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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 poin penting dari terlaksananya Penguatan Pendidikan Karakter 

(PPK) menurut Peraturan Presiden 87 Tahun 2017 pasal 2 poin c, yaitu 

merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi peserta didik. Tuntutan 

kompetensi abad ke-21 salah satunya yaitu ways of working atau cara bekerja. 

Tuntutan ini dibangun agar individu cakap dalam hal berkomunikasi dan 

berkolaborasi sehingga mampu menjalani kehidupan yang lebih baik (Kartadinata, 

2016). Sejalan dengan tujuan PPK, tantangan abad ke-21 yang menuntut 

kecakapan individu dapat terbangun dengan baik apabila pondasi potensi dan 

kompetensi peserta didik sudah kuat. Manusia yang memiliki kehidupan yang 

sangat baik dengan melatih kemampuannya agar berkembang secara utuh 

merupakan manusia yang sejahtera (well-being) (Haybron, 2008, hlm. 35). 

 Dunia pendidikan saat ini menghadapi kondisi yang kurang menguntungkan 

dan cukup mengkhawatirkan dengan adanya berbagai permasalahan yang 

disebabkan oleh remaja (Elhesmi, Neviyani, & Ibrahim, 2013, hlm. 7). Bimbingan 

dan konseling sebagai salah satu pilar dari pendidikan bertanggungjawab atas 

pengembangan potensi peserta didik sesuai dengan tujuan dari layanan bimbingan 

dan konseling dalam Permendikbud No. 111 Tahun 2014 adalah konseli dapat: 

(1)  merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta 

kehidupannya di masa yang akan datang; (2) mengembangkan seluruh 

potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin; (3) 

menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, masyarakat dan kerjanya; 

(4) mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, 

penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, dan masyarakat maupun kerja.  
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 Pengembangan potensi, penetapan tujuan di masa depan, dan penyesuaian 

diri dengan lingkungan yang difasilitasi oleh guru bimbingan dan konseling dapat 

membuat peserta didik sejahtera karena
 
hal tersebut merupakan indikator peserta 

didik sejahtera, seperti yang dijelaskan oleh Ryff (1995) peserta didik yang 

sejahtera adalah peserta didik yang dapat menerima diri secara positif dan 

mengembangkan potensi dengan optimal. 

 Kesejahteraan (well-being) merupakan target utama dari psikologi positif 

yang memiliki lima unsur, yaitu positive emotion, engagement, positive 

relationship, meaning, dan accomplishment (Seligman, 2010). Psikologi positif 

menjelaskan bagaimana mental individu yang sehat dapat mencapai pengalaman 

hidup yang lebih kaya dan lebih lengkap (Asebedo & Seay, 2014). Selain itu, 

kesejahteraan telah dianggap sebagai konsep global yang mencakup serangkaian 

emosional, komponen mental, intelektual, sosial, fisik dan spiritual yang terdiri 

atas keseluruhan kesehatan, kebahagiaan, kepuasan hidup, dan kesehatan yang 

baik (Coon, 2001; Holmes, 2005; Masters, 2004 dalam Sturmfels, 2009).   

 Beberapa pengertian kesejahteraan merujuk pada bagaimana individu 

merasa dan berfungsi di berbagai dimensi kognitif, emosional, sosial, fisik dan 

kesejahteraan spiritual. Kesejahteraan pula merupakan salah satu tujuan yang 

dapat dicapai oleh setiap individu dengan memiliki mental yang sehat, memiliki 

kehidupan yang bermakna serta keberfungsian dalam berbagai dimensi yang 

terdapat dalam setiap diri individu. 

