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KEBAHAGIAAN PADA WANITA LANJUT USIA YANG TINGGAL 

SENDIRI 

 

 

Abstrak 

 

Tinggal sendiri tidak membuat lansia menjadi tidak bahagia.Sebaliknya, dengan 

kesendirian tersebut membuat lansia menjadi lebih baik lagi dalam membangun 

kebahagiaan pada dirinya dengan melakukan hal-hal positif yang dapat mengurangi 

rasa kesepian dan mampu membuat lansia menjadi mandiri dan tetap produktif. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebahagiaan pada wanita lanjut 

usia yang tinggal sendiri. Informan penelitian ini adalah 6 orang lansia yang teknik 

pengambilan datanya dengan menggunakan Purposive Sampling, dengan 

karakteristik sebagai berikut: a). Bertempat tinggal di Desa Jatipuro Klaten, b). 

Tinggal sendiri/ hidup sendiri, c). Berusia 60-80, Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi struktur dan observasi 

(partisipasi). Hasil penelitian menemukan 4 bagian yang menunjukan kebahagiaan 

pada wanita lanjut usia yang tinggal sendiri yaitu menjalin hubungan positif dengan 

orang lain (keluarga dan lingkungan masyarakat), keterlibatan penuh (pekerjaan dan 

aktivitas) dan psikologis (Resiliensi, optimisme). Selain itu, dari penelitian ini 

ditemukan religiusitas mempengaruhi kebahagiaan pada wanita lanjut usia yang 

tinggal sendiri. 

 

Abstract 

Living alone does not make the older people become unhappy. On the contrary, the 

solitude makes the older people become better at building happiness in him by doing 

positive things that can reduce the sense of loneliness and able to make older people 

become independent and remain productive. This study aims to find out how 

happiness in older people women who live alone. Informant of this research are 6 

older people people who technique of data retrieval by using Purposive Sampling, 

with characteristic as follows: a). Living in Jatipuro Klaten, b). Live alone, c). Aged 

60-80. The method used in this research is qualitative research method. Data 

collection methods used in this study were semi-structural interview and observation 

(participation). The results of the study found 4 sections that show happiness in older 

people women who live alone that is positive relationships with other people (family 

and community environment), full involvement (work and activity), pschologycal 

(Resilience, optimism) religiosity. 

Keywords: Happiness, Alone, Elderly 
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1. PENDAHULUAN 

Menjadi tua merupakan proses yang akan dialami setiap manusia dan tidak 

dapat dihindarkan. Pada tahap ini tubuh akan mengalami kemunduran secara 

perlahan-lahan dan terus menerus. Ciri fisik yang terlihat pada lanjut usia diantaranya 

kulit yang keriput, berkurangnya fungsi telinga dan mata, rambut menipis atau 

memutih, serta berkurangnya daya tahan tubuh sehingga lanjut usia (lansia) merasa 

cepat lelah walaupun mengerjakan aktivitas yang tidak begitu berat (Mustari, 2015). 

Hasil penelitian menunjukan selain perubahan fisik juga terjadi perubahan psikologis 

seperti kematangan emosi, sehingga lansia dapat menerima kekurangan dan kelebihan 

yang ada pada dirinya serta dapat mengelola emosinya dengan strategi pemecahan 

masalah yang tepat (Sari & Nuryoto, 2002). 

Indonesia termasuk dalam lima besar negara dengan jumlah lanjut usia 

terbanyak di dunia. Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2010, jumlah lanjut 

usia di Indonesia yaitu 18,1 juta jiwa, tahun 2014 mencapai 18,781 juta jiwa dan 

diperkirakan pada tahun 2025 jumlahnya akan mancapai 36 juta jiwa (Mustari, 2015). 

Secara khusus, jumlah lansia di Klaten Jawa Tengah tahun 2012 sekitar 179,21jiwa, 

tahun 2013 mengalami penurun sekitar 163,966  jiwa, dan kembali meningkat sekitar 

169,255 jiwa pada tahun 2014 (BPS [Badan Pusat Statistik], 2015). 

