
 
 

PERBEDAAN TINGKAT STRES KERJA ANTARA ANGGOTA 

POLRI FUNGSI RESERSE DENGAN SATLANTAS DI SALATIGA 

 

 

OLEH 

ANDREA ARYA ARISONA 

80 2008 607 

 

 

TUGAS AKHIR 

Diajukan Kepada Fakultas Psikologi Guna Memenuhi Sebagian Dari Persyaratan 

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Psikologi 

 

Program Studi Psikologi 

 

 

 

 

FAKULTAS PSIKOLOGI 

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA 

SALATIGA 

2015





 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

PERBEDAAN TINGKAT STRES KERJA ANTARA ANGGOTA 

POLRI FUNGSI RESERSE DENGAN SATLANTAS DI SALATIGA 

 

 

 

 

Andrea Arya Arisona 

Sutarto Wijono 

Krismi Diah Ambarwati 

 

 

 

Program Studi Psikologi 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS PSIKOLOGI 

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA 

SALATIGA 

2015



 
 

 

i 
 

Abstrak 

Tujuan penelitian untuk melihat perbedaan tingkat stres kerja antara anggota polri 

fungsi reserse dengan satlantas di Salatiga. Partisipan dalam penelitian ini 80 anggota 

polisi yang terbagi dua kelompok, reserse dan satlantas. Teknik pengumpulan data 

menggunakan metode dengan menyebarkan angket kepada responden. Dalam 

penelitian, pengukuran skala stres kerja disusun berdasarkan aspek stres kerja milik 

Robbins (1998). Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan uji beda Mann 

Whitney test. Hasil tes uji beda menunjukan nilai signifikansi Mann Whitney sebesar 

0,532 (p > 0,05). Dengan demikian penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan 

tingkat stres kerja yang signifikan antara anggota polri fungsi reserse dengan satlantas di 

Salatiga.  

 

Kata kunci: Stres kerja, anggota reserse, anggota satlantas 
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Abstract 

This research aims to see the difference about the level of stressful work 

between polri reserse group and satlantas group in Salatiga. The participants in this 

research are 80 police officer wich is devided into two groups, reserse and satlantas. 

The collecting data method by spreading quistionnaire to the respondent. In this 

research, the measure of stressfull working scale is compiled with work stress aspect by 

Robbins (1998). Analyze data technic in this research is using Mann Whitney test. The 

result of the test show that significant level of Mann Whitney is 0,532 ( p > 0,05). It 

means, this research doesn’t show any significant differences stressful working level 

between reserse group and satlantas group in Salatiga.  

 

Keywords: stressful work, reserse, satlantas 

 

 

 



1 

 

 
 

PENDAHULUAN 

Polisi secara universal memiliki fungsi dan organisasi yang berupa lembaga 

resmi yang diberi mandat untuk memelihara ketertiban umum dan memberi 

perlindungan kepada orang serta segala sesuatu yang dimilikinya dari keadaan bahaya 

atau gangguan umum serta tindakan-tindakan melanggar hukum menurut Hoegeng 

(dalam Santoso, 2009). Dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 

pasal 1, diatur tentang Kepolisisan Republik Indonesia. Ada dua aturan yang 

menjelaskan 1) Kepolisisan adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan 

lembaga  polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2) Anggota Kepolisian 

Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Dalam suatu kesempatan Sutanto (2003) mengemukakan bahwa tugas Polisi 

Republik Indonesia (Polri) dibagi dalam lima fungsi teknis operasional yaitu fungsi 

teknis sabhara, fungsi teknis lalu lintas, fungsi teknis reserse, fungsi teknis intelijen 

keamanan serta fungsi teknis bimbingan masyarakat. Selanjutnya Wasono (2004) 

mengemukakan bahwa fungsi Reserse lebih cenderung kepada tindakan represif yaitu 

tindakan pemberantasan kejahatan, sedangkan fungsi Sabhara lebih cenderung kepada 

tindakan preventif yaitu tindakan pencegahan terjadinya kejahatan. Fungsi teknis lalu 

lintas meliputi kegiatan pendidikan masyarakat, penegakan hukum, registrasi dan 

identifikasi pengemudi kendaraan bermotor, pengkajian masalah lalu lintas, serta patroli 

jalan raya yang bersifat antar wilayah hukum negara Republik Indonesia. Fungsi teknis 

bimbingan masyarakat bertugas mensosialisasi informasi kepolisian secara aktif yang 

menghubungkan antara polisi dengan masyarakat. Fungsi teknis intelijen keamanan 

bertugas untuk memperoleh informasi, mengamankan obyek atau aktivitas tertentu, 
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serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri lainnya. Kegiatan 

operasional Intelkam dapat dilaksanakan secara terbuka maupun secara tertutup. 

