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ABSTRAK 

SIKAP PROFESIONALISME DITINJAU DARI 

KECERDASAN EMOSIONAL DAN KESEJAHTERAAN 

PSIKOLOGIS 

                                                                      Oleh :  

        Oksa Lawdy Tanjung 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan 

bagian dari birokrasi pemerintah yang bekerja di bidang 

penegakan hukum dan ketertiban umum. Seorang polisi dituntut 

untuk dapat bekerja dengan tingkat profesionalisme tinggi. 

Kecerdasan emosional dibutuhkan untuk membantu setiap orang 

untuk menghadapi suatu masalah yang bisa menimbulkan 

tekanan sehingga bisa mengendalikan emosi. Faktor penting 

yang dapat mempengaruhi profesionalisme selain kecerdasan 

emosional adalah kesejahteraan psikologis. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kecerdasan 

emosional dan kesejahteraan psikologis dengan sikap 

profesionalisme.  

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota polri fungsi 

Dit Samapta Polres Metro Lampung yang berjumlah 80 orang. 

Peneliti menggunakan metode penelitian Kuantitatif dengan cara 

teknik pengambilan sampel yaitu  Total Sampling dan 

menggunakan seluruh sampel dengan jumlah 80 orang anggota. 

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data 

yaitu dengan skala sikap profesionalisme 33 aitem (α=0.949), 

skala kecerdasan emosional 27 aitem (α=0.922), skala 

kesejahteraan psikologis 26 aitem (α=0.947). Teknik analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

regresi berganda dengan bantuan program SPSS 23.0 for 

windows. 

Berdasar pada hasil penelitian menunjukkan hasil : 1) 

Terdapat hubungan kecerdasan emosional dan kesejahteraan 

psikologis dengan sikap profesionalisme dengan nilai koefisien 

korelasi  (r) = 0.644 dan nilai F = 27.301 dengan p = 0.000 (p < 

0.01). Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis diterima. 
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Kedua variabel bebas memberikan sumbangan efektif total 

sebesar 23%, sedangkan untuk selebihnya terdapat 77% 

disebabkan oleh faktor-faktor yang lain dari variabel sikap 

profesionalisme. 2) Terdapat hubungan kecerdasan emosional 

dengan sikap profesionalisme dengan nilai koefisien korelasi 

(rx1y) = 0.485 dengan p = 0.002 (p < 0.01). Hal tersebut 

menunjukkan bahwa hipotesis kedua diterima. Pada variabel 

kecerdasan emosional memberikan sumbangan efektif sebesar 

14,5%. 3) Terdapat hubungan antara kesejahteraan psikologis 

dengan sikap profesionalisme dengan nilai koefisien korelasi 

(rx2y) = 0.583 dengan p = 0.000 (p < 0.01). Hal tersebut 

menunjukkan bahwa hipotesis ketiga diterima. Pada variabel 

kesejahteraan psikologis memberikan sumbangan efektif sebesar 

27%. 

 

Kata Kunci : Sikap Profesionalisme, Kecerdasan Emosional, 

Kesejahteraan Psikologis 
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PEDOMAN 

TRANSLITERASI 

 

Transliterasi Arab-Latin digunakan sebagai pedoman yang 

mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 1987 dan 

Nomor 0543b/U/1987, sebagai berikut : 

1. Konsonan 

Ara

b 

Latin Ara

b 

Lati

n 

Ara

b 

Latin Ara

b 

Latin 

 M م Zh ظ Dz ذ A ا

  R ر B ب

 ع

‘ 

(Koma 

terbali

k di 

atas) 

 N ن

 W و Z ز T ت

 H ه Gh غ S س Ts ث

       `  F ف Sy ش J ج

(Apostrof

, tetapi 

tidak 

dilambangka

n apabila 

terletak 

di awal 

kata) 

  Q ق Sh ص H ح

       ع

K خ

h 

  K ك Dh ض

 Y ي L ل Th ط D د

 

2. Vokal 

Vokal 

Pendek 

Contoh Vokal 

Panjang 

Contoh Vokal 

Rangkap 

_ 

- - - - 

- 

A   َا لَ    َ  دج Ȃ   َي رَ   اس 

… 

Ai 

- -- - - I   َي لَ    ذَ   س Ȋ   َو لَ    ي  ق 

… 

Au 



viii 
 

 و

- - - - 

- 

U  و رَ   كَ   ذ Ȗ   َجَ    ي  

 رَ   و

  

 

3. Ta Marbutah 

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, 

kasroh dan dhammah, transliterasinya adalah /t/. Sedangkan ta 

marbuthah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah /h/. Seperti kata : Thalhah, Raudhah, 

Jannatu al-Na’im. 

 

4. Syaddah dan Kata Sandang 

Transliterasi tanpa syaddah dilambangkan dengan huruf 

yang diberi tanda syaddah itu. Seperti kata : Nazzala, Rabbana. 

Sedangkan kata sandang “al”, baik pada kata yang dimulai 

dengan huruf qamariyyah maupun syamsiyyah.Contohnya : al-

Markaz, al- Syamsu. 
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MOTTO 

 

                   

“kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi. dan kepada Allah-lah 

dikembalikan segala urusan.” 

(Al-Hadid : 20) 
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BAB I 

PENDAHULUAN

 

A. Latar Belakang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan salah 

satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan 

dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2 UU 

Nomor 2 Tahun 2002). Menjadi badan independen merupakan 

langkah awal menuju profesionalisme polri (Djamin, 2000). 

Polisi yang profesional dari sudut pandang masyarakat ialah 

polisi yang mampu membimbing, memberikan petunjuk, 

membantu, memberikan rasa aman kepada masyarakat dan tidak 

mempersulit serta bersikap ramah saat masyarakat meminta 

bantuan (Subrani, 2001). Harapan utama pada kepolisian adalah 

menjadi polisi yang “bersih”, berdaya, profesional dan mencintai 

masyarakat. Semakin kurang polisi menggunakan kekerasan dalam 

pekerjaan mereka, semakin baik sikap profesionalisme mereka 

(Rahardjo, 2002). 

Profesionalisme adalah proses yang mengkhususkan diri dalam 

keterampilan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan khusus 

dan mematuhi dan mempraktikkan kode etik profesional. Sage 

(2005) berpendapat bahwa profesionalisme Polri dapat diartikan 

sebagai peningkatan kualitas sumber daya manusia Polri, 

penegakan hukum yang tegas namun tetap menunjukkan wujud 

polisi sipil. Polisi sipil adalah polisi yang menjaga harkat dan 

martabat manusia dalam pekerjaannya, mampu menjalankan 

tugasnya tanpa kekerasan, dan siap mendengarkan dan menjadi 

sumber permasalahan masyarakat. (Rahardjo, 2002). 

Sebagian besar pekerjaan pelayanan publik dilakukan oleh 

anggota polisi bagian dit samapta. Terdapat tugas dalam kepolisian 

bidang dit samapta yaitu tugas memberikan perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan dengan kegiatan kepada sekelompok 

orang yang menyampaikan pendapat atau keinginannya di muka 

umum agar pihak-pihak tertentu atau orang-orang yang provokatif 

berhenti masuk pengaruhnya (Sutanto, 2004). Upaya untuk 

mengontrol masyarakat seringkali berujung pada kekerasan. 
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Banyak kasus kekerasan yang diungkap polisi saat berhadapan 

dengan pengunjuk rasa adalah perilaku tidak profesional sebagai 

polisi pengendali. 

(Prasad, 2008) berpendapat bahwa profesionalisme bukan 

merupakan keahlian bawaan tetapi merupakan keahlian yang 

dibentuk seiring dengan keterlibatan staf dalam suatu organisasi. 

Kalangan ahli Psikologi yang memusatkan perhatiannya pada studi 

organisasi cenderung setuju dengan argumentasi terebut,namun 

mereka menambahkan faktor bakat yang dimiliki oleh seseorang 

staf dapat mempercepat dalam kemampuan profesionalisme 

dibanding dengan staf lainnya (Gibson, 2012). Pengetahuan 

menjadi indikator utama ketika profesionalisme merupakan hasil 

pembentukan oleh organisasi (Spender; 2004) 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam agama Islam, 

profesionalisme digambarkan dalam bentuk keterbukaan, 

kejujuran, kesungguhan dalam melayani, dan melakukan yamg  

terbaik  dalam segala perbuatan. Sifat ini harus dimiliki dan dijiwai 

oleh seorang mukmin. khususnya bagi memiliki pekerjaan yang 

berkaitan dangan pelayanan kepada masyarakat, disebutkan dalam 

surat An-Nisa‟ ayat 58, yang berbunyi: 

                     

                    

               
Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. 

Tafsir menurut Imam At-Tharabi (Mafatih al-Ghaib, 2019) 

ayat ini ditujukan kepada para pemimpin, pemegang kekuasaan 

untuk menjaga amanat yang telah diberikan kepada dirinya 
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terutama hal yang berkaitan dengan rakyat maupun bawahannya 

serta berbuat adil dalam memberikan keputusan. 

Pelaksanaan tugas dalam kepolisian secara umum  terbagi 

terbagi dalam 5 fungsi yaiu: Fungsi Detektif, Fungsi Reserse, 

Fungsi Lalu Lintas, Fungsi Sabhara dan Fungsi Pembinaan 

Masyarakat. Fungsi kepolisian Sahara adalah satuan kepolisian 

yang selalu siaga dalam upaya menciptakan ketertiban dan 

keamanan masyarakat untuk mencegah dan mencegah ancaman 

atau ancaman yang dapat merugikan masyarakat (Sutanto, 2004). 

