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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kualitas Hidup

1. Definisi Kualitas Hidup

Secara awam, kualitas hidup berkaitan dengan pencapaian kehidupan

manusia yang ideal atau sesuai dengan yang diinginkan (Diener dan Suh, dalam

Nofitri, 2009). Goodinson dan Singleton (O’Connor, 1993) mengemukakan

defenisi kualitas hidup sebagai derajat kepuasan atas penerimaan suasana

kehidupan saat ini. Calman memberikan satu definisi dari kualitas hidup yang

dapat  diterima secara umum, yakni perasaan subjektif seseorang mengenai

kesejahteraan dirinya, berdasarkan pengalaman hidupnya saat ini secara

keseluruhan (dalam O’Connor, 1993).

World Health Organization (WHO) (dalam Kwan, 2000) mendefenisikan

kualitas hidup sebagai persepsi individu mengenai posisi mereka dalam kehidupan

dilihat dari konteks budaya dan sistem nilai dimana mereka tinggal serta

hubungannya dengan tujuan, harapan, standar, dan hal-hal lain yang menjadi

perhatian individu tersebut. Berdasarkan definisi Calman dan WHO

mengimplikasikan bahwa kualitas hidup ditentukan oleh persepsi individual

mengenai kondisi kehidupannya saat ini.

Hornuist mengartikan kualitas hidup sebagai tingkat kepuasan hidup

individu pada area fisik, psikologis, sosial, aktivitas, materi, dan kebutuhan

struktural. Ferrans mendefenisikan kualitas hidup sebagai perasaan sejahtera
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individu, yang berasal dari rasa puas atau tidak puas individu dengan area

kehidupan yang penting baginya. Menurut Taylor, kualitas hidup menggambarkan

kemampuan individu untuk memaksimalkan fungsi fisik, sosial, psikologis, dan

pekerjaan yang merupakan indikator kesembuhan atau kemampuan beradaptasi

dalam penyakit kronis (dalam Vergi, 2013). Selanjutnya Padilla dan Grant (dalam

Kwan,2000) mendefinisikan kualitas hidup sebagai pernyataan pribadi dari

kepositifan atau negatif atribut yang mencirikan kehidupan seseorang dan

menggambarkan kemampuan individu untuk fungsi dan kepuasan dalam

melakukannya.

Beberapa pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas

hidup merupakan perasaan subjektif seseorang mengenai kesejahteraan dirinya,

berdasarkan pengalaman hidupnya saat ini secara keseluruhan. Kualitas hidup

menggambarkan pencapaian kehidupan manusia yang ideal atau sesuai dengan

yang diinginkan.

2. Aspek-Aspek Kualitas Hidup

Berawal dari pemikiran mengenai aspek kualitas hidup yang dapat berbeda

antara individu satu dengan individu lainnya, berbagai studi kualitas hidup

meneliti aspek-aspek kehidupan yang penting bagi individu dalam hubungannya

dengan kualitas hidup. Ada banyak aspek kualitas hidup menurut para ahli,

diantaranya dapat dilihat pada tabel 2.1
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Tabel 2.1

Aspek-Aspek Kualitas Hidup Menurut Para Ahli (Galloway, 2005)
Felce (1996) Schalock (2000) WHO-QOL

definition
(1993)

Hagerty et al
(2001)

Cummins
(1997)

Cacat/
Psikologi

Cacat / Psikologi Indikator
Kesehatan
Sosial

Penelitian Cacat

6 kemungkinan
domain:

8 domain inti: 6 domain: 7 domain inti: 7 domain inti:

Kesejahteraan
fisik

Kesejahteraan
fisik

Fisik Kesehatan Kesehatan

Kesejahteraan
material

Kesejahteraan
material

Lingkungan Kesejahteraan
material

Kesejahteraan
material

Kesejahteraan
sosial

Keterlibatan
sosial

Hubungan
sosial

Merasa satu
bagian dari
masyarakat
setempat.

Kesejahteraan
masyarakat.

Kesejahteraan
produktif

- - Pekerjaan &
aktivitas
produktif

Pekerjaan/aktivi
tas produktif.

Kesejahteraan
emosional

Kesejahteraan
emosional

Psikologis Kesejahteraan
emosional

Kesejahteraan
emosional.

Hak atau
kesejateraan
warga negara

Hak
- - -

-
Hubungan antar
pribadi -

Hubungan
dengan
keluarga dan
teman-teman.

Hubungan
sosial/keluarga

- Pengembangan
pribadi

- - -

- Penentuan nasib
sendiri

Tingkat
kemandirian

- -

- - Spiritual - -
- - - Keselamatan

pribadi
Rasa aman

Berdasarkan perbandingan aspek-aspek kualitas hidup oleh beberapa ahli,

maka aspek kualitas hidup yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada

aspek-aspek  kualitas hidup yang terdapat pada World Heath Organization Quality



16

of Life Bref version (WHOQoL-BREF) karena sudah mencakup keseluruhan

kualitas hidup. Menurut WHOQOL Group (Power dalam Lopers dan Snyder,

2004), kualitas hidup memiliki enam aspek yaitu kesehatan fisik, kesejahteraan

psikologis, tingkat kemandirian, hubungan sosial, hubungan dengan lingkungan,

dan keadaan spiritual. WHOQoL ini kemudian dibuat lagi menjadi insturment

WHOQoL –BREF dimana enam aspek tersebut dipersempit menjadi empat aspek

yaitu kesehatan fisik, kesejahteraan psikologis, hubungan sosial dan hubungan

dengan lingkungan ( Power, dalam Lopez dan Snyder, 2004).

