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A. Subjective Well-Being

1. Pengertian Subjective Well-Being

Subjective well-being merupakan evaluasi subyektif seseorang mengenai

kehidupan termasuk konsep-konsep seperti kepuasan hidup, emosi menyenangkan, fulfilment,

kepuasan terhadap area-area seperti pernikahan dan pekerjaan, tingkat emosi tidak

menyenangkan yang rendah (Diener, 2006). Subjective well-being menunjukkan kepuasan hidup

dan evaluasi terhadap domain-domain kehidupan yang penting seperti pekerjaan, kesehatan, dan

hubungan. Juga termasuk emosi mereka, seperti keceriaan dan keterlibatan, dan

pengalaman emosi yang negatif, seperti kemarahan, kesedihan, dan ketakutan

yang sedikit.

Menurut Diener (2006) definisi dari subjective well-being dan kebahagiaan dapat dibuat

menjadi tiga kategori. Pertama, subjective well-being bukanlah sebuah pernyataan subjektif

tetapi merupakan beberapa keinginan berkualitas yang ingin dimiliki setiap orang. Kedua,

subjective well-being merupakan sebuah penilaian secara menyeluruh dari kehidupan seseorang

yang merujuk pada berbagai macam kriteria. Arti ketiga dari subjective well-being jika

digunakan dalam percakapan sehari-hari yaitu perasaan positif lebih besar daripada perasaan

negatif.

Compton (2005), berpendapat bahwa subjective well-being terbagi dalam dua variabel

utama yaitu: kebahagiaan dan kepuasan hidup. Kebahagiaan berkaitan dengan keadaan

emosional individu dan bagaimana individu merasakan diri dan dunianya. Kepuasan hidup



cenderung disebutkan sebagai penilaian global tentang kemampuan individu menerima

hidupnya. Penilaian seperti itu adalah informasi pokok dalam menentukan kualitas hidup dan

kepuasan (well-being) seseorang secara keseluruhan, tetapi tidak cukup untuk menyebabkan

kualitas hidup yang baik jika elemen dasar dari martabat dan kebebasan manusia tidak ada.

Merujuk pada teori yang telah dijelaskan diatas maka subjective well-being adalah

penilaian yang dimiliki seseorang tentang kebahagiaan dan kepuasan hidup.

2. Komponen Subjective Well-Being

Menurut Diener (dalam Suh dan Oishi, 2002) subjective well-being terdiri dalam tiga komponen

umum, yaitu:

a. Kepuasan Hidup

Kepuasan hidup merupakan kesejahteraan psikologis secara umum atau kepuasan terhadap

kehidupan secara keseluruhan. Kepuasan hidup digunakan secara umum untuk menentukan

kesejahteraan psikologis pada usia lanjut (Santrock, 2002). Menurut Diener & Christie (dalam

Nurendra dan Utami, 2009) kepuasan hidup merupakan suatu penilaian reflektif dalam diri

seseorang mengenai bagaimana sesuatu yang baik berjalan dan terjadi terhadap dirinya. Individu

yang dapat menerima diri dan lingkungan secara positif akan merasa puas dengan hidupnya

(Hurlock, 1980). Kepuasan hidup dispesifikasikan menjadi keinginan untuk merubah kehidupan,

kepuasan pada arus kehidupan, kepuasan pada masa lalu, kepuasan pada masa depan, dan

pengaruh lain kehidupan (Diener, Suh, Lucas& Smith, 1999).

b. Afeksi positif

Afeksi positif ditandai dengan pengalaman emosi- emosi dan mood yang menyenangkan

(Diener, 2005). Afeksi yang menyenangkan dapat dibagi menjadi emosi- emosi spesifik seperti



kesenangan, kepuasan hati, rasa bangga, kasih sayang, kebahagiaan, dan perasaan sangat

gembira (Diener, Suh, Lucas & Smith, 1999).

c. Afeksi negatif

Afeksi negatif termasuk suasana hati dan mood yang tidak menyenangkan serta

merefleksikan respon negatif yang dialami individu terhadap hidup mereka (Diener, 2005).

Afeksi negatif dapat dibagi menjadi emosi- emosi seperti perasaan bersalah dan malu, kesedihan,

kecemasan dan marah, stress, depresi dan iri hati dan jika dalam diri individu terdapat sedikit

afeksi negatif maka akan tercipta kesejahteraan subjektif (subjective well-being) (Diener, Suh,

Lucas & Smith, 1999)

Berdasarkan tiga komponen yang dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jika

memiliki kepuasan hidup, memiliki afek positif yang tinggi dan memiliki sedikit afek negatif,

maka individu tersebut akan mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan dalam hidupnya.

