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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apakah kearifan (wisdom) pada usia dewasa awal,
tengah, dan akhir (lanjut usia). Ungkapan yang berbunyi “menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa adalah
pilihan”, menjadikan dasar dari penelitian ini. Menurut Erikson krisis utama lansia adalah adanya
integritas lawan keputusasaan, dan tujuan utama perkembangan lansia menjadi seseorang yang
mempunyai integritas dan dapat menerima dirinya walaupun dalam kondisi yang tidak berdaya; yang
oleh Erikson disebut memiliki kearifan (wisdom). Subjek penelitian berjumlah 85 orang yang terdiri dari
dewasa awal (20-35 tahun) sebanyak 13 orang, dewasa tengah (36-49 tahun) sebanyak 42 orang, dan
dewasa akhir (50-65 tahun) sebanyak 30 orang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
grounded theory yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggali konsep atau teori baru dari lapangan.
Data dianalisis dengan menggunakan teknik koding. Hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat
kesamaan konsep terhadap kearifan pada dewasa awal dan dewasa tengah, sedangkan dewasa akhir
memiliki konsep yang berbeda mengenai kearifan. Selain itu, juga ditemukan konsep yang sama terhadap
kebahagiaan antara dewasa awal dan dewasa tengah, sedang dewasa akhir berbeda.
Kata Kunci: kearifan, kebahagiaan, dewasa awal, dewasa tengah, dewasa akhir
LATAR BELAKANG
Ketika membicarakan mengenai kearifan, sangat sulit rasanya memberi definisi operasional yang tepat
mengingat konsep kearifan memiliki warisan budaya dan sejarah yang panjang. Berbagai makna kearifan
dikemukakan oleh para ahli menurut perspektif masing-masing. Definisi operasional kearifan pertama
kali dikemukakan oleh Vivian Clayton pada tahun 1975. Menurut Clayton, kearifan atau wisdom dimaknai
sebagai suatu kemampuan untuk memaknai paradoks, mengatasi perbedaan, serta membuat dan
menerima kompromi (Papalia, 2007). Clayton juga mengatakan bahwa orang yang arif selalu menimbang
dampak dari tindakan yang diambil, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain, oleh karenanya kearifan
sangat sesuai jika dikaitkan dengan kemampuan praktis pengambilan keputusan dalam konteks sosial.
Ketika kecerdasan berbicara tentang bagaimana melakukan sesuatu, kearifan mempertanyakan apakah
suatu tindakan perlu atau tidak dilakukan.
Kunzmann (Linley & Joseph, 2004) melakukan studi literatur mengenai konsep kearifan dan melihat
bahwa paling tidak ada tiga konsep eksplisit tentang kearifan, yakni; konsep kearifan dilihat sebagai
perkembangan kepribadian masa dewasa, sebagai pemikiran dialektis post-formal, dan sebagai
perkembangan dari kecerdasan individu. Terlepas dari asal muasalnya, ketiga konsep tersebut memiliki
tiga persamaan. Pertama, kearifan berbeda dari sifat-sifat personal yang lain dimana dalam kearifan
bersifat terpadu dan melibatkan unsur kognisi, afeksi, dan motivasi. Kedua, kearifan merupakan suatu
idealisme dimana banyak individu yang berupaya meraih kearifan, namun hanya sedikit individu yang bisa
benar-benar bijaksana. Ketiga, kearifan memiliki standar perilaku yang sangat tinggi (Linley & Joseph,
2004).
Terkait dengan rentang perkembangan psikologi manusia, kearifan memiliki kondisi-kondisi tertentu
untuk berkembang. Pertama, diasumsikan bahwa kearifan didapat melalui proses pembelajaran serta
pengalaman yang lama dan intensif. Proses ini menuntut motivasi yang sangat tinggi dari individu dan
dukungan yang kuat dari lingkungan. Kedua, mengembangkan dan mengasah kearifan menuntut banyak
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kemampuan intelektual, keahlian, keterbukaan terhadap pengalaman baru, nilai-nilai hidup, dan toleransi.
Ketiga, banyak jalan menuju kearifan. Berbagai faktor yang bisa memfasilitasi perkembangan kearifan,
seperti latar belakang keluarga, peristiwa-peristiwa kritis/penting dalam hidup, kerja profesional, dan
transisi sosial.
Sampai saat ini, pembahasan mengenai kearifan masih bersifat teoretis. Sedikitnya bukti-bukti empiris
