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KEBAHAGIAAN PADA LANJUT USIA DITINJAU DARI 

KETERLIBATAN DALAM AKTIVITAS SEHARI-HARI 

 

ABSTRAK 

Kebahagiaan merupakan kondisi tercapainya kebutuhan individu yang 

mampu menimbulkan perasaan positif pada diri sendiri. Kebahagiaan bersifat 

subjektif, meski demikian kebahagian tersebut akan terus dicari selama individu 

masih hidup termasuk individu yang telah masuk pada fase akhir hidupnya yakni 

lanjut usia (lansia). Tidak dipungkiri fakta menunjukan bahwa setiap tahun lansia 

di Indonesia kian mengalami pertambahan. Dari tahun 2000 hingga tahun 2010 

jumlah lansia bertambah sebanyak 4 juta jiwa. Hal tersebut menunjukan bahwa 

usia harapan hidup lansia semakin tinggi yang artinya masalah yang terjadi pada 

lansia juga semakin bertambah. Masalah yang terjadi pada lansia antara lain 

seringnya melamun, meratapi hidupnya bahkan hingga depresi. Hal tersebut dapat 

terjadi karena seseorang yang telah memasuki masa lansia mengalami penurunan 

fungsi kognitif, fisik dan psikis serta tidak mampu memenuhi tugas 

perkembangannya. Untuk itu, terlibat dalam aktivitas sehari-hari dapat 

memberikan dampak positif bagi lansia sehingga kebahagiaan tetap dapat 

dirasakan oleh lansia.   

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebahagiaan lansia 

ditinjau dari keterlibatan dalam aktivitas sehari-hari. Hipotesis yang diajukan 

adalah terdapat hubungan positif antara kebahagiaan lanjut usai ditinjau dari 

keterlibatan dalam aktivitas sehari-hari. Metode penelitian yang digunakan adalah 

kuantitatif. Subjek penelitian ini menggunakan 100 orang lansia yang 

keseluruhannya tergabung dalam organisasi Ikatan Purnakaryawan Pendidikan 

dan Kebudayaan (IPPK) Ranting Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen. 

Metode pengumpulan data menggunakan skala aktivitas sehari-hari dan skala 

kebahagiaan. Sedangkan metode pengambilan data menggunakan convenience 

sampling.  

Hasil uji normalitas variabel aktivitas sehari-hari memperoleh 

Kolmogorov-Smirnov Z = 1,535, dengan signifikansi = 0,018 (p<0,05), sehingga 

dapat disimpulkan bahwa sebaran data tidak normal, sedangkan hasil uji variabel 

kebahagiaan memperoleh Kolmogorov-Smirnov Z = 1,269 dengan signifikasi = 

0,080 (p>0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa sebaran data normal. 

Berdasarkan uji linier diperoleh nilai F pada Deviation from Linierity = 1,489 dan 

signifikansi (p) = 0,087; (p > 0,05). Berdasarkan hasil perhitungan dengan product 

moment dari Spearman diperoleh nilai koefisien korelasi (rxy) sebesar 0,605; 

signifikansi (p) = 0,000 (p < 0,01), artinya ada hubungan positif yang sangat 

signifikan antara kebahagiaan pada lansia dengan keterlibatan dalam aktivitas 

sehari-hari. Sumbangan efektif antara variabel aktivitas sehari-hari terhadap 

kebahagiaan pada lansia sebesar 36,6%. Dari hasil penelitian ini juga diketahui 

bahwa aktivitas sehari-hari dan kebahagiaan pada lansia tergolong tinggi. Selain 

itu didapat pula bahwa sebagian lansia masih bekerja setelah mengalami pensiun 

dan juga seluruh subjek masih aktif berorganisasi dan setengahnya masih 

memiliki jabatan di organisasi maupun di masyarakat. 

Kata Kunci : Kebahagiaan, Aktivitas sehari-hari, Lansia 
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ABSTRACK 

Happiness is a condition to achieve the needs of the individual who is able 

to raises positive feelings in themself. Happiness is subjective in nature, though it 

will continue to looking for happiness as long as individuals are still alive 

including individuals who have entered the final phase of his life on is an elderly. 

