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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masa dewasa madya merupakan sebagian rentang kehidupan yang paling

sedikit dipelajari. Tahun-tahun pertengahan dianggap sebagai ruang kosong

menjemukan diantara perubahan yang lebih dramatis masa dewasa awal dan usia

tua. Fenomena yang terjadi pada fase perkembangan dewasa madya cenderung

diwarnai oleh kematian orang tua, anak terakhir meninggalkan rumah orang tua,

menjadi kakek-nenek, mempersiapkan diri untuk pensiun dan dalam kebanyakan

kasus adalah benar-benar pensiun. Banyak orang yang berada di dalam rentang

usia ini dihadapkan pada masalah kesehatan untuk pertama kalinya (Santrock,

2013).

Bagi banyak orang, usia dewasa madya adalah suatu masa menurunnya

keterampilan fisik dan semakin besarnya tanggung jawab; suatu periode dimana

orang menjadi semakin sadar akan polaritas muda-tua dan semakin berkurangnya

jumlah waktu yang tersisa dalam kehidupan; suatu titik ketika individu berusaha

meneruskan sesuatu yang berarti pada generasi berikutnya; dan suatu masa ketika

orang mencapai dan mempertahankan kepuasan dalam karirnya (Santrock, 2002).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa dewasa madya merupakan masa

yang paling sulit untuk dilalui oleh individu karena masa ini ditandai dengan

tanggung jawab yang berat dan beragam, menuntut peran dan tanggung jawab

sebagai orang yang menjalankan rumah tangga, departemen maupun perusahaan,
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merawat orangtua mereka, membesarkan anak, dan mulai menata karir yang baru

(Papalia, Old dan Feldman, 2008).

Pada saat yang sama, banyak individu pada masa dewasa madya

membesarkan anak mereka, memiliki peningkatan kebebasan dan independensi.

Usia dewasa madya juga dapat merupakan masa untuk melakukan evaluasi ulang

terhadap target dan aspirasi, dan memutuskan cara terbaik menggunakan sisa

umur (Lachman & James, 1997, dalam Papalia, 2008).

Selanjutnya Levinson (dalam Berk, 2012) memaparkan, untuk menilai

ulang hubungan individu dewasa madya dengan diri mereka sendiri dan dunia luar

serta membangun kembali struktur hidup mereka, orang-orang dewasa madya

harus mengahadapi empat tugas perkembangan. Masing-masing tugas

mengharuskan si individu untuk mendamaikan pertentangan dua kecenderungan

dalam dirinya sehingga harmoni batin yang lebih besar bisa diperoleh. Adapun

empat konflik yang menjadi fokus pada perubahan dewasa madya menurut

Levinson yaitu menjadi muda vs menjadi tua; menjadi destruktif vs menjadi

konstruktif; menjadi maskulin vs menjadi feminim; terikat pada orang lain vs

terlepas dari mereka. Keberhasilan melampaui transisi di usia dewasa madya

terletak pada seberapa efektif individu mengurangi (sifat-sifat berlawanan) dan

menerima masing-masing dari polaritas itu sebagai bagian integral dari

keberadaan mereka (Santrock, 2013). Ketika tugas-tugas perkembangan di usia

madya tidak berhasil dilewati, hal inilah yang mendorong terjadinya krisis dan

menjadikan kehidupan dewasa madya lebih sulit untuk dilalui yang kemudian

bepengaruh pada kualitas hidupnya.



3

Berbagai fenomena yang mengenai perkembangan dewasa madya yang

mempengaruhi kualitas hidup salah satunya perubahan penurunan perkembangan

fisik diantaranya pada penglihatan ketika melemahnya otot mata dan hilangnya

kemampuan lensa untuk menyesuaikan dengan obyek-obyek dalam beragam

jarak, sebuah kondisi yang lebih dikenal presbiopia (mata tua). Melemahnya

tulang yang tidak bisa menopang banyak beban dan peluang terjadinya keropos

tulang sangat besar yang menimbulkan gangguan tulang keropos atau

osteoporosis, timbulnya masalah pada persendian yang mengakibatkan sendi

individu menjadi kaku dan lebih sulit digerakkan, serta kulit mulai keriput,

longgar dan terasa kering (Berk, 2012).