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) adalah institusi yang dipercaya 

masyarakat dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, menegakkan 

hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Pola tugas kepolisian pun 

terus dikembangkan, sehingga diharapkan mampu menekan terjadinya setiap 

permasalahan kehidupan  masyarakat  agar  tidak  terjadi kejahatan atau gangguan  

terhadap keamanan ketertiban masyarakat lain. Ada berbagai macam tugas yang 

dibebankan, bahkan polisi hampir tidak mengenal waktu jam kerja. Ketika dibutuhkan, 

mereka harus siap kapan pun (Dahriani, 2007). Polisi dalam peranannya memelihara 

keamanan dan ketertiban memiliki dimensi yang luas dan tidak dapat diukur karena 

tugas Polisi begitu kompleks mengikuti perkembangan yang ada di dalam masyarakat. 

Seiring berkembangnya zaman maka permasalahan yang muncul dan modus operandi 

kejahatan selalu berubah dan selangkah lebih maju dibandingkan dengan regulasi 

hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Maka dari itu, seorang individu Polri 

diharapkan memiliki profesionalisme dan mental yang baik dan sesuai dengan apa yang 

telah dituangkan dalam pedoman Polri yakni Tri Brata dan Catur Prasetya untuk dapat 

mengantisipasi dan menghadapi tantangan tindak kriminal dan beragam tugas 

kepolisian lainnya (Wibisono, 2015). 

Pada suatu kesempatan Tabah (dalam Wasono, 2004) mengatakan bahwa polisi 

merupakan suatu profesi yang sangat rumit dalam peradaban yang kompleks. Hal ini 

disebabkan oleh profesi ini mengurusi segala aspek masyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. Begitu kompleksnya profesi sebagai polisi sehingga menyebabkan hampir 

tidak ada waktu santai apalagi refreshing untuk rekreasi, karena kasus datang susul 
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menyusul, ibarat perang yang tidak pernah berakhir (never ending war). Jadi secara 

umum diketahui profesi polisi memiliki derajat stres kerja yang cukup tinggi 

(Donzinger dalam Wasono, 2004).  

Sepanjang tahun 2005 sampai tahun 2013 banyak sekali kasus penyalahgunaan 

senjata api di lingkungan kepolisian yang dilatarbelakangi oleh stres kerja. Hal serupa di 

benarkan oleh pensiunan polisi yang pernah bekerja di bagian direktur bagian 

pengamanan kepolisian (hasil wawancara, 2013). Ia membenarkan bahwa terdapat 

perilaku-perilaku yang menyimpang pada anggota kepolisian terutama dalam hal 

penyalahgunaan wewenang. Tindakan-tindakan seperti penyalahgunaan wewenang, 

pungutan liar, asusila, narkoba miras dan penembakan serta bunuh diri merupakan 

gambaran fenomena perilaku polisi yang mengalami stres kerja. Berdasarkan data 

anggota yang bermasalah yang diperoleh dari Polres Salatiga sepanjang tahun 2010 

sampai tahun 2013 diketahui terdapat beberapa anggota yang bermasalah. Perilaku 

bermasalah mereka antara lain adalah disersi (lari dari tugas), sering absen dinas, 

penggunaan narkoba dan pemukulan. Beberapa dari anggota bermasalah tersebut 

berhubungan dengan psikis antara lain depresi, permasalahan dengan rumah tangga, 

jenuh dan masalah keuangan. Selama ini banyak ditemukan perilaku anggota polisi 

yang menyimpang dari aturan yang dapat menimbulkan antipati dan  menurunkan citra 

polisi, antara lain yang diberitakan mengenai penembakan terhadap Wakapoltabes 

Semarang yang dilakukan oleh anak buahnya (Hermanto, 2007). Sementara itu, kasus 

lainnya diberitakan bahwa seorang polisi menembak istrinya karena masalah konflik 

rumah tangga (Rusli, 2011).  