Pada 15 Oktober 2020, belasan anggota Aliansi yang menolak 

melupakan koalisi menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta, area tugu 

pidato. Tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum (polisi) 

terhadap korban kekerasan di berbagai wilayah Indonesia dalam 

aksi omnibus law. Polisi yang mampu memberikan ruang lingkup 

dan perlindungan kepada para demonstran dalam mengekspresikan 

suara dan harapan mereka, malah menjadi alat negara untuk 

mengintimidasi dan membungkam suara publik dengan alat: 

Lentera, gas air mata dan peluru karet. Korban kekerasan polisi 

datang dari berbagai lapisan masyarakat yaitu, petani, pekerja, 

mahasiswa, pedagang kaki lima, tim medis, dan orang tua. Selain 

luka fisik, tentu saja para demonstran mengalami luka psikis, 

bahkan sampai shock ketika melihat polisi dan serangan dahsyat, 

serta mengalami kepanikan ketika mendengar suara ambulan dan 

suara sirine polisi. (TEMPO/Subekti). Dipublikasikan pada Kamis 

(8/10/2020) berdasarkan News of the Grave 24. Tertulis dalam 

beberapa video yang beredar di media sosial bahwa polisi 

menyiksa kelompok demonstran Omnibus Law. Kekerasan oleh 

polisi tidak hanya terjadi di Jakarta. Tindakan operator yang 

menyiksa demonstrasi publik terhadap Omnibus law juga terjadi di 

banyak daerah seperti Bekasi, Lampung, Sukabumi, Palu dan 

daerah lainnya. Selain dianiaya secara fisik, banyak mahasiswa 

yang memprotes Omnibus Law dilaporkan kehilangan kontak. 

Selain protes fisik yang menargetkan kekerasan fisik, jurnalis 

media diintimidasi dan dilarang melapor ke polisi. Begitu juga 

wartawan dengan mahasiswa yang hilang dari pers saat Omnibus 

meliput penolakan hukum. Salah satunya wartawan pers 
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Universitas Bandung Bandung yang diduga hilang saat Omnibus 

meliput aksi unjuk rasa hukum di Gedung DPRD Jabar. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dartono et al (2004) 

bahwa pemisahan Polisi dan TNI tidak berhubungan dengan 

peningkatan profesionalisme pada anggota polri. Di bidang 

kamtibmas 70% responden masyarakat menilai perilaku polisi 

terhadap penjahat bisa disuap, suka mencari kesalahan, dan 

diskriminasi; 62% responden menilai barang bukti sering 

disalahgunakan. Dan di bidang penegakan hukum, 80% responden 

berpendapat bahwa perilaku polantas terhadap mereka yang 

melanggar lalu lintas bisa disuap, mencari kesalahan serta tidak 

berwibawa.  

Meski begitu, peneliti sudah melakukan observasi dan 

menemukan bahwa kekerasan dan guncangan yang terjadi antara 

polisi dan pengunjuk rasa tidak sepenuhnya salah polisi. Polisi 

sabhara diperintahkan untuk tetap tenang sementara massa mulai 

terlihat semrawut, serta kondisi cuaca yang panas. Sangat wajar, 

jika beberapa situasi di atas menyebabkan beberapa anggota polisi 

kehilangan kontrol emosi dan menunjukkan tindak kekerasan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas polisi yang bertugas 

pada suhu tinggi (27 derajat celsius) lebih cenderung melakukan 

tindakan kekerasan (Sirono, 2001). Ali (Swara Murdeka, 2006) 

mengatakan bahwa kekerasan yang ditunjukkan oleh polisi 

merupakan upaya untuk mempertahankan diri dari ancaman 

terhadap keselamatan mereka.  

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil data yang 

peneliti dapatkan dari Indonesian Police watch tahun 2009 yang 

menyebutkan bahwa setidaknya terdapat beberapa keluhan 

masyarakat yang ditujukan pada Polri. Beberapa keluhan itu antara 

lain: 1). Polisi dianggap arogan, 2). Masih terjadi diskriminasi, 3). 

Melakukan korupsi melalui berbagai pungutan liar, 4). Dinilai 

lamban dalam bertindak, 5). Tidak tegas dalam menindak pelaku 

kejahatan, utamanya yang melibatkan pemegang kekuasaan, 6). 

Kurang transparan, dan 7). Terkesan militeristik. 

Kemudian peneliti melakukan wawancara di lingkungan 

masyarakat pada tanggal 18 Maret 2021, terdapat 5 subjek yang 
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diwawancarai dan di dapatkan 1 respon positif terhadap sikap 

profesionalisme pada anggota polri, dan 4 respon negative terhadap 

sikap profesionalisme pada anggota polri. 1 respon positif subjek 

yaitu, menurut pendapat Ani polisi melakukan tindakan sudah 

sesuai dengan kode etik profesinya, saat polisi melakukan tindak 

tegas pada masyarakat yang sedang melakukan unjuk rasa adalah 

tugas dan kewajiban seorang polisi, dan jika anggota polri 

melakukan kesalahan saat bertugas dianggap bukan kesalahan fatal 

karena itu adalah kesalahan oknum dan bukan menyeluruh. Dan 

terdapat 4 respon negative yang menilai polisi belum bersikap 

professional. Menurut pendapat Reni: masih terdapat banyak 

kecurangan-kecurangan yang dilakukan di lapangan seperti 

menerima suap dari pengendara yang melanggar lalu lintas, 

terdapat anggota polri yang menyalahgunakan barang bukti, 

memakai narkoba, dan melakukan kekerasan saat masyarakat 

melakukan unjuk rasa. Menurut pendapat Sasa: anggota polri 

belum professional karena pada saat masyarakat melakukan unjuk 

rasa, masih banyak anggota polri yang melakukan kekerasan fisik 

terhadap pengunjuk rasa. Menurut pendapat Doni: anggota polri 

masih kurang profesionalisme karena masih banyak oknum yang 

belum bisa mengendalikan emosinya saat adanya unjuk rasa. 

Kemudian, menurut Tio: anggota polri masih banyak melakukan 

tindakan yang gegabah dalam mengambil tindakan dan melakukan 

kekerasan fisik saat masyarakat melakukan demosnstrasi, 

seharusnya anggota polri dapat mengendalikan amarah. 

Berdasar pada penjelasan di atas, pekerjaan polisi tidak dapat 

diprediksi dan tidak ada batasan waktu yang jelas. Seorang polisi 

dalam menjalankan profesionalisme kerja memerlukan kecerdasan 

secara emosional yang berupa mengenal dan mampu mengatur 

perasaannya dengan baik, mampu memotivasi diri sendiri, bersikap 

empati ketika menghadapi gejolak emosi dalam diri maupun orang 

lain. Manusia harus dapat memecahkan masalah, fleksibel dalam 

situasi dan kondisi yang kerap berubah. Manusia juga harus 

mampu mengelola stres dengan baik dan dapat menghadapi 

kehidupan dengan optimis (Ariyaningsih, 2009). Pada kehidupan 

sehari-hari, kondisi emosional seseorang sering berubah-ubah 
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menurut kondisi orang tersebut. Maka dari itu polisi dituntut untuk 

bisa mengontrol kecerdasan emosionalnya. Dalam hal ini, polisi 

tidak boleh mudah terprovokasi dan tetap bisa mengendalikan diri. 

Kemampuan mengendalikan emosi ketika masalah muncul akan 

membawa kebaikan. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang polisi 

yang baik, diperlukan kecerdasan emosional. 

Kecerdasan emosional merupakan kemampuan guna 

mengendalikan diri dalam mengatasi frustrasi; mengendalikan 

gejolak hati serta tidak melebihkan kebahagiaan; mengelola 

suasana hati dan menjaga beban stres agar tidak menekan 

kemampuan berpikir; memiliki rasa empati dan berdoa. Menurut 

Goleman (2005) ada 5 aspek kecerdasan emosional: kesadaran diri, 

pengaturan diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. 

Kecerdasan emosional dibutuhkan untuk membantu setiap orang 

untuk menghadapi suatu masalah yang bisa menimbulkan tekanan 

sehingga bisa mengendalikan emosi. Kecerdasan emosional dapat 

menyebabkan adanya perbedaan pemberian respons dalam sebuah 

konflik, ketidakpastian dan stress (Patton, 2000). Kecerdasan 

emosional dibutuhkan guna mengatasi masalah kehidupan serta 

dasar yang penting guna menjadi pribadi bertanggung jawab, 

peduli, penyayang, produktif dan optimis untuk memecahkan 

masalah. Seorang dengan kecerdasan emosional tinggi mampu 

menerima kelebihan serta kekurangan, kemudian dapat 

mengekspresikan emosi, dapat memahami diri, dan dapat 

mengelola emosi saat menghadapi kejadian sehari-hari. 

Selain itu juga dilakukan penelitian oleh Susanti (2007) dengan 

judul “Hubungan Kecerdasan Emosional Dengan Profesionalisme 

Fungsi Samapta Kepolisian Daerah Kota Besar Semarang” dengan 

jumlah responden sebanyak 70 subjek. Hasil pada penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif-signifikan antara 

kecerdasan emosional dengan profesionalisme kepolisian. 

Faktor penting yang dapat mempengaruhi profesionalisme 

selain kecerdasan emosional adalah kesejahteraan psikologis. 

Menurut Meliala (2005), upaya peningkatan profesionalisme tidak 

hanya diberatkan pada individu polri. Banyak factor dari kepolisian 
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yang turut menentukan keberhasilan profesionalisme di kepolisian, 

salah satunya adalah factor kesejahteraan psikologis. 

Kesejahteraan psikologis merupakan prasyarat terpenuhinya 

kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar mereka dapat 

menjalani kehidupan dengan baik dan mengembangkan diri, 

sehingga dapat melaksanakan pekerjaan sosialnya. Upaya untuk 

merealisasikan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, 

perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan erlindungan sosial. 

Kesejahteraan juga dapat mencakup upah langsung berupa uang, 

perumahan, tunjangan pensiun bagi personel polisi juga 

menentukan keberhasilan dalam bertugas (Djamin, 2000). Menurut 

Sullivan (Kunarto, 1997), dengan gaji layak dapat diperoleh 

kepolisian yang sejahtera, sehingga tidak mudah bertindak 

menyimpang. 

