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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu menjelaskan tentang hasil penelitian yang sudah dilakukan 

sebelumnya oleh peneliti yang memiliki persamaan tema. Pertama menurut Penelitian 

Uun Zulfiana (2014) dalam penelitian yang berjudul meningkatkan kebahagiaan lanjut 

usia di panti wredha melalui Psikoterapi positif dalam kelompok menjelaskan bahwa 

banyak lansia yang terlantar dan tidak terurus oelh keluarganya sehingga mengalami 

permasalahan emosional akibat dari perasaan kesendirian, kesepian dan tersisihkan dari 

keluarga yang dapat berpengaruh pada menurunnya kebahagiaan mereka. Psikoterapi 

positif dalam kelompok dengan meningkatkan rasa syukur dapat meningkatkan 

kebahagiaan lansia yang tinggal di panti Wredha. Hasil tersebut terlihat dari 

meningkatkan rasa syukur, emosi positif terhadap masa lalu, masa sekarang dan masa 

depan. 

Kedua, Cicilia Pali (2016) dalam penelitian yang berjudul gambaran 

kebahagiaan pada lansia yang memilih tinggal di Panti Werdha mendapatkan hasil dari 

3 subyek lansia bahwa lansia tidak merasa bahagia baik pada masa lalu, kini dan masa 

depannya. Seperti gambaran kebahagiaan pada masa lalu Subjek pertama (RD) menilai 

masa lalunya dipenuhi ketidakpuasan dan penderitaan. Sedangkan gambaran 

kebahagian masa kini Subjek (RD) memiliki gambaran kesenangan yang bersifat 

higher pleasure seperti melakukan pengamatan serta mengeksplorasi fitur-fitur di 

dalam hand phone. Hal ini karena adanya peran kognitif dan sifatnya yang sementara. 

Setelah ia tidak melakukan aktivitas tersebut maka kesenangan berakhir. RD juga 

memiliki kegiatan gratifikasi seperti mengobrol untuk membahas masalah yang 
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bermanfaat untuk mengasah pikiran agar tidak menjadi pikun. Namun demikian, RD 

lebih banyak mengisi waktu luangnya bukan dengan kegiatan yang bersifat gratifikasi 

tetapi dengan kegiatan tidur dan makan (bodily pleasure). Dan gambaran kebahagiaan 

masa depan subjek (RD) memiliki explanatory style orang pesimistik. RD menjelaskan 

harapannya dengan gaya pesimis. RD menjelaskan kejadian buruk disebabkan oleh 

sesuatu yang bersifat permanen, universal dan internal. peristiwa menyenangkan terjadi 

karena penyebab eksternal, sementara dan spesifik. Ada juga Lansia lainnya merasa 

bahagia terhadap seluruh hidupnya, dan seorang lagi memiliki tingkat kebahagiaan 

yang lebih besar dari lansia yang sebelumnya. 

Ketiga, Penelitian Ristiana Chalif Rahmadani (2012 yang berjudul gambaran 

kebahagiaan (happiness) lansia yang tinggal di Panti Jompo Pondok Lansia Al-Ishlah 

menjelaskan bahwa terdapat perbedaan ketiga subjek terkait dalam proses menjalani 

kehidupan sehari-hari dengan semangat dan penuh gairah serta pemberian makna dalam 

hidup masing-masing, namun ada kesamaan dalam hal menentukan tujuan hidup, baik 

jangka pendek dan jangka panjang yang jelas, sehingga mereka menjadi lebih terarah 

dan merasakan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai. Demikian pula dengan 

kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, artinya subjek menyadari 

perbatasan-perbatasan lingkungan, tetapi dalam keterbasan itu tetap dapat menentukan 

sendiri apa yang paling baik untuk dilakukan. Selain itu, ketiga subjek memiliki 

kemampuan untuk menentukan tujuan-tujuan pribadi dan menentukan arti pentingnya 

kehidupan. 

