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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepuasan Hidup (Life Satisfaction)

1. Pengertian Kepuasan Hidup ( Life Satisfaction)

Satisfaction merupakan satu keadaan kesenangan dan

kesejahteraan, disebabkan karena orang telah mencapai satu tujuan atau

sasaran (Chaplin, 2006). Sedangkan Diener (1984); Shin dan Johnson

(dalam Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985) mendefinisikan

kepuasan hidup sebagai penilaian menyeluruh terhadap kualitas kehidupan

seseorang berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkannya sendiri.

Michalos (dalam Amat & Mahmud, 2009) menegaskan kepuasan

hidup adalah melibatkan berbagai konstruk yang memerlukan seseorang

itu menilai berbagai aspek kehidupannya seperti kesehatan, keuangan,

kerja, serta hubungan interpersonalnya. Tetapi kebanyakan masyarakat

meletakkan berbagai nilai tersebut terhadap salah satu aspek saja.

Sedangkan Diener (1984)  menegaskan seseorang itu perlu melihat

kepada aspek kepuasan hidupnya secara kognitif dan menyeluruh. Pavot

dan Diener (1993) menyatakan kepuasan hidup sebagai penilaian secara

keseluruhan terhadap perasaan dan sikap seseorang berkaitan dengan

kehidupannya pada suatu waktu.

Sementara itu Sosusa dan Lyubomirsky (2001) menyatakan

kepuasan hidup seseorang itu merujuk kepada penerimaan seseorang

terhadap keadaan kehidupannya serta sejauh mana seseorang itu dapat

memenuhi apa yang dikehendakinya secara menyeluruh. Secara umum
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kepuasan hidup merujuk kepada sejauh mana seeseorang itu berpuas hati

dengan apa yang diperolehnya selama ini. Ia adalah aspek yang diukur

secara kognitif oleh seseorang terhadap dirinya sendiri. Kepuasan hidup

sukar untuk didefinisikan karena aspek kepuasan hidup adalah bersifat

subjektif.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan

bahwa kepuasan hidup adalah penilaian secara menyeluruh terhadap

berbagai konstruk dalam kehidupan seseorang dengan didasarkan pada

kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh dirinya sendiri. Sedangkan

aspek kepuasan hidup bukanlah dinilai berdasarkan area-area tertentu

melainkan dinilai berdasarkan aspek kognitif seseorang secara menyeluruh

terhadap kualitas hidupnya didasarkan pada kriteria-kriteria yang telah

ditetapkan oleh dirinya sendiri.

2. Karakteristik Individu yang Memiliki Kepuasan Hidup

Menurut Pavot dan Diener (1993) aspek kepuasan hidup dinilai

dari aspek kognitif seseorang secara keseluruhan terhadap kualitas

hidupnya berdasarkan kriteria yang dipilih oleh mereka sendiri. Jadi, aspek

kepuasan hidup bukanlah merujuk kepada kepuasan hidup dari aspek-

aspek seperti kesehatan, persahabatan, keuangan dan taraf sosial

seseorang.

Diener (1985) mengatakan bahwa individu yang puas akan

kehidupannya adalah individu yang menilai bahwa kehidupannya memang
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tidak sempurna tetapi segala sesuatunya berjalan dengan baik, selalu

mempunyai keinginan untuk berkembang dan menyukai tantangan.

Kepuasan hidup seseorang menunjukkan sebuah kesenangan atau

penerimaan hidup individu tersebut, atau pemenuhan keinginan dan

kebutuhan hidup individu secara keseluruhan (Sousa & Lyubomirsky,

2001).