dimungkinkan karena kesulitan membangan metode yang tepat untuk mengukur kearifan. Dengan
berkembangnya teori kearifan, tentu pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah apakah kearifan bisa
diukur? Bagaimana indikator-indikatornyaa? Bagaimana alat ukurnya?. Para ahli kemudian membuat
berbagai alat ukur untuk mendapat angka atribut kearifan pada diri individu. Dalam Birren & Schaie
(2006) disebutkan beberapa alat ukur yang telah dibuat oleh para ahli untuk mengukur kearifan.
Terdapat beberapa pendekatan pengukuran kearifan: 1) pendekatan pragmatis, 2) pendekatan
epistemik, 3) pendekatan-pendekatan lain.
Selanjutnya, Ardelt (2003) melakukan penelitian untuk menguji validitas dan reliabilitas skala kearifan
tiga dimensi yang sedang dibuat agar alat ukur tersebut bisa diterapkan pada skala yang luas dan
terstandar bagi populasi usia lanjut. Skala yang dibuat memuat tiga dimensi yakni: kognitif, afektif, dan
reflektif. Wawancara kuantitatif dan kualitatif dilakukan terhadap 180 orang usia lanjut (usia 52 tahun
ke atas) untuk membangun skala tiga dimensi (3D-WS) dan mengetes validitas dan reabilitasnya.
Variabel-variabel laten dari tiga dimensi diukur yang terdiri dari 14 aitem pada domain kognitif, 12 pada
reflektif, dan 13 untuk afektif yang berupa komponen-komponen kearifan. Hasilnya menunjukkan bahwa
3D-WS bisa dianggap sebagai alat ukur yang valid dan reliabel yang bisa diterapkan pada skala yang lebih
luas, terutama pada survey. Meskipun sulit untuk diukur, kearifan bisa diperkirakan melalui berbagai
indikator yang menjadi unsur penting dari variabel laten kearifan. Konsep kearifan dapat dilihat dari
bagaimana cara pandang individu terhadap kearifan, konteks individu, tahap perkembangan individu,
serta peristiwa hidup yang membutuhkan sikap kearifan sehingga hasilnya sangat beragam dan sifatnya
sangat unik. Kearifan merupakan perkembangan kognitif dan emosi pada tingkat tinggi yang diperoleh
melalui pengalaman panjang serta kualitas pribadi individu. Pengambilan keputusan yang diambil oleh
lansia sering dianggap teratur, karena melibatkan kearifan. Usia dinilai sangat berpengaruh terhadap
kearifan terutama pada dimensi reflektif dan afektif. Disamping itu kecerdasan dan kebahagiaan memiliki
hubungan yang signifikan terhadap kearifan (Ardelt, 2003).
Mengingat bahwa konsep kearifan masih sangat beragam, dan memiliki sifat yang unik serta diperoleh
melalui jalan panjang maka peneliti ingin menggali lebih dalam untuk mengelompokkan menjadi sebuah
konsep yang lebih jelas melalui studi empiris. Karena kearifan memiliki korelasi yang signifikan dengan
kebahagiaan, maka yang akan dijadikan pertanyaan adalah tentang bagaimana definisi kearifan dan
kebahagiaan, contoh-contohnya, serta faktor yang mempengaruhi.
TINJAUAN PUSTAKA
Orang yang arif adalah orang yang memiliki pengetahuan sekaligus menyadari kekurangan dalam dirinya
(Meachem dalam Papalia, 2007). Bisa jadi orang yang arif tidak lebih pandai dari orang yang kurang arif,
namun orang yang arif menggunakan pengetahuannya secara berbeda. Lebih lanjut, Meacham menilai
bahwa kearifan yang muncul pada usia muda bisa hilang seiring bertambahnya usia seseorang, kecuali
jika lingkungan memberikan dukungan.
Baltes (1993) melihat kearifan sebagai bentuk khusus dari pengetahuan keahlian. Sejak akhir tahun
1980an, Baltes telah melakukan banyak studi untuk melakukan verifikasi dari makna istilah kearifan yang
telah dibuat. Baltes mendefinisikan kearifan sebagai pengetahuan keahlian yang memiliki nilai guna secara
mendasar dalam hidup. Kearifan, menurut Baltes merupakan bagian dari kecerdasan pragmatis, yakni
suatu domain kognitif yang tetap stabil dan terus berkembang sampai dewasa. Clayton melihat kearifan
sebagai hal yang tidak terkait dengan kecerdasan, Baltes menilai kearifan sebagai hal yang tidak terkait
dengan kecerdasan, Baltes menilai kearifan sebagai bagian dari kecerdasan. Sebagai dampaknya, kearifan
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menjadi suatu keahlian fungsional pada bidang tertentu, sehingga bisa diartikan kearifan berisi bagaimana