Keempat, Penelitian Novi Kosalina (2018) dalam penelitian yang berjudul 

Gambaran Kesejahteraan Subjektif Lansia yang aktif dalam kegiatan Realigius 

mendapatkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap empat subjek, yaitu E (71 

tahun), H (69 tahun), T (67 tahun), dan L (77 tahun) menunjukan bahwa keempat 
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subjek tersebut memiliki kesejahteraan subjektif, baik secara emosional, psikologis, 

maupun sosial. Kesejahteraan subjektif ini di dapatkan karena partisipasi para subjek 

pada kegiatan relegiusnya memberi manfaat seperti dukungan sosial. Integrasi personal, 

strategi coping unik, dan memberikan perasaan bermakna dan tujuan hidup. Melalui 

partisipasi dalam kegiatan religius, para subjek ini memperoleh dukungan sosial, 

dukungan sosial dari rekan sesama pelayanan dan melalui hubungan dengan tuhan, 

kepercayaan bahwatuhan selalu menyertai langka kehidupannya.  

Selanjutnya, agama juga menmyediakan manfaat integrasi personal ketika 

menghadapi konflik internal. Subjek dengan komitmen spritualnya fokus pada tujuan 

dan perjuangan mencari makna hidup. Mereka pun dalam partipasi komunitas gereja 

memperolehpersepsi diri positif. Motif altruis yang didasarkan pada ajaran agama untuk 

membantu orang lain menghasilkan perasaan positif dan berguna untuk menangkal 

perasaan negatif. Partisipasi dalam kegiatan regilius juga menyediakan strategis coping 

unik. Berupa harapan dan optimisme. Memberi rasionalisasi saat menghadapi tekanan 

yang tidak diharapkan atau diinginkan, serta membantu para subjek untuk melihat suatu 

permasalahan dalam bingkai yang lebih besar. Percaya bahwa tuhan tidak akan 

memberikan cobaan yang tidak diatasi.  

Partisipasi memberikan perasaan bermakna dan tujuan hidup. Menyediakan 

kepercayaan dan praktek untuk membantu para subjek menghadapi kematian memilih 

dan melakukan kegiatan yang konstruktif untuk mencapai tujuan yang lebih besar yang 

berkontribusi pada keluarga, suku dan alam. Dukungan non materi, berupa dukungan 

moral, sehingga para lansia dapat merasa tenang dalam berkegiatan. Institusi 

keagamaan membuat lebih banyak kegiatan yang lebih melibatkan para lansia. 

Kegiatan tersebut, seperti ibadah khusus para lansia, dengan topik-topik untuk 

menguatkan para lansia, dan masalah-masalah yang biasa yang dihadapi para lansia 
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serta solusinya. Kegiatan lainnya, seperti senam kebugaran yang di adakan di tempat 

ibadah, memilih dan mengangkat para lansia yang memiliki kemampuan dan kesehatan 

yang memadahi untuk menjadi pengurus kegiatan keagamaan, serti menjadi majelis 

atau penatua, atau panitia untuk suatu acara. Melibatkan para lansia untuk melakukan 

baksi sosial, sehingga para lansia sehingga para lansia memperoleh apresiasi dan ruang 

untuk mengembangkan diri dan memperluas pergaulan. 

Kelima, penelitian Nurul latifa (2010) dalam penelitian yang berjudul Gambaran 

Kebahagiaan (Happiness) Lansia yang tinggal di Panti Tresna Werdha 

Muhammadiyah Kota Probolinggo mendapatkan hasil bahwa : 

a. Merasa bahagia ketiak dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut 

merekamenyenangkan seperti sehari-hari yang hanya makan dan tidur dalam artian 

subjek tidak melakukan aktivitas seperti sebelum dipati, menonton televisi yang 

dapat menghibur diri dan membaca al-quran dikamar. 