Bertambahnya UHH pada wanita mengindikasikan bahwa lebih banyak 

wanita lansia yang terlebih dahulu ditinggal mati oleh pasangannya sehingga 

menjanda (BPS, 2015). Keadaan tersebut mempengaruhi kerentanan terhadap 

ketidakbahagiaan yang menimbulkan gejala psikologis yang meliputi perasaan 

kesepian, takut kehilangan, takut menghadapi kematian, penurunan daya ingat, 

berkurangnya konsentrasi dan perhatian, kurang percaya diri, kecemasan, terasingkan 

dari lingkungan, ketidakberdayaan, perasaan tidak berguna dan keterlantaran 

(Suardiman,2011). Dampak yang lainnya adalah meningkatnya ketergantungan 
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lansia, membuat lansia memerlukan keluarga yang tinggal bersama sebagai 

penunjang kesehatan lansia secara fisik dan psikologis.Lansia yang tinggal bersama 

keluarga secara umum lebih sehat dan terhidar dari keluhan penyakit (Mokorowu, 

2016).Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Indriani 

(2012) yang membuktikan bahwa kelompok responden lansia yang tinggal dirumah 

dengan anak memiliki kebahagiaan dan tingkat kesehatan yang lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan lansia yang tinggal sendiri. 

Wanita lansia, terutama yang tinggal sendiri, lebih rentan terhadap masalah 

kesehatan mental, salah satunya depresi.Seperti penelitian sebelumnya yang pernah 

dilakukan oleh Donelson & King (dalam Patnani, 2012) didapatkan hasil bahwa 

wanita lebih sering mengalami gangguan kesehatan mental dan memiliki resiko dua 

kali lipat mengalami depresi. Kondisi depresi dan gangguan kesehatan mental ini 

tentunya akan menghalangi seorang wanita untuk mencapai kebahagiaan. 

Terlepas dari kosekuensi negatif yang dirasakan terdapat keuntungan yang 

diperoleh wanita lansia yang tinggal sendiri antara lain; kemandirian dan terjalinnya 

kontak sosial yang lebih luas (Kusumiati, 2009; Wong & Verbrugge, 2009). 

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Gerstorf yang dipublikasikan 

dalam American Psychological Association [APA] (2016) membuktikan bahwa 

melakukan aktivitas di usia lanjut dapat meningkatkan kesehatan baik fisik maupun 

psikis pada lansia. Secara tidak langsung dengan mempertahankan kehidupan sosial 

yang aktif seperti mengikuti kegiatan dimasyarakat, menjadi salah satu cara 

memperoleh kebahagiaan pada lansia (Suri, 2016). Selanjutnya, Kebahagiaan sejati 

dapat dicapai dengan melakukan aktivitas yang bersifat gratifikasi daripada 

pleasure.Gratifikasi adalah kegiatan yang senang dilakukan seseorang dan kegiatan 

tersebut dapat menarik seseorang beraktivitas seakan waktu serasa terhenti, 

sedangkan pleasure adalah kesenangan yang bersifat sementara. Kebahagiaan akan 
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masa depan ditandai dengan emosi positif seperti yakin, percaya, confidance, hope, 

dan optimisme (Seligman, 2005).  

Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara awal yang telah dilakukan 

kepada mbah T di Klaten, mengungkapkan bahwa beliau terkadang merasa kesepian 

sekaligus sedih karena keluarga besarnya tidak dapat merawat beliau, hal ini 

membuat beliau merasa kecewa dan merasa terasingkan.Namun, tinggal di kampung 

halaman terasa lebih nyaman dan lebih bahagia bagi beliau dari pada harus ikut 

kekota untuk tinggal bersama anak, karena dikampung halaman beliau dapat menua 

bersama teman-temanya.Beliau juga tidak putus asa dan selalu berfikir positif untuk 

mempergunakan waktu sebaik-baiknya supaya tetap produktif serta tidak menjadi 

beban keluarganya.Aktivitas yang dilakukan beliau yaitu berjualan sembako kecil-

kecilan dirumah.Hal ini memberikan kepuasan pada mbah T karena selain memiliki 

penghasilan sendiri diusia lanjut, beliau juga dapat berkomunikasi secara personal 

dengan pembeli sehingga merasa tidak sendiri dan merasa kesepian. Berdasarkan data 

yang diperoleh dan dipaparkan oleh peneliti maka peneliti tertarik untuk meneliti 

bagaimana kebahagiaan wanita lanjut usia yang tinggal sendiri? 

2. METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

semi terstruktur dan observasi partisipasi. Informan penelitian ini adalah 6 orang 

wanita lanjut usia yang tinggal sendiri berusia 60-80 dan bertempat tinggal di Desa 

Jatipuro Klaten. Pemilihan informan yang di wawancarai dan di observasi 

menggunakan metode purposive sampling, yaitu penentuan informan sesuai dengan 

ciri atau kriteria yang telah ditentukan sebelumnya Analisis data yang digunakan 

yaitu analisis Kualitatif Tematik yaitu salah satu teknik analisis kualitatif yang 

memilah dan mengkode informasi dari responden dalam bentuk tema-tema khusus. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3. 1 Hasil 

3.1.1 Hasil Observasi Kebahagiaan Pada Wanita Lanjut Usia 

 Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di didapatkan bahwa informan 

menjalin hubungan baik dengan lingkungan masyarakat  dengan mengobrol bersama, 

saling bergotong royong, saling menyapa dan berbagi makanan. Selain itu, informan 

juga memperlihatkan hubungan yang baik dengan keluarga seperti yang di temukan 

pada informan 2 yang melakukan komunikasi lewat telpon dan informan 6 yang di 

jenguk anak-anaknya. Kemudian, dari observasi peneliti menemukan ke 6 informan 

melakukan aktivitas sehari-hari seperti menyapu, memasak, menjemur padi dan 

menyiram halaman. Informan juga masih bekerja di usia lanjut, dengan berjualan 

sembako dirumah, berjualan sayur dan gorengan di rumah serta menjadi buruh tani. 

Hasil observasi juga di dapatkan bahwa lansia masih dapat menjalankan sholat lima 

waktu dan meluangkan waktunya untuk membaca Al-Qur’an. 
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Bagan 1. Hasil Observasi Kebahagiaan Pada Wanita Lansia 

 

Hasil Observasi 

Kebahagiaan 

Pada Wanita 

Lanjut Usia 

Menjalin Hubungan 

dengan keluarga 

(informan 2, 6) 

Menjalin Hubungan 
dengan Masyarakat 
(informan 1, 2, 3, 4, 5, 
6 

Aktivitas Sehari-hari 

(Informan 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Pekerjaan (Informan 1, 
2, 3, 4, 5, 6) 

Religiusitas 

(Informan 1, 2,3, 4, 

5, 6) 

- Mengobrol dengan 

lingkungan masyarakat 

- memberikan makanan 

kepada tetangga 

- saling bertegursapa 

- saling bergotong 

royong 

 

 

- Melakukan komunikasi 

melalui telpon 

- Keluarga datang 

menjenguk 

- Menyapu rumah 

- Memasak 

- Menyiram  halaman 

rumah 

- Menjemur padi di 

depan rumah 

 

- Melaksanakan Sholat 

- Membaca Al-Quran 

- Berjualan sembako di 

rumah  

- Berjualan di pasar  

- Berjualan sayur dan 

gorengan di rumah 

- Buruh tani 
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3.1.2 Hasil Wawancara Kebahagiaan Pada Wanita Lanjut Usia yang Tinggal 

Sendiri 

 Berdasarkan penelitian didapatkan 5 katagorisasi tema yaitu menjalin 

hubungan dengan orang lain, keterlibatan penuh, resiliensi, optimisme, religiusitas. 

