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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada Bab I ini akan dipaparkan latar belakang penelitian, rumusan masalah 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.  

 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

Keberadaan guru Bimbingan dan Konseling dalam sistem pendidikan 

nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik, yang memiliki 

kesetaraan dengan kualifikasi guru, dosen, pamong belajar, tutor, widyaiswara, 

fasilitator, dan instruktur (Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6).  

Kesejajaran posisi ini tidak berarti bahwa semua tenaga pendidik itu tanpa 

keunikan dalam konteks tugas dan ekspektasi kerjanya. Demikian juga dengan 

guru Bimbingan dan Konseling yang memiliki keunikan konteks tugas dan 

ekspektasi kinerja dengan guru lainnya. 

Guru Bimbingan dan Konseling profesional dihadapkan pada sejumlah 

tuntutan dan tantangan kerja agar mampu menampilkan keprofesionalannya dalam 

memberikan layanan kepada individu atau kelompok yang bermasalah, tidak 

bermasalah atau yang berpotensi bermasalah. Tantangan yang dihadapi guru 

Bimbingan dan Konseling menurut Willis (dalam Komar, 2011, hlm. 155) ada dua 

tantangan besar yaitu pertama, sikap organisasi atau lembaga pendidikan. Kedua, 

tuntutan profesionalisme.  

Keterampilan dan penguasaan kompetensi merupakan bentuk kualitas 

sumber daya manusia yang juga menjadi sisi sentral terkendalanya kinerja guru 

Bimbingan dan Konseling. Menurunnya kinerja guru Bimbingan dan Konseling di 

sekolah disebabkan oleh beberapa faktor, baik secara internal maupun secara 

eksternal. Secara internal disebabkan oleh kompetensi yang kurang atau belum 

maksimal, rendahnya tanggung jawab profesional kerja dan permasalahan yang 

terjadi atau dirasakan secara pribadi oleh guru Bimbingan dan Konseling. 

Sedangkan masalah eksternal disebabkan oleh sistem yang tidak mendukung, 

budaya kerja Bimbingan dan Konseling yang masih belum nampak, program 
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Bimbingan dan Konseling yang tidak jelas atau tidak dijalankan secara maksimal, 

kurang optimalnya dukungan dari pimpinan atau kepala sekolah. 

Pada abad ke-21 ini, peserta didik dihadapkan pada situasi kehidupan yang 

kompleks, penuh peluang dan tantangan. Dalam konteks kehidupan tersebut, 

maka peserta didik memerlukan berbagai kompetensi hidup untuk berkembang 

secara efektif dan produktif baik bagi diri sendiri maupun lingkungannya. 

Berdasarkan hal tersebut, guru Bimbingan dan Konseling memiliki tugas dan 

tanggung jawab untuk memahami dan mengembangkan potensi peserta didik 

secara optimal sesuai dengan tuntutan lingkungannya, Suherman (2013, hlm. 15) 

menyatakan bahwa tugas guru Bimbingan dan Konseling tidak hanya berfokus 

pada layanan bagi seluruh individu tetapi juga pada seluruh aspek kehidupan 

peserta didik, yaitu pada kehidupan pribadi, sosial, akademik, dan karir. 

Belum lagi beban kerja guru Bimbingan dan Konseling atau konselor yaitu 

guru Bimbingan dan Konseling harus memberikan layanan kepada sebanyak 150-

160 orang peserta didik (Permendikbud No 111 Tahun 2014). Selain itu, guru 

Bimbingan dan Konseling juga dituntut untuk menguasai sewajarnya penggunaan 

beberapa perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Guru Bimbingan dan 

Konseling dalam implementasi kurikulum 2013 juga memiliki peranan yang 

sangat penting dalam membantu mencapai tujuan pendidikan nasional, dan 

membantu peserta didik dalam pengembangan potensinya secara optimal, 

kemandirian dalam kehidupannya, pengambilan keputusan dan pilihan untuk 

mewujudkan kehidupan yang produktif, sejahtera dan peduli kemaslahatan umum. 