a. Aspek Kesehatan fisik

Kesehatan fisik dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk

melakukan aktivitas. Aktivitas yang dilakukan individu akan memberikan

pengalaman-pengalaman baru yang merupakan modal perkembangan ke

tahap selanjutnya. Kesehatan fisik mencakup aktivitas sehari-hari,

ketergantungan pada obat-obatan dan bantuan medis, energi dan kelelahan,

mobilitas (keadaan mudah bergerak), sakit dan ketidak nyamanan, tidur

dan istirahat, kapasitas kerja.

b. Aspek psikologis

Aspek psikologis yaitu terkait dengan keadaan mental individu. Keadaan

mental mengarah pada mampu atau tidaknya individu menyesuaikan diri

terhadap berbagai tuntutan perkembangan sesuai dengan kemampuannya,

baik tuntutan dari dalam diri maupun dari luar dirinya. Aspek psikologis

juga terkait dengan aspek fisik, dimana individu dapat melakukan suatu

aktivitas dengan baik bila individu tersebut sehat secara mental.
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Kesejahteraan psikologis mencakup bodily image dan appearance,

perasaan positif, perasaan negatif, self esteem, spiritual/agama/keyakinan

pribadi, berpikir, belajar, memori dan konsentrasi.

c. Aspek hubungan sosial

Aspek hubungan sosial yaitu hubungan antara dua individu atau lebih

dimana tingkah laku individu tersebut akan saling mempengaruhi,

mengubah, atau memperbaiki tingkah laku individu lainnya. Mengingat

manusia adalah mahluk sosial maka dalam hubungan sosial ini, manusia

dapat merealisasikan kehidupan serta dapat berkembang menjadi manusia

seutuhnya. Hubungan sosial mencakup hubungan pribadi, dukungan sosial,

aktivitas seksual.

d. Aspek lingkungan

Aspek lingkungan yaitu tempat tinggal individu, termasuk di dalamnya

keadaan, ketersediaan tempat tinggal untuk melakukan segala aktivitas

kehidupan, termasuk di dalamnya adalah saran dan prasarana yang dapat

menunjang kehidupan. Hubungan dengan lingkungan mencakup sumber

financial, kebebasan, keamanan dan keselamatan fisik, perawatan

kesehatan dan social care termasuk aksesbilitas dan kualitas; lingkungan

rumah, kesempatan untuk mendapatkan berbagai informasi baru maupun

keterampilan (skill), partisipasi dan mendapat kesempatan untuk

melakukan rekreasi dan kegiatan yang menyenangkan di waktu luang,

lingkungan fisik termasuk polusi/kebisingan/keadaan air/iklim, serta

transportasi.
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3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Hidup

Kualitas hidup secara langsung dipengaruhi oleh pengalaman positif

pengasuhan, pengalaman pengasuhan negatif, dan stres kronis. Sumber daya

ekonomi dan sumber daya sosial memiliki dampak langsung pada kualitas hidup.

Ferrans dan Powers (dalam Kwan, 2000) empat domain yang sangat penting

untuk kualitas hidup yaitu kesehatan dan fungsi, sosial ekonomi, psikologis,

spiritual, dan keluarga. Domain kesehatan dan fungsi meliputi aspek-aspek seperti

kegunaan kepada orang lain dan kemandirian fisik. Domain sosial ekonomi

berkaitan dengan standar hidup, kondisi lingkungan, teman-teman, dan

sebagainya. Domain psikologis/spiritual meliputi kebahagiaan, ketenangan

pikiran, kendali atas kehidupan, dan faktor lainnya. Domain keluarga meliputi

kebahagiaan keluarga, anak-anak, pasangan, dan kesehatan keluarga. Meskipun

sulit untuk membuang semua elemen kehidupan, keempat domain mencakup

sebagian besar elemen dianggap penting untuk kualitas hidup.

Menurut Ghozally (dalam Larasati, 2009) faktor-faktor yang

mempengaruhi kualitas hidup  diantaranya mengenali diri sendiri, adaptasi,

merasakan penderitaan orang lain, perasaan kasih dan sayang, bersikap optimis,

mengembangkan sikap empati.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup adalah :

a. Jenis kelamin

Fadda dan Jiron (1999) mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki

perbedaan dalam peran serta akses dan kendali terhadap berbagai sumber
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sehingga kebutuhan atau 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. Ryff dan Singer (1998) mengatakan bahwa secara umum,

kesejahteraan laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda, namun perempuan

lebih banyak terkait dengan aspek hubungan yang bersifat positif sedangkan

kesejahteraan tinggi pada pria lebih terkait dengan aspek pendidikan dan

pekerjaan yang lebih baik.

b. Usia

Wagner, Abbot, dan Lett (2004) menemukan terdapat perbedaan yang terkait

dengan usia dalam aspek-aspek kehidupan yang penting bagi individu.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ryff dan Singer (1998) individu

dewasa mengekspresikan kesejahteraan yang lebih tinggi pada usia dewasa

madya.

