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ABSTRAK 

Dewasa ini memasuki masa pensiun tidak sedikit lansia yang mengalami apa yang 

dinamakan despair atau rasa putus asa, hal ini berpengaruh terhadap ketercapaian 

successful aging pada lansia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya 

hubungan interaksi sosial terhadap successful aging pada lansia yang telah 

pensiun dengan menggunakan teknik accidental sampling. Subjek pada penelitian 

ini berjumlah 92 orang, mereka adalah lansia yang memiliki pengalaman bekerja 

dan telah pensiun. Alat ukur yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah 

skala yang telah diadopsi peneliti melalui hasil penelitian yang sebelumnya, yaitu 

skala interaksi sosial dan skala successful aging. Uji validitas menggunakan 

validitas isi dan uji reliabilitas menggunakan Cronbach-Alpha, dengan hasil nilai 

reliabel 0,838 untuk interaksi sosial dan 0,699 untuk successful aging. Metode 

yang digunakan adalah kuantitatif dengan data yang diperoleh dianalisis melalui 

analisis regresi linier sederhana, didapatkan hasil bahwa tidak terdapat hubungan 

antara interaksi sosial terhadap successful aging pada lansia yang telah pensiun (R 

= 0.001 dan sig 0,742 > 0,05).  

Kata Kunci : Interaksi Sosial, Successful Aging, Pensiun 
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ABSTRACT 

Currently entering retirement not a few elderly people who experience what is 

called despair or a sense of hopelessness, this affects the achievement of 

successful aging in the elderly. This study aims to determine the relationship of 

social interaction to successful aging in elderly who have retired by using 

accidental sampling technique. Subjects in this study amounted to 92 people, they 

are elderly who have experience working and have retired. The measuring tool 

used by researchers in this study is the scale that has been adopted by researchers 

through the results of previous research, namely the scale of social interaction 

and scale successful aging. The validity test uses content validity and reliability 

test using Cronbach-Alpha, with a reliable value of 0.838 for social interaction 

and 0.699 for successful aging. The method used is quantitative with the data 

obtained analyzed through simple linear regression analysis, it is found that there 

is no relationship between social interaction to successful aging in elderly who 

have retired (R = 0.001 and sig 0,742> 0,05). 
 

Keywords: Social Interaction, Successful Aging, Pension 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Usia lanjut merupakan suatu kejadian yang pasti akan dialami oleh 

semua orang dan terjadinya tidak bisa dihindari oleh siapapun.World 

Health Organization (WHO) menetapkan usia lebih dari 65 tahun sebagai 

usia yang menunjukkan proses menua dan berlangsung secara nyata 

(WHO, 2010). Menjadi tua merupakan proses alamiah yang berarti 

seseorang telah melalui tahapan yang berbeda, baik secara biologi maupun 

psikologi. Memasuki usia tua berarti mengalami banyak perubahan dan 

kemunduran, misalnya kemunduran fisik yang ditandai dengan kulit yang 

mengendur, rambut memutih, daya ingat kurang, gigi mulai ompong, 

pendengaran kurang jelas, penglihatan semakin memburuk, gerakan 

lambat dan figur tubuh yang tidak proporsional (Fatmah, 2010).  

Perubahan lainnya seperti psikososial yang terjadi pada lansia dapat 

berupa perubahan peran, kehilangan pasangan atau orang terdekat, kondisi 

fisik yang menurun dan lain sebagainya. Salah satu perubahan psikososial 

yang memiliki dampak terhadap psikososial lansia adalah pensiun. Pensiun 

merupakan kondisi ketika lansia sudah tidak lagi bekerja dan tidak 

menghasilkan uang lagi. Setelah pensiun lansia akan lebih memiliki waktu 

luang yang lebih banyak, pendapatan yang menurun, serta perubahan 

peran dan status sosial (Miller, 2012).  
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Menurut Schwatrz (dalam Hurlock, 2008) masa pensiun adalah 

salah satu masa transisi dari pola hidup yang sudah menjadi rutinitas 

sebelumnya ke pola hidup yang baru. Dimana disertai dengan tidak 

bekerja yang akan berefek pada kurangnya penghasilan, kurangnya 

interaksi dengan teman sekantor, relasi-relasi dan meningkatnya waktu 

luang. Sering kali hal seperti itu terjadi dari sesuatu yang dianggap ada 

menjadi tidak ada sehingga perasaan ketakutan akan kehilangan pekerjaan 

yang selama ini dilakukan. (Dewi, 2016) 

Successful aging adalah makna hidup yang diperoleh lanjut usia 

akan membawa lanjut usia pada kondisi tua yang sukses (Setyabudhi dan 

Hardywinoto, 1999). Lanjut usia dapat mengalami apa yang dinamakan 

stagnasi atau despair atau rasa putus asa dalam menghadapi masa tuanya. 

Lanjut usia yang merasa putus asa dengan kehidupannya di hari tua berarti 

lanjut usia tersebut tidak mempunyai citra diri yang positif dan juga rasa 

optimis dalam dirinya sehingga dalam menjalani masa tuanya individu 

lanjut usia tersebut akan  tidak mampu menemukan makna atau arti 

hidupnya  (Setyabudhi dan Hardywinoto, 1999).  

Kemampuan lanjut usia untuk terus menjalin interaksi sosial 

merupakan kunci mempertahankan status sosialnya berdasarkan 

kemampuannya bersosialisasi (Noorkasiani, 2009).  Interaksi sosial 

merupakan hubungan antara individu yang satu dengan individu lain, 

individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok (Sarwono, 

2013). Interaksi sosial dapat berdampak positif terhadap kualitas hidup 
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karena dengan adanya interaksi sosial maka lansia tidak merasa kesepian, 

oleh sebab itu interaksi sosial harus tetap dipertahankan dan 

dikembangkan pada kelompok lansia. Melalui interaksi sosial, lansia dapat 

berpikir positif dan optimis tentang kehidupan. Andreas (2009) 

menuliskan dalam bukunya The Australia Psychological Societ, Interaksi 

sosial dapat terwujud melalui keanggotaan dalam sebuah perkumpulan, 

memelihara keharmonisan dalam keluarga, melakukan interaksi dengan 

orang lain, mencegah isolasi, dan promosi kesehatan mental yang baik 

serta aktivitas fisik sehingga interaksi sosial dapat dipertahankan. 

Kemampuan lansia untuk terus menjalin interaksi sosial merupakan 

kunci untuk mempertahankan status sosialnya berdasarkan kemampuan 

untuk berinteraksi. Umumnya hubungan sosial yang dilakukan pada 

idividu merupakan sumber kebahagiaan. Hubungan ini menimbulkan 

kepuasan yang timbul dan prilaku orang lain. Pekerjaan yang dilakukan 

seorang diripun dapat menimbulkan kebahagiaan seperti halnya membaca 

buku, membuat karya seni dan sebagainya, karena pengalaman tadi dapat 

dikomunikasikan dengan orang lain (Astrid, 2013). 

Adanya uraian tersebut peneliti tertarik untuk menggali lebih jauh 

apakah ada hubungan antara interaksi sosial dengan successful aging 

khususnya pada lansia yang telah pensiun. Dimana yang telah diketahui 

interaksi sosial merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

tercapainya successful aging. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan adalah sebagai berikut : “Apakah ada hubungan positif antara 

interaksi sosial dengan successful aging pada lansia yang telah pensiun?”. 

C. Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mengetahui 

hubungan antara interaksi sosial dengan successful aging pada lansia yang 

telah pensiun. 

D. Manfaat Penelitian 

  Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat 

terhadap pihak-pihak sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi 

bagi peneliti yang lain yang meneliti tentang interaksi sosial dan 

successful aging dalam pengembangan bidang psikologi 

perkembangan. Khususnya dalam lingkup dunia gerontologis 

dalam perkembangannya di bidang psikologi. 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai bahan informasi yang berguna untuk meningkatkan 

kualitas hidup lansia dimasa pensiun. 
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E. Penelitian Terdahulu 

  Penelitian ini menggunakan acuan berdasarkan penelitian-

penelitian terdahulu, yang telah meneliti tentang beberapa kasus, seperti 

halnya yaitu : 

1.  Yenny Marlina Nathalia Napitupulu. (2012) Hubungan Aktivitas Sehari 

– Hari Dan Successful aging Pada Lansia. Jurnal Psikologi Timur  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara aktivitas 

sehari-hari dan successful aging pada lansia. Hipotesis dalam penelitian ini 

adalah terdapat hubungan antara aktivitas sehari-hari dan successful aging 

pada lansia, akan diuji menggunakan teknik uji korelasi atau hubungan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kuantitatif. Pengukuran penelitian dengan memberikan dua skala yaitu 

skala aktivitas sehari-hari (AS) dan skala successful aging (SA). Skala AS 

merupakan skala yang mengukur aktivitas sehari-hari yang dilakukan 

lansia dan skala SA merupakan skala yang digunakan untuk mengukur 

keberhasilan usia lanjut atau successful aging pada lansia.  

