maka akan berdampak positif serta memunculkan kebahagiaan atau subjective 

well-being dalam kehidupannya.  

Salah satu penyebab adanya keterkaitan antara dukungan sosial dan 

kebahagiaan atau subjective well-being pada lanjut usia bersuku Jawa yaitu 

dikarenakan nilai-nilai atau prinsip hidup orang Jawa masih melekat pada lanjut 

usia bersuku Jawa. Dalam kehidupannya, lanjut usia bersuku Jawa masih 

menjunjung tinggi falsafah hidup serta tata krama yang telah diatur. Beberapa 

diantaranya yaitu adanya prinsip hidup nrima, ikhlas, legawa, tepa sarira, gotong 

saiyeg saekopraya gotong royong, serta hapanjang-hapunjung hapasir-wukir loh 

jinawi, tata tentrem kertaraharja menunjukan bahwa adanya dukungan sosial 

dalam kehidupan seseorang akan memunculkan kebahagiaan atau subjective well-

being pada diri seseorang.  

Dengan adanya dukungan sosial yang didapatkan maka lanjut usia akan 

merasakan adanya kebahagiaan karena kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi, 

merasakan keberhasilan dalam hidup, mempunyai relasi sosial yang baik, serta 

merasakan kenyamanan yang disebabkan adanya kerekatan emosional berupa 

perhatian, dorongan semangat, cinta dan kasih sayang. Hal ini dikarenakan pada 

masa lanjut usia seseorang akan mengalami perubahan-perubahan serta 

kemunduran secara fisik dan mental sehingga menjadikan lanjut usia mempunyai 
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ketergantungan kepada orang lain lebih besar dibandingkan pada fase 

sebelumnya.  

Selain itu, dukungan sosial juga dapat membantu lanjut usia dalam 

memenuhi tugas-tugas perkembangannya. Havighurst (dalam Utomo tanpa tahun) 

menyatakan bahwa tugas perkembangan lansia diantaranya yaitu menyesuaikan 

diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan, menyesuaikan diri dengan 

masa pensiun dan berkurangnya income (penghasilan) keluarga, menyesuaikan 

diri dengan kematian pasangan, membentuk hubungan dengan orang-orang yang 

seusia, membentuk pengaturan kehidupan fisik yang memuaskan, dan 

menyesuaikan diri dengan peran sosial secara luwes. Hal ini sangat berkaitan 

dengan kebahagiaan atau subjective well-being. Jika seorang lansia mampu 

memenuhi tugas perkembangannya dengan baik, maka lansia tersebut akan 

merasakan kebahagiaan atau subjective well-being dalam hidupnya. Begitu pula 

sebaliknya, jika seorang lansia tidak dapat memenuhi tugas perkembangannya 

maka kebahagiaan atau subjective well-being lansia tersebut akan menurun.  

Selain beberapa hal yang telah disebutkan di atas, dalam falsafah hidup 

orang Jawa, dikenal istilah “Memayu hayaning bawana” yang berarti watak dan 

perbuatan yang senantiasa mewujudkan dunia selamat, sejahtera dan bahagia 

(Yana, 2010: 106). Manusia sudah seharusnya berbuat untuk kepentingan 

sesamanya dan orang banyak bukan didorong oleh keinginan individual. Memayu 

hawaning bawana tidak lepas dari aspek kewajiban luhur dan sikap hidup 

manusia Jawa. Hakikat hidup tidak akan lepas dari upaya berbuat baik terhadap 

sesama. Memayu hawaning bawana berarti upaya menjaga, mengusahakan, dan 
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menciptakan kesejahteraan, keselamatan dunia. Usaha ini dilandasi dengan 

semangat serta usaha menolong sesama tanpa pamrih. Sikap ini mencerminkan 

kepekaan manusia Jawa dalam menghadapi lingkungan hidupnya. Hal ini 

memperlihatkan bahwa masyarakat Jawa percaya bahwa untuk mendapatkan 

kebahagiaan serta kesejahteraan dalam hidupnya maka seseorang hendaknya 

berbuat baik untuk kepentingan bersama serta menjunjung tinggi sikap tolong 

menolong yang merupakan bagian dari dukungan sosial.  
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang dilakukan pada lanjut usia 

bersuku Jawa di Provinsi Jawa Tengah dapat disimpulkan bahwa: 

(1) Definisi dukungan sosial menurut lanjut usia bersuku Jawa yaitu suatu 

dukungan atau bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang 

menumbuhkan kerekatan emosional dan membuat individu percaya bahwa 

individu dicintai, dihormati, dihargai, serta diakui keberadaannya.   