 Well-being meliputi dua dimensi, yaitu dimensi kesejahteraan subjektif dan 

dimensi kesejahteraan psikologis. Kesejahteraan subjektif atau hedonik yakni 

mempercayai bahwa kebahagiaan terkait dengan emosi positif dan kebahagiaan 

pula berisi pandangan seseorang terkait kepuasan serta kemampuan 

menyeimbangkan perasaan positif dan negatif. Dimensi kesejahteraan psikologis 

atau eudaimonik yaitu mempercayai bahwa kebahagiaan terkait dengan 

perjuangan meraih keberhasilan dengan memiliki hasil jangka panjang dan lebih 

melihat prosesnya dibandingkan hasil yang singkat (Karyani, dkk, 2015, hlm. 

413). 
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 Hasil survei Badan Pusat Statistik dalam Katadata (2017) merilis data 

indeks kebahagiaan penduduk Indonesia sebesar 70,69 pada skala 0-100, yang 

menunjukkan bahwa orang Indonesia cukup bahagia. Dalam berita harian Pikiran 

Rakyat (2017) menyebutkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian 

dan Pengembangan Kota Bandung telah merilis hasil survei Indeks Kebahagiaan 

dengan hasil menunjukkan Indeks Kebahagiaan Kota Bandung tahun 2017 

sebesar 73,42 (sangat bahagia). Berbagai survei tersebut dapat menunjukkan 

bahwa secara umum masyarakat Indonesia memiliki tingkat kebahagiaan yang 

cukup tinggi. Kebahagiaan tersebut merupakan salah satu indikator kesejahteraan, 

namun ternyata masyarakat Indonesia belum cukup sejahtera apabila acuan untuk 

mengukur kesejahteraan dilihat dari seberapa literat masyarakatnya. 

 Programme for International Student Assessment (PISA) (2015), 

pencapaian Indonesia masih pasang surut. Pendapatan skor matematika 386, skor 

membaca 397 dan skor sains 403 yang membuat Indonesia berada pada peringkat 

ke-64 dari 72 negara (Republika, 2018). Namun skor yang didapat tersebut 

bukanlah satu-satunya acuan dalam menentukan literatnya suatu masyarakat, 

karena literasi tidak hanya dimaknai ketika masyarakat Indonesia dapat membaca, 

menulis, dan berhitung saja, namun apabila literasi bertujuan untuk kesejahteraan 

maka kesejahteraan masyarakat Indonesia belum dapat dikatakan cukup. Literasi 

untuk kesejahteraan dapat terwujud apabila dimaknai sebagai penggiat kegiatan 

sosial yang dapat meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat. Dampak 

kesejahteraan dapat terlihat pada kualitas kebermaknaan hidup untuk penyelesaian 

permasalahan kehidupan terkait karir dan kebermaknaan serta sosial berupa 

efikasi diri yang tinggi dan kecerdasan emosi (Nugraini & Ramdhani, 2016, hlm. 

185).  

 Kesejahteraan menjadi hal yang harus dimiliki oleh setiap manusia, terlebih 

guru sebagai pembangun peradaban bangsa. Kesejahteraan guru dapat dilihat dari 

bagaimana kualitasnya dalam pengembangan hubungan manusiawi dengan 

peserta didik dan kemampuan untuk menciptakan kelas yang demokratis serta 

menyenangkan (Mehdinezhad, 2012). Guru adalah orang dewasa yang penting 

dalam kehidupan anak-anak, dan terdapat beberapa bukti kesejahteraan guru 
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setidaknya secara tidak langsung memiliki efek signifikan terhadap penyesuaian 

sosioemosional anak-anak dan kinerja akademisnya. Selain itu, hubungan guru 

dengan peserta didik dapat menjadi sumber utama pengalaman emosional dan 

kesejahteraan guru karena hubungan guru dan siswa berkontribusi terhadap 

kebutuhan dasar (Spilt, Koomen, & Thijs. 2008). 

 Kesejahteraan peserta didik dimulai dari kesejahteraan guru. Guru yang 

sejahtera akan lebih mudah membuat peserta didik menjadi sejahtera. Efek positif 

yang terdapat dalam diri seorang guru dapat menularkannya kepada peserta didik, 

karena interaksi yang dibangun setiap hari oleh seorang guru dan peserta didik di 

sekolah dapat menjadi salah satu cara penyaluran energi positif.  