b. Melakukan kegiatan beribadah seperti mengaji dan sholat yang membuat lansia 

bersyukur sehingga bahagia 

c. Tidak ada yang memarahi karena tidak merasa ada ancaman atau tersakiti sehingga 

muncul rasa aman berada di pondok 

d. Dapat melakukan aktifitas yang bermakna bagi orang lain seperti membantu 

pengurus panti memasak dan lainnya 

e. Menggunakan kekuatan khas yang dimiliki dengan berusaha menerima keadaan 

dan sabar sehingga lansia merasakan kebahagiaan dipanti 

f. Lansia dapat bertukar pikiran dengan berceritakan kepada sesama lansia 

g. Menerima perhatian dari pengunjung yang memberikan sesuatu pada lansia seperti 

makanan, pakaian dll. 
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B. KONSEP STRATEGI  

Menurut Morrisey Strategi merupakan proses untuk menentukan arah yang harus 

dituju oleh suatu perusahaan supaya dapat tercapai segala misi. 

Dalam Penelitian ini Strategi yang di gunakan merujuk pada konsep strategi menurut 

Morrisey yang dimana Pondok Lansia berupaya atau berproses untuk memenuhi atau 

mencapai tujuan dan misi, sedangkan misi dari Pondok Lansia adalah melayani Lansia 

dengan memberikan layanan yang berkualitas dan memberikan kebutuhan terutama segi 

kesehatan, fisik maupun sosial. Pondok berupaya memberikan layanan yang berkualitas 

dengan memberikan fasilitas yang lengakp beserta mempekerjakan perawat untuk 

merawat Lansia yang ada di sana. 

 

C. RUANG LINGKUP LANSIA 

1. Konsep Lansia 

Menurut UU No. 13 Tahun 1998) dan 60-74 tahun (WHO) Pengertian Lansia 

secara umum, dapat kita simpulkan bahwa seseorang disebut lansia jika ia telah 

berusia 65 tahun ke atas. Namun, terdapat beberapa batasan-batasan umur yang 

mencakup batasan umur orang yang masuk di dalam kategori lansia, diantaranya 

adalah 60 tahun. 

 Di Indonesia, batasan mengenai lanjut usia yaitu 60 tahun ke atas, dimana ini 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut 

Usia pada Bab1 Pasal 1 Ayat 2. Menurut Undang-Undang tersebut di atas lanjut usia 

adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas, baik pria maupun wanita. 

WHO dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut 

usia pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa usia 6 tahun adalah usia 
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permulaan tua. Menua bukanlah suatu penyakit, tetapi merupakan proses yang 

berangsur-angsur mengakibatkan perubahan kumulatif, merupakan proses 

menurunnya daya tahan tubuh dalam menghadapi rangsangan dari dalam dan luar 

tubuh. 

Menurut UU no 4 tahun 1945 Lansia adalah seseorang yang mencapai umur 55 

tahun, tidak berdaya mencari nafkah sendiri untuk keperluan hidupnya sehari-hari dan 

menerima nafkah dari orang lain (Wahyudi, 2000). 

Lansia di golongkan menjadi 4 kelompok (Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO)  

yaitu: (1). Usia pertengahan (middle age) yaitu seseorang yang berusia 45-59 tahun. 

(2). Lanjut usia (elderly) berusia antara 60-74 tahun. (3). Lanjut usia tua (old) berusia 

74-90 tahun. (4). Usia sangat tua (very old) yaitu seseorang dengan usia lebih dari 90 

tahun. 

Penuaan adalah suatu proses alami yang tidak dapat dihindari, berjalan secara 

terus-menerus, dan berkesinambungan. Selanjutnya akan menyebabkan perubahan 

anatomis, fisiologis, dan biokimia pada tubuh, sehingga akan memengaruhi fungsi dan 

kemampuan tubuh secara keseluruhan (Depkes RI, 2001). 

