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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Secara umum Subjective Well-Being mencerminkan tentang evaluasi 

tentang diri sendiri yang terlihat dalam sikap positif maupun negatif yang 

ditunjukkan lansia purna tugas terhadap dukungan sosial dan perilaku 

sehat yang dijalani individu. Bab ini akan memaparkan tentang teori yang 

akan digunakan dalam penelitian ini. Hal yang akan dibahas yaitu, 

Subjective Well-Being (definisi, teori, dimensi-dimensi, faktor-faktor yang 

memengaruhinya), perilaku sehat  (definisi, teori, aspek-aspek), dukungan 

sosial (definisi, teori, aspek-aspek), hasil-hasil penelitian sebelumnya, 

dinamika hubungan antar variabel, model penelitian, dan hipotesis 

penelitian. 

 

2.1. Subjective Well-Being 

Subjective Well-Being ini merupakan suatu bentuk evaluasi 

mengenai kehidupan individu yang bersangkutan. Bentuk evaluasi dapat 

dilakukan melalui dua cara yaitu: penilaian secara kognitif, seperti 

kepuasan hidup, dan respon emosional terhadap kejadian, seperti 

merasakan emosi yang positif (Diener, 1997). 

 

1.1.1. Pengertian Subjective Well-Being 

Subjective Well-Being didefinisikan adalah bentuk evaluasi kognitif 

dan afektif seseorang tentang hidupnya. Evaluasi ini meliputi reaksi 

emosional untuk setiap kejadian serta penilaian kognitif tentang kepuasan 

akan pemenuhan dalam hidupnya (Diener, 1997). Andrew dan Withey 

(dalam Diener, 2000) mengatakan bahwa Subjective Well-Being 
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merupakan evaluasi kognitif dan sejumlah tingkatan perasaan positif atau 

negatif seseorang 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Subjective 

Well-Being merupakan suatu bentuk evaluasi yang terjadi pada setiap 

individu dalam kehidupannya, tentang bagaimana respon menyenangkan 

dan tidak menyenangkan diberikan sebagai wujud terhadap kehidupannya. 

 

1.1.2. Dimensi Subjective Well-Being 

Diener (1997) menyatakan adanya 2 komponen umum dalam 

Subjective Well-Being yaitu dimensi kognitif dan dimensi afektif. 

a. Dimensi kognitif  

Kepuasan hidup (life satisfaction) merupakan bagian dari dimensi 

kognitif dari Subjective Well-Being. Life satisfaction (Diener, 1984) 

merupakan penilaian kognitif seseorang mengenai kehidupannya, apakah 

kehidupan yang dijalaninya berjalan dengan baik. Ini merupakan perasaan 

cukup, damai dan puas, dari kesenjangan antara keinginan dan kebutuhan 

dengan pencapaian dan pemenuhan. 

b. Dimensi afektif 

Dalam dimensi afektif, Subjective Well-Being adalah afek, di mana 

di dalamnya termasuk mood dan emosi yang menyenangkan dan tidak 

menyenangkan. Afektif positif meliputi simptom-simptom antusiasme, 

keceriaan, dan kebahagiaan hidup. Sedangkan afektif negatif merupakan 

kehadiran simptom yang menyatakan bahwa hidup tidak menyenangkan 

(Diner,2009). Dimensi afektif ini menekankan pada pengalaman emosi 

menyenangkan baik yang pada saat ini sering dialami oleh seseorang 

ataupun hanya berdasarkan penilaiannya. 
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1.1.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Subjective Well-Being 

Ada beragam faktor-faktor yang mempengaruhi Subjective Well-

Being individu, yaitu: 

a. Perbedaan jenis kelamin  

Shuman (Eddington & Shuman, 2005) menyatakan penemuan 

menarik mengenai perbedaan jenis kelamin dan Subjective Well-Being. 

Wanita lebih banyak mengungkapkan afektif negatif dan depresi 

dibandingkan dengan pria, dan lebih banyak mencari bantuan terapi untuk 

mengatasi gangguan ini. 

b. Tujuan 

Diener (2009) menyatakan bahwa orang-orang merasa bahagia 

ketika mereka mencapai tujuan yang dinilai tinggi dibandingkan dengan 

tujuan yang dinilai rendah. 

c. Spiritual 

Diener (2009) menyatakan bahwa secara umum orang yang religius 

cenderung untuk memiliki tingkat well-being yang lebih tinggi, dan lebih 

spesifik. Partisipasi dalam pelayanan religius, afiliasi, hubungan dengan 

Tuhan, dan berdoa dikaitkan dengan tingkat well-being yang lebih tinggi. 

