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KESEJAHTERAAN SUBJEKTIF PADA LANSIA PWRI 
 

Abstrak 
 

Lansia di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya, menurut Badan 

Pistik Indonesia 2018 memiliki populasi lansia 9,27% lebih banyak dari tahun 

sebelumnya yang hanya 8,97%. Peningkatan jumlah lansia merupakan dampak 

positif dan meningkatkan taraf  hidup di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk memahami dan mendiskripsikan kesejahteraan subjektif pada lansia pada 

komunitas lansia Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI). Subjek 

penelitian berjumlah 10 orang lansia yang memiliki pasangan dan sudah tidak 

memiliki pasangan, ditentukan dengan teknik purposive sampling. Metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesejahteraan subjektif pada lansia 

diperoleh perasaan puas dengan kehidupan yang dijalani baik dari keadaan 

keluarga, aktivitas yang dijalani, materi, perasaan bahagia, bersyukur, enjoy, 

bangga, senang dan nyaman baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan 

masyarakat. Lanjut usia yang bahagia membantu lansia untuk menghadapi 

kenyataan, berperan aktif dalam kehidupan, serta memahami tujuan hidupnya. 

Prinsip dan nilai yang dijalankan selama menjalani kehidupan sebagai seorang 

lansia ada tiga yaitu berguna bagi diri sendiri, sehat jasmani dan rohani, serta 

selalu bersyukur kepada Tuhan. 
 

Kata Kunci : lanjut usia, kesejahteraan subjektif, lansia yang memiliki pasangan, 

lansia yang tidak memiliki pasangan 
 

Abstract 
 

Elderly in Indonesia has increased every year, according to the Central Statistics 

Agency in 2018 Indonesia has an elderly population of 9.27% more than the 

previous year which was only 8.97%. Increasing the number of elderly is a 

positive impact and improve living standards in Indonesia. The purpose of this 

study is to understand and describe the subjective well-being of the elderly in the 

elderly community of the Unitary Republic of Indonesia (PWRI). The subjects of 

the study were 10 elderly people who have a partner and no longer have a partner, 

determined by purposive sampling technique. The data collection method in this 

study was a semi-structured interview. The results of this study indicate that 

subjective well-being in the elderly is obtained by feeling satisfied with life that is 

lived both from family circumstances, activities undertaken, material, feeling 

happy, grateful, enjoy, proud, happy and comfortable both in the family 

environment and community environment. Happy seniors help the elderly to face 

reality, play an active role in life, and understand their life goals. There are three 

principles and values that are carried out during life as an elderly person, which 

are useful for oneself, physically and mentally healthy, and always grateful to 

God. 
 

Keywords: elderly, subjecktif well-being, elderly who have life partners, elderly 

who don’t have life partners 
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1. PENDAHULUAN  

Menurut Rohmah dkk tahun 2012 menyebutkan bahwa salah satu parameter 

tingginya kualitas hidup dari lanjut usia yang membuat mereka dapat menikmati 

kehidupan pada masa tuanya adalah kesejahteraan. Diener, Suh, Lucas, dan Smith 

(dalam  Awad & Mayasari, 2015) menyatakan istilah kesejahteraan telah 

digunakan untuk merujuk pada bagaimana orang mengevaluasi hidup mereka. 

Kesejahteraan sendiri mencakup kepuasan hidup, kecemasan, dan tingkat depresi 

serta emosi positif dan mood. Tingkat kesejahteraan seseorang dihitung dari dua 

hal utama utama, yaitu kepuasan dalam hidup dan kebahagiaanyang akan 

menunjang kehidupan  lansia. 