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Hidup

Menurut Hurlock (1980), beberapa faktor yang mempengaruhi

kepuasan hidup pada seorang individu antara lain:

a. Kesehatan

Kesehatan yang baik memungkinkan individu pada usia berapa

pun dapat melakukan aktivitas. Sedangkan kesehatan yang buruk atau

ketidak mampuan fisik dapat menjadi penghalang untuk mencapai

kepuasan bagi keinginan dan kebutuhan individu (Hurlock, 1980).

b. Jenis pekerjaan

Menurut Hurlock (1980), semakin rutin sifat pekerjaan dan

semakin sedikit kesempatan untuk otonomi dalam pekerjaan, semakin

kurang memuaskan. Hal ini dapat dilihat pada tugas sehari-hari yang

diberikan kepada anak-anak dan juga pekerjaan orang-orang dewasa.

c. Status kerja

Baik di bidang pendidikan maupun pekerjaan, semakin berhasil

seseorang melaksanakan tugas semakin hal itu dihubungkan dengan
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prestise maka, semakin besar kepuasan yang ditimbulkan (Hurlock,

1980).

d. Kondisi kehidupan

Jika pola kehidupan memungkinkan seseorang untuk

berinteraksi dengan orang-orang lain baik di dalam keluarga maupun

dengan teman-teman dan tetangga di dalam masyarakat, maka kondisi

demikian memperbesar kepuasan hidup (Hurlock, 1980).

e. Keseimbangan antara Harapan dan Pencapaian

Jika harapan-harapan itu realistis, orang akan puas dan bahagia

apabila tujuannya tercapai.

B. Qona’ah

1. Pengertian Qona’ah

Qona’ah menurut Hamka (dalam Shunhaji, 2011) merupakan rasa

menerima secara ikhlas yang berhubungan dengan hati, bukan menerima

apa adanya tanpa disertai dengan usaha yang keras.

Qona’ah pada dasaranya adalah menganggap cukup dengan

sesuatu yang ada dan tidak berkeinginan terhadap sesuatu yang tidak ada

hasilnya (An-Naisaburi, 2007). Menurut Muhammad Bin Turmuzi (dalam

Akhyar, 1992) Qona’ah ialah jiwa merasa lapang dengan rezeki yang

diberikan Allah kepadanya, dan merasa cukup dengan yang ada dan hilang

rasa tamak terhadap yang tidak tercapai.
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Sedangkan Abu Abdillah bin Khafif (dalam An-Naisaburi, 2007),

menyatakan Qona’ah adalah meninggalkan angan-angan terhadap sesuatu

yang tidak ada dan menganggap cukup dengan sesuatu yang ada.

Qona’ah diartikan juga menerima atau merasa cukup apa yang ada

padanya (Al Ghazali, 2003). Jadi orang yang bersifat Qona’ah berarti

selalu rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki serta

menjauhkan diri dari sifat tidak puas dan merasa kurang yang berlebihan

(Labib, 2001).

Qana’ah bukan berarti hidup bermalas-malasan, tidak mau

berusaha sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Justru

orang yang Qana’ah itu selalu giat bekerja dan berusaha, namun apabila

hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, ia akan tetap rela hati

menerima hasil tersebut dengan rasa syukur kepada Allah SWT. Sikap

yang demikian itu akan mendatangkan rasa tenteram dalam hidup dan

menjauhkan diri dari sifat serakah dan tamak. Kemudian rasa puas akan

menyelinap ke dalam hatinya dan terpancar dari mukanya yang penuh

kegembiraan.

"Abdullah bin Amru r.a. berkata (dalam Labib, 2001): Bersabda

Rasulullah SAW, sesungguhnya beruntung orang yang masuk Islam dan

rizqinya cukup dan merasa cukup dengan apa-apa yang telah Allah

berikan kepadanya (H.R.Muslim).

Qona’ah adalah basis menghadapi hidup, menerbitkan

kesungguhan hidup, menimbulkan energi kerja untuk mencari rizki,
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berikhtiar dan juga percaya akan takdir yang diperoleh sebagai takdir

(Labib, 2001).