Efek dari gejala terhadap perubahan fisik di kehidupan dewasa madya

menyebabkan penurunan kualitas hidup pada aspek kesehatan fisik yakni ketidak

nyamanan, kurangnya mobilitas (keadaan mudah bergerak), rasa sakit, lebih cepat

mengalami kelelahan, serta kurang optimalnya tubuh dalam melakukan aktivitas

sehari-hari. Selain itu juga mempengaruhi aspek psikologis diantaranya bodily

image dan appearance, perasaan negatif, self esteem, belajar dan konsentrasi.

Dilihat dari karakterisitik dewasa madya yakni usia madya merupakan

usia berbahaya, usia madya merupakan masa transisi, dan usia madya merupakan

masa stres di masa tersebut mulai muncul persoalan seperti masalah kesehatan

individu di usia tersebut lebih rentan terhadap penyakit, pada wanita mulai

memasuki masa menopause dan pada pria mengalami perubahan keperkasaan.

Kemudian saat individu dewasa madya berhadapan dengan masalah di rumah dan

kantor, kerepotan sehari-hari dapat menambah beban stres yang menyebabkan



4

peningkatan penyakit akibat usia (Berk, 2012). Hal tersebut mempengaruhi

kualitas hidup pada aspek kesehatan fisik, aspek psikologis, hubungan sosial dan

lingkungan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wagner, Abbot, & Lett (2004) menemukan

adanya perbedaan yang terkait dengan usia dalam aspek-aspek kehidupan yang

penting bagi individu. Selanjutnya hasil penelitian Aljessh dan Elayyan (2004)

menunjukkan bahwa domain fisik, psikologis dan sosial yang lebih baik ada pada

kelompok usia 40-49 tahun dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Tetapi,

domain lingkungan lebih baik pada kelompok usia 50-59 tahun. Hal ni juga

menunjukkan bahwa total skor kualitas hidup yang lebih tinggi ada pada

kelompok usia 40-49 dibandingkan dengan kelompok usia lainnya.

Hasil penelitian Fadda dan Jiron (1999) mengatakan bahwa laki-laki dan

perempuan memiliki perbedaan dalam peran serta akses dan kendali terhadap

berbagai sumber sehingga kebutuhan/ hal-hal yang penting bagi laki-laki dan

perempuan juga akan berbeda. Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan aspek-

aspek kehidupan dalam hubungannya dengan kualitas hidup pada laki-laki dan

perempuan.

Kualitas hidup yang baik pada dewasa madya dapat dilihat salah satunya

dari aspek finansial dan makna hidupnya, di mana kualitas hidup usia dewasa

madya akan lebih baik apabila individu tersebut mampu menjalankan tanggung

jawabnya sesuai dengan peran individu tersebut. Salah satunya menjalankan

tanggung jawabnya dalam peran rumah tangga atau bahkan dalam lingkungan

kerja maupun lingkungan sosialnya. Seperti penelitian yang ditunjukkan oleh
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Hultman, Hemlin, dan H¨ornquist (2006) bahwa individu yang bekerja memiliki

kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan individu yang tidak bekerja. Dalam

penelitian tersebut perbedaan yang paling menonjol antara individu yang bekerja

dan tidak bekerja terlihat pada aspek finansial dan pemaknaan hidup secara

keseluruhan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek finansial merupakan

salah satu aspek yang berperan penting mempengaruhi kualitas hidup individu

yang tidak bekerja.

Renwick dan Friefeld (1996) mengemukakan kualitas hidup dari sudut

pandang individu terhadap kepuasan, kebahagiaan, moral, dan kesejahteraan

hidupnya. Kualitas hidup sebagai evaluasi objektif dan subjektif terhadap

kesejahteraan fisik, material, sosial, dan emosional serta pengembangan dan

aktivitas individu sesuai dengan nilai hidup yang dianut. Evaluasi objektif berupa

deskripsi kondisi hidup individu yaitu kesehatan, pendapatan, perumahan,

jaringan teman, kegiatan dan aktivitas sosial sedangkan evaluasi subjektif

berhubungan dengan kepuasan personal terhadap kondisi kehidupan.