Not denying the facts show that each year the elderly in Indonesia increasingly 

experiencing added. From 2000 to 2010 the number of elderly growing as many 

as 4 million people. It showed that age of elderly life expectancy the higher 

meaning problems that occur on the elderly is also growing. Problems that occur 

in the elderly, among others, often dreamy, lamenting her life even up to 

depression. This can occur because of a person who has entered a period of 

elderly decline cognitive function, physical and psychic as well as not being able 

to fulfill its development. To that end, engage in activities of daily living can 

provide a positive impact for the elderly so that happiness can still be felt by the 

elderly.  

The purpose of this research is to know the happiness of the elderly in 

terms of involvement in activities of daily living. The hypothesis put forward is 

there is a positive relationship between happiness of the elderly after the terms of 

engagement in activities of daily living. The research method used was 

quantitative. The subject of this study using 100 elderly people who incorporated 

in Ikatan Purnakaryawan Pendidikan dan Kebudayaan (IPPK) Ranting Kecamatan 

Karangmalang Kabupaten Sragen.. Method of data collection using the scale of 

activities of daily living and the scale of happiness. While the methods of data 

retrieval using convenience sampling.  

The results of a test of normality of activities of daily living variables 

obtain a Kolmogorov-Smirnov Z = 1,535, with the significance = 0,018 (p < 

0,05), so that it can be concluded that the spread of data is abnormal, than the 

results of a test normality of happiness variables obtain Kolmogorov-Smirnov Z = 

1,269 with the significance = 0,080 (p>0,05), so it can be concluded that the 

spread of data is normal . Based on linear test retrieved the value of F at Deviation 

from Linierity = 1,489 and significance (p) = 0,087; (p > 0,05). Based on the 

results of the calculation with the product moment of Spearman correlation 

coefficient value obtained (rxy) of 0,605; significance (p) = 0.000 (p < 0.01), it 

means there is a very significant positive relationship between happiness on the 

elderly with involvement in activities of daily living. Effective contribution 

between the involvement in activities of daily living variables of happiness on the 

elderly amounted to 36.6%. From the results of the study also noted that 

involvement in activities of daily living and happiness on the elderly belongs to 

high. In addition to come by anyway that most elderly are still working after 

retirement and also the whole subject is still actively organize and half of it still 

have a position in the organization and in the community. 

Key words: happiness, activities of daily living, elderly 
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1. PENDAHULUAN 

Usia lanjut atau masa lanjut usia (lansia) menurut Undang-undang Nomor 

13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia, yang dimaksud dengan lanjut 

usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun keatas. Sedangkan tahap 

kehidupan lansia dibagi menjadi dua, yaitu lansia dini berkisar antara 60 tahun 

hingga 70 tahun sedangkan usia lanjut berada pada rentang 70 tahun hingga akhir 

hidupnya (Hurlock, 2004). Proyeksi  bahwa tahun 2050 Indonesia memiliki 

prosentase kelompok lansia sebesar 21,4%, sedangkan prosentase kelompok 

lansia dunia sebesar 25,3% saja (Kementerian Kesehatan, 2014). Data dari Badan 

Pusat Statistik [BPS] (2010) secara umum Indonesia mengalami peningkatan 

jumlah lansia, yaitu pada tahun 2000 sekitar 14 juta jiwa dan meningkat menjadi 

15 juta jiwa pada tahun 2005, kemudian meningkat lagi pada tahun 2010 menjadi 

18 juta jiwa. Pada kurun waktu yang sama, di Jawa Tengah juga mengalami 

peningkatan jumlah lansia, sekitar 2,8 juta jiwa pada tahun 2000 kemudian 

meningkat menjadi 3 juta jiwa pada tahun 2005 dan kembali meningkat pada 

tahun 2010 menjadi sekitar 3,32 juta jiwa (BPS, 2010). Peningkatan juga terjadi di 

kabupaten Sragen, di tahun 2000 terdata jumlah lansia sekitar 72 ribu jiwa dari 

854 ribu jiwa dan meningkat menjadi 74 ribu jiwa dari 855 ribu jiwa di tahun 

2005, kemudian pada tahun 2010 terjadi lagi peningkatan yang cukup signifikan 

menjadi 110 ribu jiwa dari 856 ribu jiwa (BPS, 2010). 