3. Faktor yang Mempengaruhi Subjective Well-Being

Ada beberapa faktor yang diketahui mempengaruhi Subjective well being, yaitu:

a. Faktor Genetik

Diener dkk (2005) menjelaskan bahwa walaupun peristiwa didalam kehidupan

mempengaruhi Subjective well being, seseorang dapat beradaptasi terhadap perubahan tersebut

dan kembali kepada “set point” atau “level adaptasi” yang ditentukan secara biologis. Adanya

stabilitas dan konsistensi didalam Subjective well being terjadi karena ada peran yang besar dari

komponen genetis, jadi ada sebagian orang yang memang lahir dengan kecenderungan untuk

bahagia, da nada juga yang tidak. Factor genetic tampaknya mempengaruhi karakter respon

emosional seseorang pada kondisi kehidupan tertentu.



b. Kepribadian

Subjective Well-being adalah sesuatu yang stabil dan konsisten, dan secara empiris

berhubungan dengan konstruk kepribadian. Lykken dan Tellegen (dalam Diener & Lucas, 1999)

menyatakan bahwa kepribadian mempunyai efek terhadap Subjective Well-being saat itu

(immediate Subjective Well-being) sebesar 50%, sedangkan pada jangka panjangnya, kepribadian

mempunyai efek 80% terhadap Subjective Well-being, Sisanya adalah efek dari lingkungan. Dua

traits kepribadian yang ditemukan paling berhubungan dengan Subjective Well-being adalah

extraversion dan neuroticism (Pavot & Diener, 2004). Extraversion mempengaruhi afek positif,

sedangkan neuroticism mempengaruhi afek negatif. Menurut Pavot dan Diener (2004), banyak

peneliti berargumen bahwa extraversion dan neuroticism berhubungan dengan Subjective Well-

being karena kedua traits tersebut mencerminkan tempramen seseorang.

c. Faktor demografis

Secara umum, Diener (dalam Diener, Lucas dan Oishi, 2005) mengatakan bahwa efek

faktor demografis misalnya (misalnya pendapatan, pengangguran, status pernikahan, umur, jenis

kelamin, pendidikan, ada tidaknya anak) terhadap Subjective Well-being biasanya kecil. Faktor

demografis membedakan antara orang yang sedang- sedang saja dalam merasakan kebahagiaan

(tingkat Subjective Well-being sedang), dan orang yang sangat bahagia (tingkat Subjective Well-

being tinggi).

Diener, dkk (2005) menjelaskan bahwa sejauh mana faktor demografis, tertentu dapa

meningkatkan Subjective Well-being tergantung dari nilai dan tujuan yang dimiliki seseorang,

kepribadian dan kultur. Penjelasan lain mengenai hubungan antara faktor demografis dan

Subjective Well-being adalah dengan menggunakan teori perbandingan sosial. Teori tersebut



menyebutkan bahwa kepuasan seseorang tergantung pada apakah ia membandingkan dirinya

dengan seseorang yang statusnya ada diatas dia atau ada dibawah dia.

Berikut ini adalah rangkuman pengaruh faktor demografis terhadap Subjective Well-being:

a) Pendapatan

Pendapatan secara konsisten berhubungan dengan subjective well-being dalam suatu

Negara (intra-nation) dan antar Negara (inter-nation), namun dalam analisis didalam individu

itu sendiri dan dalam tingkat nasional, perbedaan pendapatan didalam selang waktu tertentu

mempunyai efek yang kecil pada subjective well-being (Diener dkk, 2005).

b) Pengangguran

Adanya periode pengangguran dapat menyebabkan berkurangnya Subjective Well-

being, walaupun akhirnya orang tersebut dapat bekerja kembali (Clark, Georgelis, Lucas &

Diener dalam Pavot & Diener, 2004). Pengangguran adalah penyebab besar adanya

ketidakbahagiaan, namun perlu diperhatikan bahwa tidak semua pengangguran mengalami

ketidakbahagiaan (Argyle, 1999). Argyle mengungkapkan lebih lanjut bahwa beberapa

penyebab penganggur tidak bahagia adalah karena berkurangnya afek positif, (self- esteem,

kepuasan terhadap uang, kesehatan dan tempat tinggal, serta munculnya apati).