Menurut Ketua Presidium Indonisia Police Watch (IPW) Neta S Pane, fenomena 

anggota kepolisian yang mengalami stres dan berakibat penyalahgunaan senjata api 
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adalah akibat tekanan berat dalam pekerjaan. Dempsey & Frost (dalam Jayanegara, 

2007) menjelaskan bahwa polisi sering berhadapan dengan situasi stres selama tugas 

rutin. Polisi harus selalu siap untuk bereaksi, fisik mereka harus tanggap terhadap situasi 

stres dalam persiapan untuk keadaan darurat, tapi stres terkadang mengganggu petugas 

pada keadaan fisik dan mental. Berdasarkan fenomena dan masalah-masalah stres kerja 

anggota kepolisian di atas, tingkat stres kerja yang dialami pada polisi menjadi penting 

diteliti karena bisa menjadi acuan seberapa jauh stres kerja yang dialami polisi di 

wilayah Polres Salatiga khususnya anggota reserse dan satlantas.  

Stres kerja yang diungkapkan oleh para ahli diantaranya French, Rogers,& Cobb  

(dalam Wijono, S 2014) telah mendefinisikan stres kerja sebagai : “a misfit between a 

person’s skills and abilities and demands of the job misfit in term of person’s needs 

supplied by the job environment. Kemudian bersama Van Harrison dan Pinneau mereka 

mengubah definisi itu menjadi any characteristic of the job environment wich process a 

threat to the individual”. Menurut Munandar, A. S (2006) stres kerja adalah respon 

individu terhadap stresor yang ada pada pekerjaan yang dapat menyebabkan seseorang 

tidak dapat berfungsi optimal. Reaksi yang dapat terjadi yaitu dapat berupa reaksi fisik, 

psikologis dan tingkah laku. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa stres kerja 

adalah respon adaptif, tanggapan,penyesuaian diri pada suatu kondisi antara individu 

dan lingkungan serta berpengaruh pada keadaan fisik dan psikologis dirinya. 

Stres kerja oleh para pelaku perilaku organisasi telah dinyatakan sebagai 

penyebab dari berbagai masalah fisik, mental bahkan output organisasi. Schultz (2006) 

menjelaskan bahwa penelitian pada lebih dari 960.000 pekerja di USA dan Swedia 

menunjukkan bahwa pekerja dengan stres tinggi memiliki kecenderungan mengalami 

penyakit jantung empat kali lebih besar dibandingkan pekerja dengan tingkat stres 
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rendah. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Robbins (2006) bahwa stres kerja dapat 

mengakibatkan tekanan darah tinggi, penyakit jantung, kecemasan, mudah marah, 

gelisah, gangguan tidur, dan mengakibatkan produktivitas kerja menurun. 

Stres kerja dikategorikan dalam beberapa aspek-aspek stres kerja oleh Rice 

(1999) dan Robbins (1998), meliputi 1) Aspek fisiologis. Robbins (1998) mengatakan 

bahwa stres kerja sering ditunjukkan pada simptoms fisiologis. Penelitian dan fakta oleh 

ahli-ahli kesehatan dan kedokteran menunjukkan bahwa stres kerja dapat mengubah 

metabolisme tubuh, menaikkan detak jantung, mengubah cara bernafas, menyebabkan 

sakit kepala, dan serangan jantung.  Cordes dan Dougherty (dalam Rice, 1999) 

menyatakan bahwa simptoms fisiologis memberikan peringatan bahwa ada sesuatu yang 

tidak benar dalam tubuh manusia. 2) Aspek psikologis, stres kerja dan gangguan 

gangguan psikologis adalah hubungan yang erat dalam kondisi kerja (Rice, 1999). 