Banyaknya lansia jelas mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah 

maupun keluarga yang memiliki lansia. Suardiman (2011) mengatakan bahwa 

lansia memiliki tiga kebutuhan hidup yaitu kebutuhan rasa aman, kebutuhan rasa 

memiliki dan dimiliki dan kebutuhan aktualisasi diri. Dalam pandangan Islam 

kebutuhan hidup lansia juga diatur dalam surah Al-Isra ayat 23 yang berisi 

kewajiban anak adalah memberikan perhatian dan menjaga martabat orang tua 

merupakan hal yang sangat penting, sehingga fisik dan psikisnya terjaga dengan 

baik. Selain itu seseorang telah memasuki usia lanjut bukan berarti terlepas dari 

tugas perkembangan. Tugas perkembangan lansia adalah melakukan penyesuaian 

diri atas berkurangnya kekuatan dan kesehatan, menatap kembali kehidupan, masa 
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pensiun dan penyesuaian diri dengan peran-peran sosial (Santrock, 2002). Apabila 

seorang lansia mampu menyelesaikan tugas perkembangan dengan baik, maka 

akan merasa berhasil dalam hidup dan timbul perasaan bahagia. Sebaliknya 

apabila gagal dalam menyelesaikan tugas perkembangan dapat menyebabkan rasa 

tidak bahagia, putus asa dan kesulitan menjalani tugas-tugas berikutnya (Basar & 

Purwadi, 2006). 

Kebahagiaan mendapatkan pemaknaan yang berbeda-beda pada setiap 

individu. Aristoteles (dalam Damongilala dkk, 2014) menyebutkan kebahagiaan 

dimaknai oleh setiap individu dengan berbeda, tergantung dari faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan 

menurut Myers (2012) antara lain hubungan yang akrab dan saling mendukung, 

jaringan sosial, kebiasaan berpikir positif, dan melakukan serta terlibat dalam 

aktivitas. Selain itu Mustofa (2008) menyebutkan sumber kebahagiaan didapat 

dari kekayaan, jabatan atau posisi, prestasi pada bidang tertentu dan penerimaan 

positif oleh lingkungan. Pendapat lain dikemukakan oleh Arglye, Martin & Lu 

(dalam Abdel-Khalek, 2006) bahwa kebahagiaan ditandai dengan tiga komponen 

yaitu emosi positif, hilangnya emosi negative dan kepuasan. Untuk mendapatkan 

kebahagiaan individu harus meningkatkan emosi positif sehingga emosi negative 

tidak sering muncul. Menurut Ibnu Qayyim (2004) ada tiga jenis kebahagiaan 

yaitu kebahagiaan dari luar diri manusia yaitu yang berhubungan dengan harta dan 

jabatan, kemudian kebahagiaan jasmani merupakan kebahagian yang berkaitan 

dengan kondisi tubuh individu, serta kebahagiaan hakiki yaitu kebahagian yang 

timbul dari dalam jiwa, ruhani dan hati yang sifatnya tidak berubah dalam 

keadaan apapun. Kebahagiaan merupakan hal yang sangat penting sehingga upaya 

untuk mencapai kebahagiaan menjadi fokus perhatian dan tujuan dari manusia 

sepanjang waktu (James dalam Patnani, 2012). 