c) Status pernikahan

Efek dari status penrikahan ditentukan oleh kultur. Pasangan didalam kultur

individualis yang tidak menikah tapi tinggal bersama (cohabiting) lebih bahagia dari pada

pasangan yang menikah atau seseorang yang tidak mempunyai pasangan. Namun, pada

pasangan yang tinggal didalam kultur kolektivis, pasangan yang menikah lebih bahagia dari

pasangan yang belum menikah tapi tinggal bersama atau seseorang yang tidak mempunyai

pasangan (Diener, Gohm, Suh & Oishi dalam Diener dkk, 2005). Pernikahan diduga



berhubungan timbal balik dengan Subjective Well-being (Heady, Veenhoven & Wearing,

1991). Menikah memang meningkatkan Subjective Well-being, tapi apabila orang yang

menikah tersebut mempunyai Subjective Well-being yang rendah, maka pernikahannya

cenderung untuk menjadi buruk.

d) Umur dan jenis kelamin

Umur dan jenis kelamin berhubungan dengan Subjective Well-being, namun efek

tersebut juga kecil, dan tergantung kepada komponen mana dari Subjective Well-being yang

diukur (Diener dkk, 2005).

e) Pendidikan

Korelasi pendidikan dengan Subjective Well-being umumnya kecil. Pendidikan

berhubungan dengan Subjective Well-being apabila ditengahi oleh status didalam

pekerjaannya. Apabila status pekerjaannya dikontrol, efek pendidikan menjadi kecil atau

hilang sama sekali (Glenn & Weaver dalam Argyle, 1999). Apabila pendapatan yang

dikonstankan, maka pendidikan mempunyai efek yang negative, karena pendidikan memberi

ekspektasi akan didapatkannya pendapatan yang lebih besar (Clark & Oswald, dalam Argyle,

1999).

f) Ada tidaknya anak

Diener (dalam Daukantantie, 2006) mengatakan bahwa keberadaan anak dalam

keluarga mempunyai efek negatif atau tidak ada efek terhadap Subjective Well-being, namun

penemuan tersebut masih simpang siur dan respondennya terdiri dari berbagai usia dan

gender. Mempunyai anak dan membesarkannya dihubungkan dengan banyak beban dan

kekhawatiran yang terjadi sehari- harinya sehingga dapat mempengaruhi Subjective Well-

being secara negatif. Tapi disisi lain, anak memainkan peran yang penting didalam keluarga,



dan pasangan yang tidak mempunyai anak mempunyai kemungkinan lebih besar untuk

bercerai dibandingkan dengan pasangan yang paling tidak mempunyai satu anak

(Daukantantie, 2006).

d. Hubungan sosial

Diener & Seligman (dalam Pavot & Diener, 2004) menemukan bahwa hubungan social

yang baik merupakan sesuatu yang diperlukan, tapi tidak cukup untuk membuat Subjective

Well-being seseorang mempunyai Subjective Well-being yang tinggi, namun seseorang

dengan Subjective Well-being yang tinggi mempunyai ciri- ciri berhubungan social dengan

baik.

e. Dukungan social

Dukungan social dikatakan oleh Argyle (dalam Heady dkk, 2001) merupakan salah satu

variable determinan dari Subjective Well-being. Dalam hubungannya dengan komponen

Subjective Well-being, Wallen dan Lachman (2000) mengatakan bahwa dukungan social yang

dipersepsikan dapat menjelaskan sebagian besar varians pada kepuasan hidup dan afek positif.

Hubungan antara dukungan social yang dipersepsikan dan kepuasan hidup juga ditemukan

oleh Kazarian dan McCabe (dalam Young, 2006) dan Treitsman (2004).

Hubungan dukungan social dengan afek negatif masih tergantung pada karakteristik

responden dari penelitian. mcCaskill dan Lakey (2000) menemukan bahwa persepsi terhadap

adanya dukungan social dari keluarga tidak berhubungan dengan afek negative pada remaja.

mcCaskill dan Lackey berargumentasi bahwa tidak adanya hubungan tersebut dikarenakan

dukungan social sebenarnya lebih berhubungan dengan afek positif.



f. Pengaruh masyarakat atau budaya

Diener (dalam Pavot & Diener, 2004) mengatakan bahwa perbedaan Subjective Well-

being dapat timbul karena perbedaan kekayaan Negara. Ia menerangkan lebiih lanjut bahwa

kekayaan sebuah Negara dapat menimbulkan Subjective Well-being yang tinggi karena

biasanya Negara yang kaya menghargai hak asasi manusia, memungkinkan orang yang hidup

disitu untuk berumur lebih panjang dan memberikan demokrasi.