Qona’ah menurut Hamka (dalam Shunhaji, 2011) adalah adanya

keikhlasan hati dalam menerima apa yang ada dengan disertai ikhtiar

maksimal. Namun, sekiranya hasil yang diperoleh dari ikhtiar tersebut

tidak sesuai dengan harapan, maka diharuskan sabar untuk menerima

ketentuan Ilahi, dan jika ikhtiar yang dilakukan membawa hasil yang

menyenangkan maka diharuskan bersyukur kepada Tuhan yang

meminjami nikmat-Nya.

Dari beberapa pendapat para ahli tentang definisi qona’ah di atas

dapat disimpulkan bahwa qona’ah adalah merasa cukup atas apa yang

telah diberikan oleh Allah kepadanya berdasarkan kerja keras yang telah

dilakukan dan dengan disertai rasa ikhlas dan syukur.

2. Karakteristik qona’ah

Menurut Hamka (2005) Qona’ah ialah menerima dengan cukup

dan mengandung 5 hal yaitu :

a. Menerima dengan rela apa yang ada.

Bagi orang yang memiliki sifat Qona’ah, (Hamka, 2005) ia

akan selalu berada dalam bimbingan Allah, redha menerima apa yang

tertentu dalam zal atau apa yang sudah ditakdirkan untuknya.

Meskipun susah atau senang, miskin atau kaya, semua hanya pada

hukum orang luar. Sebab dia sendiri adalah dalam nikmat, dalam

kekayaan, dalam perbendaharaan yang tiada ternilai harganya, pada
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lahirnya azab, pada batinnya rahmat. Jika dia ditimpa susah, dia senang

sebab dapat mengingat kelemahan dirinya dan kekuatan Tuhannya,

jika dia dihujani rahmat, dia senang pula, sebab dapat bersyukur.

Manusia hendaknya ridha terhadap  apa yang dianugerahkan

kepadanya dalam hal yang tidak dapat ia rubah. Hendaknya ia tidak

berangan-angan memperoleh sesuatu yang tidak mudah didapat, selalu

melihat apa yang diberikan kepada orang lain yang belum ia dapat,

seperti angan-angannya orang yang sudah tua untuk dapat kembali

kuat seperti anak muda, atau orang yang pendek bercermin pada orang

yang tinggi dengan penuh kesedihan dan penyesalan (Basya, 2007).

b. Memohonkan kepada Tuhan tambahan yang pantas, dan berusaha.

Qona’ah juga berkaitan dengan usaha atau ikhtiar, menurut

Hamka (2005) selama masih hidup, orang wajib bekerja dan berusaha,

“bekerja bukan lantaran meminta tambahan yang telah ada dan tak

merasa cukup pada apa yang dalam tangan, tetapi bekerja karena orang

hidup mesti bekerja”. Dengan demikian jelaslah salah perasangka

orang yang selama ini mengatakan bahwa Qona’ah itu melemahkan

hati, memalaskan fikiran, dan mengajak berpangku tangan. Tetapi

Qona’ah adalah modal yang paling teguh untuk menghadapi

kehidupan, menimbulkan kesungguhan hidup yang betul-betul dalam

mencari rezeki. Karena manusia dikirim ke dunia buat bekerja, tetapi

tenangkan hati, yakinlah bahwa di dalam pekerjaan iu ada kalah dan

menang (Hamka, 2005).
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c. Menerima dengan sabar akan ketentuan Tuhan.

Qona’ah juga mengaharuskan adanya sifat sabar terhadap apa

yang diperoleh jika tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Sikap ini

juga akan menghindarkan orang dari perasaan cemas, ragu, penyusah,

putus-asa, dan lekas marah.

d. Bertawakkal kepada Tuhan.

Tawakal adalah membebaskan diri dari segala ketergantungan

kepada selain Allah dan menyerahkan keputusan atas segala

sesuatunya hanya kepada Allah Swt. Tawakkal merupakan perbuatan

lahir dan batin untuk menyerahkan segala perkara, ikhtiar dan usaha

kepada Allah swt serta berserah diri sepenuhnya untuk mendapat

manfaat atau menolak madharat (Supriyanto, 2010). Dengan demikian

tawakal merupakan implikasi langsung dari iman seseorang sebab

iman tidak saja berarti percaya akan adanya Allah, tetapi lebih

bermakna mempercayai atau menaruh kepercayaan kepada Tuhan yang

Esa, Allah Swt dan menafikan segala sesuatu selain-Nya yang bisa

dianggap sekutu.

e. Tidak tertarik oleh tipu-daya dunia.