c. Pendidikan

Pendidikan juga merupakan faktor kualitas hidup, senada dengan penelitian

yang dilakukan oleh Wahl dkk (2004) menemukan bahwa kualitas hidup akan

meningkat seiring dengan lebih tingginya tingkat pendidikan yang didapatkan

oleh individu. Barbareschi, Sanderman, Leegte, Veldhuisen dan Jaarsma

(2011) mengatakan bahwa tingkat pendidikan adalah salah satu faktor yang

dapat mempengaruhi kualitas hidup, hasil penelitian menunjukkan bahwa

tingginya signifikansi perbandingan dari pasien yang berpendidikan tinggi

meningkat dalam keterbatasan fungsional yang berkaitan dengan masalah
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emosional dari waktu ke waktu dibandingkan dengan pasien yang

berpendidikan rendah serta menemukan kualitas hidup yang lebih baik bagi

pasien berpendidikan tinggi dalam domain fisik dan fungsional, khususnya

dalam fungsi fisik, energi/kelelahan, social fungsi, dan keterbatasan dalam

peran berfungsi terkait dengan masalah emosional.

d. Pekerjaan

Hultman, Hemlin, dan H¨ornquist (2006) menunjukkan dalam hal kualitas

hidup juga diperoleh hasil penelitian yang tidak jauh berbeda dimana individu

yang bekerja memiliki kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan individu

yang tidak bekerja.

e. Status pernikahan

Glenn dan Weaver melakukan  penelitian empiris di Amerika secara umum

menunjukkan bahwa individu yang menikah memiliki kualitas hidup yang

lebih tinggi dari pada individu yang tidak menikah, bercerai, ataupun janda

atau duda akibat pasangan meninggal (Veenhoven, 1989).

f. Finansial

Pada penelitian Hultman, Hemlin, dan H¨ornquist (2006) menunjukkan

bahwa aspek finansial merupakan salah satu aspek yang berperan penting

mempengaruhi kualitas hidup individu yang tidak bekerja.

g. Standar referensi

Menurut O’Connor (1993) mengatakan bahwa kualitas hidup dapat

dipengaruhi oleh standar referensi yang digunakan seseorang seperti harapan,
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aspirasi, perasaan mengenai persamaan antara diri individu dengan orang lain.

Hal ini sesuai dengan definisi kualitas hidup yang dikemukakan oleh

WHOQOL (dalam Power, 2004) bahwa kualitas hidup akan dipengaruhi oleh

harapan, tujuan, dan standard dari masing-masing individu.

B. Aktivitas Waktu Luang

1. Definisi aktivitas waktu luang

Dalam bahasa Inggris waktu luang dikenal dengan sebutan leisure. Kata

leisure berasal dari bahasa latin licere, yang mempunyai arti diizinkan (to be

permitted) atau menjadi bebas (to be free). Oleh karena itu loisir yang berasal dari

bahasa Perancis mengandung arti waktu luang (free time). Jadi secara

keseluruhan, waktu luang dapat didefinisikan sebagai terlepas dari segala tekanan

(freedom from constraint), adanya kesempatan untuk memilih (opportunity to

choose), waktu yang tersisa usai kerja (time left over after work) atau waktu luang

setelah mengerjakan segala tugas sosial yang telah menjadi kewajiban (free time

after obligatory social duties have been met) (Torkildsen, 1999).

Menurut Torkildsen (1999) ada beberapa defenisi waktu luang,

diantaranya:

a. Waktu luang sebagai waktu (leisure as time). Waktu luang sebagai waktu

digambarkan sebagai waktu senggang setelah segala kebutuhan yang

mudah dilakukan telah selesai dilakukan.
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b. Waktu luang sebagai aktivitas (leisure as activity). Waktu luang

merupakan sesuatu yang terbentuk dari berbagai macam kegiatan baik itu

yang sifatnya beristirahat, mendidik atau menghibur (enlighten).

c. Waktu luang sebagai suatu suasana hati atau sikap mental yang positif

(leisure as an end in itself or a state of being). Pierer beranggapan bahwa

waktu luang harus dimengerti sebagai hal yang berhubungan dengan

kejiwaan dan sikap yang berhubungan dengan hal-hal keagamaan.

d. Waktu luang sebagai sesuatu yang memiliki arti yang luas (leisure as an

all embracing). Sementara para ahli beranggapan bahwa waktu luang

sebagai waktu, aktivitas, dan suatu keberadaan, intinya ketiga hal tersebut

akan memberikan beban yang besar dalam satu arah (giving weight in one

direction). Oleh karena itu Dumadezirer menjabarkan bahwa waktu luang

adalah relaksasi, hiburan, dan pengembangan diri.

e. Waktu luang sebagai gaya hidup (leisure as a way of living). Menurut

Goodale dan Godbye, waktu luang adalah suatu kehidupan yang bebas dari

tekanan-tekanan yang berasal dari luar kebudayaan seseorang dan

lingkungannya sehingga mampu untuk bertindak sesuai rasa kasih yang

tak terelakkan yang bersifat menyenangkan, secara intuisi pantas, dan

menyediakan sebuah dasar keyakinan.