Adanya hubungan antara masyarakat dan budaya dengan Subjective Well-being dapat

dijelaskan pula dengan adanya perbedaan persepsi masyarakat di Negara masing- masing

mengenai pentingnya konsep kebahagiaan (Diener & Suh, 1999). Masyarakat individualis

lebih mementingkan kebahagiaan daripada masyarakat kolektivis, yang menekankan pada

nilai- nilai seperti harmoni dan penghormatan. Selain perbedaan persepsi terhadap konsep

kebahagiaan, Diener dan Suh (1999) juga menyatakan ada variable lain didalam konteks

masyarakat yang berhubungan dengan Subjective Well-being yang lebih tinggi, yaitu stabilitas

politik disuatu Negara.

Perbedaan norma kultural juga dapat mempengaruhi afek positif dan afek negatif.

Diener, Suh, Oishi dan Shao (dalam Diener & Lucas, 1999) mengatakan bahwa afek positif

lebih dipengaruhi oleh norma kultural dibandingkan afek negative. Didalam kultur yang

menganggap bahwa tidak baik mengekspresikan positif, seseorang akan melaporkan tingkat

afek positif yang lebih sedikit. Baker (dalam Diener & Lucas, 1999) mengatakan  bahwa afek

menyenangkan mungkin lebih dipengaruhi oleh lingkungan karena lebih bersifat social.

g. Proses kognitif

Disposisi kognitif seperti harapan (synder dalam Diener dkk, 2005), kecenderungan

seseorang untuk optimis (Scheller & Carver dalam Diener dkk, 2005), dan kepercayaan



bahwa dirinya mempunyai kendali ditemukan mempengaruhi Subjective Well-being (Grob,

Stetensko, Sabatier, Botcheva & Macek dalam Diener dkk, 2005). Perbedaan Subjective Well-

being juga dihasilkan dari perbedaan individu dalam bagaimana ia berpikir tentang dunia

(Diener dkk, 2005). Apakah informasi yang dapat dipikirkan oleh seseorang saat itu

menyenangkan atau tidak menyenangkan, juga akurasi dan efisiensi bagaimana seseorang

memproses informasi tersebut juga mempengaruhi Subjective Well-being (Diener dkk, 2005).

Selain itu, perbedaan Subjective Well-being juga dapat terjadi dari adanya persepsi terhadap

perbedaan dari apa yang dialami seseorang dan standar yang ia punya dalam dirinya

(Michalos dalam Keyes. dkk, 2002).

h. Tujuan (Goals)

Emmons, Little, Freund, Klinger (dalam Diener & Scholllon, 2003) menyatakan

bahwa mempunyai sebuah tujuan merupakan hal yang penting bagi seseorang, dan kemajuan

terhadap pencapaian tujuan tersebut adalah hal yang penting bagi Subjective Well-being -nya.

Cantor (dalam Diener & Schollon, 2003) menekankan pada pentingnya mengetahui tugas

yang dihadapi dalam tahap perkembangan seseorang, dimana kultur juga berperan dalam

menentukan tujuan tertentu untuk tiap tahap.

Berdasarkan penjelasan mengenai faktor yang mempengaruhi Subjective well-being

adalah faktor genetik, kepribadian, faktor demografis, hubungan sosial, dukungan sosial,

pengaruh masyarakat dan budaya, proses kognitif dan tujuan.

4. Prediktor Subjective Well-Being

Menurut Argyle, Myers, dan Diener (dalam Compton, 2005) terdapat enam variabel yang

dihubungkan dengan kebahagiaan dan kepuasan hidup, yaitu:



a. Self esteem (Harga diri)

Self esteem adalah prediktor paling penting dari subjective well-being. Self esteem yang

positif dihubungkan dengan keberfungsian yang adaptif di dalam setiap bidang kehidupan. Self

esteem yang tinggi memberikan sejumlah keuntungan bagi individu meliputi perasaan bermakna

dan berharga.

b. Sense of perceived control (Rasa tentang pengendalian yang dapat diterima)

Kontrol pribadi merupakan keyakinan bahwa individu dapat berperilaku dengan cara

memaksimalkan hasil yang baik atau meminimalkan hasil yang buruk.

c. Extroversion (Terbuka)

Ektorversi menjadi salah satu prediktor yang paling signifikan dari subjective well-being.

