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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada umumnya di dunia ini pasti mengharapkan ketenangan hati dan 

ketenangan jiwa, namun belum tentu bisa mewujudkannya. Guna mencapai 

ketenangan, seseorang bersedia menerima apapun yang terjadi saat ini (menerima 

kenyataan apa adanya). Bersedia menerima dengan apa adanya akan membuat 

seseorang merasa tenang dan bahagia betapapun kenyataan pahit menimpa 

seseorang, bahkan menurut Aristoteles kebahagiaan merupakan tujuan utama  dari  

eksistensi  manusia. Setiap  orang  juga  memiliki  harapan-harapan  yang  ingin  

dicapai  guna  pemenuhan kepuasan  dalam  kehidupannya (Ningsih, 2013). 

Kepuasan hidup manusia antara yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Ada 

manusia yang puas dengan kekayaan, kemewahan, dan fasilitas yang selalu 

terpenuhi. Namun ada manusia yang puas dengan kesederhanaan, dan 

keterbatasan fasilitas. Perbedaan-perbedaan pendapat manusia mengenai kepuasan 

yang di rasakan disebut dengan subjektivitas individu atau subjective well-being.  

Subjective well-being telah berkembang pesat lebih dari dua dekade ini. 

Subejctive well-being  merupakan fenomena mengenai respon-respon afek positif 

(senang, bahagia, ketentraman) hal ini senada dengan pendapat Suh, Diener dan 

Lucas (1999) subjective well-being (kesejahteraan subjektif) mendefinisikan 

subjective well-being sebagai ketegori yang luas mengenai fenomena yang  

menyangkut  respon-respon  emosional  seseorang (rasa bahagia, ketentraman), 
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kepuasan domain, dan penilaian-penilain global atas kepuasan hidup. Kepuasaan 

hidup akan tercapai jika harapan-harapan dalam hidupnya tercapai. 

Salah satu harapan manusia adalah mengabdikan diri untuk memajukan 

bangsa atau negaranya, khususnya di pendidikan anak usia dini. Tanggung jawab 

sebagai guru mengajar anak usia dini lebih kompleks sehingga guru seharusnya 

mendapatkan hak sebagai guru, seperti mendapatkan gaji, mendapatkan fasilitas 

yang memadai untuk proses belajar mengajar. Namun kenyataan yang ada di desa 

Balerante guru belum mendapatkan haknya. Berdasarkan hasil wawancara awal 

yang dilakukan peneliti menunjukan bahwa mengajar di daerah rawan bencana 

membuat guru merasa was-was akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, 

seperti tahun 2010 saat terjadi erupsi gunung Merapi. Selain itu permasalahan 

yang terjadi di PAUD adalah guru seringkali bingung mencari tema mengajar. 

Pihak dinas belum memberikan tema-tema yang dapat menunjang pengajaran. 

Honor pun tidak didapatkan oleh para guru, mereka hanya mendapatkan uang 

lelah sebesar Rp. 24.000 perbulan.  

Keadaan desa Balerante yang rawan bencana, serta kondisi Guru PAUD 

yang terbatas namun tetap dengan senang hati mengajar inilah yang melatar 

belakangi peneliti untuk melihat lebih jauh tentang kondisi guru yang mengajar di 

PAUD, khususnya mengenai kesejahteraan guru dalam menjalankan hidupnya. 

Mengacu pada latar belakang itulah maka peneliti mengambil judul ”Subjective 

Well-Being Pada Guru Paud di Daerah Rawan Bencana”. 
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B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana 

Subjective Well-Being Pada Guru PAUD di Daerah Rawan Bencana. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:  

1. Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 

pengetahuan terhadap ilmu psikologi, khususnya psikologi pendidikan. 

2. Hasil dari penelitian diharapkan mampu untuk di manfaatkan sebagai bahan 

informasi, serta menambah wawasan mengenai subjective well-being pada 

Guru PAUD di Daerah Rawan Bencana. 

3. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian yang 

sejenis.  