Menurut prayitno, lansia merupakan dua kesatuan dari fakta sosial dan biologi, 

sebagai fakta sosial lansia merupakan suatu proses penarikan diri dari berbagai status 

yang diberikan oleh masyarakat yang dilihat dalam kacamata struktur masyarakat. 

Sementara itu, secara biologi maupun secara fisk pertumbuhan usia dapat berarti 

melemahnya manusia secara fisik maupun kesehatannya. Para lansia memang 

merupakan individu yang mengalami penurunan fungsi fisik maupun sosialnya, maka 

dari itu seringnya lansia merasa diasingkan dan tidak diperhatikan oleh keluarganya. 
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Seringkali lansia di letakkan oleh keluarganya di lembaga kemasyarakatan atau panti 

jompo untuk merawat lansia tersebut. 

Setiap lansia juga memiliki kebutuhan yang harus di penuhi seperti, a) 

kebutuhan kesehatan, b) kebutuhan mandiri, C) kebutuhan mandiri, d) kebutuhan 

perhatian, e) Kebutuhan akan hubungan sosial suportif, f) kebutuhan diakui 

eksistensinya, kebutuhan akan di hargai, g) kebutuhan aktifitas, 

Menjadi tua ditandai dengan adanya kemunduran biologis yang terlihat sebagai 

gejala-gejala kemunduran fisik, antara lain kulit mulai mengendur, timbul keriput, 

rambut beruban, gigi mulai ompong, pendengaran dan penglihatan berkurang, mudah 

lelah, gerakan menjadi lamban dan kurang lincah, serta menjadi penimbunan lemak 

terutama di perut dan pinggul. Kemunduran yang lain terjadi adalah kemampuan-

kemampuan kognitif seperti suka lupa, kemunduran orientasi terhadap waktu ruang, 

tempat, serta tidak mudah menerima hal / ide baru.  

Tentang pengertian lanjut usia, para ahli psikologi berbeda-beda dalam 

menggambarkannya, karena tidak ada pengertian yang tetap dalam 

mendefinisikannya. Akan tetapi secara umum ukuran ketuaan seseorang dapat dilihat 

dari 3 segi (Wauran, 1981:13): (1). Tua berdasarkan umur. (2). Tua berdasarkan 

emosional, perasaan dan tingkah laku. (3). Tua berdasarkan intelektual dan pola 

pikirnya. 

Menurut Jos Masdani (Psikologi dari Universitas Indonesia), lanjut usia 

merupakan kelanjutan usia dewasa antara usia 65 tahun hingga tutup usia. Menurut 

Koesoemanto Setyonegoro, lanjut usia dikelompokkan menjadi tiga yaitu usia 70-75 

tahun (young old); usia 75-80 tahun (old); usia lebih dari 80 tahun (very old). 
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Kesimpulan dari pembagiaan umur menurut beberapa ahli, bahwa yang disebut lanjut 

usia adalah orang yang telah berumur 65 tahun keatas (Nugroho, 2008).  

Usia lanjut adalah fase menurunnya kemampuan akal dan fisik, yang di mulai 

dengan adanya beberapa perubahan dalam hidup. Sebagai mana di ketahui, ketika 

manusia mencapai usia dewasa, ia mempunyai kemampuan reproduksi dan 

melahirkan anak. Ketika kondisi hidup berubah, seseorang akan kehilangan tugas dan 

fungsi ini, dan memasuki selanjutnya, yaitu usia lanjut, kemudian mati. Bagi manusia 

yang normal, siapa orangnya, tentu telah siap menerima keadaan baru dalam setiap 

fase hidupnya dan mencoba menyesuaikan diri dengan kondisi lingkunganya 

(Darmojo, 2004). 

Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan Lanjut 

Usia pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa sebagai penghormatan dan penghargaan 

kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial lansia 

meliputi : a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual; b. pelayanan kesehatan; c. 

pelayanan kesempatan kerja; d. pelayanan pendidikan dan pelatihan; e. kemudahan 

dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum. f. kemudahan dalam 

layanan dan bantuan hukum; g. perlindungan sosial; h. bantuan sosial.  

 

2. Ciri-ciri Lansia   

Mengelompokkan ciri-ciri manusia lanjut usia ( Hurlock 1997:380): 

1. Adanya perubahan fisik pada usia lanjut Perubahan fisik pada lanjut usia berbeda 

pada masing-masing individu walaupun usianya sama, tetapi pada umumnya 

perubahan fisik tersebut dapat digambarkan dengan beberapa perubahan antara 

lain: 
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a. Perubahan pada penampilan. Perubahan penampilan pada manusia lanjut usia 

tidak muncul secara serempak, namun tanda-tanda seperti pada daerah kepala, 

dan tanda-tanda ketuaan pada wajah, perubahan-perubahan pada daerah tubuh 

dan perubahan pada persendian, perubahan-perubahan tersebut membawa ke arah 

kemunduran fisik pada lanjut usia. 

b. Perubahan pada bagian tubuh. Perubahan pada bagian ini terlihat dengan adanya 

perubahan sistem syaraf yaitu pada bagian otak, sehingga perubahan ini 

mengakibatkan menurunnya kecepatan belajar dan menurunnya kemampuan 

intelektual. 

c. Perubahan pada fungsi fisiologis. Dengan munculnya perubahan pada fungsi 

fisiologis ini, pada umumnya tingkat denyut nadi dan konsumsi oksigen lebih 

beragam, meningkatnya tekanan darah, berkurangnya kandungan creatine dan 

terjadinya penurunan jumlah waktu tidur. Karena beberapa perubahan tersebut, 

maka manusia lanjut usia mengalami kemunduran dari segi fisiknya.  

d. Perubahan pada panca indra. Pada usia lanjut, fungsi seluruh organ pengindraan 

kurang mempunyai sensitivitas dan efisiensi kerja seperti kemunduran 

kemampuan kerja pada penglihatan, pendengaran, perasa, penciuman, perabaan 

dan sensitivitas pada rasa sakit.  

e. Perubahan seksual. Perubahan lanjut usia terlihat setelah berhentinya reproduksi, 

pada umumnya hal ini terjadi bila wanita memasuki usia lanjut dengan terjadinya 

monopause, dan klimaterik pada laki-laki. 

2. Perubahan kemampuan motorik pada usia lanjut 

Orang berusia lanjut pada umumnya menyadari bahwa mereka berubah lebih 

lambat dan koordinasinya dalam beraktivitas kurang baik dibanding pada waktu 

muda. Perubahan pada kemampuan motorik ini disebabkan oleh pengaruh fisik 
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dan fisiologis, sehingga mengakibatkan merosotnya kekuatan dan tenaga dan dari 

segi psikologis munculnya perasaan rendah diri, kurangnya motivasi dan lainnya. 

Perubahan kemampuan motorik ini mempunyai pengaruh besar terhadap 

penyesuaian pribadi dan sosial pada manusia usia lanjut (Manula). 

3. Perubahan kemampuan mental pada usia lanjut  

Apabila ada kecenderungan negatif dari pendapat masyarakat terhadap 

perubahan-perubahan Manula, maka secara otomatis hal tersebut akan 

menimbulkan kemunduran kemampuan mental pada Manula tersebut. Perubahan 

kemampuan mental pada Manula berbeda pada tiap individu, walaupun berbeda 

pola pikir dan pengalaman intelektualnya. Secara umum, mereka yang 

mempunyai pengalaman intelektual lebih tinggi, secara relatif penurunan dalam 

efisiensi mental kurang dibanding mereka yang pengalaman intelektualnya 

rendah, hal ini disebabkan adanya tingkat penurunan mental yang bervariasi. 