Menurut Andrew F. Sikula kesejahteraan psikologis adalah 

"jumlah yang diterima oleh karyawan yang dibayar secara tidak 

langsung tanpa upah atau gaji langsung". Upah yang tidak dibayar  

adalah upah yang diterima pekerja dalam bentuk langsung. “Salah 

satu manfaatnya adalah program perusahaan seperti tunjangan hari 

raya pensiun, kesehatan. Uang muka Akan ada pelayanan seperti 

mobil perusahaan, lapangan atletik, pesta natal, dll.” Manfaatnya 

antara lain program perusahaan, seperti asuransi di usia dini, waktu 

liburan, tabungan. Sedangkan jasa berupa barang fisik seperti 

kendaraan pemerintah, sarana olah raga, souvenir liburan, dll. 

Menurut Ryff (1989), orang bisa lebih bahagia ketika mereka 

mampu menerima kehidupan mereka saat ini, memiliki hubungan 

yang positif dengan orang lain, mempunyai kemampuan mengatasi 

stres serta mengarahkan diri mereka sendiri menetapkan tujuan 

serta sasaran dalam hidup, mampu dan merasa bermakna. Model 

kesejahteraan ini telah diselidiki dalam berbagai penelitian dan 

hasilnya menunjukkan jika 6 dimensi independen berhubungan 

serta memiliki konstruksi kesejahteraan (C.R. Snyder & Shane J. 

Lopez, 2007). 

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kesejahteraan psikologis dapat berpengaruh terhadap sikap 

profesionalisme seperti yang diharapkan. Telah ada penelitian yang 
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dilakukan oleh Fatmawati (2008) yang berjudul “Pengaruh 

Kesejahteraan Guru Terhadap Profesionalisme Mengajar” dengan 

jumlah responden sebanyak 50 orang atau guru STM 

Mohammadiya Salatiga. Hasil penelitian ini adalah kesejahteraan 

memiliki hubungan yang signifikan dengan sikap profesionalisme. 

Berdasarkan penjelasan di atas, pekerjaan polisi tidak dapat 

diprediksi dan tidak ada batasan waktu yang jelas. Ini seperti 

"menjemput sebuah bola", kapan pun orang membutuhkan bantuan 

polisi, polisi akan siap. Orang-orang yang juga ditemui polisi 

berasal dari kelompok yang berbeda dengan sikap dan kepentingan 

yang berbeda-berbeda. Polisi juga memiliki masalah pribadi yang 

perlu ditangani dan diselesaikan, seperti masyarakat pada 

umumnya. Akan tetapi seorang polisi dituntut untuk dapat bekerja 

dengan tingkat profesionalisme tinggi, artinya bagaimanapun juga 

tugas dan tanggung jawabnya wajib dijadikan nomor satu. Perilaku 

ini sejalan pada semangat perjuangan polri seperti digambarkan 

pada Tri Brata dan Catur Prasetya. Dalam masyarakat, kepentingan 

kelompok seringkali berbenturan satu sama lain (Ricardo, 2002).  

Berdasar pada data dan penjelasan latar belakang masalah di 

atas, penulis ingin membuktikan bahwa adakah hubungan antara 

kecerdasan emosional dan kesejahteraan psikologis dengan sikap 

profesionalisme pada anggota polri. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ada hubungan antara kecerdasan emosional dan 

kesejahteraan dengan sikap profesionalisme pada anggota polri 

bagian dit samapta? 

2. Apakah ada hubungan antara kecerdasan emosional dengan 

sikap profesionalisme pada anggota polri bagian dit samapta? 

3. Apakah ada hubungan antara kesejahteraan dengan sikap 

profesionalisme pada anggota polri bagian dit samapta? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk menganalisis apakah terdapat hubungan antara 

kecerdasan emosional dan kesejahteraan psikologi dengan 

sikap profesionalisme pada anggota polri bagian dit samapta. 

2. Untuk mengukur hubungan antara kecerdasan emosional 
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dengan sikap profesionalisme pada anggota polri bagian dit 

samapta. 

3. Untuk mengungkap hubungan antara kesejahteraan psikologi 

dengan sikap profesionalisme pada anggota polri bagian dit 

samapta. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah referensi 

ilmiah bagi perkembangan ilmu Psikologi khususnya Psikologi 

Industri dan Organisasi, serta dapat menjadi pertimbangan bagi 

penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan kecerdasan 

emosional, kesejahteraan dan sikap `profesionalisme. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi anggota polri terkhusus subject penelitian, dapat 

menambah pengetahuan dan wawasan kepada personil polri 

tentang kecerdasan emosional, kesejahteraan psikologis serta 

sikap profesionalisme dalam bertugas. 

 

b. Bagi instansi, Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberi 

sebuah gambaran kepada individu ataupun instansi 

kepolisian tentang kecerdasan emosional, kesejahteraan 

psikologis dan sikap profesionalisme pada polisi sesuai 

dengan harapan masyarakat. 

 

c. Bagi peneliti selanjutya, hasil dari penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi acuan dalam pembuatan tugas akhir 

selanjutnya dibidang Psikologi Industri dan Organisasi 

khususnya mengenai Penelitian ini dapat dijadikan acuan 

bagi peneliti selanjutnya dengan topik yang sama, tetapi 

dengan pengembangan variabel atau perbedaan variabel 

yang digunakan  nantinya. 

E. Penelitian Terdahulu  

Dalam beberapa tahun terakhir ini terdapat penelitian-

penelitian terdahulu yang relevan berfungsi sebagai pedoman 

dalam melakukan kegiatan penelitian ini, adapun terdapat 

persamaan maupun perbedaan dari setiap masing-masing 
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penelitian. Terdapat penjelasan dari beberapa penelitian tentang 

kecerdasan emosional, kesejahteraan psikologis, dan sikap 

profesionalisme, yang dijadikan pedoman peneliti yaitu sebagi 

berikut:  

 

1. Susanti (2007) 

Penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2007) dengan 

judul penelitian “Hubungan Antara Kecerdasan Emosional 

Dengan Profesionalisme Pada Polisi Fungsi Samapta 

Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang”. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menunjukkan adanya hubungan 

positif-signifikan antara kecerdasan emosional dengan 

profesionalisme pada polisi, jumlah subjek 70 responden. 

Kemudian, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan positif sangat signifikan antara kecerdasan 

emosional dengan sikap profesionalisme pada anggota polri 

yang ditunjukkan dengan angka korelasi rxy=0,52 dengan 

p=0,000 (p<0,05). Adapun perbedaan penelitian yang akan 

dilakukan dengan peneleitian tersebut yaitu terdapat 

penambahan variabel pada penelitiaan yang akan dilakukan 

yaitu kesejahteraan psikologis sebagai variabel bebas (X2), 

serta tempat penelitian berbeda. 

2. Suhendro (2009) 

Penelitian yang dilakukan oleh Haryono Suhendro 

(2009) yang berjudul “Hubungan Iklim Organisasi Sekolah, 

Kecerdasan Emosional Guru, Dan Pengetahuan Teknologi 

Informasi Dengan Profesionalisme Guru SMK Produktif”. 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan 

antara iklim akademik sekolah, kecerdasan emosional, 

kecerdasan emosional, dan pengetahuan tentang teknologi 

informasi dan industri dengan sikap profesionalisme guru 

produktif SMK di Indrmayu, dengan jumlah subjek sebanyak 

61 responden. Kemudian, hasil dari penelitian ini adalah 

terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara 

kecerdasan emosional guru dengan profesionalisme guru 

produktif SMK Negeri Kelompok Teknologi dan Industri se-
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Kabupaten Indramayu. Adapun perbedaan antara penelitian 

yang akan dilakukan dengan penelitian terebut adalah terdapat 

dua variabel bebas yaitu kecerdasan emosional dan 

kesejahteraan, serta menghilangkan variabel hubungan iklim 

organisasi sekolah, dan pengetahuan teknologi informasi pada 

penelitian sebelumnya. Perbedaan yang selanjutnya berada 

pada lokasi penelitian serta subjek berbeda. 

 

3. Rani, Syihab & Paramita (2020) 

Penelitian yang dilakukan oleh Rani, Syihab & 

Paramita (2020) dengan judul penelitian “Hubungan Antara 

Psychological Well-Being Dan Problematic Internet Use Pada 

Emerging Adult”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

psychological well-being dan problematic internet use pada 

emerging adult, dengan jumlah subjek sebanyak 210  

emerging adult di Jakarta. Hasil  dari penelitian tersebut 

adalah terdapat hubungan signifikan negatif antara semua 

dimensi psychological well-being (self-acceptance, positif 

relation with others, autonomy, enviromental msitery, purpose 

in life, personal growth) dan problematic internet use. Adapun 

perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang 

akan dilakukan yaitu variabel bebas kecerdasan emosional 

(X1) dan kesejahteraan psikologis pada penelitian yang akan 

dilakukan menjadi variabel bebas kedua (X2) kemudian 

menghapus variabel problematic internet use. Perbedaan yang 

selanjutnya terletak di lokasi penelitian serta subjek 

penelitian. 

 

4. Pama, Herwanti & Bina (2016) 

Penelitian yang dilakukan oleh Pama, Herwanti & 

Bina (2016) dengan judul penelitian “Hubungan Antara 

Kecerdasan Emosional Dengan Kinerja Perawat Di Ruang 

Rawat Inap Kelas III (Ruang Cempaka Dan Kelimutu) RSUD 

Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang”. Tujuan dari penelitian 

tersebut untuk menganalisis hubungan antara kecerdasan 

emosional dengan kinerja perawat di ruang rawat inap kelas 
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III RSUD Prof. DR. W. Z. Jihannes Kupang, dengan jumlah 

responden sebanyak 36 subjek. Hasil penelitian ini 

menunjukkan adanya hubungan antara kecerdasan emosional 

dengan kinerja perawat di ruang rawat inap kelas III RSUD 

Prof. DR. W. Z. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan 

penelitian yang akan dilaksanakan yaitu variabel terikat pada 

penelitian yang akan dilakukan adalah sikap profesionalisme 

untuk variabel terikat (Y) serta terdapat penambahan pada 

variabel bebas yaitu kesejahteraan (X2), dan perbedaan 

selanjutnya terletak pada subjek, serta lokasi penelitiannya 

berbeda. 