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.
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Waktu luang mempunyai banyak arti, tergantung pada tinjauannya

diantaranya : dimensi waktu, dimensi kebebasan pilihan cara pengisiannya, dan

dimensi fungsinya (Sukadji, 2000).

a. Dari dimensi waktu, waktu luang diinterpretasikan sebagai waktu yang

tersisa setelah digunakan untuk kegiatan-kegiatan mencari nafkah,

melakukan kewajiban-kewajiban, mempertahankan hidup atau

mempertahankan eksistensi, seperti makan, tidur, mandi dan sebagainya.

Jadi waktu luang adalah waktu yang tidak digunakan untuk “bekerja”.

b. Dari segi cara pengisian, waktu luang adalah waktu yang dapat diisi

dengan kegiatan pilihan sendiri, atau waktu yang cara pengguanaan dan

pemanfaatannya bebas sesukanya sendiri. Pada waktu luang orang bisa

memilih kegiatan rekreasi, juga dapat memilih meneruskan pekerjaan atau

meneruskan tugas lain, meneruskan tidur yang terputus karena harus

berangkat kerja, atau memilih tidak melakukan apa-apa.

c. Dari segi fungsi atau pemanfaatan, waktu luang adalah waktu yang

dimanfaatkan sebagai sarana untuk mewujudkan potensi (aktualisasi diri),

sebagai sarana meningkatkan mutu pribadi (mengikuti kursus-kursus,

latihan-latihan pengembangan pribadi dan sebagainya), kegiatan terapeutik

bagi orang yang mengalami gangguan emosi (misalnya orang depresi),

sebagai selingan, hiburan, rekreasi atau penyegaran kembali, sebagai

kompensasi pekerjaan yang tidak menyenangkan atau kurang sesuai

dengan minat, atau sebagai kegiatan menghindari sesuatu.
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Pengisian waktu luang didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang

dilakukan dengan bebas tanpa bayaran, dan kegiatan ini memberikan kepuasan

pada pelakunya. Kegiatan ini dilakukan selama waktu-waktu yang dapat disisakan

dari memenuhi kebutuhan penghidupan dan pemeliharaan hidup, tuntutan sosial

maupun tuntutan lembaga lain (Sukadji, 2000).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aktivitas waktu luang

merupakan kegiatan yang dilakukan pada waktu senggang yang mana waktu

tersebut terlepas dari kegiatan rutin sehari-hari. Waktu luang dimanfaatkan secara

positif  guna meningkatkan produktivitas hidup yang efektif dan waktu tersebut

diisi dengan berbagai macam kegiatan sesuai dengan keinginan inidvidu itu

sendiri.

2. Aspek-Aspek Aktivitas Waktu Luang

Adapun aspek waktu luang yang dilakukan pada penelitian Silverstein dan

Parker (2002) :

a. Budaya hiburan: (1) pergi ke bioskop, teater, konser, museum, dan

pameran dan (2) makan di restoran;

b. Pertumbuhan produksi-pribadi: (1) membaca (2) berpartisipasi dalam

lingkaran studi atau kursus, dan (3) terlibat dalam hobi (seperti merajut,

menjahit, pertukangan, lukisan, mengumpulkan barang yang disenangi).

c. Kegiatan fisik diluar rumah: (1) memancing atau berburu, (2) bekerja di

kebun, dan (3) jalan sehat;
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d. Rekreasi-ekspresif: (1) bermain catur, (2) menari, dan (3) memainkan alat

musik;

e. Pertemanan: (1) mengunjungi teman dan (2) mempunyai teman lebih

untuk berkunjung dan;

f. Kelompok formal: (1) ikut organisasi dan (2) menghadiri kegiatan

keagamaan.

3. Manfaat Mengisi Waktu Luang

Orang yang menggunakan waktu secara efisien akan memperoleh banyak

keuntungan, misalnya mereka dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu,

sehingga ada waktu untuk memulihkan kebugaran fisik dan mental, rekreasi, dan

interaksi sosial. Manfaat mengisi waktu luang yaitu menurut Sukadji (2000) yaitu:

a. Bisa meningkatkan kesejahteraan jasmani.

b. Meningkatkan kesegaran mental dan emosional.

c. Membuat kita mengenali kemampuan diri sendiri.

d. Mendukung konsep diri serta harga diri.

e. Sarana belajar dan pengembangan kemampuan.

f. Pelampiasan ekspresi dan keseimbangan jasmani, mental, intelektual,

spiritual, maupun estetika.

g. Melakukan penghayatan terhadap apa yang anda sukai tanpa tidak

mempedulikan segi materi.

Selain itu mengisi waktu luang juga berfungsi sebagai pemenuhan

kebutuhan sosial, seperti (Sukadji, 2000) :

a. Meningkatkan daya kerja sehingga memacu prestasi dan produktivitas.
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b. Menambah konsumsi sehingga meningkatkan lapangan kerja.

c. Mengurangi kriminalitas dan kenakalan.

d. Meningkatkan kehidupan bermasyarakat.