 Pentingnya kesejahteraan dalam dunia pendidikan memiliki dua alasan. 

Pertama, sekolah seharusnya tidak hanya menilai hasil akademik saja, tetapi juga 

tentang kesejahteraan seluruh peserta didik. Kedua, peserta didik yang memiliki 

tingkat kesejahteraan yang tinggi cenderung memiliki hasil kognitif yang lebih 

baik di sekolah (NSW Goverment, 2015). 

 Tampaknya tingkat kesehatan dan kesejahteraan guru akan semakin tinggi 

dalam meningkatkan hasil pendidikan peserta didik. Luangkan waktu untuk dapat 

menetapkan tujuan dan memikirkan apa yang penting bagi kehidupan yang benar-

benar diinginkan karena sangat penting bagi pendidik untuk menjadi panutan 

peserta didik (Ferguson, 2008). Dengan adanya hubungan seperti itu, maka 

kesejahteraan peserta didik dapat meningkat, karena kesejahteraan guru dan 

peserta didik baru-baru ini diakui sebagai hal yang terpenting dalam pendidikan 

(Galton dan MacBeath dalam Turner, 2016, hlm. 11).  

 Hal yang dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan peserta didik di 

sekolah di antaranya ialah psikologis, fisik, kognitif dan sosial (PISA, 2015). 

Penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan peserta didik dapat meningkatkan 

prestasi akademik, kesehatan mental, gaya hidup yang lebih prososial, dan 

bertanggungjawab (NSW Goverment, 2015). Kesejahteraan peserta didik dalam 

peraturan perundang-undangan di Indonesia belum ada secara eksplisit, kecuali 

istilah kesejahteraan anak sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 4 tahun 1979 

tentang kesejahteraan anak. Disebutkan pada pasal 1, “kesejahteraan anak adalah 
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suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan 

dan perkembangan anak dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun 

sosial.” The Austrian Council for Educational of Research merekomendasikan 

pengertian kesejahteraan siswa memandang sebagai derajat keefektifan siswa 

dalam komunitas sekolah (Fraillon dalam  Karyani dkk. 2015, hlm. 414). 

 Peserta didik yang kesejahteraan psikologisnya tinggi cenderung memiliki 

sikap positif terhadap diri sendiri, mengakui dan menerima berbagai aspek positif 

dan negatif dalam dirinya baik pada masa kini maupun masa lalu (Ryff, 1995). 

Seorang remaja harus mampu meningkatkan kesejahteraan psikologis agar ia 

dapat mengoptimalkan potensi dan memenuhi tugas-tugas perkembangan sebagai 

seorang remaja. Kesejahteraan psikologis mencakup kehidupan yang berjalan 

dengan baik yang merupakan sebuah kombinasi dari perasaan yang baik dan 

berfungsi secara efektif (Huppert, 2009, hlm. 137).  

 Berdasarkan informasi dan berbagai media nasional yang menghimpun data 

kenakalan remaja dari waktu ke waktu menyebutkan kenakalan remaja rentan 

terjadi di daerah perkotaan dengan berbagai variasi tindakan kriminal seperti 

tawuran antarsekolah, perkelahian di sekolah, pencurian, perampokan, 

pembegalan, pemakai dan pengedar narkoba, pemerkosaan bahkan sampai 

pembunuhan (Unayah & Sabarisman, 2015). Berikut akan disajikan perolehan 

himpunan data kenakalan remaja selama periode tahun 2006-2017.  

 Selama periode tahun 2006-2007 jumlah tindak kriminalitas terus 

meningkat dari sebanyak 299.198 kasus mejadi 330.354 kasus dengan jumlah 

penggunaan senjata api juga meningkat (BPS, 2008). Berita-berita mengenai 

kenakalan remaja seperti itu membuktikan bahwa kurangnya kesejahteraan yang 

dimiliki remaja dapat membuat remaja melakukan aksi-aksi yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan dan akhirnya berdampak negatif kepada dirinya sendiri. 

