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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di Indonesia, memiliki Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai 

fungsi keamanan. Menurut undang-undang kepolisian No. 2 Th.2002 pasal 2. 

Fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang 

pemeliharaan keamanan serta kedisplinan masyarakat, penegakan hukum, 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian 

Republik Indonesia juga memiliki fungsi kamtibnas yaitu melindungi keamanan 

dan ketertiban masyarakat.  

Dalam pasal 1 ayat 5 undang-undang kepolisian No. 2 Th. 2002, keamanan 

serta kedisplinan masyarakat merupakan sesuatu keadaan dinamis masyarakat 

sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam 

rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, 

kedisplinan serta tegaknya hukum, dan terbinanya ketenteraman, yang memiliki 

keahlian membina dan meningkatkan kemampuan serta kekuatan warga dalam 

mencegah , menghindari , serta mengatasi seluruh wujud pelanggaran hukum serta 

bentuk - bentuk kendala yang lain yang bisa meresahkan masyarakat. (UU 

Kepolisian No 2, 2002) 

Menurut Zakir dan Murat (2011) menyatakan bahwa menjadi seorang polisi 

dianggap sebagai pekerjaan dengan tingkatan tekanan pikiran tinggi, hal ini 

disebabkan jam kerja yang panjang, struktur kepemimpinan serta kekhawatiran 

akan keselamatan. Dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat, seorang 
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polisi harus mampu menahan perasaannya, sanggup menahan egonya, sehingga 

orang yang dilayani merasa senang, puas dan merasa dihormati. Salah satu sikap 

mutlak yang harus dipenuhi seorang polisi sebagai pengemban "pelayanan 

masyarakat", harus merasa lebih rendah dari masyarakat yang dilayani, yaitu 

Bintara Pelaksana Polri, yang membutuhkan rasa kebahagiaan dan kepuasan 

untuk menciptakan kesejahteraan dalam diri individu (subjective well-being). 

(Wicaksana and Abdul, 2017) 

Wicaksana dan Abdul (2017) juga mengungkapkan jika seseorang puas 

dengan hidupnya, maka akan tercapai subjective well-being. Aparat kepolisian 

yang dapat menjalankan tugasnya secara profesional akan merasa senang dan 

gembira saat menjalankan tugas kepolisian. Kebahagiaan ini tercermin dari 

kemampuan polisi untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara kehidupan 

resmi dan pribadi, sehingga polisi dapat menjalankan tugas kepolisiannya dengan 

baik  

Diener, et al (2009) juga mendefinisikan subjective well-being sebagai 

kognisi individu dan evaluasi emosional hidupnya. Subjective well-being adalah 

konsep yang mencakup tingkat kepuasan hidup yang tinggi, tingkat efek negatif 

yang rendah, dan tingkat efek positif yang tinggi. Orang dengan subjective well-

being yang tinggi memiliki kemampuan untuk mengatur emosi dan menghadapi 

masalah. Sebaliknya, orang dengan tingkat subjective well-being yang rendah 

cenderung merasa hidupnya tidak bahagia, penuh dengan pikiran dan perasaan 

negatif, sehingga menimbulkan kecemasan, kemarahan, bahkan risiko depresi. 
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Kasus mengenai kurangnya subjective well-being diberitakan oleh bbc 

news pada 12 Oktober 2016 tentang Oknum polisi menjadi “bandar kecil” sindikat 

narkoba. Dalam sepekan 3 anggota polisi ditangkap, di Bali seorang anggota 

polisi berinisal KO di duga menjadi kurir narkoba yang melibatkan dua orang 

warga Inggris dan Australia, adapun di Jakarta seorang bintara polisi berinisial S 

tertangkap tangan menyimpan sabu dan pil ekstasi di sebuah diskotek di wilayah 

Jakarta Barat, serta di Yogyakarta satu anggota bintara Polda di Yogyakarta , 

Bripka WD ditangkap saat pesta sabu. Badan Narkotika Nasional (BNN) sudah 

melakukan proses hukum dan dibuatkan berita acara pemeriksaan (BAP). Kepala 

Humasn BNN, Slamet Effendi mengatakan keterlibatan anggota polisi-TNI 

tingkat bintara dalam kasus ini menduga posisi tersebut cukup bagus untuk 

menjadi pelindung bagi sindikat (narkoba), dan ketika mereka tak punya uang, 

habis uangnya maka salah satu jalannya adalah dengan cara sekaligus menjadi 

Bandar kecil dan menjadi pengguna (Affan, 2016). 