Analisa hasil perhitungan korelasi Product Moment Pearson menunjukkan 

adanya korelasi positif antara variabel X1 (Aktivitas Sehari-hari) dengan 

variabel X2 (Successful aging) dan hipotesis peneliti diterima, artinya 

penelitian ini memiliki hubungan antara kedua variabel yaitu variabel 

aktivitas sehari-hari yang dilakukan lansia dengan successful aging pada 

lansia di BTPN Kota Malang yang dimana semakin tinggi aktivitas sehari-

hari yang dilakukan lansia maka successful agingnya akan semakin tinggi 



6 
 

pula, demikian sebaliknya semakin rendah aktivitas sehari-hari pada lansia 

maka semakin rendah pula successful agingnya.  

2. Aji Darma Agus A. (2013) Perbedaan Successful aging pada Lasia 

Ditinjau dari Jenis Kelamin. Skripsi Psikologi Universitas Negeri 

Semarang  

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif komparatif. Subjek pada 

penelitian ini adalah sebanyak 90 orang anggota PWRI ranting Kecamatan 

Tambakromo Kabupaten Pati. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 

mengetahui adanya perbedaan successful aging antara lansia pria dan 

lansia wanita. Hipotesis dari penelitian ini adalah “ada perbedaan 

successful aging pada lansia pria dan wanita” . Teknik sampling yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah total sampling atau penelitian 

populasi, skala yang diberikan adalah skala successful aging. Hasil dari 

perhitungan uji hipotesis menunjukkan terdapat perbedaansuccessful 

agingpadalansia priadan wanita,dengan taraf signifikansi p = 0,001.Hasil 

nilai p <0,05, berarti bahwaHa diterima yang artinya ada perbedaan 

successful aging antara lansia pria dan wanita. Kesimpulan yang diperoleh 

dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan successful aging antara lansia 

pria dan lansia wanita, lansia pria lebih tinggi successful aging-nya 

dibandingkan dengan successful aging lansia wanita. Hal ini dipengaruhi 

oleh adanya perbedaan perubahan baik perubahan fisik maupun psikis, 

tidak semua lansia pria mengalami andropause sedangkan pada lansia 

wanita mengalami menopause selain perubahan fisik dan psikis juga 
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terjadi perubahan kondisi sosial ekonomi. Pada umumnya kondisi sosial 

ekonomi lansia pria lebih baik dibanding lansia wanita perubahan-

perubahan inilah yang meyebabkan terjadinya perbedaan pencapaian 

successful aging. 

3. Nandini Parahita Supraba (2015) Hubungan Aktivitas Sosial, Interaksi 

Sosial, dan Fungsi Keluarga dengan Kualitas Hidup Lanjut Usia di 

Wilayah Kerja Puskesmas I Denpasar Utara Kota Denpasar. Tesis 

Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Udayana Denpasar  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan aktivitas sosial, 

interaksi sosial, dan fungsi keluarga dengan kualitas hidup lanjut usia di 

wilayah kerja Puskesmas I Denpasar Utara Kota Denpasar. Hipotesis 

dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan antara ke-3 variabel 

(aktivitas sosial, interaksi sosial, dan fungsi keluarga) dengan kualitas 

hidup lansia di wilayah kerja Puskesmas I Denpasar Utara Kota Denpasar. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa kejadian kualitas hidup kurang pada 

lansia di wilayah Puskesmas I Denpasar Utara sebesar 64,58%. Variabel 

yang berhubungan secara bermakna dengan kualitas hidup pada lansia 

adalah aktifitas sosial (OR=3,85, p=0,021), interaksi sosial (OR=5,59, 

p=0,001), fungsi keluarga (OR=21,7, p=0,000). Variabel yang turut 

berpengaruh adalah jenis kelamin (OR=6,42, p=0,004), pekerjaan 

(OR=9,81, p=0,001). Sebesar 43,50% kualitas hidup dipengaruhi oleh 

variabel jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, status kesehatan, aktivitas 

sosial, interaksi sosial, dan fungsi keluarga. Dari penelitian yang telah 
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dilakukan didapatkan hasil bahwa kualitas hidup lansia di kota Denpasar 

masih terbilang kurang, namun disisi lain faktor keluarga memiliki 

peranan yang cukup penting dalam  meningkatkan kualitas hidup lansia. 

4. Dewi Pitriani (2016) Penerimaan Diri Dalam Menghadapi Pensiun 

Ditinjau Dari Tipe Kepribadian. Skripsi Psikologi Universitas 

Muhammadiyah Malang 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan tipe 

kepribadian ektrovert dan introvert terhadap penerimaan diri individu 

dalam menghadapi masa pensiun. Subjek yang digunakan Pegawai Negeri 

Sipil yang memasuki masa pensiun di kabupaten Kubu Raya propinsi 

Kalimantan Barat, usia 50-65 tahun. Subjek yang digunakan Pegawai 

Negeri Sipil yang memasuki masa pensiun di kabupaten Kubu Raya 

propinsi Kalimantan Barat, usia 50-65 tahun. Menggunakan Alat ukur 

skala penerimaan diri dan alat tes EPI. Nilai signikansi dari tipe 

kepribadian yaitu sebesar 0,968 dan tingkat signifikansi yang digunakan 

sebesar 5% (0,968>0,05, p>0,05),sehingga hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa hipotesis ditolak karena tidak terdapat perbedaan 

penerimaan diri subjek yang bertipe kepribadian ekstrovert dan introvert 

menghadapi pensiun. 

5. Valerie C. Bryan (2006) Senior Adults' Perceptions of Successful 

Aging. Jurnal penelitan Florida Atlantic University, USA  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan persepsi lansia 

terhadap Successful Aging, dimana dalam penelitian ini menggunakan 18 
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partisipan sebagai bahan eksperimen penelitian. Yang melului beberapa 

proses pembelajaran seperti berinteraksi dengan orang lain, menghadapi 

perubahan seperti perubhan fisik, kesehatan mental, dan masalah 

keuangan. Sehingga dapat disimpulakan dari adanya proses pembelajaran 

yang telah dilakukan itu semua berpengaruh kuat pada aspek pengalaman, 

strategi penyelesaian masalah, dan bersenang-senang.  

F. Kekhasan Penelitian 

Berdasarkan paparan mengenai penelitian terdahulu, peneliti 

mencoba melakukan penelitian dengan subyek yang sama yaitu lansia. 

Dalam penelitian ini peneliti mengaitkan interaksi sosial sebagai salah satu 

faktor yang dapat mempengaruhi tercapainya successful aging pada usia 

lanjut.  

Berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini fokus pada 

hubungan interaksi sosial dan successful aging pada lansia untuk 

mengetahui hubungan interaksi sosial sebagai upaya meningkatkan 

kualitas hidup lansia Indonesia setelah masa akhir aktif bekerja (pensiun). 

Pada dasarnya interaksi sosial sudah menjadi salah satu tema yang tidak 

jarang digunakan dalam dunia penelitian khususnya dalam ilmu terapan di 

bidang psikologi, namun peneliti mengembangkan penelitian sebelumnya 

yaitu dengan mengaitkannya dengan kebutuhan hidup lansia diakhir masa 

aktif bekerja (pensiun) hingga mencapai tujuan (Successful aging). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Interaksi Sosial 

1. Pengertian 

Interaksi sosial dapat dikatakan sebagai dasar dari adanya proses 

sosial, karena interaksi sosial merupakan syarat utama terbentuknya 

aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan antara 

individu yang satu dengan individu lain, individu dengan kelompok, dan 

kelompok dengan kelompok (Sarwono, 2013).  