(2) Jenis dukungan sosial yang dibutuhkan oleh lanjut usia bersuku Jawa yaitu 

berupa: (a) perhatian, (b) dorongan semangat, (c) dukungan sarana dan 

prasarana, (d) saran dan solusi atas permasalahan yang dihadapi, (e) 

bimbingan rohani dan dukungan spiritual.  

(3) Sumber dukungan sosial yang dibutuhkan oleh lanjut usia bersuku Jawa 

berasal dari: (a) keluarga, (b) masyarakat/ lingkungan sekitar, (c) teman, (d) 

pemerintah, (e) organisasi atau jaringan pendukung, (f) pemuka agama.  

(4) Jenis dukungan sosial yang diperoleh lanjut usia bersuku Jawa berupa: (a) 

dukungan sarana dan prasarana, (b) dorongan semangat, (c) perhatian, (d) 

saran dan solusi atas permasalahan yang dihadapi, (e) bimbingan rohani dan 

dukungan spiritual.  

(5) Efek yang dirasakan lanjut usia bersuku Jawa setelah memperoleh dukungan 

sosial diantaranya yaitu: (a) bahagia, (b) senang, (c) kehidupan yang lebih 

207 
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baik, (d) ketenangan, (e) kepuasan dalam hidup, (f) bersyukur, (g) hidup yang 

bermakna, (h) merasa membutuhkan orang lain.  

(6) Perbedaan antara jenis dukungan sosial yang dibutuhkan dan diperoleh lanjut 

usia bersuku Jawa. Diketahui bahwa adanya urutan yang berbeda antara jenis 

dukungan sosial yang dibutuhkan dengan jenis dukungan sosial yang 

diperoleh. Berikut perbandingannya: 

Tabel 5.1. Perbandingan Jenis Dukungan Sosial  

Jenis Dukungan Sosial 

yang dibutuhkan: 

% Jenis Dukungan Sosial 

yang diperoleh: 

% 

1. Perhatian  31.02 1. Dukungan sarana 

dan prasarana  

40.31 

2. Dorongan 

semangat 

24.79 2. Dorongan 

semangat  

17.72 

3. Dukungan sarana 

dan prasarana 

22.79 3. Perhatian  15.81 

4. Saran dan solusi 

atas 

permasalahan 

yang dihadapi 

11.75 4. Saran dan solusi 

atas 

permasalahan 

yang dihadapi  

12.96 

5. Bimbingan 

rohani dan 

dukungan 

spiritual  

8.57 5. Bimbingan 

rohani dan 

dukungan 

spiritual  

10.34  

 

(7) Definisi subjective well-being menurut lanjut usia bersuku Jawa yaitu 

persepsi seseorang terhadap pengalaman hidupnya yang berdasarkan pada 

hubungan sosial serta pengalaman spiritual sehingga muncul kondisi berupa 

suasana hati yang positif yang berpengaruh pada peningkatan religiusitas dan 

sikap hidup yang baik.  

(8) Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya subjective well-being pada 

lanjut usia bersuku Jawa diantaranya yaitu: (a) relasi sosial yang baik, (b) 

keberhasilan dalam hidup, (c) kebutuhan terpenuhi, (d) kesehatan, (e) 
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beribadah kepada Tuhan, (f) kenyamanan, (g) bermanfaat, (h) mendapat 

kenikmatan, (i) mandiri.  

(9) Efek yang dirasakan oleh lanjut usia bersuku Jawa setelah mempunyai 

subjective well-being diantaranya yaitu: (a) muncul perasaan yang 

menyenangkan, (b) lebih dekat dengan Tuhan, (c) sehat, (d) optimis dan 

percaya diri, (e) hidupnya lebih bermakna, (f) hubungan dengan sesama lebih 

dekat, (g) memepertahankan kebahagiaan, (h) sabar dan pasrah.  

