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Abstrak

Penelitian ini berusaha untuk mengungkap sisi positif dari kehidupan lansia, dimana
kebahagiaan (happiness) diharapkan dapat menjadi hasil akhir dari pencapaian kehidupan
lansia. Dibutuhkan faktor penyebab untuk meraih kebahagiaan lansia yakni melalui dukungan
sosial keluarga. Secara konsep teori dukungan sosial keluarga merupakan dukungan yang
dirasakan lansia dari keluarga yang mencakup emotional support, instrumental support,
informational support, dan appraisal support. Sedangkan kebahagiaan merupakan proses
integratif dimana lansia mempersepsi kebahagiaannya berdasarkan perspektif hedonia dan
eudaimonia. Subjek pada penelitian adalah lansia berusia 60-75 tahun yang ada di Kota
Malang sejumlah 278 lansia, teknik sampling menggunakan multistage sampling. Tujuan
utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dukungan sosial keluarga
terhadap kebahagiaan (happiness). Proses analisa menggunakan model struktural atau
structural equation modeling (SEM). Hasil menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kuat dari
dukungan sosial keluarga terhadap kebahagiaan (happiness) pada lansia di Kota Malang.

Kata Kunci: Kebahagiaan (happiness); hedonia; eudaimonia; dukungan sosial keluarga,
lansia.

Abstract

This study is aimed at revealing the positive sides of the elderly’s life where happiness is
expected to be the objective. To achieve it, social support from the family should become a
concern as family is considered to be the people whom the elderly are close to. Based on the
concept, the family support to the elderly theoretically includes of emotional support,
instrumental support, informational support and appraisal support. And the happiness which
involves integrative process from the hedonic and eudemonia perspectives. This study that
was conducted in Malang City applied multistage sampling and involved 278 elderly in the
age of 60 – 75 years old as the subjects. The main objective of the research is to explain the
influences of the social support of the family toward the happiness of the elderly in Malang
City. The Structural Equation Modeling (SEM) supported with Lisrel was applied to obtain
the findings. Finally, the result for elderly in Malang it can be concluded that the findings of
the research show that the the elderly’s happiness is influenced by family support.
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PENDAHULUAN

Pada masa lansia manusia telah mengalami perubahan fungsi-fungsi fisik maupun

psikologis. Perubahan-perubahan tersebut dapat dihadapi secara positif oleh lansia dengan

adanya dukungan sosial terutama keluarga, yakni: anak-anak maupun pasangan hidup.

Kondisi lingkungan sekitar sangat mempengaruhi nyaman atau tidaknya para lansia dalam

menghadapi beberapa perubahan dan keadaan tersulit dalam kehidupannya. Penelitian ini

berusaha untuk mengungkap sisi positif dari kehidupan lansia, dimana kebahagiaan

(happiness) diharapkan dapat menjadi hasil akhir dari pencapaian kehidupan lansia. Terdapat

dua konsep yang berbeda dalam menjelaskan kebahagiaan, Dimana awal mula

perkembangannya lebih banyak dibahas dalam kajian filosofis, kemudian terus mengalami

perkembangan hingga saat ini masuk kedalam ranah ilmiah psikologi kontemporer dan kajian

ini terus didiskusikan hingga saat ini.

Delle Fave, Massimini, & Bassi (2011) menjelaskan bahwa dikalangan para ahli

terdapat perbedaan dan perdebatan dalam memandang kebahagiaan, secara ilmiah terdapat

dua konsep terpisah dalam memandang kebahagiaan yakni hedonia dan eudaimonia. Tokoh-

tokoh hedonia menunjukkan bahwa memaksimalkan momen menyenangkan merupakan

jalan menuju kebahagiaan, sementara tokoh-tokoh eudaimonia berpendapat bahwa manjalani

kehidupan dan mengaktualisasikan potensi yang ada pada diri seseorang merupakan cara

untuk mewujudkan kesejahteraan (well-being). Konstruksi psikologis mengenai kebahagiaan

dan well-being dalam proses perkembangannya bukan tanpa pertentangan, manfaat atau

bahkan keberadaan kedua konsep tersebut telah diperdebatkan panjang lebar (Waterman,

2008).