Untuk lebih mengetahui permasalahan penelitian ini, peneliti melakukan 

wawancara dengan HU (34 tahun) pada 22 Februari 2020, subjek merasa belum 

bisa mencapai target kehidupannya dikarenakan gaji yang subjek dapat masih 

belum bisa memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya ditambah subjek 

merupakan tulang punggung keluarga sehingga membuat subjek mencari 

pekerjaan sampingan untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Selain itu 

hal tersebut juga membuat subjek sering membandingkan kehidupannya dengan 

orang lain. Saat mengalami suatu permasalahan subjek tidak mendapat semangat, 

motivasi atau nasehat-nasehat dari keluarganya karena hubungan subjek yang 
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kurang harmonis dengan keluarganya sehingga membuat subjek memilih 

memendam masalahnya sendiri. Selain itu subjek kurang mampu mengapresiasi 

orang lain atau mengucapkan rasa terima kasih ketika ada rekan yang memberikan 

bantuan kepada subjek, terkadang subjek berfikir bahwa rekannya tersebut 

mempunyai maksud lain kepada subjek.  

Wawancara dengan BG (26 Tahun) pada 22 Februari 2020, subjek merasa 

bahwa beban pekerjaan belum sesuai dengan gaji yang subjek dapatkan. Subjek 

merasa frustasi karena belum bisa bersaing dengan rekannya. Subjek juga 

terkadang merasa cemas jika nanti kinerjanya buruk akan di mutasi ke divisi atau 

wilayah lain. Subjek merasa iri dengan beberapa rekannya dikarenakan subjek 

merasa sudah banyak melakukan pekerjaan namun belum ada apresiasi yang lebih 

dari atasan. Subjek merasa tidak mendapat pengakuan atau pengharagaan terhadap 

kompetensi, keterampilan yang dicapainya. Subjek pun merasa bahwa rekan-

rekannya tidak bisa dia andalkan ketika subjek sedang ada masalah. Ketika  

suasana hati  subjek  sedang  tidak baik, subjek mudah tersulut emosi  dan sulit  

menerima  kritikan  dari orang lain. Subjek sering mengeluh ketika ada masalah di 

kantor atau di rumah, dan menyebabkan dia  seringkali menyalahkan  hal-hal  lain  

di  dalam hidupnya,  seperti  takdir,  dirinya  sendiri, bahkan  teman  dan  

keluarganya 

Wawancara dengan AM (25) pada 22 Februari 2020, dari awal subjek 

mengaku enggan memilih profesi sebagai polisi namun karena tuntutan dari orang 

tua subjek, subjek mendaftarkan diri sebagai polisi. Meskipun tuntutan dari orang 

tua namun ketika subjek berhasil masuk ke kepolisiaan subjek tidak pernah 
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mendapat apresiasi dari orang tuanya, bahkan cenderung tidak peduli dengan diri 

subjek. Saat pertama kali masuk ke kepolisian subjek juga merasa cemas dan 

takut tidak mempunyai teman karena subjek termasuk orang yang cukup sulit 

menyesuaikan diri di lingkungan baru. Subjek juga kurang bersemangat karena itu 

bukan profesi yang diinginkan subjek Hal itu juga pernah membuat subjek ingin 

beralih profesi yang lain namun subjek merasa khawatir akan mengecewakan 

orang tuanya. Jika subjek  mempunyai  masalah  di  rumah  maupun  pekerjaan  

subjek  kadang  melampiaskan emosinya  kepada  adiknya  atau  membanting  

barang  disekitarnya.  

Seseorang yang mempunyaii subjective well-being yang tinggi juga 

memiliki dukungan sosial yang kuat. Orang yang puas dengan dukungan sosial 

akan merasa lebih bahagia dan puas dengan hidupnya, daripada orang yang tidak 

puas dengan hubungan interpersonal (Siedlecki et al., 2013). 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Brajsa-zganec (2017) dukungan 

sosial merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi subjective well-being. 

Setiap orang memperoleh subjective well-being dalam hidupnya, tentunya ia tidak 

dapat melakukannya tanpa dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitarnya. 

Pada dasarnya, kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain merupakan 

kebutuhan bawaan. 