4. Perubahan minat pada usia lanjut  

Perubahan minat pada seseorang juga merupakan ciri-ciri memasuki usia 

lanjut, karena perubahan minat orang pada seluruh tingkat usia berhubungan 

dengan keberhasilan penyesuaian mereka. Demikian juga penyesuaian pada usia 

lanjut, sangat dipengaruhi oleh perubahan minat dan keinginan yang dilakukan 

secara sukarela atau terpaksa. Bila Manula mengadakan perubahan minat dan 

keinginannya yang dilakukan secara sukarela dengan harapan ia akan mendapat 

kebahagiaan tersendiri dari perubahan itu. Seperti minat dan keinginan seseorang 

dari semua tingkat usia, hal ini juga sangat berbeda pada mereka yang sangat tua, 

bagaimanapun juga keinginan tertentu mungkin dianggap sebagai tipe keinginan 

orang berusia lanjut pada umumnya antara lain: perubahan dan minat pribadi, 

yang cenderung bersikap berorientasi pada diri sendiri dan egois tanpa 
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memperdulikan orang lain, minat berekreasi yang tetap ada pada usia lanjut, 

keinginan sosial, keinginan yang bersifat keagamaan dan minat terhadap 

kematian (Hurlock, 1997:386-402). 

 

3. Perubahan-perubahan yang terjadi pada masa lansia 

Proses penuaan (aging process) merupakan proses alami yang tidak dapat 

dielakkan dan berpengaruh terhadap segi kehidupan fisik, mental, sosial, dan spiritual. 

Seorang lansia sukses dalam tahapan perkembangannya digambarkan memiliki rasa 

integritas atau puas, yang ditandai dengan merasakan kepuasan dari hasil hubungan 

yang diperoleh, menikmati hidup bersama anak cucu, merasa bahagia karena telah 

memberi sesuatu yang berarti bagi generasi berikutnya (Hurlock dalam Hartati dan 

Andayani, 2004). 

Perubahan pada lanjut usia dapat dilihat dari segi fisik, psikis, sosial dan lain-lain. 

Menua adalah proses alami yang terjadi dalam kehidupan manusia. Penuaan akan 

terjadi hampir pada semua sistem tubuh, namun tidak semua sistem tubuh mengalami 

kemunduran fungsi pada waktu yang sama (Nugroho, 2008). Perubahan-perubahan 

yang terjadi akibat proses penuaan adalah sebagai berikut: perubahan fisik antara lain 

ketidaknyamanan seperti rasa kaku dan linu yang dapat terjadi secara tiba-tiba di 

sekujur tubuh, misalnya pada kepala, leher dan dada bagian atas. Kadang-kadang rasa 

kaku ini dapat diikuti dengan rasa panas atau dingin, pening, kelelahan dan berdebar-

debar. Selain itu terdapat perubahan yang umum dialami lansia, misalnya perubahan 

sistem imun yang cenderung menurun, perubahan sistem integumen yang 

menyebabkan kulit mudah rusak, perubahan elastisitas arteri pada sistem 

kardiovaskular yang dapat memperberat kerja jantung, penurunan kemampuan 
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metabolisme oleh hati dan ginjal serta penurunan kemampuan penglihatan dan 

pendengaran. 

Menurut Papalia, Olds, dan Feldman, lansia diklasifikasi menjadi tiga kelompok. 

Pertama young old yang berusia 65-74 tahun; mereka masih aktif, penuh perhatian 

dan semangat. Kedua, old-old yaitu berusia 75-84 tahun; dan ketiga oldest-old yaitu 

individu yang berusia 85 tahun atau lebih. Umumnya lansia dengan rentang usia lebih 

dari 85 memiliki fisik lemah dan sulit untuk mengatur aktivitas sehari-hari. Umumnya 

walaupun lansia sehat dan aktif namun kesehatan dan kemampuan fisik menurun. 