Meskipun terjadi pertentangan, beberapa ahli terkemuka saat ini lebih melihat

manfaat dari pandangan hedonia dan eudaimonia yang kemudian memunculkan konsep

kesejahteran dan kebahagiaan yang terintegrasi. Hupert & So (2009) menggunakan istilah

“flourishing” (berkembang) untuk menggambarkan adanya gabungan kedua konsep yakni

hedonia dan eudaimonia. Beberapa penelitian secara metodologis telah menangkap bahwa

kedua perspektif tersebut memiliki jalur dalam pencapaian kebahagiaan atau kesejahteraan.

Ryan & Huta (2009) menyayangkan jika hanya SWB menjadi satu-satunya indikator

kesejahteraan dengan mengabaikan sumber kebahagiaan yang lain yakni fungsi individu.

Ryan & Huta mengakui bahwa SWB dapat menjadi indikator yang baik bagi kesejahteraan,

namun bila ditambahkan konteks fungsi, nilai-nilai, dan perilaku yang menimbulkan itu

terkait dengan pendekatan eudaimonia, maka kebahagiaan dapat dilihat secara lebih

terintergratif atau menyeluruh.



Konsep kebahagiaan pada penelitian menggunakan perpektif hedonia dan

eudaimonia, dimana perspektif hedonia yang digunakan adalah teori Subjective Well-Being

(SWB) yang dikembangkan Diener (2000), dimana kebahagiaan yaitu kepuasan dan dan

keseimbangan antara afek positif dan afek negatif. Sedangkan perspektif eudaimonia

menggunakan prinsip teori dari Ryff (1995), dengan teorinya yang terkenal yakni

Psychological Well-Being (PWB) mengungkapkan bahwa kebahagiaan mencerminkan sejauh

mana seseorang mampu mewujudkan fungsi psikologis positif (positive psychological

functioning) yang dimilikinya, aspek-aspek yang dikembangkan oleh Carol Ryff: (1) self

acceptance, sikap positif terhadap diri sendiri, menerima semua hal baik maupun buruk

tentang dirinya, merasa positif dan dapat menerima apa yang terjadi di masa lalu; (2) positive

relation with others, memiliki kualitas diri dalam menjalin hubungan dengan orang lain.

Antara lain: memiliki hubungan dekat dengan orang lain, peduli dengan keadaan orang-orang

sekitar, dapat membina hubungan baik dan menyayangi orang lain, serta dapat memberi dan

menerima dalam menjalin hubungan dengan sesama; (3) autonomy, sikap mandiri.

Dituangkan dengan sikap percaya diri atau yakin pada kemampuan diri, dapat mengatasi

persoalan dengan baik, dan dapat mengatur perilaku; (4) environmental mastery, kemampuan

untuk mengelola kehidupan dan lingkungan. Dengan cara dapat mengontrol dan mengatur

lingkungan sekitar, dapat mengatur sesuatu dengan baik, dapat memanfaatkan kesempatan,

dan dapat memilih apa yang baik dan sesuai dengan diri; (5) purpose in life, memiliki tujuan

hidup. Keyakinan bahwa hidup seseorang adalah bermakna, baik kehidupan yang telah

dijalani maupun yang sedang berlangsung; memiliki tujuan  hidup; atau mengetahui apa yang

ingin dicapai dalam hidup; (6) personal growth, bersikap terbuka terhadap pengalaman baru

serta memiliki keterbukaan untuk mengembangkan diri. Sadar tentang pentingnya

berkembang secara berkelanjutan, melihat diri sebagai pribadi yang tumbuh dan menjadi lebij

baik, terbuka pada hal-hal baru, mengenali potensi diri, menjadi lebih baik dari sisi

pengetahuan diri dan hidup yang lebih efektif.