(10) 97% subjek penelitian menyatakan adanya keterkaitan antara dukungan 

sosial dan subjective well-being. Hal ini dilatar belakangi oleh adanya nilai-

nilai atau prinsip hidup orang Jawa berupa prinsip nrima, ikhlas, legawa, tepa 

sarira, gotong saiyeg saekopraya gotong royong, hapanjang-hapunjung 

hapasir-wukir loh jinawi, tata tentrem kertaraharja, serta memayu hawaning 

bawana. Dukungan sosial juga menjadi sesuatu yang penting bagi lanjut usia 

dalam memunculkan kebahagiaan atau subjective well-beingnya seiring 

dengan adanya perubahan-perubahan yang dialami serta penurunan-

penurunan fungsi pada lanjut usia.  

(11) Karakteristik yang khas dan menonjol pada lanjut usia bersuku Jawa di 

Provinsi Jawa Tengah dan menjadi warna indigenous dalam penelitian ini 

serta tidak muncul dalam komponen-komponen dukungan sosial dan 

subjective well-being pada penelitian di Barat yaitu adanya prinsip hidup 

yang sangat melekat dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari berupa hal-

hal yang berkaitan dengan keagamaan atau spiritual. Masyarakat Jawa 

memandang penting kehidupan beragama serta masih kuatnya kepercayaan 
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terhadap kekuatan magis yang di luar kekuasaan hidupnya. Sehingga dalam 

memberikan gambaran mengenai dukungan sosial dan subjective well-being 

tidak terlepas dari unsur-unsur  religius.  

 

5.2  Saran 

Berpijak pada hasil penelitian dan kesimpulan seperti yang telah 

disebutkan serta urgensi penelitian, maka saran yang diajukan sebagai berikut:  

(1) Bagi keluarga, masyarakat, dan lembaga pelayanan lanjut usia untuk 

meningkatkan pelayanan kepada lanjut usia dengan memberikan dukungan 

sosial khusunya berupa perhatian sehingga dapat memunculkan subjective 

well-being pada kehidupan lanjut usia.   

(2) Bagi pemerintah serta pihak-pihak yang menangani pemberdayaan lanjut usia 

dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan untuk 

menentukan, membuat, dan melaksanakan serta mengembangkan program-

program intervensi yang tepat agar lanjut usia dapat menyumbangkan ilmu 

dan keterampilannya sekaligus sebagai kegiatan ekonomi maupun sosial 

sehingga dapat meningkatkan subjective well-being.  

(3) Bagi pihak-pihak terkait (LSM, masyarakat, sekolah) perlu dilakukan 

pembinaan generasi muda mengenai dukungan sosial terutama berupa 

perhatian kepada lanjut usia dengan memperkuat sistem nilai budaya masing-

masing, memberikan berbagai motivasi melalui penyuluhan dan 

mempraktekannya dalam bersikap dan berperilaku sehari-hari.  
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(4) Bagi lanjut usia diharapkan juga proaktif untuk menjalin hubungan yang 

semakin hangat serta bersikap terbuka terhadap orang-orang di sekitar lanjut 

usia agar orang-orang di sekitar mampu memberikan dukungan sosial yang 

tepat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh lanjut usia.  

(5) Bagi peneliti selanjutnya terutama yang meneliti dengan pendekatan 

indigenous, untuk memperoleh kekayaan jawaban yang lebih mendalam perlu 

dilakukan Focus Group Discusion dalam pengambilan data.  