d. Hubungan sosial 

Diener et al. (2005) menyatakan bahwa hubungan yang dinilai baik 

tersebut harus mencakup dua dari tiga hubungan sosial berikut ini, yaitu 

keluarga, teman, dan hubungan romantis. Arglye & Lu (dalam Eddington 

& Shuman, 2005) menyatakan bahwa kebahagiaan berhubungan dengan 

jumlah teman yang dimiliki, frekuensi bertemu, dan menjadi bagian dari 

kelompok. 
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e. Kepribadian 

Campbell (dalam Diener, 1984) menunjukkan bahwa kepuasan 

terhadap diri merupakan prediktor kepuasan terhadap hidup. Tatarkiewicz 

(dalam Diener, 1984) menyatakan bahwa kepribadian merupakan hal yang 

lebih berpengaruh pada subjective well-being dibandingkan dengan faktor 

lainnya. Hal ini dikarenakan beberapa variabel kepribadian menunjukkan 

kekonsistenan dengan subjective well-being diantaranya self esteem. 

 

2.2. Perilaku Sehat 

Perilaku sehat menurut Notoatmojo (1997) adalah suatu respon 

seseorang/organisme terhadap stimulus yang berkaitan dengan sakit dan 

penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan, serta lingkungan. 

Menurut UU Kesehatan No. 39 tahun 2009 kesehatan adalah keadaan 

sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang 

memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan 

ekonomis. 

 

2.2.1. Pengertian perilaku sehat 

Menurut Vickers et al.(1988) perilaku sehat merupakan upaya untuk 

mencegah, mengurangi penyakit, serta memelihara dan meningkatkan 

kesehatan. Kategori yang berbeda dari perilaku kesehatan yang positif 

meliputi perilaku yang seharusnya membantu mencegah timbulnya 

penyakit, menghindari melakukan perilaku beresiko, perilaku yang 

mengurangi resiko adaptif tubuh dan perilaku yang dapat meningkatkan 

kesehatan dengan menjaga dan meningkatkan kesejahteraan. Taylor 

(2003), perilaku sehat adalah perilaku yang dilakukan seseorang untuk 

mengatur dan menstabilkan lesehatan mereka. 
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Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku 

sehat merupakan tindakan dari dalam diri seseorang dalam rangka 

menjaga, memelihara dan mengembangkan kesehatannya. 

 

2.2.2. Karakteristik perilaku sehat 

Empat perilaku sehat dipilih untuk mewakili empat kategori utama 

perilaku sehat empiris digambarkan oleh Vickers et al. (1988). Secara 

umum, kategori yang diwakili : 

a) Perilaku yang mengurangi resiko membebani kapasitas adaptif tubuh 

b) Melibatkan mengambil resiko pelaku, terutama sebagai pejalan kaki 

atau driver 

c) Perilaku yang seharusnya membantu mencegah timbulnya penyakit 

d) Perilaku yang dapat meningkatkan kesehatan bukan hanya mencegah 

penyakit. 

 

2.3. Dukungan Sosial 

2.3.1. Pengertian dukungan sosial 

Dukungan sosial didefinisikan sebagai sebuah pertukaran sumber 

daya antara minimal dua individu yang dipersepsikan oleh salah satu pihak 

bertujuan untuk membantu (Zimet et al. 1988). Persepsi dukungan sosial 

adalah cara individu menafsirkan ketersediaan sumber dukungan yang 

berperan sebagai penahan gejala dan peristiwa stres. Sedangkan Shumaker 

and Brownell (dalam Zimet et al. 1988) mendeskripsikan dukungan sosial 

sebagai pertukaran sumber daya antara setidaknya dua individu yang 

dirasakan oleh penyedia atau penerima yang akan dimaksudkan untuk 

meningkatkan kesejahteraan penerima..  
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Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa dukungan 

sosial merupakan suatu bentuk bantuan atau dukungan yang bermanfaat 

bagi individu yang berada di lingkungan sosial tertentu sehingga individu 

tersebut merasa diperhatikan, dihargai, dicintai, disayangi, serta merasa 

hidup bahagia dan sejahtera dari orang-orang yang berarti disekitar 

individu. 

2.3.2. Aspek-aspek dukungan sosial 

Zimet et al. (1988) menggambarkan dukungan sosial sebagai 

diterimanya dukungan yang diberikan oleh orang-orang terdekat individu 

yaitu : 

1) Dukungan keluarga (family support) atau bantuan-bantuan yang 

diberikan oleh keluarga terhadap individu seperti membantu dalam 

membuat keputusan maupun kebutuhan secara emosional. 

2) Dukungan teman (friend support) atau bantuan-bantuan yang 

diberikan oleh teman-teman individu seperti membantu dalam 

kegiatan sehari-hari maupun bantuan dalam bentuk lainnya. 

3) Dukungan orang yang istimewa (significant other support) atau 

bantuan-bantuan yang diberikan oleh seseorang yang berarti dalam 

kehidupan individu seperti membuat individu merasa nyaman dan 

merasa dihargai. 