cara seseorang hidup sejahtera dan bahagia.
Labouvie-Vief (Papalia, 2007) mendifinisikan kearifan sebagai perpaduan dari dua pengetahuan dasar;
logos/ilmu (objektif, analitis, dan rasional) dan mythos/mitos (subjektif, pengalaman, dan emosi).
Perpaduan tersebut merupakan tugas perkembangan utama pada orang dewasa yang sehat.
Perkembangan mental individu dewasa merupakan hubungan terus menerus antara mitos dan
pengetahuan dimana mitos memberikan pengalaman yang kaya, sedangkan pengetahuan memberikan
kestabilan logika. Labouvie-Vief menambahkan bahwa kearifan tidak selalu muncul pada usia lanjut,
namun pada kenyataannya sifat ini justru mencapai puncaknya pada usia paruh baya.
Menurut Erikson seperti dikutip oleh Birren & Svensson (Stenberg & Jordan, 2005), kearifan merupakan
bagian dari teori perkembangan manusia. Kearifan adalah hasil dari delapan tahap perkembangan
psikososial manusia, atau kemampuan penguasaan terhadap “integritas ego vs. keputusasaan”. Dari
penjelasan yang diberikan, bukan berarti bahwa kearifan tidak bisa diraih di tahapan-tahapan
sebelumnya, namun pada umumnya kearifan muncul pada tahapan usia lanjut. Bagi Erikson, kearifan
tidak bisa dipelajari secara tersendiri, namun kearifan merupakan hasil dari penyelesaian sukses dari
tahapan perkembangan akhir.
Pada umumnya manusia dalam kehidupannya mencari ketenangan dan kebahagiaan, berusaha
mengejarnya dan berharap segera mendapatkannya. Tidak ada manusia yang tidak ingin bahagia, karena
kebahagiaan itu menyenangkan.
Kebahagiaan (happiness) adalah suatu kondisi atau perasaan yang dapat dialami oleh semua orang, hanya
saja persepsi masing-masing orang terhadap apa makna bahagia dan bagaimana cara memperolehnya
memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Dalam psikologi terdapat dua paradigma dan perspektif
besar mengenai kebahagiaan yang diturunkan dari dua pandangan filsafat yang berbeda. Paradigma
pertama disebut dengan pendekatan hedonic. Pendekatan ini menekankan pada tercapainya kepuasan,
kesenangan atau kenikmatan yang optimal dalam hidup, serta terhindar dari rasa sakit. Konsep hedonic
atau disebut juga dengan subjective well-being diukur dengan menilai adanya perasaan puas terhadap
hidup, mengalami kegembiraan lebih sering, serta tidak ada atau minimalnya mengalami emosi yang tidak
menyenangkan, seperti kesedihan dan kemarahan.Oleh karena itu semakin sering seseorang
mendapatkan apa yang diinginkan, maka orang tersebut akan semakin puas dengan hidupnya dan
semakin bahagia. Sebaliknya, ketika seseorang gagal mendapatkan apa yang diinginkan sehingga semakin
banyak afek negatif yang dirasakan maka individu tersebut semakin tidak puas dengan hidupnya dan
menganggap bahwa hidupnya tidak bahagia. Selanjutnya dikatakan bahwa kebahagiaan adalah penilaian
individu terhadap kehidupannya yang meliputi penilaian kognitif mengenai kepuasan hidup dan penilaian
afektif mengenai mood dan emosi. Kepuasan hidup merupakan faset kognitif dari kebahagiaan yaitu
evaluasi seseorang terhadap kehidupannya, sedangkan faset afektif adalah emosi positif seperti
antusiasme, kewaspadaan, dan inspirasi dan negatif seperti merasa takut atau emosi tertekan (Diener,
2000).
Faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan menurut Frey and Stutzer (dalam Wahdani 2013)
adalah:
1. Faktor kepribadian, seperti self-esteem, kontrol diri, optimisme, extrovert, dan neurotis.
2. Faktor sosial demografi, seperti umur, jenis kelamin, status pernikahan, dan pendidikan.
3. Faktor ekonomi, seperti pendapatan, pengeluaran, inflasi, dan pengangguran.
4. Faktor situasi dan kondisi, seperti kondisi tempat kerja, pertemanan dan aktifitas seharihari.
5. Faktor institusi, seperti kearifan pemerintah, iklim politik atau keterlibatan dengan
pemerintah.
Easterlin (dalam Wahdani, 2013) menemukan bahwa usia memiliki hubungan yang positif dengan
kebahagiaan. Artinya orang yang lebih tua lebih bahagia dibandingkan dengan orang muda. Akan tetapi