Menurut Sarafino (2006) dukungan sosial adalah perasaan kenyamanan, 

perhatian, penghargaan, atau bantuan dari orang atau kelompok lain. Diener dan 

Seligman (Siedlecki, dkk 2013) juga mengungkakan, seseorang yang memiliki 

hubungan yang tinggi, maka orang tersebut juga memiliki subjective well-being 
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yang tinggi pula. Menurut Landy dan Conte (2004), dukungan sosial adalah 

kenyamanan, bantuan, atau informasi yang diperoleh seseorang melalui hubungan 

formal dan informal dengan orang atau kelompok lain.  

Cob, dkk (Sherman & Taylor, 2008) mendefinisikan dukungan sosial 

adalah informasi dari seseorang dalam bentuk cinta dan perhatian, penghargaan 

dan evaluasi, serta bagian dari jaringan komunikasi dan kewajiban bersama. 

Sarafino dan Smith (2011) juga mengungkapkan sebagai manusia sosial, individu 

tentu memiliki keluarga, teman atau komunitas, dan mereka dapat mengandalkan 

mereka ketika mereka membutuhkannya, sehingga mereka dapat membuat 

seseorang merasa diperhatikan dan nyaman. 

Dukungan sosial dihasilkan dari kualitas hubungan sosial yang positif. 

Orang yang puas dengan hubungan sosial akan mendapatkan dukungan ketika 

mereka membutuhkannya, sedangkan mereka yang tidak puas dengan hubungan 

sosial akan sulit mendapatkan dukungan ketika mereka membutuhkannya 

(Siedlecki et al., 2013). 

Menurut Orford (Tarigan, 2018) mengungkapkan dukungan sosial bekerja 

dengan tujuan untuk memperkecil pengaruh tekanan-tekanan atau stres yangdi 

alami individu. Dengan kata lain jikatidak ada tekanan atau stres maka dukungan 

sosial tidak berpengaruh. Adanya dukungan sosial darikeluarga, saudara, dan juga 

orang lain dapat memperkuat anak dalammenghadapi kehidupan sehari-hari. 

Misalnya individu yang mengalami suatu permasalahan sangat membutuhkan 

orang-orang yang dapat memberikan semangat, motivasi, nasehat-nasehat 

sertamasukan-masukan yang dapat membantu keluar dari masalah yang hadapi. 
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Penelitian tentang hubungan dukungan sosial dengan subjective well-being 

dilakukan oleh Kristo (2019) yang berjudul Hubungan antara Dukungan Sosial 

dan Subjective Well-Being pada Guru Honorer di Sekolah Dasar Negeri di 

Kabupaten Gunungkidul menunjukkan terdapat hubungan positif dan signifikan 

antara dukungan sosial dengan subjective well-being. Penelitian lain juga di 

ungkap oleh Siedlecki dan Salthouse (2013) dalam jurnalnya yang berjudul The 

Relationship between Sosial Support and Subjective Well-Being Across Age yang 

menunjukan bahwa subjective well-being signifikan terhadap dukungan sosial, 

penelitian dilakukan pada 1111 orang dengan rentang usia 18-95 tahun. 

Faktor lain yang mempengaruhi subjective well-being adalah 

kebersyukuran (Diener & Tov, 2007). Overwalle (Mukhlis dan Koentjoro, 2015) 

mengatakann orang dengan rasa syukur yang besar mengalami kebahagiaan yang 

lebih besar, harapan, serta kebanggaan yang lebih besar dibandingkan orang yang 

kurang bersyukur. 

Pruyer (Emmons & McCullough, 2003) mengungkapkan gratitude atau 

syukur berasal dari bahasa latin gratia yang berarti kebaikan, kemuliaan atau rasa 

terima kasih. Arti bersyukur adalah kecenderungan seseorang untuk 

mengidentifikasi serta merespon dengan emosi syukur atas peran  maupun  

kebaikan  yang dilakukan  oleh  orang  lain dalam  pengalaman positif  dari  

sesuatu  hal  yang  diterima.  

McCullough, Emmons  dan  Tsang (2002), pula mengatakan bersyukur  

merupakan  respon  emosi  positif pada  diri seorang terhadap segala  suatu yang  

terjadi  di  kehidupan. Bersyukur  tidak sekedar  berupa  emosi,  namun  bersyukur 
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merupakan  sesuatu  yang  mendatangkan kebajikan  terhadap  kehidupan  

seseorang sehingga orang tersebut bisa menempuh hidup dengan baik. 

Besyukur (gratitude) ialah  emosi  yang seseorang  rasakan  saat dia  

menganggap bahwa  sesuatu  yang  baik  telah  terjadi  kepadanya serta dia 

menyadari bahwa pihak lain  bertanggung  jawab  atas  kebaikan tersebut.  