Seperti emosi sensitif, penurunan kreatifitas, sulit konsentrasi, mudah marah, merasa 

cemas dan merasa bosan. 3) Aspek tingkah laku (behavioral). Pada aspek ini stres kerja 

pada karyawan ditunjukkan melalui tingkah laku mereka. Tingkah laku yang 

berhubungan dengan stres kerja meliputi perubahan dalam produktivitas, absensi, 

pergantian pekerjaan (turnover) pada karyawan, adanya perubahan kebiasaan makan, 

meningkatnya perilaku merokok, mengkonsumsi alkohol, berbicara terlalu cepat, 

gelisah,dan gangguan tidur (Robbins, 1998). 

Dampak stres pada Polisi dijelaskan oleh Morash & Haarr (dalam Morash, 

Haarr, & Kwak, 2006) petugas polisi yang memiliki tingkat stres kerja yang tinggi 

mengalami masalah psikologis dan fisik yang tinggi. Pada umumnya mereka mengalami 

gangguan kesehatan, sering absen dari pekerjaan, mengalami burnout, dan tidak puas 

terhadap pekerjaan mereka. Ketika individu mengalami stres kerja, mereka mengalami 
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stres kronis, depresi, gangguan pencernaan, gangguan jantung, penggunaan atau 

penyalahgunaan alkohol, obat-obatan, perceraian bahkan usaha bunuh diri.   

Stres mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positif stres pada tingkat 

rendah sampai pada tingkat moderat bersifat fungsional dalam arti berperan sebagai 

pendorong peningkatan kinerja pegawai sedangkan pada dampak negatif stres pada 

tingkat yang tinggi adalah penurunan pada kinerja karyawan yang drastis (Gitosudarmo 

& Suditta, 1997). Jika stres kerja tersebut berdampak negatif pada orang yang sehari-

hari berhubungan langsung dengan masyarakat dan bekerja menggunakan senjata 

seperti polisi, maka hal itu dapat mengakibatkan hal yang buruk terjadi, seperti salah 

satunya penyalahgunaan senjata api.  

Robbins (1998) mengidentifikasikan tiga perangkat faktor stres kerja, meliputi 

faktor lingkungan, faktor organisasional (tuntutan pekerjaan, tuntutan peran, tuntutan 

interpersonal, struktur organisasi, kepempinan), dan faktor individual yang bertindak 

sebagai  sumber potensial dari stres. Stres bergantung pada perbedaan individual seperti 

pengalaman kerja dan kepribadian. Pengamat kriminologi Universitas Indonesia, Yogo 

Tri Hendiarto dalam (Jayanegara, 2009) mengatakan secara garis besar selama ini tugas 

polisi terbagi dua. Pertama polisi yang ada di kantor dan kedua adalah polisi yang 

bertugas di lapangan. Secara umum, petugas yang ada di lapangan mempunyai risiko 

yang jauh lebih besar dibanding yang di kantor.  

Penulis hanya meneliti fungsi Reserse dan Satlantas karena sebagian besar 

anggotanya bekerja di lapangan sesuai dengan pendapat Kabag Psikologi Polda Metro 

Jaya, Nurcahyo yang menyatakan pekerjaan yang paling stressfull adalah polisi yang 

bekerja di lapangan di bandingkan polisi yang bekerja di kantor (Lutfiyah, 2011). 

Kepala bidang penerangan umum Polri tahun 2005, Komisaris besar Zainuri Lubis 
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menyatakan bahwa para anggota polisi khususnya yang bertugas di lapangan diduga 

mempunyai pekerjaan yang memiliki derajat stres lebih tinggi (Daryanto, 2005). 

Kemudian menurut Amrullah (1999), polisi yang berada di level bawah dan di lapangan 

memang cenderung mengalami stres kerja yang lebih berat dibanding di ruangan 

(kantor). Hal ini disebabkan karena beban kerja yang terlalu banyak (over load), jarang 

dilakukan rotasi atau pergantian. Selain itu, polisi lapangan secara langsung berhadapan 

dengan masyarakat. Mereka setiap hari langsung menangani masalah kejahatan di 

masyarakat. Kalau kerjanya tidak memuaskan, maka merekalah yang akan mendapat 

celaan dan cacian dari masyarakat. 