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hasil ini masih diperdebatkan. Argyle (2001) menekankan bahwa kebahagiaan pada masing-masing usia
memiliki makna yang sesuai dengan kelompok umurnya.
Jeste et. al. (2010) melakukan penelitian untuk mengetahui ciri-ciri kearifan dengan menggunakan
metode Delphi. Dari 57 pakar yang dihubungi melalui email ada 30 orang yang bersedia mengikuti
penelitian. Kebanyakan para ahli tersebut sepakat bahwa kearifan memiliki sifat yang unik, merupakan
perkembangan kognitif dan emosi pada tingkat tinggi yang diperoleh melalui pengalaman panjang dan
kualitas pribadi serta hal ini bisa dipelajari.
Bergsma & Ardelt (2012) melakukan penelitian yang bertujuan untuk melihat hubungan antara kearifan
dan kebahagiaan dengan sampel orang-orang Belanda sejumlah 7.037 responden. Ditemukan hasil bahwa
ada hubungan yang signifikan antara kearifan dan kebahagiaan. Kearifan diukur dengan skala (3D-WS)
dapat menjelaskan 9,2% variasi dalam kebahagiaan hedonic. Dimensi reflektif pada kearifan merupakan
hal yang terkuat yang berhubungan dengan kebahagiaan (happiness).
Asadi (2012) melakukan penelitian dengan tujuan untuk melihat tingkat kearifan dari lima kelompok
usia. Usia tersebut adalah 15-17 tahun sebanyak 108 orang, kelompok usia 19-23 tahun sebanyak 79
orang, kelompok usia 25-35 tahun sebanyak 87 orang, kelompok usia 40-50 tahun sebanyak 31 orang,
kelompok usia 55-60 tahun sebanyak 40 orang. Hasilnya menunjukkan bahwa usia memberikan
pengaruh secara signifikan terhadap kearifan terutama pada dimensi reflektif dan afektif.
Gluck & Bluck (2011) melakukan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh konsep mengenai
kearifan. Responden sebanyak 1955 diberi angket kearifan yang mengungkap makna kearifan dan
bagaimana kearifan berkembang. Hasilnya menunjukkan bahwa kearifan itu dinilai menurut bagaimana
cara pandang individu, konteks individu, tahap perkembangan individu, sehingga hasil yang diperoleh
sangat beragam.
Gluck et. al. (2005) melakukan penelitian yang bertujuan melihat hubungan usia dengan kearifan dengan
menggunakan pendekatan narasi autobiografi. Peneliti melakukan studi sebanyak dua kali. Studi yang
pertama melihat jenis peristiwa hidup yang membutuhkan sikap bijaksana, studi ke dua mereplikasi studi
pertama dengan penambahan peristiwa hidup yang mengungkap kearifan dan ketidakarifan.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian empiris, peneliti menggunakan grounded theory, yaitu suatu metode
yang digunakan untuk menggali konsep atau teori baru dari lapangan. Subjek berjumlah 85 orang yang
terdiri dari dewasa awal (20-35 tahun) sebanyak 13 orang, dewasa tengah (36-49 tahun) sebanyak 42
orang, dewasa akhir (50-65 tahun) sebanyak 30 orang, berjenis kelamin pria dan wanita, dengan tingkat
pendidikan SLTA sampai Sarjana.
Subjek diminta untuk mengisi angket terbuka dengan pertanyaan, sebagai berikut :
1. a. Apa yang dimaksud dengan kebahagiaan
b. Berikan contohnya
c. Faktor apa yang mempengaruhi
2. a. Apa yang dimaksud dengan kearifan
b. Berikan contohnya
c. Faktor apa yang mempengaruhi
HASIL DAN PEMBAHASAN
Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik koding (Strauss & Corbin, 2003)
yang terdiri dari tiga tahap, yaitu : (1) open coding, dimana peneliti mulai mengidentifikasi kategorikategori tema yang muncul, (2) axial coding, dimana peneliti berusaha melihat hubungan-hubungan antara
kategori satu dengan lainnya, dan (3) selective coding, dimana peneliti menyeleksi kategori yang paling
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mendasar, secara sistematis menghubungkannya dengan kategori-kategori lain dan menvalidasi
hubungan tersebut.
Tabel 1. Konsep Kearifan Menurut Dewasa Awal, Tengah, Akhir
Kebahagiaan
Kognitif
Reflektif
Dewasa Awal
Pengambilan keputusan
Sikap
Cara pandang
Pengalaman
Pengetahuan
Adil
Pertimbangan
tindakan
Dewasa Tengah
Pemecahan masalah
Interaksi dengan orang lain
Pengambilan keputusan
Keteladanan
Keputusan yang logis
Kesabaran
Pengetahuan
Toleransi
Dewasa Akhir
Memberi solusi
Memberi teladan
Positive thinking
Adil
Kesepakatan