Terdapat perubahan-perubahan fisik lain seperti penurunan koordinasi fisik dan 

keseimbangan. 

Ketika seseorang sudah mencapai usia tua dimana tubuhnya tidak dapat lagi 

berfungsi dengan baik maka lansia membutuhkan banyak bantuan dalam menjalani 

aktivitas kehidupannya. Kualitas hidup lansia terus menurun seiring dengan semakin 

bertambahnya usia. Penurunan kapasitas mental, perubahan peran sosial, dementia 

(kepikunan), juga depresi yang sering diderita oleh lansia ikut memperburuk kondisi 

mereka. Belum lagi berbagai penyakit degeneratif yang menyertai keadaan lansia 

membuat mereka memerlukan perhatian ekstra dari orang disekelilingnya. Merawat 

lansia tidak hanya terbatas pada perawatan kesehatan fisik saja namun juga pada 

faktor psikologis dan sosiologis (Raudhah, 2012).  

 

D. KONSEP KEBAHAGIAAN 

1. Pengertian 

Dalam bukunya yang berjudul Authentic Happiness Seligman (2002), 

mengungkapkan sebuah konsep mengenai kebahagiaan. Dalam kebahagiaan 
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termuat emosi positif maupun aktivitas positif dan terbagi menjadi tiga yaitu yang 

ditujukan pada masa lalu, masa depan dan masa sekarang. Kebahagiaan masa lalu 

mencakup kepuasan, pemenuhan dan kedamaian. Dua konsep penting untuk 

mencapai kebahagiaan masa lalu ialah rasa bersyukur dan memaafkan. Kedua 

konsep tersebut dapat mengubah penghayatan dan pemahaman mengenai masa lalu 

yang buruk menjadi lebih baik. Kebahagiaan masa kini terutama pada lansia 

ditandai dengan adanya aktivitas waktu luang. Kebahagiaan masa kini yang sejati 

dapat dicapai dengan meraih sebanyak mungkin aktivitas yang lebih bersifat 

gratifikasi daripada pleasure. Gratifikasi adalah kegiatan yang senang dilakukan 

seseorang dan kegiatan tersebut dapat menarik seseorang beraktivitas seakan waktu 

serasa terhenti, sedangkan pleasure adalah kesenangan yang bersifat sementara. 

Kebahagiaan akan masa depan ditandai dengan emosi positif seperti yakin, 

percaya, confidance, hope, dan optimisme. Seligman menekankan pada pentingnya 

nilai optimisme dan harapan seseorang untuk mencapai kebahagiaan di masa 

depan. 

 

2. Karakteristik Kebahagiaan 

Tanpa membedakan kelompok sosial, jenis kelamin atau variabel lainnya, 

kondisi tertentu dapat diperhitungkan sebagai penunjang kebahagiaan dimasa usia 

lanjut (Hurlock, 1980), seperti berikut: 

1. Sikap yang menyenangkan terhadap usia lanjut berkembang sebagai akibat dari 

kontak pada usia sebelumnya dengan orang usia lanjut yang menyenangkan. 

2. Kenangan yang menggembirakan sejak masa anak-anak sampai masa dewasanya. 

3. Bebas untuk mencapai gaya hidup yang diinginkan tanpa ada intevensi dari luar. 
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4. Sikap yang realistis terhadap kenyataan dan mau menerima kenyataan tentang 

perubahan fisik dan psikis sebagai akibat dari usia lanjut yang tidak dapat 

dihindari. 

5. Menerima kenyataan diri dan kondisi hidup yang ada sekarang, walaupun 

kenyataan tersebut berada dibawah kondisi yang diharapkan. 

6. Mempunyai kesempatan untuk memantapkan kepuasan dan pola hidup yang 

diterima oleh kelompok sosial dimana ia sebagai anggotanya. 