Populasi lansia di Indonesia cukup besar dengan jumlah lansia di tahun 

2018 sebanyak 24,49 juta jiwa yang merupakan 9,27% dari keseluruh penduduk 

Indonesia. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya 

terdapat 8,97% atau sekitar 23,4 jiwa dan diprediksi akan terus meningkat setiap 

tahunnya.(Badan Pusat Statistik, 2018). Menurut Roach meningkatnya jumlah 

lansia mengakibatkan munculnya  tantangan  psikologis yang dapat terjadi pada 

lansia dan dapat timbul karena pensiun, stereotip tentang penuaan, penyakit 

kronis, kematian teman, masa menjanda dan relokasi dari rumah (Sari & Yuslia, 

2013). Menurut Cid, Ferrés & Rossi (2007) lansia yang memiliki pasangan hidup 

memiliki kebahagiaan yang lebih tinggi dari pada lansia yang sudah tidak 

memiliki pasangan hidup. Lansia sebagai mahkluk sosial, membutuhkan orang 

lain untuk berinteraksi untuk membantu mencapai kebahagiaannya. Hal yang 

berkaitan dengan kesejahteraan psikologis, persepsi terhadap dukungan sosial 

juga mempengaruhi keadaan lansia itu sendiri. 

 Sebuah penelitian di jurnal psikologi abnormal oleh El Fried pada tahun 

2015 telah meneliti tingkat depresi dari lansia yang merasa kehilangan akibat 

ditinggal mati oleh pasangannya, hasilnya menyatakan bahwa tingkat depresi 

yang dialami lansia tersebut lebih tinggi. Hal tersebut juga menurunkan tingkat 

kebahagiaan yang membuat individu tidak dapat menikmati hidupnya 

sebagaimana seorang lansia yang masih memiliki pasangan (Rudianto, 2017). 

Menurut Suri ( dalam  Zulfiana, 2014) muncul dampak negatif pada para lansia 
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yang tinggal terpisah dari keluarga berupa kondisi psikis. Beberapa dampak lain 

yang dialami lansia saat terpisah dengan keluarganya adalah merasakan perasaan 

kesepian, merasa ditelantarkan dan bahkan mengalami depresi. Selain hal tersebut 

biasanya lansia juga mengalami penurunan kepuasan hidup dan kebahagiaan juga 

menjadi dampak negatifnya (Cid, Ferrés & Rossi, 2007). Dari fenomena-

fenomena diatas dapat dijadikan pemikiran bagaimana tingkat kesejahteraan pada 

orang-orang lanjut usia yang masih memiliki pasangan dan yang sudah tidak 

memiliki pasangan sekarang ini. Seiring dengan pertumbuhan lansia yang terus 

meningkat dari tahun ke tahun apakah para lansia yang ditinjau dengan status 

perkawinan ini sudah merasakan sejahtera. 

Di Indonesia terdapat sebuah organisasi yang menaungi lansia terutama 

lansia purna tugas sebagai pegawai negeri sipil yang sering di sebut Persatuan 

Wredatama Republik Indonesia atau disingkat PWRI. Organisasi ini memiliki 

tujuan untuk meningkatan kesejahteraan lansia khususnya lansia pensiunan sipil 

di Indonesia. Anggota PWRI dapat berperan dalam prakarsa pembentukan, 

pembinaan dan pengembangan Posdaya sehingga dapat menjadi pemrakarsa,  

penasihat maupun fasilitator pengembangan. Selain itu anggota PWRI dapat 

saling bersilaturahmi dan berbagi pengalaman serta meningisi waktu luang yang 

dulunya digunakan untuk bekerja sehingga diharapkan dapa tmeningkatkan 

kesejahteraan para lansia. (PWRI, 2017) 

Menurut bapak Wasimin ketua PWRI kecamatan Kartasura sebagian besar 

anggota adalah pensiunan pegawai negeri yang memiliki kesibukan dan pekerjaan 

yang padat sebelumnya sehingga ketika mereka pensiun merasa kebingungan hal 

apa yang harus dilakukan untuk mengisi waktu luang karena biasanya para 

pensiunan sudah tinggal sendiri tidak bersama anak-anak bahkan sudah 

ditinggalkan pasangan hidupnya. Banyak anggota yang merasakan kebingungan 

dirumah hanya berdiam diri karena dilarang anak-anak untuk bekerja dan merasa 

kurang dibutuhkan karena dianggap sudah tidak mampu melakukan suatu 

pekerjaan. Dengan mengikuti organisasi PWRI diharapkan para anggota merasa 

lebih produktif, saling bertukar pikiran, dan lebih bahagia. 
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Kesejahteraan subjektif sendiri menurut Indriyani (2013) adalah 