Selama tahun 2008, terjadi peningkatan kriminalitas yang dilakukan oleh remaja 

sebanyak 346.921 kejadian dengan pelaku laki-laki dan perempuan sebanyak 

3.280 orang (Kemenpora, 2009). 

 Tahun 2011-2013 kejadian kejahatan cenderung fluktuatif. Jumlah kejadian 

kejahatan pada tahun 2011 sekitar 347.000 kasus (BPS, 2014). Pada tahun 2012, 
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Polda Metro mengungkapkan terjadi peningkatan kenakalan remaja sebesar 

36,33%, dari 11 kasus, pencurian dan kekerasan mengalami peningkatan sebesar 

17% dibandingkan tahun 2011 (WBP, 2012). Pada tahun 2016, Puslitbang (2016) 

menemukan beberapa temuan yang terkait dengan kenakalan remaja yang paling 

menonjol yaitu berupa tindak pidana pencurian dan tindak pidana narkoba yang 

diakibatkan oleh faktor ekonomi dan pola pergaulan remaja. 

 Menurut harian berita PRFM News Channel (2017) memberitakan suatu 

kejadian penyerangan yang dilakukan segerombol siswa SMA di Bandung dengan 

melempar batu, kayu, hingga batang besi sampai membuat korban mengalami 

luka-luka. Selain itu, belasan remaja di Cimahi juga diamankan polisi karena 

terlibat tawuran. Radio Republik Indonesia (2017) memberitakan kejadian 

tawuran yang terjadi di Cimahi diakibatkan pemukulan dan pemalakan terhadap 

rekan pelaku yang sebelumnya memang sudah di rencanakan di media sosial, 

sehingga mereka membawa senjata tajam. 

 Permasalahan remaja lainnya adalah munculnya stressor negatif seperti 

konflik di antara teman sebaya, ketergantungan terhadap orangtua dan 

kebingungan menentukan karir maupun pendidikan tinggi yang merupakan 

indikator ketidaksejahteraan psikologis pada remaja (Ryff, 1989a; Ryff, 1995; 

Ryff & Singer, 2008). Fase remaja yang merupakan fase transisi antara anak-anak 

dan dewasa seringkali membuat remaja merasa labil karena ia harus segera 

meninggalkan masa kanak-kanak namun belum siap untuk masuk pada fase 

dewasa, sehingga ia belum mampu menemukan nilai-nilai sebagai pegangan 

hidupnya. 

 Gambaran remaja yang bermasalah dan sejahtera secara psikologis 

merupakan proses dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangan yang 

dipengaruhi oleh faktor dari dalam maupun dari luar individu (Suadirman, 1995).  

Pentingnya pengoptimalan kesejahteraan psikologis bagi peserta didik yaitu untuk 

mengurangi stres dan depresi sebagai sarana untuk meningkatkan kepuasan hidup, 

sebagai bantuan untuk belajar lebih baik dan berpikir lebih kreatif. Keadaan 

kesejahteraan psikologis yang harusnya dimiliki oleh remaja seperti yang 

dikatakan Ryff (1989a) bahwa individu tersebut harus memiliki kemampuan 
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untuk dapat menerima diri apa adanya, membentuk hubungan yang hangat dengan 

orang lain, memiliki kemandirian dalam menghadapi tekanan sosial, mengontrol 

lingkungan eksternal, memiliki tujuan hidup, serta mampu merealisasikan potensi 

dirinya secara berkelanjutan.  

 Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Yuliani (2017) mengenai hubungan 

antara penyesuaian sosial dengan kesejahteraan psikologis pada siswa kelas XI 

SMKN 2 Bandung tahun ajaran 2017-2018 yang menunjukkan hasil terdapat 

hubungan positif antara penyesuaian sosial dengan kesejahteraan psikologis pada 

siswa kelas XI Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Bandung tahun ajaran 

2017/2018. Artinya bahwa siswa yang memiliki tingkat penyesuaian sosial yang 

tinggi, memiliki kesejahteraan psikologis yang tinggi pula.  

 Penelitian tersebut menunjukkan kesejahteraan psikologis peserta didik 

berada pada tingkat sedang di beberapa aspek tertentu. Selain itu, peserta didik 

kelas XI menjadi objek dalam penelitian kesejahteraan psikologis karena pada 

masa kelas XI, seorang peserta didik sedang lebih jauh mengeksplorasi dirinya 

sebelum menginjak kelas XII yang diharuskan sudah mampu menetapkan tujuan 

hidupnya, terlebih dalam bidang karir. Konsekuensinya dibutuhkan bimbingan 

pribadi untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis peserta didik kelas XI agar 

perkembangan peserta didik dapat optimal, terutama masalah psikologisnya. 

 Salah satu bentuk kesejahteraan yang relevan dengan tahap perkembangan 

remaja adalah kesejahteraan psikologis, sehingga kesejahteraan psikologis dapat 

membantu remaja untuk dapat menumbuhkan emosi positif, merasakan kepuasan 

hidup dan kebahagiaan, mengurangi depresi, dan perilaku negatif remaja 

(Prabowo, 2016, hlm. 247) 

 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian 

Bimbingan dan konseling memiliki sepuluh fungsi dalam pemberian 

layanannya, yaitu fungsi pemahaman, fasilitasi, penyesuaian, penyaluran, 

adaptasi, pencegahan, perbaikan, penyembuhan, pemeliharaan, dan 

pengembangan (Depdiknas, 2008). Sejalan dengan konsep kesejahteraan 
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psikologis, maka fungsi layanan bimbingan dan konseling dapat menjadi suatu 

jalan peserta didik dalam pengembangan kesejahteraan psikologis. 

Beberapa makna kesejahteraan psikologis, diantaranya ialah, 1) keadaan 

individu dalam menghadapi situasi dan kondisi tertentu dengan caranya yang 

berbeda-beda; 2) mampu menghadapi berbagai hal yang dapat memicu 

permasalahan dalam kehidupannya; 3) mampu melalui periode sulit dengan 

mengandalkan kemampuan yang ada dalam dirinya dan menjalankan fungsi 

psikologi positif sehingga individu tersebut merasakan adanya kesejahteraan batin 

dalam dirinya (Ryff, 1989a); 4) kepuasan hidup merupakan kemampuan 

seseorang untuk menikmati pengalaman-pengalaman yang disertai tingkat 

kegembiraan. Selain itu, kesejahteraan psikologis dikuasai oleh enam dimensi 

yaitu penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, otonomi, penguasaan 

lingkungan, tujuan hidup, dan pertumbuhan diri (Ryff, 1989a). 

Kesejahteraan psikologis dapat membuat peserta didik memiliki sikap yang 

positif terhadap diri sendiri, maka dibutuhkan bimbingan dan konseling untuk 

mengoptimalkan potensi diri demi terciptanya sikap diri yang positif. Bimbingan 

pribadi dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan 

psikologis peserta didik kelas XI. Masalah yang ditelaah dalam penelitian ini 

adalah kesejahteraan psikologis remaja kelas XI SMA Negeri se-Kota Cimahi. 

Penelitian difokuskan pada kecenderungan umum kesejahteraan psikologis remaja 

yang dikembangkan berdasarkan variabel kategori usia, jenis kelamin, serta status 

sosial ekonomi keluarga meliputi pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan orang 

tua. Adapun rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut.  

1.2.1 Bagaimana kecenderungan umum kesejahteraan psikologis remaja kelas 

XI SMA Negeri se-Kota Cimahi Tahun Ajaran 2018/2019? 