 

5. Abidin (2013) 

Penelitian yang dilakukan oleh Abidin (2013) dengan 

judul penelitian “Hubungan Antara Kecerdasan Emosional 

Dengan Kinerja Guru”. Tujuan dari penelitian ini adalah 

mencari jawaban dari rumusan masalah yaitu: “adakah 

hubungan antara kecerdasan emosional dengan dengan kinerja 

pada guru SDI Sabilil Huda Sumorame, Candi Kabupaten 

Sidoarjo. dengan jumlah responden 25 subjek. Hasil 

penelitian tersebut yaitu terdapat hubungan yang signifikan 

antara kecerdasan emosional  dengan kinerja guru dengan 

koefisien korelasi 0,647. Adapun perbedaan penelitian yang 

akan dilakukan dengan penelitian tersebut ialah variabel 

terikat (Y) pada penelitian yang akan dilakukan yaitu 

profesionalisme. Serta terdapat penambahan variabel bebas 

yaitu kesejahteraan (X2), dan subjek serta lokasi peneltian 

yang berbeda. 

 

 

6. Fatmawati (2008) 

Penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati (2008) 

dengan judul “Pengaruh Kesejahteraan Guru Terhadap 

Profesionalisme Mengajar”. Tujuan dari penelitian tersebut 

ialah untuk menganalisis kesejahteraan guru terhadap 

profesionalisme mengajar, dengan jumlah responden 
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sebanyak 50 subjek atau seluruh guru di STM 

Muhammadiyah Salatiga. Hasil dari penelitian tersebut adalah 

tingkat kesejahteraan pada guru STM Muhammadiyah 

Salatiga 48% berada pada kategori tinggi, 24% berada di 

kategori sedang, dan pada kategori rendah ada 28%. Pada 

tingkat profesionalisme 32% pada kategori tinggi, 52% pada 

kategori sedang, dan 16% pada kategori rendah. Dengan 

demikian terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara 

kesejahteraan guru terhadap profesionalisme mengajar. 

Adapun pembeda dalam penelitian yang akan dilaksanakan 

yaitu menambahkan variabel kecerdasan emosional untuk 

variabel bebas (X2), dan pembeda selanjutnya terdapat pada 

lokasi penelitian serta subjek. 

 

7. Kasih (2019)  

Penelitian yang telah dilakukan Intan Kasih (2019) 

yang berjudul “Hubungan Antara Syukur Dengan 

Psychological Well Being Pada Pedagang Pasar Tradisional 

(Pasar Baru Arengka)”. Tujuan dari penelitian tersebut ialah 

guna mengetahui adanya hubungan atau tidak antara rasa 

syukur dengan psychological well-being pada pedagang pasar 

tradisional, dengan jumlah responden sebanyak 155 orang 

pedagang pasar tradisional yang berjualan di Pasar Baru 

Arengka Pekanbaru. Dari penelitian tersebut mendapatkan 

hasil jika variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini 

secara bersamaan ataupun tidak memiliki hubungan positif-

signifikan dengan variabel terikat berdasarakan analisis yang 

didapat r=0,568, p=0,000. Adapun perbedaan penelitian yang 

akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya adalah variabel 

Psychological Well Being sebagai variabel bebas pada 

penelitian yang akan dilakukan,  sedangkan pada penelitian 

terdahulu sebagai variabel terikat. Perbedaan selanjutnya 

terletak pada lokasi penelitian serta subjek yang berbeda. 

 

8. Perangin-angin (2014) 

Penelitian yang dilakukan oleh Eva Emeninta Br. 
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Perangin-angin (2014) yang berjudul “Hubungan Antara 

Kecerdasan Emosional Dengan Prilaku Prososial Pada Polisi”. 

Tujuan dari penelitian tersebut ialah guna mengetahui adanya 

hubungan atau tidak antara kecerdasan emosional dengan 

perilaku prososial pada polisi, dengan jumlah responden 

sebanyak 89 orang polisi. Dari penelitian tersebut mendapat 

hasil kalau variabel bebas yang digunakan dalam penelitian 

ini secara bersamaan maupun tidak, tetap memiliki hubungan 

positif-signifikan dengan variabel terikat berdasarakan analisis 

yang didapat r=0,813, p=0,000. Adapun perbedaan penelitian 

yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya adalah 

variabel terikat yang digunakan berbeda, perbedaan 

selanjutnya terletak pada lokasi. 

 

9. Khairunnisa (2021) 

Penelitian yang dilaksanakan Khairunnisa (2021) 

yang berjudul “Pengaruh Kesejahteraan Psikologis Terhadap 

Stres Kerja Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Aceh Timur”. Tujuan dari penelitian ini ialah 

untuk melihat pengaruh kesejahteraan psikologis terhadap 

stres kerja Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Aceh Timur, dengan jumlah responden sebanyak 

69 orang. Dari penelitian tersebut memberikan hasil bahwa 

terdapat pengaruh kesejahteraan psikologis sebesar 14,2% 

terhadap stres kerja Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Aceh Timur. Adapun perbedaan 

penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya 

adalah variabel terikat yang digunakan berbeda, perbedaan 

selanjutnya terletak pada lokasi.  

 

 

10. Fitriani (2016) 

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani (2016) yang 

berjudul “Pengaruh Kesejahteraan Psikologis Terhadap Stres 

Kerja Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Aceh Timur”. Tujuan dari penelitian ini ialah 



15 
 

 
 

untuk melihat pengaruh kesejahteraan psikologis terhadap 

stres kerja Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Aceh Timur, dengan jumlah responden  sebanyak 

69 orang. Dari penelitian tersebut memberikan hasil bahwa 

terdapat pengaruh kesejahteraan psikologis sebesar 14,2% 

terhadap stres kerja Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Aceh Timur. Adapun perbedaan 

penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya 

adalah variabel terikat yang digunakan berbeda, perbedaan 

selanjutnya terletak pada lokasi. 

 

11. Mami dan Suharnan (2015)  

yang menunjukkan bahwa semakin tinggi self esteem 

individu maka semakin tinggi pula kesejahteraan psikologis 

pada individu terkait. Hal ini berlaku pula sebaliknya, 

semakin rendah self esteem maka semakin rendah pula 

kesejahteraan psikologis pada individu terkait. Ketika individu 

memiliki self esteem yang tinggi maka ia akan menikmati 

hidupnya serta menjalaninya dengan rasa nyaman. Perasaan 

bahagia yang dimiliki oleh subjek, dapat membantu subjek 

dalam penerimaan diri serta menumbuhkan tujuan dalam 

hidupyang dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis 

mereka. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA

 

A. Sikap Profesionalisme 

1. Definisi Sikap Profesionalisme  

Sikap profesionalisme adalah proses yang 

mengkhususkan diri dalam keterampilan tertentu yang 

diperoleh melalui pendidikan khusus dan mematuhi dan 

mempraktikkan kode etik profesional. Sage (2005) 

berpendapat bahwa profesionalisme Polri dapat diartikan 

sebagai peningkatan kualitas sumber daya manusia Polri, 

penegakan hukum yang tegas namun tetap menunjukkan 

wujud polisi sipil. Polisi sipil adalah polisi yang menjaga 

harkat dan martabat manusia dalam pekerjaannya, mampu 

menjalankan tugasnya tanpa kekerasan, dan siap 

mendengarkan dan menjadi sumber permasalahan 

masyarakat. (Rahardjo, 2002). 

Pengertian profesionalisme menurut Koehn (2000) ialah 

sikap profesionalisme adalah sebuah proses yang 

dimaksudkan guna membantu klien atas dasar kepercayaan 

dan bertanggung jawab dengan tindakan yang dilakukan. 

Whitlam (Djamin, 2000) menyatakan kalau sikap 

profesionalisme berarti memberi pelayanan berbasis ilmu 

pengetahuan kepada klien berdasar pada ilmu pengetahuan. 

Profesionalisme pun melibatkan pengendalian perilaku 

otonom serta perilaku kompeten. Meliala (2005) juga 

menafsirkan perilaku profesional sebagai praktik mandiri 

atau otonom berdasar pada pengetahuan dan perilaku yang 

berkelanjutan dalam  profesinya. 

(Sadjijono,2008) Profesionalisme Polisi dibutuhkan 

dalam rangka menjalankan tugasnya dengan baik sebagai 

pemelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat 

maupun sebagai penegak  hukum. Dalam hal ini 

hukum memberikan kekuasaan dan kewenangan terhadap 

Polisi untuk melakukan tindakan-tindakan operasional yang 

bersifat independen/ mandiri. Kemandirian ini sangat 
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penting artinya karena dapat menunjukkan bahwa dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya telah sesuai dengan aturan 

hukum, dan pada saat penerapan hukum itu dilakukan maka 

diterapkan secara professional dan netral (tanpa adanya 

niatan untuk memihak siapapun). 

Menurut Siagian (2009) profesionalisme adalah 

kehandalan dan keahlian dalam pelaksanaan tugas sehingga 

terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat dan 

dengan prosedur yang mudah di pahami dan diikuti oleh 

masyarakat. 

Anggota Kepolisian pada hakikatnya adalah manusia 

yang hidup bermasyarakat dan saling melakukan interaksi 

antar individu. Manusia secara individu dalam menjaga 

kelangsungan hidupnya melakukan interaksi dengan 

individu yang lain serta membutuhkan bantuan orang lain 

karena tidak mungkin manusia hidup di dunia sendirian. 