Secara fisik dan mental polisi fungsi reserse terjun langsung di tengah-tengah 

masyarakat dan dengan demikian berhubungan dengan masyarakat baik-baik maupun 

dengan penjahat (Rahardjo, 2007). Beberapa alasan yang dapat mengakibatkan polisi 

reserse sebagai penyidik di bawah bayang-bayang stres : (1) polisi reserse bekerja dalam 

jalur komando, hal ini dapat membuatnya tidak dapat bekerja dengan santai. (2) risiko 

bahaya sehingga harus senantiasa siaga atau waspada. (3) pekerjaan yang penuh dengan 

“kekotoran”, seperti membolak-balik mayat yang sudah membusuk, mengorek-korek 

tempat sampah untuk mencari bukti kejahatan dan lain-lain (Rahardjo, 2007).  

Sementara itu, pekerjaan dan lingkungan kerja polisi fungsi satlantas lebih 

banyak mengarah pada kemacetan lalu lintas, tanpa disadari menimbulkan dampak 

negatif bagi polisi lalu lintas tersebut. Pengaruh lingkungan kerja yang setiap harinya 

dipenuhi dengan kemacetan jalan, cuaca yang tidak dapat diduga seperti panas atau 

hujan yang mungkin mengganggu pekerjaan mereka merupakan pemicu timbulnya stres 

kerja polisi lalu lintas. Selain itu, kejadian-kejadian yang diluar kendali seperti 

kecelakaan lalu lintas juga menjadikan beban  pekerjaan sebagai polisi lalu lintas 
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bertambah (Chryshnanda, 2008). Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu 

anggota Satlantas Polres Salatiga catatan Satlantas Polres Salatiga, dalam enam bulan 

terakhir tahun 2014 lalu telah terjadi lima kasus kecelakaan besar yang terjadi, sehingga 

di butuhkan tenaga ekstra dan jam kerja yang lebih untuk mengatur lalu lintas yang 

terhambat karena kejadian tersebut. Selain itu meningkatnya jumlah kendaraan pribadi 

di jalan tidak diikuti dengan ketertiban berlalu lintas terlihat dari data pelanggaran lalu 

lintas yang meningkat tiap tahunnya. 

Penelitian yang pernah dilakukan mengenai stres kerja dengan sampel polisi 

mendapatkan hasil penelitian bahwa derajat stres kerja polisi secara keseluruhan berada 

pada tingkat tinggi (Jayanegara, 2007). Selain itu, direktur utama American Civil 

Liberties Union, Glasser (dalam Amaranto, 2003) juga menyatakan bahwa polisi adalah 

pekerjaan yang mencakup banyak aspek, sulit, berbahaya, dan stressfull. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh tim psikiatri fakultas kedokteran Universitas Indonesia, 

mereka menyimpulkan bahwa banyak anggota satlantas yang terkena stres kerja dan 

depresi. Penyebabnya adalah pengemudi yang mau menang sendiri, panas, polusi, dan 

tugas yang terlalu lama di lapangan. Begitu juga polisi yang bertugas di bagian reserse, 

mereka terkena tekanan mental, misalnya, ketika melihat rekannya tewas oleh penjahat 

yang tengah dikejarnya atau merasa berdosa karena telah menembak orang (Wasono, 

2004). Hal ini tentu berbeda dengan pendapat Saaf (dalam Wasono, 2004) yang adalah 

kepala badan hubungan (kabahumas) Mabes Polri. Ia menepis tudingan bahwa lembaga 

kepolisian dipenuhi dengan polisi yang stres dan berjiwa labil. Menurutnya, semua 

fungsi anggota Polri memang ada yang mengalami stres, tapi jumlahnya sangat sedikit 

yakni tidak lebih dari 5.000 orang atau cuma 0,01 persen saja dari 250.000 anggota 

polisi. 
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Lutfiyah (2011) dalam penelitiannya menyebutkan polisi mengalami stres kerja 

yang cukup tinggi mayoritas disebabkan oleh variabel beban kerja yang cukup tinggi 

selain variabel lain yaitu konflik peran, pengembangan karir dan iklim organisasi. Hal 

tersebut tentu saja bisa mengganggu polisi dalam menjalankan tugas.  Namun menurut 

penelitian Noermijati (2011) stres kerja polisi berada ditingkat rendah atau bisa 

dikatakan cukup baik. 