 

2.4. Penelitian Sebelumnya 

2.4.1. Perilaku sehat dan Subjective Well-Being 

Dalam kehidupan seseorang akan ada saatnya ketika akan mencapai 

masa tua, seseorang akan berhenti dari pekerjaannya atau pensiun dan 

beristirahat untuk menikmati hasil yang diperolehnya selama bekerja. Hal 
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ini menyebabkan individu tersebut harus memperhatikan kesejahteraan 

kesehatan purna tugas. 

Penelitian menunjukan perilaku sehat berpengaruh sebesar 77% 

pada 46 lansia di dusun Prangas Malang, hal ini terjadi karena lansia 

menyadari seiring dengan bertambahnya usia lansia akan mengalami 

kemunduran biologis, dengan harapan lansia dapat mencegah timbulnya 

penyakit pada dirinya melalui perilaku sehat (Kustantya & Anwar, 2013). 

Selain itu, kesehatan yang terjaga di hari tua menentukan kualitas hidup 

lansia yang membawa lansia untuk mencapai subjective well-being, hal itu 

terbukti pada 30 lansia di Desa Landungsari dengan hasil 98% dengan 

kategori tinggi dari kesehatan fisik, sosial, psikologis dan lingkungan 

(Setyoadi dkk, 2013) terhadap kualitas hidup. 

Meskipun demikian, tidak semua penelitian menunjukan pengaruh 

yang besar dari perilaku sehat kepada SWB, seperti penelitian Maulina 

(2014) menyatakan 14,93% kesehatan merupakan salah satu faktor yang 

dapat berpengaruh terhadap SWB pada 500 lansia di Jawa Tengah. 

Kemudian, Basar (2006) terhadap 50  lansia yang tinggal di Panti Sosial 

Tresno Werdha (PSTW) Abiyoso Yogyakarta, menemukan bahwa 

terdapat hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien determinan (R2) = 

0,123 hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan hidup sehat memberikan 

sumbangan sebesar 12,3% dalam membentuk kepuasan hidup lansia. 

Telaumbanua (2016), memiliki hal yang sama dengan 123 lansia di 

Salatiga, hasil yang diperoleh adalah r = 0,460 (p<0,05), yang berarti ada 

hubungan positif dan signifikan dari perilaku sehat dengan subjective well-

being pada lansia dengan besar kontribusi sebesar 21,2 %. 

Berdasarkan hasil-hasil temuan di atas dapat disimpulkan bahwa 

kepuasan hidup merupakan salah satu aspek subjective well-being dapat 
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dicapai dengan menjaga kesehatan fisik dan psikis melalui kebiasaan 

mengatur gizi, olahraga dan terlibat dalam aktivitas yang membutuhkan 

pemikiran. Artinya subjective well-being dapat dicapai dengan memiliki 

kecenderungan hidup sehat agar kesehatan fisik terjaga. 

 

2.4.2. Dukungan Sosial Dan Subjective Well-Being 

Pentingnya dukungan sosial dan Subjective Well-Being didukung 

dengan penelitian Indriyani dkk (2014) pada 59 lansia di Semarang, 

bahwa dukungan sosial orang terdekat seperti keluarga sangat berpengaruh 

terhadap lansia dalam mencapai SWB di bandingkan lansia yang tinggal di 

panti, dengan U Mann-Whitney sebesar 209,000 dan probabilitas (p) 

sebesar 0,001(p<0,05). Dukungan sosial bukan hanya dari lingkungan 

keluarga, namun pertemanan dan lingkungan kerja pun dapat memberikan 

pengaruh pada SWB seseorang. Hal itu dibuktikan Karademas (2006) 

dengan menunjukan bahwa dukungan sosial memberikan sumbangsih 

43% terhadap SWB pada 145 pekerja dengan rata-rata usia 40 hingga 60 

tahun keatas, pada 4 perusahaan asuransi di Yunani. 

Penelitian lainnya dari Maulina (2014), pada 500 lansia bersuku 

Jawa di Jawa Tengah, menemukan bahwa 54,07% dukungan sosial dari 

keluarga, teman, orang terdekat berpengaruh terhadap SWB lansia. 