Kode Etik Profesi Kepolisian mengandung jabaran pedoman 

perilaku setiap anggota Kepolisian dalam berhubungan 

dengan masyarakat ketika menjalankan tugas dan 

wewenangnya, maupun ketika tidak sedang menjalankan 

tugas dan wewenangnya ditengah-tengah masyarakat 

(Sadjijono, 2008). Profesionalisme di kepolisian adalah 

perilaku, pola pikir, tindakan, sikap dalam bentuk ilmu 

kepolisian dan didedikasikan untuk kemanusiaan, menjaga 

ketertiban, melindungi dan memelihara hukum. Setiap 

tindakan merupakan tindakan profesional dari seorang polisi. 

Berdasar pada pengertian-pengertian tersebut, bisa 

ditarik kesimpulan kalau profesionalisme dalam kepolisian 

yaitu sikap, pola pikir, tindakan, perilaku anggota kepolisian 

berlandaskan dengan ilmu pengetahuan, ilmu kepolisian, dan 

etika di kepolisian khususnya pada pelayanan yang terbaik 

untuk merealisasikan ketertiban, keamanan dan penegakan 

hukum pada masyarakat. 
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2. Faktor yang Mempengaruhi Sikap Profesionalisme 

Sebenarnya, istilah sikap profesionalisme paling cocok 

untuk individu polisi, tidak untuk organisasi. Masing-masing 

individu polisi mempunyai kompetensi dan kewenangan 

profesional sebagai individu polisi (Meliala, 2005). Akan 

tetapi, usaha dalam meningkatkan sikap profesionalisme 

bukan cuma diberatkan pada individu polisi. Bermacam 

faktor eksternal dari individu polisi turut menentukan 

keberhasilan dalam meningkatkatkan sikap profesionalisme 

pada polisi. Berdasar pada penjelasan di atas, dalam 

meningkatkan kemampuan sikap profesionalisme 

dipengaruhi pada beberapa faktor, sebagai berikut: 

 

a. Faktor Internal 

Polisi setiap hari menghadapi tugas tak terduga 

serta berhadapan langsung dengan publik, dan dituntut 

untuk mempunyai kemampuan mengendalikan emosi 

sepenuhnya atau memiliki kecerdasan emosional yang 

baik. Menurut Robbins (2009) Kecerdasan emosional 

(emotional inttelligence) adalah kemampuan seseorang 

untuk mendeteksi serta mengelola petunjuk-petunjuk 

dan informasi emosional. (Uno, 2011) menjelaskan 

tentang kecerdasan emosional merupakan kemampuan 

untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi 

frustasi, mengendalikan dorongan hati dan tidak 

melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati 

dan menjaga agar beban stres tidak melumpuhkan 

kemampuan berpikir, berempati dan berdoa. 

b. Faktor Eksternal 

1. Pendidikan dan Pelatihan 

Pendidikan dan pelatihan dapat diartikan 

suatu proses belajar mengajar dengan menggunakan 

teknik atau metode tertentu, guna meningkatkan 

keterampilan sesorang atau sekelompok orang dalam 

menangani tugas dan fungsi melalui prosedur yang 
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sistematis dan terorganisasi yang berlangsung dalam 

kurun waktu yang relatif singkat (Harsono, 2011). 

Menurut Djamin (2000) keterampilan sikap 

profesionalisme polisi yang sangat maju dan modern 

memerlukan pengembangan sikap profesionalisme 

polisi melalui sistematis pendidikan serta pelatihan 

yang tepat. Sikap Profesionalisme Polri wajib 

mendapat sumber daya  yang  diperlukan dan 

kredibel, sehingga kerjasama bidang pendidikan 

sangat penting untuk tercapainya sikap 

profesionalisme di kepolisian. 

2. Kesejahteraan Psikologis 

Batram & Boniwell (2007) Kesejahteraan 

psikologis berkaitan pada kepuasan individu, 

keinginan, perasaan bersyukur, kestabilan kondisi 

hati, pemaknaan dalam diri, harga diri, kebahagiaan, 

kepuasan serta sikap optimis, termasuk mengenali 

kekuatan, mengembangkan bakat-minat yang 

dipunya.  

3. Seleksi 

Menurut Kasmir (2016) seleksi adalah sebuah 

proses untuk memilih calon karyawan yang sesuai 

dengan persyaratan atau standar yang telah 

ditetapkan. Menurut Marwansyah dan Mukaran 

(2015) seleksi adalah proses identifikasi dan 

pemilihan orang-orang dan sekelompok pelamar 

yang paling memenuhi syarat untuk jabatan atau 

posisi tertentu. 

Untuk mendapatkan anggota polisi yang baik, 

dalam seleksi juga harus dilakukan dengan baik 

pula. Sistem seleksi harus dijalankan dengan 

pertimbangan kesehatan calon polisi, sehat jasmani 

serta rohani, jadi anggota polisi adalah orang-orang 

yang diseleksi dengan baik dan benar-benar terpilih. 

Salah satu pertimbangan pada sistem seleksi ialah 

pendidikan terakhir calon polisi.  
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Definisi tersebut mengacu pada fakta bahwa 

sikap  profesionalisme fokus pada keterampilan 

khusus dan keterampilan teknis polisi, yang 

didapatkan pada pendidikan khusus serta patuh pada 

kode etik, maka dari itu sistematis dalam 

pelaksanaan seleksi serta persyaratan pemilihan 

calon polisi sangat berpengaruh. 

4. Anggaran 

Polisi sebagai organisasi besar mengelola 

uang dengan jumlah yang tidak sedikit. Oleh karena 

itu, penting untuk memiliki keterampilan 

manajemen keuangann yang tepat. Pengelolaan 

keuangan terdiri dari: perencanaan, penganggaran, 

pembiayaan, pengendalian atau pengawasan, dan 

penilaian (Djamin, 2000).  

5. Lingkungan 

Keberhasilan kerja Polri  pun bergantung 

dengan keterlibatan lingkungan. Penyelewengan 

sikap personel anggota polri seringkali terjadi 

disebabkan oleh kondisi yang dihasilkan 

masyarakat. Masyarakat dengan polisi memainkan 

peran yang serupa pada peristiwa yang mengarah 

pada perilaku penyimpangan tersebut 

(Sibarani,2001). 

Berdasar pada pernyataan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa sikap profesionalisme pada 

anggota polri terdapat 2 faktor yang mempengaruhi, 

yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal 

adalah kepribadian atau kecerdasan emosional, 

sedangkan faktor eksternal meliputi pendidikan dan 

pelatihan, kesejahteraan, proses seleksi, peralatan 

dan perlengkapan, anggaran dan  lingkungan. 

3. Aspek-Aspek Sikap Profesionalisme 

Aspek-aspek Profesionalisme menurut Oemar Hamalik 

(2000) adalah: (a) potensial, (b) vokasional, (c) fungsional, 
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(d) operasional, (e) personal, (f) produktifitas. Penjelasan 

dari aspek- aspek tersebut ialah sebagai berikut: 

1. Aspek potensial adalah setiap tenaga kerja memiliki 

kemampuan yang  dapat dikembangkan. Keterampilan 

tersebut meliputi: daya ingat, daya pikir, keinginan, 

bakat, minat, motivasi. 

2. Aspek Vokasional, bahwa setiap pekerja memiliki 

kemampuan dan integritas dalam bidang tertentu, 

dengan keterampilan-keterampilan     tersebut, ia dapat 

mendedikasikan dirinya pada pekerjaan tertentu dan 

menghasilkan hasil yang lebih baik. 

3. Aspek fungsional, ialah masing-masing pekerja 

melakukan pekerjaan dengan efektif, maksudnya ia 

melakukan tugas dan pekerjaannya di bidang yang 

sesuai, misalnya pekerja yang mahir di bidang 

elektronik. 

4. Aspek Operasional, bahwa setiap tenaga kerja dapat 

menggunakan keterampilan dan kemampuannya dalam 

proses dan prosedur untuk melaksanakan aktivitas 

pekerjaannya. 

5. Aspek Personal, ialah masing-masing pekerja wajib 

mempunyai ciri-ciri kepribadian yang mendukung 

pekerjaan, contohnya: mandiri, pekerja keras, dan 

bertanggung jawab. 

6. Aspek Produktivitas, ialah masing-masing pekerja 

wajib mempunyai tujuan, untuk  menjadi  sukses dan 

memberikan hasil pada pekerjaannya, dalam bentuk 

kuantitas dan  kualitas. 

4. Ciri-ciri Sikap Profesionalisme 

Sikap Profesionalisme mencerminkan sebuah keyakinan 

masyarakat agar bergantung kepada keterampilan yang 

dimiliki pada individu yang memiliki profesi tertentu 

(Meliala, 2005). Kata profesionalisme seringkali diapakai 

pada tulisan ataupun pidato tanpa pemahaman yang jelas 

tentang maknanya dalam tulisan dan ucapan serta 

penggunaannya di lapangan. Hal tersebut seringkali 
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mencerminkan makna mendasar kata profesionalisme itu 

sendiri, sehingga dapat lebih praktis mengerti 

profesionalisme, berikut standar serta karakteristik sikap 

profesionalisme: 

 

a. Ketrampilan yang berdasar pada pengetahuan teoritis. 

b. Didapatkan dari pendidikan tinggi serta latihan 

kemampuannya diakui dengan rekan sejawatnya. 

c. Mempunyai organisasi profesi menjamin berjalannya 

budaya profesi dengan persyaratan guna memasuki 

organisasi tersebut. 

 

Penilaian profesional atau tidaknya seseorang dapat 

ditinjau dari prosesnya saat melaksanakan sebuah profesi 

yang kemudian dinilai dari buah akhir pekerjaannya dari 

segi kualitas pelayanan atau baik dan buruknya penanganan 

dalam fungsinya. Berikut penjelasan tentang karakteristik 

sikap profesionalisme untuk individu pekerja: 

a. Sikap profesionalisme menginginkan sifat mengejar 

kesempurnaan hasil sehingga dituntut guna selalu 

mengejar peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas 

dalam Polri dilaksanakan melalui pembinaan profesi. 