Kualitas hidup adalah pernyataan pribadi dari kepositifan atau negatif

atribut yang mencirikan kehidupan seseorang dan menggambarkan kemampuan

individu untuk berfungsi dan kepuasan dalam berbuat demikian (Padilla dan

Grant, dalam Kwan, 2000). Kualitas hidup juga berkaitan dengan pencapaian

kehidupan manusia yang ideal atau sesuai dengan yang diinginkan (Diener dan

Suh, dalam Nofitri, 2009).

Penelitian kualitas hidup oleh Wagner, Abbot, dan Lett (2004)

menemukan aspek-aspek agama, keluarga, teman, sekolah, kesehatan, hobi, olah
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raga, karir/masa depan, pekerjaan, kebutuhan dasar (makanan dan keamanan),

significant others (contohnya sahabat atau pasangan atau pacar), sikap mental

(berkaitan dengan sikap baik dalam menghadapi hidup dan menjaga kesan positif)

dan the golden rule (berkaitan dengan bagaimana memperlakukan orang lain

seperti halnya memperlakukan diri sendiri, dengan adil dan saling menghargai).

Banyak hal yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas hidup

dewasa madya. Hal ini ditinjau dari perubahan perkembangan fisik yang

mengalami penurunan, kerentanan terhadap penyakit, seksualitas dan kinerja

reproduksi yang menurun, penurunan sistem kekebalan tubuh seiring

bertambahnya usia dan stres. Oleh sebab itu, perlunya mengisi kegiatan di waktu

luang karena salah satu tugas perkembangan pokok selama masa usia madya

adalah belajar menggunakan waktu luang dengan cara yang memuaskan (Hurlock,

2012). Menurut Gibson (dalam Santrock, 2013) sebagai orang dewasa, tidak

hanya harus belajar bagaimana bekerja dengan baik, tetapi juga perlu belajar

bagaimana untuk bersenang-senang dan menikmati waktu luang.

Pengertian waktu luang masih diasosiasikan sebagai waktu saat seseorang

tidak melakukan sesuatu atau saat orang bermalas-malasan, saat orang melakukan

sesuatu seenaknya tanpa tergesa-gesa dan tidak perlu serius. Sementara itu

menurut Torkildsen (1999) waktu luang merupakan sesuatu yang terbentuk dari

berbagai macam kegiatan baik itu yang sifatnya beristirahat, mendidik atau

menghibur (enlighten).
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Dalam jurnal Circulation American Heart Association yang dilakukan

oleh Sabia, dkk (2012) orang dewasa madya yang teratur melakukan aktifitas fisik

waktu luang seperti berkebun, bersepeda, olahraga, melakukan pekerjaan rumah

tangga untuk lebih dari satu dekade dapat meningkatkan kesehatan jantung

mereka serta memberikan kontribusi terhadap penuaan sukses.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Silverstein dan Parker (2002)

menunjukkan bahwa terlibat dalam aktivitas waktu luang dikaitkan dengan hasil

yang positif dikemudian hari. Keterlibatan yang lebih besar dalam kegiatan yang

telah dikaitkan dengan penurunan risiko kematian, mengurangi risiko gangguan

kognitif, perbaikan kesehatan fisik, kepuasan hidup yang lebih besar dan

berpengaruh positif, stres yang lebih rendah, dan tingkat depresi berkurang.

Pada tahap dewasa madya waktu luang merupakan aspek penting, karena

perubahan pengalaman beberapa individu pada titik ini berada dalam lingkaran

kehidupan orang dewasa. Perubahan meliputi perubahan fisik, perubahan

hubungan dengan pasangan dan anak-anak, dan perubahan karir(Aditya, 2011).

Pada hakekatnya waktu luang adalah waktu yang dapat diisi dengan

kegiatan pilihan sendiri atau waktu yang digunakan dan dimanfaatkan sesuka hati.