Untuk mengetahui kebahagiaan lansia secara lebih jelasnya, telah 

dilakukan Focus Group Discussion (FGD) kepada enam orang responden. Dari 

FGD tersebut didapatkan hasil bahwa menurut responden bahagia merupakan 

kondisi mampu menerima keadaan diri seperti apapun walau telah memasuki usia 



 5   

lanjut. Pada umumnya responden merasa bahagia dalam kesehariaanya, terlebih 

saat responden bebas melakukan banyak hal seperti melakukan hobi, bergaul 

bersama teman dan juga menghabiskan waktu bersama keluarga. Selain itu ada 

hal mendasar yang membuat responden bahagia adalah kemudahan berhubungan 

dan adanya perhatian dari keluarga terutama anak-anak walau jarak mereka jauh 

maupun dekat. Beberapa hal lain yang juga membuat responden bahagia adalah 

mendapat kesempatan untuk melakukan banyak hal sesuai yang diinginkan antara 

lain keterlibatan dalam kegiatan sosial, dapat leluasa bergaul dan mengetahui 

banyak hal, mampu melakukan aktivitas fisik, serta memiliki waktu banyak untuk 

beribadah. Banyaknya aktivitas yang dilakukan responden tidaklah menjadi 

beban, karena responden melakukan kegiatannya tidak dengan terpaksa dan 

dilakukan dengan santai, yang terpenting adalah saat merasa lelah harus segera 

beristirahat, hal tersebut sangat disadari responden mengingat responden telah 

memasuki lansia. Selain istirahat yang cukup hal lain yang perlu diperhatikan agar 

dapat terus melakukan banyak aktivitas adalah menjaga kesehatan yaitu dengan 

cara menjaga asupan makanan dan tetap aktif bergerak. Responden menyadari 

bahwa tetap aktif membuat hidup tidak mudah bosan, tidak terus bergantung pada 

orang lain, sehat dan bahagia. Banyaknya kegiatan yang dilakukan responden 

tidak terlepas dari dukungan keluarga, hal tersebut diakui responden bahwa 

keluarga tidak membatasi kegiatan yang dilakukan, selain itu responden selalu 

merasa tenang karena jika dalam kesusahan keluarga akan senantiasa membatu. 

Dari hasil FGD tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu yang dapat 

menimbulkan kebahagiaan bagi responden adalah melakukan aktivitas. Dalam hal 

ini aktivitas dapat berupa fisik, sosial, kekeluargaan, dan keagamaan. Aktivitas-

aktivitas tersebut dilakukan secara rutin dan berulang sehingga termasuk dalam 

aktivitas sehari-hari (Mathuranath, 2004). Aktivitas tersebut secara tidak langsung 

juga menjadi kegiatan pemenuhan kebutuhan. Untuk dapat melakukan aktivitas 

sehari-hari dengan lancar demi memenuhi kebutuhan, seseorang harus memiliki 

kemauan dan kemampuan melakukannya. Selain itu umur dan status 

perkembangan, kesehatan fisiologis, fungsi kognitif, fungsi psikososial, tingkat 
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stress, ritme biologi, status mental dan dan pelayanan kesehatan juga menjadi 

perhatian seseorang mampu melakukan aktivitas sehari-hari (Hardywinoto, 2007).  

Hipotesis dari penelitian ini menyatakan bahwa ada hubungan positif 

antara kebahagiaan lansia ditinjau dari keterlibatan dalam aktivitas sehari-hari. 

Artinya semakin tinggi keterlibatan lansia dalam aktivitas sehari-hari maka 

semakin tinggi tingkat kebahagiaan lansia. Demikian pula sebaliknya semakin 

rendah keterlibatan lansia dalam aktivitas sehari-hari maka semakin rendah 

tingkat kebahagiaan lansia 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan kepada 100 orang lansia yang tergabung dalam 

Ikatan Purnakaryawan Pendidikan dan Kebudayaan (IPPK) Ranting Kecamatan 

Karangmalang, Kabupaten Sragen untuk mengetahui hubungan kebahagiaan 

lansia ditinjau dari keterlibatan dalam aktivitas sehari-hari. Pengambilan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan convenience sampling (Creswell, 2012), yaitu 

pengambilan sampel dari populasi yang dipilih berdasarkan kemudahan dan 

mampu menyediakan informasi baik secara tidak sengaja maupun kebetulan 

bertemu dengan peneliti dapat dijadikan sampel bila orang tersebut cocok sebagai 

sumber data dengan criteria utama adalah lanjut usia baik laki-laki maupun 

perempuan yang berdomisili di Sragen, sehat jasmani dan rohani serta mampu 

melakukan aktivitas sehari-hari. 

