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PENGARUH SENSE OF BELONGING TERHADAP KUALITAS HIDUP  

LANSIA DI PANTI WREDA 

 

Huda Saifullah Kamalie 

Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang 

hudaakamalie@gmail.com 

 

Kualitas hidup merupakan persepsi lansia mengenai kondisi dan situasi dimana hidupnya saat 

ini sudah memenuhi standar, harapan dan tujuan hidupnya. Sense of belonging adalah kondisi 

dimana lansia merasa memiliki keterikatan dengan lingkungan sekitarnya. Lansia dengan sense 

of belonging, memiliki persepsi yang positif terhadap lingkungan di sekitarnya. Sedangkan 

lansia adalah penduduk yang memiliki usia 60 tahun ke atas. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh sense of belonging terhadap kualitas hidup lansia di Panti Wreda. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan terhadap 105 orang lansia 

penghuni Panti Wreda dengan menggunakan teknik simple random sampling dalam 

pengambilan sampelnya. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah SOBI-P dan 

OPQOL-Brief. Analisa data menggunakan uji analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa ada pengaruh positif sense of belonging terhadap kualitas hidup lansia di 

Panti Wreda dengan nilai r=0.443 dan p=0.000, dan sumbangan efektif  oleh sense of belonging 

terhadap kualitas hidup lansia adalah sebesar 19.7% (r2=0.197). 

 

Kata kunci: Kualitas hidup, sense of belonging, lansia, Panti Wreda. 

 

In this study, life quality is an elder perception toward condition and situation of life including 

its standard, expectation and goal. Sense of belonging is a condition where elderly shows 

attachment to his surroundings. Elderly with sense of belonging has positive perception toward 

his surroundings.  In this study, elderly is individual age 60 years above. The objective of this 

study is to find out the effect of sense of belonging  in elderly at home care. This study was 

quantitative research conducted with 105 elderly at home care. Simple random sampling was 

used in this study. Meanwhile, SOBI-P and OPQOL-Brief were the instruments used in this 

study. The obtained data was analyzed by simple linear regression analysis test. The research 

revealed that there was a correlation between sense of belonging and elderly life quality living 

at home care with result r=0.443 and p=0.000, and the effective contribution of sense of 

belonging toward elderly life quality was 19.7% (r2=0.197). 

key words : life quality, sense of belonging, senior citizen, home care. 
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Upaya pemerintah dalam hal pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat 

adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah menghasilkan 

perbaikan kualitas kesehatan dan kondisi sosial masyarakat, salah satunya ditandai dengan 

meningkatnya usia harapan hidup. Peningkatan usia harapan hidup adalah salah satu faktor 

yang menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia (lansia), yaitu penduduk berusia 

60 tahun ke atas (Badan Pusat Statistik, 2013). Selain dalam rangka pembangunan nasional, 

fokus perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini banyak dilakukan oleh 

masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan manusia sehingga 

manusia bisa menjalani kehidupannya dengan baik dan sejahtera hingga akhir hayat. Hal ini 

juga berdampak kepada peningkatan jumlah lansia di masyarakat. Kesejahteraan dan temuan-

temuan ilmu kesehatan membuat manusia pada masa ini memiliki kesempatan untuk menjalani 

kehidupan yang lebih lama. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan 

bahwa Indonesia termasuk 5 besar negara dengan jumlah penduduk lansia terbanyak di dunia 

dengan jumlah mencapai 18,1 juta orang (kompasiana.com, 2014).  

Jika pada tahun 2010 jumlah lansia adalah 18,1 juta orang, maka diperkirakan jumlah lansia 

akan mencapai 80 juta pada 2030 (poskotanews.com, 2013). Masa lansia adalah periode 

penutup dalam kehidupan manusia. Pada masa ini salah satunya dikenal sabagai masa 

pemisahan antara seorang individu dengan orang-orang di sekitar maupun lingkungannya, 

dikenal sebagai teori pemisahan (disengangement theory) yang menyatakan bahwa orang-orang 

lanjut secara perlahan-lahan menarik diri dari masyarakat (Cumming & Henry dalam Santrock, 

2002). Pemisahan ini disebabkan oleh kemampuan individu yang menurun dan pengurangan 

aktivitas yang biasa dilakukan, sehingga menyebabkan dirinya lebih banyak melakukan 

kegiatan dengan dirinya sendiri tanpa banyak berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. 

Namun, tak sedikit penelitian yang menentang teori tersebut. Santrok (2002) menyebutkan 

bahwa, semakin orang lanjut usia aktif dan terlibat, semakin kecil kemungkinan mereka 

menjadi renta dan semakin besar kemungkinan mereka merasa puas dengan kehidupannya. 

Dengan penjelasan teori di atas tidak menutup kenyataan bahwa ketika seseorang berada pada 

masa lanjut usia, akan terjadi penurunan kemampuan dan kesehatan di dalam dirinya.  

Pertumbuhan angka lansia di masyarakat menimbulkan tantangan mengenai peningkatan 

ketergantungan lansia yang disebabkan oleh kemunduran fisik, psikis, dan sosial lansia. 

Ketergantungan ini merupakan kebutuhan primer lansia yang mempengaruhi kualitas sisa 

hidupnya. Ketidakmampuan lansia dalam memenuhi kebutuhannya sendiri dan lebih banyak 

bergantung kepada orang lain, membuatnya membutuhkan banyak perhatian yang lebih dari 

orang lain, khususnya perhatian dari keluarga sebagai satuan terkecil dari masyarakat yang 

memiliki peran penting dalam merawat dan meningkatkan kualitas hidup lansia. Namun tak 

jarang dengan banyaknya kebutuhan lansia yang harus dipenuhi baik fisik maupun psikologis, 

keluarga merasa tidak mampu untuk merawat dan memenuhi kebutuhan mereka di rumah, hal 

ini dikarenakan urusan anak atau anggota keluarga lain yang sudah banyak menyita waktu.  

Menurut UU No. 13 tahun 1998, lansia dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: lanjut usia 

potensial dan lanjut usia tidak potensial. Lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih 

mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa. 

Sedangkan lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah 

sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Lansia mempunyai hak yang sama 

dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai bentuk peningkatan 

kesejahteraan bagi lansia, banyak lembaga pemerintahan maupun swasta yang mendirikan panti 

sosial yang ditujukan untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial 
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agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar, yang salah satunya dikenal 

sebagai Panti Sosial Tresna Wreda (PSTW) atau Panti Jompo.  

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Ningsi (2013) terhadap anak 

kandung yang menitipkan orang tua mereka ke Panti Wreda, ditemukan tiga alasan yang 

mengharuskannya untuk menitipkan orang tua mereka ke Panti Wreda. Beberapa di antaranya 

karena anak sibuk dengan pekerjaan, anak merasa keberatan mempedulikan keadaan orang tua 

dan disharmonisasi antara anak dan orang tua. Keluarga yang tidak memiliki cukup waktu atau 

tenaga untuk merawat lansia di rumah biasanya akan memilih alternatif untuk meminta bantuan 

perawat atau tenaga profesional secara khusus untuk merawat lansia di rumah mereka atau 

menitipkan lansia kepada Panti Wreda yang memiliki tenaga profesional di dalamnya, dengan 

harapan bahwa lansia dapat lebih mendapatkan perawatan dan dapat terpenuhi kebutuhannya. 

Selain sebagai alternatif yang dipilih oleh keluarga, pada masa ini terdapat beberapa lansia yang 

lebih memilih untuk tingal di Panti Wreda dari pada tinggal dirumah dengan keputusannya 

sendiri. Keputusan ini disertai berbagai alasan seperti takut membenai keluarga atau masalah 

lain yang terjadi diantara dirinya dengan keluarga dirumah (Putra, et al., 2014). 

Pada umumnya kaum lansia menolak penggunaan dukungan formal (perawatan di Panti Wreda) 

dan lebih menyukai dukungan dari keluarga terdekat (Litwak dalam Santrock, 2002). 

Hellstrom, Persson dan Hallberg (2004) menunjukkan bahwa menerima bantuan dalam 

kehidupan sehari-hari lansia memiliki dampak signifikan yang berkaitan dengan kualitas hidup 

pada lansia. Lansia yang memiliki kualitas hidup yang rendah cenderung merasa kesepian, 

merasa depresi, memiliki masalah dengan waktu tidurnya dan merasa nyeri pada bagian perut 

yang signifikan.  

Keberadaan diri lansia di Panti Wreda memberikan dampak yang berarti bagi masalah 

psikologis dan sosialnya, baik itu positif maupun negatif. Lansia dapat bersosialisasi dengan 

teman-teman sebaya yang tinggal di Panti Wreda, beberapa Panti Wreda pun menyediakan 

fasilitas kunjungan dokter sehingga memudahkan lansia untuk mendapatkan pemeriksaan 

kesehatan secara rutin, adapun aktivitas yang disediakan oleh pihak Panti sehingga lansia tetap 

memiliki kegiatan yang dapat dilakukannya setiap hari (Putra, et al., 2014). Namun, adapun 

dampak negatif yang ditemukan pada beberapa lansia yang tinggal di Panti Wreda, berbeda 

dengan lansia yang tinggal bersama keluarga, lansia yang tinggal di Panti Wreda cenderung 

kurang merasa dihargai oleh keluarganya, mereka merasa bahwa hidup di masa lalu dan saat 

ini tidak lebih baik dari orang lain, merasa tidak pantas untuk hidup dan tidak disayangi, 

menyesali kehidupannya dan merasa diabaikan oleh keluarganya (Cahyawati, 2009). 

Permasalahan tersebut tentunya dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan psikologis maupun 

emosionalnya.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Juniarti et al (2008) ditemukan bahwa 95 orang 

lansia yang tinggal di Panti Tresna Werda Pakutandang mengalami kesepian, baik itu kesepian 

dengan tingkatan rendah, sedang maupun berat. Kesepian yang dialami oleh lansia dipandang 

unik karena dapat berakibat pada gangguan kesehatan yang kompleks, sehingga hal tersebut 

dapat mempengaruhi kualitas hidupnya. Dengan adanya kunjungan kesehatan yang rutin, 

asesmen yang sistematis dan intervensi yang dilakukan, terutama berfokus pada gejala lansia, 

dapat berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup untuk lansia (Hellstrom, Persson dan 

Hallberg, 2004). 

Berdasarkan literature review yang dilakukan oleh Sihombing, Lukman dan Meilianingsih 

(2014), diketahui bahwa kualitas hidup merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi 

kecemasan kematian pada lansia. Lansia yang memiliki kualitas hidup yang tinggi akan 
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memiliki kecemasan kematian yang rendah, begitupun sebaliknya, padahal kecemasan 

kematian adalah hal yang banyak ditemukan ketika seseorang mencapai usia lanjut usia. 

Kualitas hidup yang dimaksudkan adalah persepsi seseorang dalam konteks budaya dan norma 

yang sesuai dengan tempat hidup orang tersebut serta berkaitan dengan tujuan, harapan, standar 

dan kepedulian selama hidupnya (WHO, 1997). Berdasarkan penjelasan mengenai kualitas 

hidup yang dipaparkan, dapat diketahui bahwa kualitas hidup tidak hanya menyangkut 

pandangan hidup individu terhadap posisi kehidupannya, namun juga terhadap posisinya pada 

lingkungan sosialnya.  

Fungsi keluarga dan interaksi sosial lansia di masyarakat memiliki hubungan yang signifikan 

dengan kualitas hidup lansia (Rantepadang, 2012 ; Sutikno, 2011), itu artinya lingkungan hidup  

menjadi faktor penting yang berpengaruh terhadap kualitas hidup lansia. Lingkungan tempat 

tinggal yang berbeda (dalam keluarga dan Panti Wreda) mengharuskan lansia menyesuaikan 

diri. Dalam lingkungannya yang baru, lansia dituntut untuk mengubah perannya dalam keluarga 

dan sosial masyarakat. Perubahan itu mengakibatkan kemunduran dalam beradaptasi dengan 

lingkungan baru dan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Cahyawati (2009) ditemukan bahwa lansia yang tinggal di Panti Wreda 

memiliki makna hidup yang lebih rendah dibandingkan dengan lansia yang tinggal di rumah 

bersama keluarga, padahal lansia yang berhasil menemukan makna hidup akan dapat menjalani 

kehidupan dengan penuh semangat dan optimisme, mempunyai tujuan yang jelas dan 

bertanggung jawab baik terhadap diri sendiri, lingkungan maupun masyarakat. 

Lingkungan tempat tinggal, kesehatan dan hubungan sosial yang buruk dapat menjadi salah 

satu hal yang menjadikan kualitas jauh dari kehidupan lansia (Brown, Bowling & Flynn, 2004). 

Adapun berbagai permasalahan yang muncul jika lansia memiliki kualitas hidup yang rendah, 

diantaranya kesulitan dalam hubungan sosial dengan orang-orang disekitarnya, permasalahan 

dengan lingkungan tempat tinggal, rendahnya kesejahteraan psikologis, minimnya kegiatan 

sosial yang dilakukan, kesejahteraan fisik yang menurun, kebutuhan finansial yang tidak 

terpenuhi dan meningkatnya ketergantungan dengan orang lain (Gabriel & Bowling, 2004).  