1.2.2 Bagaimana kecenderungan umum kesejahteraan psikologis remaja kelas 

XI SMA Negeri se-Kota Cimahi Tahun Ajaran 2018/2019 berdasarkan 

usia? 

1.2.3 Bagaimana kecenderungan umum kesejahteraan psikologis remaja kelas 

XI SMA Negeri se-Kota Cimahi Tahun Ajaran 2018/2019 berdasarkan 

jenis kelamin? 
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1.2.4 Bagaimana kecenderungan umum kesejahteraan psikologis remaja kelas 

XI SMA Negeri se-Kota Cimahi Tahun Ajaran 2018/2019 berdasarkan 

status sosial ekonomi (pendidikan, pekerjaan dan penghasilan orang tua)? 

1.2.5 Bagaimana implikasi bimbingan pribadi untuk meningkatkan 

kesejahteraan psikologis remaja kelas XI SMA Negeri se-Kota Cimahi 

Tahun Ajaran 20182019? 

 

1.3 Penjelasan Konsep Masalah  

Berdasarkan rumusan masalah, terdapat istilah kesejahteraan psikologis dan 

bimbingan pribadi yang perlu dijelaskan secara konseptual. Berikut penjelasan 

mengenai istilah kesejahteraan psikologis dan bimbingan belajar. 

1.3.1 Kesejahteraan psikologis 

Beberapa pengertian mengenai kesejahteraan psikologis yaitu a) 

merupakan keadaan individu dalam menghadapi situasi dan kondisi tertentu 

dengan cara yang berbeda-beda b) mampu menghadapi berbagai hal yang dapat 

memicu permasalahan dalam kehidupannya, mampu melalui periode sulit dengan 

mengandalkan kemampuan yang ada dalam dirinya dan menjalankan fungsi 

psikologi positif sehingga individu tersebut merasakan adanya kesejahteraan batin 

dalam dirinya (Ryff, 1989a).  

Kesejahteraan psikologis atau eudaimonik mempercayai kebahagiaan 

terkait dengan perjuangan meraih keberhasilan dengan memiliki hasil jangka 

panjang dan lebih melihat proses dibandingkan hasil (Karyani, dkk, 2015, hlm. 

413). Kesejahteraan psikologis merupakan istilah yang digunakan untuk 

menggambarkan kesehatan psikologis individu dalam menjalani tugas 

perkembangannya sebagai manusia (Setyawati, 2015, hlm. 2). Dalam pandangan 

humanistis, Rogers menyebutnya sebagai orang yang berfungsi penuh (fully 

functioning person), dan Maslow tentang aktualisasi diri (self actualization) 

(Harmaini & Yulianti, 2014, hlm, 110). 

Disimpulkan kesejahteraan psikologis merupakan suatu keadaan individu 

yang mampu menerima dirinya sendiri secara positif, mampu menjalin hubungan 

positif dengan orang lain, memiliki sikap mandiri terhadap segala tantangan yang 
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dihadapi, mampu mengahadapi tekanan dari lingkungan, memiliki tujuan hidup 

yang jelas terhadap apa yang ingin dicapainya dan mampu mengembangkan 

potensi diri secara optimal. Sehingga kesejahteraan psikologis penting untuk 

dimiliki oleh setiap individu karena kesejahteraan psikologis dapat berdampak 

positif kepada diri sendiri dan juga orang lain. 