1. Menjalin hubungan positif dengan orang lain 

Berbagai cara dilakukan informan untuk menjalin hubungan yang baik dengan 

keluarga diantaranya yaitu melakukan komunikasi lewat telpon dan meluangkan 

waktu untuk menjenguk informan, yang dimana dapat membuat informan menjadi 

bahagia dengan perhatian yang diberikan anak-anaknya. Selanjutnya, hubungan yang 

baik juga dilakukan informan pada lingkungan masyarakat yaitu Saling berbagi, 

saling membantu, dan berkomunikasi dengan tetangga di sekitarnya.Prilaku 

sederhana tersebut dapat memberikan efek yang baik pada informan yang 

menimbulkan kebahagian bagi lansia. 

2. Keterlibatan penuh 

Tinggal sendiri membuat lansia menjadi sosok yang mandiri dimulai dari 

mengurus dirinya sendiri, memenuhi kebutuhannya sendiri dan mencari penghasilan 

sendiri untuk mencukupi keperluan lansia sehari-hari. Kemudian, untuk 

menghasilkan uang informan masih bekerja dengan cara berjualan sembako di rumah, 

berjualan kerupuk di pasar atau menjadi buruh tani, uang yang dihasilkan tersebut 

nantinya di tabung untuk memenuhi kebutuhan informan sehari-hari atau untuk 

keperluan yang mendesak. Selain itu, uang tersebut digunakan untuk modal berjualan 

dan untuk pergi jalan-jalan ke tempat anaknya yang diluar kota.Keterlibatan penuh 

bukan hanya dilihat dari kemampuan informan mencari penghasilan, tetapi di lihat 

juga dari aktivitas yang dilakukan informan. Seperti menghabiskan waktu luangnya 

untuk berjalan-jalan, memasak dan membereskan rumah. 

3. Resiliensi  

 Kebahagian tidak tergantung pada seberapa banyak peristiwa menyenangkan 

yang dialami, melaikan sejauh mana seseorang memiliki reseliensi, yakni 
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kemampuan bangkit dari peristiwa yang tidak menyenangkan. Setiap orang pasti 

memiliki permasalahan hidup seperti informan-informan berikut ini yang pernah 

mengalami permasalahan seperti di tinggal anak-anaknya keluar kota dan di 

tinggalkan suami. Namun, lansia dapat bengkit dari keterpurukan serta mencari jalan 

keluar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara mengikhlaskannya, 

bertawakal dan terus menjalani kehidupannya.  

4. Optimisme yang realistis 

  Individu yang mengevaluasi dirinya dengan cara yang positif, akan memiliki 

kontrol yang baik terhadap hidupnya, sehingga memiliki impian dan harapan yang 

positif tentang masa depan. 

 

 

5. Religiusitas 

  Kebahagiaan dapat dicapai dengan barbagai cara diantaranya seperti yang 

sudah dijelaskan di atas. selain itu, dari hasil wawancara yang sudah dilakukan 

didapatkan temuan lain yang membuat lansia bahagia walaupun tinggal sendiri yaitu 

dengan meningkatkan religiusitas pada dirinya. 
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 Bagan 15. Hasil Wawancara Kebahagiaan Pada Wanita Lanjut Usia 

Hasil 

Wawancara 

Kebahagiaan 

Pada Wanita 

Lanjut Usia 

Menjalin 

hubungan 

dengan orang 
lain. 

 

Keterlibatan 

penuh. 

 

Resiliensi 

Religiusitas 

Keluarga 

Lingkungan 

Masyarakat 

Pekerjaan 

Aktivitas 

sehari-hari 

- Mengikuti kegiatan di 

lingkunganmasyarakat 
(Pengajian, PKK, Rapat RT, 

Senam, Bergotong royong) 
(informan 1, 2, 3, 4, 5, 6) 

- Berjualan kerupuk di pasar 

(informan 1) 

- Berjualan semabako di rumah 

(informan 2, 3,5,6) 

- Buruh tani (informan 4) 

- Menjemur padi (informan 1) 

- Mengobrol bersama teman-

teman (informan 1) 

- Memasak (informan 4,5) 

- Membersihkan rumah 

(informan 4,5) 

- Bertawakal  

- Mengikhlaskan 

- Berserah diri dan melanjutkan 

kehidupan 

(informan 1, 2, 3, 4,5, 6) 