Berbeda dengan lansia yang tinggal bersama keluarga ataupun masyarakat, lansia yang tinggal 

di panti akan dihadapkan pada lingkungan dan teman baru yang mengharuskan lansia 

beradaptasi dan membangun sebuah hubungan, baik positif maupun negatif. Hubungan positif 

lansia dengan lingkungan baru di Panti Wreda akan menciptakan keterikatan (belongingness) 

di antara mereka.  

Menurut Maslow (dalam Alwisol, 2010), belongingness dan rasa cinta merupakan tingkatan 

kebutuhan yang harus dipenuhi manusia untuk mencapai aktualisasi dirinya. Dalam hirarki 

kebutuhannya Maslow menciptakan hirarki kebutuhan yang dimulai dengan kebutuhan 

fisiologis, diikuti oleh kebutuhan rasa aman, belongingness dan love, harga diri, dan akhirnya 

kebutuhan untuk aktualisasi diri. Maslow menyatakan bahwa belongingness dan love needs 

merupakan kebutuhan yang penting untuk dimiliki setiap manusia. Kegagalan pada 

ketercapaian kebutuhan tersebut dapat menjadi sumber hampir semua bentuk psikopatologi 

(Alwisol, 2010), sehingga dapat diketahui bahwa hubungan negatif lansia dengan lingkungan 

baru di Panti Wreda dapat menyebabkan psikopatologi yang berdampak pada kesehatan dan 

kualitas hidupnya. 

Untuk memenuhi kebutuhan belongingness, individu perlu memunculkan sense of belonging di 

dalam dirinya. Sense of belonging memiliki peran yang besar sebagai pembentuk identitas 

dalam diri serta sebagai motivasi seseorang untuk berpartisapasi dalam kelompoknya. 

Mendukung pernyataan di atas, Jones (2003) memaparkan bahwa terdapat beberapa dampak 

belongingness di antaranya dapat mendukung kesehatan mental secara keseluruhan, self-



5 

 

efficacy, harga diri, manfaat terapeutik yang lebih besar, tingkat stres depresi dan kecemasan 

yang lebih rendah, strategi copping yang positif, penyesuaian terhadap perubahan hidup yang 

mudah dan meningkatkan fungsi neurologis. Selain itu sense of belonging juga berdampak pada 

meningkatkannya prestasi akademik, kecerdasan dan kemampuan kognisi yang lebih tinggi, 

ketahanan terhadap penyakit, dan kesehatan fisik secara umum yang lebih baik. Dengan 

dampak yang sudah dipaparkan, dapat kita asumsikan bahwa sense of belonging adalah sangat 

penting untuk memenuhi kebutuhan belongingness. Sense of belonging harus dimiliki oleh 

setiap individu, baik anak-anak, orang dewasa maupun orang lanjut usia agar mereka bisa 

menjalani kegiatannya dengan baik di lingkungannya maupun di dalam kelompoknya. 

Hale, et al (dalam Jones, 2003) menemukan bahwa sense of belonging pada mahasiswa 

diprediksi dapat meningkatkan kesehatan fisik yang lebih baik bagi mereka. Selain itu, Sargent 

et al (dalam Jones, 2003) mendukung penelitian Hale, et al bahwa sense of belonging dapat 

mempengaruhi gejala depresi pada orang yang memiliki riwayat keluarga dari penyalahgunaan 

alkohol. Berdasarkan penelitian tersebut dapat diketahui bahwa sense of belonging memiliki 

pengaruh yang besar dalam perkembangan aspek psikologis maupun fisik bagi individu baik 

yang memiliki permasalahan psikologis maupun tidak. Sense of belonging dapat menjadikan 

lansia lebih mudah untuk beradaptasi di lingkungan dan kelompok barunya di Panti Wreda. 

Begitupun sebaliknya, ketika lansia tidak menumbuhkan sense of belonging di dalam dirinya, 

maka hal tersebut dapat memunculkan konsekuensi negatif terhadap dirinya maupun 

lingkungan karena tidak terpenuhinya kebutuhan belongingness.  

Kegagalan untuk memenuhi kebutuhan belongingness dapat menyebabkan perasaan yang 

terisolasi secara sosial, adanya keterasingan, dan perasaan kesepian yang banyak ditemukan 

sebagai permasalahan umum di masyarakat (Baumeister & Leary, 1995), sehingga dapat 

disumsikan bahwa lansia yang memiliki sense of belonging yang tinggi dapat lebih mudah 

beradaptasi dengan lingkungannya di Panti Wreda. Lansia juga tidak merasa asing berada di 

lingkungan barunya, tidak merasa kesepian dan tidak mudah mengalami permasalahan sosial 

yang dapat menganggu kesejahteraan dirinya. Dengan demikian, hal tersebut dapat 

memberikan dampak pada kualitas hidup lansia.  

Penelitian tentang sense of belonging dan kualitas hidup telah dilakukan sebelumnya oleh Jones 

(2003) dengan permasalahan penelitian Sense of Belonging and its Relationship with Quality of 

Life and Symptom Distress among Undergraduate College Students. Pada penelitian ini 

ditemukan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara sense of belonging, kualitas hidup dan 

pengalaman gejala psikologis. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini, 

penelitian yang dilakukan Jones kepada sejumlah mahasiswa di Oklahoma dengan rentang usia 

20 hingga 31 tahun, di mana subjek penelitian tersebut berada pada masa dewasa awal, 

sedangkan penelitian ini menggunakan subjek lansia yang memiliki karakteristik perkem-

bangan dan permasalahan yang berbeda dengan masa dewasa awal. Salah satu perbedaan yang 

jelas, adanya penurunan kualitas kemampuan dan kesehatan yang dialami oleh individu pada 

masa lanjut usia sehingga dirinya lebih banyak membutuhkan bantuan dan perhatian dari orang-

orang di sekitarnya (Santrock, 2002). Penelitian Jones dan peneliti ini juga berbeda dari segi 

permasalahan yang menjadi latar belakang munculnya rumusan masalah yang akan diteliti, 

sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Jones dan peneliti ini adalah 

berbeda. 

Berdasarkan uraian fenomena di atas, muncul pertanyaan yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian yang akan dilakukan, yaitu bagaimanakah pengaruh sense of belonging 

terhadap kualitas hidup lansia di Panti Wreda. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh sense of belonging terhadap kualitas hidup lansia di Panti Wreda sehingga 
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diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan 

lansia agar dapat meningkatkan kualitas hidup mereka di Panti Wreda walaupun mereka jauh 

dari keluarganya. Manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk 

melengkapi penelitian-penelitian terkait dengan psikologi positif, psikologi sosial dan 

perkembangan yang memiliki fokus terhadap masa lanjut usia. Selain itu, diharapkan penelitian 

ini mampu memberikan wawasan serta memperluas informasi mengenai permasalahan individu 

pada masa lanjut usia yang tinggal di Panti Wreda.  

Kualitas Hidup 

Kualitas hidup adalah sejauh mana pengalaman hidup individu memenuhi keinginan dan 

kebutuhannya, yaitu kebutuhan fisik dan psikologis (Kerce, 1992). Mendukung pernyataan 

Kerce, Rice (dalam Kerce, 1992) mendefinisikan kualitas hidup sebagai sejauh mana standar 

hidup individu terpenuhi secara objektif oleh kondisi, kegiatan, dan aktivitas konsekuensi dari 

kehidupannya. Menurut World Health Organization (WHO, 1997) kualitas hidup adalah 

persepsi individu terhadap posisi mereka dalam konteks sistem budaya dan nilai di mana 

mereka hidup dan dalam hubungannya dengan tujuan, harapan, standar dan perhatian. Kualitas 

hidup merupakan konsep yang luas dan memiliki pengaruh secara kompleks dengan kesehatan 

fisik, keadaan psikologis, tingkat kemandirian, hubungan sosial, keyakinan pribadi dan 

hubungan mereka dengan ciri yang menonjol dari lingkungan mereka.  

Post, Witte dan Schrijvers (1999) membagi tiga cara yang dapat digunakan untuk meng-

operasionalisasikan konsep dari kualitas hidup yaitu 1) dengan menyetarakan kualitas hidup 

dengan kesehatan, 2) menyetarakan kualitas hidup dengan kesejahteraan dan, 3) menyetarakan 

kualitas hidup dengan konstruksi yang bersifat global. Dalam penelitian kesehatan, kualitas 

hidup sering dianggap sebagai hal yang identik dengan kesehatan. Kesehatan dipandang 

sebagai konstruksi multidimensi, di mana setidaknya di dalam kesehatan terdapat dimensi fisik, 

psikologis dan sosial yang direpresentasikan. WHO (1997) mendefinisikan kesehatan sebagai 

“sebuah keadaan fisik lengkap, mental, dan sosial kesejahteraan bukan hanya diukur dari tidak 

adanya penyakit ... ". Oleh karena itu pengukuran kesehatan dan efek kesehatan harus 

mencakup estimasi kesejahteraan dan ini dapat dinilai dengan mengukur peningkatan kualitas 

hidup yang berkaitan dengan kesehatan.   

Selain menyetarakan kualitas hidup dengan kesehatan, cara lainnya adalah menyamakannya 

dengan kesejahteraan. Kualitas hidup yang disetarakan dengan kesejahteraan memiliki dua 

pandangan. Pandangan pertama memfokuskan kesejahteraan sebagai penilaian keseluruhan 

dari kehidupan seseorang, sedangkan pandangan yang kedua melihat kesejahteraan sebagai 

evaluasi subjektif dari fungsi seseorang dalam satu atau lebih bagian kehidupan. Pandangan 

pertama melihat kualitas hidup sebagai evaluasi dari kepuasan secara keseluruhan dari 

kehidupan seseorang, sedangkan pandangan yang kedua melihat kualitas hidup seseorang 

dilihat melalui beberapa bagian atau aspek dari kehidupan mereka, bukan secara keseluruhan 

(Post, Witte dan Schrijvers, 1999). Dan cara yang ketiga adalah menyamakan kualitas hidup 

sebagai konstruksi yang global. Cara persamaan ini melihat bahwa kesehatan dan kesejahteraan 

termasuk dalam definisi kualitas hidup.  

Menurut Felce dan Perry (1995), terdapat tiga komponen dalam pengukuran kualitas hidup 

yaitu komponen objektif yang berkaitan dengan kondisi kehidupan yang sebenarnya pada 

berbagai aspek kehidupan, komponen subjektif yang merupakan penilaian individu mengenai 

kondisi kehidupannya dan komponen kepentingan yang merupakan ukuran seberapa penting 

suatu aspek kehidupan dalam mempengaruhi kualitas hidup individu.  
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Aspek Kualitas Hidup 

Gabriel & Bowling (2004) mengelompokkan beberapa aspek yang mempengaruhi kualitas 

hidup lansia, yaitu 1) Social relationships with family, friends and neighbours;  

menggambarkan perasaan bahwa orang lain peduli tentang mereka dan akan selalu ada untuk 

mereka jika mereka memiliki masalah atau membutuhkan bantuan baik itu ditandai dengan 

hubungan yang baik maupun dalam bentuk dukungan emosional, 2) Home and neighbourhood; 

menggambarkan peran lingkungan tempat tinggal yang aman beserta fasilitas yang ada 

sehingga mampu memberikan jaminan dan mendukung lansia dalam memperoleh kualitas 

hidup, termasuk di dalamnya hubungan dengan tetangga, transportasi, fasilitas publik bahkan 

kenangan lansia pada lingkungan tempat tinggalnya memberikan kontribusi untuk kualitas 

hidup mereka, 3) Psychological wellbeing and outlook; menggambarkan kehidupan dan 

aktivitas lansia yang dipengaruhi oleh pandangan psikologis, sikap dan karakteristik 

kepribadian mereka, 4) Social activities and hobbies; menggambarkan kegiatan timbal balik 

yang menjadikan mereka ‘tetap sibuk’, seperti kerja secara sukarela dan membantu orang lain 

(yang membuat mereka merasa dihargai), hal ini dapat dilakukan secara bersama ataupun 

seorang diri, 5) Health; menggambarkan kesehatan lansia yang membuat mereka mampu 

melakukan apa yang mereka inginkan dengan baik, 6) Financial circumstances; 

menggambarkan keamanan dan kenyamanan finansial, dan 7) Independence; menggambarkan 

kemampuan lansia dalam melakukan aktivitas yang mereka inginkan sendiri dan menghindari 

ketergantungan pada orang lain. 

 

Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Hidup Lansia 

Menurut Supraba (2015), terdapat beberapa faktor yang berkaitan dengan kualitas hidup lansia, 

yaitu 1) Kondisi fisik, meliputi tingkat kemandirian dan kondisi umum. Tingkat kemandirian 

menggambarkan kemampuan lansia dalam melakukan aktivitas hariannya sendiri, sedangkan 

kondisi umum meliputi tingkat kesadaran, tekanan darah, tanda-tanda vital, berat badan, tinggi 

badan serta postur tulang belakang pada lansia. 2) Kondisi psikologis, merupakan perubahan 

psikologis pada lansia yang disebabkan karena terjadinya perubahan anatomi dan perubahan 

fisiologis pada lansia. 3) Fungsi Kognitif, merupakan kemampuan berfikir secara rasional.        