Menurut tokoh lain dalam sebuah penelitian hubungan interaksi 

sosial tahun 2012 disebutkan bahwa, interaksi sosial yaitu suatu hubungan 

antara dua atau lebih individu, dimana kelakuan individu yang lain 

mempengaruhi, mengubah atau menperbaiki kelakuan individu yang lain 

atau sebaliknya (Gunarsa & Gunarsa, 1995). 

Interaksi merupakan peristiwa saling mempengaruhi satu sama lain 

ketika dua orang atau lebih hadir bersama, meeka menciptakan suatu hasil 

atau berkomunikasi satu sama lain. Konsep lain interaksi sosial adalah 

suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam interaksi merupakan 

suatu stimulus bagi tindakan individu lain yang menjadi pasangannya. 

Interaksi sosial merupakan suatu hubungan antara dua orang atau lebih 

individu, dimana kelakuan individu mempengaruhi atau mengubah 

individu lain atau sebaliknya (Ali, 2004). 
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Gillin dan Gillin berpendapat bahwa interaksi sosial merupakan  

hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan 

antara individu dengan individu, antar kelompok dengan kelompok, 

maupun antara individu dengan kelompok (Soekanto, 2006). 

Interaksi sosial sebagai suatu interaksi antara individu dengan 

sesamanya dan saling mempengaruhi satu sama lain. (Irwanto 2002) 

Walgito 2002 mendefinisikan interaksi sosial sebagai hubungan antara 

individu dengan individu dan terdapat proses saling mempengaruhi 

didalamnya. Chaplin  menyatakan interaksi sosial merupakan hubungan 

sosial antara individu yang satu dengan individu yang lain dan saling 

mempengaruhi (Walgito, 2011). Berdasarkan pendapat beberapa tokoh 

yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa interaksi 

merupakan suatu hubungan antara individu satu dengan individu yang lain 

atau lebih, yang saling memberikan stimulus sehingga dapat 

mempengaruhi satu sama lain. 

Menurut Soekanto (2006)  interaksi sosial dapat terjadi apabila 

memenuhi dua syarat berikut : 

a. Kontak Sosial 

Kontak berasal dari kata cum (bersama-sama) dan tango 

(menyentuh) secara harfiah kontak adalah besama-sama menyentuh 

secara fisik, namun dalam gejala sosial sentuhan fisik bukanlah menjadi 

syarat mutlak untuk terciptanya suatu kontak sosial. Kontak sosial dapat 

terjadi karena adanya suatu tindakan untuk mengadakan interaksi 
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dengan orang lain atau memberikan tanggapan pada tindakan yang telah 

dilakukan oleh orang lain. Kontak sosial dibagi menjadi empat macam, 

yaitu : 

1) Kontak sosial positif adalah kontak sosial yang mengarah pada suatu 

kerjasama atau hubungan yang baik dengan orang lain. 

2) Kontak sosial negatif adalah kontak sosial yang mengarah pada suatu 

pertentangan. Kontak sosial negatif dapat memicu tidak terjadinya 

interaksi sosial. 

3) Kontak sosial primer adalah kontak sosial yang terjadi apabila 

individu mengadakan hubungan secara langsung dengan individu 

lainnya tanpa melalui perantara. 

4) Kontak sosial sekunder adalah kontak sosial yang memerlukan 

perantara untuk berhubungan dengan orang lain. Kontak sosial 

sekunder dapat dilakukan melalui alat-alat komunikasi seperti telpon, 

telegraf, radio, atau handphone.  

b. Komunikasi 

Komunikasi adalah kemampuan seseorang dalam menyampaikan 

pikiran dan perasaannya melalui pembicaraan, gerak tubuh atau sikap. 

Komunikasi memudahkan individu untuk menyampaikan informasi 

kepada orang lain. Menurut Raymond S. Ross komunikasi merupakan 

suatu proses transaksional yang berkaitan dengan kognisi individu 

sehingga dapat membantu individu untuk menyampaikan pengalaman 

yang diperoleh selama ini.  
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Kontak sosial dan komunikasi menciptakan suatu interaksi sosial, 

namun apabila kontak sosial tidak memunculkan adanya komunikasi 

maka interaksi sosial tidak akan terjadi secara sempurna (Soekanto, 

2006).  

2. Faktor – Faktor yang Memengaruhi Interaksi Sosial  

Menurut Gerungan (2000) , terdapat beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi individu dalam interaksi sosial, yaitu : 

a) Faktor Imitasi : Merupakan dorongan untuk meniru orang lain, 

misalnya dalam hal bertingkah laku , mode pakaian 

b) Faktor Sugesti : Pengaruh psikis, baik yang datang dari dirinya sendiri 

maupun dari orang lain, yang pada umumnya diterima tanpa adanya 

kritik dari orang lain 

c) Faktor Identifikasi : Merupakan suatu dorongan untuk menjadi identik 

(sama) dengan orang lain 

d) Faktor Simpati : Merupakan perasaan tertarik kepada orang lain. 

Interaksi sosial yang mendasarkan atas simpati akan jauh lebih 

mendalam bila dibandingkan berdasarkan sugesti atau imitasi saja. 

e) Introyeksi : Jiwa, cara tingkah laku, kegiatan khas seseorang seakan 

telah mendarah daging pada orang lain, setelah hubungan kerja sama 

berdasarkan simpati terjadi anatara kedua orang tersebut. 

3. Aspek-Aspek Interaksi Sosial 

Interaksi sosial terjadi karena didasari oleh empat aspek, yaitu komunikasi, 

sikap, tingkah laku kelompok dan norma-norma sosial (Sarwono, 2013). 
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a. Komunikasi  

Komunikasi adalah proses pengiriman berita dari seseorang kepada 

orang lainnya. Terdapat beberapa unsur dalam komunikasi yaitu adanya 

pengirim dan penerima berita, adanya berita yang dikirim, ada media 

atau alat pengirim berita, dan ada sistem simbol yang digunakan untuk 

menyatakan berita. 

b. Sikap  

Sikap adalah suatu perilaku yang mencerminkan rasa senang, tidak 

senang atau perasaan biasa-biasa saja terhadap suatu objek. Sikap selalu 

melibatkan hubungan subjek dengan objek, sebab tidak ada sikap tanpa 

objek. Sikap dibagi menjadi dua jenis yaitu sikap positif yang muncul 

apabila individu menyukai objek yang diamati dan sikap negatif yang 

muncul apabila individu tidak menyukai objek yang diamati. 

c. Tingkah Laku Kelompok 

Kelompok adalah sekumpulan individu dan tingkah laku individu-

individu secara bersama-sama. Tingkah laku kelompok merupakan 

sekumpulan tingkah laku individu yang tergabung dalam satu kelompok 

tertentu, saling mempengaruhi satu sama lain serta memiliki rasa 

kebersamaan. 

 

d. Norma Sosial 

Norma sosial adalah nilai-nilai yang berlaku dalam suatu kelompok 

yang membatasi tingkah laku individu dalam kelompok tersebut. Norma 
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sosial memiliki sanksi sosial. Norma sosial pada setiap kelompok atau 

masyarakat berbeda-beda menciptakan pola perilaku yang berbeda bagi 

individu yang tergabung dalam kelompok atau masyarakat tersebut.  

Berdasarkan penjabaran tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa 

interaksi sosial terbentuk atas empat aspek yaitu, komunikasi, sikap, 

tingkah laku kelompok dan norma sosial. 

2. Successful aging 

1. Pengertian 

Havigurst (dalam Ouwehand 2007) Dalam mendefinisikan “successful 

aging sebagai seseorang yang memiliki perasaan kebahagiaan dan kepuasaan 

hidup baik pada masa sekarang maupun masa lalu.”  

Successful aging bisa diartikan sebagai kondisi fungsional lansia berada 

pada kondisi maksimum atau optimal, sehingga memungkinkan mereka bisa 

menikmati masa tuanya dengan penuh makna, membahagiakan, berguna dan 

berkualitas.  

Dalam dua dekade terakhir, telah bermunculan sejumlah definisi 

konseptual dan model Successful aging. Dari beberapa model yang ada, 

terdapat empat diantaranya yang menurut Reker (2009) memiliki kontribusi 

yang signifikan dalam upaya memahami landasan kompleks dari Successful 

aging. Keempat model itu adalah Psychological Well-being model dari Ryff 

(1989), the Selectivity, Optimization, and Compensation model dari Baltes and 

Baltes (1990), The primary/secondary control model dari Schzul and 
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Heckhausen (1996), dan The disease/cognitive functioning/engangement 

model dari Rowe and Kahn (1997).  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Successful aging menurut Reker (Dedi, 

2013) memiliki 4 aspek penting dintaranya adalah : 

1. Psychological Well-being 

Kondisi individu yang ditandai dengan adanya perasaan bahagia, 

mempunyai kepuasaan hidup dan tidak ada gejala-gejala depresi. 