Afektif
-

Tenggang rasa
Pengendalian emosi
Pengalaman
Sabar

Hasil penelitian ini menemukan bahwa konsep kearifan antara dewasa awal dan dewasa tengah memiliki
konsep kearifan yang sama yaitu lebih dominan dalam dimensi reflektif dan kognitif. Sedangkan pada
dewasa akhir hanya pada dimensi reflektif.
Tabel 2. Konsep Kebahagiaan Menurut Dewasa Awal, Tengah, Akhir
Konsep Kebahagiaan
Kognitif
Reflektif
Afektif
Dewasa Awal
Orientasi
masa Bermanfaat bagi sesama
Perasaan aman atau damai
depan
Impian terwujud
Semangat
Suasana hati yang nyaman
Kenikmatan
Puas
Sejahtera
Cinta
Bebas dari derita
Syukur
Dihargai orang lain
Penerimaan
Dewasa Tengah
Mencapai cita-cita
Sehat
Kepuasan
Tidak ada masalah
Ketenangan
Diterima lingkungan
Cinta
Berkumpul dengan keluarga
Kenyamanan
Hidup yang berguna
Dukungan orang lain
Kedamaian
Penerimaan diri
Aktif
Bersyukur
Dewasa Akhir
Keluarga
Tidak sedih
Fasilitas
Rasa syukur
Kenikmatan
Religiusitas
Kedamaian
Ketercapaian
Sehat
Uang
Tidak punya musuh
Harmonis
Konsep kearifan antara dewasa awal dan dewasa tengah memiliki konsep yang sama yaitu pengambilan
keputusan, cara pandang, pengetahuan, pengalaman, pertimbangan, pengendalian emosi, tenggang rasa,
sabar, keteladanan. Sedangkan kelompok dewasa akhir memiliki konsep tentang kearifan antara lain
menjadi teladan, memberi solusi, berpikir positif, dan kesepakatan.
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Tabel 3. Contoh Kearifan
Contoh kearifan
Dewasa Awal

