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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pokok bahasan yang dipaparkan pada Bab I ini meliputi latar belakang 

penelitian, identifikasi dan rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan struktur organisasi skripsi.  

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Salah satu Tujuan Pendidikan Nasional  (TPN) menurut Undang-Undang 

(UU) Nomor 20 Tahun 2003 yaitu pendidikan bertujuan untuk mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pada 

dasarnya, TPN tersebut mengarah kepada kepuasan hidup dan kebahagiaan 

individu. Hal ini merujuk pada pendapat Henderson (Syamsudin, 2004, hlm. 3) 

yang mengatakan bahwa sungguh mengherankan sekaligus mengagumkan, 

Kongfu-tse dan Lao-tse (the father of Taosim) dari China serta Gautama (the 

Budha) di India dan Zoroaster di Iran serta Thales (the father of Greek 

Philosophy) yang kesemuanya itu hidup dalam kurun waktu hampir bersamaan 

(sekitar 5-6 abad Sebelum Masehi), meskipun hidup di negeri yang berjauhan 

tetapi mereka menyampaikan pemikiran yang serupa tentang hakikat pendidikan, 

yaitu: “memuliakan manusia sebagai manusia”. Hal ini mengindikasikan bahwa 

pendidikan merupakan fenomena yang universal. Secara naluriah manusia 

menunjukkan perilaku yang serupa yaitu bahwa generasi terdahulu atau para 

orang tua berupaya menciptakan suasana yang kondusif dan menyenangkan bagi 

persiapan para generasi muda (anak-anak mereka). 

Secara tersirat, pendapat di atas menyatakan bahwa kebahagiaan 

merupakan tujuan dari pendidikan. Bimbingan dan konseling sebagai komponen 

integral yang tidak terpisahkan dalam proses pendidikan memiliki peranan yang 

strategis dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan tersebut. Dalam kurikulum 

tingkat satuan pendidikan diungkapkan bahwa dalam pencapaian tujuan 

pendidikan yang ideal perlu mengintegrasikan tiga komponen atau bidang 

utamanya secara sinergi, yaitu bidang administratif dan kepemimpinan, bidang 
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instruksional atau kurikuler, dan bidang bimbingan dan konseling perkembangan 

peserta didik yang optimal, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, akademik, 

maupun karir (Yusuf, 2009, hlm. 4). 

Yusuf (2009, hlm. 38) mendefinisikan bimbingan dan konseling sebagai 

proses pemberian bantuan konselor kepada individu secara berkesinambungan 

agar mampu memahami potensi diri dan lingkungannya, menerima diri, 

mengembangkan dirinya secara optimal, dan menyesuaikan diri secara positif dan 

konstruktif terhadap tuntutan norma kehidupan sehingga mencapai kehidupan 

yang bermakna (berbahagia), baik secara personal maupun sosial. Kehidupan 

yang bermakna atau berbahagia secara personal disebut juga kesejahteraan 

subjektif (Diener, Suh, Lucas, & Smith, 1999). 

Rakhmat (Fajarwati, 2014, hlm. 2) mengungkapkan bahwa pakar psikologi 

membagi kebahagiaan menjadi dua macam yaitu kebahagiaan yang bersifat 

objektif dan subjektif. Kebahagiaan subjektif ini disebut pula kesejahteraan 

subjektif (subjective well-being). Kesejahteraan subjektif merupakan evaluasi 

seseorang tentang kehidupannya (Diener, Suh, Oishi, 1997). Kesejahteraan 

subjektif erat kaitannya dengan kebahagiaan dan kepuasaan individu atas 

hidupnya sendiri. Tak dapat dipungkiri bahwa individu hidup bertujuan untuk 

menemukan kebahagiaan. Lebih lanjut, Diener dkk., (Utami, 2009, hlm. 145) 

mengungkapkan bahwa kesejahteraan subjektif merupakan faktor yang dapat 

mereduksi keberadaan tekanan mental dan merupakan salah satu indikator kualitas 

hidup individu dan masyarakat yang baik. Kesejahteraan subjektif dirasakan dan 

dialami oleh setiap individu tak terkecuali individu yang berada pada fase remaja. 

Akan tetapi, kenyataannya tidaklah demikian. Misalnya dalam data yang 

dikemukakan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) pada 

tahun 2014, mengungkapkan kasus bunuh diri di Indonesia cenderung meningkat 

yang dilakukan anak-anak dan remaja sebanyak 89 kasus pada tahun 2014, yaitu 

remaja usia 12 hingga 15 tahun ada 39 kasus (Ridho, 2015). 