Kesejahteraan psikologis yang dimaksud dalam penelitian ini ialah suatu 

kondisi siswa kelas XI SMA Negeri se-Kota Cimahi yang memiliki kemampuan 

pada enam dimensi yaitu, otonomi (autonomy), mampu mengelola lingkungan 

(enviromental mastery), mampu mengembangkan potensi diri secara optimal 

(personal growth), mampu menjalin hubungan yang positif dengan orang lain 

(positive relations with other), memiliki keyakinan tentang makna dan tujuan 

hidup (purpose in life), dan mampu menerima diri secara positif (self-

acceptences) (Ryff, 2017) 

 

 

 

1.3.2 Program Bimbingan Pribadi 

Bimbingan pribadi menjadi salah satu bidang layanan bimbingan dan 

konseling yang memfokuskan kepada sifat dan keunikan masing-masing peserta 

didik, karena setiap peserta didik pasti memiliki perbedaan satu dengan yang lain 

yang membuat dirinya unik, memiliki ciri khas. Keunikan peserta didik 

disebabkan oleh beberapa faktor seperti gen dan lingkungan yang membuat 

individu memiliki perbedaan satu dengan yang lain. 

Seorang individu pasti membutuhkan bimbingan selama hidupnya terlepas 

dari kemajuan zaman dan teknologi yang terus berkembang mengenai bagaimana 

dirinya dapat memahami bahwa pengembangan potensi dapat menjadi solusi bagi 

permasalahan yang dihadapi (Gibson & Mitchell, 1995, hlm 23).  

Panduan Operasional Penyelengaraan Bimbingan dan Konseling (Dirjen 

GTK, 2016) menjelaskan bimbingan pribadi merupakan proses pemberian 

bantuan dari guru bimbingan dan konseling kepada peserta didik untuk 

memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan 
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keputusannya secara bertanggungjawab tentang perkembangan aspek pribadinya, 

sehingga dapat mencapai perkembangan diri secara optimal. 

Bimbingan pribadi dimaknai sebagai bentuk bantuan dari pembimbing 

kepada terbimbing agar dapat mencapai tujuan dan perkembangan pribadi agar 

mampu beradaptasi dengan lingkungannya (Tohirin, 2007).  

 Aspek perkembangan peserta didik yang dikembangkan meliputi: a) 

memahami potensi diri dan memahami kelebihan serta kekurangan, b) 

mengembangkan potensi untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupannya, c) 

menerima kelemahan kondisi diri dan mengatasinya secara baik, d) mencapai 

keselarasan perkembangan, e) mencapai kematangan/ kedewasaan secara tepat, f) 

mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan potensi diri secara optimal. 

Berdasarkan beberapa pengertian dapat disimpulkan bimbingan pribadi 

merupakan salah satu upaya dalam pengembangan pribadi yang didalamnya dapat 

mempelajari keunikan diri dalam konteks kehidupan sosial. Dalam upaya 

mengembangkan aspek pribadi, peserta didik harus mampu mencapai 

perkembangan pribadi sesuai dengan tugas-tugas perkembangannya sehingga 

dapat mencapai kesejahteraan psikologis yang optimal. 

Adapun sruktur program bimbingan pribadi menurut Panduan Operasional 

Penyelengaraan Bimbingan dan Konseling (Dirjen GTK, 2016) terdiri atas: a) 

rasional, b) dasar hukum, c) deskripsi kebutuhan, d) tujuan, e) komponen 

program, f) bidang layanan, g) rencana operasional, h) pengembangan tema/topik, 

i) evaluasi, j) sarana dan prasarana, k) anggaran biaya. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Secara umum, tujuan penelitian yang akan dilakukan yaitu untuk 

meningkatkan kesejahteraan psikologis peserta didik dengan pemberian 

bimbingan pribadi. 

 Adapun tujuan khususnya antara lain : 

1.3.1 Mendeskripsikan kecenderungan umum kesejahteraan psikologis remaja 

kelas XI SMA Negeri se-Kota Cimahi Tahun Ajaran 2018/2019. 
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1.3.2 Mendeskripsikan kecenderungan umum kesejahteraan psikologis remaja 

kelas XI SMA Negeri se-Kota Cimahi Tahun Ajaran 2018/2019 

berdasarkan usia. 

1.3.3 Mendeskripsikan kecenderungan umum kesejahteraan psikologis remaja 

kelas XI SMA Negeri se-Kota Cimahi Tahun Ajaran 2018/2019 

berdasarkan jenis kelamin. 