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Yusuf (2009, hlm.38) yang 

mendefinisikan bimbingan dan konseling sebagai proses pemberian bantuan 

kepada individu secara berkesinambungan agar mampu memahami potensi diri 

dan lingkungannya, mampu menerima diri, mengembangkan diri secara optimal, 

dan menyesuaikan diri secara positif terhadap aturan yang ada pada norma 

kehidupan sehingga diharapkan mencapai kehidupan yang bermakna (bahagia), 

baik secara personal maupun sosial. Kehidupan yang bermakna atau berbahagia 

secara personal disebut juga kesejahteraan subjektif atau subjective well being 

(Diener, dkk., 1999). 
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Subjective well being adalah bagian penting dalam kehidupan individu dan 

merupakan suatu kondisi yang sangat ingin dicapai oleh semua individu dari 

berbagai umur dan lapisan masyarakat. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil 

survei mengenai tingkat kebahagiaan masyarakat Indonesia melalui Survei 

Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) tahun 2014. Survei ini melibatkan 

sebanyak 70.631 sampel rumah tangga yang ada di seluruh wilayah Indonesia. 

Tingkat subjective well being masyarakat Indonesia pada tahun 2014 adalah 

sebesar 68,28%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2013 yang hanya 

65,11%. Survei ini dilakukan dengan menggunakan 10 indikator yang dijadikan 

patokan untuk mengukur tingkat kebahagiaan, yaitu pekerjaan, penghasilan rumah 

tangga setiap bulannya, kondisi rumah dan aset, tingkat pendidikan, kondisi 

kesehatan, keharmonisan dalam keluarga, hubungan sosial, ketersediaan waktu 

luang, kondisi lingkungan, dan kondisi keamanan. Banyak individu yang sering 

mengartikan subjective well being sebagai takdir atau nasib yang hanya dialami 

oleh seseorang yang beruntung, tetapi sebenarnya subjective well being berasal 

dari dalam diri individu itu sendiri.   

Firman melaporkan (dalam VIVA News, 2011) bahwa penelitian terbaru 

yang dilakukan terhadap individu berusia lanjut, dewasa, hingga remaja. 

Terungkap bahwa puncak dimana manusia merasa paling bahagia dalam hidupnya 

adalah ketika mereka berusia 80 tahun. Temuan tersebut diungkapkan oleh Lewis 

Wolpert, seorang profesor asal University College London, Inggris. Lewis 

melakukan survey terhadap 350 ribu orang. Hasilnya adalah mereka yang berusia 

30 tahun ke bawah merasakan bahagia, namun hanya rata-rata bahagia. Tingkat 

subjective well being menurun saat mereka masuk ke tahapan usia berikutnya, 

ketika memiliki tanggung jawab untuk menghidupi keluarga. Tanggung jawab 

tersebut akan berkurang setelah mereka melewati usia 40 tahunan dan tingkat 

subjective well being akan kembali meningkat. Meltzer & Ludwig (dalam 

Hurlock, 1980, hlm 21) menyatakan bahwa subjective well being pada berbagai 

periode pada usia dewasa diingat sebagai sesuatu yang berhubungan dengan 

keluarga, pernikahan, kesehatan, dan prestasi. 

Bidang kajian positive psychology semakin berkembang di era milenium 

baru, hal tersebut mendorong munculnya berbagai macam penelitian psikologi 
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yang bertema kebahagiaan (Seligman, 2002). Salah satunya adalah konsep 

subjective well being (SWB) yang kemudian banyak dipakai kajian-kajian 

subjective well being individu (Diener, 2008). Subjective well being adalah 

evaluasi-evaluasi kognitif dan afektif individu dalam hidupnya. Evaluasi-evaluasi 

tersebut terdiri dari reaksi emosi sebagai penilaian kognitif dalam kepuasan dan 

pemenuhan kebutuhan hidup individu. Maka subjective well being adalah sebuah 

konsep luas yang terdiri dari pengalaman emosi yang menyenangkan, emosi 

negatif yang rendah, dan kepuasan hidup yang tinggi (Diener, Lucas & Oishi, 

2005). 