Di dalam Qona’ah juga adanya tuntutan untuk bersikap zuhud,

yaitu perasaan tidak tertarik oleh tipu daya dunia. Menurut Harun

Nasution (dalam Nata, 2010) zuhud artinya keadaan meninggalkan

dunia dan hidup kematerian. Zuhud termasuk salah satu ajaran agama

yang sangat penting dalam rangka mengendalikan diri dari pengaruh
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kehidupan dunia. Orang yang zuhud lebih menngutamakan atau

mengeja kebahagiaan hidup di akhirat yang kekal dan abadi, dari pada

mengejar kehidupan dunia yang fana dan sepintas lalu.

3. Fungsi sikap qona’ah dalam kehidupan

Menurut Labib (2001), fungsi sikap qona’ah didalam kehidupan

antara lain :

a. Sebagai Stabilisator

Fungsi sikap qona’ah sebagai stabilisator dalam kehidupan,

karena seorang muslim yang mempunyai sifat Qana’ah akan selalu

berlapang dada, berhati tenteram, merasa kaya dan berkecukupan,

bebas dari keserakahan, karena pada hakekatnya kekayaan dan

kemiskinan terletak pada hati bukan pada harta yang dimilikinya

(Labib, 2001).

b. Dinamisator

Sikap qona’ah sebagai dinamisator dalam keehidupan individu

yaitu kekuatan batin yang selalu mendorong seseorang untuk meraih

kemajuan hidup berdasarkan kemandirian dengan tetap bergantung

kepada karunia Allah (Labib, 2001).

Orang yang mempunyai sikap Qona’ah akan selalu menerima apa

adanya yang telah diberikan oleh Allah padanya, ia tidak akan tergiur oleh

kemewahan atau kekayaan yang dimiliki orang lain, karena dirinya sudah

merasa cukup dengan apa yang dimilikinya, karena pada hakikatnya

kekayaan itu bukanlah tergantung pada banyaknya harta melainkan sifat

menerima yang dimilikinya.
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C. Kerangka Berfikir, Asumsi dan Hipotesis

1. Kerangka Pemikiran

Teori utama dalam penelitian ini mengacu pada teori Hamka untuk

sikap Qona’ah dan teori Diener untuk kepuasan hidup. Dalam menjalani

kehidupan setiap individu menginginkan kepuasan pada setiap fase yang

dijalaninya, tak terkecuali pada dewasa madya. Masa dewasa madya

merupakan masa transisi, masa dimana individu harus bisa menyesuaikan

terhadap perubahan-perubahan yang terjadi (Hurlock, 1980). Misalnya saja

perubahan yang terjadi pada fisik, yang berakibat pada kesehatan yang

mulai menurun. Keadaan fisik yang sudah tidak seperti semula, membuat

individu dewasa madya mengalami ketidaknyamanan yang dapat

menghambat aktivitas sehari-hari dan berakibat pada penurunan

produktivitas. Kondisi ini berakibat pula pada penghasilan individu

tersebut. Hal ini biasanya membuat individu dewasa madya mengalami

ketidakpuasan di dalam hidupnya. Namun, biasanya pada usia ini juga

prestasi-prestasi pada karir telah dicapai.

