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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Rangkuman Penelitian Seluruh Subjek 

1. Intensitas Tema dan Matriks Antar Tema 

Berdasarkan dari data yang diperoleh dari ketiga subjek yang 

telah dikategorisasi dan diseleksi, maka tema yang muncul dari 

kategori afeksi negatif, subjek rata-rata merasakan  

permasalahan, dan stres. Pada kategori tema afeksi positif merasa 

bahagia, dan bangga. Untuk tema flourishing subjek memiliki 

minat, dan memiliki tujuan hidup. Kategori tema kepuasan hidup 

subjek memperoleh hal penting dalam hidup, dan pemahaman 

tujuan hidup. Sedangkan untuk tema pendukung rata-rata subjek 

dipengaruhi oleh pengambilan keputusan, norma atau kebijakan 

pemerintah setempat, dan pendapatan. Hasil dari proses seleksi 

tema subjek dirangkum dalam tabel sebagai berikut : 
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Tabel 2. Intensitas Tema Seluruh Subjek (Sortir) 

TEMA S1 S2 S3 Keterangan 

AFEKSI 

NEGATIF 

Permasalahan +++ +++ +++ Subjek 1,2, dan 3 sama-

sama menganggap 

permasalahan sebagai 

ancaman yang cukup serius 

Gagal ++ +++ +++ Subjek 2 dan 3 dominan 

memikirkan kegagalan, 

sedangkan subjek 1 

cenderung lebih tenang 

walaupun tetap memikirkan 

dampaknya 

Stres ++++ +++ ++++ Subjek 1,2, dan 3 merasa 

stres akibat dari 

permasalahan dan 

kegagalan, namun subjek 1 

lebih condong stres karena 

langka/mahalnya pupuk 

AFEKSI 

POSITIF 

Bahagia ++++ ++++ ++++ Subjek 1,2, dan 3 merasa 

bahagia dengan apa yang 

dijalani sekarang 

Bangga ++++ +++ +++ Subjek 1,2, dan 3 bangga 

dengan pekerjaannya, 

namun subjek 1 lebih 

dominan 

FLOURIS

HING 

Memiliki minat +++ ++++ +++ Subjek 1,2, dan 3 memiliki 

minat yang besar dibidang 

pertanian, dan petani 

sebagai prioritas utama 

Memiliki 

tujuan hidup 
++++ ++++ ++++ Subjek 1,2, dan 3 memiliki 

tujuan hidup yang hampir 

sama dan mengembangkan 

dunia pertanian 

KEPUAS

AN 

HIDUP 

Memperoleh 

hal penting 

dalam hidup 

++++ ++ ++++ Subjek 1 dan 3 telah 

memperoleh hal penting 

dalam hidupnya, sedangkan 

subjek 2 kurang dominan 

dalam hal ini 

Mendekati tipe 

hidup idealnya 
+++ +++ ++ Menjadi petani menurut 

subjek 1 dan 2 sudah 

mendekati tipe hidup 
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idealnya, sedangkan subjek 

3 kurang dominan karena 

tidak mempunyai target 

yang spesifik 

 Keluarga ++ +++ ++++ Untuk subjek 2 dan 3 

keluarga menjadi faktor 

utama dalam bekerja, 

sedangkan subjek 1 lebih 

cenderung bekerja untuk 

mencapai kesenangannya 

Pemahaman 

tujuan hidup 
++++ ++++ ++ Subjek 1 dan 2 memiliki 

tujuan hidup yang konkret 

terutama di bidang 

pertanian, sedangkan 

subjek 3 cenderung masih 

ngambang 

Pengambilan 

keputusan 
+++ +++ ++++ Subjek 1,2, dan 3 sama-

sama mengambil keputusan 

yang krusial dan 

berpengaruh pada karirnya 

di pertanian 

 Norma atau 

kebijakan 

pemerintah 

setempat 

++++ ++++ ++++ Subjek 1,2, dan 3 merasa 

tidak puas dengan 

kebijakan pemerintah 

mengenai pembatasan 

pupuk bersubsidi 

 Pendapatan  +++ +++ ++++ Subjek 1,2, dan 3 

menganggap cukup 

pendapatan sebagai petani 

bahkan bisa lebih, namun 

untuk subjek 2 terkadang 

merasa usahanya tidak 

sebanding dengan 

pendapatannya 
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Setiap tema memiliki hubungan satu sama lain. Hubungan antar tema 

digambarkan melalui matriks sebagai berikut: 