Kemudian pada tahun 2012, badan pusat statistik memaparkan sedikitnya 

terdapat 31 kasus bunuh diri yang dilakukan remaja. Kasus yang menjadi pemicu 

diantaranya karena 13 kasus putus cinta, 7 kasus permasalahan ekonomi, 8 kasus 

ketidakharmonisan keluarga dan 3 kasus akademis (Ruslan, 2014). Berikutnya 
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dalam Science Daily tahun 2008, dilaporkan hasil survei mengenai pengalaman 

bunuh diri di kalangan mahasiswa Amerika Serikat (AS). Lebih dari setengah 

populasi mahasiswa yang berjumlah 26.000 dari 70 perguruan tinggi di Amerika 

Serikat yang menyelesaikan survei mengenai pengalaman bunuh diri, telah 

melaporkan bahwa mereka pernah meiliki pemikiran untuk bunuh diri, paling 

tidak sekali dalam hidup mereka. Lebih jauh dilaporkan, 15 persen dari 

mahasiswa yang disurvei telah memikirkan secara serius untuk bunuh diri, dan 

lebih dari lima persen pernah melakukan percobaan bunuh diri paling sedikit 

sekali dalam hidup mereka (Supriatna, 2010, hlm. 1). 

Pemaparan data dari fenomena bunuh diri di atas mengindikasikan masih 

rendahnya kesejahteraan emosi, kesejahteraan psikologis, dan kesejahteraan sosial 

yang merupakan dimensi dalam kesejahteraan subjektif. Remaja yang merasa 

tidak bahagia dan tidak puas dengan hidupnya akan mencari kegiatan-kegiatan 

pengalihan dari rasa kekecewaannya yang tidak jarang dilimpahkan kepada 

perilaku menyimpang hingga tindakan kriminal. Salah satu bentuk 

ketidakbahagiaan dan ketidakpuasan remaja akan hidupnya yaitu fenomena bunuh 

diri yang dilakukan remaja (Hamid, 2014; Rachman, 2014). 

Pavot dan Diener (Dewi dan Utami, 2008) mengemukakan bahwa 

kesejahteraan subjektif merupakan prediktor kualitas hidup individu. Hal ini 

menjelaskan bahwa kesejahteraan subjektif akan mempengaruhi kesuksesan 

individu dalam berbagai bidang kehidupan. Individu dengan tingkat kesejahteraan 

subjektif yang tinggi diperkirakan akan merasakan kepuasan dalam hidupnya, 

tingginya frekuensi mengalami emosi atau afeksi positif serta jarang mengalami 

emosi negatif (Diener, Suh, & Oishi, 1997). Individu dengan tingkat kesejahteraan 

subjektif yang tinggi menunjukkan kecenderungan lebih percaya diri, mampu 

menjalin hubungan sosial dengan lebih baik, serta menunjukkan prestasi yang 

lebih baik. Dalam kondisi penuh tekanan sekalipun, individu dengan tingkat 

kesejahteraan subjektif yang tinggi akan lebih mudah beradaptasi dan dapat 

bertindak lebih efektif terhadap kondisi tersebut sehingga individu akan 

merasakan memiliki kehidupan yang lebih baik (Diener, Biswas, & Tamir dalam 

Dewi & Utami, 2008). 
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Beberapa gambaran fenomena di atas menjelaskan banyaknya 

penyimpangan yang dilakukan oleh usia remaja yaitu sekitar 13-18 tahun atau 

sedang menempuh pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 

Sekolah Menengah Atas (SMA). Perilaku menyimpang remaja berawal dari 

perasaan negatif yang dialami remaja seperti stres, frustrasi, dan depresi. Dampak 

yang ditimbulkan dari perilaku menyimpang remaja tak hanya dirasakan oleh 

remaja itu sendiri tetapi dirasakan juga oleh orang-orang disekitarnya seperti 

teman sebaya, guru, dan orang tua. Kemampuan berhubungan sosial secara positif 

dengan orang tua, guru, teman, dan staf sekolah merupakan bagian dari 

pengembangan peserta didik dalam bidang sosial (Yusuf, 2009, hlm. 55). Jadi 

kesejahteraan subjektif pada remaja merupakan garapan dalam bimbingan dan 

konseling pribadi-sosial. 

Hasil-hasil penelitian dan paparan data tersebut mengindikasikan bahwa 

remaja (peserta didik) dalam dinamika kehidupannya tidak hanya berhadapan 

dengan masalah akademik, melainkan juga problema non-akademik atau yang 

berhubungan dengan aspek pribadi-sosial. Hal tersebut semakin menegaskan 

pentingnya upaya mengungkap kondisi kesejahteraan subjektif yang dimiliki 

remaja usia Sekolah Menengah Atas (SMA).  

Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling pribadi-sosial dalam upaya 

peningkatan kesejahteraan subjektif penting dilakukan untuk mencapai kualitas 

hidup yang positif. Mengingat kebahagiaan (kesejahteraan subjektif) merupakan 

aspek pribadi-sosial dari individu. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Yusuf 

(2009, hlm. 55) yang menjelaskan bahwa bimbingan pribadi-sosial merupakan 

layanan pengembangan kemampuan dan mengatasi masalah-masalah pribadi-

sosial dan kepribadian, bimbingan ini merupakan layanan yang mengarah pada 

pencapaian pribadi yang mantap, dengan memperhatikan keunikan karakteristik 

pribadi serta ragam permasalahan yang dialami peserta didik. 

Beragam penelitian yang mengangkat variabel kesejahteraan subjektif 

memang sudah banyak (Putri & Sutarmanto, 2007; Utami, 2009; Yuniana, 2012; 

Putri, 2013; Ningsih, 2013). Namun, untuk saat ini belum ada hasil kajian khusus 

tentang kesejahteraan subjektif yang mengaitkannya dalam bidang kajian 

bimbingan dan konseling. 
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Berdasarkan paparan dimuka, penelitian ini bermaksud untuk mengungkap 

Kecenderungan Kesejahteraan Subjektif pada Peserta Didik Kelas XI SMA 

Negeri Se-Kota Bandung. Penelitian ini difokuskan pada peserta didik kelas XI 

Sekolah Menengah Atas karena peserta didik pada jenjang ini sudah berusia 

antara 16 tahun sampai 18 tahun. Pada rentang usia dan tingkat jenjang 

pendidikan ini, peserta didik berada pada tahap perkembangan remaja yang sudah 

lebih matang dibandingkan peserta didik pada jenjang pendidikan Sekolah 

Menengah Pertama yang sedang berada pada masa peralihan dari masa kanak-

kanak menuju remaja awal. Peserta didik pada jenjang pendidikan sekolah 

menengah atas berdasarkan usianya dianggap lebih memiliki banyak pengalaman 

hidup dibandingkan peserta didik pada masa perkembangan remaja awal.  

 

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian 

Salah satu fungsi layanan bimbingan dan konseling yaitu fungsi 

penyesuaian. Fungsi penyesuaian adalah upaya membantu terciptanya 

keharmonisan antara individu dan lingkungan tempat kehidupannya, baik 

lingkungan pendidikan, keluarga, karir, dan masyarakat pada umumnya 

(Suherman, 2011, hlm. 20) atau disebut juga well-adjusted.  Individu yang well-

adjusted akan memandang hidupnya dengan lebih positif dan memuaskan 

sehingga akan tercapai kesejahteraan subjektif yang tinggi pula. Oleh karena itu, 

kesejahteraan subjektif merupakan kajian yang penting dibahas dalam bidang 

bimbingan dan konseling. Saat ini sudah berkembang konsep bimbingan dan 

konseling perkembangan yang tidak hanya berfokus pada pemecahan masalah 

melainkan juga pencegahannya. Hal ini mewujudkan salah satu prinsip bimbingan 

dan konseling yaitu dibutuhkan oleh semua peserta didik. Pemberian layanan 

bimbingan dan konseling kepada seluruh peserta didik dapat menjadi upaya 

pencegahan. Akan tetapi, bimbingan dan konseling belum berusaha mengungkap 

kesejahteraan subjektif sebagai upaya pencegahan terjadinya individu yang 

maladjusted (salah suai). Individu dengan tingkat kesejahteraan subjektif yang 

tinggi akan menunjukkan tingginya perasaan-perasaan positif dalam hidup, 

kepercayaan dan penerimaaan diri, memahami individu lain dan kehidupan sosial 
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sehingga mencegah munculnya masalah-masalah yang disebabkan ketidakpuasan 

individu terhadap hidupnya.  

Peserta didik pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) sedang 

memasuki fase remaja. Pada fase ini, remaja sedang berada pada puncak 

emosionalitas yaitu bersifat sensitif dan reaktif, berkembangnya social cognition 

yaitu kemampuan memahami orang lain yang mendorongnya berhubungan sosial, 

serta berkembangnya self-identity yang mendorong remaja mencari jati diri atau 

identitas dirinya. Seringnya mengalami emosi negatif, identitas diri, dan hubungan 

sosial dapat mempengaruhi kesejahteraan subjektif individu. Jadi, remaja pada 

fase ini rentan mengalami masalah yang dapat mempengaruhi kesejahteraan 

subjektifnya. 