- Membuka warung 

 (informan 2) 

Optimisme 

-  Keyakinan sehat  
- Keyakinan dimudahkan 

rizki/penghasilannya 

(informan 1, 2, 3, 4, 5, 6) 

- Membaca Al-Qur’an di waktu 

luang (informan 3) 

- Melakukan ibadah sholat lima 

waktu (informan 1,2,3,4,) 

- Melakukan ibadah di gereja 

(informan 6) 

- Melakukan komunikasi lewat 

telpon 

- Sesekali mengunjungi informan 

- Memberikan dukung 

- Memberikan perhatian 

- Melibatkan lansia dalam 

mengambil keputusan 

- (informan 1,2,3,4,5,6) 
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3.2 Pembahasan 

a. Sosial  

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan pada masing-masing 

informan, peneliti menemukan kebahagiaan pada kehidupan wanita lanjut usia yang 

tinggal sendiri. Kebahagiaan tersebut dapat dilihat dari dukungan sosial, dimana 

wanita lansia dapat menjalin hubungan positif kepada keluarga maupun lingkungan 

masyarakat tempat lansia tinggal. Interaksi dan komunikasi yang di bangun secara 

efektif memperlihatkan hubungan yang baik, seperti perilaku lansia pada lingkungan 

masyarakatyaitu saling membantu,saling bergotong royong, saling berbagi, 

memberikan perhatian, mengobrol bersama dan mengikuti kegiatan secara aktif 

seperti pengajian, senam, dan mengikuti kegiatan PKK.  

Kegiatan yang sudah dipaparkan, sebagian besar dapat mengurangi perasaan 

kesepian yang dialami lansia. Hasil penelitian yang dilakuakan oleh Handitono dkk 

(1983), menunjukan bahwa lansia akan lebih merasa senang dan bahagia dengan 

adanya aktivitas rutin yang dilakukan serta mempunyai hubungan baik dengan 

sekelompok usianya, karena hal tersebut dapat mengisi waktu luang mereka (Hayanti, 

2009). Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Gerstorf yang dipublikasikan 

dalam American Psychological Association [APA] (2016) membuktikan bahwa 

melakukan aktivitas di usia lanjut dapat meningkatkan kesehatan baik fisik maupun 

psikis pada lansia. Secara tidak langsung dengan mempertahankan kehidupan sosial 

yang aktif seperti mengikuti kegiatan dimasyarakat, menjadi salah satu cara 

memperoleh kebahagiaan pada lansia (Suri, 2016) 

Selain lingkungan masyarakat, terjalinnya hubungan baik dengan keluarga 

memberikan kebahagiaan tersendiri pada diri lansia. Keadaan lansia yang tinggal 

terpisah dengan keluarganya, tidak membuat lansia susah dalam melakukan 

komunikasi. Lansia masih dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik oleh 

keluarganya, perilaku tersebut terlihat ketika lansia berkomunikasi lewat telpon 
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dimana anak lansia menanyakan kabar dan sering mengunjungi lansia. Kemudian, 

hubungan baik juga di perlihatkan dalam bentuk perhatian yang diberikan keluarga 

yaitu selalu mendukung lansia dalam kegiatan positif yang dilakukan serta membantu 

lansia dalam menyelesaikan masalah, sehingga lansia sehat secara fisik maupun 

secara psikologis. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian suardiman (2011), yang 

menyatakan bahwa kebahagiaan akan meningkat ketika lansia mendapatkan 

pelayanan untuk meningkatkan kualitas hidup lansia yang lebih baik, dan faktor 

terbesar dalam meningkatkan kualitas hidupnya yaitu mereka membutuhkan 

perhatian dan penanganan khusus dalam memenuhi kesejahteraannya. Tamher dan 

Noorkasiani (2012), menjelaskan bahwa adanya dukungan dari keluarga merupakan 

unsur terpenting dalam membantu individu menyelesaikan masalah, adanya suatu 

dukungan yang diberikan keluarga terhadap lansia makan timbul rasa percaya diri 

yang tinggi dan motivasi untuk menghadapi masalah yang terjadi dengan sendiri pun 

juga meningkat. 

