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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Layanan BK adalah sebuah layanan dalam satuan pendidikan formal yang 

diberikan guru BK guna membantu peserta didik dalam mengembangkan aspek 

sosial, belajar, pribadi dan karier. Prayitno (Kamaludin, 2011: 448) mengemukakan 

bahwa BK adalah suatu usaha memberi bantuan pada siswa agar optimal dalam 

perkembangan pribadi, sosial, karier serta belajar melalui berbagai kegiatan 

pendukung baik secara perorangan maupun kelompok sesuai norma yang ada di 

masyarakat. 

Sebagai suatu bagian dari pendidikan di sekolah, dalam pelaksanaannya 

layanan BK tidak pernah lepas dari perencanaan yang bersistem dan matang. 

Apabila dilakukan secara sembarangan dan tidak terencana, sudah tentu suatu 

kegiatan hasilnya tidak akan diketahui secara pasti (Zamroni & Rahardjo, 2015).  

Layanan BK tidak seperti mata pelajaran lain di sekolah dan dilakukan oleh 

seseorang yang ahli yaitu Guru BK. Guru BK adalah tenaga pendidik yang 

memfasilitasi perkembangan potensi siswa dalam sosial, pribadi dan psikologi 

(Astuti, et al, 2018) . Dikutip dari Hikmah & Wibowo (2014) tentang standar 

kualifikasi akademik dan kompetensi konselor, seorang guru BK setidaknya harus 

memiliki 4 kompetensi yaitu sosial, kepribadian, pedagogik, dan profesional. 

Keempat kompetensi yang telah disebutkan menjadi dasar penilaian kinerja seorang 

guru BK. Dalam tulisan yang sama, kompetensi kepribadian guru BK dibagi 

kembali menjadi 4 kompetensi inti yaitu: (1) beriman kepada tuhan yang maha esa; 

(2) menghargai dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan kebebasan memilih; 

(3) menunjukan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat; (4) menampilkan 

kinerja berkualitas tinggi. 

Pada era 4.0, generasi penerus bangsa dihadapkan pada tantangan yang 

berbeda dari sebelumnya. Beberapa dari tantangan tersebut adalah persaingan yang 

semakin ketat, bahkan tidak hanya persaingan sesama manusia tetapi juga dengan 

teknologi dan kecerdasan buatan (Imawanty & Fransiska, 2019: 147). Oleh karena 
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itu dibutuhkan usaha guna mempersiapkan dan membentuk generasi penerus 

bangsa menjadi sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan mampu bersaing. 

Keberadaan guru BK yang profesional sangat dibutuhkan dalam hal ini. Tugas dan 

tanggung jawab seorang guru BK pun bertambah berat 

Berdasarkan tanggung jawab dan tugas yang bertambah berat ini, seorang 

guru BK harus mempersiapkan keadaan dirinya sebaik mungkin baik fisik maupun 

kondisi psikologis. Danna dan Grifin (Aziz, et al. 2017: 34) mendeskripsikan alasan 

mengapa kesehatan psikologis menjadi hal yang penting antara lain: (1) 

pengalaman seseorang baik fisik, emosi, sosial, ataupun mental akan 

mempengaruhi kondisi saat bekerja; (2) kesehatan psikologis dari pekerja akan 

menimbulkan kesadaran terhadap faktor lain yang beresiko bagi pekerja; (3) 

kesehatan psikologis yang rendah akan berpengaruh pada kinerja. Hal tersebut 

didukung oleh Pollock (Ismail, et al. 2017) yang telah membuktikan tingkat 

psychological well-being yang baik dari para guru BK berpengaruh terhadap 

kualitas positif dalam pekerjaan mereka dan akan meningkatkan produktivitas 

mereka untuk mencapai kepuasan melakukan pekerjaan. 

Psychological Well-Being lahir dari konsep eudaimonia oleh filsuf 

Aristoteles yang berpandangan bahwa hidup dikatakan utuh dan sehat apabila 

seseorang dapat mengenali dan berusaha untuk mengoptimalkan potensi dalam diri 

(Keyes & Ryff, 1999). Ryff (Purwaningrum, et al. 2019a) menjelaskan 

psychological well being merupakan keadaan positif dari kondisi psikologis 

individu. Pada tulisan yang sama, psychological well-being pada guru BK merujuk 

pada keadaan psikologis positif yang berfungsi secara penuh dan muncul dari 

adanya keseimbangan antara kepribadian dan profesionalitas (Purwaningrum, et al. 