7. Terus berpartisipasi dengan kegiatan yang berarti dan menarik. 

8. Diterima oleh dan memperoleh respek dari kelompok sosial. 

9. Perasaan puas dengan status yang ada sekarang dan prestasi masa lalu. 

10. Puas dengan status perkawinannya dan kehidupan seksualnya. 

11. Kesehatan cukup bagus tanpa mengalami masalah kesehatan yang kronis. 

12. Menikmati kegiatan rekreasional yang direncanakan khusus bagi orang lanjut     

usia. 

13. Menikmati kegiatan produktif, baik kegiatan dirumah maupun kegiatan yang 

secara sukarela dilakukan. 

14.Situasi keuangannya memadai untuk memenuhi seluruh keinginan dan 

kebutuhannya. 

 

3. Indikator Kebahagiaan 

Menurut survei pada tahun 2001 (Layanan Kristen Hongkong, 2001) 10 indikator 

hidup bahagia Lansia yaitu : 

1. Rasa hormat oleh orang-orang 

2. Hubungan keluarga yang harmonis 

3. Hubungan sosial yang harmonis 
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4. Kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan pengembangan minat 

5. Partisipasi kegiatan 

6. Status keuangan stabil 

7. Pengaturan hidup yang nyaman 

8. Kemampuan perawatan diri 

9. Optimis kepribadian  

10. Kesehatan fisik dan psikologis yang baik  

 

4. Sumber-sumber untuk mencapai kebahagiaan (Seligman, 2002) 

a. Kemakmuran 

Tema-tema kemakmuran merupakan tema yang paling banyak muncul dalam 

mempengaruhi kebahagiaan lansia. Dukungan kemakmuran terhadap kebahagian 

terutama pada kebutuhan dasar individu (Diener, 2009). Kebutuhan pokok lansia 

seperti makan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. 

b. Keluarga 

Keharmonisan antara individu dengan lingkungannya, persaan hangat dan damai 

dalam lingkungan keluarga dapat memberikan kebahagiaan dan ketentraman dalam 

hati anggota keluarga termasuk lansia ( Haditono, 1993) 

c. Prestasi 

Kepuasan terhadap prestasi yang pernah dicapai dimasa lalu juga merupakan salah 

satu kondisi penting yang perlu diperhatikan dalam menunjang kebahagiaan pada 

masa usia lanjut (Hurlock, 2002). 

d. Sosial 
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Penelitian Longitudinal menemukan bahwa penambahan dan pengurangan jumlah 

kontak sosial dalam hidup individu mempengaruh peningkatan dan penurunan 

tingkat kebahagiaan individu (Bradburn dalam Diener, 2009) 

e. Pernikahan  

Beberapa penelitian telah membuktian terdapat hubungan yang positif antara 

pernikahan dengan kebahagiaan (Eddington & Shuman, 2005). Peristiwa pernikahan 

juga memberi pengaruh bagi kebahagiaan dalam hal hadirnya emosi positif terutama 

pada laki-laki (Diener et.al, dalam Eddington & Shuman, 2005)  

f. Religius 

Keseralasan perilaku dengan ajaran agama menghasilkan penilaian bahwa diri telah 

menjadi manusia yang baik dan dapat memunculkan perasaan bahagia. Beberapa 

penelitian terhadap perilaku berpartisipasi dalam kegiatan agama, keterkaitan yang 

kuat dengan tuhan dan perilaku berdoa terbukti berkolerasi positif dengan 

kebahagiaan (Ferris dalam Kesebir & Diener, 2009) 

g. Aktivitas di waktu luang  

Bagaimana seseorang memanfaatkan waktu luangnya menurut  beberapa penelitian 

dapat meningkatkan kebahagiaan orang tersebut (Hartati, 2012; Primasari, dkk, 

2010). Penting bagi lansia untuk menentukan kegiatan atau aktivitas baru pengganti 

aktivitas yang sebelumnya pernah dilakoni sebagai pengisi waktu luang di masa 

pensiun. 