C. Dewasa Madya

1. Definisi Dewasa Madya

Masa dewasa madya sebagai periode perkembangan dimulai pada usia

kurang lebih 40 tahun hingga 60 tahun. Menurut Lachman (dalam Santrock, 2013)

masa dewasa madya adalah masa di mana terjadi penurunan keterampilan fisik

dan meluasnya tanggung jawab, sebuah periode di mana seseorang menjadi lebih

sadar mengenai polaritas usia muda dan berkurangnya jumlah waktu yang masih

tersisa di dalam hidup, suatu titik di mana seseorang berusaha meneruskan sesuatu

yang bermakna kepada generasi selanjutnya, suatu masa di mana seseorang  telah

mencapai dan membina kepuasan dalam kariernya. Singkatnya, masa dewasa

madya mencakup keseimbangan antara pekerjaan dan tanggung jawab relasi di

tengah-tengah perubahan fisik dan psikologis yang berlangsung seiring dengan

proses penuaan.

Menurut Hasan (2006) tahap dewasa madya berada pada usia sekitar 40-an

sampai 60-an. Pada umumnya usia pertengahan atau paruh baya dipandang

sebagai masa usia antara 40-60 tahun. Masa tersebut ditandai oleh adanya

perubahan-perubahan jasmani dan mental. Pada usia 60 tahun biasanya ditandai

penurunan kekuatan fisik, sering pula diikuti penurunan daya ingat (Hurlock,

2012).
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Usia dewasa madya dibagi menjadi dua yakni usia madya dini yang dari

usia 40-50 tahun dan usia madya lanjut dari usia 50-60 tahun. Masa ini ditandai

oleh adanya perubahan-perubahan jasmani dan mental serta masuk masa untuk

pensiun (Santrock, 2013). Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diambil suatu

batasan masa dewasa madya adalah individu yang berada pada rentang usia 40

sampai 60 tahun.

2. Karakteristik Pada Dewasa Madya

Pada umumnya usia madya atau usia setengah baya dipandang sebagai

masa usia antara 40 – 60 tahun. Masa tersebut pada akhirnya akan ditandai oleh

perubahan jasmani dan mental, usia dewasa madya pun diasosiasikan dengan

karakteristik tertentu yang membuatnya berbeda. Beberapa karakteristik usia

dewasa madya (Jahja, 2011) :

a. Usia madya merupakan periode yang sangat ditakuti

Pria dan wanita mempunyai banyak alasan yang kelihatan berlaku

untuk mereka, untuk takut memasuki usia madya. Beberapa diantaranya ialah

banyaknya stereotip yang tidak menyenangkan tentang usia madya, yaitu

kepercayaan tradisional tentang kerusakan mental dan fisik yang diduga

disertai dengan penghormatan untuk masa tersebut oleh berbagai kebudayaan

negara lain. Semua ini memberi pengaruh yang kurang menguntungkan

terhadap sikap orang dewasa pada saat memasuki usia madya dalam kehidupan

mereka.
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b. Usia madya merupakan masa transisi

Usia madya merupakan masa dimana pria mengalami perubahan

keperkasaan dan wanita dalam kesuburan. Transisi senantiasa berarti

penyesuaian diri terhadap minat, nilai, dan pola perilaku yang baru. Pada

madya, cepat atau lambat, semua orang dewasa harus melakukan penyesuaian

diri terhadap berbagai perubahan jasmani dan harus menyadari bahwa pola

perilaku pada usia mudanya harus diperbaiki secara radikal. Penyesuaian untuk

mengubah perananan bahkan lebih sulit daripada penyesuaian untuk mengubah

kondisi jasmani dan minat.

c. Usia madya merupakan masa stres

Ciri ketiga dari usia madya  ialah usia masa stres. Mamor (dalam Jahja,

2011) telah membagi sumber-sumber umum dari stres selama usia madya yang

mengarah pada ketidakseimbangan, ke dalam empat kategori utama:

1) Stres somatik, yang disebabkan oleh keadaan jasmani yang

menunjukkan usia tua.

2) Stres budaya, yang berasal dari penempatan nilai yang tinggi pada

kemudaan, keperkasaan, dan kesuksesan oleh kelompok budaya

tertentu.

3) Stres ekonomi, yang diakibatkan oleh beban keuangan dari mendidik

anak dan memberikan status simbol bagi seluruh anggota keluarga.
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4) Stres psikologis, yang mungkin diakibatkan oleh kematian pasangan,

kepergian anak dari rumah, kebosanan terhadap perkawinan, rasa

hilangnya masa muda dan mendekati ambang kematian.

d. Usia madya merupakan “usia yang berbahaya”

Merupakan suatu masa dimana seseorang mengalami kesusahan fisik

sebagai akibat dari terlalu banyak bekerja, rasa cemas yang berlebihan, ataupun

kurang memperhatikan kehidupan. Timbulnya penyakit jiwa datang dengan

cepat dikalangan pria dan wanita, dan gangguan ini berpuncak pada suicide

(bunuh diri), khusus nya kalangan pria.

e. Usia madya merupakan “usia canggung”

Sama seperti remaja, bukan anak-anak dan bukan juga dewasa,

demikian juga individu berusia madya bukan “muda” lagi tetapi bukan juga

tua. Orang yang berusia madya seola-olah berdiri di antara generasi

pemberontak yang lebih muda dan generasi warga senior.

f. Usia madya merupakan masa berprestasi

Usia madya mempunyai kemauan yang kuat untuk berhasil dam

menunggu masa-masa persiapan dan kerja keras yang dilakukan sebelumnya.