Dalam penelitian Zahro (2007) tentang Hubungan stres kerja dan frustasi 

dengan perilaku agresi pada polisi di Malang  menghasilkan tingkat stres polisi pada 

kategori tinggi yaitu sebanyak 69% dan memiliki tingkat perilaku agresi pada kategori 

tinggi yaitu sebanyak 74%. Hasil analisis korelasional menunjukan ada hubungan stres 

kerja dan perilaku agresi (r 11=0.643), semakin tinggi stres maka perilaku agresi juga 

semakin tinggi. Sementara itu menurut penelitian Bintari (2008) tentang Hubungan stres 

kerja dan perilaku kekerasan terhadap istri menunjukan mean empirik sebesar 77,31 

dengan standar deviasi sebesar 15,182. Dari hasil tersebut menunjukan bahwa tingkat 

stres kerja polisi tergolong sedang. 

Ada beberapa alasan mengapa peneliti melakukan penelitian tentang stres kerja 

yang dialami oleh anggota polisi dalam organisasi polri yang sebelumnya pernah 

dilakukan. Pertama peneliti mencoba meneliti kembali dengan teori Robbins yang 

berbeda dengan penelitian sebelumnya. Kedua peneliti menggunakan metode penelitian 

yang berbeda diantaranya sampel penelitian yang hanya menggunakan dua kelompok 

fungsi yang ada dalam organisasi polri yaitu fungsi reserse dan satlantas di wilayah 

Salatiga yang merupakan kota kecil dibandingkan penelitian sebelumnya yang berada di 

kota besar seperti Jakarta dan Medan yang memiliki faktor-faktor penyebab stres kerja 

yang lebih banyak. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka masalah stres kerja di dalam organisasi 

menjadi topik penting untuk diteliti sejalan dengan tuntutan untuk efeisien di dalam 

pekerjaan. Begitu juga anggota Polri terutama dua fungsi yaitu Satlantas dan Reserse 

dalam menjalankan tugas mereka berpotensi mengalami stres kerja yang dapat 

mengancam dan mengganggu pelaksanaan kerja mereka, peneliti merasa tertarik dan 

ingin meneliti lebih lanjut apakah ada perbedaan tingkat stres kerja antara anggota Polri 

fungsi reserse dengan satlantas di Salatiga. 

Hipotesis 

Hipotesis yang hendak diuji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

H1 : Ada perbedaan tingkat stres kerja antara anggota polri fungsi reserse dengan fungsi 

satlantas 

H0 : Tidak ada perbedaan tingkat stres kerja antara anggota polri fungsi reserse dengan 

fungsi satlantas. 

METODE 

Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian komparatif. Menurut 

Sugiyono (2013), penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat 

membandingkan. Disini variabelnya masih sama dengan variabel mandiri tetapi untuk 

sample yang lebih dari satu. Variabel dalam penelitian ini adalah stres kerja dan fungsi 

kerja reserse dan satlantas. 
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Partisipan Penelitian 

Partisipan dari penelitian ini adalah anggota polisi yang bertugas di wilayah 

Polres Salatiga khususnya anggota reserse dan anggota satlantas. Jumlah anggota resrse 

di Polres Salatiga adalah 40 orang, sedangkan anggota satlantas berjumlah 55 orang. 

Namun saat penelitian dilakukan 15 orang dari anggota satlantas sedang bertugas di luar 

kota, sehingga peneliti hanya bisa menggunakan 40 anggota satlantas. 

Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara yang dipakai peneliti untuk memperoleh 

data yang akan diselidiki. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan 

metode skala. Menurut Azwar (2008), data yang diungkap oleh skala berupa data 

faktual atau yang dianggap fakta dan kebenaran yang diketahui oleh subjek. Oleh 

karena itu, pertanyaan dalam angket berupa pertanyaan langsung yang terarah kepada 

informasi mengenai data yang hendak diungkap. Skala yang digunakan adalah skala 

stres kerja yang disusun peneliti berdasarkan aspek stres kerja milik Robbins (1998), 

aspek fisik, psikologis dan perilaku yang berjumlah item 32. Ada empat alternatif 

jawaban, antara lain  “Sering sekali” (SS),  “Sering” (S), “Jarang” (J), dan “Tidak 

pernah” (TP). Penskoran tertinggi diberikan pada pilihan sering kali dengan nilai 4, 

sering dengan nilai 3, kadang-kadang dengan nilai 2, dan tidak pernah dengan nilai 1. 