Hasil penelitian Wulandari (2010) mengenai perbedaan subjective well 

being pada guru negeri di SMAN 1 Wonosari dengan guru swasta di SMA 

Muhammadiyah 1 Klaten menunjukkan bahwa subjective well being pada guru 

negeri di SMAN I Wonosari dengan guru di sekolah swasta SMA Muhammadiyah 

I Klaten tergolong sedang. Hasil penelitian Natasya (2013) tentang subjective well 

being pada guru Sekolah Menengah dengan subjek penelitian guru berusia 40-60 

tahun, menunjukkan bahwa terdapat tiga kelompok subjek yang telah disesuaikan 

dengan komponen pada subjective well being. Kelompok tersebut yaitu kelompok 

life satisfaction, affect, dan well being. Kelompok life satisfaction (N=5), merasa 

puas terhadap empat ranah kehidupanya yaitu kehidupan dalam beragama 

(spiritual), kesempatan untuk berbagi dengan orang lain, tercapainya cita-cita, dan 

melakukan kegiatan sesuai hobi. Kelompok affect (N=12), merasa sedih, cemas, 

dan stres namun sekaligus merasa bahagia ketika menjadi guru. Kelompok well-

being (N=76), merasa puas hampir pada semua ranah kehidupannya yaitu kondisi 

keluarga, kehidupan beragama, berbagi dengan orang lain, sukses dalam 

pekerjaan, pengembangan diri, tercapainya cita-cita, kesehatan, dan melakukan 

kegiatan sesuai hobi. 

Selain itu, penelitian Kardhika (2014) terhadap 23 orang guru PAUD wanita 

di Yayasan Pendidikan Rancage menunjukkan 21 orang (91%) guru wanita di 

Yayasan Pendidikan Rancage memiliki subjective well being tinggi, dan 2 orang 

(9%) memiliki subjective well being rendah. Para guru sebagian besar merasakan 

kepuasan terhadap kehidupan dan pekerjaanya sebagai guru, merasakan banyak 

afeksi positif dan sedikit afeksi negatif. Penelitian yang dilakukan oleh Fikri 
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(2015) membahas tentang penelitian kualitatif subjective well being pada guru 

PAUD di daerah rawan bencana dengan 5 partisipan rentang usia 20-40 tahun. 

menunjukkan bahwa guru PAUD merasakan afek positif seperti bahagia, senang, 

dan suka cita. Subjective well being guru semata-mata tidak dinilai dengan gaji 

atau uang lelah yang diberikan, namun para guru menjalani semuanya dengan hati 

ikhlas dan niat ibadah dengan mengabdi menjadi guru. Afek negatif yang 

dirasakan guru PAUD adalah ketika kesulitan mencari tema.  

Beberapa penelitian di atas mengindikasikan berbagai tingkat subjective 

well being yang diperoleh oleh guru, baik guru negeri atau guru swasta, guru 

dengan usia memasuki masa dewasa madya, guru PAUD, dan guru di daerah 

rawan bencana. Perbedaan tingkat subjective well being tersebut dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, seperti usia, status kepegawaian, tingkatan sekolah, dan lokasi 

sekolah. Subjective well being dapat memberikan motivasi, semangat, dan 

dorongan bagi guru dalam menjalani berbagai kegiatan di dalam maupun di luar 

sekolah. Menurut Chaplin (2006) dampak yang lebih besar dari tidak memiliki 

subjective well being yaitu munculnya depresi, stres, kecemasan, dan 

penyimpangan perilaku.   