bagaimana cara individu mengevaluasi hidup yang didalamnya meliputi evaluasi 

kognitif yang berupa adanya kepuasan hidup (life satisfaction) maupun evaluasi 

afektif berupa adanya emosi positif (positive affect) dan emosi negatif (negative 

affect). Hal senada juga di utarakan oleh Diener, Suh, Lucas, dan Smith (1999) 

kesejahteraan subjektif merupakan perasaan individu terhadap kehidupannya, 

terdapat afeksi positif dan mengurangnya afeksi negatif mengalir. Komponen 

emosional mencerminkan intensitas dan frekuensi orang mengalami emosi. 

Individu dengan skor tinggi dengan emosi positif memiliki kepuasan hidup dari 

pengalaman dan sementara individu dengan nilai tinggi pada afeksi  negatifnya 

memiliki pengalaman hidup yang rendah (Watson dalam Hutz dkk, 2014). 

Kesejahteraan subjektif memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi 

yaitu terdiri dari self esteem yang tinggi, penerimaan diri, optimisme, hubungan 

sosial, kebermaknaan hidup bagi individu, tujuan hidup, keluarga dan komunitas 

dari lansia tersebut. Diener, Suh, Lucas, dan Smith (1999) mengungkapkan bahwa 

kesejahteraan subjektif terdiri dari dua komponen, yaitu Afek yang merupakan 

gambaran evaluasi langsung individu atas peristiwa yang terjadi dalam hidupnya 

yang kemudian individu akan meresponmya dengan positif jika mengalami 

sesuatu yang baik dan sebaliknya. Afek positif yang dominan cenderung 

direfleksikan sebagai kesejahteraan subjektif yang tinggi. Aspek kedua ialah 

kepuasan hidup yang merupakan bentuk kemampuan individu untuk menikmati 

pengalaman disertai dengan rasa kegembiraan. Menurut Indrayani (2013) faktor 

yang memengaruhi kesejahteraan subjektif adalah self-esteem yang tinggi, rasa 

kendali, ekstraversi, optimisme, hubungan sosial yang positif, serta rasa 

kebermaknaan dan tujuan hidup. Faktor-faktor tersebut sesuai dengan yang 

diutarakan oleh Afiatin ( dalam Safarina, 2016) yang  menentukan kesejahteraan 

subjektif yaitu ada dua, top-down teori dan bottom-up teori. Top-down sendiri 

menjelaskan bahwa kesejahteraan subjektif dipengaruhi oleh faktor-faktor 

kepribadian, seperti harga diri, optimisme, neurotisme, sedangkan teori bottom-up 

menjelaskan bahwa kesejahteraan subjektif dipengaruhi oleh faktor situasional 

atau lingkungan,  seperti halnya pekerjaan, keluarga, rekreasi, dan komunitas. 
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Berdasarkan paparan di atas, muncul pertanyaan, bagaimana kesejahteraan 

subjektif pada lansia yang masih memiliki pasangan hidup dan yang sudah tidak 

memiliki pasangan hidup. 

2. METODE 

Penelitian ini dilakukan di Persatuan Wredhatama Indonesia terletak di wilayah 

Kartasura dengan menggunakan metode penelitian kualitatif fenom. Penelitian ini 

mengunakan metode kualitatif dengan penggalian informasi melalui metode 

wawancara semi terstruktur dimana informan utama adalah lansia. Gejala 

penelitian yang akan menjadi fokus pembahasan dan yang akan diungkap dalam 

penelitian ini adalah kesejahteraan subjektif pada lansia PWRI. Pemilihan 

informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive dengan kriteria lansia 

yang berada di PWRI (Persatuan Wredhatama Republik Indonesia) yang masih 

memiliki pasangan dan lansia yang sudah tidak memiliki pasangan. Subjek dalam 

penelitian ini yakni terdiri dari 10 lansia berusia 60 tahun keatas dengan data 

sebagai berikut: 