Individu yang mudah bergaul memiliki kesempatan untuk membangun relasi positif dengan

individu lain sekaligus mendapatkan timbal balik dari individu lain sehingga terwujud kondisi

well-being yang lebih tinggi.

d. Optimism (Optimisme)

Individu yang lebih optimis dengan masa depan merasa lebih bahagia dan lebih puas

dengan hidup. Harapan untuk hasil yang positif tidak hanya meningkatkan mood tetapi juga

menyediakan strategi coping yang lebih baik ketika mengalami stress.

e. Positive relationship (Hubungan positif)

Individu berada pada relasi sosial yang positif dihubungkan dengan self esteem yang

lebih tinggi, coping yang sukses, kesehatan yang lebih baik, dan masalah psikologis yang lebih

sedikit.



f. A sense of meaning and purpose to life (Pemahaman tentang arti dan tujuan hidup)

Kedua variabel tersebut diukur sebagai religiusitas dalam subjective well-being. Agama

memberikan perasaan bermakna bagi individu di samping juga dukungan sosial dan

meningkatkan self esteem melalui proses verifikasi diri ketika individu berhubungan dengan

individu lain untuk berbagi cerita.

Dari uraian mengenai Subjective Well-being diatas, dapat disimpulkan bahwa Subjective

Well-being adalah evaluasi yang dimiliki seseorang mengenai kehidupannya, termasuk

didalamnya penilaian kognitif terhadap kepuasan hidupnya dan evaluasi afektif terhadap mood

dan emosinya. Komponen Subjective Well-being antara lain adalah evaluasi terhadap hidup

secara global, afek positif, dan afek negative. Prediktor yang dapat dikaitkan dengan subjective

well-being, yaitu self esteem (harga diri), sense of perceived control, extroversion, optimisme,

hubungan positif, dan tentang pemahaman tentang arti dan tujuan hidup.

B. Faktor Demografi

1. Pengertian faktor demografi

Demografi merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya

rakyat atau penduduk dan graphien yang berarti menggambar atau menulis. Oleh karena itu

demografi dapat didefinisikan sebagai gambaran mengenai penduduk. Demografi adalah ilmu

yang mempelajari tentang penduduk dalam suatu wilayah dengan faktor pengubahnya

(mortalitas, natalitas, migrasi dan distribusi).

Secara umum demografi adalah ilmu yang mempelajari persoalan dan keadaan perubahan

penduduk atau dengan kata lain segala hal yang berhubungan dengan kelahiran, kematian dan



migrasi sehingga menghasilkan suatu keadaan dan komposisi penduduk menurut umur dan jenis

kelamin tertentu.

Sosio adalah salah satu cara untuk menentukan kualitas dan kuantitas penduduk disuatu

daerah. Sosio demografi tersusun dari dua kata, yaitu sosio (kajian tentang manusia) dan

demografi (gambar tentang kedudukan). Sosio demografi berarti gambaran manusia terkait

dengan tujuan kajian, diutamakan pada gambaran bersifat kuantitaf yang nantinya dapat

menggambar sifat kualitatif. Sifat kependudukan dapat dipengaruhi oleh keberadaannya atau

lingkungan yakni:

a. Lingkungan waktu : kemarin, sekarang, besuk atau lusa

b. Lingkungan tempat atau daerah : perdesaan, perkotaan, dll.

c. Lingkungan tipologi : masyarakat agraris, industri, nomaden, menetap, dll.

Kajian Sosio Demografi diperlukan karena penduduk dan lingkungan saling berinteraksi,

manusia dapat bertindak sebagai subjek dan objek, jumlah manusia akan bertambah dan kondisi

lingkungan cenderung berkurang. Perubahan lingkungan dapat disebabkan oleh faktor internal

(lingkungan itu sendiri/membaik dan memburuk sendiri, karena akibat dari luar daerah) dan

faktor eksternal (jumlah penduduk bertambah, kebutuhan penduduk bertambah).

Diener mengatakan bahwa efek factor demografis (misalnya pendapatan, pengangguran,

status pernikahan, umur, jenis kelamin, pendidikan dan ada tidaknya anak) terhadap subjective

well-being biasanya kecil. Factor demografis membedakan antara orang yang sedang- sedang

saja dalam merasakan kebahagiaan (tingkat subjective well-being sedang) dan orang yang sangat

bahagia (tingkat subjective well-being tinggi) (Diener, Lucas dan Oishi, 2002).