Menurut Diener (1984), Shin dan Johnson (dalam Diener,

Emmons, Larsen, & Griffin, 1985) kepuasan hidup sebagai penilaian

menyeluruh terhadap kualitas kehidupan seseorang berdasarkan kriteria-

kriteria yang ditetapkannya sendiri. Kepuasan hidup dinilai dari aspek

kognitif seseorang secara keseluruhan terhadap kualitas hidupnya (Pavot

& Diener, 1993). Jadi puas atau tidaknya seseorang tergantung pada

bagaimana seseorang tersebut menilai secara kognitif terhadap kualitas

hidupnya.
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Menurut Sousa dan Lyubomirsky (2001) individu yang memiliki

kepuasan hidup, menunjukkan sebuah kesenangan atau penerimaan

terhadap hidup individu tersebut atau pemenuhan keinginan dan kebutuhan

hidup individu secara keseluruhan. Individu yang memiliki sikap

menerima terhadap

keadaannya akan lebih cenderung merasakan kepuasan hidup.

Sikap menerima ini sejalan dengan konsep qona’ah.

Qona’ah menurut Hamka (2005) ialah menerima dengan cukup

disertai rasa ikhlas dan usaha yang keras. Pada dassarnya qona’ah adalah

menerima atau merasa cukup pada apa yang ada padanya, serta

menjauhkan diri dari sifat tidak puas dan merasa kurang yang berlebihan

(Al Ghazali, 2003).

Pada umumnya manusia melupakan nikmat yang sesungguhnya

telah diberikan oleh Allah, sehingga merasa selalu kurang, hal ini yang

membuat keresahan dan ketidakpuasan (Fahiroh, 2006). Allah sendiri telah

berfirman bahwa Allah telah menyediakan bumi untuk manusia disertai

sumber kehidupan.

Firman Allah :







Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di
muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber)
penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur” (Qs. Al A’raaf:
10).
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Orang yang memiliki jiwa qona’ah akan selalu menampakkan rasa

syukur atas anugerah yang diberikan Allah kepadanya tanpa sedikitpun

mengharap apa yang bukan menjadi bagiannya. Sehingga rasa puas akan

menyelinap ke dalam hati dan terpancar dari mukanya yang penuh

kegembiraan.

Dengan sikap qona’ah hati seseorang akan merasa cukup dan

terhindar dari rasa kurang yang berlebihan. Di dalam qona’ah sendiri

terdapat beberapa hal, antara lain: menerima dengan rela apa adanya,

memohonkan kepada Allah tambahan yang pantas dengan disertai usaha,

menerima dengan sabar ketentuan dari Allah, bertawakkal kepada Allah

dan tidak tertarik oleh tipu daya dunia (Hamka, 2005).

Sikap menerima dengan rela apa adanya akan menimbulkan

ketenangan hati dan ketentraman jiwa. Kondisi ini akan menimbulkan rasa

puas di dalam diri individu. Didalam Qona’ah seseorang dianjurkan untuk

tetap berusaha dan memohon kepada Allah tambahan yang pantas,

sehingga individu dalam mencapai kepuasan hidupnya diharuskan tetap

berusaha dan  disertai dengan doa.

Selain sikap menerima serta tetap memohon tambahan yang pantas,

sikap sabar atas ketentuan dari Allah yang merupakan salah satu ciri yang

dimiliki oleh orang yang qona’ah, juga akan menumbuhkan

kecenderungan bersyukur atas apa yang telah ia miliki. Hal ini juga akan

mempermudah individu tersebut merasakan kepuasan hidupnya.
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Indikasi lain dari individu yang qona’ah adalah tawakkal

merupakan, sikap berserah diri kepada Allah setelah berusaha sekuat

tenaga dan fikiran dalam mencapai tujuan. Individu yang menanamkan

sikap tawakkal didalam hidupnya ia tidak akan terlalu kecewa jika apa

yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan, ia akan tetap bersyukur

dan merasa puas dalam hidupnya.

Dalam qona’ah juga terdapat ajaran supaya tidak tertarik oleh tipu

daya dunia. Pada hakikatnya kekayaan itu bukanlah tergantung pada

banyaknya harta melainkan sikap menerima yang dimiliki (Labib, 2001).