Tabel 1. Informan penelitian 

Subjek Jenis Kelamin Usia 

(tahun) 

Pekerjaan Terakhir Status 

S Laki-laki ± 62  PNS (guru) Menikah 

NS Perempuan ± 63  PNS (guru) Janda 

PR Laki-laki ± 64  PNS (guru) Menikah 

SK Perempuan ± 64  PNS (guru) Janda 

SPH Laki-laki ± 64  PNS (guru) Menikah 

SS Laki-laki ± 64  PNS (Kepala Dinas) Menikah 

NNS Perempuan ± 67 PNS (Kepala 

Sekolah) 

Menikah 

SB Perempuan ± 69  PNS (guru) Janda 

P Perempuan ± 70  Ibu Rumah Tangga Janda  

CSM Perempuan ± 79 PNS (staff) Janda 

Informan terdiri dari 10 subjek dengan usia antara 62 tahun hingga 79 

tahun. Informan terdiri dari 6 perempuan dan 4 laki-laki, 5 diantaranya janda dan 

sisanya masih memiliki pasangan. 

 Teknik analisis data yang digunakan menggunakan analisis deskriptif. 

Dari hasil wawancara dikoding dan dikelompokkan sesuai kategorisasi aspek pada 
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variabel penelitian, kemudian mendeskripsikan pokok bahasan yang ditemukan, 

selanjutnya digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami dan mendiskripsikan) 

kesejahteraan subjektif pada lansia pada komunitas lansia Persatuan Wredatama 

Republik Indonesia (PWRI) 

Peneliti menemukan bahwa saat ini  informan yang memiliki pasangan 

maupun yang sudah tidak memiliki pasangan merasa bahagia dan puas akan hidup 

yang dijalani hingga saat ini. Sesuai dengan yang dikatakan oleh informan :. 

“...insyallah saya merasa bahagia lahir maupun batin ee...” (W.NS.  12-

16) 

“Ya puaslah” (W.P. 27)  

“Ya saat ini saya merasa puas dengan kehidupan yang saya alami, yang 

pertama karena anak saya sudah mandiri walaupun belum diberi 

momongan tapi sudah mandiri…, (W.SK. 16-27) 

Informan yang memiliki pasangan atau tidak memiliki pasangan merasa 

puas dengan apa yang ada di kehidupannya baik keadaan keluarga, aktivitas yang 

dijalani, materi, perasaan bahagia, bersyukur, enjoy, bangga, senang dan nyaman 

baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat 

“Ya puasnya saya ini mempunyai anak tiga, ketiga-tiganya sudah 

berkeluarga, sudah mempunyai anak, nah ketiga-tiganya sudah 

mempunyai anak to, berarti bibit saya sudah menetas jadi ada yang 

meneruskan kehidupan saya…” (W.CSM. 17-25) 

 “...sebagai lansia ini apabila sehat jasmani rohani dalam kehidupan 

sehari-hari kita keluarga ini selalu bersama  gitu saya puas begitu” W.SS. 

21-22) 

 “...saya merasa puas dengan kehidupan yang saya alami sebab karena 

saya, melaksanakan dalam hidup ini penuh dengan perasaan penuh 
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dengan kehidupan yang apa adanya, kemudian bersyukur akan nikmat 

Allah” (W.PR. 15-17) 

“Puas, ya puas ya sudah purna tugas jadi tugasnya sudah selesai, juga 

anak-anak sudah lulus sarjana semua walaupun hanya S1 semua, lalu 

yang ketiga sudah berumah tangga yang belum yang terakhir belum, yang 

sudah berumah tangga sudah bahagia mereka yang terakhir walaupun 

belum berumah tangga tapi sudah bisa mandiri gitu” (W.NNS. 12-17) 

Dua dari informan menyatakan kurang puas karena merasa kepuasan yang 

bersifat relatif dan dinamis sesuai keadaan yang sedang dialami menjadikan 

kepuasaan terpenuhi tergantung dengan penerimaan diri dari lansia sendiri. 