Diener juga menjelaskan bahwa sejauh mana faktor demografis tertentu dapat

meningkatkan subjective well-being tergantung dari nilai dan tujuan yang dimiliki seseorang,



kepribadian dan kultur. Penjelasan lain mengenai hubungan antara faktor demografi dan

subjective well-being adalah dengan menggunakan teori perbandingan sosial. Teori tersebut

menyebutkan bahwa kepuasan seseorang tergantung pada apakah ia membandingkan dirinya

dengan seseorang yang statusnya ada diatas atau dibawah.

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa demografi mempelajari struktur

dan proses penduduk di suatu wilayah. Struktur penduduk meliputi jumlah persebaran dan

komposisi penduduk. Struktur penduduk ini selalu berubah-ubah karena disebabkan oleh proses

demografi yakni kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas) dan juga adanya migrasi penduduk

2. Faktor- faktor yang mempengaruhi faktor demografis

a. Status Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan dalam islam ialah perjanjian mengikat antara seorang laki- laki

dan perempuan untuk menghalalkan hubungan antara kedua belah pihak. Dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Dasar Perkawinan, Perkawinan adalah

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa. (dalam undang-undang Perkawinan, 2005)

Efek dari status pernikahan ditentukan oleh kultur. Pasangan didalam kultur individualis

yang tidak menikah tapi tinggal bersama lebih bahagia dari pada pasangan yang menikah atau

seseorang yang tidak mempunyai pasangan. Namun, pada pasangan yang tinggal didalam kultur

kolektivis, pasangan yang menikah lebih bahagia dari pada pasangan yang belum menikah tapi

tinggal bersama atau seseorang yang tidak mempunyai pasangan. Pernikahan diduga

berhubungan timbal balik dengan subjective well-being, tapi apabila orang yang menikah



tersebut mempunyai subjective well-being yang rendah, maka pernikahannya cenderung untuk

menjadi peningkat subjective well-being nya.

b. Jenis kelamin

Jenis kelamin berhubungan dengan subjective well-being, namun efek tersebut juga kecil dan

gtergantung kepada komponen mana dari subjective well-being yang diukur. Penelitian yang ada

mengenai hubungan jenis kelamin dan subjective well-being dilakukan oleh lylibonsky &

dickorhoof pada tahun 2005 menunjukkan bahwa perempuan sama bahagianya dengan laki- laki,

bahkan mungkin lebih bahagia dari pada laki- laki. Namun perempuan dua kali lipat lebih

beresiko mengalami depresi secara klinis. Hal tersebut menurut Lyubomirsky & dickorhoof

terjadi karena perempuan mengalami emosi positif dan negatif yang lebih intens dari pada laki-

laki.

c. Status Pekerjaan

Status pekerjaan seseorang berhubungan dengan kebahagiaan. Individu yang bekerja

umumnya lebih bahagia dibandingkan dengan mereka yang tidak bekerja, dan individu yang

bekerja pada pekerjaan yang membutuhkan keterampilan (skilled jobs) lebih bahagia

dibandingkan pekerja pada pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan (unskilled jobs)

(Argyle, 2001, dalam carr, 2004).

Pekerjaan memiliki korelasi yang tinggi dengan tingkat kebahagiaan dikarenakan pekerjaan

mampu memberikan level stimulasi yang optimal sehingga seseorang dapat merasakan

kesenangan, kesempatan untuk memenuhi rasa ingin tahu dan pengembangan kemampuan,

adanya dukungan social, adanya rasa am,an secara finansial, serta merasa memiliki identitas dan

tujuan dalam hidupnya (csikszentmihalyi & scitovsky dalam Eddington & shurman, 2005).

Sementara itu individu yang tidak bekerja umumnya memiliki tingkat stress yang tinggi,



kepuasan hidup yang rendah dan memiliki tingkat kemungkinan melakukan bunuh diri yang

tinggi dibandingkan individu yang bekerja (Oswald, 1997: Platt& kreitman, 1985: dalam

Eddington & Shuman, 2005).

d. Tingkat Pendidikan

Pendidikan sangat mempengaruhi seseorang untuk dapat melakukan suatu pekerjaan atau

usaha dan juga berpengaruh terhadap pola fikir seseorang dalam menerima perubahan-perubahan

atau pembaharuan yang ada. Pendidikan juga mempengaruhi seseorang untuk dapat melakukan

tindakan atau membuat keputusan untuk dirinya sendiri maupun untuk kepentingan keluarga.

Korelasi pendidikan dengan subjective well-being umumnya kecil. Pendidikan

berhubungan dengan subjective well-being apabila ditengahi oleh status didalam pekerjaannya.