(6) Bagi jurusan Psikologi UNNES, pemberian mata kuliah Psikologi Indigenous 

nampaknya perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada peneliti-

peneliti selanjutnya mengenai metode indigenous psychology agar dapat 

menjadi pemicu untuk dilakukannya penelitian-penelitian lanjutan yang lebih 

mendalam dengan menggunakan metode indigenous psychology sehingga 

dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu psikologi.  
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Lampiran 1. Angket Penelitian  

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? 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  
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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 
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Lampiran 2. Dokumentasi Kegiatan  

Peneliti sedang membantu subjek penelitian dalam pengisian angket 

      
Proses Kategorisasi  

 

Tampilan kategori yang sudah ditempel 
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Lampiran 3. Hasil Studi Pendahuluan  

 

VERBA TIM 

Nama  : Ani Djumaeri 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Usia  : 70 

Alamat  : Kaliprogo, Citarum, Semarang Timur 

Suku  : Jawa 

Pertanyaan Jawaban Analisis 

1. Menurut bapak/ibu, apa 

makna kebahagiaan? 

 

Bahagia itu ya perasaan 

senang, tidak ada beban, 

makanya harus bisa 

mensyukuri hidup biar 

bahagia.  

Subjek mendefinisikan 

kebahagiaan sebagai 

kecenderungan global 

untuk mengalami hidup 

dengan cara 

menyenangkan. subjek 

juga mengungkapkan 

bahwa bersyukur 

merupakan salah satu 

faktor penyebab 

kebahagiaan  

Apa saja yang dapat 

menyebabkan kebahagiaan 

menurut bapak/ibu? 

Ya itu tadi. Karena kita 

mensyukuri apa yang kita 

dapatkan dari Allah 

jadinya kita bahagia. 

Punya anak meskipun 

sekarang sudah pada 

berkeluarga dan jauh tapi 

kalo anak cucu sehat dan 

pada nelpon atau pulang 

gitu ya saya bahagia. Di 

rumah Cuma sama bapak 

jadinya ya kayak anak 

muda lagi ya itu juga kan 

bikin bahagia to? 

(tertawa) 

Faktor penyebab 

kebahagiaan menurut 

subjek yaitu : 

- berkaitan dengan agama, 

religiusitas, dan praktek-

praktek spiritualitas yang 

tercermin dalam 

mensyukuri pemberian 

Tuhan.  

- berkaitan dengan 

pernikahan dan hubungan 

sosial dengan suami, anak 

cucu.  

Kebahagiaan yang seperti 

apa yang biasa bapak/ibu 

rasakan?  

 

 

Ya bahagia  



228 
 

  

Apa efek/akibat yang 

bapak/ibu rasakan setelah 

mendapatkan 

kebahagiaan? 

Efeknya ya saya jadi 

sehat, nggak banyak 

pikiran, nggak stress, jadi 

semangat.  

Efek kebahagiaan 

menurut subjek yaitu 

terciptanya individu yang 

sehat baik fisik maupun 

psikis.  

Menurut bapak/ibu, apa 

yang dimaksud dengan 

dukungan sosial? 

Dukungan sosial itu 

dukungan yang diberikan 

dari orang lain.  

Subjek mendefinisikan 

dukungan sosial sebagai 

dukungan yang diberikan 

oleh orang lain.  

2. Darimana saja dukungan 

sosial biasa bapak/ibu 

peroleh? 

Ya dari suami, anak cucu, 

menantu, tetangga, 

kawan-kawan 

pensiunan,dll. 

Sumber dukungan 

diperoleh dari keluarga 

dan tetangga yang 

merupakan jaringan 

pendukung informal, dan 

juga teman di 

perkumpulan pensiun 

yang merupakan jaringan 

pendukung formal  

3. Berupa apa saja dukungan 

yang biasa bapak/ibu 

peroleh? 

Ya kalo kumpul 

pensiunan gitu ada 

pengajian kita diberi 

motivasi, saran supaya 

tetap semangat, tetap 

menjaga kesehatan, anak 

juga sering telpon, tanya 

kabar, perhatian 

Bentuk dukungan berupa 

dukungan emosional 

berupa empati, perhatian, 

dsb. Selain itu berupa 

dukungan informatif 

berupa motivasi dan 

saran.  

4. Apa yang dirasakan 

bapak/ibu setelah 

memperoleh dukungan 

sosial? 

Ya seneng. Jadi 

semangat, bersyukur 

punya anak, teman-teman 

dan orag-orang yang 

masih perhatian sama 

kita.  

Dukungan sosial 

menjadikan individu 

untuk merasa lebih baik 

terhadap dirinya sendiri.  