Variabel yang mempengaruhi kebahagiaan pada lansia adalah dukungan sosial,

merupakan ketersediaan bantuan dari orang lain, merupakan sesuatu yang didapat seseorang

dalam hubungannya dengan orang-orang disekitarnya (Dalton, 2001). House (dalam Glanz,

2002) mengidentifikasi empat tipe dukungan sosial: (1) dukungan emosional (emotional

support), dukungan yang dibutuhkan oleh individu yang berupa empati, cinta, dan

kepercayaan diri sebagai bentuk motivasi, perhatian dan perasaan untuk didengarkan. Empati

terwujud dalam sikap ikut merasakan emosi yang dialami individu lain; (2) dukungan

instrumental (instrumental support), bantuan nyata (fisik) untuk menunjang layanan, misal:



bantuan peralatan, uang, transportasi, waktu dan lingkungan yang menyangkut kebutuhan

hidup seseorang; (3) dukungan informasi (informational support), pemberian nasehat, saran,

dan penyediaan informasi umum yang dibutuhkan seseorang; (4) dukungan penghargaan

(appraisal support), informasi yang berguna untuk penilaian diri, penilaian yang dirasakan

positif akan membantu individu dalam meningkatkan identitas pribadi serta pengembangan

kepribadian.

Hasil penelitian terdahulu yang diterbitkan oleh B2P3KS (Purnomo, 2009)

menunjukkan bahwa dukungan sosial menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepuasan

hidup pada lansia, kepuasaan hidup akan mendorong tingkat kebahagiaan personal pada

lansia. Sedangkan penelitian lain pernah dilakukan oleh Sugiarto (2010) dengan judul

penelitian: Hubungan Dukungan Sosial dengan Kesejahteraan Psikologis (Psychological

Well-Being) pada Lansia di Panti Werdha “X” Bandung, pada penelitian tersebut diperoleh

hasil bahwa dukungan sosial memberikan kontribusi yang tinggi terhadap kesejahteraan

psikologis lansia.

Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui seberapa besar kontribusi

dari emotional support, instrumental support, informational support, dan appraisal support

dalam menjelaskan dukungan sosial keluarga yang dirasakan oleh lansia; (2) untuk

mengetahui seberapa besar kontribusi dari indikator-indikator kebahagiaan (happiness) pada

perspektif hedonia dan eudaimonia dalam menjelaskan kebahagiaan (happiness) pada lansia;

dan (3) untuk menjelaskan pengaruh dukungan sosial keluarga terhadap kebahagiaan pada

lansia di Kota Malang.

METODE

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode

survey, yaitu dengan penyebaran kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah Lansia di

Wilayah Kota Malang. Data statistik populasi lansia di wilayah Kota Malang berjumlah

59.852 jiwa. Adapun jumlah sebaran populasi lansia per-kecamatan di Kota Malang. Adapun

pemilihan sampel menggunakan teknik multistage sampling. Dimana model pemilihan

sampel menggunakan proses random secara bertingkat. Dalam beberapa tulisan juga diartikan

bahwa multistage sampling merupakan pemilihan sampel penelitian dengan menggunakan

beberapa teknik sampling. Pemilihan sampel pada penelitian ini diawali dengan pengumpulan

data populasi lansia dari seluruh Kecamatan yang ada di wilayah Kota Malang, selanjutnya

pemilihan kecamatan diambil secara acak yakni dari 5 kecamatan yang ada dipilih menjadi 3

kecamatan, selanjutnya dari tiap kecamatan yang telah dipilih dambil masing-masing 3



kelurahan terpilih yang nantinya wilayah tersebut akan menjadi target untuk pengambilan

sampel penelitian. Dari beberapa kelurahan yang telah dipilih diambil sampel penelitian

sejumlah 278 lansia.

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian adalah kuesioner, dimana subjek penelitan

diminta untuk memilih jawaban yang sesuai dengan keadaaan diri berdasarkan pernyataan-

pernyataan yang ada. Terdapat dua kuesioner dalam penelitian ini, yakni: Skala Dukungan

Sosial Keluarga dan Skala Kebahagiaan (Happiness). Jenis alat ukur untuk mendapatkan data

penelitian ini adalah kuesioner berupa skala psikologi yang diaplikasikan dengan format

rating scale. Summated ratings atau biasa disebut Skala Likert dengan alternatif respon

pernyataan pada skala empat. Spesifikasi kisi-kisi alat ukur dikembangkan dari definisi

operasional variabel yang didalamnya terkandung aspek-aspek dan indikator yang kemudian

dijabarkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan.