Melakukan kegiatan di waktu luang adalah kebutuhan setiap manusia. Hal

tersebut terjadi karena manusia selalu tidak puas terhadap apa yang diperolehnya

dalam memenuhi kebutuhan, dan kebutuhan ini akan berhenti setelah terjadi

kematian (Aditya, 2011).



8

Pada umumnya usia dewasa madya antara usia empat puluh hingga enam

puluh tahun di Indonesia lebih suka mengisi waktu luang mereka dengan

bepergian atau piknik, mengurus binatang peliharaan mereka, melakukan hobi

mereka seperti menjahit, mengecat, memasak, membuat kerajinan tangan,

berkebun, dll, atau melakukan kegiatan yang membutuhkan kontak dengan sosial.

Mereka melakukan hal- hal tersebut karena pada masa usia pertengahan banyak

yang mulai merasakan kejenuhan, stress, kesepian. Maka dari itu, suatu hiburan

dalam mengisi waktu luangnya sangat dibutuhkan.

Ketika individu dewasa madya mampu memanfaatkan waktu luangnya

secara optimal serta aktif dalam mengisi waktu luang maka hal tersebut berpotensi

untuk memberikan pengaruh positif bagi kualitas hidupnya. Uraian permasalahan

di atas, menjadi latar belakang untuk diadakannya penelitian dengan judul

”Hubungan Aktivitas Waktu Luang Dengan Kualitas Hidup Pada Dewasa

Madya.”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, apakah ada

hubungan antara aktivitas waktu luang dengan kualitas hidup pada dewasa madya

di Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk melihat hubungan

aktivitas waktu luang dengan kualitas hidup pada dewasa madya di Pekanbaru.
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D. Keaslian Penelitian

Penelitian sebelumnya terkait dengan hubungan antara aktivitas waktu

luang dengan kualitas hidup yaitu penelitian yang dilakukan oleh Silverstein dan

Parker (2002) Leisure Activities and Quality of Life among the Oldest Old in

Sweden dimana penelitian ini dilakukan pada orang-orang tua di Swedia. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa memaksimalkan aktifitas partisipasi adalah sebuah

strategi penyesuaian yang diambil oleh orang-orang tua tersebut untuk

mengkompensasi defisit sosial dan defisit fisik di kemudian hari.

Penelitian yang dilakukan oleh Silverstein dan Parker (2002) memiliki

persamaan dengan penelitian ini yaitu terkait dengan variabel aktivitas waktu

luang dan kualitas hidup. Perbedaannya pada subyek, lokasi, metode penelitian,

alat ukur kualitas hidup, analisis data dan tujuan yang hendak diukur.

Selanjutnya Jopp dan Hertzog (2010) Assesing adult leisure activities: an

extension of a self-report activity quisonare yang pada penelitian ini membahas

tentang kegiatan rekreasi sehari-hari di masa dewasa dan usia tua telah diselidiki

sehubungan dengan konstruksi seperti penuaan sukses, gaya hidup yang terlibat,

dan pencegahan penurunan kognitif yang berkaitan dengan usia. Dalam penelitian

ini, bertujuan meningkatkan validitas isi Victoria Longitudinal Study activity

questionnaire dengan menambahkan item pada kegiatan fisik dan sosial dan

divalidasi versi singkat dari kuesioner. Singkatnya, nilai yang berasal dari item

yang ditambah dari Victoria Longitudinal Study activity questionnaire

menunjukkan keandalan yang baik, dan bukti validitas mendukung

penggunaannya sebagai pengukuran kegiatan rekreasi pada individu muda,
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individu setengah baya, dan lebih tua. Penelitian ini dilakukan di Kaukasia,

Afrika, Amerika, Asia, dengan cara peserta direkrut melalui iklan di koran lokal

dan televisi mengundang mereka untuk studi tentang keyakinan tentang penuaan,

dan dibayar untuk partisipasi, subyeknya pada orang dewasa, baik itu dewasa

muda, dewasa madya dan yang lebih tua.

Penelitian yang dilakukan oleh Jopp dan Hertzog (2010) memiliki

persamaan dengan penelitian ini yaitu terkait dengan variabel aktivitas waktu

luang. Perbedaannya pada subyek, lokasi, alat ukur, analisis data, tujuan yang

hendak diukur dan tidak terkait dengan kualitas hidup.