Dalam pasal 21 UU No.28 / 1997 tentang pembinaan 

profesi disebutkan bahwa pembinaan profesi pejabat 

kepolisian Negara RI diselenggarakan melalui 

pembinaan kode etik profesi dan pengembangan 

pengetahuan serta pengalamannya dibidang teknis 

kepolisian melalui pendidikan dan pelatihan serta 

penugasan secara bertingkat dan berlanjut (Djamin, 

2000). 

b. Seorang profesional harus mengarahkan tindakannya 

demi kebaikan masyarakat. Melayani masyarakat 

adalah salah satu tugas polisi. Dedikasi pada 

kepentingan klien ditunjukkan dengan sikap responsif 

atau cepat bertindak ketika masyarakat membutuhkan 

bantuan (Djamin, 2000). 
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c. Sikap profesionalisme membutuhkan adanya keyakinan 

pikiran serta perbuatan sehingga terjaga dengan 

efektivitas kerja tinggi. Keyakinan pikiran serta 

perbuatan bisa menjadikan seorang polisi lebih efektif 

dalam menjalankan pekerjaan. Masing-masing polisi 

seharusnya mampu bersikap konsisten. Keberanian 

polisi untuk mengatakan tidak bisa meneruskan perkara 

karena tidak cukup bukti, merupakan contoh keputusan 

profesional (Meliala, 2005). 

d. Sikap profesionalisme membutuhkan kesungguhan 

serta ketelitian kerja yang hanya bisa didapatkan 

melalui pengalaman dan kebiasaan. Bagi seorang polisi, 

kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan selama 

menjalankan tugas harusnya bisa dijadikan pedoman 

evaluasi sebagai usaha meningkatkan profesionalisme 

untuk mencapai hasil lebih baik pada tugas-tugas 

selanjutnya (Meliala, 2005). 

Seseorang yang profesional hebat bukan cuma karena 

keterampilan teknisnya tetapi juga harus memiliki rasa 

kepedulian. Kepedulian bisa dilihat karena kemauan untuk 

mendengar apa yang dibutuhkan orang lain serta melayani 

masyarakat. Kemandirian dan keprofesionalan Polri dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya dapat meningkatkan 

kepercayaan masyarakat (public) terhadap institusi Polri 

(Sudjijono, 2008). 

5. Sikap Profesionalisme dalam Perespektif Islam 

Tanggung jawab merupakan kewajiban individu 

sebagai hamba Allah yang kepadanya dititipkan amanat 

untuk menjadi pemimpin atau penguasa  (termasuk nggota 

polri), baik pemimpin dirinya sendiri maupun pemimpin 

terhadap siapapun yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh 

karena itu, sebagai orang yang mengemban amanat sebuah 

profesi, seorang anggota polri adalah pemimpin dan 

sekaligus pelayan bagi yang masyarakat untuk melayani dan 

mengayomi masyarakat dengan penuh tanggung jawab dan 

sebaik-baiknya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadits 
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yang driwayatkan oleh al-Bukhari dari Abdullah ibn Umar, 

yaitu: 

 َمسُعل   ُكلُُّكم :َوَسلَّمَ  َعَليوِ  اللُ  َصلَّي اللِ  َرُسولُ  :قَالَ  َعنوُ  اللُ  َرِضيَ  ُعَمرَ  ِإبنِ  َعن
 َعن َمسُؤلَ  َوُىوَ  َأىِلوِ  ف   َراع   َوالرَُّجلُ  ,َرع يَِّتوِ  َعن َمسعل   َوُىوَ  َراع   فَاإِلَمامُ  :َرِعيَِّتوِ  َعن
َرأَةُ  ,َرِعيَِّتوِ 

 أبِيوِ  َمالَ  ف   َراع   َواخلَاِدمُ  ,َرِعيَِّتَها َعن َمسُؤَلة   َزوِجَهاَوِىيَ  بَيتِ  ِف  َراِعَية   َوامل
 رواه صحيح حديث)َرِعيَِّتوِ  َعن َمسُؤل   وَُكلُُّكم َراع   َفُكلُُّكم َرِعيَِّتوِ  َعن َمسُؤل   َوُىوَ 

 (اخلمسو
“Setiap kamu lbertanggungjawab ataslkepemimipinanya: maka 

seoranglimam adalah pemimpinldan dia bertanggung jawab aatas 

kepemimpinanya, seorangg laki-laki adalah pemimpin di dalam 

keluarganyaadan dia bertanggung jawab aatas kepemimpinanya, 

perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia 

bertanggung jawab atas kepemimpinannya, pembantu adalah 

peminpin/penanggung jawab terhadap harta tuannya dan dia 

bertanggung jawab atas kepimimpinanya, seorang anak adalah 

pemimpin terhadap harta ayahnya dan dia bertanggung jawab 

atas kepemimpinanya, makassetiap kamu adalah pemimpin dan 

setiapkkamu bertanggung jawab atask kepemimpinannya” 

(Muttafaqun „Alaih). 

 

Kemudian terdapat amanah yangadigambarkan 

dalamabentuk keterbukaan, kejujuran, kesungguhan 

dalamamelayani, dan melakukan yang terbaik dalam 

segalaaperbuatan. Sifat ini harusadimiliki danadijiwai olehaseorang 

mukmin. khususnya bagi seseorang yang memiliki pekerjaan 

berkaitan dangan pelayanan kepada masyarakat. Dalamksurat An-

Nisa‟ ayat 58 Allah SWT berfirman : 
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Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. 

 

Berdasar pada uraian diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa sebagai anggota polri harus memiliki tanggung jawab, 

amanah dalam bentuk keterbukaan, kejujuran serta kesungguhan 

dalam melayani masyarakat agar terwujudnya sikap 

profesionalisme yang tinggi pada anggota polri. 

B. Kecerdasan Emosional 

1. Definisi Kecerdasan Emosional 

Gardner (Suparno, 2004) memberi pengertian mengenai 

kecerdasan sebagai kemampuan guna mencari solusi atas 

masalah serta menghasilkan produk pada keadaan nyata 

berbeda. Seseorang dapat disebut sukses pada kehidupannya 

jika seseorang tersebut mampu menyelesaikan permasalahan, 

memanfaatkan peluang, dapat membangun hubungan dengan 

orang lainnya dan lebih siap serta lebih cekatan dibanding 

oranglain. Kemampuan ini merupakan hasil dari suatu 

kecerdasan yaitu disebut dengan kecerdasan emosional. 

Menurut Goleman (2005) banyak orang cerdas dibidang 

akademik akan tetapi kurang dalam kecerdasan emosional, 

dan ternyata tidak berhasil untuk mencapai kesuksesan dalam 

bekerja. 

Goleman (2005) menyatakan bahwa kecerdasan 

emosional ialah kemampuan untuk memantau perasaan dalam 
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mengenali perasaan diri sendiri dan oranglain,  serta  

menggunakan  emosi   tersebut   untuk membimbing   pikiran   

dan   tindakan seseorang. Kecerdasan emosional melibatkan 

kemampuan untuk mengekspresikan emosi,  pemahaman  

tentang  kesadaran  dan  emosi,  serta   kemampuan   untuk 

mengatur dan mengendalikannya (Alder, 2001). Pendapat 

yang juga dikemukakan Lynn (2002) mendefinisikan 

kecerdasan emosional sebagai suatu dimensi dalam 

kecerdasan seseorang yang bertanggung jawab atas 

kemampuannya untuk berorganisasi dan dalam hubungan 

dengan oranglain. Suatu gagasan yang sama dikemukakan 

oleh Goleman (2005) tentang kecerdasan emosional ialah 

kemampuan mengenali emosi diri sendiri dan emosi orang 

lain,  kemampuan memotivasi  diri sendiri, dan kemampuan 

mengelola emosi diri sendiri dengan baik serta dalam 

berhubungan dengan orang lain. 

Berdasar pada berbagai penjelasan tersebut, bisa ditarik 

kesimpulan bahwa kecerdasan  emosional ialah kemampuan 

individu untuk memantau serta mengenali emosi diri dan 

emosi orang lain, kemampuan untuk memotivasi diri dan 

kemampuan mengelola perasaan secara baik sebagai pedoman 

dalam berpikir dan bertindak dalam menjalani tututan 

kehidupan setiap hari.pan setiap hari. 

2. Aspek-Aspek Kecerdasan Emosional 

Kecerdasan emosional mencakup keterampilan serta 

kekuatan emosional yang diperlukan seseorang untuk berhasil 

dalam hidup, terlepas dari keunggulan akademik serta nilai 

IQ. Kecerdasan emosional penting di kehidupan setiap hari, 

sebab kecerdasan emosional adalah kemampuan guna 

mengekspresikan perasaan, sebuah kesadaran serta 

pemahaman mengenai emosi, serta kemampuan guna 

mengatur serta mengendalikannya (Alder, 2001). 

Goleman (2005) mengemukakan 5 aspek mendasar 

pada kecerdasan emosi serta sosial yang tidak jauh berbeda 

dengan beberapa ahli lainnya, ialah: 

1. Kesadaran diri adalah kemampuan seseorang untuk 
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mengenali emosi ketika itu terjadi. Orang-orang yang 

percaya diri dengan perasaan mereka adalah pendorong 

sejati hidup mereka. 

2. Kemampuan menangani emosi, kemampuan menangani 

emosi agar emosi bisa diekspresikan dengan baik. 

Seseorang yang mahir dalam keterampilan ini akan 

bangkit dengan sangat cepat dari jatuhnya kehidupan. 

3. Motivasi diri, mampu untuk memotivasi diri, 

pengendalian diri, dan untuk menjadi kreatif. Seseorang 

yang memiliki keterampilan untuk lebih produktifldan 

efektif dalam melakukan sesuatu. 

4. Empati ialah kemampuan untuk memahami emosi orang 

lain.  

5. Membangun Hubungan, adalah keterampilan untuk 

menangani emosi oranglain. Seseorang yang hebat dalam 

keterampilan ini akan berhasil dalam bidang apapun yang 

berhubungan dengan pergaulan yang baik dengan orang-

orang sekitarnya. 