5. Apakah ada kaitannya 

antara kebahagiaan yang 

bapak/ibu rasakan dengan 

dukungan sosial yang 

diperoleh?  

Ya jelas ada. Kalo kita 

nggak dapat dukungan 

dari orang lain, di rumah 

sendirian terus, nggak 

ada yang nanyain, nggak 

ada yang peduli ya nggak 

bahagia.  

Ada kaitan antara 

dukungan sosial dengan 

kebahagiaan.  
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Nama  : Prayitno 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Usia  : 64 

Alamat  : Tlogosari, Semarang Timur 

Suku  : Jawa 

Pertanyaan Jawaban Analisis 

6. Menurut bapak/ibu, apa 

makna kebahagiaan? 

Kebahagiaan adalah 

perasaan gembira atas 

apa yang didapatkan 

dalam hidup.  

Definisi kebahagiaan 

menurut subjek yaitu 

perasaan gembira.  

Apa saja yang dapat 

menyebabkan kebahagiaan 

menurut bapak/ibu? 

\Tubuh yang sehat, 

keluarga yang harmonis, 

rezeki yang berlimpah.  

Faktor penyebab 

kebahagiaan berupa: 

pernikahan, pendapatan, 

dan tubuh yang sehat.   

Kebahagiaan yang seperti 

apa yang biasa bapak/ibu 

rasakan?  

Perasaan gembira, pikiran 

yang jernih 

Aspek kebahagiaan 

berupa komponen 

emosional dan kognitif.  

Apa efek/akibat yang 

bapak/ibu rasakan setelah 

mendapatkan 

kebahagiaan? 

Ya itu tadi. Perasaan 

gembira, pikiran yang 

jernih, sehingga tubuh 

pun sehat.  

Efek kebahagiaan berupa 

pikiran yang jernih dan 

tubuh yang sehat.  

Menurut bapak/ibu, apa 

yang dimaksud dengan 

dukungan sosial? 

Hasil dari interaksi sosial.  Dukungan sosial 

merupakan hasil yang 

didapatkan seseorang dari 

interaksi sosial.  

7. Darimana saja dukungan 

sosial biasa bapak/ibu 

peroleh? 

Teman-teman RT, 

keluarga, dan lingkungan 

Dukungan sosial 

bersumber dari jaringan 

pendukung informal dan 

formal.  

8. Berupa apa saja dukungan 

yang biasa bapak/ibu 

peroleh? 

Perhatian dan kasih 

sayang dari keluarga, 

kepercayaan dari 

masyarakat.  

Bentuk dukungan berupa 

dukungan emosinal dan 

dukungan penghargaan.  

9. Apa yang dirasakan 

bapak/ibu setelah 

memperoleh dukungan 

sosial? 

Semakin berharga dalam 

hidup.  

Dukungan sosial 

menjadikan individu 

untuk merasa lebih baik 

terhadap dirinya sendiri. 

10. Apakah ada kaitannya 

antara kebahagiaan yang 

bapak/ibu rasakan dengan 

dukungan sosial yang 

diperoleh?  

Jelas ada Ada kaitan antara 

dukungan sosial dengan 

kebahagiaan.  
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Nama  : Munawir 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Usia  : 60 tahun 

Alamat  : Brebes 

Suku  : Jawa 

Pertanyaan Jawaban Analisis 

11. Menurut bapak/ibu, apa 

makna kebahagiaan? 

 

Kebahagiaan, kepuasan 

batin karena masih 

merasa dibutuhkan dan 

bermanfaat. 

Subjek M mendefinisikan 

kebahagiaan sebagai 

kepuasan hidup apabila ia 

mendapatkan apa yang 

diinginkan. 

Apa yang dapat 

menyebabkan kebahagiaan 

menurut bapak/ibu? 

Pertama dari hati, diri 

sendiri (perasan). 

Selanjutnya kesejahteraan 

diri dan keluarga. 

Dukungan dari 

liingkungan. Dan yang 

terutama adalah 

penyerahan diri penuh 

kepada Allah. Ketika 

dibutuhkan orang lain 

dan ketika memberi 

manfaat kepada orang 

lain. 