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini maka digunakan skala untuk 

mengukur aktivitas sehari-hari yang menggunakan lima domain dalam I-ADL 

scale oleh Lawton-Brody (dalam Graf, 2007) yaitu meliputi kemampuan 

menggunakan pesawat telepon, berbelanja, moda transportasi, bertanggungjawab 

terhadap obat-obatan pribadi, dan kemampuan mengatur keuangan. Serta empat 

aspek yang didapat dari FGD sebelumnya yaitu kegiatan sosial, keagamaan, 

kegiatan fisik dan kekeluargaan. Dan juga skala untuk mengukur kebahagiaan 

yang menggunakan lima aspek dari Neugarten (dalam Indriana, 2012) yang 

meliputi senang dengan aktivitas sehari-hari, hidup berarti serta menerima 

kondisi, berhasil mencapai cita-cita atau sebagian besar hidupnya, berpegang 
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teguh pada gambaran diri yang positif dan sikap hidup yang optimistik dan 

suasana hati yang bahagia. Selain itu ditambahkan dua aspek yang diperoleh dari 

hasil FGD yaitu kemudahan berkomunikasi dan mendapat kepercayaan.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dengan menggunakan 

teknik analisis korelasi product moment dari Spearman dengan menggunakan 

bantuan SPSS 15.0 for windows diperoleh hasil sebagai berikut; 

Tabel 1. Korelasi Product Moment 

Variabel Koefisien 

korelsi  

Signifikan 

Aktivitas sehari-hari dan 

kebahagiaan 

rxy = 0,605 p=0,000 

(p<0,001) 

Hasil tersebut menunjukan ada hubungan positif yang sangat signifikan 

antara variabel aktivitas sehari-hari dengan kebahagiaan. Artinya semakin terlibat 

dalam aktivitas sehari-hari maka semakin tinggi pula kebahagiaan lansia, maka 

sebaliknya jika semakin rendah keterlibatan dalam aktivitas sehari-hari maka 

semakin rendah pula kebahagiaan lansia. Hal tersebut sesuai dengan hasil 

penelitian Tadic dkk (2012) yang menyatakan aktivitas kerja sehari-hari dapat 

meningkatkan kebahagiaan sesaat pada lanjut usia. 

Menurut Lemon, Bengston dan Peterson (dalam Papalia, Old & Feldman, 

2009) bahwa bentuk spesifik dari teori aktivitas adalah frekuensi dan keintiman 

dari aktivitas terhadap kepuasan hidup. Semakin sering seseorang melakukan 

aktivitas sehari-hari maka akan semakin dekat dengan aktivitas sehari-hari, dan 

dampaknya akan mendapatkan kepuasaan hidup yang semakin tinggi. Hal tersebut 

juga sejalan dengan hasil penelitian Putri dan Hamidah (2014) yang menyatakan 

bahwa semakin mandiri seseorang lanjut usia dalam melakukan aktivitas sehari-

hari maka akan semakin puas hidupnya. Kepuasan hidup menurut Hurlock (2004) 

bersinonim dengan kebahagiaan. Lansia yang memiliki frekuensi dan keintiman 

yang semakin tinggi untuk melakuakan aktivitas sehari-hari maka akan semakin 
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tinggi pula kebahagiaan yang diperolehnya. Aktivitas sehari-hari yang 

menimbulkan kepuasan bagi lansia ataupun pensiunan adalah dengan melakukan 

pekerjaan dengan dibayar maupun sukarela serta melakukan rekreasi (Tadic dkk, 

2012). Selain melakukan aktivitas, hubungan yang akrab dan saling mendukung, 

jaringan sosial serta kebiasaan berpikir positif juga merupakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kebahagiaan.  

Aktivitas sehari-hari menurut Mathuranath (2004) merupakan kegiatan 

yang dilakukan sehari-hari yang sifatnya berulang atau rutin. Menurut responden 

dalam FGD yang dilakukan peneliti, responden memilih beraktivitas rutin atau 

menjadi pribadi yang produktif bertujuan agar hidupnya tidak mudah bosan, tidak 

bergantung pada orang lain, sehat dan bahagia. Ada beberapa hal yang 

mempengaruhinya aktivitas sehari-hari seseorang antara lain umur dan status 

perkembangan, kesehatan fisiologis, fungsi kognitif, fungsi psikososial, tingkat 

stress, ritme biologi, status mental, dan pelayanan kesehatan (Hardywinoto, 2007). 

Hardywinoto (2007) juga menambahkan bahwa seseorang menjalankan aktivitas 

sehari-hari bukan hanya karena faktor yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari, 

namun juga karena kemauan dan kemampuan untuk melakuakannya. 