2. Selectivity, Optimization, and Compensation (SOC) 

Model SOC merupakan model pengembangan yang 

mendefinisikan proses universal regulasi perkembangan. Proses ini 

bervariasi fenotipe biasanya, tergantung pada konteks sosio-

historis dan budaya, domain fungsi (misalnya, hubungan sosial 

fungsi kognitif), serta pada tingkat analisis (misalnya, masyarakat, 

kelompok, atau tingkat individu). 

3. Primary/secondary control 

Kecenderungan motivasi paling mendasar dan universal 

berhubungan dengan dasar ini berusaha untuk mengendalikan 

lingkungan, atau dalam istilah yang lebih spesifik, untuk 

menghasilkan konsistensi antara perilaku dan peristiwa di 

lingkungan. Hal ini disebut sebagai primary control. Sedangkan 

secondary control merujuk kepada kemampuan seseorang untuk 

mengatur keadaan mental, emosi dan motivasi.  

4. The disease/cognitive functioning/engangement (Functional Well) 
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disini didefinisikan sebagai keadaan lansia yang masih memiliki 

fungsi baik fungsi fisik, psikis maupun kognitif yang masih tetap 

terjaga dan mampu bekerja dengan optimal di dalamnya temasuk 

juga kemungkinan tercegah dari berbagai penyakit, kapasitas 

fungsional fisik dan kognitif yang tinggi dan terlibat aktif dalam 

kehidupan. 

3. Lansia 

1. Pengertian 

Lansia menurut UU RI no 13 tahun 1998 adalah mereka yang telah 

memasuki usia 60 tahun ke atas. Banyak istilah yang dikenal 

masyarakat untuk menyebut orang lanjut usia, antara lain lansia yang 

merupakan singkatan dari lanjut usia. Istilah lain adalah manula yang 

merupakan singkatan dari manusia lanjut usia. Apapun istilah yang 

dikenakan pada individu yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas 

tersebut tidak lebih penting dari realitas yang dihadapi oleh kebanyakan 

individu usia ini.  

Santrock (2004) menyebutkan bahwa beberapa ahli perkembangan 

membedakan antara orang tua muda atau usia tua (usia 65-74 tahun) dan 

orang tua yang tua atau usia tua akhir (75 tahun atau lebih). Secara pasti 

seseorang yang telah memasuki masa lansia akan mengalami 

kemunduran kemampuan fisik hal ini akan berpengaruh terhadap 

kemampuan lansia untuk bergaul dengan masyarakat luas, seiring 

dengan menurunnya perhatian masyarakat luas terhadap individu lansia 
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maka perhatian dari lingkungan dekatpun makin lama makin turun, 

maka akan berpengaruh terhadap diri pribadi lansia menjadi semakin 

kompleks.  

Dalam tahap perkembangannya umur manusia dibagi menjadi tiga 

kriteria umum yaitu umur kronologis, umur biologis, umur psikologis.  

a. Umur kronologis, umur yang dihitung dari jumlah tahun yang sudah 

dilewati seseorang. Ini adalah umur yang umum di kenal misalnya 50 

tahun, 60 tahun dan sebagainya.  

b. Umur biologis, umur yang ditentukan berdasarkan kondisi tubuh. Hal ini 

dapat terjadi jika seseorang menjadi tua karena merasa tua.  

c. Umur psikologis, umur yang diukur berdasarkan sejauh mana kemampuan 

seseorang yang sudah berusia 80 tahun tapi merasa lebih muda dari orang 

yang umurnya berada dibawah umurnya.  

Dari ketiga macam umur tersebut, diketahui bahwa proses penuaan 

tidak dapat dilihat atau diukur hanya dari umur kronologis. Organisasi 

kesehatan Dunia (WHO) menggolongkan lansia menjadi 4 yaitu : usia 

pertengahan (middle age) 45-59 tahun, lansia (elderly) 60-74 tahun, 

lansia tua (old) 75-90 tahun dan usia sangat tua (very old) diatas 90 

tahun. Sedangkan menurut Nugroho (dalam Azizah, 2011: 18) 

mengatakan bahwa setiap orang yang berhubungan dengan lansia 

adalah orang yang berusia 56 tahun ke atas, tidak mempunyai 

penghasilan dan tidak berdaya mencari nafkah untuk keperluan pokok 

bagi kehidupannya sehari-hari. Demikian juga batasan lansia yang 

tercantum dalam Undang-Undang No.4 tahun 1965 tentang pemberian 
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bantuan penghidupan orang jompo, bahwa yang berhak mendapatkan 

bantuan adalah mereka yang berusia 56 tahun ke atas. Dengan 

demikian dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa lansia 

adalah yang berumur 56 tahun ke atas. 

2. Ciri – Ciri Lansia  

Hurlock (2004) menguraikan perubahan yang terjadi dalam periode 

lansia kedalam beberapa kategori sebagai berikut : 

a. Perubahan Fisik, yang meliputi :  

1. Perubahan penampilan, 

2. Perubahan bagian tubuh, 

3. Perubahan fungsional fisiologis, 

4. Perubahan panca indra, dan 

5. Perubahan seksual 

b. Perubahan Kemampuan Motorik 

1. Kekuatan  

Penurunan kekuatan yang paling nyata dirasakan lansia adalah 

pada kelenturan otot-otot tangan bagian depan dan otot-otot yang 

menopang tegaknya tubuh. Seorang lansia menjadi lebih cepat 

letih dan membutuhkan waktu yang relatif lama untuk 

memulihkan diri dan rasa letih dibandingkan dengan orang yang 

lebih muda.  
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2. Kecepatan  

Penurunan kecepatan motorik pada lansia diukur berdasarkan 

waktu reaksi dan ketrampilan dalam gerakan-gerakan seperti 

menulis dengan tangan, kecepatan motorik akan sangat 

menurun setelah usia enam puluhan.  

3. Kemampuan belajar ketrampilan baru  

Bahkan pada waktu orang usia lanjut percaya bahwa belajar 

ketrampilan baru akan menguntungkan pribadi mereka, mereka 

lebih lambat dalam belajar dibanding orang yang lebih muda 

dan hasil akhirnya cenderung urang memuaskan.  

4. Kekakuan  

Lansia cenderung menjadi canggung dan kagok, yang 

menyebabkan sesuatu yang dibawa dan dipegangnya tertumpah 

dan jatuh dan melakukan sesuatu dengan tidak hati-hati, dan 

dikerjakan secara tidak teratur. Kerusakan dalam ketrampilan 

motorik terjadi dengan susunan terbalik, terhadap ketrampilan 

yang telah dipelajari, dimana ketrampilan yang lebih dulu 

dipelajari justru lebih sulit dilupakan dan ketrampilan yang 

baru dipelajari lebih cepat dilupakan. 

c. Perubahan Kemampuan Mental  

Perubahan mental pada lansia, terdiri dari perubahan ingatan. 

Kenangan (memory) terdiri dari kenangan jangka panjang (berjam–

jam sampai berhari–hari yang lalu mencakup beberapa perubahan), 
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dan kenangan jangka pendek atau seketika (0-10 menit, kenangan 

buruk). Perubahan–perubahan mental pada lansia berkaitan dengan 2 

hal yaitu kenangan dan intelegensia. Lansia akan mengingat 

kenangan masa terdahulu namun sering lupa pada masa yang baru, 

sedangkan intelegensia tidak berubah namun terjadi perubahan dalam 

gaya membayangkan. (Nugroho dalam Azizah, 2011: 18). 

d. Perubahan Minat 

Seperti perubahan fisik, mental dan gaya hidup pada orang-orang 

yang berusia lanjut, juga terjadi perubahan minat dan keinginan yang 

tidak dapat dihindari. 

4. Pensiun 

Seperti yang telah dituliskan dalam buku Human Development oleh 

Diane E. Papilia, dkk. usia 65 tahun dijadikan usia wajib pensiun oleh A.S, 

namun pada tahun 1950-an ketentuan pensiun wajib tersebut dicabut 

dengan alasan diskriminasi usia. Berbeda dengan peraturan perundang 

undangan ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

Indonesia pada UU No.11 tahun 1992  mengenai dana pensiun, usia 55 

tahun merupakan batas pensiun usia normal dan batas usia pensiun wajib 

maksimal umur 60 tahun. 