Matriks Antar Tema Seluruh Subjek 

 A1 A3 A5 B1 B2 C2 C3 D1 D2 E2 E4 E5 F2 G1 

A1 _            ++++  

A3  _             

A5   _          ++++  

B1    _   ++++    ++++   ++++ 

B2     _          

C2      _        ++++ 

C3       _       ++++ 

D1        _       

D2         _      

E2          _     

E4           _    

E5            _  ++++ 

F2             _  

G1              _ 
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Bagan 6. Subjective well-being petani muda seluruh subjek 
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                                     2.  Analisis Kasus Seluruh Subjek 

Berasal dari latar belakang yang berbeda namun seluruh 

subjek mempunyai tekad dan keinginan yang sama, yaitu 

bergerilya di bidang pertanian. Keseluruhan subjek memang 

sudang berkecimpung dalam dunia pertanian sejak kecil, namun 

hanya subjek 1 yang bercita-cita menjadi petani sejak kecil. 

Sedangkan subjek 2 dan 3 memutuskan untuk menjadi petani 

setelah mengalami kegagalan dan ketidak nyamanan menjalani 

pekerjaan petani. Namun pada akhirnya seluruh subjek bisa 

menemukan paket komplit (kebahagiaan dan materi) dalam 

hidupnya. 

Berdasarkan data yang didapatkan dari hasil wawancara, ada 

faktor eksternal yang sangat mempengaruhi kebahagian seluruh  

subjek yaitu kebijakan pemerintah. Hal itu dikarenakan 

pemerintah memegang peranan yang cukup penting dalam hal 

pengadaan subsidi pupuk serta distribusi hasil pertanian. 

Pengurangan subsidi pupuk kesetiap petani dirasa subjek 

menambah beban petani, itu dikarenakan selisih harga pupuk 

subsidi dengan non-subsidi sangat signifikan yang bisa mencapai 

empat kali lipat. Namun disisi lain petani sudah sangat bergantung 

dengan efek “instan” dari pupuk kimia ketimbang pupuk alami 

yang efeknya dinilai sangat lama. Sehingga petani akan tetap 

menggunakan pupuk kimia walaupun harganya meroket. Terlepas 

dari permasalahan pupuk, subjek terkadang harus meradang 

karena pendapatan yang didapat tidak sebanding dengan modal 



80 

 

yang didapat. Salah satunya karena serangan hama yang 

mengurangi produktivitas tanaman, bahkan terkadang 

menyebabkan tanaman mati sebelum masa panen tiba sehingga 

petani hanya bisa gigit jari. Selain itu diluar dari masalah pupuk 

dan hama subjek dihadapkan dengan realita rendahnya harga jual 

panen. Hal tersebut dikarenakan karena panjangnya rantai 

distribusi pasar sehingga petani tidak bisa menikmati keuntungan 

secara maksimal. 

Meskipun dalam menjalani pekerjaan seluruh subjek harus 

bergelut dengan berbagai masalah, namun tidak mengubah 

keinginan subjek untuk tetap menjadi petani. Adanya dukungan 

dan motivasi untuk membahagiakan keluarga kecilnya (subjek 1 

dan 3) menjadi alasan yang paling dominan oleh seluruh subjek. 

Selain itu pemahaman tujuan hidup dalam menikmati kehidupan 

dan tidak hanya berorientasi pada uang membuat ketiga subjek 

tetap bertahan di tengah permasalahan yang membayangi petani. 