Seleksi item dan Reliabilitas 

 

Seleksi item dalam penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS 17.0. 

Azwar (2008) menyatakan bahwa semua korelasi item yang mencapai koefisien korelasi 

minimal 0,30 daya bedanya dianggap memuaskan, sedangkan item yang kurang dari 

0,30 diinterprestasikan sebagai item yang memiliki daya beda rendah. Jadi kalau 
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korelasi antara item dengan skor total kurang dari 0,3, maka item pernyataan dalam 

instrumen penelitian ini dinyatakan gugur. Pada uji seleksi item yang pertama pada 32 

item skala stres kerja, korelasi antar item skor bergerak antara 0,008 sampai 0,619. Item 

yang memiliki korelasi dengan skor total kurang dari 0,3 berjumlah 7 item, maka 

dinyatakan gugur. Pada uji seleksi item putaran yang kedua, setelah 7 item gugur 

dibuang, korelasi antar item skor bergerak antara 0,322 sampai 0,674, maka terdapat 25 

item yang memiliki validitas lebih dari 0,30 dan dinyatakan lolos uji validitas item. 

 

 

 

 

Menurut Guilford-Futcher (dalam Azwar, 2008) dikatakan alat tes reliabel jika 

berada pada koefisien nilai > 0,7.  Berdasarkan uji reliabilitas, skala stres kerja memiliki 

koefisien nilai 0,885  yang berarti reliabel dikarenakan memiliki koefisien nilai > 0,7 

 

HASIL 

Uji Asumsi 

a. Uji Normalitas 

 

Tests of Normality 

 

Fungsi_Kerja 

Kolmogorov-Smirnov
a
 

 Statistic Df Sig. 

Stres Kerja SATLANTAS .149 39 .030 

RESERSE .121 39 .157 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.885 25 
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Dalam penelitian ini uji normalitas menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov 

yang dihitung dengan bantuan program SPSS 17.0. Data berdistribusi normal, jika angka 

signifikansi (Sig) > 0,05.  

Berdasarkan hasil pengujian normalitas, variabel stres kerja pada kelompok 

pertama memiliki koefisien sebesar 0,149 dengan probabilitas (p) atau signifikansi 

sebesar 0,030. Sedangkan pada kelompok kedua memiliki koefisien sebesar 0,121 

dengan probabilitas (p) atau signifikasi sebesar 0,157. Dengan demikian salah satu 

variabel memiliki distribusi yang tidak  normal karena p < 0,05. 

 

b. Uji Homogenitas 

Test of Homogeneity of Variance 

  Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

Stres Kerja Based on Mean 20.974 1 76 .000 

Based on Median 20.762 1 76 .000 

Based on Median and with 

adjusted df 

20.762 1 64.895 .000 

Based on trimmed mean 21.090 1 76 .000 

 

Berdasarkan pengujian dengan statistik Based on Mean diperoleh signifikansi 0,00 < 

0,05 maka data penelitian di atas tidak homogen. 
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Analisis Deskriptif 

 

Berdasarkan analisis kategorisasi tingkat stres kerja anggota reserse dan 

satlantas yang memiliki skor pada kategori tingkat stres yang  rendah dengan prosentase 

15,4 %, 36 anggota berada pada kategori sedang dengan prosentase 46,2 %, 30 anggota 

memiliki skor stres yang tinggi dengan prosentase 38,5 %. Sehingga dapat diketahui 

tingkat stres anggota reserse dan satlantas mayoritas berada pada kategori stres kerja 

yang sedang. 

 

Uji Beda 

Karena data yang diperoleh tidak berdistribusi normal dan tidak homogen, 

maka uji beda yang digunakan adalah statisik non parametrik Mann Whitney test. 