Merujuk pada dampak yang mungkin terjadi jika guru tidak memiliki 

subjective well being yang baik, maka penelitian ini bermaksud untuk 

mengungkap seberapa jauh tingkat subjective well being guru Bimbingan dan 

Konseling, khususnya guru Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri. Hal ini 

didasari oleh banyaknya tuntutan beban kerja dan tanggung jawab yang dipikul 

oleh guru Bimbingan dan Konseling. Melihat fenomena yang juga sering muncul 

pada peserta didik usia remaja yaitu, remaja yang tidak bahagia dan tidak puas 

dengan hidupnya akan mencari kegiatan pengalihan yang tidak jarang 

dilimpahkan kepada perilaku menyimpang. Subjective well being guru Bimbingan 

dan Konseling pada penelitian ini mengacu kepada suatu keyakinan tentang 

subjective well being guru BK dalam menyelesaikan tugasnya dan melaksanakan 

kegiatan bimbingan dan konseling, sehingga peserta didik nantinya juga akan 

mempunyai subjective well being yang baik pula. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan di SMPN 15 Bandung, 

menurut penuturan beberapa orang guru Bimbingan dan Konseling yang juga 
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menjabat sebagai pengurus MGBK Kota Bandung, menyatakan bahwa subjective 

well being guru Bimbingan dan Konseling sangat dipengaruhi oleh faktor dari 

dalam maupun dari luar diri. Faktor dari dalam seperti kemampuan guru BK 

dalam memposisikan diri sebagai guru Bimbingan dan Konseling, pemahaman 

mengenai peranan sebagai guru Bimbingan dan Konseling, komitmen waktu di 

sekolah, dan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap kondisi di lapangan. 

Selanjutnya, faktor dari luar yaitu kurangnya kepercayaan terhadap guru 

Bimbingan dan Konseling, beban kerja guru Bimbingan dan Konseling yang 

kurang sesuai, dan kurangnya dukungan dari pihak sekolah.  

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Subjective well-being menggambarkan secara spesifik kesejahteraan hidup 

individu dan secara menyeluruh terhadap kepuasan hidupnya. Maka dapat 

diartikan bahwa subjective well-being merupakan sebuah konsep yang sangat luas 

yang terdiri dari pengalaman yang menyenangkan, emosi negatif yang rendah, dan 

kepuasan hidup yang tinggi (Diener, Lucas & Oishi, 2005).  

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

proses pemberian bantuan kepada individu secara kesinambungan agar mampu 

memahami potensi diri dan lingkungannya, mampu menerima diri, mampu 

melakukan pengembangan diri secara optimal, dan menyesuaikan diri secara 

positif terhadap tuntutan norma kehidupan sehingga akan mencapai kehidupan 

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

bermakna atau bahagia secara personal disebut juga kesejahteraan subjektif atau 

subjective well being (Diener, dkk., 1999). 

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat diketahui bahwa guru 

Bimbingan dan Konseling memiliki beban kerja yang kompleks, ditambah lagi 

guru Bimbingan dan Konseling memiliki tanggung jawab terhadap 150-160 

peserta didik. Seperti yang diketahui bahwa guru Bimbingan dan Konseling dalam 

implementasi kurikulum 2013 juga memiliki peranan yang sangat penting dalam 

membantu tercapainya tujuan pendidikan nasional.  

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang hanya membahas subjective 

well being pada guru secara umum, seperti pada guru PAUD, guru negeri, dan 
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guru swasta, maka penulis menemukan gap untuk meneliti subjective well being 

pada guru Bimbingan dan Konseling dengan melihat beban kerja serta tanggung 

jawab yang dimiliki oleh guru Bimbingan dan Konseling. Menurut Chaplin (2006) 

dampak yang lebih besar dari tidak memiliki subjective well being yaitu 

munculnya depresi, stres, kecemasan, dan penyimpangan perilaku. Peneliti 

melakukan penelitian terhadap guru Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri, 

karena peserta didik pada usia SMP merupakan usia awal memasuki masa remaja 

setelah melewati juga masa pubertas, dimana masa remaja adalah masa yang 

penuh gejolak dan masa mencari identitas (Hurlock, 1980, hlm. 208). Guru 

Bimbingan dan Konseling pada masa ini tentunya akan memiliki tanggung jawab 

yang besar untuk membantu dan membimbing peserta didik melewati masa ini 

sesuai dengan tugas perkembangannya. Dengan beban kerja dan tanggung jawab 

tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian subjective well being 

terhadap guru Bimbingan dan Konseling di SMP. 