3. Faktor-faktor Yang Mmempengaruhi Kecerdasan 

Emosional 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan 

emosional dalam diri seseorang ada 2, yaitu: 

a. Faktor Internal 

Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam 

diri individu untuk menanggapi lingkungan sekitar. 

Menurut Goleman (2005), faktor yang berasal dari dalam 

diri individu tersebut dipengaruhi oleh otak emosional, 

sebagai pemberi pusat-pusat emosional kekuatan luar biasa 

untuk mempengaruhi berfungsinya bagian lain otak, 

termasuk pusat-pusat untuk pikiran. 

b. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar 

individu dan mempengaruhi individu untuk mengubah 

hidup. Pengaruh luar yang bersifat langsung dapat terjadi 

secara perorangan, kelompok, atau sebaliknya. Sementara 

factor luar yang bersifat tidak langsung, yaitu melalui 
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perantara, misalnya media massa. Faktor luar lain dapat 

melalui lingkungan fisik dan lingkungan social tempat 

individu berada, berinteraksi dan berhubungan dengan 

oranglain (Goleman, 2005). 

4. Kecerdasan Emosional Dalam Perspektif Islam 

Allah menitipkan emosi pada manusia tentunya 

memiliki tujuan tersendiri. Dalam kitabnya Utsman Najati 

menjelaskan tentang emosi dalam diri manusia yaitu baik 

manusia maupun hewan mengalami kondisi tegang maupun 

kondisi menggembirakan. Emosi yang muncul jika dirasakan 

dicermati sebetulnya bertujuan untuk kelangsungan hidup 

makhlukdan akan berdampak positif dikala emosi tidak 

berlebihan namun ketika emosi yang mencuat pada makhluk 

terjadi secara berlebihan akan bardampak negatif. Emosi yang 

berlebihan tidak hanya menyakiti oranglain saja namun juga 

mengancam kesehatan diri sendiri kemungkinan menderita 

darah tinggi dan berbagai penyakit lainnya. 

Utsman Najati menyatakan manusia ketika marah 

kekuatannya cenderung bertambah, dalam melakukan 

pekerjaan berat dan keras sehingga memungkinkan dapat 

mempertahankan diri dari berbagai rintangan. Dalam surat al-

Araf ayat 150 ini Allah menggambarkan emosi yang marah : 

                  

               

                     

                

                  
150. dan tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya 

dengan marah dan sedih hati berkatalah dia: "Alangkah 
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buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah kepergianku! 

Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu[571]? dan 

Musapun melemparkan luh-luh[572] (Taurat) itu dan 

memegang (rambut) kepala saudaranya (Harun) sambil 

menariknya ke arahnya, Harun berkata: "Hai anak ibuku, 

Sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan 

Hampir-hampir mereka membunuhku, sebab itu janganlah 

kamu menjadikan musuh-musuh gembira melihatku, dan 

janganlah kamu masukkan aku ke dalam golongan orang-orang 

yang zalim" 

 

Ayat di atas menggambarkan emosi marah yang 

merundung nabi Musa ketika tahu bahwasa umatnya kembali 

menyembah berhala lalu tindakan nabi Musa yaitu membuat 

lauh dan menarik kepala saudaranya.Sebenarnya msih ada 

emosi cinta, benci, cemburu dan yang lain-lain, masing-masing 

emosi memunculkan dorongan untuk bertindak. 

C. Kesejahteraan Psikologis 

1. Definisi Kesejahteraan Psikologis 

Kesejahteraan psikologis (psychological well-being) 

merupakan kondisi tercapainya kebahagiaan tanpa adanya 

gangguan psikologis yang ditandai dengan kemampuan 

individu mengoptimalkan fungsi psikologisnya. Ryff dan 

Singer dalam Snyder dan Lopez (2002) menguraikan 

kesejahteraan psikologis merupakan fungsi optimal dari 

fungsi psikologis seseorang. Kesejahteraan psikologis 

ditempat kerja sebagai tingkat perasaan dan tujuan psikologis 

yang dirasakan seseorang di tempat kerja (Robertson dan 

Cooper, 2011). 

Kesejahteraan psikologis yang tinggi berkaitan dengan 

sedikitnya gejala ketidaksehatan mental, fungsi sosial yang 

lebih positif, relasi interpersonal yang lebih tinggi, kesehatan 

yang lebih baik, karakteristik dan kemampuan beradaptasi 

yang lebih baik, dan kemampuan kognitif yang lebih baik 

(Diener, 2009). 

Pendapat lain juga diungkapkan oleh Raudatussalamah 



30 
 

& Susanti (2014) kesejahteraan psikologis atau 

psychological well-being adalah suatu kondisi dimana 

individu menjadi sejahtera dengan menerima diri, memiliki 

tujuan hidup, mengembangkan relasi yang positif dengan 

orang lain, menjadi pribadi yang mandiri, mampu 

mengendalikan lingkungan, dan terus bertumbuh secara 

personal. Sejahtera secara psikologis bukan hal yang mudah 

untuk dicapai, individu tidak hanya sehat secara fisik akan 

tetapi harus sehat secara psikologis. 

Kesejahteraan psikologis berarti bahwa sesorang 

mempunyai sikap  positif terhadap dirinya sendiri atau orang 

lain, membuat keputusan sendiri, mengatur perilakunya, 

menciptakan lingkungan dan mengelola lingkungan yang 

sesuai dengan kebutuhannya, serta berjuang mengeksplor 

dan mengembangkan diri (Ryff, 1989). Brim (Hamburg, 

2009) menjelaskan bahwa kesejahteraan psikologis adalah 

konsep teoritis yang mengacu pada keadaan psikologis 

seseorang yang seimbang dalam diri seseorang, dikenal juga 

sebagai kesehatan mental dan kesejahteraan. Konsep modern 

kesejahteraan psikologis menekankan ciri-ciri positif dari 

pertumbuhan dan perkembangan individu (dalam Rezki Suci 

dkk, 2015). 

Kesejahteraan psikologis   ialah   keadaan   di   mana   

seseorang   menerima   dirinya apa adanya, membangun 

hubungan yang hangat bersama orang lain, tidak tergantung 

pada tekanan sosial, mengendalikan lingkungan eksternal, 

memiliki makna hidup, dan bisa mewujudkan potensi diri 

secara  terus-menerus (Fitriani, 2016). 

Berdasar pada pendapat dan penjelasan di atas, 

kesejahteraan psikologis adalah kemampuan individu untuk 

menerima kondisinya, memiliki makna dalam hidupnya, 

mempunyai tujuan hidup, mempunyai hubungan yang 

harmonis bersama orangllain, dan berpartisipasi untuk 

menjamin bahwa ada berbagai kegiatan dan memiliki 

kemampuan untuk mengatur dan memutuskan tindakannya. 

2. Aspek-aspek Kesejahteraan Psikologis 
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Ryff (2007) mengemukakan bahwa Psychological Well 

Being (Kesejahteraan Psikologis) memiliki 6 aspek yaitu: 

a. Penerimaan Diri 

Individul dengan penerimaan diri berarti sesorang 

tersebut mempunyai sikap positif pada dirinya sendiri, 

mengakui dan menerima bermacam-macam aspek dari 

dirinya, serta merasa positif mengenai hidupnya di masa 

lalu. 

 

 

b. Pengembangan Diri 

Individu mempunyai perasaan bahwa 

perkembangan serta bakat yang ditanyakan serta terbuka 

untuk pengalaman baru. 

 

c. Tujuan Dalam Hidup 

Individu mempunyai perasaan bahwa hidup ialah 

proses pembelajaran, perubahann, dan pertumbuhan 

berkelanjutan. 

 

d. Penguasaan Lingkungan 

Individu dengan kesadaran lingkungan ialah orang  

yang mempunyai  kemampuan dan merasa  dapat 

memanajemen lingkungan yang beragam dan secara 

pribadi menentukan atau menciptakan komunitas yang 

tepat. 

 

e. Anatomi 

Menjadi penentu nasib sendiri, mandiri, dan diatur 

dengan cara internal menolak tekanan sosial guna 

berpikir serta bertindak dengan cara tertentu dan 

memperbaiki diri sendiri secara kriteria individu. 

 

f. Hubungan Positif Yang Lain 

Pribadi yang mempunyai hubungan positif 

bersama orang lain sebagai seseorang yang mempunyai 
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hubungan hangat, memuaskan, serta saling percaya 

antara satu dengan yang lainnya, yang dapat 

memperhatikan kesejahteraan orang-orang di sekitar, 

berempati dengan mereka, mencintai mereka, dan 

membangun hubungan timbal balik. 

 

Berdasar pada penjelasan diatas, bisa ditarik 

kesimpulan kalau kriteria psychological well being meliputi 

penerimaan diri. Artinya, seseorang wajib dapat menerima 

dirinya apa adanya, dan hubungan positif dengan orang lain 

dapat menjalin hubungan baik dengan keluarga. Otonomi, 

ialah memiliki kemandirian dalam mengambil keputusan. 

Penguasaan lingkungan, yaitu mampu berkompetisi pada 

lingkungan. Tujuan hidup adalah mempunyai tujuan serta 

makna dalam hidup dan pengembangan kehidupan. 

Kepribadian yaitu kemampuan individu untuk 

mengembangkan potensi diri serta keterbukaan diri. 

 

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan 

Psikologis 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Psychological Well 

Being (Kesejahteraan Psikologis) menurut Ryff & Singer 

(1996) : 

a. Usia 

b. Jenis Kelamin 

c. Status Sosial 

d. Perbedaan Budaya 

e. Religiusitas 

D. Hubungan Antara Kecerdasan Emosional dan Kesejahteraan 

Psikologis Dengan Sikap Profesionalisme Pada Anggota Polri  

Polisi ialah salah satu dari sekian banyak profesi yang 

selalu dibutuhkan untuk bisa bekerja sebaik mungkin. Profesi 

yang selalu dituntut untuk menguasai pengetahuan yang 

didapatkan dari pendidikan dan pelatihan jangka panjang dan 

hubungan antara pekerja dengan klien (Rahardjo, 2002). Sikap 

profesionalisme adalah pola berpikir, tindakan, serta perilaku 
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seseorang saat melaksanakan tugas berdasar dengan pengetahuan, 

keterampilan, dan norma-norma etika profesi yang 

dipersembahkan untuk kemanusiaan. Sikap profesionalisme 

didorong oleh komitmen untuk melakukan yang terbaik demi 

kepentingan publik. 