Usia madya seyogianya menjadi masa tidak hanya keberhasilan keuangan dan

sosial tetapi juga untuk kekuasaan dan prestise. Peran kepemimpinan umumnya

dipegang oleh berusia madya, mereka menyebut diri sebagai “generasi

pemimpin”.
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g. Usia madya merupakan masa evaluasi

Pada umumnya usia madya merupakan saat pria dan wanita mencapai

puncak prestasinya, maka logislah apabila masa madya juga merupakan

saat mengevaluasi prestasi berdasarkan apirasi mereka semula dan

harapan-harapan orang lain, khususnya anggota keluarga dan teman.

h. Usia madya dievaluasi dengan standar ganda

Standar ganda dapat terlihat nyata terdapat pada cara mereka

menyatakan sikap pada usia tua. Ada dua pandangan filosofis yang

berbeda tentang bagaimana orang harus menyesuaikan diri dengan usia

madya. Pertama, mereka harus merasa muda secara aktif, kedua mereka

harus menua dengan anggun semakin lambat dan hati-hati, dan menjalani

hidup dengan nyaman.

i. Usia madya merupakan masa sepi

Usia madya ialah masa sepi (emptynest) masa ketika anak-anak tidak

lagi tinggal bersama orang tua. Periode sepi pada usia madya lebih bersifat

traumatis bagi wanita daripada pria. Hal ini benar khususnya pada

pekerjaan rumah tangga dan bagi mereka yang kurang memiliki minat atau

sumber daya untuk mengisi waktu senggang mereka pada waktu pekerjaan

rumah tangga berkurang atau selesai. Banyak yang mengalami tekanan

batin karena dipensiunkan (retirement-shock). Kondisi serupa juga dialami

pria ketika mereka mengundurkan diri dari pekerjaan.
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j. Usia madya merupakan masa jenuh

Masa yang penuh kejenuhan terdapat pada akhir usia 30-an atau 40-an.

Menurut Meltzer dan Ludwig kejenuhan tidak akan mendatangkan

kebahagiaan ataupun kepuasan pada usia mana pun. Akibatnya, usia

madya sering kali merupakan periode yang tidak menyenangkan dalam

hidup. Dalam studi mengenai kenangan yang menyenangkan sepanjang

umur 40-49 tahun terbukti sebagai masa yang paling sedikit terdapat

kebahagiaan.

3. Kualitas Hidup pada Dewasa Madya

Usia dewasa madya merupakan masa yang paling sulit untuk dilalui, selain

bertambahnya yang lebih berat dan beragam, pada masa ini juga individu dewasa

madya menjalankan perannya di rumah tangga, di tempat kerja, di lingkungan

sosial serta berusaha memulai menata karir (Papalia, Old dan Feldman, 2008).

Kemudian pada masa ini juga terjadi perubahan penurunan fungsi fisik,

berkurangnya jumlah waktu yang tersisa, perubahan minat serta merupakan suatu

masa yang menuntut individu tersebut untuk mencapai dan mempertahankan

kepuasan dalam karir dan kemandirian (Santrock, 2002). Hal inilah yang

mendorong terjadinya krisis dan mempengaruhi kualitas hidup individu dewasa

madya tersebut.

Kualitas hidup yang baik pada dewasa madya dapat dilihat dari aspek

finansial seperti dalam hal keuangan, jabatan, dan karir, dimana pada usia dewasa

madya terjadi perubahan penurunan aktivitas fisik dan mental serta bertambahnya
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tanggung jawab. 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.

Kualitas hidup yang positif pada dewasa madya juga dapat dilihat pada kepuasan

hidup atau makna hidup individu tersebut, seperti aktivitas beragama, sikap

mental yang menunjukkan kenyamanan dan independensi individu tersebut.

Selain itu, menurut penelitian Wahl dkk (2004) kualitas hidup akan meningkat

seiring dengan lebih tingginya tingkat pendidikan yang didapatkan oleh individu.

Pada penelitian ini definisi kualitas hidup adalah perasaan subjektif

seseorang mengenai kesejahteraan dirinya, berdasarkan pengalaman hidupnya saat

ini secara keseluruhan dimana pencapaian kehidupan manusia yang ideal atau

sesuai dengan yang diinginkan baik pada fisik, psikologis, maupun sosial.

Berdasarkan defenisi tersebut, kualitas hidup sangat bergantung pada aspek-aspek

kehidupan yang penting bagi individu yang di ukur, dalam hal ini adalah individu

pada usia dewasa madya.

Hultman, Hemlin, dan H¨ornquist (2006) menunjukkan dalam hal kualitas

hidup juga diperoleh hasil penelitian yang tidak jauh berbeda dimana 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, sedangkan aspek yang perbedaannya tidak

cukup besar namun tetap signifikan adalah aspek keluarga, aktivitas, dan
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kemampuan kognitif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek finansial

merupakan salah satu aspek yang berperan penting mempengaruhi kualitas hidup

individu yang tidak bekerja. Individu yang tidak bekerja memiliki waktu luang

yang lebih banyak namun kurang mampu menggunakan waktu luang secara

optimal. Individu tersebut tidak bekerja, maka berpengaruh pada kualitas

hidupnya yaitu pada aspek finansial.