Teknik pengolahan dan analisis data menggunakan teknik analisis inferensial dengan

menggunakan uji SEM (Structural Equation Modelling). Teknik analisis inferensial

menggunakan SEM (Structural Equation Modelling) digunakan untuk mengetahui kontribusi

dari variabel dependen secara compensatory, dilaksanakan dengan membuat pemodelan

struktural dengan teknik CFA, untuk menguji kecocokan model sebagai pembuktian

hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dukungan Sosial Keluarga

Variabel dukungan sosial keluarga ( ) memiliki 4 aspek atau tipe, yaitu: emotional

support ( ), instrumental support ( ), informational support ( ), dan appraisal support( ). Hasil kecocokan model struktural menunjukkan /df (Chi square/degree of freedom)

= 4.67/2 = 2.335 (˂ 3) pada p-value 0.09682 (> 0.05), RMSEA 0.069 (˂ 0.08), GFI 0.99, dan

CFI 1.00, menunjukkan bahwa model tersebut fit/cocok.

Dukungan Sosial
Keluarga ( )

0.91

0.64

0.87

0.75



Variabel Teramati Koefisien
Loading Factor

T-value * Validitas**

Emotional Support 0.91 18.57 VS
Instrumental Support 0.64 11.41 VS
Informational Support 0.87 17.52 VS
Appraisal Support 0.75 14.22 VS

Keseluruhan T-value > 1.96, selain itu dari koefisien loading factor tiap indikator

mendapatkan koefisien > 0.50 (very significant). Membuktikan bahwa = ditolak, =

diterima, artinya bahwa “ada kontribusi dari aspek emotional support, instrumental support,

informational support, dan appraisal support dalam menjelaskan variabel dukungan sosial

keluarga”. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa dukungan sosial

keluarga terbukti dapat dijelaskan melalui 4 aspek atau tipe yang ada, yakni: emotional

support, instrumental, support, informational support, dan appraisal support. Hasil ini

mendukung konstruksi teoritis yang dikemukakan oleh House (dalam Rook, 1990) yang

menyebutkan terdapat 4 tipe dalam dukungan sosial, antara lain: (1) emotional support,

melibatkan penyediaan empati, cinta, kepercayaan, dan sikap peduli atau perhatian; (2)

instrumental support, melibatkan pemberian bantuan dan layanan nyata yang langsung

membantu seseorang; (3) informational support, melibatkan pemberian nasihat, saran, dan

informasi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah; (4) appraisal support, melibatkan

penyediaan informasi yang berguna untuk tujuan evaluasi diri, umpan balik yang konstruktif,

penegasan, dan perbandingan sosial. Dalam penelitian ini dukungan sosial diutarakan secara

spesifik yaitu diberikan oleh keluarga, menunjukkan bahwa lansia di Kota Malang juga

menerima dukungan sosial dari keluarga mereka dalam bentuk dukungan emosional,

instrumental, informasi, dan penghargaan.

B. Kebahagiaan (Happiness)

Varibel kebahagiaan (happiness), dijabarkan menjadi 2 sub variabel yakni hedonia

( ) dan eudaimonia ( ). Pada variabel perspektif hedonia ( ) terdapat 3 aspek yang

menyertainya, yakni: positive affect ( ), negative affect ( ), dan life satisfaction ( ).

Sedangkan perspektif eudaimonia ( ) memiliki 6 aspek yang menyertainya, yakni: self-

acceptance ( ), positive relation with others ( ), autonomy ( ), environmental mastery

( ), purpose in life ( ), personal growth ( ). Hasil kecocokan model struktural

menunjukkan /df (Chi square/degree of freedom) = 27.23/18 = 1.513 (˂ 3) pada p-value

0.07471 (> 0.05), RMSEA 0.043 (˂ 0.08), GFI= 0.98 dan CFI= 1.00. Hasil perhitungan



tersebut menunjukkan bahwa pemodelan CFA pada variabel kebahagiaan (happiness) secara

keseluruhan sudah fit/cocok.