Jika individu telah memiliki sikap yang tidak mudah tertarik oleh tipu

daya dunia, maka ia akan mudah mencapai kepuasan hidupnya karena ia

akan senantiasa bersyukur atas apa yang telah dimilikinya dan tidak

tertarik oleh gemerlapnya dunia.

Keterkaitan hubungan antara sikap qona’ah dengan kepuasan hidup

sebagaimana telah diuraikan di atas juga didukung oleh hasil penelitian

dan pendapat para ahli seperti, penelitian Lim dan Putnam (2010) yang

menunjukkan bahwa agama dapat mempengaruhi kepuasan hidup

seseorang. Didalam agama juga terdapat anjuran agar manusia

menanamkan sikap qona’ah didalam hidupnya.

Selanjutnya penelitian yang telah dilakukan oleh Nurendra dan

Utami (2009) juga menunjukkan bahwa individu dengan sikap tawakkal

yang tinggi akan cenderung memiliki subjective well-being yang tinggi

pula. Seperti yang telah disebutkan bahwa tawakkal merupakan salah satu
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indikator dari qona’ah sendiri. Beberapa hal yang terkandung didalam

qona’ah tersebut akan mempengaruhi kualitas hidup seseorang, sehingga

akan berpengaruh juga pada pencapaian kepuasan hidup individu tersebut.

Keterkaitan antara sikap qona’ah dengan kepuasan hidup dapat

digambarkan dengan pola sebagai berikut:

Variabel-variabel yang tidak diteliti

Bagan 1: Kerangka pemikiran peneliti

Keterangan:

X: Variabel bebas, sikap qona’ah

Y: Variabel terikat, kepuasan hidup

Variabel X: Sikap Qona’ah

1. Menerima dengan rela apa yang
diberikan oleh Allah.

2. Memohonkan kepada Tuhan
tambahan yang pantas dengan
disertai usaha.

3. Menerima dengan sabar akan
ketentuan Tuhanmeskipun tidak
sesuai dengan yang diharapkan.

4. Tawakkal kepada Tuhan,
menyerahkan segala sesuatunya
hanya kepada Allah setelah
berusaha terlebih dahulu.

5. Tidak tertarik oleh tipu daya
dunia atau kemewahan dunia.

Variabel Y: Kepuasan
Hidup

1. Kualitas Hidup

Variabel-variabel yang diteliti
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2. Asumsi

Dari beberapa uraian dan penjelasan di atas, maka peneliti

merumuskan beberapa asumsi sebagai berikut:

a. Qona’ah adalah merasa cukup atas apa yang telah diberikan oleh Allah

yang diperoleh dari hasil kerja keras dengan disertai rasa ikhlas dan

syukur.

b. Merasa cukup, yang merupakan esensi dalam sikap Qona’ah akan

mempermudah seseorang dalam mencapai kepuasan hidupnya.

c. Kepuasan hidup merupakan penilaian menyeluruh atas kualitas hidup

seseorang berdasarkan standar-standar yang telah ditetapkan oleh

dirinya sendiri.

d. Seseorang yang memiliki sikap Qona’ah akan memiliki rasa

penerimaan yang tinggi terhadap kehidupannya. Sehingga ia mudah

memperoleh kepuasan hidup. Individu yang menanamkan sikap

qona’ah akan membuat standar kepuasan hidupnya dengan disertai

rasa syukur, cukup, dan ikhlas. Sehingga apabila ia telah mencapai

sesuatu maka akan disertai rasa syukur, cukup dan ikhlas.

3. Hipotesis

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam kerangka

pemikiran dan asumsi di atas peneliti mengajukan hipotesi sebagai berikut:

“Terdapat hubungan yang positif antara sikap Qona’ah dengan Kepuasan

Hidup”. Ini berarti semakin tinggi sikap Qona’ah seseorang maka semakin

tinggi pula Kepuasan Hidupnya. Sebaliknya semakin rendah sikap

Qona’ah seseorang maka semakin rendah pula tingkat Kepuasan Hidup

orang tersebut.