Kognitif
Problem solving

Dewasa Tengah

Menyelesaikan
masalah
Penasehat keluarga

Dewasa Akhir

Memberikan solusi

Tabel 4. Contoh Kebahagiaan
Contoh Kebahagiaan
Kognitif
Dewasa Awal

Dewasa Tengah

Dewasa Akhir

Reflektif
Tenang
Teladan
Adil
Manfaat
Mendidik
Kehati-hatian
Memberikan kebebasan
Tidak tergesa-gesa
Aktif
Penerimaan hidup
Mendamaikan konflik
Adil
Tidak pilih kasih
Menghargai
pendapat
orang lain
Tanggap
Tidak diskriminatif
Teladan
Adil
mandiri
Reflektif
Mencapai tujuan hidup
Dapat beraktivitas
Mandiri
Keluarga rukun
Anak cucu mandiri
Berkumpul
dengan
keluarga
Hidup layak
Tetap berperan
Rekreasi
Semangat
Aktif
Sehat
Mandiri
Berarti
Dihormati
Anak cucu berprestasi
Bermanfaat
Kumpul dengan keluarga
Diterima lingkungan
Tidak banyak masalah
Berteman dengan baik
Ibadah dengan baik
Sehat
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Afektif
empati

empati
sabar
tidak mudah tersinggung
penuh cinta
mengalah

Sabar
Tenggang rasa

Afektif
Dihargai
Mendapatkan kasih sayang
Diperhatikan
Dicintai
Penerimaan diri

Kepuasan
Mendapatkan perhatian
Dekat dengan keluarga
Kepuasan diri
Keluarga harmonis

Syukur
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Anak mandiri
Memiliki teman
Umur panjang
Keluarga harmonis
Dijenguk cucu
dapat beribadah
dapat berperan
berkumpul dengan seusia
Tabel 5. Faktor yang Mempengaruhi Kearifan
Dewasa Awal
Dewasa Tengah
Uang
Emosi
Fasilitas
Pengalaman
Pengalaman
Pendidikan
Religiusitas
Toleransi
Kesehatan
Semangat hidup
Kebahagiaan
Sehat
Pendidikan
Pergaulan
Status sosial ekonomi
Status sosial
Usia
Cara pandang
Emosi
Motivasi
Lingkungan
Pengetahuan
Cara pandang
Pekerjaan
Pekerjaan
Ketercapaian hidup
Status sosial ekonomi
Kepribadian
Usia
Lingkungan

Dewasa Akhir
Usia
Pengalaman
Pengetahuan
Keluarga
Tokoh/figure
Ibadah
Hubungan sosial
Pergaulan
Membantu orang lain
Ekonomi

