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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bahasan yang dipaparkan pada Bab satu meliputi: latar belakang penelitian, 

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

dan struktur organisasi skripsi. 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kesejahteraan psikologis didefinisikan sebagai aktualisasi potensi individu. 

Indikator yang termasuk dalam pencapaian hasil dari kesejahteraan psikologis yaitu 

aktualisasi diri (self actualization), vitalitas (vitality), penerimaan diri (self 

acceptance), hubungan positif dengan orang lain (positive ralations with others), 

penguasaan lingkungan (environmental mastery), kamandirian (autonomy), tujuan 

hidup (purpose in life), dan pertumbuhan pribadi (personal growth) (Ryan, dkk., 

2008). Kesejahteraan psikologis adalah sebuah konsep yang berusaha memaparkan 

tentang positive psychological functional (Ryff, 1989). 

Seseorang yang memiliki kesejahteraan psikologis yang tinggi akan merasa 

puas dengan hidupnya, memiliki kondisi emosional yang positif, memiliki 

kemampuan untuk melalui pengalaman-pengalaman buruk yang dapat 

menghasilkan kondisi emosional negatif, memiliki hubungan yang positif dengan 

orang lain, mampu menentukan nasibnya sendiri tanpa bergantung dengan orang 

lain, mengontrol kondisi lingkungan sekitar, memiliki tujuaan hidup yang jelas, dan 

mampu mengembangkan dirinya sendiri (Ryff, 1989). 

Kesejahteraan psikologis dapat menjadikan gambaran mengenai level tertinggi 

dari fungsi individu sebagai manusia dan apa yang diidam-idamkannya sebagai 

makhluk yang memiliki tujuan hidupnya (Snyder & Lopez, 2002, hlm.49). Individu 

yang merasa sejahtera akan mampu memperluas persepsinya di masa mendatang 

dan mampu membentuk diri sendiri (Fredrickson, 2001, hlm.10). 

Penelitian pendahulu yang dilakukan peneliti kepada guru bimbingan dan 

konseling di Pondok Pesantren Santi Asromo Majalengka, menurut penuturan Guru 

Bimbingan dan Konseling beberapa santri belum memiliki rencana untuk masa 

masa depan, kesulitan memanajemen diri dalam hal mengatur waktu antara 
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tugas sekolah dan kegiatan pondok, kurang memiliki kepercayaan diri, sebagian 

santri mengeluh karena kegiatan pondok yang padat, dan menjadi alasan santri 

untuk tidur di kelas. Lingkungan pesantren adalah lingkungan baru yang harus 

disesuaikan oleh santri. Peraturan-peraturan, ketidakberadaan orang tua yang selalu 

mendampingi, adalah beberapa contoh lingkungan yang perlu santri sesuaikan. 

Kesimpulan dari penelitian pendahulu yaitu santri pondok pesantren Santi Asromo 

Majalengka belum memiliki rencana untuk menyiapkan masa depan, kesulitan 

memanajemen diri dalam hal mengatur waktu antara tugas sekolah dan kegiatan 

pondok, dan kurang percaya diri dengan potensi yang dimiliki. Perilaku-perilaku 

yang teridentifikasi menunjukan indikator santri belum memiliki kesejahteraan 

psikologis. 

Rendahnya setiap dimensi dalam kesejahteraan psikologis akan menjadikan 

individu tidak memiliki tujuan hidup, tidak mampu beradaptasi dengan 

lingkungannya, tidak ajeg dalam mengambil keputusan, tidak mampu bersosialisasi 

dengan orang lain, tidak mampu menerima diri sendiri, dan tidak mampu 

bertumbuh menjadi individu yang lebih baik, rendahnya kesejahteraan psikologis 

akan memengaruhi kesehatan mental individu, dikarenakan individu tidak merasa 

sejahtera dengan kehidupannya. Rendahnya tingkat kesejahteraan psikologis pada 

remaja menyebabkan berbagai kenakalan remaja yang mengarah pada tindak 

kriminal (Batubara, 2017). 