Apabnila status pekerjaannya dikontrol, efek pendidikan menjadi kecil atau hilang sama sekali

(Glenn & Weaver dalam Argyle, 1999). Apabila pendapatan yang dikonstankan, maka

pendidikan mempunyai efek yang negatif, karena pendidikan memberikan ekspektasi akan

didapatkannya pendapatan yang lebih besar (Clark & Oswald dalam Argyle, 1999).

Campbell (dalam Diener, 2009) menunjukkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh

terhadap subjective well-being di Amerika serikat selama 1957-1978. Namun efek pendidikan

pada subjective well-being tidaklah terlalu kuat dan tampaknya berinteraksi dengan variabel lain

seperti penghasilan (Badburn & Caplovitz dalam Diener, 2009). Analisis yang dilakukan oleh

Campbell (dalam Diener, 2009) menunjukkan bahwa kemungkinan pendidikan akan

berhubungan positif dengan subjective well-being karena pendidikan dapat berfungsi sebagai

sumber daya seseorang dan juga dapat meningkatkan aspirasi seseorang.



e. Jumlah Tanggungan

Jumlah tanggungan keluarga adalah banyaknya anggota keluarga yang menjadi

tanggungan keluarga. Besar kecilnya jumlah tanggungan keluarga akan berhubungan langsung

dengan pegeluaran rumah tangga, semakin besar jumlah tanggungan keluarga terutama yang

tidak produktif maka semakin besar pula jumlah pengeluaranya. Jumlah pengeluaran berkaitan

erat dengan jumlah pendapatan yang akan diterima, pada prinsipnya pengeluaran dan pendapatan

harus seimbang, dan lebih baik lagi pengeluaran lebih kecil dari pada pendapatan.

Jumlah tanggungan dalam rumah tangga ditunjukkan dengan besarnya jumlah anggota

rumah tangga. Menurut Mok T.Y (2010) jumlah tanggungan dalam rumah tangga (baik anak-

anak, anggota usia produktif yang tidak bekerja dan lansia) kemungkinan akan menurunkan

kesejahteraan dalam rumah tangga dan pada akhirnya terjadi kemiskinan rumah tangga.

C. Kerangka Berpikir

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Diener tentang

Subjective Well-Being serta teori Diener tentang Factor demografi.

Subjective Well-Being merupakan penilaian yang penting di dalam kualitas hidup positif.

Menurut Diener dan Pavot (Diener, Scollon, & Lucas, 2003) kesejahteraan subjektif (Subjective

Well-Being) merupakan kategori yang luas mengenai fenomena yang menyangkut respon-respon

emosional orang, domain kepuasan dan penilaian-penilaian global atas kepuasan hidup.Hal

tersebut senada dengan Diener (2006) bahwa Subjective Well-Being adalah komponen yang

esensial dari kualitas hidup yang positif. Sehingga, orang yang memiliki tingkat tinggi cenderung

memiliki jumlah kualitas positif. Diener et al. (2003) mengartikan Subjective Well-Being sebagai

penilaian pribadi individu mengenai hidupnya, bukan berdasarkan penilaian dari ahli, termasuk



di dalamnya mengenai kepuasan (baik secara umum, maupun pada aspek spesifik), afek yang

menyenangkan dan rendahnya tingkat afek yang tidak menyenangkan. Hal tersebut yang

kemudian oleh Diener dijadikan sebagai komponen-komponen spesifik yang dapat menentukan

tingkat Subjective Well-Being seseorang. Komponen-komponen tersebut yaitu, emosi yang

menyenangkan, emosi yang tidak menyenangkan, kepuasan hidup secara global dan aspek-aspek

kepuasan (Diener et al., 2003).

Wilson (dalam Diener & Oishi, 2005) menyatakan bahwa faktor demografis berkorelasi

dengan Subjective Well-Being. Diener dan Oishi (2005) menyatakan bahwa sejauh mana faktor

demografis tertentu dapat meningkatkan Subjective Well-Being tergantung dari nilai dan tujuan

yang dimiliki seseorang, kepribadian dan kultur. Dalam beberapa faktor demografi yang ada

memiliki pengaruh yang tidak begitu besar namun kemudian itulah yang dapat membedakan

tingkat SWB seseorang. Faktor demografis membedakan antara orang yang sedang-sedang saja

dalam merasakan kebahagiaan (tingkat Subjective Well-Being sedang) dan orang yang sangat

bahagia (tingkat Subjective Well-Being tinggi).