Aktivitas sehari-hari tersebut tentu berdampak positif dalam kehidupan 

lansia, Tadic (2012) menyatakan bahwa timbulnya kepuasan pada lansia karena 

melakukan aktivitas rutin mendatangkan rasa kegunaan dan penguasaan serta rasa 

komunitas pada lansia atau pensiunan. Lansia yang masih produktif bekerja akan 

membuat sehat dan menyumbangkan pengalaman yang dimilikinya untuk 

memotivasi para generasi penerus agar mencapai prestasi yang membanggakan, 

serta ingin mengabdikan diri dengan sesama dan membantu sesama yang 

membutuhkan untuk memanfaatkan usia yang sudah lanjut agar masih bermanfaat 

untuk orang lain (Sulandari, Martyastanti & Mutaqwarohman, 2009). Hal tersebut 

menandakan bahwa seorang lansia ataupun pensiunan yang masa bekerjanya 

sudah selesai dapat terus menjadi pribadi yang aktif dengan melakukan pekerjaan 

yang berguna bagi orang lain, selain itu menjadi aktif juga berdampak pada 

kesehatan diri. Disisi lain Sirojammuniro (2015) menyatakan bahwa kebahagiaan 
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di lanjut usia adalah dengan tetap melakukan aktivitas sehari-hari baik dirumah 

maupun dilingkungan sekitar. 

Aktivitas sehari-hari memiliki sumbangan efektif terhadap kebahagiaan 

pada lanjut usia sebagai berikut; 

Tabel 2. Sumbangan Efektif 

Koefisien determinan Prosentase 

(r2) = 0,3666 36,6% 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa sumbangan efektif aktivitas sehari-

hari tehadap kebahagiaan sebesar 36,6% berarti masih terdapat 63,4% faktor lain 

yang mempengaruhi kebahagiaan lansia tetapi tidak menjadi fokus dalam 

penelitian ini. Adapun faktor lain yang mempengaruhi kebahagiaan antara lain 

hubungan akrab dan saling mendukung, jaringan sosial yang berdasar kesamaan 

keyakinan, kebiasaan berpikir positif, kekayaan, jabatan atau posisi, prestasi 

dalam bidang tertentu, dan penerimaan yang positif oleh lingkungan (Myers 

(2012); Mustofa (2008)).  

Rerata empirik (RE) dan rerata hipotetik (RH) dari variable aktivitas 

sehari-hari dapat dilihat dari tabel berikut; 

Tabel 3. RH & RE Aktivitas Sehari-hari 

Rerata Empirik 118,97 

Rerata Hipotetik 100 

Berdasar tabel tersebut,  variable aktivitas sehari-hari memiliki RE sebesar 

118,97 dan RH sebesar 100 yang termasuk dalam kategori tinggi. Berdasar pada 

kategorisasi skala aktivitas sehari-hari pada 100 lansia bahwa tidak terdapat 

subjek yang memiliki aktivitas sehari-hari yang tergolong rendah dan sangat 

rendah, 19% (19 orang) yang tergolong sedang aktivitas sehari-harinya, 73% (73 

orang) yang tergolong tinggi aktivitas sehari-harinya, dan bahkan terdapat 8% (8 

orang) yang tergolong sangat tinggi aktivitas sehari-harinya. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa prosentase dari jumlah terbanyak berada pada posisi tinggi 
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dan dapat diartikan bahwa subjek dalam penelitian ini memiliki aktivitas sehari-

hari yang tinggi.  

Hal tersebut dapat dikatakan bahwa subjek mampu memenuhi konten 

aktivitas sehari-hari (IADL) dari Lawton-Brody (dalam Graf, 2007) yaitu 

kemampuan untuk menggunakan pesawat telepon, berbelanja, moda transportasi, 

bertanggung jawab terhadap obat-obatan pribadi dan juga kemampuan mengatur 

keuangan. Selain konten dalam IADL dari Lowton-Brody (dalam Graf, 2007) 

peneliti juga menambahkan aspek dari hasil FGD yang sebelumnya pernah 

dilakukan yaitu meliputi aspek kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan fisik 

kekeluargaan.  