4) Aktivitas sosial, merupakan aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh lansia, dimana lansia 

yang sukses adalah lansia yang mempunyai aktivitas sosial di lingkungannya. 5) Interaksi 

sosial, merupakan suatu hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara individu, 

kelompok sosial dan masyarakat. 6) Fungsi keluarga, adalah tempat saling bertukar antar 

anggota keluarga untuk memenuhi kebutuhan fisik dan emosional setiap individu.  

 

Sense of Belonging 

Sense of belonging adalah perasaan seolah berada di rumah, yaitu kondisi di mana seseorang 

merasa dirinya diinginkan, dihormati, dihargai, dicintai, diterima dan nyaman, menjadi bagian 

dari anggota di dalamnya. Sense of belonging diartikan juga sebagai sikap individu yang 

berpartisipasi dalam kelompok dan memiliki dukungan, memiliki perasaan bersama, merasa 

diikutsertakan dan merasakan kecocokan, memiliki kontribusi aktif dalam kelompok serta 

merasa didengarkan di lingkungannya (The Early Years Learning Framework - Professional 

Learning Program, 2011).  

Hagerty (dalam Hagerty dan Patusky, 1995) mengemukakan bahwa sense of belonging 

merupakan konsep kesehatan mental yang unik yang berbeda dari konsep lain yang sering 

dibahas seperti kesepian, keterasingan, dan dukungan sosial. Hagerty dan Patusky (1995) 

mendefiniskan sense of belonging sebagai pengalaman keterlibatan pribadi dalam sistem atau 
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lingkungan sehingga individu merasa dirinya menjadi bagian integral dari sistem atau 

lingkungan. Shlomi (2010) mengemukakan bahwa perhatian terhadap konstruksi sense of 

belonging kembali pada dasar teori psikologis dan sosiologis mengenai kebutuhan manusia 

terhadap belongingness. Kebutuhan untuk merasakan cinta dan belongingness termasuk dalam 

hirarki Maslow. 

Baumeister dan Leary (1995) mengemukakan bahwa sense of belonging ditandai dengan 

kebutuhan untuk berhubungan secara teratur dan adanya persepsi bahwa hubungan 

interpersonal ini memiliki stabilitas, perhatian yang afektif, dan berkelanjutan. Kegagalan untuk 

memiliki kebutuhan belongingness dapat menyebabkan perasaan yang terisolasi secara sosial, 

adanya keterasingan, dan perasaan kesepian. Dengan demikian, sense of belonging dapat dilihat 

sebagai bentuk awal untuk menjalankan suatu keterhubungan sosial. 

 

Aspek Sense of belonging  

Hagerty dan Patusky (1995) membagi dua aspek penyusun dalam sense of belonging, yaitu : 

(1) Valued invorement, yaitu pengalaman merasa dihargai, dibutuhkan, atau diterima, dan (2) 

Fit, yaitu persepsi bahwa karakteristik individu mengartikulasikan dengan sistem atau 

lingkungan di mana dia berada.  

Adapun anteseden atau pelopor sense of belonging yang terdiri dari peristiwa sebelum 

munculnya sense of belonging diidentifikasi sebagai kekuatan untuk merasakan keterikatan, 

potensi dan hasrat untuk memaknai keterikatan dan potensi untuk berbagi serta melengkapi 

karakteristik. Formulasi teoritis ini menjadi dasar konseptual untuk pengembangan Sense of 

belonging Instrument (SOBI) (Hagerty dan Patusky, 1995) 

 

Sense of belonging terhadap Kualitas Hidup Lansia 

Salah satu dimensi kualitas hidup yang dipaparkan oleh Power (dalam Lopez dan Snyder, 2004) 

adalah dimensi hubungan sosial, di mana di dalam dimensi ini terdapat relasi personal dan 

dukungan sosial. Artinya, untuk mencapai kualitas hidup, terdapat peran lingkungan di 

dalamnya.  Lansia yang tinggal di Panti Wreda dituntut untuk beradaptasi dengan lingkungan 

barunya. Hal ini perlu dilakukan agar mereka mampu menjalani aktivitasnya dengan baik 

selama mereka berada di Panti Wreda. Berkaitan dengan hal tersebut, terjadi perubahan peran 

lansia di dalam kelompok, yaitu terpisahnya hubungan lansia dengan keluarganya di rumah 

yang dapat menimbulkan permasalahan psikologis pada dirinya. Litwak (dalam Santrock, 

2002) mengungkapkan bahwa kaum lansia pada umumnya menolak penggunaan dukungan 

formal (perawatan di Panti Wreda) dan lebih menyukai dukungan dari keluarga terdekat. 

Namun dengan kesibukan dan keluarga yang merasa tidak mampu mengurus dan merawat 

lansia, keluarga lebih mempercayakan lansia untuk dirawat di Panti Wreda. Hal tersebut 

memunculkan kesenjangan dalam diri lansia, salah satunya dapat menimbulkan permasalahan 

psikologis. Permasalahan psikologis yang timbul dalam diri lansia memiliki dampak yang 

buruk bagi kesehatannya, dan hal ini dapat mempengaruhi kualitas hidup lansia.  

Hidup lansia yang berkualitas ditandai dengan kondisi fungsional lansia yang berfungsi secara 

optimal. Hal ini memberikannya kesempatan untuk menikmati masa tua mereka dengan 

bermakna, bahagia dan berguna (Sutikno, 2011). Menurut Brown, Bowling dan Flyyn (2004), 

lingkungan tempat tinggal, kesehatan dan hubungan sosial yang buruk dapat menjadikan 

tingkat kualitas hidup lansia rendah, sehingga lingkungan di mana lansia berada serta hubungan 

sosialnya menjadi perhatian penting untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Untuk mencapai 

hal ini, perlu adanya perasaan di dalam diri lansia terkait dengan hal tersebut. Hubungan sosial 
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yang lansia jalani di Panti Wreda erat kaitannya dengan belongingness antara dirinya dengan 

lingkungan, baik dengan individu di dalamnya maupun lingkungan di sekitar Panti Wreda. 

Untuk memenuhi kebutuhan belongingness, lansia perlu memunculkan sense of belonging di 

dalam dirinya.  

Pada sense of belonging terdapat dua aspek yang menyertai di dalamnya, yaitu valued 

invorement dan fit. Pada aspek valued invorement, ditandai dengan perasaan merasa dihargai, 

dibutuhkan dan diterima, sedangkan pada aspek fit ditandai dengan munculnya perasaan 

individu di mana ia merasakan menjadi bagian dari kelompok atau lingkungan (Hagerty dan 

Patusky, 1995). Lansia yang memiliki aspek valued invorement dapat memiliki hubungan sosial 

yang baik dengan orang-orang disekitarnya, hal ini ditandai dengan perasan bahwa dirinya 

diterima, dihargai dan dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di Panti Wreda. Hubungan sosial 

yang baik dapat menciptakan kenyamaan lansia saat berada dilingkungan Panti Wreda, 

sehingga hal ini dapat mendukung kesejahteraan psikologis lansia. Lansia yang merasa bahwa 

dirinya diterima, dihargai dan dibutuhkan oleh orang-orang disekitarnya akan menikmati setiap 

kegiatan yang dilakukan bersama di Panti Wreda. Hal ini tentu akan mempengaruhi kesehatan 

lansia selama berada di Panti Wreda, karena dengan kenyamanan yang mereka dapatkan di 

Panti Wreda, lansia dapat terhindari dari permasalahan-permasalahan psikologis yang dapat 

mengganggu kesehatannya. Lansia yang memiliki kesehatan yang baik cenderung dapat 

melakukan aktivitas dan memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa harus bergantung dengan 

kehadiran orang lain. Perhatian yang diberikan oleh orang-orang disekitar lansia yang berada 

di Panti Wreda membuat lansia mampu memenuhi kebutuhannya tanpa harus merasakan 

kekurangan, baik itu dalam hal sosial, finanisal maupun psikologisnya. 

Selain valued invorment, adapun aspek fit dalam sense of belonging. Lansia yang merasakan 

bahwa dirinya sudah menjadi satu kesatuan dengan lingkungan di Panti Wreda, ditandai dengan 

perasaan bahwa dirinya cocok dengan teman-teman penghuni panti maupun lingkungan tempat 

tinggalnya, sehingga hal ini dapat mendukung kesejahteraan psikologis selama tinggal di Panti 

Wreda. Lansia yang memiliki kesejahteraan psikologis yang baik dapat mempengaruhi 

kesehatan fisik nya, permasalahan-permasalahan psikologis yang mengancam hidup lansia 

dapat menimbulkan berbagai penyakit yang dapat mempengaruhi aktivitas lansia sehari-hari 

dan menjadikannya ketergantungan dengan orang lain.  

The Early Years Learning Framework - Professional Learning Program (2011) 

mengemukakan bahwa Sense of belonging adalah perasaan seolah berada di rumah. Dengan 

adanya perasaan ini, diharapkan lansia dapat terhindar dari perasaan-perasaan negatif di dalam 

dirinya dan mampu terhindar dari permasalahan psikologis yang berdampak pada kesehatan 

dan kualitas hidupnya. Sense of belonging memiliki pengaruh terhadap kualitas hidup lansia. 

Saat lansia yang berada di Panti Wreda merasa dihargai, dibutuhkan dan diterima, maka 

persepsi lansia mengenai lingkungan mereka akan menjadi positif. Karena adanya persepsi 

positif mengenai tempat tinggalnya, hal tersebut dapat menciptakan kelekatan dengan 

lingkungan tempat tinggal lansia, sehingga hal ini dapat menjadikan kehidupan lansia sejahtera 

secara psikologis.  
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Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. Kerangka berpikir sense of belonging terhadap kualitas hidup lansia 

Hipotesa 

Ada pengaruh positif yang signifikan sense of belonging terhadap kualitas hidup lansia di Panti 

Wreda. Tingginya tingkat sense of belonging dapat mempengaruhi nilai kualitas hidup lansia 

di Panti Wreda, begitupun sebaliknya. Rendahnya tingkat sense of belonging juga dapat 

mempengaruhi nilai kualitas hidup lansia di Panti Wreda. 

 

Permasalahan  

- Kesepian 

- Depresi 

- Kurang merasa dihargai 

- Penyesalan hidup 

- Merasa tidak disayangi 

- Merasa diabaikan 

 

Lansia di Panti Wreda 

Disengangement theory  

 

Kualitas Hidup Rendah 

- Rendahnya hubungan sosial dengan orang-orang di 

sekitarnya 

- Munculnya permasalahan dengan lingkungan tempat tinggal 

- Kesejahteraan psikologis yang rendah 

- Minimnya kegiatan sosial yang dilakukan serta 

ketidakmampuan untuk melaksanakan aktivitas yang biasa 

dilakukan. 

- Kesehatan fisikyang menurun 

- Kebutuhan finansial yang tidak terpenuhi 

- Meningkatnya ketergantungan dengan orang lain dalam 

memenuhi kebutuhannya. 
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Sense of Belonging 

- Valued invorement: perasaan merasa 

dihargai, dibutuhkan dan diterima. 

- Fit: merasa menjadi bagian dari kelompok / 

lingkungan. 
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METODE PENELITIAN 

 

Rancangan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif prediktif, 

dengan teknik analisis regresi. Pendekatan penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Teknik pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitan dan analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan 

tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2014), sedangkan teknik 

analisis regresi adalah teknik yang digunakan untuk memprediksi atau meramalkan suatu nilai 

variabel terikat berdasarkan variabel bebas (Priyatno, 2012). Penggunaan pendekatan 

kuantitatif dan teknik analisis regresi adalah dikarenakan peneliti ini ingin mengetahui apakah 

ada pengaruh antara variabel bebas (X) berupa sense of belonging terhadap variabel terikat (Y) 

berupa kualitas hidup lansia. 

 

Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah lansia baik berjenis kelamin wanita maupun laki-

laki yang tinggal di tiga Panti Wreda yang telah ditentukan oleh peneliti ini, yaitu : 1) Panti 

Wreda Melania dengan 45 lansia penghuni panti, 2) Panti Wreda Bina Bhakti dengan 75 lansia 

penghuni panti  dan, 3) Pondok Lansia Berdikari dengan 25 lansia penghuni panti yang 

ketiganya berlokasi di wilayah Tangerang Selatan. Batasan usia subjek adalah minimal 60 tahun 

pada saat penelitian dilakukan. Hal ini berdasarkan batas lansia menurut UU no. 13 tahun 1998 

adalah penduduk berusia 60 tahun ke atas (BPS, 2013). Teknik pengambilan sampel pada 

penelitian ini adalah teknik probability sampling, yaitu simple random sampling. Simple 

random sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama 

kepada populasi untuk dijadikan sampel dengan jumlah sampel yang sudah ditentukan terlebih 

dahulu oleh peneliti ini menimbang banyaknya populasi yang ada (Darmawan, 2014; Margono, 

2009; Sugiyono, 2014). Tujuan dari penggunaan teknik pengambilan sampel ini adalah agar 

hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini dapat dijadikan ukuran untuk mengestimasikan 

populasi dengan mempertimbangkan waktu, tenaga dan dana. Peneliti menggunakan tingkat 

kesalahan sebesar 5 % dalam menentukan jumlah sampel menurut rumus yang dikembangkan 

oleh Isaac dan Michael (Sugiyono, 2014), sehingga dari 145 jumlah keseluruhan penghuni tiga 

Panti Wreda yang dijadikan lokasi penelitian, sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 105 orang.  