“Puas itu relatif mbak kepuasan itu relatif, kalau puas oleh takdir Allah 

itu mau ndak mau harus puas masalahnya  itu apa ya apa yang diberikan 

oleh sang pencipta seusia saya itu ada batas-batasnya ndak mungkin klo 

kita gak puas brarti mengingkari takdir. Tapi kalau dengan tujuan dan 

harapan itu tidak puas, sebab tujuan dan harapan itukan dinamis 

berkembang terus tapi kalau takdir itu kan lain kemampuan manusia itu 

kan terbatas tapi kalau tujuan dan harapan itu tidak akan ada puasnya...” 

(W.S. 12-18) 

“...biasa saja, begini lho dikatakan puas itu termasuk fifty-fifty situasi 

dalam kehidupan keluarga kemudian keluarga bahagia dan sejahtera 

kemudian bahagia didalam lahir maupun batin bisa tercukupi” (W.SPH. 

13-16) 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Indriyani (2013) yang menyatakan 

bahwa kesejahteraan subjektif adalah bagaimana cara seorang individu 

mengevaluasi hidup yang didalamnya meliputi evaluasi kognitif yang berupa 

adanya kepuasan hidup (life satisfaction) maupun evaluasi afektif berupa adanya 

emosi positif (positive affect) dan emosi negatif (negative affect). Kepuasan hidup 

berpatokan pada kepercayaan atau sikap individu dalam menilai kehidupannya 

(Schimmack, dalam Eiddan Larsen 2008). 
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Dukungan keluarga terutama anak kepada lansia sangat berpengaruh pada 

kepuasan yang dirasakan oleh informan. Terutama untuk informan yang telah 

ditinggal oleh pasangannya, hal yang membuat bangkit dari kesedihan, 

keterpurukan dan masalah ketika ditinggal oleh suami atau istrinya sehingga dapat 

kembali merasakan kepuasan hidup, kebanggaan dan lebih termotivasi adalah 

teman-teman, anak-anak dan keluarga subjek. 

“...sebagai lansia ini apabila sehat jasmani rohani dalam kehidupan 

sehari-hari kita keluarga ini selalu bersama  gitu saya puas begitu” W.SS. 

21-22) 

“...sangat bersyukur dapat bekerja sampai purna sampai pensiun dan 

sehat yang paling utama itu sehat, dan semua anak-anak menurut sama 

orang tua berbakti pada orang tua dan mereka tidak lupa berbakti pada 

Tuhan jadi sangat mensyukurinya” (W.NS.40-43) 

“...suatu kebahagiaan bersama eyangnya bersama-sama makan-makan 

begitu kalau dengan teman teman ya kadang apa ini ada piknik bersama 

misalnya dikelompok senam, atau pengajian itu sudah merupakan 

kebahagiaan tersendiri mbak soalnya bisa bertemu dengan teman-teman 

bersilaturahmi bisa seneng hatinyalah sehingga kejenuhan didalam 

rumah...” (W.NS.125-132) 

“...ya saling ngomong ngomong itu lho mana yang perlu mana yang tidak 

mana yang menguntungkan mana yang tidak, saling memberi apa ya mbak 

dukungan mendukung dari anak-anak dari saya, setiap hari sering nelpon 

gitu jadi lebih deket dan akrab sama anak-anak” (W.P.75-79) 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Desiningrum (2016) Terciptanya reaksi 

positif dari orang lain dan hal itu akan meningkatkan kembali harga diri seseorang 

terjadi ketika seseorang tersebut menerima dirinya sendiri dengan cara yang lebih 

positif, dan mereka akan tampil di hadapan orang lain dengan tingkat kepercayaan 

diri serta optimisme tertentu. Ditambah dengan pernyataan Cho et al (2015) yang 

menyatakan bahwa interaksi dengan teman dan keluarga serta hubungan jangka 
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panjang dapat mendukung positif kesejahteraan subjektif lansia, sehingga lansia 

dapat merasakan kepuasan dan kebahagiaan yang membuat informan lebih 

termotivasi dalam menjalani hidup. 