2019a). Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, dapat dirumuskan bahwa 

psychological well-being adalah keadaan diri seseorang yang dapat merasakan 

kebahagiaan, mampu mengoptimalkan kekuatan pada dirinya, serta merasakan 

hidup yang penuh makna. 

Ryff & Singer (1996) mendefinisikan dimensi Psychological Well-Being 

kedalam 6 dimensi antara lain: (1) autonomy (otonomi) atau mandiri dalam 

pemikiran dan tindakan; (2) environmental mastery (penguasaan terhadap 
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lingkungan) atau kemampuan  mengelola lingkungan agar sesuai dengan kebutuhan 

dan nilai-nilai pribadi; (3) positive relation with other (hubungan positif dengan 

pihak lain) atau terjalinnya ikatan baik dengan orang lain; (4) purpose of life (tujuan 

dalam hidup) atau mengejar tujuan yang bermakna dalam hidup; (5) self-

acceptance (penerimaan diri) atau mampu menerima keadaan dirinya sendiri; (6) 

personal growth (pertumbuhan dan perkembangan diri berkelanjutan) atau dapat 

mengoptimalkan potensi diri secara dinamis. 

Environmental Mastery merupakan salah satu dimensi dari Psychological 

Well-Being. Ryff (1989) mengungkapkan bahwa kemampuan seseorang untuk 

menciptakan atau memilih lingkungan sesuai dengan keadaan dirinya merupakan 

salah satu karakteristik dari kesehatan mental. Dalam tulisan yang sama, Ryff juga 

berpendapat bahwa proses pendewasaan yang sukses menekankan pada sejauh 

mana seseorang mampu memanfaatkan peluang dari lingkungannya. Hal tersebut 

senada dengan pendapat Strauser, et al (2008), yang mengatakan bahwa 

kemampuan individu untuk menciptakan dan memilih lingkungan sesuai dengan 

kebutuhan khususnya adalah pengertian dari environmental mastery.  

Seseorang yang memiliki Environmental Mastery tinggi dapat dilihat dari: 

(1) memiliki kompetensi dalam mengelola lingkungan; (2) mampu mengelola 

berbagai aktivitas eksternal yang kompleks; (3) mampu memanfaatkan peluang 

yang ada di sekitarnya secara efektif; (4) mampu memilih atau menciptakan konteks 

sesuai dengan kebutuhan dan nilai pribadi. Sementara itu, individu yang memiliki 

Environmental Mastery rendah mengalami kesulitan dalam mengatur urusan 

sehari-hari, merasa kurang bisa mengubah atau meningkatkan lingkungan di 

sekitarnya, kurang menyadari peluang yang ada di sekitarnya, serta tidak memiliki 

kendali atas dunia luar. (Ryff, 2014).  

Berdasarkan kajian tersebut, dilakukan studi pendahuluan kepada sepuluh 

orang guru BK di Sragen dengan menggunakan instrumen angket yang disusun 

dalam bentuk google form. Penyebaran angket dilakukan pada tanggal 23 Februari 

2021 melalui whatsapp. Studi pendahuluan ini dilakukan pada sepuluh orang guru 

BK di Sragen yang dipilih secara acak dari kecamatan, dan jenjang sekolah yang 

berbeda. Tujuan dari studi pendahuluan tersebut dilakukan untuk mengumpulkan 
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informasi terkait pemahaman guru BK tentang environmental mastery sebagai 

bagian dari psychological well-being di Kabupaten Sragen dan mengetahui apakah 

guru BK sudah memiliki dimensi environmental mastery sebagai bagian dari 

psychological well being. 

Hasil dari studi pendahuluan adalah sebagai berikut: (1) 70% responden 

belum terlalu familiar dengan istilah environmental mastery, dan 30% responden 

lainnya sudah mengetahui environmental mastery ingin mendalaminya; (2) 100% 

subjek belum mengetahui environmental mastery merupakan bagian dari 

psychological well-being; (3) 100% subjek menyatakan telah memiliki 

environmental mastery dalam dirinya; (4) 100% subjek menyadari adanya 

environmental mastery dalam dirinya; (5) 100% subjek menganggap environmental 

mastery sangat penting untuk dimiliki seorang guru BK; (6)  dan 90% subjek ingin 

mengetahui tingkat environmental mastery dalam dirinya .  

