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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kebahagiaan untuk setiap orang merupakan sesuatu yang dianggap 

palingutama, karena kebahagiaan merupakan sesuatu yang penting untuk 

kehidupan seseorang. Setiap manusia yang menjalani hidupnya ingin selalu 

merasa bahagia dalam keseharianya. Bagi manusia, hidup yang baik akan 

membawa mereka menuju kebahagiaan. Pemaknaan hidup yang positif 

merupakan hal yang sangat penting agar manusia dengan berbagai latar belakang 

dan juga dengan berbagai subjektivitas yang dimiliki, bisa meraih kebahagiaan 

atau disebut dengan istilah subjective well-being, Arbiyah, dkk 

(dalamWulandari,2010).  

Psikologi positif pada khususnya selalu berupaya melihat sisi positif 

manusia. Paradigma psikologi positif mengajak untuk melihat dengan kaca mata 

positif, bahwa di tengah ketidak berdayaan manusia, mereka selalu memiliki 

kesempatan untuk melihat hidup secara lebih positif. Manusia dipandang sebagai 

makhluk yang bisa bangkit dari segala ketidak berdayaan dan memaksimalkan 

potensi diri. Psikologi positif melihat manusia sebagai sosok yang mampu 

menentukan cara memandang kehidupan. Psikologi positif berpusat pada 

pemaknaan hidup, bagaimana manusia memaknai segala hal yang terjadi dalam 

dirinya, di mana pemaknaan ini bersifat sangat subjektif, Seligman (2005). 

Wulandari (2010) Subjective Well-being (Kesejahteraan Subjektif) yaitu 

mengacu pada bagaimana orang yangmenilai kehidupannya, termasuk dalam 
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beberapa variabel seperti kepuasaan hidup dan kepuasaan perkawinan, kurangnya 

depresi, kegelisahan, suasana hati dan emosi positif di dalam menjalani 

kehidupannya. Bottom up theories (dalam Mirza,2013) menjelaskan bahwa 

kebahagiaan dan kepuasan hidup yang dirasakan dan dialami seseorang 

tergantung dari banyaknya kebahagian kecil serta kumpulan peristiwa-peristiwa 

bahagia. Secara khusus kesejahteraan subjektif merupakan penjumlahan dari 

pengalaman-pengalaman positifyang terjadi dalam kehidupan seseorang. Semakin 

banyaknya peristiwa menyenangkan yang terjadi, maka semakin bahagia dan puas 

individu tersebut.  

Setianingsih (2011) menyatakan bahwa Setiap manusia menginginkan 

hidup penuh kebahagiaan. Banyak cara dilakukan untuk meraih kebahagiaan 

seperti mengumpulkan harta, mencari kedudukan dan popularitas.Setiap Muslim 

tentu mendambakan hidup bahagiamulai dengan mengenal Allah SWT dan ridha, 

menerima keputusan-keputusanNya, serta ikhlas menjalankan aturan-aturan-Nya. 

Semua Muslim merasa bahagiadalam menjalankan shalat, bahagia menunaikan 

zakat, bahagia bersedekah, bahagia menolong orang lain, dan bahagia 

menjalankan tugas amar ma'ruf nahi munkar. 

Berdasarkan wawancara awal pada hari sabtu, 2 April 2016 pukul 16.30 

WIB yang dilakukan kepada subjek RM dapat diketahui bahwa anggota laskar 

sedekah Surakarta belum menyadari sepenuhnya tentang sisi psikologis yang 

mereka dapat dari bersedekah. Menurut RM hanya perasaan senang yang 

dirasakan oleh orang yang melakukan sedekah, belum menyadari sepenuhnya 

bahwa sedekah yang mereka berikan dapat menjadi jalan keluar dari 
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permasalahan yang sedang dihadapi serta mampu meningkatkan kesejahteraan . 