 

Variabel dan Instrumen Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari satu variabel bebas (X) berupa Sense of belonging dan satu variabel 

terikat (Y) berupa Kualitas Hidup. Sense of belonging adalah tingkat perasaan yang dimiliki 

oleh lansia untuk merasa dihargai, dibutuhkan, atau diterima dalam lingkungan Panti Wreda 

sehingga lansia dapat merasa menjadi bagian dari kelompok. 

Sense of belonging diukur berdasarkan jumlah skor yang diperoleh subjek atas respon yang 

diberikan terhadap item-item dalam skala Sense of Belonging Instrument (SOBI) yang disusun 

oleh Hagerty dan Patusky (1995) dalam bentuk likert. Setiap subjek diminta menjawab 

kesesuian dan ketidaksesuaian terhadap pernyataan yang ada. Pilihan subjek dalam menjawab 

terdiri dari empat kategori jawaban yaitu SS (sangat setuju), S (setuju), TS (tidak setuju) dan 
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STS (sangat tidak setuju). Skala ini terdiri dari 2 jenis yaitu SOBI-P untuk mengukur 

psychological state dan SOBI-A untuk mengukur antecendents. SOBI-P terdiri dari 18 item 

pernyataan dan SOBI-A terdiri dari 9 item pernyataan, namun dalam penelitian ini, instrumen 

yang digunakan adalah SOBI-P karena skala ini berfungsi untuk mengukur tingkatan sense of 

belonging individu, sedangkan SOBI-A hanya mengukur seberapa kuat keinginan seseorang 

untuk memperoleh sense of belonging itu sendiri. Contenct validity skala ini telah dinilai oleh 

panel ahli. Construct validity, internal consistency dan retest validity dari skala ini telah 

dilakukan berdasarkan beberapa hasil penelitian. Validitas alat ukur SOBI diukur dengan 

menggunakan CVI (Content Validity Index). Keseluruhan contect validity bernilai 0.80. Pada 

penelitian ini, skala SOBI-P yang digunakan adalah skala yang sudah diadaptasi oleh 

Muhaeminah (2015) ke dalam bahasa Indonesia untuk kepentingan penelitiannya. Dari hasil uji 

validitas dan reliabilitas alat ukur SOBI-P yang diadaptasi oleh Muhaeminah (2015) ke bahasa 

Indonesia, diperoleh 17 item yang valid dan memiliki hasil indeks validitas dengan rentangan 

0.42 – 0.79 dengan angka reliabilitas bernilai 0.90.  

Adapun kualitas hidup lansia adalah penilaian subjektif lansia terkait dengan sejauh mana 

pengalaman hidupnya memenuhi kesehatan, hubungan sosial, kemandirian, kontrol hidup dan 

kebebasan, tempat tinggal dan kawasan perumahan, kesejahteraan psikologis dan emosional, 

keadaan finansial dan aktivitas di waktu luang yang sesuai dengan tujuan, harapan, standar dan 

perhatiannya.  

Kualitas hidup lansia diukur berdasarkan jumlah skor yang diperoleh subjek atas respon yang 

diberikan terhadap item-item dalam skala Older People’s Quality of Life atau dikenal sebagai 

instrumen OPQOL-Brief yang diadaptasi ke dalam Bahasa Indonesia oleh peneliti ini. Skala ini 

merupakan versi singkat dari OPQOL-35. OPQOL-35 disusun oleh Ann Bowling berdasarkan 

survey terhadap lansia yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan terbuka dan mendalam 

mengenai hal baik yang menjadikan hidup mereka berkualitas untuk kemudian diamati lebih 

mendalam (Bowling, 2009). Pada tahun 2012, Bowling, et al mengembangkan versi singkat 

dari OPQOL-35, yaitu OPQOL-Brief yang juga dikembangan melalui hasil survey dengan 

meminta lansia untuk memprioritaskan item yang paling penting dari OPQOL-35. Hasil indeks 

validitas pada skala ini adalah dengan rentangan 0.36-0.67 dan angka reliabitas bernilai 0.86 

(Bowling, et al 2012).  

Pada OPQOL-Brief terdapat 8 domain yang diukur di dalamnya, domain-domain tersebut 

adalah: 1) Kehidupan secara keseluruhan, 2) Kesehatan, 3) Hubungan sosial, 4) Kemandirian, 

kontrol hidup dan kebebasan, 5) Lingkungan tempat tinggal, 6) Kesejahteraan psikologis dan 

emosional, 7) Keadaan finansial, dan 8) Aktivitas waktu luang (Bowling, 2009). Skala ini terdiri 

dari 13 item yang terpilih dari OPQOL-35 dan disusun dalam bentuk likert. Setiap subjek lansia 

diminta untuk memberikan respon terhadap pernyataan yang ada. Pilihan subjek dalam 

menjawab terdiri dari lima kategori respon, untuk item pertama pilihan respon yaitu ‘Sangat 

baik’ , ‘Baik, ‘Biasa saja, ‘Buruk’ dan ‘Sangat buruk’. Sedangkan untuk item kedua hingga 

terakhir pilihan respon yang disediakan adalah ‘Sangat setuju’ , ‘Setuju’ , ‘Ragu’, ‘Tidak setuju’ 

dan ‘Sangat tidak setuju. 

Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Instrumen yang baik adalah yang valid dan reliabel. Instrumen dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang dinginkan dan dengan reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah 

baik (Arikunto, 2010). Validitas dan reliabilitas instrumen dapat dilihat dengan melakukan uji 

validitas dan reliabilitas menggunakan perhitungan SPSS. Berdasarkan perhitungan SPSS, item 
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dapat dikatakan valid apabila r > 0.30 dan reliabilitas dapat diukur dengan menggunakan 

Cronbach’s alpha, di mana hasil yang menunjukkan angka di atas 0.60 dapat dikatakan reliabel 

(Sugiyono, 2014). Berikut tabel validitas dan reliabilitas skala yang telah diujikan : 

Tabel 1. Indeks Validitas Alat Ukur Penelitian 

Alat Ukur Jumlah Item 

Diujikan 

Jumlah Item Valid Indeks Validitas 

SOBI-P 17 item 10 item 0.37 – 0.61 

OPQOL-Brief 13 item 13 item 0.31 – 0.88 

 

Berdasarkan uji validitas dan reliabilitas yang dilakukan oleh peneliti dengan 52 subjek pada 

skala SOBI-P yang terdiri 17 item, terdapat 7 item yang dinyatakan gugur sehingga jumlah item 

yang valid adalah sejumlah 10 item dengan indeks validitas antara 0.37 – 0.61, sedangkan 

berdasarkan uji validitas pada 13 item yang terdapat pada skala OPQOL-Brief dinyatakan valid 

secara keseluruhan dengan indeks validitas antara 0.31 – 0.88. 

Tabel 2. Indeks Reliabilitas Alat Ukur Penelitian 

Alat Ukur Nilai Reliabilitas 

(Cronbach’s Alpha) 

Keterangan 

SOBI-P 0.80 Reliabel 

OPQOL-Brief 0.88 Reliabel 

 

Berdasarkan tabel validitas dan reliabilitas di atas, dapat disimpulkan bahwa skala SOBI-P dan 

skala OPQOL-Brief memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang sangat tinggi untuk 

dijadikan alat ukur sebagai instrumen penelitian.  

Prosedur dan Analisa Data 

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu peneliti ini mengambil sampel dengan 

teknik probabilitas sampling yaitu simple random sampling yang merupakan teknik penentuan 

sampel secara acak dengan jumlah yang telah ditentukan sebelumnya. Tahap awal yang 

dilakukan peneliti adalah mencari skala adaptasi yang mengukur sense of belonging dan 

kualitas hidup yang sudah memenuhi validitas dan reliabilitas sehingga dapat digunakan dalam 

penelitian yang akan dilakukan. Setelah peneliti ini mendapatkan skala, peneliti melakukan try 

out skala  pada tanggal 9-11 November 2015 yang dilakukan di tiga lokasi, yaitu Panti Wreda 

Griya Asih, Panti Wreda Pangesti dan Panti Wreda Griya Kasih Siloam yang berada di kota 

Malang dengan subjek berjumlah 52 orang. Data skala yang diperoleh dari hasil try out 

dianalisis validitas dan reabilitasnya. Setelah diperoleh skala yang valid dan reliabel 

berdasarkan hasil try out yang dilakukan, selanjutnya peneliti ini melakukan penelitian pada 

subjek sesuai dengan karakteristik yang sudah ditentukan di tiga lokasi, yaitu Panti Wreda 

Melania, Panti Wreda Bina Bhakti dan Pondok Lansia Berdikari di kota Tangerang Selatan 

pada tanggal 31 November 2015 - 10 Desember 2015.  

Pada tanggal 10-15 Desember 2015, peneliti ini melakukan scoring dan entry data dari hasil 

skala yang diperoleh yang kemudian diolah menggunakan software perhitungan statistik SPPS 

for Windows versi 21. Sebelum melakukan uji hipotesis analisis regresi, peneliti ini melakukan 

uji normalitas data dan uji linearitas terlebih dahulu. Setelah diperoleh hasil bahwa data yang 

didapatkan peneliti ini adalah data yang normal dan linear, pada tanggal 16 Desember 2015, 

peneliti melakukan analisis regresi dengan menggunakan software perhitungan statistik SPPS 

for Windows versi 21.  
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HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 105 lansia yang tinggal di Panti Wreda, 

diketahui bahwa terdapat 23 orang atau 21.9% lansia yang berjenis kelamin laki-laki dan 82 

orang atau 78.1% lansia yang berjenis kelamin perempuan dengan kisaran usia mulai dari 60 

hingga 100 tahun.  

Hasil uji normalitas pada variabel sense of belonging memperoleh nilai kurtosis sebesar 1.752 

dan pada variabel kualitas hidup lansia memperoleh nilai skewness sebesar -0.7881, sehingga 

pada variabel sense of belonging nilai 1.752 berada di antara +2 dan pada variabel kualitas 

hidup lansia nilai -0.7881 berada di antara +2. Jadi berdasarkan hasil uji normalitas 

menunjukkan bahwa variabel sense of belonging dan kualitas hidup lansia adalah berdistribusi 

normal. 

Hasil uji linearitas hubungan antara variabel sense of belonging dengan kualitas hidup lansia 

menunjukkan bahwa nilai linearity adalah sebesar 0.000 (<0.05), sehingga dapat dikatakan 

bahwa variabel sense of belonging dan kualitas hidup lansia dalam penelitian ini memiliki 

korelasi yang linear.  

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Sense of Belonging terhadap Kualitas Hidup Lansia di 

Panti Wreda 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Regression 597.652 1 597.652 25.194 .000b 

Residual 2443.338 103 23.722   

Total 3040.990 104    

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil uji regresi, menunjukkan bahwa nilai sense of 

belonging berpengaruh positif terhadap kualitas hidup lansia di Panti Wreda. Hal ini dibuktikan 

dengan melihat nilai signifikansi F 0.000 < signifikansi alpha 0.05 yang artinya terdapat 

pengaruh antara sense of belonging terhadap kualitas hidup lansia di Panti Wreda. 

Tabel 4. Sense of Belonging terhadap Kualitas Hidup Lansia di Panti Wreda 

Koefisien Korelasi (r) Indeks analisis 

Koefisien korelasi (r) 0.443 

Koefisien determinasi (r2) 0.197 

Taraf probabilitas 5% (0.05) 

Taraf P (Nilai Signifikasi) 0.000 

 

Berdasarkan hasil analisa data yang ditunjukkan pada tabel 6, diketahui bahwa nilai koefisien 

korelasi (r) adalah sebesar 0.443. Hal ini menunjukan bahwa ada hubungan antara sense of 

belonging dengan kualitas hidup lansia di Panti Wreda. Pada hasil analisa data juga diperoleh 

nilai signifikansi 0.000 yang lebih kecil dari taraf signifikasi yang digunakan dalam penelitin 

ini (0.000 < 0.05), sehingga dapat diketahui bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan 

antara sense of belonging terhadap kualitas hidup lansia di Panti Wreda. Hal ini menunjukan 

semakin tinggi nilai sense of belonging yang dimiliki oleh lansia yang tinggal di Panti Wreda, 

makan semakin tinggi pula kualitas hidup mereka. 

Koefisien determinasi (r2) variabel sense of belonging berdasarkan hasil analisa data di atas 

adalah 0.197 yang menunjukkan sumbangan efektif sense of belonging yang diberikan pada 

kualitas hidup lansia di Panti Wreda adalah sebesar 19.7% dan selebihnya sebesar 80.3% 

dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Jadi, dapat 
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disimpulkan bahwa sense of belonging memiliki pengaruh terhadap kualitas hidup lansia di 

Panti Wreda. Dengan kata lain hipotesis pada penelitian ini diterima.  