Belum banyaknya penelitian mengenai environmental mastery sebagai 

bagian dari psychological well-being guru BK menjadikan istilah tersebut masih 

asing didengar oleh kalangan guru BK. Hal tersebut mengakibatkan terdapat guru 

BK yang belum mengenal istilah environmental mastery sebagai bagian dari 

psychological well-being. Disamping itu di Kabupaten Sragen juga belum ada 

survei yang meneliti tentang tingkat environmental mastery sebagai bagian dari 

psychological well-being pada guru BK. Dengan demikian dapat disimpulkan perlu 

adanya penelitian mengenai environmental mastery sebagai bagian dari 

psychological well-being guru BK. Penelitian ini dibutuhkan oleh guru BK untuk 

dapat memahami dan memberikan kesadaran akan pentingnya memiliki 

psychological well-being sebagaimana diungkapkan oleh Purwaningrum, et al 

(2019b), guru BK dengan tingkat psychological well-being tinggi mampu 

menyeimbangkan dirinya sebagai guru BK maupun sebagai individu.  

Proses pengukuran dalam penelitian ini menggunakan metode survey, 

Penelitian survey dilakukan dengan memberikan sebuah kuesioner yang sudah baku 

kepada sejumlah responden yang ditetapkan sebagai sampel. Survey sering kali 

digunakan pada penelitian yang melibatkan manusia sebagai unit analisis 

(Morissan, 2012).Kasunic (Yuliansyah,2016) mendefinisikan survey sebagai 
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proses mengumpulkan informasi dari beberapa orang guna mewakili sejumlah 

orang yang lebih besar. Dalam tulisan yang sama, Yuliansyah mengemukakan 

alasan mengapa metode survey baik untuk digunakan yaitu karena metode ini 

memiliki standar tertentu dalam kriteria yang akan digunakan sehingga 

kemungkinan permasalahan yang muncul akibat kesalahan dalam memberikan 

pendapat mampu dihindari.  

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan instrumen skala 

psikologis berkaitan dengan Environmental Mastery sebagai bagian dari 

Psychological Well-Being. Menurut Roopa dan Rani (2012), kuesioner merupakan 

daftar pertanyaan yang dilengkapi oleh atau bagi responden guna memberikan 

pendapatnya.  

Penelitian yang berkaitan dengan Environmental Mastery sebagai bagian 

dari psychological well being di Indonesia masih sangat terbatas, terbukti dengan 

belum adanya penelitian yang membahas tentang Environmental Mastery sebagai 

bagian dari psychological well being. Penelitian ini akan menjadi penelitian awal 

berkaitan dengan Environmental Mastery sebagai bagian dari psychological well 

being. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar penelitian- 

penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan psychological well being guru BK 

di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, disusunlah penelitian dengan judul 

“PENGUKURAN ENVIRONMENTAL MASTERY SEBAGAI BAGIAN DARI 

PSYCHOLOGICAL WELL-BEING GURU BIMBINGAN DAN KONSELING 

(BK) DI KABUPATEN SRAGEN”. 
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B. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-

masalah sebagai berikut: 

1. Seluruh responden menyatakan bahwa dimensi environmental mastery penting 

dimiliki oleh guru BK agar dapat memberikan layanan secara efisien. Namun 

mereka menyatakan bahwa belum mengetahui tingkat environmental mastery 

dalam dirinya karena penelitian terkait dengan pengukuran tingkat 

environmental mastery masih sangat terbatas. Padahal penelitian terkait 

environmental mastery sebagai bagian dari psychological well being sangat 

penting sebab penelitian tersebut dapat menunjang peningkatan pemberian 

layanan guru BK.  

2. Satu dari tiga responden menyatakan bahwa mereka sudah pernah membaca 

kajian mengenai environmental mastery. Akan tetapi ketiga responden 

menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui bahwa environmental mastery 

merupakan bagian dari psychological well being yang dikemukakan Ryff. 

Keadaan tersebut dikarenakan masih terbatasnya penelitian mengenai 

environmental mastery sebagai bagian dari psychological well being di 

Indonesia.  

3. Seluruh subjek ingin mengetahui tingkat environmental mastery dalam dirinya. 

Akan tetapi penelitian terkait dengan pengukuran tingkat environmental 

mastery sebagai bagian dari psychological well being belum ada sehingga guru 

BK tidak bisa mengukur tingkat environmental mastery pada dirinya.        