Namun RM juga menjelaskan setelah melakukan sedekah maka akan timbul 

perasaan menyenangkan/ membahagiakan seperti halnya seorang anak kecil yang 

mendapatkan sebuah mainan yang selama ini didambakanya. Mirza (2013) 

menjelaskan bahwa dengan memberikan uang untuk beramal merangsang 

aktivitas otak padadaerah yang mengindikasikan pengalaman dan kebahagiaan. 

Subjek RM juga menjelaskan bahwa dirinya akan merasa menyesal dan ada 

perasaan yang mengganjal dalam hati apabila tidak dapat ikut serta dalam 

melakukan aksi sedekah dengan laskar sedekah Surakarta. Menurut Diener dkk 

(dalam Nabila, 2011) salah satu afek negatif individu yang mempengaruhi level 

subjective well-being yaitu adanya rasa bersalah. 

Laskar sedekah adalah sebuah komunitas yang bergerak dibidang sosial, 

diantaranya yaitu menyalurkan sedekah cepat, tepat, mudah, professional dan 

bertanggung jawab. Selain itu Laskar Sedekah juga membantu anak yatim, Piatu, 

Dhuafa, orang sakit maupun anak berkebutuhan khusus, pelajar yang tidak 

mampu, bahkan sampai membantu janda dan duda yang tidak mampu. Dengan 

adanya banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh laskar sedekah Surakarta 

tentunya ada tantangan-tantangan yang dihadapi komunitas ini. Berdasarkan 

wawancara yang dilakukan terhadap subjek RM bahwa tantangan yang biasa 

dihadapi oleh para anggota laskar sedekah Surakarta yaitu adanya perbedaan 

pendapat antara anggota satu dengan yang lain. Seni menyatukan pendapat inilah 

yang menurut RM saat ini menjadikan tantangan terbesar yang harus dihadapi. 

Dengan adanya kegiatan sosial yang banyak dilakukan oleh anggota laskar 
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sedekah Surakarta, kemudian masih ada persoalan/tantangan yang belum dapat 

diselesaikan seperti yang dijelaskan oleh subjek RM, hal tersebut tidak 

menjadikan suatu penghalang untuk melakukan kegiatan sosial, RM merasakan 

ada kebahagiaan dan kepuasan yang dirasakan saat melakukan kegiatan sosial 

yang dilakukan bersama anggota komunitas laskar sedekah Surakarta. Tobing 

(2015) melakukan penelitian untuk mengetahui kesejahteraan subjektif relawan 

skizofrenia yayasan Joint Adulam Ministry di Samarinda, penelitian yang 

dilakukan kepada tiga relawan menunjukkan adanya gambaran subjective well-

being yang berbeda. Kedua relawan secara keseluruhan merasa bahagia dalam 

hidupnya walaupun harus melakukan hubungan jarak jauh dengan keluarga, 

kemudian satu orang relawan merasa kurang bahagia dalam hidupnya karena 

banyak harapanya yang belum tercapai. Hal ini membuat peneliti tertarik 

untukmengatahui kesejahteraan subjektif yang dimiliki oleh anggota komunitas 

laskar sedekah Surakarta. 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik 

untuk mengadakan penelitian yang berjudul“subjective well-being pada anggota 

komunitas laskar sedekah Surakarta“ 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikankesejahteraan subjektif 

yang dimiliki oleh anggota komunitas laskar sedekah Surakarta 
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C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Upaya pengembangan ilmu Psikologi khususnya dalam bidang 

Psikologi sosial dan psikologi Komunitas. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi 

mengenai kesejahteraan subjektif yang dimiliki oleh orang yang 

bersedekah 

b. Bagi pelaku sedekah, diharapkan dengan adanya penelitian ini para pelaku 

sedekah dapat semakin meningkatkan dan istiqomah dalam melakukan 

sedekah 

c. Bagi peneliti lain, penelitianini diharap kan dapat dijadikan tambahan 

referensi dan perbandingan untuk peneliti lainya. 

 

  