b. Keterlibatan penuh lansia (Pekerjaan dan Aktivitas sehari-hari) 

  Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan peneliti menghasilkan bahwa 

keterlibatan penuh pada lansia dapat menimbulkan kebahagiaan. Keterlibatan penuh 

yang ditemukan yaitu bersangkutan dengan pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan 

lansia di waktu luang. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan 

oleh masing-masing informan, peneliti menemukan bahwa masing-masing informan 

masih bekerja untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari dengan diantaranya 

berjualan di rumah, berjualan di pasar dan menjadi buruh tani di desannya. Informan 

juga masih bekerja untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, informan merasa puas 

dan bahagia karena masih bisa mencari penghasilan sendiri dan mengurus dirinya 

sendiri. Hal ini sesuai dengan Furnham (2008) menyatakan bahwa kebahagiaan 

merupakan bagian dari kesejahteraan dan kepuasan dalam hidup atau yang dikenal 

dengan istilah subjective well-being dalam psikologi positif (Bahkruddinsyah, 2016). 

Selain itu, Subjective well-being menunjukkan kepuasan hidup dan evaluasi terhadap 
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domain-domain kehidupan yang penting seperti pekerjaan, kesehatan, dan hubungan 

dengan orang lain (Diener & Biswa 2008).Selain itu, bekerja diyakini dapat 

membawa lansia pada kebahagiaan. Menurut Lupton, Stahl dan Archer (2010) 

menyebutkan masuknya lasnia ke dunia kerja membuat lansia tetap aktif dan merasa 

lebih sejahtera (Greengross dkk, 2012). 

c. Psikologis  

  Kebahagiaan dapat dilihat dari sisi psikologis yaitu resiliensi dan optimisme. 

Seseorang dapat bahagia dengan cara apapun tidak terkecuali dengan cara seseorang 

mampu bangkit dari keterpurukan dan melanjutkan kehidupannya setelah tertimpa 

kemalangan. Hasil yang didapatkan dari penelitian yang sudah dilakukan pada 

masing-masing informan, keenam informan mampu bangkit dari keterpurukan atau 

kemalangan yang menimpa pada diri mereka setelah ditinggal anak dan pasangan 

hidupannya. Berbagai cara dilakukan informan untuk mengatasi kemalangannya 

diataranya informan mencoba mengikhlaskan dan merelakan dengan kepergian 

pasangannya yang sudah meninggal dan berusaha hidup lebih baik dengan cara-cara 

mereka sendiri. Hal ini sesuai dengan  penelitian yang dilakukan oleh Siebert (2005), 

dalam bukunya The Resiliency Advantage memaparkan bahwa yang dimaksud 

dengan resiliensi adalah kemampuan untuk mengatasi dengan baik perubahan hidup 

pada level yang tinggi, menjaga kesehatan di bawah kondisi penuh tekanan, bangkit 

dari keterpurukan, mengatasi kemalangan, merubah cara hidup ketika cara yang lama 

dirasa tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada, dan menghadapi permasalahan 

tanpa melakukan kekerasan (Aprilia, 2013).  

Secara psikologis, wanita bisa lebih kuat menghadapi perpisahan, baik itu 

kematian maupun perceraian dengan pasangan, ketimbang laki-laki, namun ibu 

tunggal tetap merasakan perasaan sedih dan kesepian dengan kondisinya yang dalam 

kesendirian. Mereka juga merasa terbebani dengan sikap dan prasangka dari orang 

lain disekitar mereka. Resiliensi merupakan kemampuan individu untuk 
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menyesuaikan diri dan beradaptasi terhadap perubahan, tuntutan, dan kekecewaan 

yang muncul dalam kehidupan (Aprilia, 2013). 