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana mendeskripsikan tingkat environmental mastery guru BK di 

Kabupaten Sragen berdasarkan kategori usia?  

2. Bagaimana mendeskripsikan tingkat environmental mastery guru BK di 

Kabupaten Sragen berdasarkan kategori jenis kelamin?  
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan 

dari penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan tingkat environmental mastery guru BK di Kabupaten 

Sragen berdasarkan usia, dan jenis kelamin. 

2. Untuk mendeskripsikan kondisi environmental mastery guru BK di Kabupaten 

Sragen secara mendalam sesuai kerangka teoritis. 

 

E. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah merupaka usaha untuk membatasi ruang lingkup dari 

persoalan yang terlalu luas sehingga penelitian ini mempu lebih fokus untuk 

dilakukan. Pada penelitian ini pembatasan masalah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu 

pembatasan objek dan pembatasan subjek penelitian: 

1. Pembatasan Objek 

 Adapun pembatasan dalam objek penelitian ini yaitu: 

a. Objek Penelitian difokuskan untuk mengetahui tingkat environmental 

mastery guru BK menggunakan dasar pemikiran Ryff dalam 

mendefinisikan environmental mastery sebagai satu dari enam dimensi 

dasar psychological well being Ryff (1898).  

b. Penelitian ini menggunakan metode survey untuk mengetahui tingkat 

environmental mastery yang dilakukan kepada guru BK di Kabupaten 

Sragen. Metode pengisian instrumen dilakukan secara online (melalui 

google form) dan offline (menggunakan instrumen yang dicetak). 

c. Instrumen yang akan digunakan pada penelitian ini menggunakan instrumen 

dalam bentuk skala psikologis yang dikembangkan oleh peneliti terkait 

dengan pengukuran tingkat environmental mastery sebagai bagian dari 

psychological well-being.  
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2. Pembatasan Subjek 

 Subjek dalam penelitian ini merupakan guru BK SMP, SMA dan SMK di 

Kabupaten Sragen. Peneliti akan melakukan survey kepada guru BK SMP, 

SMA dan SMK yang berjumlah 478 orang. Penelitian ini akan dilakukan pada 

populasi laki-laki maupun perempuan tanpa ada diskriminasi gender dan 

diberikan pada guru BK rentang usia 23-60 tahun karena berdasarkan survey 

usia tersebut menjadi usia yang rentang terkena stress yang berdampak pada 

menurunnya tingkat psychological well-being dan kinerja guru BK..  
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F. Manfaat Penelitian 

 Penelitian mengenai environmental mastery sebagai bagian dari 

psychological well-being ini dinilai penting untuk dilakukan karena penelitian 

tersebut tidak hanya memiliki manfaat yang sifatnya teoritis namun juga memiliki 

manfaat yang bersifat praktis. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis: 

a. Memberikan gambaran mengenai psychological well-being untuk guru BK 

b. Memberikan sumbangan pengetahuan tentang environmental mastery 

sebagai bagian dari psychological well-being guru BK yang dapat dijadikan 

sebagai dasar bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lanjutan. 

c. Memberikan pengetahuan kepada guru BK bahwa penting untuk memiliki 

psychological well-being untuk mengoptimalkan pemberian layanan BK serta 

memberikan informasi mengenai tingkat psychological well-being guru BK 

ditinjau dari aspek environmental mastery di Kabupaten Sragen agar 

kedepannya bisa dijadikan dasar evaluasi dan penelitian lanjutan mengenai 

psychological well-being. 

2. Manfaat Praktis: 

a. Bagi guru BK, memberikan hasil pengukuran environmental mastery sebagai 

bagian dari psychological well-being pada guru BK. hasil pengukuran 

tersebut dapat digunakan untuk memberikan penilaian atau evaluasi terhadap 

dirinya sebagai seorang professional helper. 

b. Bagi mahasiswa BK, memberikan bukti mengenai pentingnya psychological 

well-being guru BK pada aspek environmental mastery, sehingga dapat 

dijadikan rujukan dalam memahami profesi guru BK beserta aspek 

pendukung dalam menjalankan profesi guru BK.  

c. Bagi peneliti selanjutnya, Penelitian ini diharapkan menjadi penelitian dasar 

yang dapat memberikan gambaran mengenai environmental mastery sebagai 

bagian dari psychological well-being guru BK sehingga dapat digunakan 

sebagai acuan untuk penelitian- penelitian selanjutnya tentang psychological 

well-being guru BK.
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