Tujuan hidup informan terdiri dari tiga hal yaitu tetap sehat dan panjang 

umur, dapat membahagiakan orang lain, serta meninggal dapat khusnul khotimah. 

 

“...kalau untuk saya sendiri ya kalau saya diberi umur panjang ya saya 

selalu meluhurkan asmanya melaksanakan tugas larangan di jalan yang 

benar kalau saya nerjang larangan ya mohon maaf...” (W.CSM.159-161) 

“...memiliki tujuan yang tenang tentram damai bermanfaat bagi 

lingkungan dan masyarakat pada umumnya, kita ajak bersama-sama 

menghadap ilahi rabi besuk itu dengan Khusnul Khotimah...”(W.S.216-

219) 

Informan mengevaluasi diri dengan cara meningkatkan ibadah dan belajar 

kembali hal-hal yang belum diketahui. 

 “Ya itulah sering-sering baca buku kita sering mendatangi pengajian 

pengajian itu jadikan selain kita mendapat pengetahuan kan hati kita 

seneng nah sudah tua kan itu sudah ya alhamdulilah masalah uang itu 

dari anak sudah ada tiap bualn dikirim dan saya walaupun sedikit ada 

pensiun, saya rilex saja anggap itu bukan apa ya ya syukuri lah...” 

(W.P.144-148) 

 “… kita selalu memohonkan kepada tuhan agar mereka selalu bahagia 

dan diberkati dalam menjalankan pekerjaannnya usahanya segala 

aktivitasnya semoga saya sekeluarga anak-anak dan cucu-cucu tidak 

melenceng dari kehendak tuhan” (W.117-123) 

Hal tersebut sesuai dengan teori Diener (2000) menyatakan bahwa orang 

merasa lebih bahagia dan puas atas hidupnya ketika orang tersebut lebih optimis 

tentang masa depannya. Selain itu, orang yang memiliki keinginan cenderung 
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lebih berbahagia dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki banyak 

keinginan (Wirawan, 2010). 

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kesejahteraan subjektif pada lansia 

yang memiliki pasangan maupun yang tidak memiliki pasangan terpenuhi. Hal 

tersebut terjadi karena adanya rasa puas ketika anak-anak informan sudah bisa 

hidup mandiri dan adanya dukungan keluarga yang cukup besar dan lingkungan 

masyarakat yang memberikan dukungan berupa penghormatan kepada lansia 

sehingga para informan tidak merasakan sendirian. Informan yang selalu 

bersyukur dan menerima keadaan apa adanya membuat informan tidak merasakan 

beban dalam menjalankan kehidupannya. 

“Ya saat ini saya merasa puas dengan kehidupan yang saya alami, yang 

pertama karena anak saya sudah mandiri walaupun belum diberi 

momongan tapi sudah mandiri, yang kedua anak saya sudah 

berkeluarga,…” (W.SK. 16-27) 

“Puas, ya puas ya sudah purna tugas jadi tugasnya sudah selesai, juga 

anak-anak sudah lulus sarjana semua walaupun hanya S1 semua, lalu 

yang ketiga sudah berumah tangga,…” (W.NNS. 12-17) 

“...saya merasa puas dengan kehidupan yang saya alami sebab karena 

saya, melaksanakan dalam hidup ini penuh dengan perasaan penuh 

dengan kehidupan yang apa adanya, kemudian bersyukur akan nikmat 

Allah” (W.PR. 15-17) 

“…kemudian kalau dimasyarakat itu saya senang selalu berkumpul 

dilingkungan itu saya senang ada kumpul kumpul musyawarah dan masih 

dibutuhkan gitu...” (W.SK.38-44) 

 

Nilai-nilai atau prinsip-prinsip hidup yang dinyatakan oleh lansia yang 

masih memiliki pasangan yaitu berguna untuk diri sendiri maupun orang lain, 

hidup bahagia jasmani maupun rohani dan selalu bersyukur kepada Allah. 