Ditemukan bahwa faktor yang mempengaruhi kearifan antara lain pengalaman, pendidikan, kesehatan,
usia, status sosial ekonomi, pekerjaan, dan kepribadian.
Tabel 6. Faktor yang Mempengaruhi Kebahagiaan
Dewasa Awal
Dewasa Tengah
Suasana hati
Kecukupan kebutuhan hidup
Kematangan
Mampu menyelesaikan masalah
Kesehatan
Mandiri
Pekerjaan
Dukungan lingkungan
Kepemilikan harta
Persahabatan
Kondisi hidup
Keluarga
Kepuasan hidup
Kesehatan
Prestasi
Keuangan
Keluarga
Agama/religiusitas
Lingkungan
Lingkungan
Keyakinan/agama
Cita-cita terwujud
Hubungan sosial
Cara pandang tentang kehidupan
Fisik
Motivasi
Mental
Pemaknaan kehidupan
Sosial
Keberserahan hidup
Citra diri
Perhatian
Usia
Aktif
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Dewasa Akhir
Fisik
Mental
Saudara banyak
Teman banyak
Uang banyak
Harta banyak
Status sosial ekonomi
Kesehatan
Beribadah
Hidup bermanfaat
Lingkungan
Berkumpul dengan teman-teman
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Pendidikan
Sosial ekonomi status