Loading factor variabel teramati ≥ 0.50 menunjukkan setiap aspeknya memiliki

kualitas validitas konstruk very significant, kecuali aspek negative affect ( ), yang memiliki

loading factor 0.48 (˂ 0.50) yang berarti memiliki kualitas valid dalam validitas konstruknya.

Selain itu diketahui nilai phi ( ) sebesar 0.88, terdapat korelasi dari kedua variabel, dapat

diartikan bahwa variabel laten hedonia dan eudaimonia dapat menggambarkan satu variabel

yang sama, dalam hal ini adalah dapat menjelaskan  variabel kebahagiaan (happiness).

Berikut adalah hasil koefisien CFA dari variabel kebahagiaan (happiness):

Variabel
Laten

Variabel Teramati Koefisien
Loading
Factor

T-value * Validitas*
*

Hedonia Positive Affect 0.87 16.56 VS
Negative Affect 0.48 7.10 V
Life-Satisfaction 0.73 13.46 VS

Eudaimonia Self-Acceptance 0.74 13.95 VS
Positive Relation with
others

0.82 16.61 VS

Autonomy 0.79 15.35 VS

Hedonia ( )0.87

0.48

0.73

Eudaimonia( )
0.74

0.82

0.79

0.83

0.84

0.86

0.88



Environmental Mastery 0.83 16.80 VS
Purpose in Life 0.84 17.16 VS
Personal Growth 0.86 17.56 VS

Dari hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa = ditolak, = diterima,

artinya bahwa “ada kontribusi dari indikator-indikator kebahagiaan (happiness) pada

perspektif hedonia dan eudaimonia dalam menjelaskan kebahagiaan (happiness) lansia”.

Dapat diartikan dengan menggambarkan kebahagiaan melalui 2 perpektif yang berbeda yakni

hedonia dan eudaimonia dapat memperlihatkan kebahagiaan (happiness) secara menyeluruh.

Hal ini menjadi temuan bahwa pernyataan beberapa peneliti antara lain Huta dan Ryan

(2010) yang berusaha melakukan uji integratif menggukan perpektif hedonia dan eudaimonia

terbukti dapat dilakukan, bahwa kebahagiaan akan lebih bagus untuk digambarkan jika

memenuhi konsep dari perpektif hedonia dan eudaimonia.

C. Dukungan Sosial Keluarga terhadap Kebahagiaan (Happiness)

Hasil kecocokan model struktural menunjukkan nilai /df (Chi square/degree of

freedom) = 44.13/33 = 1.337 (˂ 3) pada p-value 0.09331 (> 0.05), RMSEA 0.035 (˂ 0.08),

GFI = 0.98 dan CFI = 1.0, disimpulkan model fit/cocok. Penggambaran pengujian kecocokan

model struktural variabel dukungan sosial keluarga terhadap kebahagiaan (happiness) adalah

sebagai berikut:

Duk. Sos.
Keluarga ( )

0.58

0.25

0.46

0.53

Eudaimonia( )
0.86

0.75

0.63

Hedonia ( ) 0.79

0.46

0.83

0.73

0.90

0.91

0.95

0.93



Pada model struktural yang sudah dinyatakan fit diatas, tampak bahwa koefisien jalur

(path coefficient) secara empirik memiliki T-value > 1.96, artinya model struktural pengaruh

dukungan sosial keluarga dan kebahagiaan (happiness) pada lansia di Kota Malang, dimana

variabel kebahagiaan digambarkan berdasarkan perspektif hedonia dan eudaimonia terbukti

fit secara signifikan.

Path Koefisien
Regresi

T-value Kesimpulan

Dukungan Sosial Keluarga 
Hedonia

0.95 12.61 Very Signifikan

Dukungan Sosial Keluarga 
Eudaimonia

0.93 13.27 Very Signifikan

Diketahui bahwa T-value untuk perpektif hedonia adalah 12.61 ( > 1.96) dan perpektif

eudaimonia 13.27 ( > 1.96). Selain itu pada path coefficient atau koefisien beta (β) untuk

perpektif hedonia 0.95 dan perpektif eudaimonia 0.93, koefisien beta (β) memperoleh skor >

0.50 (very significant). Membuktikan bahwa = ditolak, = diterima, artinya bahwa “ada

pengaruh dari dukungan sosial keluarga terhadap kebahagiaan (happiness) pada lansia”.