Karena beberapa faktor pendukung dan pemahaman subjek akan 

hidup membuat subjek dapat mengkonversi afek negatif menjadi 

afek positif dalam dirinya. Afek positif tersebut adalah rasa 

bahagia dan bangga ketika menjalani pekerjaannya. Seperti yang 

diungkapkan oleh seluruh subjek bahwa hanya dengan melihat 

tanamanannya tumbuh subur sudah menjadi kebahagiaan yang 

luar biasa. Luar biasa karena dengan tumbuh suburnya 

tanamannya, berarti tumbuh pula harapan akan pendapatan yang 

lebih. Subjek 2 yang menganggap bertani merupakan sebuah 
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tantangan, dan akan merasa bahagia apabila berhasil menuntaskan 

“tantangang” tersebut. Rasa bangga menjadi salah satu bagian 

penyuplai pangan untuk negeri dan bisa bermanfaat untuk orang 

lain menjadi pelengkap emosi positifnya. 

Dari evaluasi bersifat positif mengenai aspek kehidupannya 

kemudian subjek menemui minat dan tujuan hidupnya. Seperti 

yang terjadi pada seluruh subjek yang merasa menemukan minat 

dan sudah menentukan tujuan hidup. Seperti subjek 1 yang dari 

awal berminat mengembangkan dunia pertanian dan langsung 

menentukan pilihan untuk terus menjadi petani, setelah merasa 

lebih bebas dan bahagia dengan pekerjaan sebagai petani. 

Sementara subjek 2 memutuskan untuk terus menjadi petani 

karena merasa peluang menjadi petani di masa yang akan datang 

akan sangat besar karena sedikitnya minat di bidang pertanian. 

Sedangkan untuk subjek 3 memutuskan untuk terus menjadi 

petani karena dengan bertanilah dapat menyalurkan 

kesenangannya dan tetap bisa dekat dengan keluarga. 

Seluruh perasaan baik senang maupun sedih membuat subjek 

mengevaluasi dan menilai hidupnya apakah sudah ideal sesuai 

dengan harapannya ataukah malah jauh dari harapannya. Hal 

tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, namun yang paling 

dominan ialah faktor pendapatan. Setiap subjek memiliki 

pandangan yang berbeda mengenai kepuasan pendapatan. Subjek 

1 mengungkapkan sudah puas dengan apa yang diperoleh selama 

menjadi petani dan bahkan sering mendapatkan hasil yang lebih. 
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Hasil tersebut tidak terlepas dari keuletan dan kecerdikan subjek 

dala membaca situasi. Subjek 2 berpendapat sudah puas dengan 

apa yang didapat namun terkadang hasilnya tidak sebanding 

dengan kerja keras yang telah dikeluarkan. Sedangkan subjek 3 

selalu merasa cukup karena berapapun hasilnya tetap disyukuri. 

Selain itu target atau impian ke depannya subjek 1 dan 2 

merencanakan untuk lebih luas menggarap lahan dan lebih 

bervariatif dalam jenis tanaman. Sedangkan subjek 3 lebih 

cenderung cukup puas dengan apa yang dikerjakan sekarang, 

subjek lebih fokus mengurusi hewan ternaknya atau ikut kerja 

ngedos.  

B. Pembahasan 

Usia 18 sampai 40 tahun merupakan saat-saat banyak 

perubahan bentuk fisik dan psikologis dan bisa dikatakan sebagai 

masa “pengaturan” (settle down), dalam hal ini merupakan fase 

dimana seseorang untuk memulai dan menentukan bidang kariernya 

(Hurlock, 1992, h.247), dan pada masa tersebut seluruh subjek 

mengalami proses itu. Hingga pada akhirnya seluruh subjek 

menentukan bidang kariernya sebagai petani. Hal tersebut yang 

terjadi pada subjek 1, dimana sudah mantap memilih menjadi petani 

saat lulus sekolah walaupun sebelumnya sempat disambi pekerjaan 

lain.  Namun hal berbeda terjadi pada subjek 2 dan 3, dimana 

sebelumnya subjek belum bisa menentukan bidang karirnya. Pada 

saat itu subjek 2 dan 3 yang sempat mencoba beberapa pekerjaan 

mengalami fase burnout atau perasaan putus asa dan merasa tidak 
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berdaya yang diakibatkan dari stres  yang berlarut-larut berkaitan 