DISKUSI 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa sense of belonging 

memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas hidup lansia di Panti Wreda. Hal 

ini dapat dilihat pada nilai signifikansi (p=0.000 < 0.05), nilai korelasi positif (r=0.443) dengan 

sumbangsih sebesar 19.7%. Arah hubungan dari variabel sense of belonging dan kualitas hidup 

adalah positif, sehingga kenaikan variabel sense of belonging memiliki pengaruh terhadap 

kenaikan pada variabel kualitas hidup. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa sense of 

belonging lansia yang tinggal di Panti Wreda dapat mempengaruhi kualitas hidupnya. Semakin 

tinggi sense of belonging yang dimiliki lansia maka semakin tinggi pula kualitas hidupnya, 

begitupun sebaliknya. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Jones (2003) terhadap mahasiswa yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara 

sense of belonging, kualitas hidup dan pengalaman gejala psikologis.  

Lansia yang hidup di Panti Wreda mengharuskan dirinya beradaptasi dengan lingkungan yang 

berbeda dengan sebelumnya ketika mereka tinggal sendiri maupun ketika mereka tinggal 

bersama keluarga. Dalam Panti Wreda, terdapat beberapa peran yang ditemukan oleh lansia 

yang berbeda antar peran lainnya, di antaranya adalah penghuni panti, perawat, pengurus panti 

dan pengunjung atau donatur yang seringkali datang mengunjungi lansia yang tinggal di Panti 

Wreda. Dengan adanya peran-peran tersebut, lansia dituntut untuk dapat menyesuaikan diri 

sehingga dapat menciptakan interaksi sosial yang baik. Menurut Rantepadang (2012), interaksi 

sosial memiliki pengaruh terhadap kualitas hidup lansia. Interaksi sosial adalah suatu proses 

yang dilakukan oleh setiap orang ketika bertindak dalam sebuah hubungan dengan orang lain. 

Hubungan positif lansia dengan lingkungan baru di Panti Wreda akan menciptakan keterikatan 

(belongingness) di antara mereka, untuk memenuhi kebutuhan belongingness, individu perlu 

memunculkan sense of belonging di dalam dirinya. 

Sense of belonging adalah sikap individu yang turut berpartisipasi dalam kelompok dan 

memiliki dukungan, memiliki perasaan bersama, merasa diikutsertakan dan merasakan 

kecocokan, memiliki kontribusi aktif dalam kelompok serta merasa didengarkan di 

lingkungannya (The Early Years Learning Framework - Professional Learning Program, 

2011). Adapun aspek-aspek yang terkandung dalam sense of belonging menurut Hagerty dan 

Patusky (1995) yaitu, (1) Valued invorment, dan (2) Fit. Valued invorment merupakan 

pengalaman seseorang di mana dirinya merasa dihargai, dibutuhkan dan diterima, sedangkan 

fit adalah persepsi seseorang bahwa dirinya sudah menjadi satu kesatuan dengan lingkungan 

dimana dia berada.  

Sementara itu kualitas hidup lansia adalah persepsi individu mengenai sejauh mana standar 

hidupnya terpenuhi secara objektif, baik itu fisik maupun psikologis (Kerce, 1992). Adapun 

aspek dalam kualitas hidup menurut Gabriel & Bowling (2004), yaitu social relationships with 

family, friends and neighbours, home and neighbourhood, psychological wellbeing and 

outlook, social activities and hobbies, health, financial circumstances dan independence. Social 

relationship with family, friends and neighbours menggambarkan tentang kepedulian orang lain 

di sekitarnya mengenai diri mereka dan keberadaan mereka ketika lansia membutuhkan 

bantuan. Home and neighbourhood menggambarkan peran lingkungan terhadap pemenuhan 

kebutuhannya sehingga lansia dapat memperoleh kualitas hidupnya. Psychological wellbeing 

and outlook menggambarkan kehidupan dan aktivitas lansia yang dipengaruhi oleh pandangan 

psikologis, sikap dan karakteristik kepribadian mereka. Social activities and hobbies 
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menggambarkan kegiatan yang dilakukan oleh lansia. Health menggambarkan kesehatan diri 

lansia sehingga mereka mampu melaksanakan aktivitasnya. Financial circumstances 

menggambarkan kondisi finansial lansia, sedangkan independence menggambarkan 

kemandirian lansia dalam melakukan aktivitasnya tanpa ketergantungan dengan orang lain. 

Mengapa sense of  belonging dapat mempengaruhi kualitas hidup? Sense of belonging dapat 

mempengaruhi kualitas hidup karena lansia yang memiliki sense of belonging di dalam dirinya, 

akan merasakan bahwa dirinya mendapatkan dukungan dan merasa dihargai oleh orang-orang 

disekitarnya, hal ini berkaitan dengan kualitas hidup. Menurut Brown, Bowling dan Flyyn 

(2004), lingkungan tempat tinggal, kesehatan dan hubungan sosial dapat mempengaruhi 

kualitas hidup, sehingga lingkungan di mana lansia berada serta hubungan sosialnya menjadi 

perhatian penting untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Hubungan sosial yang lansia jalani 

di Panti Wreda erat kaitannya dengan belongingness antara dirinya dengan lingkungan, baik 

dengan individu didalamnya maupun lingkungan di sekitar Panti Wreda. Untuk memenuhi 

kebutuhan belongingness, lansia perlu memunculkan sense of belonging di dalam dirinya. 

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa salah satu aspek sense of belonging adalah 

valued invorment. Lansia yang memiliki aspek valued invorment akan merasakan bahwa orang 

lain peduli terhadap dirinya, mereka merasa bahwa dirinya diterima, dihargai dan dibutuhkan 

oleh orang lain. Ketika lansia memiliki masalah atau membutuhkan bantuan, lansia yakin 

bahwa orang-orang di sekitarnya mampu memberikan bantuan, hal ini ditandai dengan 

hubungan yang baik dirinya dengan orang-orang di sekitarnya, seperti halnya kenyamanan 

dalam bergaul antara dirinya dengan teman-teman penghuni panti ataupun kenyamanan dirinya 

ketika berada dilingkungan Panti Wreda. Dengan adanya perasaan bahwa lansia diterima, 

dihargai dan dibutuhkan oleh lingkungannya, hal ini dapat mempengaruhi kesejahteraan 

psikologis dirinya. Seperti yang dijelaskan oleh Maslow (dalam Alwisol, 2010), ketika 

seseorang memiliki keterikatan (belongingness) yang ditandai dengan perasaan diterima, 

dihargai dan dibutuhkan oleh lingkungannya, maka hal tersebut dapat berpengaruh terhadap 

psikologisnya. Kegagalan akan ketercapaian kebutuhan belongingness dapat menjadi sumber 

dari segala bentuk psikopatologis. Mendukung pernyataan Maslow, Jones (2003) menyatakan 

bahwa dengan adanya sense of belonging, seseorang dapat meningkatkan self-efficacy dan 

strategi copping yang positif. Lansia yang memiliki aspek valued invorment, dalam melakukan 

aktivitasnya akan merasakan bahwa apapun yang dilakukan oleh dirinya mendapatkan 

perhatian dari orang-orang di sekitarnya, baik itu dalam bentuk partisipasi secara langsung 

maupun dukungan yang orang lain berikan. Begitupun dalam hal kesehatan, menurut Jones 

(2003) seseorang yang memiliki sense of belonging cenderung memiliki ketahanan terhadap 

penyakit dan memiliki kesehatan fisik secara umum yang lebih baik. Hal ini tentu 

mempengaruhi kemampuan lansia dalam beraktivitas, lansia dapat merasa bahwa dirinya 

mampu melakukan aktivitas yang mereka inginkan secara mandiri tanpa ketergantungan 

dengan orang lain. Dalam hal finansial, walaupun mayoritas lansia yang tinggal di Panti Wreda 

sudah tidak produktif sehingga tidak lagi menghasilkan tunjangan untuk memenuhi 

kebutuhannya, namun dengan adanya peran serta dari orang-orang di sekitar baik itu teman, 

keluarga, tetangga maupun donatur-donatur yang memberikan perhatian sehingga apapun yang 

dibutuhkan lansia dapat terpenuhi, lansia tetap dapat memperoleh keamanan dan kenyamanan 

finansial mereka walaupun kuantitasnya mungkin berbeda dengan kuantitas yang mereka 

dapatkan sebelum mereka berada di Panti Wreda.  

Selain valued invorment, aspek fit harus terpenuhi oleh lansia agar mampu memiliki sense of 

belonging di dalam dirinya. Fit adalah persepsi seseorang bahwa dirinya sudah menjadi satu 

kesatuan dengan lingkungan di mana dia berada. Lansia yang merasakan bahwa dirinya sudah 
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menjadi satu kesatuan dengan lingkungan di Panti Wreda, ditandai dengan perasaan bahwa 

dirinya cocok dengan teman-teman penghuni panti maupun lingkungan tempat tinggalnya di 

Panti Wreda. Mereka merasa bahwa orang-orang yang berada di panti sudah merupakan bagian 

dalam dirinya sehingga lansia tersebut tidak merasa seperti orang asing di tengah-tengah 

lingkungan panti. Hal ini dapat mencegah lansia dari perasaan yang terisolasi secara sosial yang 

menjadi penyebab kesepian pada lansia, di mana hal tersebut merupakan permasalahan yang 

banyak ditemukan sebagai permasalahan umum lansia di masyarakat (Baumeister & Leary, 

1995). Sehingga dengan adanya aspek fit di dalam diri lansia, lansia dapat memperoleh 

kesejahteraan psikologis. Hal ini disebabkan karena dirinya mampu menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya, sehingga dapat terbangun hubungan yang positif antara dirinya dengan orang-

orang ataupun lingkungan di sekitarnya dan lansia dapat terhindar dari permasalahan yang dapat 

mengancam kesejahteraan psikologisnya, seperti kesepian, depresi, kurang merasa dihargai, 

penyesalan hidup maupun merasa terabaikan, di mana hal-hal tersebut selain mengancam 

kesejahteraan psikologis juga dapat mengancam kesehatan lansia selama di Panti Wreda. 

Juniarti, et al (2008) menyatakan bahwa kesepian yang dialami oleh lansia dapat berdampak 

pada gangguan kesehatan yang kompleks, sehingga dengan adanya aspek fit dalam diri lansia, 

lansia dapat terhindar dari penyakit-penyakit yang dapat mempengaruhi aktivitas lansia sehari-

hari dan menjadikannya ketergantungan dengan orang lain. Begitupun dengan permasalahan 

finansial, seperti yang dijelaskan di atas bahwa dengan terpenuhinya kebutuhan finansial lansia 

di Panti Wreda, hal tersebut dapat menciptakan keterikatan secara psikologis antara dirinya 

dengan lingkungan di sekitarnya yang menjadikan lansia merasa bahwa dirinya sudah menjadi 

begian dari lingkungan dimana dia berada.  

Dalam penelitian yang dilakukan Jones (2003) ditemukan bahwa hubungan antara tingkat sense 

of belonging yang diukur menggunakan SOBI-P dengan kualitas hidup yang diukur 

menggunakan QOLI adalah hubungan yang negatif. Artinya ketika tingkat sense of belonging 

mahasiswa tinggi maka kualitas hidup mereka akan rendah, begitupun sebaliknya. Berdasarkan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Jones, terjadi perbedaan hasil dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti, di mana hasil yang diperoleh oleh peneliti menunjukkan hubungan positif 

antara sense of belonging dengan kualitas hidup. Perbedaan tersebut dapat terjadi dikarenakan 

latar belakang, permasalahan penelitian dan juga subjek yang berbeda antara peneliti dengan 

peneliti terdahulu. Pada penelitian terdahulu, konteks hubungan yang diangkat sebagai 

permasalahan adalah hubungan antar mahasiswa di universitas, di mana subjek penelitian 

tersebut berada dalam masa dewasa awal, sedangkan pada penelitian ini subjek yang digunakan 

adalah lansia yang memiliki karakteristik perkembangan dan permasalahan yang berbeda 

dengan masa dewasa awal. Salah satu perbedaan yang jelas adalah penurunan kualitas 

kemampuan dan kesehatan yang dialami oleh individu pada masa lanjut usia sehingga dirinya 

lebih banyak membutuhkan bantuan dan perhatian yang lebih dari orang-orang disekitarnya 

(Santrock, 2002). 

Berdasarkan hasil analisa, didapatkan koefisien determinasi (r2) antar variabel adalah sebesar 

19.7%. Hal ini menunjukkan sumbangan efektif sense of belonging yang diberikan pada 

kualitas hidup lansia di Panti Wreda adalah sebesar 19.7% dan selebihnya sebesar 80.3% 

dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun 

variabel lain, dapat diperoleh berdasarkan faktor-faktor yang ada seperti kondisi fisik, kondisi 

psikologis, fungsi kognitif,  aktivitas sosial, interaksi sosial dan fungsi keluarga (Supraba, 

2015). 
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SIMPULAN DAN IMPLIKASI 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 105 lansia penghuni Panti Wreda, maka dapat 

disimpulkan bahwa sense of belonging memiliki pengaruh positif dan sangat signifikan 

terhadap kualitas hidup lansia. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil analisa yang 

menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi (r) adalah sebesar 0.443 dan nilai signifikansi 

0.000, yang artinya adanya pengaruh positif yang sangat signifikan sense of belonging terhadap 

kualitas hidup lansia di Panti Wreda. Tingginya tingkat sense of belonging dapat mempengaruhi 

nilai kualitas hidup lansia di Panti Wreda, begitupun sebaliknya. Dengan demikian dapat 

dikemukakan bahwa hipotesa dalam penelitian ini diterima. Adapun sumbangan efektif yang 

diberikan oleh sense of belonging terhadap kualitas hidup lansia adalah sebesar 19.7% dan 

selebihnya sebesar 80.3% dipengaruhi oleh variabel lain. 

Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang 

terkait dengan lansia, hal ini bertujuan agar dapat turut serta membantu meningkatkan kualitas 

hidup lansia di Panti Wreda walaupun mereka jauh dari keluarga. Pengurus ataupun perawat 

yang setiap hari berinteraksi dengan lansia di Panti Wreda dapat secara bersama-sama 

membangun hubungan yang baik, sehingga dapat mendukung terciptanya sense of belonging 

pada diri lansia. Selain pihak-pihak yang berhubungan dengan lansia di Panti Wreda, keluarga 

yang memiliki kerabat atau menitipkan lansia di Panti Wreda diharapkan agar dapat menjaga 

hubungan dan tetap memberikan perhatian kepada lansia, sehingga lansia mampu merasa 

bahwa dirinya diterima, mendapatkan dukungan, perhatian dan memperoleh kasih sayang 

walaupun berada jauh dari keluarga. Hal ini dapat mencegah permasalahan-permasalahan yang 

dapat mengganggu kesejahteraan fisik maupun psikologis lansia.  

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian menggunakan kualitas hidup sebagai 

variabel penelitiannya, diharapkan mampu menghubungkannya dengan variabel lain sehingga 

dapat memperkuat dan mengembangkan hasil penelitian ini, seperti kondisi fisik, kondisi 

psikologis, fungsi kognitif,  aktivitas sosial, interaksi sosial dan fungsi keluarga. 

 

REFERENSI 

Alwisol. (2010). Psikologi kepribadian (Ed. revisi). Malang : UMM Press  

Arikunto, S. (2010). Prosedur penelitian : Suatu pendekatan praktik. Jakarta : Rineka Cipta 

Badan Pusat Statistika (BPS). (2013). Statistik penduduk lanjut usia 2013 : Hasil survei sosial 

ekonomi nasional. Badan Pusat Statistika : Jakarta. 

Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1995). The need to belong: Desire for interpersonal 

attachments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin, 117 (3), 497-

529. 

Bowling, A. (2009). The Psychometric Properties of the Older People’s Quality of Life 

Questionnaire, Compared with the CASP-19 and the WHOQOL-OLD. Current 

Gerontology and Geriatrics Research 2009, doi: 10.1155/2009/298950. 

Bowling, A. et al. (2012). A short measure of quality of life in older age: The performance of 

the brief older people’s quality of life questionnaire (OPQOL-brief). Archives of 

Gerontology and Geriatrics, 56 (1), 181-187. 



19 

 

Brown, J., Bowling, A., & Flynn, T. (2004). Models of Quality of Life : A Taxonomy, Overview 

and Systematic Review of the Literature. Project report of European Forum on 

Population Ageing Research .  

Cahyawati, R. (2009). Perbedaan makna hidup pada lansia yang tinggal di panti Wreda dengan 

yang tinggal bersama keluarga. Skripsi Program S1 Fakultas Psikologi. Universitas 

Muhammadiyah Surakarta : Surakarta. 

Darmawan, D. (2014). Metode penelitian kuantitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 

Felce, D & Perry, J. (1995). Quality of Life : Its Definition and Measurement. Research in 

Developmental Disabilities, 16 (1), 51-74. 

Gabriel, Z & Bowling, A. (2004). Quality of life from the perspective of older people (Online). 

Ageing and Society, 24 (05), 675-691. 

Hagery, B. M.K & Pastusky, K. (1995). Developing A Measure of Sense of belonging. Journal 

of Nursing Reasearch, 44 (1), 9-13. 

Hellstrom, Y., Persson, G. & Hallberg, I, R. (2004). Quality of life and symptoms among older 

people living at home . Journal of Advanced Nursing, 48 (6), 584-593 

Jones, R.C. (2003). Sense of belonging and its relationship with quality of life and symptom 

distress among undergraduate college students. Approval of Ph.D Dissertation. 

Oklahoma : Oklahoma State University. 

Juniarti, N., Eka, S & Damayanti, A. (2008). Gambaran jenis dan tingkat kesepian pada lansia 

di Balai Panti Sosial Tresna Wreda Pakutandang Ciparay. Hasil Penelitian Ilmiah 

Fakultas Ilmu Keperawatan. Bandung : Universitas Padjadjaran.  

Kerce, E.W. (1992). Quality of Life : Meaning, Measuring and Models. Navy Personnel 

Research and Development Center. California : NAVY USA. 

Kompasiana.com . (2014). Mereka lansia, mereka berdaya (online). Diakses pada tanggal 2 

Mei 2015 diperoleh dari http://www.kompasiana.com/wardhanahendra/mereka-lansia-

mereka-berdaya_54f72ff1a33311b06d8b4693.  

Lopez, S. J & Snyder, C.R. (2004). Positive psychological assesment : A handbook of models 

and measures. Washington DC : American Psychological Association. 

Muhaeminah. (2015). Game Theraphy untuk Meningkatkan Sense of belonging Anak Panti 

Asuhan. Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, 3 (1), 32-53. 

Ningsi, H.Y. (2013). Pergeseran Perilaku Anak Kandung dalam Memelihara Orang Tua Lanjut 

Usia. Skripsi Program S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Palembang : 

Universitas Sriwijaya. 

Poskotanews.com. (2013). Jumlah Penduduk Lansia Meningkat Fantastis (online). Diakses 

pada tanggal 2 Mei 2015 diperoleh dari http://poskotanews.com/2013/08/01/jumlah-

penduduk-lansia-meningkat-fantastis/ 

Post, M.WM., Witte, Luc P de & Schrijvers, A.JP. (1999). Quality of life and the ICIDH : 

towards an integrated conceptual model for rehabilitation outcomes research. Clinical 

Rehabilitation, 13 (1), 5-15. 

Priyatno, D. (2012). Belajar cepat olah data statistik dengan SPSS. Yogyakarta : Penerbit Andi. 



20 

 

Putra, I. P., Agrina & Utami, G.T. (2014). Perbandingan kualitas hidup lansia di Panti Sosial 

Tresan Werdha dengan lansia di keluarga. Jurnal Online Mahasiswa Program Studi 

Ilmu Keperawatan, 1(2). 

Rantepadang, A. (2012). Interaksi Sosial dan Kualitas Hidup Lansia di Kelurahan Lansot 

Kecamatan Tomohan Selatan. Jurnal Keperawatan Universitas, 1 (1). 

Santrock, J.W. (2002). Life-span development perkembangan masa-hidup edisi kelima jilid 2. 

Jakarta : Penerbit Erlangga. 

Shlomi, H. (2010). The relationship between childhood family instability, secure attachment, 

and the sense of belonging of young adults. Psychology Undergraduate Honours Essays. 

Okanagan :  Univerity of British Columbia. 

Sihombing, F., Lukman, M & Meilianingsih, L. (2014). Variabel yang Mempengaruhi 

Kecemasan Kematian pada Lansia : Sebuah literature review. Jurnal Kesehatan 

“Caring and Enthusiasm”, 1 (3). 

Sugiyono. (2014). Metode penelitian pendidikan (pendakatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D). 

Bandung : Penerbit Alfabeta. 

Sugiyono. (2013). Statistika untuk Penelitian. Bandung : Penerbit Alfabeta. 

Supraba, N. P. (2015). Hubungan Aktivitas Sosial, Interaksi Sosial, Dan Fungsi Keluarga 

Dengan Kualitas Hidup Lanjut Usia Di Wilayah Kerja Puskesmas I Denpasar Utara 

Kota Denpasar. Tesis S2 Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Bali : Universitas 

Udayana. 

Sutikno, E. (2011). Hubungan antara Fungsi Keluarga dan Kualitas Hidup lansia (Online). 

Jurnal Kedokteran Indonesia, 2 (1), 73-79. 

The Early Years Learning Framework - Professional Learning Program. (2011). Conversations 

(Online). E-Newsletter No. 17.  

World Health Organization (WHO). (1997). Measuring quality of life. WHOQOL Group : 

Switzerland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 1 

Skala Try Out 
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Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji mari kita panjatkan 

kehadirat Allah SWT, yang telah mencurahkan rahmat kepada hamba-Nya. Salawat serta salam 

semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. 

Dalam rangka memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan sarjana, saya Huda 

Saifullah Kamalie, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, 

meminta bantuan kepada Bapak/Ibu untuk mengisi skala penelitian ini.  

Perlu Bapak/Ibu ketahui bahwa hasil pengisian skala ini untuk tujuan penelitian dan tidak 

digunakan untuk tujuan yang lain. Oleh karena itu, sangat diharapkan agar Bapak/Ibu bisa 

menjawab pernyataan sesuai dengan keadaan, pendapat dan perasaan Bapak/Ibu sendiri, bukan 

berdasarkan pendapat umum atau pendapat orang lain.  

Isilah semua pernyataan tanpa ada yang terlewati dan jawablah segera setelah dibaca. Dalam 

pengisian skala ini tidak ada jawaban yang benar atau salah, sebab semua jawaban mempunyai 

makna dalam penelitian dan saya akan menjamin kerahasiaan jawaban yang Bapak/Ibu berikan.  

Saya berharap dapat menerima kembali skala penelitian yang telah Bapak/Ibu isi. Atas 

kesediaan dan kerjasamanya, saya ucapkan terimakasih.  

 

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

 

 

Hormat saya, 

Huda Saifullah Kamalie 

201210230311130 

Mahasiswa Program S-1 

Universitas Muhammadiyah Malang 
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Identitas Diri 

 

Nama     : __________________________________ 

Jenis Kelamin    : P/L 

Usia                                  : __________________________________ 

 

Petunjuk dalam pengisian skala ini, adalah sebagai berikut : 

Pada skala ini akan ada beberapa pernyataan, lingkarilah angka yang tersedia di sebelah kanan 

pada setiap pernyataan. Setiap pernyataan, memiliki ketentuan jawaban sebagai berikut : 

4 : Sangat Setuju  3 : Setuju 

2 : Tidak Setuju  1 : Sangat Tidak Setuju 

 

Skala 1 (SOBI-P) 

No. Pernyataan 
Sangat 

Setuju 
Setuju 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

1 Saya bertanya-tanya apakah ada tempat di dunia 

ini yang sesuai dengan diri saya. 

1 2 3 4 

2 Saya tidak yakin apakah saya cocok dengan 

teman-teman penghuni panti. 

1 2 3 4 

3 Saya merasa diri saya tidak cocok berada dalam 

lingkungan saya saat ini. 

1 2 3 4 

4 Saya merasa seperti potongan puzzle yang tidak 

bisa pas dan melengkapi potongan lainnya. 

1 2 3 4 

5 Saya berusaha membuat perubahan pada 

lingkungan sekitar saya, tapi saya merasa bahwa 

usaha itu tidak dihargai. 

1 2 3 4 

6 Saya merasa seperti orang asing dalam 

lingkungan di panti jompo. 

1 2 3 4 

7 Saya merasa terganggu dengan perasaan tidak 

memiliki tempat cocok di dunia ini. 

1 2 3 4 

8 Saya bisa saja menghilang selama berhari-hari 

dan hal tersebut tidak menjadi masalah bagi 

panti tempat tinggal saya. 

1 2 3 4 

9 Secara umum, saya merasa bukan bagian dari 

lingkungan tempat tinggal saya. 

1 2 3 4 

10 Saya merasa lebih banyak mengamati aktivitas 

di panti dibanding berperan serta di dalamnya. 

1 2 3 4 

11 Hanya sedikit orang yang akan datang ke 

pemakaman saya. 

1 2 3 4 

12 Saya merasa seperti orang yang canggung yang 

memaksakan diri bergaul di panti. 

1 2 3 4 
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13 Saya yakin tidak ada tempat yang benar-benar 

cocok dengan saya di dunia ini. 

1 2 3 4 

14 Saya merasa tidak nyaman dengan latar 

belakang dan pengalaman saya yang sangat 

berbeda dengan orang-orang di sekitar saya. 

1 2 3 4 

15 Saya bisa saja tidak menghubungi atau menemui 

teman-teman panti saya berhari-hari dan hal 

tersebut tidak masalah bagi mereka. 

1 2 3 4 

16 Saya merasa dikucilkan dalam banyak hal di 

panti. 

1 2 3 4 

17 Saya dianggap tidak penting dan tidak dihargai 

oleh teman-teman penghuni panti. 

1 2 3 4 

 

Skala 2 (OPQOL-Brief) 

Pilihlah salah satu dari lima (5) kotak yang ada dibawah setiap pertanyaan. Dalam hal ini 

tidak ada jawaban yang benar maupun salah. Silahkan pilih salah satu pilihan jawaban yang 

paling menggambarkan pendapat anda saat ini. 

a. Ingatlah tentang hal yang baik dan buruk yang mempengaruhi kualitas hidup anda, 

bagaimana Anda menilai kualitas Anda secara keseluruhan? 