Whitlam (Djamin, 2000) mengemukakan jika sikap 

profesionalisme memiliki arti memberi pelayanan sangat baik 

kepada klien berdasarkan ilmu pengetahuan. Sikap 

profesionalisme mencakup perilaku otonom serta kemampuan 

untuk mengontrol perilaku. Meliala (2005) menyatakan kalau 

Sikap profesionalisme menuntut perilaku mandiri atau otonom 

berdasarkan pengetahuan dan sikap yang konsisten. Petugas 

polisi dikatakan ahli jika memiliki kemampuan memilih jalan, 

jalur, maupun bentuk kegiatan untuk sampai pada tujuannya 

(Meliala, 2005).  Polisi yang profesional ialah polisi  yang 

mengetahui,  memahami,  serta mengerti dari tugas, wewenang, 

tanggung jawabnya sebagai polisi (Sibarani, 2001). 

Dalam melaksanakan tugas serta wewenang Polri sebagai 

penegak hukum di negara, mengayomi, melindungi, serta 

melayani masyarakat, senantiasa diinginkan bisa dilaksanakan 

dengan sikap profesionalisme tinggi. Pekerjaan melayani 

masyarakat bukanlah tugas yang mudah. polisi tidak boleh mudah 

terprovokasi dan tetap bisa mengendalikan diri. Kemampuan 

mengendalikan emosi ketika masalah muncul akan membawa 

kebaikan. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang polisi yang 

baik, diperlukan kecerdasan emosional (Ariyaningsih, 2009). 

Melayani masyarakat di kepolisian merupakan tanggung jawab 

utama polisi dengan fungsi Dit Samapta untuk mengontrol massa. 

Polisi Dit  Samapta diinginkan bisa memberi pelayanan serta 

perlindungan pada pengunjuk rasa dengan cara yang santun, 

ramah dan bersahabat. Keberhasilan pelaksanaan polisi sebagai 

pengendali masa dapat dilihat ketika demonstrasi berjalan lancar 

antara dua kelompok pengunjuk rasa tanpa ada bentrokan dengan 

polisi. 

Idealnya, polisi dapat memberikan perlindungan dan 

pelayanan kepada masyarakat umum ketika menyampaikann 
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pendapatnya di depan orang banyak. Profesionalisme yang tinggi 

sebagai pengendali masa ditampilkan oleh minimnya tindakan 

keras dalam menghadapi pendemo. Tindakan keras semacam itu 

tidak jarang dimulai dengan usaha menertibkan serta 

mengamankan para pendemo. Menjaga keamanan serta ketertiban 

pada keadaan berantakan tentu merupakan tugas yang tidak 

mudah, ditambah dengan situasi sekitar kurang menyenangkan 

berupa cuaca panas serta kondisi fisik yang menurun. Saat 

menghadapi keadaan yang menegangkan ini, tidak heran jika 

polisi yang mengendalikan massa kehilangan kendali dan 

menyebabkan kekerasan. 

Sikap profesionalisme  polisi  dipengaruhi oleh  beberapa 

faktor:  internal   dan eksternal. Faktor internal ialah kecerdasan 

emosional, Menurut Robbins (2009) Kecerdasan emosional 

(emotional inttelligence) adalah kemampuan seseorang untuk 

mendeteksi serta mengelola petunjuk-petunjuk dan informasi 

emosional. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal terdiri dari 

pendidikan pelatihan, kesejahteraan psikologis, seleksi, dana / 

anggaran, dan lingkungan. Misi utama kepolisian terkait dengan 

kepentingan masyarakat. Polisi dituntut untuk mempunyai 

kemampuan mengendalikan emosi sepenuhnya atau memiliki 

kecerdasan emosional yang baik 

Orang yang menjalankan bermacam masalah hidup tidak 

cuma ditekan untuk mengenali potensi intelektual mereka, tapi 

termasuk keterampilan emosional dan sosial mereka yaitu 

kemampuan yang dapat mengenal emosi diri mereka, mengelola 

emosi mereka, memotivasi diri mereka sendiri, dan mengenal 

emosi orang lain. Hubungan sosial dengan orang lain. Goleman 

(2005) menyatakan bahwa kecerdasan emosional ialah 

kemampuan untuk memantau perasaan dalam mengenali 

perasaan diri sendiri dan oranglain, serta menggunakan emosi 

tersebut   untuk membimbing pikiran dan tindakan seseorang. 

Lynn (2002) mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai suatu 

dimensi dalam kecerdasan seseorang yang bertanggung jawab 

atas kemampuannya untuk berorganisasi dan dalam hubungan 

dengan oranglain. Masalah bisa diselesaikan dengan cara lain 
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yang lebih tepat selain dengan cara kekerasan atau diam. Artinya, 

hal tersebut dapat dilakukan ketika menghadapi pendemo anarkis 

dengan berdiskusi bersama-sama guna mendapatkan hasil yang 

terbaik untuk kedua belah pihak. 

Berdasar pada penjelasan di atas, kita bisa melihat bahwa 

ada hubungan  antara kecerdasan emosional dan profesionalisme, 

karena kecerdasan emosional diperlukan seseorang untuk 

mencegah kekerasan. Penggunaan kekerasan dalam 

mengendalikan massa dapat berkurang, dan kesediaan untuk 

mendengarkan dan mendiskusikan masalah bersama untuk 

menemukan solusi terbaik menunjukkan bahwa polisi sabhara 

sudah melakukan tugasnya dengan profesionalisme tinggi. 

Selain itu, sikap profesionalisme juga tidak lepas dari 

kesejahteraan psikologis anggota. Seperti yang diungkapkan oleh 

Raudatussalamah & Susanti (2014) kesejahteraan psikologis atau 

psychological well-being adalah suatu kondisi dimana individu 

menjadi sejahtera dengan menerima diri, memiliki tujuan hidup, 

mengembangkan relasi yang positif dengan orang lain, menjadi 

pribadi yang mandiri, mampu mengendalikan lingkungan, dan 

terus bertumbuh secara personal. Sejahtera secara psikologis 

bukan hal yang mudah untuk dicapai, individu tidak hanya sehat 

secara fisik akan tetapi harus sehat secara psikologis. 

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi sikap 

profesionalisme, kesejahteraan psikologis termasuk salah satu 

didalam nya. Seperti yang di  ungkapkan  oleh  Meliala  (2005)  

Pada  dasarnya,  istilah sikap profesionalisme  lebih cocok untuk 

seorang polisi, bukan organisasi. Setiap anggota kepolisian 

mempunyai kemampuan dan kewenangan profesional pribadi 

sebagai seorang polisi. Namun, usaha dalam peningkatan sikap 

profesionalisme tidak semata-mata menjadi tanggung jawab 

individu aparat kepolisian. Ada banyak faktor non-polisi yang 

menentukan berhasil atau tidaknya dalam meningkatkan keahlian 

kepolisian. Artinya, faktor eksternal seperti pendidikan pelatihan, 

kesejahteraan psikologis, seleksi, anggaran,dan lingkungan. 

Terdapat pula penelitian tentang hubungan antara 

kesejahteraan psikologis dengan sikap profesionalisme seperti 
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penelitian yang dilaksanakan oleh Isroni (2009) dengan hasil dari 

penelitiannya disebutkan bahwa motivasi kerja, masa kerja dan 

kesejahteraan psikologis memiliki kaitan yang positif dan 

signifikan dengan sikap profesionalisme. Kemudian, ada juga 

penelitian yang dilaksanakan oleh Fatmawati (2008) yang 

didapatkan dari hasil penelitian tersebut bahwa kesejahteraan 

psikologis memiliki kaitan yang signifikan dengan sikap 

profesionalisme. Hal ini menandakan bahwa kesejahteraan 

psikologis ialah lsalah satu faktor yang dapat menunjang 

tercapainya sikap profesionalisme. 

Dari uraian diatas, kesimpulannya bahwa terdapat 

hubungan antara kecerdasan emosional dan kesejahteraan 

psikologis dengan sikap profesionalisme pada anggota polri. 

 

E. Kerangka Pikir 

Berdasarkan landasan teori serta penjelasan di atas dan 

beberapa penelitian terdahulu, dapat disusun kerangka berpikir 

sebagai berikut : 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kecerdasan Emosional (X1) 

Aspek-aspek menurut Goleman 

(2005) 

1. Kesadaran Diri 

2. Pengaturan Diri 

3. Motivasi  

4. Empati 

5. Keterampilan Sosial 

 

Sikap Profesionalisme (Y) 

Aspek-aspek menurut 

Oemar Hamalik (2000) 

1. Potensional 

2. Voksaional 

3. Fungsional 

4. Operasional 

5. Personal 

6. Produktivitas 

 

Kesejahteraan Psikologi (X2) 

Aspek-aspek menurut Ryff (2007) 

1. Penerimaan Diri 

2. Hubungan Positif 

Dengan Orang Lain 

3. Otonomi 

4. Penguasaan 

Lingkungan 

5. Tujuan Hidup 

6. Pengembangan Diri  

X2) 
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Gambar.1 Kerangka pikir hubungan antara  X1 dan X2 dengan Y. 

F. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pikir diatas, maka hipotesis yang 

bisa diajukan sebagai berikut. 

1. Terdapat hubungan antara kecerdasan emosional dan 

kesejahteraan psikologis dengan sikap profesionalisme pada 

anggota polri 

2. Terdapat hubungan antara kecerdasan emosional dengan sikap 

profesionalisme pada anggota polri 

3. Terdapat hubungan antara kesejahteraan psikologis dengan 

sikap profesionalisme pada anggota polri 
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