1.3.4 Mendeskripsikan kecenderungan umum kesejahteraan psikologis remaja 

kelas XI SMA Negeri se-Kota Cimahi Tahun Ajaran 2018/2019 

berdasarkan status sosial ekonomi (pendidikan, pekerjaan dan penghasilan 

orang tua). 

1.3.5 Mendeskripsikan seperti apa implikasi bimbingan pribadi untuk 

meningkatkan kesejahteraan psikologis remaja kelas XI SMA Negeri se-

Kota Cimahi Tahun Ajaran 2018/2019. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, manfaat hasil penelitian ini sebagai berikut. 

1. Memperluas dan mengembangkan bidang keilmuan mengenai kesejahteraan 

psikologis, khususnya bagi bimbingan dan konseling pada bidang bimbingan 

pribadi. Hal tersebut dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan 

kesejahteraan psikologis peserta didik dan memperbarui pengetahuan guru 

bimbingan dan konseling mengenai kesejahteraan psikologis peserta didik 

saat ini. 

2. Mengetahui kecenderungan kesejahteraan psikologis peserta didik kelas XI 

SMA Negeri se-Cimahi tahun ajaran 2018/2019 yang dapat menjadi acuan 

dalam pemberian layanan bimbingan pribadi  yang berlandaskan pada fungsi 

bimbingan dan konseling berdasarkan Permendikbud nomor 111 tahun 2014 

tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan Dasar dan Pendidikan 

Menengah.  

 

1.5.2 Manfaat Praktis 
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Secara praktis, manfaat penelitian ini sebagai berikut. 

1. Penelitian ini diharapkan dapat membantu guru bimbingan dan konseling 

untuk mengembangkan program bagi peserta didik berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan agar segala permasalahan mengenai 

kesejahteraan psikologis dapat teratasi dan bimbingan pribadi dapat 

meningkatkan kesejahteraan psikologis peserta didik. Layanan bimbingan dan 

konseling dalam aspek pribadi memiliki tujuan agar peserta didik memiliki 

pemahaman tentang irama kehidupan yang terkadang menyenangkan atau 

tidak menyenangkan, memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara 

objektif, memiliki sikap positif atau respek terhadap diri sendiri dan orang 

lain, serta memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara efektif. 

Semua tujuan bimbingan dan konseling tersebut juga terangkum dalam 

dimensi kesejahteraan psikologis sehingga hasil penelitian ini dapat 

digunakan guru bimbingan dan konseling untuk mengembangkan potensi 

yang dimiliki peserta didik guna mencapai tugas perkembangannya dilihat 

dari setiap dimensi kesejahteraan psikologis  peserta didik.  

2. Bagi penelitian selanjutnya, dapat dijadikan sebagai dasar atau acuan dalam 

memperluas penelitian dan program lanjutan mengenai kesejahteraan 

psikologis dengan melihat hubungan dari berbagai faktor pendukung yang 

dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis. 

3. Bagi Departemen Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, hasil penelitian ini 

dapat menjadi acuan untuk dijadikan dasar pelaksanaan bimbingan dan 

konseling di Sekolah Menengah Atas dan dapat menambah referensi bagi 

keilmuan bimbingan dan konseling. 

 

1.6 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi skripsi berisi rincian tentang penulisan dari setiap bab 

dan bagian bab dalam skripsi mulai dari bab I hingga bab V. Bab I berisi latar 

belakang penelitian, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi. Bab II berisi tentang kajian 

pustaka. Bab III berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari desain 
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penelitian, partisipan, populasi dan sampel, instrumen penelitian, prosedur 

penelitian dan analisis data. Bab IV berisi tentang pengolahan atau analisis data 

dan pembahasan temuan penelitian. Bab V berisi tentang simpulan, rekomendasi  

dan keterbatasan penelitian.  

 