Seseorang  yang  memiliki gratitude trait  harus memiliki karakteristik merasa 

berharga,  menghargai hal-hal kecil pada hidup,  dan menghargai kebaikan pihak 

lain seperti Tuhan, keluarga, teman dalam pencapaian kesuksesannya.  (Watkins, 

2003).  

Seseorang yang bersyukur akan mendapatkan keuntungan secara emosi dan 

interpersonal. Hal tersebut dikarenakan perasaan syukur dapat menimbulkan 

emosi yang positif sepertiketenangan batin, hubungan interpersonal yang lebih 

nyaman, dan juga kebahagiaan. Emmons dan McCullough (2004).  Ekpresi 

kebahagiaan yang erat kaitannya dengan kesejahteraan salah satunya adalah 

bersyukur (Hefferon & Boniwell, 2011). Kebersyukuran dapat membantu 

seseorang dalam menikmati pengalaman hidup positif, sehingga individu tersebut 

mampu meraih sebuah kemungkinan terbesar dari suatu kepuasan dan 

kegembiraan dalam situasi yang ada (Lyubomirsky & Layous, 2013). 

Penelitian sebelumnya yang berjudul Strengths in older adults: differential  

effect of savoring, gratitude and optimism on well-being membandingkan tiga 

intervensi yang dilakukan pada populasi dewasa akhir di Spanyol untuk melihat  

seberapa jauh pengaruh pelatihan savoring, pelatihan syukur dan pelatihan  

optimisme dapat mengurangi kecemasan, depresi dan meningkatkan kebahagiaan  
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serta kepuasan hidup. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi  

bersyukur dan savoring menjanjikan untuk meningkatkan kesejahteraan,  

kebahagiaan dan kepuasan hidup, serta untuk meringankan gejala depresi dan  

keadaan afektif negatif. (Salces-Cubero dkk, 2019) 

Selaian itu penelitian tentang hubungan antara kebersyukuran dengan 

subjective well-being dilakukan oleh Ayudahlya dan Fitri (2019) dengan judul 

Kebersyukuran dan Kesejahteraan Subjektif pada Guru Sekolah Luar Biasa 

menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara Kebersyukuran dan 

Kesejahteraan Subjektif. Kemudian penelitian lain dilakukan oleh Ramzan dan 

Shabbir (2014) dengan judul Expression of Gratitude and Subjective Well-Being 

Among University Teachers menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan 

antara kebersyukuran dan subjective well-being.  

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti hubungan 

antara Dukungan Sosial dan Kebersyukuran Dengan  Subjective Well-Being pada 

Anggota  Staf Polres Demak 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan  untuk  meneliti  secara  empirik  hubungan  antara 

dukungan sosial  dan  kebersyukuran  dengan  subjective well-being pada anggota 

Polres Demak 
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C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  pemikiran  

guna menunjang  ilmu  psikologi  positif khususnya  yang  berkaitan  hubungan  

antara dukungan sosial  dan  kebersyukuran  dengan  subjective well-being pada 

anggota polres. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi  instansi,  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan 

informasi mengenai  hubungan  antara  dukungan sosial  dan  

kebersyukuran  dengan  subjective well-being pada Anggota Staf Polres 

dengan lebih membangun dan menciptakan relasi yang nyaman dan positif 

di dalam instansi sehingga para anggota mempu berkomunikasi dengan 

baik terhadap rekan kerja, dan membantu para anggota merasa dihargai. 

Serta adanya pembinaan system dari fungsi SDM dalam menyelesaikan 

setiap masalah yang dihadapi oleh para anggota dengan cara menerima 

bimbingan konseling dan pembinaan mental 

b. Bagi subjek, dapat untuk meningkatkan rasa syukur dan bangga atas apa 

yang telah dimiliki dan dijalani saat ini,  mampu meningkatkan hubungan 

yang positif baik dengan pimpinan rekan  kerja  maupun  dengan  junior  

seperti bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan, menghargai 

pendapat orang lain, disiplin serta belajar dari pengalaman sehingga  dapat  

menciptakan  rasa  kebersamaan, dan  memiliki semangat  dan  focus  

yang  baik  terhadap  pencapaian  lainnya  dalam  hidup. 
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c. Bagi  peneliti  lain,  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi   

sumber referensi  dalam  melakukan  penelitian  sejenis,  sehingga   

peneliti  selanjutnya mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. 

  