Menurut Schwatrz (dalam Hurlock, 2008) masa pensiun adalah 

salah satu masa transisi dari pola hidup yang sudah menjadi rutinitas 

sebelumnya ke pola hidup yang baru. Dimana disertai dengan tidak bekerja 

yang akan berefek pada kurangnya penghasilan, kurangnya interaksi 
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dengan teman sekantor, relasi-relasi dan meningkatnya waktu luang, sering 

kali hal seperti itu terjadi dari sesuatu yang dianggap ada menjadi tidak ada 

sehingga perasaan ketakutan akan kehilangan pekerjaan yang selama ini 

dilakukan. Menurut Sari & Riyanti (2009) setiap manusia pasti memasuki 

masa transisi, masa transisi yang dapat dilewati dengan sukses adalah 

ketika seorang individu dapat memiliki penerimaan diri yang baik. Salah 

satu masa transisi yang dihadapi oleh manusia adalah yaitu masa transisi 

dari bekerja menjadi tidak bekerja (pensiun).  

Selain hal perubahan fisik pada lansia, masa pensiun seringkali 

menjadi masalah utama bagi lansia karena pensiun merupakan akhir pola 

hidup atau masa transisi ke pola hidup yang baru. Pensiunan selalu 

menyangkut perubahan peran, perubahan keinginan dan nilai, dan 

perubahan secara keseluruhan ter-hadap pola hidup setiap individu 

(Schwartz, 1974). Masa pensiun tidak terlepas dari masa tua. Pendapat ini 

sejalan dengan pernyataan Havighurst (1961) bahwa salah satu tugas-tugas 

perkembangan pada masa tua adalah menyesuaikan diri dengan masa 

pensiun dan berkurangnya penghasilan sehingga individu yang telah 

memasuki masa pensiun harus dapat menyesuaikan diri pada masa 

pensiun-nya dengan baik (Pitriani, 2016) 

5. Hubungan Antar Variabel 

Successful aging tidak terjadi begitu saja, namun successful aging 

merupakan suatu keadaan yang diciptakan oleh seseorang yang ingin 

mencapainya. Kemampuan lanjut usia untuk terus menjalin interaksi sosial 
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merupakan kunci mempertahankan status sosialnya berdasarkan 

kemampuannya bersosialisasi (Noorkasiani, 2009). Karena pada umumnya 

hubungan sosial yang dilakukan pada para lanjut usia adalah karena 

mereka mengacu pada teori pertukaran sosial.  

Sumber kebahagiaan manusia umumnya berasal dari hubungan 

sosial mereka sendiri, hal ini sejalan dengan teori pertukaran sosial. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui hubungan interaksi sosial 

dengan successful aging pada lansia yang telah pensiun. Berdasarkan 

asumsi diatas dapat dilihat kerangka berfikir dalam penelitian ini dalam 

bentuk bagan sebagai berikut : 

6. Kerangka Pemikiran 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

7. Hipotesis 

Berdasaran uraian teoritis diatas, maka hipotesa yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Hipotesis Alternatif (Ha) yang diajukan dalam penelitian ini adalah 

terdapat hubungan antara Interaksi Sosial dengan Successful aging 

Pada Lansia yang telah Pensiun. 

2. Hipotesis Nihil (Ho) yang diajukan dalam penelitian ini adalah 

tidak adanya hubungan antara Interaksi Sosial dengan Successful 

aging Pada Lansia yang telah Pensi 

Interaksi Sosial Successful aging  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Metode dan Jenis Penelitian  

 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data berupa angka-

angka dan analisis menggunakan statistik dan menggunakan metode penelitian 

korelasional untuk mengetahui hubungan antara interaksi sosial terhadap 

successful aging pada lansia yang telah pensiun. 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2013) variabel penelitian adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam 

penelitian ini variabel-variabel yang akan diteliti adalah: 

1. Variabel bebas (Independent variable) 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah interaksi sosial (X) 

2. Variabel terikat (Dependent variable) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah dan Successful aging (Y) 

C. Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini variabel-variabel yang digunakan dikelompokkan 

menjadi dua kategori yaitu variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) sebagai 

berikut : 
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1. Variabel bebas (X) Interaksi Sosial 

Interaksi sosial dapat dikatakan sebagai dasar dari adanya proses 

sosial, karena interaksi sosial merupakan syarat utama terbentuknya 

aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan antara 

individu yang satu dengan individu lain, individu dengan kelompok, dan 

kelompok dengan kelompok. 

Interaksi sosial dapat diukur dengan empat aspek : komunikasi, 

sikap, tingkah laku kelompok, norma sosial (Sarwono,2013) 

2. Variabel Terikat (Y) Kesuksesan di Usia Tua (Successful aging)  

Dalam dua dekade terakhir, telah bermunculan sejumlah definisi 

konseptual dan Successful aging. Dari beberapa model yang ada, terdapat 

empat diantaranya yang memiliki kontribusi yang signifikan dalam upaya 

memahami landasan kompleks dari Successful aging, yaitu : Psychological 

Well-being model, The Selectivity, Optimization, Compensation model. 

D. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakterisitik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2013).  Populasi di dalam penelitian ini adalah para lansia yang merupakan 

komunitas purnabakti dari beberapa perusahaan dimana tempat mereka 

bekerja dulu.  Dengan usia diatas 60 tahun, baik pada rentang masa 
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dibawah 5 tahun setelah pensiun atau pun diatas 5 tahun setelah pensiun 

yang berjumlah 120 orang.  

2. Sampel 

Penentuan sampel ini sangat penting karena mewakili populasi 

penelitian. Sampel merupakan suatu bagian dari populasi yang akan diteliti 

dan dan dianggap dapat menggambarkan populasinya (Sugiyono, 2013). 

Sampel dalam penelitian ini adalah lansia yang memiliki pengalaman 

bekerja dan telah pensiun. Peneliti menggunakan rumus Slovin untuk 

mengetahui jumlah sampel (n=N/1+Ne2) dimana (n) adalah jumlah 

sampel, (N) jumlah populasi dan (e) adalah toleransi eror (0,05) dengan 

perhitungan sebagai berikut:  

n = N / 1 + Ne2  

n = 120 / 1 + 120 . (0,05)2   

n = 92 (Jadi jumlah sampelnya sebanyak 92 responden.)  

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk 

menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat 

berbagai teknik sampling yang digunakan (Sugiyono, 2013). Penelitian ini 

teknik sampling yang dipilih adalah non-probability sampling yakni teknik 

pengambilan sampel yang setiap anggota populasi memiliki peluang nol. 

Artinya, pengambilan sampel didasarkan kriteria tertentu seperti judgment, 

status, kuantitas, kesukarelaan dan sebagainya. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini non-random sampling, yaitu teknik penentuan sampel 



27 
 

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/incidental 

bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang 

orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 

2011).  

E. Tahapan Pelaksanaan Penelitian 

Tahapan pelaksaan penelitian terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap 

persiapan, pelaksanaan, dan tahap analisis data: 

1. Persiapan penelitian 

a. Melakukan studi kepustakaan mengenai variabel yang telah ditentukan 

sebelumnya untuk mendapatkan konsep teoritis. 

b. Menentukan sampel dan desain penelitian yang akan digunakan dalam 

penelitian, yang sesuai dengan topik penelitian. 

c. Survey lokasi dan mengajukan permohonan izin penelitian pada tempat 

yang akan dituju. Permohonan dilakukan secara lisan dan tertulis, hal ini 

untuk mempermudah peninjauan langsung sampel. 

d. Pembuatan alat ukur yang akan digunakan dalam pengambilan data. Alat 

ukur yang digunakan menggunakan skala, yaitu skala interaksi sosial dan 

skala pengukuran ketercapaian Successful aging. 