Vanner, Block, dkk (2008) Pilot study exploring quality of life and

barriers to leisure-time physicalactivity in persons with moderate to severe

multiple sclerosis, meneliti tentang kualitas hidup dan waktu luang pada orang

yang menderita skleriosis tingkat sedang sampai dengan parah. Dengan subyek

adalah orang yang memenuhi syarat di Pusat MS (multiple sclerosis)

Comprehensive Care, Stony Brook University Hospital, Stony Brook, NY, USA.

Hasilnya tingginya tingkat aktivitas fisik dan waktu luang/rekreasi dikaitkan

dengan rendahnya tingkat apatis dan depresi dan tingkat yang lebih tinggi

kesadaran, self-efficacy, dan kualitas hidup (fisik dan mental). Hambatan utama

yang dilaporkan termasuk kelelahan, kurangnya motivasi, dan biaya. Kesimpulan

keterbatasan fisik dan cacat sosial/lingkungan menciptakan hambatan untuk

aktivitas fisik dan waktu luang/rekreasi. Penelitian tambahan diperlukan untuk

menentukan, bagi orang-orang yang mengidap MS, dimana kekuatan dukungan
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meningkatkan partisipasi pada aktivitas fisik dan waktu luang/rekreasi dan apakah

peningkatan ini meningkatkan hasil kualitas hidup .

Penelitian yang dilakukan oleh Vanner, Block, dkk (2008) memiliki

persamaan dengan penelitian ini yaitu terkait dengan variabel aktivitas waktu

luang dan kualitas hidup. Perbedaannya pada subyek, lokasi, metode penelitian,

alat ukur kualitas hidup, dan tujuan yang hendak diukur.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Safania dan Mokhtari (2012)

participation in sports activities in leisure time and quality of life of active and

inactive disabled war veterans and disabled people, dimana penelitian ini tentang

partisipasi dalam kegiatan olahraga di waktu luang dan kualitas hidup veteran

perang cacat aktif dan tidak aktif dan orang-orang cacat, yang subyeknya adalah

orang-orang cacat atlet dan bukan atlet di Tehran. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa tidak ada hubungan antara berpartisipasi dalam aktivitas fisik dan

kesehatan fisik, situasi psikologis, bidang sosial, bidang lingkungan dan kualitas

hidup pada orang cacat aktif.

Penelitian yang dilakukan oleh Safania dan Mokhtari (2012) memiliki

persamaan dengan penelitian ini yaitu terkait dengan variabel aktivitas waktu

luang dan kualitas hidup, serta menggunakan alat ukur kualitas hidup yang sama

dengan penelitian ini. Perbedaannya pada subyek, lokasi, metode penelitian,

analisis data dan tujuan yang hendak diukur.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan

hubungan antara aktivitas waktu luang dengan kualitas hidup terdapat perbedaan
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dengan penelitian ini yaitu pada lokasi, metode peneltian, subyek dan tujuan yang

hendak diukur. Lokasi penelitian yang dilakukan di antaranya di Kaukasia,

Afrika, Amerika, Asia, Swedia, dan Tehran, sedangkan penelitian ini dilakukan di

Pekanbaru. Subyek pada penelitian sebelumnya adalah orang yang memenuhi

syarat di pusat MS (multiple sclerosis), veteran perang yang cacat dan orang-

orang cacat, dewasa keseluruhan, dan lansia, sedangkan penelitian ini subyeknya

adalah dewasa madya. Inilah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-

penelitian sebelumnya. Maka dari itu, penelitian ini benar keasliannya.

E. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi dalam pengembangan kajian psikologi positif khususnya pada

pembahasan kualitas hidup berdasarkan aktivitas waktu luang yang dilakukan

pada dewasa madya.

Secara konkrit, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi

tambahan baik bagi dewasa madya untuk bisa meningkatkan kualitas hidup

dengan cara mengisi kegiatan di waktu luang secara optimal, sehingga pada tahap

perkembangan dewasa madya bisa dilalui dengan baik.