Faktor yang 

menyebabkan 

kebahagiaan menurut 

subjek M yaitu bersumber 

dari diri sendiri (hal ini 

merupakan komponen 

emosi berupa perasaan 

positif), hubungan sosial 

dari lingkungan dan 

keluarga berupa 

keberanfaatan dirinya 

untuk orang di sekitar, 

dan penerimaan diri yang 

baik berupa penyerahan 

diri penuh terhadap 

Tuhannya.  

Kebahagiaan yang seperti 

apa yang biasa bapak/ibu 

rasakan? 

Ketika memperoleh 

ketenangan, kecukupan, 

dan saat pasrah kepada 

Allah.  

Kebahagiaan yang 

dirasakan subjek adalah 

berupa ketenangan, 

kecukupan, dan 

penyerahan diri kepada 

Tuhannya.  

Apa efek/akibat yang 

bapak/ibu rasakan setelah 

mendapatkan 

kebahagiaan? 

Semangat untuk tetap 

hidup, untuk berkarya, 

dan untuk memberi 

manfaat kepada orang 

lain. 

Efek yang ditimbulkan 

dari kondisi yang 

menyebabkan kebahgiaan 

yaitu adanya semangat 

untuk tetap hidup dan 

berkarya serta memberi 

manfaat kepada orang 

lain. 
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Menurut bapak/ibu, apa 

yang dimaksud dengan 

dukungan sosial? 

Dukungan sosial itu 

dukungan yang diberikan 

oleh orang-orang atau  

lingkungan yang bisa 

mendorong untuk tetap 

eksis supaya tetap 

dibutuhkan. 

Subjek M mendefinisikan 

dukungan sosial sebagai 

dukungan yang diberikan 

oleh orang-orang 

sekelilingnya yang 

mendorong keberadaan 

dirinya. 

12. Darimana saja dukungan 

sosial biasa bapak/ibu 

peroleh? 

Dari keluarga, 

lingkungan, jamaah 

pengajian,dan teman-

teman PWRI. 

Dukungan sosial biasa 

diperoleh subjek M dari 

keluarga (jaringan 

pendukung formal), 

lingkungan sekitar seperti 

jamaah pengajian 

(jaringan pendukung 

semiformal), dan rekan-

rekan dari PWRI 

(jaringan pendukung 

formal). 

13. Berupa apa saja dukungan 

yang biasa bapak/ibu 

peroleh? 

Dorongan untuk tetap 

semangat, untuk tetap 

dihargai, dihormati 

berupa kegiatan-kegiatan 

yang berupa pengajian, 

kumpul-kumpul di 

liingkungan, arisan, dsb.   

Dukungan yang diperoleh 

berupa dukungan 

penghargaan  yang 

meliputi dorongan untuk 

tetap semangat, untuk 

tetap dihargai, dsb.  

Dukungan jaringan sosial 

yang merupakan perasaan 

keanggotaan dalam suatu 

kelompok dan aktivitas 

sosial. Dalam hal ini 

berupa arisan. 

14. Apa yang dirasakan 

bapak/ibu setelah 

memperoleh dukungan 

sosial? 

Kebahagiaan, kepuasan 

batin karena masih 

merasa dibutuhkan dan 

bermanfaat. 

Efek dari dukungan sosial 

yang dirasakan subjek M 

yaitu adanya kebahagiaan 

dan kepuasan batin. 

15. Apakah ada kaitannya 

antara kebahagiaan yang 

bapak/ibu rasakan dengan 

dukungan sosial yang 

diperoleh?  

Jelas ada. Itu sangat erat 

sekali hubungannya. 

Sebab merasa bahagia 

ketika dibutuhkan orang 

lain dan mendapat 

dukungan sosial. 

Ada kaitan erat antara 

kebahagiaan dengan 

dukungan sosial di mana 

dukungan sosial menjadi 

salah satu faktor 

penyebab subjek merasa 

bahagia. 
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Nama  : Tawil 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Usia  : 71 tahun 

Alamat  : Brebes 

Suku  : Jawa 

Pertanyaan Jawaban Analisis 

16. Menurut bapak/ibu, apa 

makna kebahagiaan? 