2. Pelaksanaan Penelitian 

Sebelum penelitian ini dilaksanakan, maka alat ukur yang digunakan diuji 

coba (tryout) terlebih dahulu. Tryout dilakukan di beberapa Komunitas Lansia 

yang ditemui olaeh penulis dengan jumlah total subjek sebanyak 30 orang. 
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Untuk membedakan subjek uji coba dengan subjek untuk penelitian 

sebenarnya, peneliti melakukan penyebaran kuesioner dengan waktu yang 

berbeda. Tryout ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keabsahan dan 

keandalan dari aitem-aitem yang ada. Setelah melakukan uji coba, peneliti 

melakukan revisi alat ukur yang kemudian benar-benar siap digunakan untuk 

menggali data penelitian ini. Dengan kata lain agar butir-butir pernyataan 

dalam ketiga skala tersebut benar-benar dapat mengukur apa yang ingin diukur. 

Dalam penyebaran skala, peneliti menghampiri langsung subjek yang 

berada dilokasi, lalu mengajukan pertanyaan terlebih dahulu, sehingga 

mengacu pada karakteristik subyek yang sesuai untuk dijadikan sampel 

penelitian. Setelah itu data yang diperoleh akan dianalisis agar data tersebut 

dapat dibaca dan diinterpretasikan sehingga mempunyai makna yang berguna 

untuk menjawab masalah serta bermanfaat dalam pengujian hipotesis.  

3. Tahap Analisis Data 

Analisis data akan dilakukan dengan beberapa tahapan kegiatan, seperti:  

a. Pengecekan kembali data yang terkumpul untuk mengetahui skala 

sudah terisi dengan baik.  

b. Mengolah dan melakukan analisis data dengan menggunakan 

perhitungan statistik untuk menguji hipotesis dengan menggunakan 

program SPSS (Statistical Product and Service Solutions) for 

Windows v.20.  

c. Menginterpretasi hasil analisis data.  
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F. Instrumen Penelitian 

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert 

yang terdiri dari beberapa aitem pernyataan yang bersifat favourable dan 

unfavourable, dengan menggunakan kategori respon tingkat kesesuaian yang 

mempunyai variasi jawaban sebagai berikut : sangat setuju (SS) dengan skor 4 

untuk aitem favorable dan skor 1 untuk aitem unvaforable, setuju (S) dengan skor 

3 untuk aitem favorable dan skor 2 untuk aitem unvaforable, tidak setuju (TS) 

dengan skor 2 untuk aitem favorable dan skor 3 untuk aitem unvaforable, sangat 

tidak setuju (STS) dengan skor 1 untuk aitem favorable dan skor 4 untuk aitem 

unvaforable. Terdapat dua instrumen yang perlu dibuat yaitu :  

1. Instrumen untuk mengukur Interaksi Sosial 

Skala Interaksi Sosial ini disusun dengan mengacu pada teori Sarwono 

(2013) yang dipaparkan peneliti dalam kajian teori. Sarwono (2013) 

menyimpulkan bahwa interaksi sosial dapat terjadi karena didasari oleh empat 

aspek, yaitu komunikasi, sikap, tingkah laku kelompok, dan norma sosial. Model 

Skala dibuat berdasarkan model Skala Likert. Skala ini disajikan dalam bentuk 

pernyataan dengan empat alternatif jawaban yang terdiri dari: Sangat Setuju (SS), 

Setuju (S), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS). Subjek penelitian 

akan diminta kesesuaian dan ketidaksesuaian dirinya dengan pernyataan yang ada 

pada skala ini. 
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Tabel 1 

Blueprint Skala Interaksi Sosial Tryout 

NO. DIMENSI NO.BUTIR JUMLAH 

1. Komunikasi 1,2,3,4,5,6,25,26,27,28,29,30, 12 

2. Sikap 7,8,9,10,11,12,31,32,33,34,35,36, 12 

3. Tingkah Laku 

Kelompok 

13,14,15,16,17,18,37,38,39,40,41,42 12 

4. Norma Sosial 19,20,21,22,23,24,43,44,45,46,47,48 12 

JUMLAH  48 

 

Setelah melewati proses tryout terdapat 27 aitem yg gugur dari 48 aitem 

menjadi 21 aitem. Data tersebut digunakan sebagai data yang akan digunakan 

dalam penelitian sesungguhnya.  

2. Instrumen untuk mengukur Succesful Aging   

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur Successful aging adalah 

Successful aging Scale yang dirancang oleh peneliti berdasarkan dimensi 

Successful aging yang dikemukakan oleh Reker(2013), yaitu : psychological well-

being, selectivity, optimization, compensation . Model Skala dibuat berdasarkan 

model Skala Likert.  Skala yang digunakan sebagai alat pengumpul data untuk 

melihat successful aging dalam penelitian ini adalah skala successful aging, yang 

dikembangkan oleh Reker yakni model successful aging scale. Skala ini disajikan 

dalam bentuk pernyataan dengan empat alternatif jawaban yang terdiri dari: 

Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS). 
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Subjek penelitian akan diminta kesesuaian dan ketidaksesuaian dirinya dengan 

pernyataan yang ada pada skala ini. 

Tabel 2 

Blueprint Skala Successful aging Tryout 

NO. DIMENSI NO.BUTIR JUMLAH 

1. Psychological Well-being 3,4,14 3 

2. Selectivity, Optimization, and 

Compensation (SOC) 

2,9 2 

3. Primary/secondary control 5,10,11 3 

4. The disease/cognitive 

functioning/engangement 

(Functional Well) 

1,7.13 3 

JUMLAH  14 

Setelah melewati proses tryout terdapat lima aitem yg gugur dari 14 aitem 

menjadi 9 aitem. Data tersebut digunakan sebagai data yang akan digunakan 

dalam penelitian sesungguhnya.  

G. Pengujian Alat Ukur  

1. Analisis Aitem  

Penelitian ini menggunakan koefisien korelasi aitem total untuk 

menyeleksi aitem-aitem penelitian dengan bcantuan SPSS v.20. Apabila 

nilai koefisien korelasi aitem total diatas ≥ 0,30 maka aitem dinyatakan 

lolos, sedangkan apabila memiliki nilai koefisien korelasi aitem total 

dibawah ≤ 0,30 maka aitem tersebut dinyatakan gugur.  
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2. Validitas  

Pengujian validitas diperlukan untuk mengetahui apakah sebuah 

skala yang digunakan mampu menghasilkan data yang akurat sesuai 

dengan tujuan ukurnya. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan 

validitas isi dimana ini merupakan yang diestimasi lewat pengujian 

terhadap analisis rasional (Azwar, 2011). Validitas isi terdiri dari dua 

macam yaiu face validity (validitas tampang) dan logical validity (validitas 

logis). Validitas tampang (face validity) adalah tipe validitas yang paling 

rendah signifikansinya karena hanya didasarkan pada penilaian selintas 

mengenai isi alat ukur. Validitas tampang didapatkan dari hasil data 

kuesioner uji coba yang menanyakan bagaimana pendapat subjek 

mengenai tampilan cover dan layout kuesioner, ukuran huruf dalam 

kuesioner, dan kalimat-kalimat yang disampaikan.  

Sedangkan validitas logik (logical validity) adalah validitas yang 

menunjuk pada sejauh mana isi alat ukur merupakan representasi dari 

aspek yang hendak diukur, prosedur penilaian kelayakan isi itemnya 

melalui penilaian yang bersifat kualitatif oleh panel ahli (Azwar dalam 

Hendry, 2014). Peneliti meminta pertimbangan profesional, yang dalam 

hal ini adalah dosen pembimbing peneliti dan pihak-pihak lain yang 

berkompeten dalam memberikan pertimbangan, sebelum menentukan 

aitem-aitem mana yang dapat dijadikan alat ukur yang sesuai.  
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3. Reliabilitas  

Reliabilitas skala dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

konsistensi internal. Pendekatan konsistensi internal data skor diperoleh 

melalui prosedur satu kali pengenaan satu tes kepada sekelompok individu 

sebagai subjek (single-trial administration). Nilai reliabilitas didapatkan 

dari analisis terhadap distribusi skor item atau distribusi skor kelompok 

item. Kriteria instrumen penelitian ini dikatakan reliabel menggunakan 

alpha cronbach dengan koefisien Cronbach Alpha > 0,60. Berikut ini 

adalah ketentuan lebih lanjut:  

Tabel 3 

Kategori Ketentuan nilai Cronbach Alpha  

Skala Keterangan 

0,00 s.d. 0,20 Kurang Reliabel 

0,21 s.d. 0,40 Agak Reliabel 

0,41 s.d. 0,60 Cukup Reliabel 

0,61 s.d. 0,80 Reliabel 

0,81 s.d. 1,00 Sangat Reliabel 

Setelah peneliti melakukan uji coba instrumen, peneliti melakukan 

perhitungan reliabilitas dari instrumen yang peneliti gunakan. Adapun 

hasilnya adalah sebagai berikut : 

Tabel 4 

Hasil reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha Jumlah Aitem 

Interaksi sosial 0,838 21 

Successful aging 0,699 9 
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Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai Cronbach Alpha dari 

skala interaksi sosial adalah sebesar 0,838 dengan jumlah aitem yang lolos 

sebanyak 21 aitem. Hal tesebut menunjukkan bahwa skala interaksi sosial 

memenuhi kategori sangat reliabel (0,81 – 1,00).  Kemudian hasil 

perhitungan successful aging adalah sebesar 0,699 dengan jumlah aitem yang 

lolos sebanyak 9 aitem. Hal tesebut menunjukkan bahwa skala successful 

aging memenuhi kategori reliabel (0,61 - 0,80). 