Selanjutnya, dari hasil wawancara dan observasi yang sudah dilakukan oleh 

peneliti bahwa keenam informan dapat mengevaluasi dirinya dengan cara-cara 

positif, sehingga informan memiliki kontrol yang baik terhadap hidupnya. Masing-

masing informan memiliki harapan diantaranya berkeinginan selalu sehat supaya 

tetap dapat menemani anak cucunya, dan memiliki harapan suatu saat dapat tinggal 

bersama anak-anaknya kembali, untuk itu informan melakukan berbagai cara supaya 

informan dapat menghujudkannya dan menjadikannya nyata. hal ini sesuai dengan 

aspek dari self-esteem yang dikemukakan oleh Michinton (1993) yaitu: (1) menerima, 

menghormati dan menghargai dirinya sendiri; (2) memegang kendali atas hidupnya 

sendiri; (3) toleransi terhadap orang lain dan; (4) merencanakan serta merealisasikan 

tujuan hidup secara optimal (Aisyiah, 2015). 

d. Temuan Lain 

Meningkatkan religiusitas merupakan salah satu untuk mencapai kebahagiaan 

seperti yang ditemukan oleh peneliti pada informan TA, SH, SI, SM yang rajin dalam 

melakukan aktivitas seperti solat lima waktu, berpuasa dan mengaji, dengan 

melakukan hal tersebut informan merasa senang, hati terasa tentram dan lega. Begitu 

juga dengan informan YM yang rajin beribadah di Gereja untuk berdoa dan 

memngikuti kegiatan-kegiatan keagamaanya. Menurut Maulina (2015) ada 

keterkaitan antara religiusitas dengan psychological well being. Hal tersebut, berarti 

menyatakan bahwa seseorang dengan religiusitas yang baik juga akan memiliki 

psychological well being yang baik.Selanjutnya, menurut Pornamasari (2016) ada 

hubungan positif yang sangat signifikan antara partisipasi dalam aktivitas keagamaan 

dengan kebahagiaan. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi partisipasi dalam 

aktivitas keagamaan maka akan semakin tinggi pula kebahagiaan. Sebaliknya, 

semakin rendah partisipasi dalam aktivitas keagamaan maka akan semakin rendah 

pula kebahagiaan. 
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4. PENUTUP 

   Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap enam wanita 

lansia yang tinggal sendiri, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa wanita lansia yang 

tinggal sendiri dapat merasakan kebahagiaan dalam hidup dengan menjalin hubungan 

baik dengan orang lain, dimana keluarga memberikan perhatian melalui hal-hal 

seperti menanyakan kabar informan, memberikan dukungan dan selalu memantau 

kondisi kesehatan informan. Lingkungan masyarakat juga mempengaruhi 

kebahagiaan informan yang dimana lingkungan memberikan perhatiaan seperti 

membantu aktivitas sehari-hari informan dan menjadi teman mengobrol informan. 

   Selanjutnya, keterlibatan penuh merupakan salah satu cara yang dapat 

membuat informan bahagia, dengan masih dapat bekerja dan melakukan aktivitas 

sehari-hari informan merasa dirinya masih sanggup untuk mengurus dirinya sendiri 

sehingga tidak merepotkan anak-anaknya ataupun orang lain. Selain itu, bangkit dari 

keterpurukan/ resiliensi dapat membuat informan bahagia karena mampu menjalani 

kehidupannya kembali dengan memandang hidupnya secara positif dan selalu 

optimis, sehingga informan memiliki tujuan untuk direalisasikan. Dari penelitian 

yang sudah dilakukan oleh peneliti, peneliti juga menemukan bahwa religiusitas 

mempengaruhi kebahagiaan pada wanita lansia yang tinggal sendiri dengan 

melakukan sholat lima waktu, berzikir dan membaca Al-Qur’an. 

   Bagaimanapun kondisi kehidupan saat ini, lansia tetap menerima dan 

menjalani dengan bersyukur dan sealu bahagia. Selain itu, dengan sikap bersyukur, 

lansia merasa terus menerus diberikan kenikmatan seperti diberikan kesehatan, 

dimudahkan rizkinya dan yang paling membuat lansia bahagia yaitu masih 

diberikannya kesempatan untuk terus dapat melakukan sholat lima waktu walaupun 

dalam keadaan apapun. 
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