Berdasarkan paparan identifikasi masalah, dirumuskan pertanyaan 

penelitian. 

1.2.1 Bagaimana kecenderungan umum subjective well being Guru Bimbingan 

dan Konseling di beberapa SMP Negeri di Kota Bandung?  

1.2.2  Bagaimana kecenderungan subjective well being guru Bimbingan dan 

Konseling di beberapa SMP Negeri di Kota Bandung berdasarkan 

dimensinya? 

1.2.3 Bagaimana kecenderungan subjective well being guru Bimbingan dan 

Konseling di beberapa SMP Negeri di Kota Bandung berdasarkan aspek-

aspeknya? 

1.2.4 Bagaimana kecenderungan subjective well being guru Bimbingan dan 

Konseling di beberapa SMP Negeri di Kota Bandung berdasarkan 

demografisnya? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan subjective 

well being guru Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah Pertama. 
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Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah untuk memperoleh data empiris 

tentang. 

1.3.1 Kecenderungan umum subjective well being guru Bimbingan dan Konseling 

SMP Negeri di Kota Bandung 

1.3.2 Kecenderungan umum subjective well being guru Bimbingan dan Konseling 

SMP Negeri di Kota Bandung berdasarkan dimensinya. 

1.3.3 Kecenderungan subjective well being guru Bimbingan dan Konseling SMP 

Negeri di Kota Bandung berdasarkan aspek-aspeknya. 

1.3.4 Kecenderungan subjective well being guru Bimbingan dan Konseling SMP 

Negeri di Kota Bandung berdasarkan demografisnya.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Secara teoritis, hasil penelitian ini memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan terhadap ilmu psikologi, khususnya psikologi pendidikan. Selain itu, 

adapun manfaat secara praktis yaitu: 

1.4.1 Bagi Guru Bimbingan dan Konseling  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan atau bahan      

renungan untuk selalu meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan 

pengalamannya sehingga mampu mencapai subjective well being seperti 

yang diharapkan.  

1.4.2 Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) 

Sebagai referensi dan bahan pertimbangan dalam mencapai tujuan ABKIN 

melalui MGBK SMP untuk menyelenggarakan seminar atau workshop. 

1.4.3 Bagi Peneliti selanjutnya 

Sebagai bahan kajian untuk mengembangkan hasil penelitian dengan 

menghubungkan aspek-aspek atau faktor-faktor yang dapat memengaruhi 

subjective well being pada guru Bimbingan dan Konseling. 

 

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur organisasi skripsi dituliskan dalam lima bab. Bab I menyajikan 

pendahuluan yang terdiri atas latar belakang penelitian, rumusan masalah 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi. 
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Bab II menyajikan kajian pustaka yang mencakup konsep dasar subjective well 

being yang bersumber dari teori yang relevan dan penelitian terdahulu. Bab III 

menyajikan metode penelitian yang mencakup desain penelitian, partisipan, 

populasi dan sampel, instrumen penelitian, prosedur penelitian dan analisis data. 

Bab IV menyajikan temuan dan pembahasan yang mencakup dua hal utama, yaitu 

analisis data untuk menghasilkan temuan berkaitan dengan penelitian serta 

pembahasan dan analisis hasil temuan. Bab V meliputi simpulan, rekomendasi, 

dan keterbatasan penelitian yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan terhadap 

hasil analisis temuan penelitian. 