Penjelasan diatas mengatakan bahwa skala dari dua variabel dalam 

penelitian ini dinyatakan reliabel. Hal ini juga sejalan dengan penelitian 

sebelumnya Melia (2014) yang menjelaskan reliabelitas dari interaksi sosial 

sebesar 0,856 dan penelitian Aji (2013) yang menjelaskan reliabelitas 

successful aging sebesar 0,603. 

H. Metode Analisis Data  

1. Uji Asumsi Klasik  

Uji asumsi yang peneliti gunakan meliputi uji normalitas dan uji linieritas. 

Berikut ini adalah uji asumsi yang akan dilakukan:  

a. Uji Normalitas  

Tujuan uji normalitas data adalah untuk mengetahui apakah 

populasi data berdistribusi normal atau tidak. Bila data berdistribusi 

normal, maka dapat digunakan uji statistik parametrik, sedangkan bila 

data tidak berdistribusi normal, maka digunakan uji statistik 

nonparametrik (Siregar, 2014). Uji normalitas pada penelitian ini 

dilakukan menggunakan SPSS dengan rumus uji One-Sample 



35 
 

Kolmogrov-Smirnov. Kriteria pada hasil yang didapatkan adalah 

apabila hasil probabilitas yang diperoleh >0,05 maka data berdistribusi 

normal sedangkan apabila probabilitas <0,05 maka data tidak 

berdistribusi normal.  

b. Uji Linieritas  

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah antara variabel 

tak bebas (Y) dan variabel bebas (X) mempunyai hubungan linear 

(Siregar, 2014). Pengujian linearitas dilakukan dengan program SPSS 

for Windows versi 20. Apabila nilai signifikansi <0,05 maka artinya 

terdapat hubungan linear antara variabel X dan variabel Y.  

2. Uji Hipotesis  

Penelitian dilakukan untuk menguji hipotesis yang diyakini oleh 

peneliti. Maka dari itu, sangat penting untuk melakukan uji hipotesis 

dalam suatu penelitian untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak. 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana untuk menguji 

hipotesis. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan 

untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel 

independen mengalami kenaikan atau penurunan. 

Pengertian dari korelasi positif yaitu jika nilai satu variabel 

ditingkatkan, maka akan meningkatkan variabel yang lain. Sebaliknya, 

hubungan kedua variabel dinyatakan negatif jika nilai satu variabel 

dinaikkan, maka akan menurunkan nilai variabel yang lain. Hasil koefisien 



36 
 

korelasi yang nantinya berupa angka, dapat dilihat besar atau kuatnya 

hubungan antara dua variabel tersebut. Koefisien korelasi positif terbesar 

adalah 1 dan koefisien korelasi negatif terbesar adalah -1. Hasil koefisien 

korelasi yang semakin mendekati angka 1 berarti hubungan kedua variabel 

dinyatakan semakin kuat dan sebaliknya jika hasil koefisien korelasi 

mendekati angka -1 berarti kedua variabel berhubungan negatif. hipotesis 

dapat diterima jika nilai koefisien korelasi <0,05, sedangkan jika koefisen 

korelasi >0,05 hipotesis tidak diterima.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Subjek 

Subjek pada penelitian ini adalah lansia yang memiliki pengalaman 

bekerja dan telah pensiun. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 92 

subjek. Berikut adalah gambaran umum subjek penelitian yang 

diperoleh. 

Tabel 5 

Gambaran Umum Subjek Penelitian 

Data Demografi Kategori Jumlah Presentase 

Usia 60 tahun 

61 tahun 

62 tahun 

63 tahun 

64 tahun 

65 tahun 

66 tahun 

67 tahun 

19 

9 

17 

12 

8 

14 

2 

11 

20,65 % 

9,78% 

18,48 % 

13,05 % 

8,70 % 

15,22 % 

2,17 % 

11,95% 

Masa pensiun < 5 tahun 

> 5 tahun 

67 

25 

72,83 % 

27,17 % 
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Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari 92 subjek 

penelitian, terdapat  67 orang dengan masa pensiun kurang dari 5 tahun 

dan 25 orang dengan masa pensiun lebih dari 5 tahun. Usia subjek 

terbanyak terdapat pada usia 60 tahun yang berjumlah 19 orang 

(20,65%).  

2. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi 

mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang 

diperoleh melalui kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan 

untuk pengujian hipotesis. Kemudian, yang menjadi dasar analisis 

deskriptif adalah dengan cara menghitung skor maksimum, skor 

minimum, mean (nilai tengah), dan standar deviasi dari masing-masing 

variabel. Skor yang diperlukan dalam analisis deskriptif adalah skor 

hipotetik dan skor empirik. Azwar (2012), berpendapat bahwa untuk 

mencari skor hipotetik dapat diperoleh melalui persamaan berikut: 

Tabel 6 

Persamaan Skor Hipotetik 

Statistik Persamaan 

Nilai Minimum Hipotetik 

Nilai Maksimum Hipotetik 

Skor aitem terendah x jumlah aitem 

Skor aitem tertinggi x jumlah aitem 

Mean Hipotetik Jumlah aitem x mean/nilai tengah skor 

aitem 

Standart Deviasi Hipotetik Skor maksimum – skor minimum 

6 
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Setelah perhitungan skor hipotetis dilakukan, peneliti melakukan 

perhitungan skor empiris. Perhitungan skor hipotetis dan empiris 

bertujuan untuk membandingkan data yang didapatkan secara hipotetis 

dengan data yang didapatkan dari lapangan. Berikut ini merupakan 

gambaran dari perbandingan antara skor hipotetis dan skor empiris pada 

setiap variabel penelitian. 

Tabel 7 

Persamaan Skor Hipotetik dan Skor Empirik Interaksi Sosial dan 

Successful aging 

Skala Statistik Hipotetik Empirik 

Interaksi 

Sosial 

Nilai Minimum 

Nilai Maksimum 

Mean (μ) 

Standar Deviasi (σ) 

21 

84 

52,5 

10,5 

54 

73 

64,8 

5,21 

Successful 

aging 

Nilai Minimum 

Nilai Maksimum 

Mean (μ) 

Standar Deviasi (σ) 

9 

36 

22,5 

4,5 

22 

34 

29,04 

2,98 

Perbandingan data hipotetik dan data empirik diatas merupakan 

gambaran umum mengenai interaksi sosial dan successful aging pada 

subjek penelitian. Lalu, langkah selanjutnya adalah membuat 

kategorisasi untuk menggolongkan subjek ke dalam tingkatan tinggi, 

sedang, dan rendah berdasarkan norma yang telah ditetapkan. Menurut 

Azwar (2012), ketentuan kategori tingkat variabel sebagai berikut. : 
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Tabel 8 

Ketentuan Kategori Jenjang Bagi Subyek Penelitian 

Kategori Daerah Keputusan 

Rendah X < ( μ - σ) 

Sedang (μ - σ) ≤ X < (μ+ σ) 

Tinggi (μ+ σ) ≤ X 

Berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui bahwa norma yang 

digunakan mengacu pada mean/ nilai rata-rata hipotetik (μ) dan nilai 

standar deviasi hipotetik (σ). Berikut ini adalah kategorisasi subjek 

berdasarkan pada skor masing-masing skala penelitian. 