Oleh karena itu, masalah utama penelitian ini adalah kondisi kesejahteraan 

subjektif yang dimiliki remaja usia Sekolah Menengah Atas (SMA). Rumusan 

masalah utama dalam penelitian ini secara lebih rinci dijabarkan dalam bentuk 

pertanyaan penelitian berikut. 

1. Seperti apa kecenderungan umum kesejahteraan subjektif peserta didik kelas 

XI SMA Negeri se-kota Bandung tahun ajaran 2015/ 2016? 

2. Seperti apa kecenderungan kesejahteraan subjektif peserta didik kelas XI 

SMA Negeri se-kota Bandung tahun ajaran 2015/ 2016 pada setiap dimensi? 

3. Seperti apa kecenderungan kesejahteraan subjektif peserta didik kelas XI 

SMA Negeri se-kota Bandung tahun ajaran 2015/ 2016 pada setiap aspek? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat 

kesejahteraan subjektif peserta didik kelas XI SMA Negeri se-kota Bandung tahun 

ajaran 2015/2016. 

Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data 

empiris tentang. 

1. Kecenderungan umum kesejahteraan subjektif pada peserta didik kelas XI 

SMA Negeri se-kota Bandung tahun ajaran 2015/ 2016. 

2. Kecenderungan kesejahteraan subjektif peserta didik kelas XI SMA Negeri se-

kota Bandung tahun ajaran 2015/ 2016 pada setiap dimensi. 
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3. Kecenderungan kesejahteraan subjektif peserta didik kelas XI SMA Negeri se-

kota Bandung tahun ajaran 2015/ 2016 pada setiap aspek. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan konsep-konsep keilmuan 

dan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling khususnya dalam bidang 

bimbingan dan konseling pribadi-sosial di sekolah. Secara teoretis, manfaat 

penelitian ini dijabarkan sebagai berikut. 

1. Memberikan pandangan baru tentang kesejahteraan subjektif peserta didik 

kelas XI SMA Negeri se-kota Bandung tahun ajaran 2015/ 2016. 

2. Mengetahui kecenderungan kesejahteraan subjektif peserta didik kelas XI 

SMA Negeri se-kota Bandung tahun ajaran 2015/ 2016. 

3. Memperluas bidang penelitian yang berkenaan dengan kesejahteraan subjektif 

terutama dalam hal subjek penelitian yaitu peserta didik kelas XI SMA Negeri 

se-kota Bandung. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang dapat diperoleh bagi pengembangan layanan 

bimbingan dan konseling di sekolah dijabarkan sebagai berikut. 

1. Bagi peserta didik khususnya kelas XI SMA Negeri se-kota Bandung, dapat 

dijadikan bahan refleksi dalam memahami kesejahteraan subjektif dirinya, 

ciri-ciri, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan subjektif. 

2. Bagi guru bimbingan dan konseling di sekolah, hasil penelitian ini dapat 

memberikan informasi mengenai kecenderungan kesejahteraan subjektif pada 

peserta didik yang dibimbingnya. Informasi ini dapat dijadikan sebagai dasar 

untuk menyusun layanan maupun program bimbingan dan konseling bidang 

pribadi-sosial yang dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan subjektif peserta 

didik yang bersangkutan sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan 

ketercapaian tujuan pendidikan menurut Undang-Undang. 

3. Bagi pihak sekolah, dapat turut berperan dalam mengoptimalkan 

perkembangan diri peserta didik melalui kerja sama dengan guru bimbingan 

dan konseling untuk membantu peserta didik memaknai hidupnya menjadi 
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lebih berharga dan bersyukur sehingga merasa lebih bahagia dan puas atas 

hidupnya. 

 

1.5. Struktur Organisasi Skripsi 

Bab I Pendahuluan terdiri atas Latar Belakang masalah, Identifikasi dan 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Struktur 

Organisasi Skripsi. Bab II Kesejahteraan Subjektif Remaja, menyajikan konsep 

teoretis yang terdiri dari konsep kesejahteraan subjektif dan penelitian terdahulu.  

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari pendekatan dan metode penelitian, populasi 

dan sampel penelitian, definisi operasional variabel, instrumen penelitian, teknik 

pengumpulan dan analisis data dan prosedur penelitian. Bab IV Hasil Penelitian 

dan Pembahasan, terdiri dari penguraian hasil penelitian dan pembahasan temuan 

penelitian secara tematik. Bab V Penutup, terdiri dari simpulan dan rekomendasi. 