Safania dan Mokhtari (2012) memaparkan mengenai partisipasi dalam

kegiatan olahraga  di waktu luang dan kualitas hidup veteran perang cacat aktif

dan tidak aktif dan orang-orang cacat di Tehran, hasil penelitian menunjukkan

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara penyandang cacat aktif dan tidak

aktif dalam kesehatan fisik, situasi psikologis, hubungan sosial dan domain

lingkungan. Perbedaan antara orang-orang cacat aktif dan tidak aktif dalam

kualitas hidup yang signifikan. Hasil temuan tidak mendukung beberapa hipotesis,

tetapi hal ini dapat mempengaruhi sikap para penyandang cacat. Namun

dianjurkan untuk mendorong penyandang cacat untuk latihan olahraga dan

manfaat dari pengaruh positif yang relevan melalui cara yang mungkin .

4. Aktivitas Waktu Luang Pada Dewasa Madya

Salah satu tugas perkembangan pokok selama masa usia madya adalah

belajar menggunakan waktu luang dengan cara yang memuaskan. Ini merupakan

tugas yang sulit karena baik pria maupun wanita pada usia ini mempunyai lebih

banyak waktu luang, dibandingkan dengan awal masa mudanya. Karena itu,

biasanya mereka meningkatkan jumlah kegiatan yang bersifat rekreasional

(Hurlock, 2012).
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Individu dewasa madya antara usia empat puluh hingga enam puluh tahun

lebih suka mengisi waktu luang mereka dengan bepergian atau piknik, mengurus

binatang peliharaan mereka, melakukan hobi mereka seperti menjahit, mengecat,

memasak, atau melakukan kegiatan yang membutuhkan kontak dengan sosial.

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

yang mulai merasakan kejenuhan, stres. Sehingga suatu hiburan dalam mengisi

waktu luangnya sangat dibutuhkan (Hurlock, 2012).

Dalam jurnal Circulation American Heart Association yang dilakukan

oleh Sabia, dkk (2012) dimana orang dewasa madya yang secara teratur

melakukan aktivitas fisik waktu luang untuk lebih dari satu dekade dapat

meningkatkan kesehatan jantung mereka.

Penelitan yang dilakukan Silverstein dan  Parker (2002) menguji apakah

perubahan dalam kegiatan rekreasi selama sepuluh tahun dikaitkan dengan

perubahan retrospektif dinilai dalam kualitas hidup antara orang tua di Swedia.

Hipotesis diuji dengan menggunakan sampel perwakilan nasional dari 324 Swedia

tua yang hidup di masyarakat, yang disurvei pada tahun 1981 dan 1992. Lima

belas kegiatan rekreasi dibagi menjadi enam domain: budaya hiburan,

pertumbuhan produksi-pribadi, outdoor-fisik, rekreasi-ekspresif, persahabatan,

dan formal-kelompok. Hasilnya 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,
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kepuasan hidup yang lebih besar dan berpengaruh positif, stres yang lebih rendah,

dan tingkat depresi berkurang.

D. Kerangka Berpikir

Masa usia madya sama dengan posisi masa remaja. Perubahan-perubahan

hal fisik dan psikis juga terdapat kesamaan antara dua masa kehidupan itu.

Perubahan yang cepat bagi hal-hal fisik yang membawa akibat-akibat terhadap

perilaku dan perasaan-perasaannya. Namun bedanya, jika pada remaja perubahan

itu bersifat pertumbuhan, maka pada masa madya bersifat penurunan

perkembangan fisik. Beberapa persoalan yang terjadi di masa madya diantaranya

usia madya merupakan masa sepi, masa jenuh dan masa stres, saat anak-anak

tidak lagi tinggal bersama orangtua, kematian pasangan, kebosanan terhadap

perkawinan dan kegiatan rutinitas yang monoton yang membuat mereka merasa

jenuh (Jahja, 2011).

Selain itu, perubahan penurunan fungsi fisik, perubahan minat,

berkurangnya jumlah waktu yang tersisa, serta suatu masa yang menuntut

individu tersebut untuk mencapai/mempertahankan kepuasan dalam karir dan

kemandirian (Santrock, 2002). Hal inilah yang mendorong terjadinya krisis dan

mempengaruhi kualitas hidup individu dewasa madya tersebut.

Tujuan utama kualitas hidup bagi kehidupan dewasa madya adalah untuk

memungkinkan individu hidup berkualitas, mendapatkan kehidupan yang baik

dan lebih berarti serta menyenangkan. Sementara itu Renwick dan Friefeld (1996)

mengemukakan kualitas hidup dari sudut pandang individu terhadap kepuasan,
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kebahagiaan, moral, dan kesejahteraan hidupnya. Namun kualitas hidup untuk

tiap-tiap orang berbeda-beda karena dipengaruhi oleh pengalaman, kepercayaan,

keinginan, dan persepsi seseorang.