Tabel 9 

Kategorisasi Subjek Berdasarkan Skala Interaksi Sosial 

Variabel Daerah 

Keputusan 

Nilai Jumlah 

Subjek 

Persentase 

(%) 

Interaksi 

Sosial 

X < 42 Rendah 0 0% 

42 ≤ X < 63 Sedang 36 39% 

63 ≤ X Tinggi 56 60% 

Tabel diatas menunjukkan bahwa subjek penelitian yang memiliki 

kategori interaksi sosial tinggi sebanyak 56 orang (60%), subjek 

penelitian yang memiliki kategori interaksi sosial sedang berjumlah 36 

orang (39%), dan subjek penelitian yang memiliki kategori interaksi 

sosial rendah berjumlah 0 orang (0%). 
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Tabel 10 

Kategorisasi Subjek Berdasarkan Skala Successful aging 

Variabel Daerah 

Keputusan 

Nilai Jumlah 

Subjek 

Persentase 

(%) 

Successful 

aging 

18 X < Rendah 0 0% 

18 ≤ X < 27 Sedang 26 28% 

27 ≤ X Tinggi 66 71% 

Tabel di atas menunjukkan bahwa subjek penelitian yang memiliki 

skor kategori successful aging tinggi sebanyak 66 orang (71%), subjek 

penelitian yang memiliki successful aging kelompok  sedang berjumlah 

26 orang (28%), dan subjek penelitian yang memiliki successful aging 

kelompok  rendah berjumlah 0 orang (0%). 

3. Hasil Uji Asumsi 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan metode statistik 

One Sample Kolmogorof-Smirnov test. Berdasarkan hasil pengujian, 

diketahui bahwa nilai signifikansi variabel successful aging sebesar 

1,30  (p>0.05) kemudian nilai signifikansi untuk variabel interaksi 

sosial sebesar 1.51 (p>0.05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa data 

Interaksi Sosial dan Successful aging berdistribusi normal, atau 

dengan kata lain asumsi normalitas telah terpenuhi. 

b. Uji Linieritas 

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa signifikansi pada 

Deviation from Linearity adalah 0,363 (p>0.05) sehingga dapat 



42 
 

disimpulkan bahwa hubungan antara variabel successful aging dan 

interaksi sosial adalah linier. 

c. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk membuktikan 

kebenaran jawaban sementara terhadap rumusan penelitian melalui 

data yang terkumpul (Sugiyono, 2010). Jadi, uji hipotesis bertujuan 

untuk menentukan keputusan apakah hipotesis yang sebelumnya 

ditentukan dapat diterima atau ditolak. Dalam penelitian ini, uji 

hipotesis dilakukan untuk mencari adanya korelasi antara variabel 

interaksi sosial dengan variabel successful aging dengan 

menggunakan teknik korelasi Product Moment Pearson yang 

dibantu dengan perangkat lunak SPSS version 20.0 for windows 8  

Tabel 11  

Uji Hipotesis 

Skala Korelasi Signifikansi 

Interaksi Sosial dan 

Successfull Aging 

-0,35 0,742 

Hipotesis penelitian dinyatakan signifikan apabila p <0,05. 

Berdasarkan uji korelasi dapat dilihat bahwa nilai signifikansi 

korelasi sebesar 0,742, yang menunjukkan p >0,05, sehingga Ha 

ditolak dan Ho diterima. Sehingga tidak terdapat hubungan antara 

interaksi sosial dengan successful aging pada lansia yang telah 

pensiun. Besarnya kontribusi dari kecenderungan interaksi sosial 

dengan successful aging adalah sebesar 0,001 atau sebesar 1% 
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yang berarti ke cenderungan interaksi sosial memiliki sumbangsih 

efektif sebesar 1% terhadap successful aging. 

B. Pembahasan Hasil 

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh nilai p sebesar 0,742 (p < 

0.05). Hasil tersebut menunjukkan hipotesis alternatif yang berbunyi “Ada 

hubungan antara interaksi sosial dengan successful aging pada lansia“ 

ditolak. Hal ini menunjukan suatu hubungan antara variabel interaksi 

sosial dengan variabel successful aging memiliki korelasi negatif. Begitu 

juga sebaliknya semakin rendah interasksi sosial maka semakin tinggi 

successful aging pada lansia. Hasil tersebut bersebrangan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Andreas (2012) apabila lansia aktif dengan 

keterlibatan sosial, maka lansia memiliki semangat dan kepuasan hidup 

yang tinggi serta kesehatan mental yang lebih positif dari pada lansia yang 

kurang terlibat secara sosial, dengan lansia meningkatkan semangat dan 

kepuasan hidup serta mental yang sehat maka kualitas hidup lansia pun 

akan meningkat. 

Besarnya kontribusi dari kecenderungan interaksi sosial dengan 

successful aging adalah sebesar 0,001. Dengan begitu kecenderungan 

interaksi sosial memiliki sumbangsih efektif sebesar 1% terhadap 

successful aging, sedangkan 99% lainnya kemungkinan dipengaruhi oleh 

variabel atau faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti.  

Temuan peneliti ini sejalan dengan hasil penelitian deskriptif 

kualitatif yang dilakukan oleh Ratna (2010), dimana penelitian tersebut 
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bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi 

successful aging. Hasil penelitian Ratna (2010) menunjukkan successful 

aging pada lansia terjadi karena adanya beberapa faktor yang saling 

berkaitan, antara lain : 

1. Faktor fisik dan kesehatan, dimana lansia menyadari akan 

pentingnya kesehatan bagi kehidupan mereka dengan cara menjaga 

pola hidup sehat yang meliputi, mengontrol pola makan seperti 

menghindari makanan yang menyebabkan penyakit, 

mengkonsumsi nutrisi dan vitamin bagi kesehatan tubuh, rutin 

melakukan check-up kesehatan serta aktif dalam melakukan 

kegiatan olah raga untuk menjaga kesehatan fisik,  

2. Faktor aktivitas, dimana lansia mampu memanfaatkan waktu luang 

mereka dengan melakukan aktivitasaktivitas yang disenangi seperti 

aktif di kegiatan lingkungan, membantu anak-anak belajar mengaji 

ataupun menjadi guru les dengan masih mampunya lansia 

menjalankan aktivitas akan membuat lansia merasa masih berguna 

baik untuk dirinya maupun orang lain,  

3. Faktor psikologis, ditemukannya sikap positif pada lansia seperti 

menyadari akan segala kekurangan yang ada dalam dirinya, mampu 

menghadapi serta menyelesaikan permasalahan pada dirinya serta 

tercapainya tujuan dan memaknai hidup dengan lebih baik akan 

membuat lansia menjalani usia senjanya dengan perasaan optimis,  
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4. Faktor sosial, dengan adanya dukungan baik dari keluarga maupun 

lingkungan kepada lansia untuk tetap melakukan segala kegiatan di 

lingkungannya, hal ini akan membuat lansia merasa diakui, atau 

dihargai 

5. Faktor religiusitas, dengan masih rutinnya lansia dalam 

menjalankan ibadah serta mengikuti kegiatan keagamaan 

merupakan salah satu bentuk adanya keyakinan yang kuat akan 

campur tangan Tuhan atas apa yang diperolehnya dalam menjalani 

hidup.  

Penjelasan diatas mengartikan bahwa interaksi sosial tidak lah 

berhubungan langsung dengan meningkatnya successful aging pada lansia 

yang telah pensiun lebih khususnya. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan yang dapat mempengaruhi 

hasil penelitian. Hal ini berkaitan dengan pengumpulan data yang diperoleh 

dari subjek penelitian dalam hal keterbatasan pengisian angket oleh karena 

faktor usia.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan pada bab 

sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara interaksi sosial dengan successful 

aging pada lansia yang telah pensiun. Hal ini dikarenakan oleh 

beberapa faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti, selain itu juga 

dalam penggalian informasi melalui skala kurang tajam. 

B. Saran 

1. Saran Metodologis 

a) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat 

melakukan penelitian dengan menggunakan variabel 

yang berbeda dengan variabel yang diteliti pada 

penelitian ini sehingga memperoleh hasil yang lebih 

bervarian sehingga dapat berpengaruh terhadap 

successful aging pada lansia yang telah pensiun 

lebih khususnya. 

b) Pada peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih 

berhati-hati dalam menentukan subjek, terlebih 

apabila subjek tersebut pada kategori lansia. 
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2. Saran Praktis 

a) Sebaiknya untuk penelitian selanjutnya penneliti 

diharapkan dapat memberikan dukungan dalam 

bentuk motivasi untuk meningkatkan ketercapaian 

successful aging. 
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