Masa remaja disebut juga sebagai masa yang penuh badai dan tekanan,  karena pada 

masa remaja adalah masa peralihan perkembangan dan pertumbuhan fisik, sosial, 

emosional yang menimbulkan rasa cemas dan ketidaknyamanan (Khoirul & Farid, 

2016). Aktivitas yang dijalani remaja bersama teman sebayanya tidak memadai 

untuk memenuhi tuntutan gejolak energinya, maka remaja sering kali meluapkan 

kelebihan energinya kearah negatif (Hidayati & Farid, 2016). Perubahan negatif 

pada masa perkembangan remaja hanya akan terjadi apabila remaja tidak 

mendapatkan bimbingan dan arahan. Konsep positive youth development 

memandang remaja memiliki potensi untuk sukses, berkembang dengan sehat, dan 

memiliki kapasitas untuk berkembang dengan positif. (Lerner, dkk, 2015). 
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Kesejahteraan psikologis memiliki hubungan erat dengan aspek kehidupan 

remaja, bahwa semakin tinggi tingkat happines remaja, maka semakin tinggi pula 

kesejahteraan psikologis remaja (Fadhillah, 2016). Pada saat kesejahteraan 

psikologis remaja tinggi, maka prososial remaja semakin tinggi pula (Mintarsih, 

2015). Kesejahteraan psikologis juga berpengaruh pada kecerdesan emosional 

remaja. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan psikologis pada remaja maka semakin 

tinggi pula kecerdasan emosional (Basaria, & Aryani, 2018). Tingkat kesejahteraan 

psikologis yang tinggi pada remaja berpengaruh pada aspek kehidupan. 

Pengembangan kesejahteraan psikologis salah satunya dapat dilakukan oleh guru 

bimbingan dan konseling melalui layanan bimbingan dan konseling. 

Bimbingan dan konseling adalah usaha sistematis dan menyeluruh oleh 

profesional sebagai usaha preventif dan kuratif untuk mengembangkan potensi 

konseli/pesesrta didik secara optimal. Guru BK memiliki peranan penting dalam 

membantu santri untuk mengembangkan kesejahteraan psikologis, menjadi teman 

sekaligus orang tua yang dapat menjadikan santri tidak kehilangan sosok orang tua 

pada saat santri menghadapi masa-masa kritis. 

Layanan bimbingan dan konseling dapat membantu mengembangkan 

kesejahteraan psikologis santri, baik layanan bimbingan maupun layanan konseling. 

Layanan bimbingan dan konseling memiliki empat bidang yaitu karier, akademik, 

pribadi dan sosial. Fokus program yang disusun dalam penelitian yaitu pada layanan 

bimbingan dan konseling pribadi. Menurut Winkel & Hastuti (2006, hlm. 118) 

layanan bimbingan dan konseling pribadi adalah layanan dalam memahami 

keadaan batin sendiri dan mengatasi berbagai pertentangan batin, untuk mengatur 

diri pada bidang kerohanian, perawatan jasmani, pengisian waktu luang, penyaluran 

hasrat seksual dan sebagainya. 

Melalui layanan bimbingan dan konseling pribadi, diharapkan santri memiliki 

kesejahteraan psikologis yang baik, agar santri dapat mengaktualisasikan dirinya 

dan sejahtera dalam hidupnya, sehingga tercipta kesehatan mental yang baik, 

apabila individu memiliki kesehetan mental yang baik, individu akan mampu 

menghadapi hidup lebih positif dan mampu tumbuh menjadi individu yang 

bermanfaat. 
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Beberapa intervensi yang dapat dilakukan oleh guru BK untuk 

mengembangkan kesejahteraan psikologis sebagai berikut. Erpiana & 

Fourianalistyawati (2018) menggunakan trait mindfulness; Hartato, Basaria, & 

Patmonodewo (2017) menggunakan well-being therapy; Fransinata (2015) 

menggunakan Expressive arts therapy; Piquet (2018) menggunakan  bibliotherapy; 

Fenny (2015) menggunakan group therapy. 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian 
 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah ialah terdapat beberapa santri 

belum memiliki rencana untuk menyiapkan masa depan, kesulitan memanajemen 

diri dalam hal mengatur waktu antara tugas sekolah dan kegiatan pondok. Santri 

dituntut untuk belajar hidup sendiri, dan menyelesaikan persoalan hidup dan 

lingkungan sendiri. Usia remaja yang seharusnya mendapat dampingan orangtua 

dalam masa perkembangannya, santri menghabiskannya di pesantren yang belum 

tentu didapatkan di pesantren. Maka dari itu, diperlukannya penelitian mengenai 

profil yang mendeskripsikan kesejahteraan psikologis santri yang selanjutnya 

dirumuskan program bimbingan dan konseling pribadi untuk mengembangkan 

kesejahteraan psikologis santri di pondok pesantren Santi Asromo Majalengka. 

Berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi, maka rumusan masalah 

penelitian yaitu: Bagaimana rumusan program bimbingan dan konseling pribadi 

yang layak berdasarkan profil kesejahteraan psikologis santri kelas XI di Pondok 

Pesantren Santi Asromo Majalengka Tahun Ajaran 2020/2021. Rumusan masalah 

diturunkan pada pertanyaan penelitian sebagai berikut. 

1.2.1 Seperti apa profil kesejahteraan psikologis santri kelas XI di Pondok 

Pesantren Santi Asromo Tahun Ajaran 2020/2021? 

1.2.2 Bagaimana rumusan program bimbingan dan konseling pribadi yang layak 

untuk mengembangkan kesejahteraan psikologis santri kelas XI di Pondok 

Pesantren Santi Asromo Tahun Ajaran 2020/2021? 
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1.3 Tujuan Penelitian 
 

Tujuan penelitian secara khusus mengacu pada perumusan masalah 

sebagaimana yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Tujuan penelitian 

secara umum adalah: Terumuskan program bimbingan dan konseling pribadi yang 

layak untuk mengembangkan kesejahteraan psikologis santri kelas XI di Pondok 

Pesantren Santi Asromo Tahun Ajaran 2020/2021. 

Tujuan khusus penelitian sebagai berikut. 

 
1.3.1 Mendeskripsikan profil kesejahteraan psikologis santri kelas XI di Pondok 

Pesantren Santi Asromo Tahun Ajaran 2020/2021. 

1.3.2 Merumuskan program bimbingan dan konseling pribadi yang layak untuk 

mengembangkan kesejahteraan psikologis santri kelas XI di Pondok 

Pesantren Santi Asromo Tahun Ajaran 2020/2021. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian diharapkan memberikan kontribusi kajian 

kesejahteraan psikologis santri. 

1.4.2 Manfaat praktis 

1.4.2.1 Bagi Departemen Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. 

Data empiris dari hasil penelitian menambah referensi mengenai profil 

kesejahteraan psikologis santri dan program bimbingan dan konseling pribadi untuk 

mengembangkan kesejahteraan psikologis santri. 

1.4.2.2 Bagi Pihak Pondok Pesantren dan Konselor/Guru BK 

Penelitian dapat dijadikan sumber data dan alternatif layanan untuk 

mengembangkan kesejahteraan psikologis santri. 

1.4.2.3 Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk 

mengembangkan penelitian selanjutnya mengenai kesejahteraan psikologis santri 

dan upaya pemberian layanan bimbingan dan konseling. 



Alifia Rizki Farhani, 2020 
PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING PRIBADI UNTUK MENGEMBANGKAN KESEJAHTERAAN 
PSIKOLOGIS SANTRI 
Universitas Pendidikan Indonesia│repository.upi.edu│perpustakaan.upi.edu 

  

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

Berdasarkan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Pendidikan 

Indonesia (2018) sistematika penulisan laporan penelitian (skripsi) disusun sebagai 

berikut. 

Bagian awal, berisi halaman judul, pernyataan keaslian tulisan, halaman 

pengesahan, motto dan persembahan, prakata, abstrak, daftar isi, daftar tabel, dan 

daftar lampiran. 

Bab I Pendahuluan, pada bab satu disajikan latar belakang, identifikasi 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur 

organisasi skripsi. 

Bab II Landasan Teori, membahas teori yang melandasi permasalahan skripsi. 

Bab dua berisi konsep dasar kesejahteraan psikologis, konsep dasar santri, konsep 

dasar program bimbingan dan konseling pribadi, dan penelitian terdahulu. 

Bab III metode penelitian, pada bab tiga berisi pendekatan dan metode 

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

teknik pengumpulan dan analisis data, dan prosedur penelitian. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab empat mengemukakan tentang 

hasil penelitian dan pembahasan penelitian. 

Bab V Penutup, bab lima berisi simpulan dan rekomendasi yang diberikan oleh 

peneliti terhadap hasil penelitian. 

Bagian akhir, berisi daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang mendukung. 

 