Menurut Calman yang dikutip oleh Hermann (1993) mengungkapkan

bahwa konsep dari kualitas hidup adalah bagaimana perbedaan antara keinginan

yang ada dibandingkan perasaan yang ada sekarang, definisi ini dikenal dengan

sebutan Calman’s Gap. Calman mengungkapkan pentingnya mengetahui

perbedaan antara perasaan yang ada dengan keinginan yang sebenarnya,

dicontohkan dengan membandingkan suatu keadaan antara “dimana seseorang

berada” dengan “di mana seseorang ingin berada”. Jika perbedaan antara kedua

keadaan ini lebar, ketidak cocokan ini menunjukkan bahwa kualitas hidup

seseorang tersebut rendah. Sedangkan kualitas hidup tinggi jika perbedaan yang

ada antara keduanya kecil.

Hornuist mengartikan kualitas hidup sebagai tingkat kepuasan hidup

individu pada area fisik, psikologis, sosial, aktivitas, materi, dan kebutuhan

struktural (dalam Vergi, 2013). Sejalan dengan hal tersebut, WHOQOL

mendefinisikan kualitas hidup tergambar dari aspek kesehatan fisik, kesehatan

psikologis, hubungan sosial, dan lingkungan (Power, dalam Lopers dan Snyder,

2004). Hal ini lah yang menjadikan individu mampu mencapai kehidupan yang

ideal dan memberikan perasaan subjektif mengenai kesejahteraan dirinya.

Salah satu tugas perkembangan pokok selama masa usia madya adalah

belajar menggunakan waktu luang dengan cara yang memuaskan, biasanya
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mereka meningkatkan jumlah kegiatan yang bersifat rekreasional. 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. Aristoteles (dalam Santrock, 2013)

mengenali pentingnya waktu luang dalam kehidupan, bahkan menekankan bahwa

individu seharusnya tidak hanya bekerja dengan baik, tetapi menggunakan waktu

luang dengan baik. Orang dewasa pada paruh kehidupan perlu mulai menyiapkan

masa pensiun baik secara keuangan maupun psikologis. Membangun dan

memenuhi aktivitas-aktivitas waktu luang pada masa dewasa madya adalah

bagian yang penting dari persiapan ini. Jika seorang dewasa mengembangkan

aktivitas-aktivitas waktu luang yang dapat dilanjutkan sampai pensiun, maka

transisi dari kerja menuju pensiun menjadi kurang menekan.

Berkaitan dengan hal tersebut, adapun kontribusi aktivitas waktu luang

terhadap kualitas hidup pada aspek kesehatan fisik yakni ketika individu dewasa

madya melakukan aktivitas rekreasi aktif seperti berolahraga maka hal ini

berpengaruh pada aspek kualitas hidup. Sesuai dengan penelitian 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.

Penelitian yang dilakukan oleh Vanner dkk (2008) tentang kualitas hidup

dan waktu luang yang hasilnya tingginya aktivitas fisik dan waktu luang/rekreasi

dikaitkan dengan rendahnya tingkat apatis dan depresi, tingkat kesadaran yang
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lebih tinggi, self-efficacy dan kualitas hidup (fisik dan mental). Penelitian tersebut

berkaitan dengan aspek psikologis pada kualitas hidup.

Kemudian kaitan aktivitas waktu luang pada aspek hubungan sosial  pada

dewasa madya sesuai dengan penelitian Uchino, Cacioppo, & Kiecolt-Glaser,

(dalam Clark, 2005) yang hasilnya kontak sosial, dukungan keluarga, dan

keterlibatan dengan kegiatan rekreasi secara signifikan menunjukkan hubungan

dengan penurunan tekanan darah. Kontak antara anggota keluarga adalah metode

terbaik untuk meringankan stres. Penelitian yang dikutip dalam artikel Uchino,

(dalam Clark, 2005) para individu dengan banyak saudara dan mengalami stres

yang rendah ditemukan kombinasi terbaik untuk menurunkan tekanan darah.

Dilihat dari aspek lingkungan, Lee Joo-Ji dan Park (2014) meneliti tentang

partisipasi dalam kegiatan rekreasi pada orang tua perkotaan yang tinggal di

Korea dan perannya dalam memprediksi kualitas hidup. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa para peserta menghabiskan sebagian besar waktu di

penggunaan media. Kualitas hidup menunjukkan korelasi positif dengan

penggunaan media, olahraga dan aktivitas rekreasi serta hobi dan aktivitas

rekreasi lainnya. Dari variabel-variabel ini, hobi dan aktivitas rekreasi lainnya

adalah prediktor terkuat dari kualitas hidup. Hasilnya akan meningkatkan rencana

perawatan dan pengelolaan kegiatan dalam meningkatkan kualitas hidup dengan

bersekutu profesional kesehatan, terapis okupasi terutama.

Waktu luang merupakan salah satu aspek penting yang khusus dari masa

dewasa madya, karena perubahan pengalaman beberapa individu pada titik ini
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berada dalam lingkaran kehidupan orang dewasa. Perubahan meliputi perubahan

fisik, perubahan hubungan dengan pasangan dan anak-anak, dan perubahan karir.

Bagi banyak individu, masa dewasa madya adalah saat pertama kali dalam hidup

ketika mereka memiliki kesempatan mengembangkan minat mereka (Aditya,

2011).

E. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka

diajukan hipotesis sebagai berikut: terdapat hubungan antara aktivitas waktu luang

dengan kualitas hidup pada dewasa madya.