Mann-Whitney Test 
 

Ranks 

 Fungsi_Kerja N Mean Rank Sum of Ranks 

Stres Kerja SATLANTAS 39 41.10 1603.00 

RESERSE 39 37.90 1478.00 

Total 78   

 

  
Frequency 

Percent 

% 

Cumulative 

Percent 

Valid Rendah   12 15.4 15.4 

Sedang                 36 46.2 61.5 

Tinggi                   30 38.5 100.0 

Total 78 100.0  
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Berdasarkan hasil uji beda variabel stres kerja pada 2 kelompok, reserse dan 

satlantlas didapatkan koefisien Z sebesar -0,625 dan nilai signifikansi Mann Whitney 

sebesar 0,532. Dengan demikian, p > 0,05 menunjukkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan stres kerja antara polisi reserse dengan polisi satlantas.  

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil uji beda variabel stres kerja pada 2 kelompok, Reserse dan 

Satlantlas didapatkan koefisien Z sebesar -0,625 dan nilai signifikansi Mann Whitney 

sebesar 0,532, dengan demikian p > 0,05. Hal ini artinya tidak terdapat perbedaan stres 

kerja antara polisi reserse dengan polisi satlantas di Salatiga.  

Ada beberapa kemungkinan tidak adanya perbedaan signifikan yang terjadi 

antara kelompok Reserse dan Satlantlas.  

Pertama, sebagian besar polisi baik reserse ataupun satlantas menganggap bahwa 

tugas dan pekerjaan polisi akan selalu dihadapkan pada tekanan yang membuat mereka 

mengalami stres. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan 

oleh tim psikiatri fakultas kedokteran Universitas Indonesia, mereka menyimpulkan 

bahwa banyak anggota satlantas yang terkena stres kerja dan depresi. Penyebabnya 

adalah pengemudi yang mau menang sendiri, panas, polusi, dan tugas yang terlalu lama 

di lapangan. Begitu juga polisi yang bertugas di bagian reserse, mereka terkena tekanan 

Test Statistics
a
 

 Stres Kerja 

Mann-Whitney U 698.000 

Wilcoxon W 1478.000 

Z -.625 

Asymp. Sig. (2-tailed) .532 

a. Grouping Variable: Fungsi_Kerja 
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mental, misalnya, ketika melihat rekannya tewas oleh penjahat yang tengah dikejarnya 

atau merasa berdosa karena telah menembak orang (Wasono, 2004). 

Kedua, pada umumnya polisi berpandangan sama yaitu setiap tugas atau 

pekerjaan yang diemban oleh mereka penuh dengan tantangan dan beban kerja yang 

tinggi sehingga mereka dapat mengalami stres ketika mereka dihadapkan pada tugas 

atau pekerjaan mereka. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Robbins (1998) yang 

menjelaskan tentang faktor stres kerja yang dipengaruhi oleh faktor organisasi, 

lingkungan dan faktor individu sejalan dengan temuan yang didapatkan peneliti. Peneliti 

menemukan bahwa faktor organisasional dan lingkungan dapat berpengaruh terhadap 

stres kerja pada kelompok reserse dan satlantas yang bekerja pada latar belakang 

lingkungan kerja yang hampir sama. Hal ini juga dikuatkan dengan penelitian dari 

National Institute For Occupational Safety and Health dalam Juliardhana (2009), yang 

menyatakan bahwa penyebab stres kerja dapat berasal dari dalan diri individu maupun 

dari luar individu baik dari lingkungan kerja dan keluarga. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan maka 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan stres kerja antara polisi reserse dengan 

polisi satlantas di Salatiga. Saran yang diajukan peneliti berdasarkan hasil penelitian ini 

adalah : 

1. Bagi pihak Polri 

a. Perlu diadakan program pelatihan relaksasi dikalangan polisi untuk dapat 

melaksanakan tugas lebih profesional melalui berbagai kegiatan setiap 

hari sebelum angota polisi bertugas. 
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b. Setiap anggota polri dapat melakukan pengendalian diri melalui berbagai 

latihan menghadapi tekanan sebelum mereka bertugas di lapangan 

2. Untuk  penelitian selanjutnya 

a. Meneliti kelima fungsi anggota polri. Hal tersebut diatas dimaksudkan 

untuk lebih mengetahui secara keseluruhan tingkat stres kerja dari semua 

fungsi dan satuan anggota polri. 

b. Meneliti faktor-faktor lain yang mempengaruhi stres kerja polisi selain 

fungsi polri, misal faktor lingkungan dan faktor individual. 
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