Sedangkan lansia yang sudah tidak memiliki pasangan juga menyatakan prinsip 

hidup yang dipegang adalah selalu bersyukur kepada Allah dan menerima hidup 

apa adanya. 
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Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan wawancara semi terstruktur 

sehingga proses pengambilan data tetap terarah dan penulis mendapatkan 

informasi yang sesuai dengan peneliti. Dalam penelitian ini adapun keterbatasan 

penulis dalam penelitian yang dilaksanakan yaitu kurang variatifnya subjek 

penelitian karena penulis menggunakan metode kualitatif dengan jumlah informan 

terbatas, informan penelitian hanya diambil dari satu organisasi lansia dalam 

wilayah yang sama sehingga hasil yang didapat mungkin akan menimbulkan 

perbedaan apabila digunakan untuk organisasi lansia pada wilayah yang lain.  

 

Gambar 1. Wawancara semi terstruktur 

 

4. PENUTUP  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diungkapkan pada 

penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan dari kesejahteraan subjektif pada lansia 

baik yang memiliki pasangan maupun yang tidak memiliki pasangan memiliki 

gambaran seperti merasakan kepuasan dan kebahagiaan dalam hidup, sedikit 

merasakan kesedihan, memiliki tujuan hidup, memandang dirinya positif, dan 

tetap produktif sesuai kemampuannya. Keberadaan informan dilingkungan 

masyarakat yang dihargai dan dihormati sebagai panutan dan contoh 

meningkatkan kepuasan dan kebahagiaan dalam diri lansia. Kehadiran keluarga 

terutama anak dan cucu merupakan motivasi terbesar informan dalam 

Kesejahteraan 

Subjektif  Lansia 

 Pola Pikir 

Penilaian lansia terhadap pencapaiannya 

yang dianggap sebagai sebuah kepuasan 

 Berkurangnya beban yang ditanggung 

selama hidup 

 Sukses membesarkan anak-anak baik 

dalam pendidikan maupun kehidupan 

 

 Mendapatkan dukungan dari keluarga 

maupun lingkungan 

 Memiliki tujuan hidup yang ingin dicapai 
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kehidupannya untuk mencapai kepuasan dan kebahagiaan subjektif. Dua orang 

lansia memandang kepuasan yang mereka rasakan selama ini bersifat relatif dan 

dinamis sesuai keadaan yang sedang dialami, hal-hal yang ingin 

Nilai-nilai atau prinsip hidup yang dijalani informan yang memiliki 

pasangan ada tiga hal yaitu berguna untuk diri sendiri dan orang lain, bahagia 

jasmani rohani. Sedangkan informan yang tidak memiliki pasangan menyatakan 

menerima kehidupan apa adanya dan kedua criteria informan memiliki prinsip 

selalu bersyukur kepada Allah. 

Berdasarkan kesimpulan  yang  sudah dikemukakan sebelumnya, dapat 

disampaikan beberapa saran diantaranya:  Bagi informan hendaknya selalu 

berpikiran positif dalam menyikapi sebuah permasalahan, selalu bersyukur 

dengan apa yang ada, menjalani kehidupan yang berorientasi kepada masa depan 

agar selalu termotivasi dalam menjalankan kehidupan, Keluarga hendaknya selalu 

memberikan dukungan dan kasih sayang kepada seorang lansia, karena salah satu 

faktor penting untuk mencapai kesejahteraan subjektif dengan level tinggi adalah 

dukungan keluarga agar informan tidak merasakesepian dan merasa di hormati 

serta disayangi agar fokus kepada kehidupan yang dijalaninya dan memiliki 

kepercayaan diri terhadap lingkungan yang baik, Para peneliti selanjutnya 

diharapkan dapat melakukan penelitian dengan metode kuantitatif agar 

mendapatkan lebih banyak subjek yang bervariasi, diharapkan peneliti juga 

melakukan penelitian dengan memperhatikan jenis-jenis lansia yang tidak 

memiliki pasangan untuk melihat gambaran kesejahteraan subjektif yang lebih 

luas. Untuk penelitian selanjutnya juga dapat dilihat apakah ada faktor-faktor lain 

yang dapat mempengaruhi kesejahteraan subjektif lansia yang masih memiliki 

pasangan atau yang tidak memiliki pasangan. 
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