 

(subjek tidak dapat 

mendefinisikan) 

 

Subjek T tidak dapat 

mendefinisikan makna 

kebahagiaan dengan kata-

kata atau tidak paham 

dengan pertanyaannya. 

Apa yang dapat 

menyebabkan kebahagiaan 

menurut bapak/ibu? 

Bahagia kalo anak-anak 

pulang, anak cucu pada 

ngumpul, sehat semua, 

nggak ada masalah.  

 

Faktor yang 

menyebabkan 

kebahagiaan menurut 

subjek T yaitu bersumber 

dari kepuasan hidup yang 

diperoleh dari 

kebersamaan 

keluarganya. 

Kebahagiaan yang seperti 

apa yang biasa bapak/ibu 

rasakan? 

Seneng mbak. Pikiran 

tenang, hati rasanya lega 

nggak banyak pikiran.  

 

Kebahagiaan yang 

dirasakan subjek adalah 

berupa perasaan tenang 

dan lega karena dapat 

mengendalikan 

pikirannya dan tidak 

terbebani dengan 

masalah.  

Apa efek/akibat yang 

bapak/ibu rasakan setelah 

mendapatkan 

kebahagiaan? 

Pengen umur panjang, 

pengen bisa mendampingi 

anak cucu, lihat mereka 

berhasil.  

 

Efek yang ditimbulkan 

dari kondisi yang 

menyebabkan kebahgiaan 

yaitu adanya semangat 

untuk tetap hidup. 

Menurut bapak/ibu, apa 

yang dimaksud dengan 

dukungan sosial? 

dukungan yang 

didapatkan dari keluarga 

dan lingkungan. 

Subjek T mendefinisikan 

dukungan sosial sebagai 

dukungan yang 

didapatkan dari keluarga 

dan lingkungannya. 

17. Darimana saja dukungan 

sosial biasa bapak/ibu 

peroleh? 

Dari keluarga(anak, cucu), 

tetangga-tetangga 

 

Dukungan sosial biasa 

diperoleh subjek T 

berasal dari keluarga 

(anak cucu) yang 

merupakan jaringan 
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pendukung informal, dan 

tetangga-tetangga di 

lingkungannya yag 

merupakan jaringan 

pendukung semiformal. 

18. Berupa apa saja dukungan 

yang biasa bapak/ibu 

peroleh? 

Ya diperhatikan sehari-

harinya (makan, 

kesehatan), diberi uang,   

makanan, dsb.  

 

Dukungan yang diperoleh 

berupa dukungan 

emosional berupa 

perhatian, dan dukungan 

instrumental yang 

mencakup bantuan 

langsung berupa 

pemberian uang, 

makanan, dsb. 

19. Apa yang dirasakan 

bapak/ibu setelah 

memperoleh dukungan 

sosial? 

Ya seneng, ayem tentrem 

 

Efek dari dukungan sosial 

yang dirasakan subjek T 

yaitu adanya kebahagiaan 

berupa perasaan aman 

dan tentram. 

20. Apakah ada kaitannya 

antara kebahagiaan yang 

bapak/ibu rasakan dengan 

dukungan sosial yang 

diperoleh?  

Ada. Kalo nggak dapat 

dukungan dari keluarga ya 

saya hidup buat apa. Lha 

wong nggak ada yang 

peduli istilahnya.  

 

Ada kaitan erat antara 

kebahagiaan dengan 

dukungan sosial di mana 

dukungan sosial menjadi 

salah satu faktor 

penyebab subjek merasa 

bahagia. 
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Nama  : Agus Slamet 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Usia  : 67 tahun 

Alamat  : Brebes 

Suku  : Jawa 

Pertanyaan  Jawaban  Analisis  

21. Menurut bapak/ibu, apa 

makna kebahagiaan? 

 

Bahagia adalah perasaan 

senang karena bisa 

mensyukuri hidup.  

 

Subjek A mendefinisikan 

kebahagiaan ketika dapat 

mensyukuri hidup 

Apa yang dapat 

menyebabkan kebahagiaan 

menurut bapak/ibu? 