Rasa syukur
Pengalaman

Ditemukan bahwa faktor yang mempengaruhi kebahagiaan adalah kematangan, kesehatan, kepuasan
hidup, usia, pendidikan, status sosial ekonomi, dukungan lingkungan, rasa syukur, dan religiusitas.
SIMPULAN
Kearifan adalah suatu sikap yang dimiliki oleh seseorang yang bersifat unik, merupakan perkembangan
kognitif dan emosi pada tingkat tinggi yang diperoleh melalui pengalaman panjang. Konsep kearifan
dilihat sebagai perkembangan kepribadian masa dewasa, dan sebagai perkembangan dari kecerdasan
individu. kearifan bersifat terpadu dan melibatkan unsur kognisi, afeksi, dan motivasi. kearifan
merupakan suatu idealisme dimana banyak individu yang berupaya meraih kearifan, namun hanya sedikit
individu yang bisa benar-benar bijaksana. kearifan memiliki standar perilaku yang sangat tinggi (Linley &
Joseph, 2004). Kondisi yang mempengaruhi kearifan kualitas pribadi, lingkungan sosial (meliputi
pendidikan dan pengasuhan), kepribadian dewasa, kualitas masa kanak-kanak yang penuh kasih sayang,
dukungan toleransi, keterbukaan , ketulusan, dan percaya diri. Hampir sejalan dengan pendapat Linley
& Joseph (2004), pada penelitian ini, ditemukan bahwa faktor yang mempengaruhi kearifan antara lain
pengalaman, pendidikan, kesehatan, usia, status sosial ekonomi, pekerjaan, dan kepribadian.
Kebahagiaan (happiness) adalah suatu kondisi atau perasaan yang dapat dialami oleh semua orang, hanya
saja persepsi masing-masing orang terhadap apa makna bahagia dan bagaimana cara memperolehnya
memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Pendapat dari Bergsma & Ardelt (2012) menemukan hasil
bahwa ada hubungan antara kearifan dan kebahagiaan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan menurut Frey and Stutzer (dalam Wahdani 2013) adalah
faktor kepribadian seperti self-esteem, kontrol diri, optimisme, extrovert, dan neurotis; faktor sosial
demografi, seperti umur, jenis kelamin, status pernikahan, dan pendidikan; faktor ekonomi, seperti
pendapatan, pengeluaran, inflasi, dan pengangguran; faktor situasi dan kondisi, seperti kondisi tempat
kerja, pertemanan dan aktifitas sehari-hari; dan faktor institusi, seperti kearifan pemerintah, iklim politik
atau keterlibatan dengan pemerintah. Pada penelitian ini ditemukan bahwa kematangan, kesehatan,
kepuasan hidup, usia, pendidikan, status sosial ekonomi, dukungan lingkungan, rasa syukur, religiusitas
mempengaruhi kebahagiaan.
Meskipun individu yang arif cenderung merasa bahagia, namun mereka mungkin kurang bersemangat
karena pengaruh dari emosi (Webster, 2003) dan aktualisasi dirinya (Csikszentmihalyi & Nakamura,
2005). Neff et al. (2007) menemukan rasa ingin tahu berkorelasi positif dengan kebahagiaan dan kearifan.
Oleh karena itu, rasa ingin tahu (faktor kepribadian) dapat menjelaskan korelasi positif antara kearifan
dan kebahagiaan. Dengan kata lain, bahwa rasa ingin tahu dapat menjembatani hubungan antara kearifan
dan kebahagiaan.
Hasil penelitian ini menemukan bahwa konsep kearifan antara dewasa awal dan dewasa tengah memiliki
konsep kearifan yang sama yaitu lebih dominan dalam dimensi reflektif dan kognitif. Sedangkan pada
dewasa akhir hanya pada dimensi reflektif. Contohnya kearifan adalah suatu cara pengambilan
keputusan, cara pandang, pengetahuan, pengalaman, pemecahan masalah, pertimbangan, dan tindakan.
sedangkan contoh-contoh dari kearifan menurut dewasa awal dan dewasa tengah adalah kehati-hatian;
tenang; teladan; empati; tidak mudah tersinggung; sabar; mengalah; dan menghargai pendapat orang lain.
Konsep kearifan menurut dewasa akhir, antara lain menjadi teladan; memberikan solusi; adil; sabar;
positive thinking; dan kesepakatan. Faktor yang mempengaruhi kearifan menurut dewasa awal dan dewasa
tengah, adalah uang; kesehatan; kebahagiaan; pendidikan; usia; pekerjaan; status sosial emosi; semangat
hidup; dan motivasi. Sedangkan menurut dewasa akhir, faktor yang mempengaruhi kearifan adalah usia;
pengalaman; pengetahuan; dukungan keluarga; hubungan sosial; ekonomi; dan ibadah.
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Dari hasil penelitian ini tentang kebahagiaan, ditemukan hasil bahwa dewasa awal dan dewasa tengah
memiliki konsep yang sama, antara lain kesenangan; kenikmatan; bebas dari derita; impian terwujud;
puas; perasaan aman atau damai; orientasi masa depan; cinta; hidup yang berguna; mencapai cita-cita;
berkumpul dengan keluarga; serta aktif. Sedangkan contoh kebahagiaan dewasa awal dan tengah antara
lain tercapai tujuan hidupnya; dapat beraktifitas; mandiri; hidup layak; rekreasi; dihormati; berteman
dengan baik; serta memiliki keluarga yang harmonis. Sedangkan dewasa akhir memiliki konsep tentang
kebahagiaan seperti keluarga harmonis; tidak sedih; memiliki fasilitas; kedamaian; ketercapaian; sehat;
uang; kenikmatan; tidak mempunyai musuh; dan rasa syukur. Faktor yang mempengaruhi kebahagiaan
menurut dewasa awal dan dewasa tengah adalah suasana hati; kesehatan; pekerjaan; kepemilikan harta;
prestasi; keluarga; pendidikan; status sosial ekonomi; kecukupan kebutuhan hidup; persahabatan; citacita terwujud. Sedangkan faktor yang mempengaruhi kebahagiaan dewasa akhir adalah kondisi fisik dan
mental; kesehatan; kebermaknaan hidup; kumpul dengan teman-teman; dan lingkungan yang
mendukung.
Konsep kearifan antara dewasa awal dan dewasa tengah memiliki konsep yang sama yaitu pengambilan
keputusan, cara pandang, pengetahuan, pengalaman, pertimbangan, pengendalian emosi, tenggang rasa,
sabar, keteladanan. Sedangkan kelompok dewasa akhir memiliki konsep tentang kearifan antara lain
menjadi teladan, member solusi, berpikir positif, dan kesepakatan. Sedangkan dewasa awal dengan
dewasa tengah memiliki konsep yang sama dalam memandang kebahagiaan yaitu adanya rasa nyaman,
sehat, berguna bagi masyarakat, damai, rasa syukur. Sedangkan dewasa akhir memiliki konsep
kebahagiaan adalah memiliki fasilitas, sehat, ketercapaian, tidak sedih, uang, tidak punya musuh,
harmonis, dan rasa syukur. Disimpulkan bahwa ada hubungan antara kearifan dan kebahagiaan. Individu
yang arif akan mengalami kebahagiaan dalam hidupnya.
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