Penelitian tersebut didukung oleh penelitian Mastuti (2016) bahwa 

dukungan sosial memberikan pengaruh yang positif bagi lansia sebesar 

47,78% terhadap SWB, sisanya 52,22% dipengaruhi oleh faktor lainnya 

seperti religiusitas, pendapatan, tempat tinggal dan lainnya. Dukungan 

sosial juga ditinjau oleh Amelia (2015) pada 278 lansia di Malang, secara 

prespektif hedonia, menghasilkan pengaruh sebesar 95% untuk mencapai 

kepuasan hidup yang positif. Meskipun demikian, tidak semua penelitian 
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menunjukkan pengaruh yang besar dari dukungan kepada SWB, dari 

penelitian Sulastri & Hartoyo (2014) mendapatkan bahwa ada pengaruh 

dukungan sosial kepada subjective well-being dengan R2=0,297 sehingga 

29% dari 154 keluarga lansia di Bogor, penelitian ini juga dibedakan dari 

pensiunan PNS yang berada pada ketegori tertinggi sebesar 75,5%, 

sedangkan yang bukan PNS berada pada kategori tinggi dengan presentasi 

48,0% besarnya dukungan sosial berpengaruh pada SWB lansia.  

Maka sudah tepat bahwa dalam peraturan-peraturan, serta usaha 

pemerintah tersirat bahwa dukungan masyarakat dilibatkan dalam 

mengusahakan kesejahteraan lansia. Hal ini berarti, bahwa dukungan 

sosial (social support) merupakan prediktor bagi kesejahteraan lansia 

(subjective well-being). Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis ingin 

mengetahui dinamika dukungan sosial yang mana dapat memunculkan 

Subjective Well-Being pada lanjut usia. 

 

2.4.3. Hubungan Perilaku Sehat dan Dukungan Sosial dengan 

Subjective Well-Being 

Penelitian Veenhoven (dalam Eid & Larsen, 2008) mengatakan 

bahwa Diener mendefinisikan subjective well-being sebagai penilaian 

secara positif dan baik terhadap kehidupan,karena individu yang memiliki 

subjective well-being yang tinggi pada umumnya memiliki sejumlah 

kualitas hidup yang mengagumkan. Menurut Maulina (2014), dukungan 

sosial dan perilaku sehat dapat memprediksi SWB pada lansia di Jawa 

tengah. Hasil analisis regresi menunjukan bahwa R2 ditemukan sebesar 

0,681 (p<0,005), sehingga dapat dikatan bahwa perilaku sehat dan 

dukungan sosial memberikan kontribusi sebesar 68,1% terhadap SWB.  
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Selain itu hasil penelitian dari Steptoe et al. (2015) juga menunjukan 

bahwa ada hubungan antara dukungan sosial, serta perilaku sehat untuk 

mencapai SWB pada lansia di 160 negara berdasarkan survai the Gallup 

World Poll dengan hasil R2=0,624. Artinya dukungan sosial, serta perilaku 

sehat memberikan kontribusi sebesar 62% terhadap SWB, sisanya 38% 

dipengaruhi oleh faktor lain, seperti pendidikan, kekayaan, depresi dan 

lainnya. Penelitian dari negara Barat yang sejalan yaitu, penelitian 

Mantovani et al. (2016) pada 1.242 lansia di Belem dan Campinas, dua 

kota di Brasilia menemukan r= 0,97 (R2=0,940) di Campinas, sedangkan 

r=0,73 (R2=0,532) di Belem, berarti untuk mencapai SWB yang positif di 

Brasilia, dukungan sosial serta perilaku sehat menjadi salah satu faktor 

yang memberikan sumbangsih 94% bagi lansia di Campinas dan 53% di 

Belem. Meddin & Vaux (1988) menunjukan bahwa untuk mencapai SWB 

pada lansia di USA yang berjumlah 728 orang dukungan sosial serta 

perilaku sehat merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh secara 

psikososial dengan signifikansi r = 0,73, maka R2 = 0,53 artinya kontribusi 

SWB pada lansia sebesar 53%.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa 

manusia yang memiliki sikap positif terhadap diri dan orang lain sehingga 

memiliki relasi positif dengan orang lain, untuk mencapai 

kebahagiaannya, lansia membutuhkan orang lain untuk berinteraksi. 

Berkaitan dengan kesejahteraan lansia, peneliti tertarik untuk melihat 

persepsi terhadap dukungan sosial juga mempengaruhi keadaan lansia 

purna tugas. Kekuatan dukungan sosial yang berasal dari relasi yang 

terdekat, seperti keluarga, teman dan significant others merupakan salah 

satu proses psikologis yang dapat menjaga perilaku sehat seseorang, agar 

mampu mencapai SWB di hari tua dengan baik.  
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2. Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hipotesis 

Terdapat beberapa hipotesis dalam penelitian ini, yaitu: 

1) Ada hubungan signifikan antara Perilaku Sehat dan Dukungan 

Sosial dengan Subjective Well-Being karyawan purna tugas dan 

jelang purna tugas PT PLN (Persero) di wilayah kota Ambon.

PERILAKU SEHAT 

(X1) 

DUKUNGAN SOSIAL 

(X2) 

SUBJECTIVE 

WELL-BEING 

(Y) 

PURNA TUGAS 

JELANG PURNA TUGAS PURNA TUGAS 
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