Kualitas hidup anda secara keseluruhan adalah : 

Sangat Baik Baik Biasa Saja Buruk Sangat Buruk 

     

 

b. Silahkan nyatakan pandangan Anda (setuju atau tidak setuju) mengenai pernyataan-

pernyataan dibawah ini. Lingkarilah angka yang tersedia di sebelah kanan pada setiap 

pernyataan. Setiap pernyataan, memiliki ketentuan jawaban sebagai berikut : 

5 : Sangat setuju  4 : Setuju 

3 : Biasa saja   2 : Tidak setuju 

1 : Sangat tidak setuju 

No. Pernyataan 

Sangat 

tidak 

setuju 

Tidak 

setuju 
Ragu Setuju 

Sangat 

setuju 

1 Saya menikmati kehidupan saya secara 

keseluruhan 

1 2 3 4 5 

2 Saya menjalani hidup dengan penuh 

semangat 

1 2 3 4 5 

3 Saya memeliki kesehatan yang baik untuk 

keluar rumah dan melakukan hobi saya 

1 2 3 4 5 

4 Jika saya memerlukan bantuan, keluarga, 

teman atau tetangga saya akan membantu 

saya 

1 2 3 4 5 

5 Saya memiliki kesehatan yang baik untuk 

bisa mandiri 

1 2 3 4 5 
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6 Saya puas dengan kemampuan yang saya 

miliki 

1 2 3 4 5 

7 Saya merasa aman berada di tempat 

tinggal saya 

1 2 3 4 5 

8 Saya puas dengan tempat tinggal saya saat 

ini 

1 2 3 4 5 

9 Saya menerima kenyataan dalam hidup 1 2 3 4 5 

10 Saya merasa beruntung dibandingkan 

kebanyakan orang 

1 2 3 4 5 

11 Saya memiliki cukup uang untuk 

membayar tagihan  

1 2 3 4 5 

12 Saya menghabiskan waktu luang dengan 

melakukan hobi atau aktivitas lainnya 

1 2 3 4 5 

13 Saya mencoba untuk terlibat dengan 

kegiatan -kegiatan sosial 

1 2 3 4 5 

 

 

Terimakasih 
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LAMPIRAN 2 

Analisis Validitas dan Reliabilitas 
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HASIL ANALISIS VALIDITAS DAN RELIABILITAS SKALA SENSE OF 

BELONGING 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.795 10 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Item2 26.02 14.451 .367 .791 

Item3 26.06 14.016 .462 .779 

Item6 25.81 14.237 .439 .781 

Item8 25.63 14.982 .442 .781 

Item9 25.71 14.248 .546 .769 

Item11 25.81 14.590 .372 .790 

Item12 25.73 13.887 .613 .761 

Item14 25.88 14.143 .501 .774 

Item16 25.58 13.896 .610 .762 

Item17 25.65 14.780 .387 .787 
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HASIL ANALISIS VALIDITAS DAN RELIABILITAS SKALA KUALITAS HIDUP 

LANSIA 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.876 13 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Item1 44.885 50.261 .775 .855 

Item2 44.673 55.518 .395 .874 

Item3 45.519 52.215 .465 .872 

Item4 44.923 50.112 .751 .856 

Item5 45.385 53.261 .375 .879 

Item6 44.923 52.504 .555 .866 

Item7 44.750 50.936 .762 .856 

Item8 44.942 51.624 .560 .866 

Item9 44.769 53.946 .544 .867 

Item10 44.846 52.211 .586 .865 

Item11 44.923 50.190 .745 .856 

Item12 45.385 51.692 .496 .871 

Item13 45.077 55.759 .313 .879 
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LAMPIRAN 3 

Blue Print Skala 
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BLUE PRINT INSTRUMENT 

 

1. Sense of Belonging Instrument - Psychologycal 

Aspek Sense of 

Belonging 

Nomer Item Total Item Keterangan Persentase 

Value Invorement 5, 8, 11, 12, 

15, 16, 17 

7 Unfavorable 41.1% 

Fit 1, 2, 3, 4, 6, 7, 

9, 10, 13, 14 

10 Unfavorable 58.9% 

Total 17  100 % 

 

2. Older’s People Quality of Life - Brief 

Aspek Kualitas 

Hidup Lansia 

Nomer Item Total Item Keterangan Persentase 

Kehidupan secara 

keseluruhan 

1, 2 2 Favorable 15.4% 

Kesehatan 3 1 Favorable 7.7% 

Hubungan sosial 4 1 Favorable 7.7% 

Kemandirian, 

kontrol hidup dan 

kebebasan 

5, 6 2 Favorable 15.4% 

Lingkungan tempat 

tinggal 

7, 8 2 Favorable 15.4% 

Kesejahteraan 

psikologis dan 

emosional 

9, 10 2 Favorable 15.4% 

Keadaan finansial 11 1 Favorable 7.7% 

Aktivitas waktu 

luang 

12, 13 2 Favorable 15.4% 

Total 13  100% 
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BLUE PRINT HASIL UJI VALIDITAS TRY OUT INSTRUMENT 

 

1. Sense of Belonging Instrument - Psychologycal 

Aspek Sense of 

Belonging 

Nomer Item Total Item Keterangan Persentase 

Value Invorement 4, 6, 7, 9, 10 5 Unfavorable 50% 

Fit 1, 2, 3, 5, 8 5 Unfavorable 50% 

Total 10  100% 

 

2. Older’s People Quality of Life - Brief 

Aspek Kualitas 

Hidup Lansia 

Nomer Item Total Item Keterangan Persentase 

Kehidupan secara 

keseluruhan 

1, 2 2 Favorable 15.4% 

Kesehatan 3 1 Favorable 7.7% 

Hubungan sosial 4 1 Favorable 7.7% 

Kemandirian, 

kontrol hidup dan 

kebebasan 

5, 6 2 Favorable 15.4% 

Lingkungan tempat 

tinggal 

7, 8 2 Favorable 15.4% 

Kesejahteraan 

psikologis dan 

emosional 

9, 10 2 Favorable 15.4% 

Keadaan finansial 11 1 Favorable 7.7% 

Aktivitas waktu 

luang 

12, 13 2 Favorable 15.4% 

Total 13  100% 
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LAMPIRAN 4 

Skala Penelitian 
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Identitas Diri 

Nama     : __________________________________ 

Jenis Kelamin    : P/L 

Usia                                                 : __________________________________ 

Petunjuk dalam pengisian skala ini, adalah sebagai berikut : 

Pada skala ini akan ada beberapa pernyataan, lingkarilah angka yang tersedia di sebelah kanan 

pada setiap pernyataan. Setiap pernyataan, memiliki ketentuan jawaban sebagai berikut : 

4 : Sangat Setuju  3 : Setuju 

2 : Tidak Setuju  1 : Sangat Tidak Setuju 

 

Skala 1 (SOBI-P) 

No. Pernyataan 
Sangat 

Setuju 
Setuju 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

1 Saya tidak yakin apakah saya cocok dengan 

teman-teman penghuni panti. 

1 2 3 4 

2 Saya merasa diri saya tidak cocok berada dalam 

lingkungan saya saat ini. 

1 2 3 4 

3 Saya merasa seperti orang asing dalam 

lingkungan di panti jompo. 

1 2 3 4 

4 Saya bisa saja menghilang selama berhari-hari 

dan hal tersebut tidak menjadi masalah bagi 

panti tempat tinggal saya. 

1 2 3 4 

5 Secara umum, saya merasa bukan bagian dari 

lingkungan tempat tinggal saya. 

1 2 3 4 

6 Hanya sedikit orang yang akan datang ke 

pemakaman saya. 

1 2 3 4 

7 Saya merasa seperti orang yang canggung yang 

memaksakan diri bergaul di panti. 

1 2 3 4 

8 Saya merasa tidak nyaman dengan latar 

belakang dan pengalaman saya yang sangat 

berbeda dengan orang-orang di sekitar saya. 

1 2 3 4 

9 Saya merasa dikucilkan dalam banyak hal di 

panti. 

1 2 3 4 

10 Saya dianggap tidak penting dan tidak dihargai 

oleh teman-teman penghuni panti. 

1 2 3 4 
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Skala 2 (OPQOL-Brief). 

Ingatlah tentang hal yang baik dan buruk yang mempengaruhi kualitas hidup anda, bagaimana 

Anda menilai kualitas Anda secara keseluruhan? 

Kualitas hidup anda secara keseluruhan adalah : 

Sangat Baik Baik Biasa Saja Buruk Sangat Buruk 

     

 

Silahkan nyatakan pandangan Anda (setuju atau tidak setuju) mengenai pernyataan-pernyataan 

dibawah ini. Lingkarilah angka yang tersedia di sebelah kanan pada setiap pernyataan. Setiap 

pernyataan, memiliki ketentuan jawaban sebagai berikut : 

5 : Sangat setuju  4 : Setuju   3 : Biasa saja  

2 : Tidak setuju  1 : Sangat tidak setuju 

No. Pernyataan 

Sangat 

tidak 

setuju 

Tidak 

setuju 
Ragu Setuju 

Sangat 

setuju 

1 Saya menikmati kehidupan saya secara 

keseluruhan 

1 2 3 4 5 

2 Saya menjalani hidup dengan penuh 

semangat 

1 2 3 4 5 

3 Saya memeliki kesehatan yang baik untuk 

keluar rumah dan melakukan hobi saya 

1 2 3 4 5 

4 Jika saya memerlukan bantuan, keluarga, 

teman atau tetangga saya akan membantu 

saya 

1 2 3 4 5 

5 Saya memiliki kesehatan yang baik untuk 

bisa mandiri 

1 2 3 4 5 

6 Saya puas dengan kemampuan yang saya 

miliki 

1 2 3 4 5 

7 Saya merasa aman berada di tempat 

tinggal saya 

1 2 3 4 5 

8 Saya puas dengan tempat tinggal saya saat 

ini 

1 2 3 4 5 

9 Saya menerima kenyataan dalam hidup 1 2 3 4 5 

10 Saya merasa beruntung dibandingkan 

kebanyakan orang 

1 2 3 4 5 

11 Saya memiliki cukup uang untuk 

membayar tagihan  

1 2 3 4 5 

12 Saya menghabiskan waktu luang dengan 

melakukan hobi atau aktivitas lainnya 

1 2 3 4 5 

13 Saya mencoba untuk terlibat dengan 

kegiatan -kegiatan sosial 

1 2 3 4 5 

Terimakasih 
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LAMPIRAN 5 

Hasil Analisa Data 
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HASIL ANALISIS KATEGORI 

 

KQOL 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Rendah 7 6.7 6.7 6.7 

Tinggi 98 93.3 93.3 100.0 

Total 105 100.0 100.0  

 

KSOB 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Rendah 13 12.4 12.4 12.4 

Tinggi 92 87.6 87.6 100.0 

Total 105 100.0 100.0  

 

Perhitungan Kategori Kualitas Hidup Lansia 

Kualitas Hidup 

Lansia 

Interval Frekuensi Persentase 

Tinggi T-Score > 39 98 93.3% 

Rendah T-Score < 39 7 6.7% 

TOTAL  105 100 % 

 

Perhitungan Kategori Sense of Belonging 

Kualitas Hidup 

Lansia 

Interval Frekuensi Persentase 

Tinggi T-Score > 25 92 87.6% 

Rendah T-Score < 25 13 12.4% 

TOTAL  105 100 % 
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HASIL ANALISIS UJI NORMALITAS  

Statistics 

 Kualitas Hidup SOB 

N 
Valid 105 105 

Missing 0 0 

Skewness -.186 -.348 

Std. Error of Skewness .236 .236 

Kurtosis 1.061 .818 

Std. Error of Kurtosis .467 .467 

Kualitas Hidup 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

35 1 1.0 1.0 1.0 

36 4 3.8 3.8 4.8 

37 1 1.0 1.0 5.7 

39 1 1.0 1.0 6.7 

40 2 1.9 1.9 8.6 

42 3 2.9 2.9 11.4 

43 1 1.0 1.0 12.4 

44 5 4.8 4.8 17.1 

45 5 4.8 4.8 21.9 

46 5 4.8 4.8 26.7 

47 16 15.2 15.2 41.9 

48 5 4.8 4.8 46.7 

49 6 5.7 5.7 52.4 

50 7 6.7 6.7 59.0 

51 10 9.5 9.5 68.6 

52 14 13.3 13.3 81.9 

53 8 7.6 7.6 89.5 

54 4 3.8 3.8 93.3 

55 1 1.0 1.0 94.3 

56 1 1.0 1.0 95.2 

59 1 1.0 1.0 96.2 

60 1 1.0 1.0 97.1 

61 1 1.0 1.0 98.1 

63 1 1.0 1.0 99.0 

64 1 1.0 1.0 100.0 

Total 105 100.0 100.0  
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SOB 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

20 1 1.0 1.0 1.0 

22 1 1.0 1.0 1.9 

23 5 4.8 4.8 6.7 

24 4 3.8 3.8 10.5 

25 2 1.9 1.9 12.4 

26 4 3.8 3.8 16.2 

27 7 6.7 6.7 22.9 

28 10 9.5 9.5 32.4 

29 23 21.9 21.9 54.3 

30 23 21.9 21.9 76.2 

31 12 11.4 11.4 87.6 

32 3 2.9 2.9 90.5 

33 2 1.9 1.9 92.4 

34 3 2.9 2.9 95.2 

35 3 2.9 2.9 98.1 

36 2 1.9 1.9 100.0 

Total 105 100.0 100.0  
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HASIL ANALISIS UJI LINEARITAS 

 

Report 

Kualitas Hidup   

SOB Mean N Std. Deviation 

20 36.00 1 . 