Secara umum, Diener (dalam Diener, Lucas dan Oishi, 2005) mengatakan bahwa efek

factor demografis misalnya (misalnya pendapatan, pengangguran, status pernikahan, umur, jenis

kelamin, pendidikan, ada tidaknya anak) terhadap subjective well being biasanya kecil.

Faktor yang turut berperan pada tinggi rendahnya Subjective Well-Being adalah

pernikahan. Dalam survey besar menunjukkan kebahagiaan yang lebih besar kepada orang-orang

yang menikah dibandingkan dengan mereka yang belum menikah atau yang pernah menikah

kemudian bercerai, dipisahkan atau janda. Diener (1998) menemukan bahwa pernikahan

menawarkan manfaat lebih besar bagi laki-laki dari pada perempuan dari segi emosi positif.



Faktor demografi selanjutnya yang turut mempengaruhi Subjective Well-Being adalah

jenis kelamin. Inglehart (dalam Edington & Shuman, 2005) menunjukkan bahwa beberapa hasil

penelitian perbedaan jenis kelamin merupakan faktor yang sangat kecil pengaruhnya dalam

menentukan kebahagiaan dan kepuasan hidup yang merupakan dimensi Subjective Well-Being.

Selain itu, Hubungan antara tingkat pendidikan dan Subjective Well-being umumnya

kecil namun signifikan. Apabila pendapatan yang dikonstankan, maka pendidikan mempunyai

dampak yang negatif karena pendidikan memberi ekspektasi akan didapatkannya pendapatan

yang lebih besar (Clark & Oswald, dalam Argyle, 1999).

Memiliki pekerjaan juga menjadi domain yang memiliki pengaruh signifikan pada

Subjective Well-being. Diketahui bahwa mereka yang bekerja akan memiliki tingkat Subjective

Well-being yang lebih tinggi daripada mereka yang tidak bekerja. Para pekerja yang bahagia

menjadi produktif, pekerja yang memuaskan, dan dampak positif mereka diasosiasikan dengan

organisai kewarganegaraan yang baik, hubungan yang baik dengan rekan kerja dan peningkatan

resolusi konflik. Sedangkan pengangguran merupakan penyebab besar adanya ketidakbahagiaan,

namun perlu diperhatikan bahwa tidak semua pengangguran mampu menyebabkan

ketidakbahagiaan (Argyle, 1999).

Jumlah tanggungan juga dapat mempengaruhi Subjective well-being. Jumlah tanggungan

dalam rumah tangga ditunjukkan dengan besarnya jumlah anggota rumah tangga. Menurut Mok

T.Y (2010) jumlah tanggungan dalam rumah tangga (baik anak- anak, anggota usia produktif

yang tidak bekerja dan lansia) kemungkinan akan menurunkan kesejahteraan dalam rumah

tangga dan pada akhirnya terjadi kemiskinan rumah tangga.



Berdasarkan pemahaman konseptual yang telah diuraikan di atas,  bagaimana keterkaitan

Subjective well-being ditinjau dari factor demografi pada petani sawit sebagaimana diuraikan di

atas dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini:

Tabel 2.1
Gambaran Skema Pengaruh Subjective Well-Being Ditinjau Dari Factor Demografi Pada
Petani Sawit

Dari gambar di atas dapat dilihat variabel x yang mempengaruhi variabel y. Variabel

yang diteliti yaitu, variable factor demografi yang diteliti ialah: status pernikahan, jenis kelamin,

tingkat pendidikan, status pekerjaan, dan jumlah tanggungan. Variable Subjective well-being

yang diteliti ialah: kepuasan hidup, afek positif, dan afek negatif.

D. Hipotesis

Berdasarkan landasan beberapa teory diatas dan  berdasarkan fenomena yang ada dalam

masyarakat dapat disimpulkan bahwa: “Ada perbedaan kesejahteraan subjektif (subjective well-

being) dilihat dari factor demografi pada petani sawit di Desa Rawa Bangun kec. Rengat kab.

Indragiri Hulu. Tidak terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara Subjective Well-Being

ditinjau dari faktor demografi (status pernikahan, jenis kelamin, tingkat pendapatan, tingkat

pendidikan, status pekerjaan dan jumlah tanggungan) pada petani sawit di Desa Rawa Bangun

Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu.

Subjective well-being (variable
y):
- Kepuasan hidup
- Afek positif
- Afek negatif

Factor demografi (variable
x):

- Status pernikahan
- Jenis kelamin
- Tingkat pendidikan
- Status pekerjaan
- Jumlah tanggungan