Menikmati hidup ( enjoy 

aja kalo katanya anak 

muda), bisa berkumpul 

dengan anak cucu, istri( 

kalo ini kan tiap hari), 

diberikan kesehatan.  

 

Faktor yang menyebabkan 

kebahagiaan menurut 

subjek A yaitu bersumber 

dari diri sendiri (hal ini 

merupakan komponen 

emosi berupa perasaan 

positif), kebersyukuran, 

dan kepuasan hidup 

berupa kebersamaan 

keluarga.  

Kebahagiaan yang seperti 

apa yang biasa bapak/ibu 

rasakan? 

Ya perasaan gembira dan 

lega. Nyaman, tentrem. 

Kalo anak cucu baik, istri 

masih ada, mau makan 

nggak kesulitan, kan ya 

bahagia. Apalagi udah 

sepuh gini ya tinggal 

berdoa saja. Deketin diri 

sama Allah.  

 

Kebahagiaan yang 

dirasakan subjek adalah 

berupa perasaan gembira 

dan lega, nyaman,tentram 

dan penyerahan diri 

kepada Tuhannya.  

Apa efek/akibat yang 

bapak/ibu rasakan setelah 

mendapatkan 

kebahagiaan? 

Semangat. Selalu pengen 

bisa bareng-bareng 

mereka (anak cucu), lihat 

mereka tumbuh besar, jadi 

orang sukses.  

Efek yang ditimbulkan 

dari kondisi yang 

menyebabkan kebahgiaan 

yaitu adanya semangat 

untuk tetap hidup. 

Menurut bapak/ibu, apa 

yang dimaksud dengan 

dukungan sosial? 

Dukungan sosial adalah 

dukungan yang diperoleh 

dari lingkungan di mana 

kita tinggal, orang-orang 

terdekat kita berupa 

dukungan moral dan 

materiil.  

Subjek A mendefinisikan 

dukungan sosial sebagai 

dukungan yang diperoleh 

dari lingkungan tempat 

tinggal dan orang-orang 

terdekat berupa dukungan 

moral dan materiil. 
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22. Darimana saja dukungan 

sosial biasa bapak/ibu 

peroleh? 

Dari keluarga, tetangga-

tetangga, tetangga-

tetangga yang ronda 

bareng, pengajian, PWRI.  

 

Dukungan sosial biasa 

diperoleh subjek A berasal 

dari keluarga (jaringan 

pendukung formal), 

lingkungan sekitar seperti 

tetangga(jaringan 

pendukung semiformal), 

dan rekan-rekan dari 

PWRI (jaringan 

pendukung formal). 

23. Berupa apa saja dukungan 

yang biasa bapak/ibu 

peroleh? 

Dukungan untuk tetap 

berkegiatan seperti dulu-

dulu, (tidak dibatasi), 

anak-anak tambah 

perhatian, cucu-cucu 

sering nengokin.  

 

Dukungan yang diperoleh 

berupa dukungan 

penghargaan  yang 

meliputi dorongan untuk 

tetap semangat, untuk 

tetap dihargai, dsb, 

dukungan emosional 

berupa perhatian yang 

didapatkan dari anak dan 

cucu. 

24. Apa yang dirasakan 

bapak/ibu setelah 

memperoleh dukungan 

sosial? 

Bahagia. Seneng. Merasa 

dicintai.  

 

Efek dari dukungan sosial 

yang dirasakan subjek 

Ayiatu adanya perasaan 

bahagia dan merasa 

dicintai. 

25. Apakah ada kaitannya 

antara kebahagiaan yang 

bapak/ibu rasakan dengan 

dukungan sosial yang 

diperoleh?  

Ya kalo dari jawaban-

jawaban saya tadi ya ada. 

Kalo anak-anak dan cucu, 

tetangga-tetangga sudah 

tidak mendukung saya 

dan memberikan 

semangat, ya hidup saya 

mau buat apa?  

Ada kaitan erat antara 

kebahagiaan dengan 

dukungan sosial di mana 

dukungan sosial menjadi 

salah satu faktor penyebab 

subjek merasa bahagia. 

 

 

 

 

 

 

 