dengan kerja dan terakumulasi secara bertahap (Santrock, 2002, 

h.74). Hal tersebut sebenarnya wajar terjadi karena subjek yang saat 

itu berada pada usia (12-25 tahun) sedang berada pada masa yang 

disebut adolescence dimana pada saat itu masuk ke dalam masa 

topan badai atau strum und drang yang penuh dengan dinamika 

akibat benturan-benturan (dalam Sarwono, 2013). 

Subjek 1 dan 2 merasa semakin berkembang dalam hal 

bertani. Hal itu tidak terlepas dari adanya penilaian dan evaluasi dari 

subjek setelah mengalami kegagalan atau hasil yang tidak 

memuaskan. Hingga pada suatu titik subjek mampu “memakan” 

hambatan yang ada. Apa yang terjadi pada subjek merupakan  hasil 

dari persepsi terhadap pengalaman yang dia alami, yang didalamnya 

terdiri dari evaluasi kognitif dan afeksi terhadap hidupnya serta 

merepresentasikan kepuasan hidup (Arianti, 2010, h.119). Selain itu 

dalam teori Diener dkk, bahwa apabila seseoarang yang subjective 

well-being tinggi mampu beradaptasi dan coping lebih efektif 

terhadap situasi tersebut sehingga merasakan hidup yang lebih baik 

(dalam Dewi & utami, 2008, h.196). 

Menurut Diener flourishing merupakan evaluasi yang positif 

dari aspek-aspek kehidupan lainnya. Flourishing berkaitan juga 

dengan tujuan hidup, serta pemaknaan terhadap hidupnya (dalam 

Hioeliani, dkk, 2015, h.12). Hal itulah yang dialami seluruh subjek 

saat menjalani pekerjaan sebagai petani. Merasa menemukan 

kebahagian saat menanam dan menikmati proses penanaman. 
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Seluruh subjek juga merasa hidupnya lebih bermanfaat untuk 

keluarga serta masyarakat yang menikmati hasil kerja kerasnya di 

ladang pertanian. Selain itu apresiasi dari orang lain menambah 

semangat subjek untuk terus menjadi manfaat bagi orang lain dan hal 

tersebut membuat subjek semakin mantap menjalani pekerjaannya 

sebagai petani. Selain itu pendapatan atau income berpengaruh 

cukup besar dalam pengambilan keputusan karir seseorang (Hefferon 

& Boniwell, 2011, h.55). Seluruh subjek 1 dan 2 memutuskan untuk 

tetap menjadi petani karena pendapatannya dinilai cukup tinggi 

tergantung dari kerja keras yang dilakukan. Walaupun subjek 2 

terkadang merasa hasil yang didapat tidak sebanding dengan jerih 

payahnya. Namun subjek tetap menganggap pendapatan sebagai 

petani cukup tinggi asal tidak ada permasalahan dari hama.  

Mencintai pekerjaan sangat berdampak positif pada subjek 

dalam menjalani pekerjaan. Menjalani pekerjaan yang dia sukai dan 

penuh makna dipercaya mampu menciptakan subjective well-being 

yang tinggi (Hefferon & Boniwell, 2011, h.58). Inilah yang dialami 

oleh semua subjek yang menjalankan pekerjaannya dengan 

berlandaskan cinta. Panas terik matahari bahkan rasa gatal akibat 

ulat dan efek pupuk sudah tidak dihiraukan lagi. Bahkan untuk 

subjek 1 dan 2 hanya fokus pada pekerjaan petani dan setiap hari 

dari pagi bahkan terkadang malam hari masih tetap bergelut di 

sawah. 