22 50.00 1 . 

23 44.40 5 4.827 

24 42.25 4 5.560 

25 47.50 2 .707 

26 49.50 4 3.697 

27 46.14 7 5.460 

28 47.70 10 5.519 

29 49.22 23 3.133 

30 49.74 23 5.856 

31 48.25 12 3.646 

32 46.00 3 8.718 

33 55.50 2 4.950 

34 52.33 3 1.155 

35 54.67 3 4.619 

36 58.00 2 8.485 

Total 48.68 105 5.407 

 

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Kualitas Hidup * SOB 

Between Groups 

(Combined) 950.152 15 63.343 2.696 .002 

Linearity 597.652 1 597.652 25.440 .000 

Deviation 

from 

Linearity 

352.500 14 25.179 1.072 .394 

Within Groups 2090.838 89 23.493   

Total 3040.990 104    

 

 

Measures of Association 

 R R Squared Eta Eta Squared 

Kualitas Hidup * SOB .443 .197 .559 .312 
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HASIL ANALISA REGRESI LINEAR SEDERHANA 

 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Kualitas_Hidup 48.676 5.4074 105 

SOB 29.010 2.9855 105 

 

Correlations 

 Kualitas_Hidup SOB 

Pearson Correlation 
Kualitas_Hidup 1.000 .443 

SOB .443 1.000 

Sig. (1-tailed) 
Kualitas_Hidup . .000 

SOB .000 . 

N 
Kualitas_Hidup 105 105 

SOB 105 105 

 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

1 SOBb . Enter 

a. Dependent Variable: Kualitas_Hidup 

b. All requested variables entered. 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 597.652 1 597.652 25.194 .000b 

Residual 2443.338 103 23.722   

Total 3040.990 104    

a. Dependent Variable: Kualitas_Hidup 

b. Predictors: (Constant), SOB 

Model Summary 

Model R R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 .443a .197 .189 4.8705 .197 25.194 1 103 .000 

a. Predictors: (Constant), SOB 
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Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 25.383 4.665  5.441 .000 

SOB .803 .160 .443 5.019 .000 

a. Dependent Variable: Kualitas_Hidup 
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LAMPIRAN 6 

Hasil Perhitungan Kategorisasi 
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No JK QOL SOB ZQOL ZSOB TQOL TSOB KQOL KSOB 

1 1 53 29 0.78037 

-

0.00635 57.8 49.94 Tinggi Tinggi 

2 1 46 29 

-

0.42344 

-

0.00635 45.77 49.94 Tinggi Tinggi 

3 1 48 30 -0.0795 0.33003 49.21 53.3 Tinggi Tinggi 

4 1 48 28 -0.0795 

-

0.34273 49.21 46.57 Tinggi Tinggi 

5 1 52 29 0.60839 

-

0.00635 56.08 49.94 Tinggi Tinggi 

6 1 50 29 0.26445 

-

0.00635 52.64 49.94 Tinggi Tinggi 

7 2 52 30 0.60839 0.33003 56.08 53.3 Tinggi Tinggi 

8 1 51 30 0.43642 0.33003 54.36 53.3 Tinggi Tinggi 

9 1 44 27 

-

0.76739 

-

0.67911 42.33 43.21 Tinggi Tinggi 

10 1 45 29 

-

0.59541 

-

0.00635 44.05 49.94 Tinggi Tinggi 

11 1 48 29 -0.0795 

-

0.00635 49.21 49.94 Tinggi Tinggi 

12 1 45 29 

-

0.59541 

-

0.00635 44.05 49.94 Tinggi Tinggi 

13 1 47 29 

-

0.25147 

-

0.00635 47.49 49.94 Tinggi Tinggi 

14 1 47 30 

-

0.25147 0.33003 47.49 53.3 Tinggi Tinggi 

15 2 50 30 0.26445 0.33003 52.64 53.3 Tinggi Tinggi 

16 1 46 29 

-

0.42344 

-

0.00635 45.77 49.94 Tinggi Tinggi 

17 1 47 30 

-

0.25147 0.33003 47.49 53.3 Tinggi Tinggi 

18 2 49 29 0.09248 

-

0.00635 50.92 49.94 Tinggi Tinggi 

19 1 52 30 0.60839 0.33003 56.08 53.3 Tinggi Tinggi 

20 2 44 23 

-

0.76739 

-

2.02462 42.33 29.75 Tinggi Rendah 

21 1 47 25 

-

0.25147 

-

1.35186 47.49 36.48 Tinggi Rendah 

22 1 47 29 

-

0.25147 

-

0.00635 47.49 49.94 Tinggi Tinggi 

23 1 40 27 

-

1.45528 

-

0.67911 35.45 43.21 Tinggi Tinggi 

24 1 35 28 

-

2.31514 

-

0.34273 26.85 46.57 Rendah Tinggi 

25 1 52 28 0.60839 

-

0.34273 56.08 46.57 Tinggi Tinggi 

26 1 46 31 

-

0.42344 0.66641 45.77 56.66 Tinggi Tinggi 
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27 1 42 30 

-

1.11133 0.33003 38.89 53.3 Tinggi Tinggi 

28 2 61 30 2.15615 0.33003 71.56 53.3 Tinggi Tinggi 

29 1 56 30 1.29628 0.33003 62.96 53.3 Tinggi Tinggi 

30 2 44 31 

-

0.76739 0.66641 42.33 56.66 Tinggi Tinggi 

31 1 47 30 

-

0.25147 0.33003 47.49 53.3 Tinggi Tinggi 

32 2 36 30 

-

2.14317 0.33003 28.57 53.3 Rendah Tinggi 

33 2 52 33 0.60839 1.33917 56.08 63.39 Tinggi Tinggi 

34 1 36 32 

-

2.14317 1.00279 28.57 60.03 Rendah Tinggi 

35 1 43 31 

-

0.93936 0.66641 40.61 56.66 Tinggi Tinggi 

36 2 40 24 

-

1.45528 

-

1.68824 35.45 33.12 Tinggi Rendah 

37 1 42 30 

-

1.11133 0.33003 38.89 53.3 Tinggi Tinggi 

38 1 39 27 

-

1.62725 

-

0.67911 33.73 43.21 Rendah Tinggi 

39 1 53 34 0.78037 1.67555 57.8 66.76 Tinggi Tinggi 

40 1 64 36 2.67206 2.34831 76.72 73.48 Tinggi Tinggi 

41 2 52 32 0.60839 1.00279 56.08 60.03 Tinggi Tinggi 

42 2 47 30 

-

0.25147 0.33003 47.49 53.3 Tinggi Tinggi 

43 1 42 28 

-

1.11133 

-

0.34273 38.89 46.57 Tinggi Tinggi 

44 2 49 30 0.09248 0.33003 50.92 53.3 Tinggi Tinggi 

45 1 49 29 0.09248 

-

0.00635 50.92 49.94 Tinggi Tinggi 

46 2 51 34 0.43642 1.67555 54.36 66.76 Tinggi Tinggi 

47 1 47 29 

-

0.25147 

-

0.00635 47.49 49.94 Tinggi Tinggi 

48 1 47 28 

-

0.25147 

-

0.34273 47.49 46.57 Tinggi Tinggi 

49 1 49 29 0.09248 

-

0.00635 50.92 49.94 Tinggi Tinggi 

50 2 37 23 

-

1.97119 

-

2.02462 30.29 29.75 Rendah Rendah 

51 2 47 27 

-

0.25147 

-

0.67911 47.49 43.21 Tinggi Tinggi 

52 2 50 31 0.26445 0.66641 52.64 56.66 Tinggi Tinggi 

53 1 51 30 0.43642 0.33003 54.36 53.3 Tinggi Tinggi 

54 1 51 29 0.43642 

-

0.00635 54.36 49.94 Tinggi Tinggi 

55 1 53 29 0.78037 

-

0.00635 57.8 49.94 Tinggi Tinggi 
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56 1 53 30 0.78037 0.33003 57.8 53.3 Tinggi Tinggi 

57 2 52 29 0.60839 

-

0.00635 56.08 49.94 Tinggi Tinggi 

58 1 54 30 0.95234 0.33003 59.52 53.3 Tinggi Tinggi 

59 1 53 31 0.78037 0.66641 57.8 56.66 Tinggi Tinggi 

60 1 48 27 -0.0795 

-

0.67911 49.21 43.21 Tinggi Tinggi 

61 1 47 31 

-

0.25147 0.66641 47.49 56.66 Tinggi Tinggi 

62 2 52 31 0.60839 0.66641 56.08 56.66 Tinggi Tinggi 

63 1 45 31 

-

0.59541 0.66641 44.05 56.66 Tinggi Tinggi 

64 1 47 31 

-

0.25147 0.66641 47.49 56.66 Tinggi Tinggi 

65 1 54 29 0.95234 

-

0.00635 59.52 49.94 Tinggi Tinggi 

66 1 51 29 0.43642 

-

0.00635 54.36 49.94 Tinggi Tinggi 

67 1 51 31 0.43642 0.66641 54.36 56.66 Tinggi Tinggi 

68 1 46 29 

-

0.42344 

-

0.00635 45.77 49.94 Tinggi Tinggi 

69 1 49 30 0.09248 0.33003 50.92 53.3 Tinggi Tinggi 

70 1 54 31 0.95234 0.66641 59.52 56.66 Tinggi Tinggi 

71 1 51 28 0.43642 

-

0.34273 54.36 46.57 Tinggi Tinggi 

72 1 53 28 0.78037 

-

0.34273 57.8 46.57 Tinggi Tinggi 

73 1 52 30 0.60839 0.33003 56.08 53.3 Tinggi Tinggi 

74 1 36 24 

-

2.14317 

-

1.68824 28.57 33.12 Rendah Rendah 

75 1 60 35 1.98417 2.01193 69.84 70.12 Tinggi Tinggi 

76 1 59 33 1.8122 1.33917 68.12 63.39 Tinggi Tinggi 

77 2 55 29 1.12431 

-

0.00635 61.24 49.94 Tinggi Tinggi 

78 1 50 30 0.26445 0.33003 52.64 53.3 Tinggi Tinggi 

79 1 44 24 

-

0.76739 

-

1.68824 42.33 33.12 Tinggi Rendah 

80 1 52 36 0.60839 2.34831 56.08 73.48 Tinggi Tinggi 

81 1 63 30 2.50009 0.33003 75 53.3 Tinggi Tinggi 

82 1 51 28 0.43642 

-

0.34273 54.36 46.57 Tinggi Tinggi 

83 1 54 26 0.95234 

-

1.01549 59.52 39.85 Tinggi Tinggi 

84 1 45 30 

-

0.59541 0.33003 44.05 53.3 Tinggi Tinggi 

85 1 53 27 0.78037 

-

0.67911 57.8 43.21 Tinggi Tinggi 

86 2 50 22 0.26445 -2.361 52.64 26.39 Tinggi Rendah 
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87 2 49 24 0.09248 

-

1.68824 50.92 33.12 Tinggi Rendah 

88 1 46 26 

-

0.42344 

-

1.01549 45.77 39.85 Tinggi Tinggi 

89 2 47 26 

-

0.25147 

-

1.01549 47.49 39.85 Tinggi Tinggi 

90 1 47 28 

-

0.25147 

-

0.34273 47.49 46.57 Tinggi Tinggi 

91 1 47 31 

-

0.25147 0.66641 47.49 56.66 Tinggi Tinggi 

92 1 51 28 0.43642 

-

0.34273 54.36 46.57 Tinggi Tinggi 

93 2 36 20 

-

2.14317 

-

3.03376 28.57 19.66 Rendah Rendah 

94 1 51 26 0.43642 

-

1.01549 54.36 39.85 Tinggi Tinggi 

95 1 53 34 0.78037 1.67555 57.8 66.76 Tinggi Tinggi 

96 1 50 32 0.26445 1.00279 52.64 60.03 Tinggi Tinggi 

97 1 52 35 0.60839 2.01193 56.08 70.12 Tinggi Tinggi 

98 1 52 35 0.60839 2.01193 56.08 70.12 Tinggi Tinggi 

99 1 48 25 -0.0795 

-

1.35186 49.21 36.48 Tinggi Rendah 

100 1 50 23 0.26445 

-

2.02462 52.64 29.75 Tinggi Rendah 

101 1 52 27 0.60839 

-

0.67911 56.08 43.21 Tinggi Tinggi 

102 1 47 23 

-

0.25147 

-

2.02462 47.49 29.75 Tinggi Rendah 

103 1 52 29 0.60839 

-

0.00635 56.08 49.94 Tinggi Tinggi 

104 1 44 23 

-

0.76739 

-

2.02462 42.33 29.75 Tinggi Rendah 

105 1 45 29 

-

0.59541 

-

0.00635 44.05 49.94 Tinggi Tinggi 
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LAMPIRAN 7 

Surat Keterangan Penelitian 
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