Hal tersebut sejalan dengan hasil data deskriprif yang menyebutkan bahwa 

sebagian subjek yang telah memasuki masa pensiun masih memiliki pekerjaan. 

Pekerjaan yang dilakukan oleh lansia, menunjukan bahwa kebutuhan hidup 

aktualisasi dirinya dapat terpenuhi, hal ini dapat dilihat dari subjek yang memiliki 

keinginan untuk terus menggunakan potensinya walau telah pensiun. Selain itu 

seluruh subjek masih aktif mengikuti organisasi serta setengah lebih dari jumlah 

subjek memiliki jabatan dimasyarakat. Hal ini menandakan bahwa subjek diterima 

secara utuh oleh masyarakat dan komunitas, penerimaan tersebut membuktikan 

bahwa kebutuhan akan rasa memiliki dan dimilikinya terpenuhi. Kembali pada 

hasil data deskriptif bahwa sebagian subjek memilih untuk tidak bekerja, itu 

artinya sebagian subjek juga telah memenuhi kebutuhan akan rasa amanya karena 

subjek tidak khawatir bekerja keras untuk biaya hidupnya. Selain itu tingginya 

aktivitas sehari-hari juga menjadi bukti bahwa secara fisik dan psikis lansia 

terjaga dengan baik, artinya lansia tersebut dirawat dengan baik oleh anak-

anaknya. Hal itu telah sesuai dengan anturan dalam surah Al-Isra ayat 23 

mengenai menjaga dan merawat orang tua dikala lanjut usia. 

Rerata empirik (RE) dan rerata hipotetik (RH) dari variable kebahagiaan 

dapat dilihat dari tabel berikut; 
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Tabel 4. RH & RE Kebahagiaan 

Rerata Empirik 217,45 

Rerata Hipotetik 187,5 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel kebahagiaan memiliki RE 

sebesar 217,45 dan RH sebesar 187,5 yang berarti kebahagiaan termasuk dalam 

kategori tinggi. Berdasarkan kategori skor kebahagiaan diketahui bahwa tidak ada 

subjek yang memiliki kebahagiaan rendah maupun sangat rendah, 25% (25 orang) 

yang memiliki kebahagiaan tergolong sedang, 49% (49 orang) yang memiliki 

kebahagiaan tergolong tinggi dan 26% (26 orang) yang memiliki kebahagiaan 

tergolong sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa prosentase dari jumlah terbanyak 

berada pada posisi tinggi dan dapat diartikan bahwa subjek dalam penelitian ini 

tergolong memiliki kebahagiaan yang tinggi. 

Hal tersebut berarti subjek dapat memenuhi aspek-aspek dari Neugraten 

(dalam Indriana, 2012) antara lain senang dengan aktivitas yang dilakukan sehari-

hari, menganggap hidupnya penuh arti dan menerima dengan tulus kondisi 

hidupnya, berhasil mencapai cita-cita atau sebagian besar tujuan hidupnya, 

berpegang teguh pada citra diri yang positif, mempunyai sikap hidup yang 

optimistik dan suasana hati yang bahagia. Selain itu subjek juga mampu 

memenuhi aspek yang peneliti tambahkan dari hasil FGD yang sebelumnya telah 

dilakukan meliputi kemudahan berkomunikasi dan mendapatkan kepercayaan. 

Selain itu subjek yang merupakan lansia dan juga pensiunan yang jelas memiliki 

kondisi tubuh sudah tidak seoptimal pada fase sebelumnya serta sudah tidak lagi 

memiliki jabatan dalam pekerjaan tetap terbukti subjek memiliki kebahagiaan. 

Menurut Ibnu Qayyim (2004) kebahagiaan tersebut termasuk dalam jenis 

kebahagiaan hakiki yang mana kebahagiaan tersebut timbul dari dalam jiwa, 

ruhani dan hati yang tidak berubah oleh keadaan apapun.  

Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh positif dan ada 

hubungan yang sangat signifikan antara kebahagiaan lanjut usia dengan 

keterlibatan dalam aktivitas sehari-hari. Hal ini berarti bahwa variabel aktivitas 

sehari-hari dapat dijadikan prediktor untuk memprediksi kebahagiaan, namun ada 
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beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu generalisasi dari hasil penelitian 

ini terbatas pada populasi ditempat penelitian dilakukan, sehingga penerapan pada 

ruang lingkup yang lebih luas dengan karakteristik yang berbeda kiranya perlu 

dilakukan oleh peneliti selanjutnya dengan menggunakan atau menambah  

variabel-variabel yang lain. 

4. PENUTUPAN 

A. Kesimpulan 

Berdasar pada hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini terdapat hubungan positif 

yang sangat signifikan antara kebahagiaan lansia dengan keterlibatan dalam 

aktivitas sehari-hari. Hal ini berarti semakin terlibat dalam aktivitas sehari-hari 

maka akan semakin tinggi kebahagiaan pada lansia, dan sebaliknya apabila 

semakin rendah keterlibatan dalam aktivitas sehari-hari yang dilakukan maka akan 

semakin rendah pula kebahagiaan lansia. Kemudian didapatkan pula sumbangan 

efektif aktivitas sehari-hari terhadap kebahagiaan sebesar 36,6%. Berarti masih 

terdapat 63,4% variabel lain yang mempengaruhi kebahagiaan diluar aktivitas 

sehari-hari. Selanjutnya diketahui bahwa subjek penelitian memiliki keterlibatan 

dalam aktivitas sehari-hari yang tergolong tingg serta subjek penelitian juga 

memiliki kebahagiaan yang tergolong tinggi pula. 

B. Saran 

1. Bagi Lanjut Usia 

Berdasar pada hasil penelitian ini, diperoleh hasil bahwa ada keterkaitan 

antara kebahagiaan lansia dan keterlibatan dalam aktivitas sehari-hari. Maka dari 

penelitian ini, peneliti mengetahui bahwa lansia akan merasa bahagia jika 

terlibat dalam aktivitas sehari-hari. Karena dengan terlibat dalam aktivitas 

sehari-hari seperti mampu menggunakan pesawat telepon, berbelanja, 

menggunakan moda transportasi, bertanggung jawab terhadap obat-obatan 

pribadi, mampu mengatur keuangan, ikut dalam kegiatan sosial, keagamaan, 

kegiatan fisik dan kekeluargaan akan merasa hidup tetap menyenangkan walau 
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telah renta, dan juga hidupnya terus berguna bagi diri sendiri maupun 

lingkungan sekitar  

2. Bagi Keluarga 

Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa keterlibatan dalam aktivitas sehari-hari 

berhubungan dengan kebahagiaan lansia. Maka dari itu keluarga yang memiliki 

anggota lansia dapat memberikan keleluasaan untuk melakukan sekaligus 

terlibat dalam aktivitas sehari-hari sesuai yang diinginkannya. Hai itu 

merupakan salah satu bentuk dukungan dan penghargaan keluarga terhadap 

lansia. 

3. Bagi Organisasi Lanjut Usia 

Mengingat periode lansia adalah tahap terakhir dalam kehidupan manusia, 

maka organisasi yang menaungi para lansia untuk tetap mempertahankan 

organisasi tersebut agar lansia tidak merasa sendiri. Selain itu  organisasi lansia 

juga tetap aktif melakukan kegiatan-kegiatan bermanfaat yang dapat 

menimbulkan minat bagi lansia untuk menjadi individu yang aktif sehingga 

mampu memberikan dampak positif bagi diri sendiri maupun orang lain. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik dengan permasalahan ini diharapkan 

lebih memperluas tinjauan teoritis yang belum terdapat dalam penelitian ini, 

lebih menyempurnakan alat ukur, memperluas populasi dan memperbanyak 

sampel sehingga lingkup penelitian dan generalisasi menjadi lebih luas serta 

mencapai proporsi yang seimbang dengan memperhatikan faktor-faktor lain 

yang mempengaruhi kebahagiaan selain dari aktivitas sehari-hari seperti 

menganggap hidup penuh arti dan menerima dengan tulus kondisi hidup, merasa 

telah berhasil mencapai cita-cita atau sebagian besar tujuan hidup, berpegang 

teguh pada citra diri yang positif, dan mempunyai sikap hidup yang optimistic 

dan suasana hati yang bahagia. 
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