Kontak sosial atau interaksi sosial yang positif mampu 

meningkatkan kesejahteraan, dan hubungan antara subjective well-
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being serta interaksi sosial yang positif dapat bersifat timbal balik 

(dalam Erlangga, tt, h.4-5). Hal tersebutlah yang dirasakan oleh 

subjek 1 dan 3 dan menjadi alasan kuat kenapa memutuskan menjadi 

petani. Subjek 1 merasa lebih senang ketika berkumpul bersama 

petani lainnya dan itu dilakukan di tengah sawah saat malam hari 

sambil mencari hama tikus. Sedangkan subjek 3 merasa dengan 

menjadi petani bisa lebih guyub rukun dengan tetangga karena 

banyak interaksi dengan petani lain yang terhitung masih tetangga. 

Berbeda dengan jika subjek kerja merantau ke luar daerah yang 

menyebabkan minimnya interaksi dengan tetangga. 

Setiap pekerjaan mempunyai risiko dan permasalahan 

tersendiri dan itulah yang menyebabkan seseorang merasa hati dan 

emosinya tidak menyenangkan, hal tersebut menyebabkan respon 

negatif seseorang terhadap hidupnya yang berdampak pada 

timbulnya prediktor seperti sedih, mudah terpancing emosi, merasa 

bersalah dan takut (dalam Hioeliani, dkk, 2015, h.12). Hal inilah 

yang terjadi pada seluruh subjek ketika dihinggapi suatu masalah 

hama yang menyerang tanaman, hal tersebut mengakibatkan subjek 

merasa stres karena terkadang hama sulit untuk dibasmi dan 

mengakibatkan terancam gagal panen. Selain itu subjek harus 

mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli insektisida. Selain itu 

subjek menilai bahwa petani merasa terbebani dengan kebijakan 

pemerintah dalam hal pengurangan pupuk subsidi. Karena dengan 

pegurangan tersebut maka otomatis subjek harus mengeluarkan 
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biaya yang lebih untuk membeli pupuk non-subsidi dan hal tersebut 

membuatnya harus berpikir keras untuk mencari jalan keluarnya. 

Kepuasan hidup dipengaruhi oleh dua variabel yang tidak 

dapat dipisahkan, yaitu afeksi positif dan afeksi negatif karena 

keduanya saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain dan 

hampir tidak dapat dipisahkan (dalam Galinha & Pais-Ribeiro, 2011, 

h.35). Hal inilah yang menyebabkan seluruh subjek mencapai 

kepuasan dalam hidupnya, karena dengan adanya afek negatif subjek 

mampu mengkonversikannya menjadi afek positif dan itu berdampak 

pada timbulnya rasa kepuasan dari subjek karena telah mampu 

mengatasi masalahnya. Terlebih dengan adanya afeksi negatif subjek 

bisa lebih bersyukur dengan apa yang didapat baik suka maupun 

duka. Selain itu kepuasan hidup pada subjek juga didukung dengan 

adanya pendapatan yang lebih seperti yang diungkapkan seluruh 

subjek. 

C. Kelemahan Penelitian 

Pada penelitian ini terdapat beberapa kekurangan atau 

kelemahan. Dari kelemahan ini besar harapan peneliti agar untuk 

penelitian selanjutnya bisa lebih baik dari penelitian ini, berikut 

kelemahan dari penelitian ini: 

a. Variasi tingkat pendidikan dan tingkat subjek masih 

kurang karena dua dari tiga subjek merupakan lulusan 

SMP. Akan menjadi lebih baik lagi jika subjek lulusan 

sarjana, karena semakin tinggi tingkat pendidikan 
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subjek maka akan lebih banyak hal menarik yang bisa 

teliti. 

b. Durasi waktu pelaksanaan penelitian yang relatif 

singkat dan kurang panjang. Durasi penelitian yang 

lebih lama akan mendapati banyak hal-hal dan fakta 

yang lebih menarik.  