Menunjukkan bahwa lansia di Kota Malang keadaan kebahagiaannya dipengaruhi oleh faktor

dukungan sosial keluarga. Jika disimulasikan semakin tinggi dukungan sosial keluarga yang

dirasakan oleh lansia akan membuat semakin meningkatnya keadaan kebahagiaannya.

Berdasarkan keadaan lansia di Kota Malang diketahui bahwa sebagian besar lansia masih

tinggal dengan anggota keluarga yang lain, seperti: suami/istri, anak, menantu, cucu, dll atau

biasa disebut sebagai multigeneration househoulds. Hal ini menjadi penguat bahwa dengan

dekatnya jarak tinggal keluarga yang ada, membuat dukungan untuk lansia menjadi lebih

tinggi. Dari pengalaman lansia di Kota Malang melalui pertanyaan apa yang membuat lansia

merasa bahagia, sebagian besar lansia di Kota Malang menyebutkan bahwa dapat berkumpul

dengan keluarga, yakni: suami/istri/anak/cucu/menantu/keluarga yang lain membuat mereka

dapat merasakan kebahagiaan.

SIMPULAN DAN SARAN

Beberapa simpulan dari penelitian ini adalah:

1. Emotional support, instrumental support, informational support, dan appraisal

support secara signifikan memiliki kontribusi dalam menggambarkan variabel

dukungan sosial keluarga.

2. Berdasarkan pengujian model struktural SEM, diperoleh hasil bahwa dalam

menggambarkan kebahagiaan (happiness) pada lansia terdapat kontribusi dari



perspektif hedonia dan eudaimonia. Hal ini dinilai penting untuk memperlihatkan

gambaran kebahagiaan (happiness) pada lansia secara terintegrasi.

3. Dari pengujian path diagram antara variabel dukungan sosial dan kebahagiaan

(happiness) diketahui bahwa dukungan sosial keluarga memiliki pengaruh positif

terhadap kebahagiaan, dalam hal ini digambarkan dari perpektif hedonia dan

eudaimonia. Menunjukkan bahwa dukungan sosial keluarga memiliki pengaruh

penting dalam meningkatkan kebahagiaan pada lansia.

Sedangkan saran yang dikembangkan antara lain:

a. Penelitian mengenai lansia masih sedikit untuk dilakukan di Indonesia, sehingga

diharapkan nantinya akan ada lebih banyak lagi penelitian-penelitian lain yang

memiliki perhatian mengenai perkembangan masa lansia dengan variabel yang lebih

beragam.

b. Penelitian dilakukan di Kota Malang, sehingga hasilnya hanya dapat digeneralisasikan

pada lansia di wilayah Kota Malang. Untuk penelitian-penelitian selanjutnya agar

lebih variatif dalam pemilihan wilayah penelitian dengan jumlah subjek yang lebih

banyak lagi, sehingga hasil penelitian dapat lebih bervariatif dan digeneralisasi lebih

luas lagi.

c. Penelitian ini merupakan penelitian guna mendukung beberapa penelitian dan

pandangan peneliti sebelumnya yang berusaha menggambarkan kebahagiaan secara

menyeluruh yakni, dari perpektif hedonia dan eudaimonia. Dimana penelitian yang

serupa guna mengungkap kebahagiaan secara terintegratif ini masih jarang untuk

dilakukan. Sehingga untuk penelitian lanjutan yang juga tertarik dalam topik

kebahagiaan (happiness) dapat melakukan pengukuran dengan menggunakan dua

perspektif ini, yakni hedonia dan eudaimonia.

d. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian terkait kebahagiaan pada

lansia untuk lebih bisa mengembangkan pada variabel-variabel lain yang

kemungkinan juga memiliki pengaruh pada kebahagiaan lansia, sehingga dapat lebih

memberikan warna dalam kajian mengenai kebahagiaan (happiness) pada lansia.
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