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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan mengalami banyak perubahan seiring berkembangnya zaman. 

Teknologi semakin diperbaharui dan sumber daya manusia dituntut untuk 

mengikuti perkembangan teknologi. Pendidikan formal menjadi hal yang 

banyak disinggung dibanyak media masa beberapa waktu lalu berkaitan dengan 

perubahan kurikulum yang diberlakukan pada banyak sekolah di Indonesia.  

Kurikulum 2013 atau akrab disebut dengan K-13, banyak pembicaraan pro 

dan kontra mengenai sistem pembelajarannya. Banyak sekolah – sekolah yang 

kembali mengubah kurikulum dari K-13 menjadi Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP), karena K-13 dianggap kurang sesuai. Namun, banyak pula 

sekolah yang tetap memberlakukan K-13. 

Pada sistem K-13 yang masih dipakai oleh banyak sekolah, salah satunya 

pemberian program peminatan pada siswa kelas X SMA. Pemberian kelompok 

peminatan berbeda dengan sistem kurikulum yang sebelumnya. Pada 

Permendikbud RI No.69 tahun 2013 tentang Kerangka  Dasar Dan Struktur 

Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah menjelaskan bahwa untuk 

mendaftar ke SMA, dikelas X seorang peserta didik sudah harus memilih 

kelompok peminatan mana yang akan dimasuki. Kelompok peminatan meliputi 

kelompok matematika dan ilmu alam, ilmu–ilmu sosial, serta ilmu Budaya dan 
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Bahasa (Permendikbud RI No.69, 2013, h.12). Pemilihan kelompok peminatan 

menjadi kecemasan dan ketakutan  untuk siswa–siswa yang mendaftar di SMA. 

Siswa mengalami stres dalam menentukan kelompok peminatan yang akan 

dipilih, karena kelompok peminatan tersebut yang akan menentukan dalam 

bidang apa siswa akan melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. 

Permendikbud RI No.69 tahun 2013 tentang Kerangka Dasar Dan Struktur 

Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah juga menjelaskan bahwa 

persyaratan pemilihan kelompok peminatan didasarkan nilai rapor SMP/MTS, 

nilai ujian nasional SMP/MTS, rekomendasi guru bimbingan dan konseling di 

SMP, hasil tes penempatan (placement test) ketika mendaftar di SMA, dan tes 

bakat minat oleh psikolog. Beberapa persyaratan yang sudah diuraikan di atas, 

salah satu dari persyaratan tersebut harus memiliki rekomendasi dari guru 

Bimbingan dan Konseling dari sekolah asal (Permendikbud RI No.69 Tahun 

2013, h.12). 

Permendikbud RI Nomor 111 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa 

Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah merupakan upaya sistematis, 

objektif, logis dan berkelanjutan serta terprogram yang diberikan oleh konselor 

atau guru bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi perkembangan dari 

peserta didik untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Konseling 

merupakan salah satu mekanisme yang membantu siswa dalam menghadapi 

masalah sehari–hari mereka, baik masalah akademik maupun non akademik. Hal 

ini bertujuan untuk memastikan bahwa siswa berkembang dengan baik terutama 

dalam aspek psikologis. Konseling atau layanan kesehatan mental tidak pernah 
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diakui sebagai pilihan utama bagi siswa untuk mencari bantuan dari ketika 

mereka menghadapi tekanan dan masalah. Menurut Meyer (dalam Bing, dkk, 

2015, h.201)  sumber bantuan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu 

alami dan formal. Sumber bantuan alami mengacu pada keluarga, teman, teman 

sekamar, mitra dan rekan kerja, sedangkan sumber bantuan formal meliputi 

tokoh agama, guru, konselor sekolah dan konselor professional. 

Untuk usia perkembangan remaja tentunya teman dan keluarga akan 

menjadi orang terdekat untuk siswa, dan menjadi salah satu tempat untuk 

mencari bantuan. Menurut Laxson (2014, h.30) siswa akan mencari bantuan 

pada keluarga dan teman terlebih dahulu dan menggunakan pusat konseling 

sebagai jalan terakhir untuk siswa mencari bantuan. 

Guru Bimbingan dan konseling atau umum dikenal dengan sebutan guru BK 

menjadi salah satu tenaga profesional yang disediakan sebagai tempat siswa 

mencari bantuan dalam menghadapi masalah baik akademik dan non akademik. 

Termasuk dengan mencari bantuan untuk mengenali kelompok peminatan yang 

akan dipilih.  

Mencari bantuan adalah salah satu jenis koping stres untuk mengurangi 

tekanan atau stres yang dialami. Menurut Calloway (dalam Bing, dkk. 2015. 

h.201) perilaku mencari bantuan merupakan tindakan yang dilakukan oleh 

seseorang dengan tujuan untuk melepaskan tekanan psikologis dan akan 

melibatkan bantuan dari tenaga profesional yang berlisensi seperti konselor, 

psikolog atau psikiater. 
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Terjadinya sebuah perilaku, tidak terlepas dari sebuah niat untuk melakukan 

tindakan tersebut, tidak terkecuali dalam mencari bantuan.  Menurut Ancok 

(dalam Natalia, 2012, h.28) definisi dari intensi adalah niat yang terdapat pada 

seseorang untuk melakukan sebuah perilaku tertentu. Intensi adalah bagian yang 

penting dalam perilaku mencari bantuan. Mackenzie, dkk (dalam Nurhayati, 

2013, h.93) menjelaskan bahwa prediktor yang dinilai kuat dalam memprediksi 

perilaku dalam mencari bantuan adalah intensi untuk mencari bantuan.  

Banyak manfaat yang diberikan oleh layanan profesional psikologi dalam 

hal ini adalah layanan Bimbingan dan Konseling. Manfaat yang diberikan oleh 

layanan profesional psikologi meliputi pengurangan tekanan, meningkatnya 

pengaruh positif, dan pencapaian dukungan (Vogel, 2007, h.234). Tidak dapat 

dipungkiri walaupun terdapat banyak manfaat yang diberikan oleh layanan 

profesional psikologi, masih banyak orang yang menghindari dan tidak mencari 

bantuan layanan profesional psikologi. 

Penelitian Donald, Dower, Lucky dan Raphael (dalam Rickwood, Deane 

dan Wilson, 2007, h.35) tahun 2000 yang dilakukan di Queensland pada 3092 

orang remaja, menunjukkan bahwa 39% remaja laki – laki dan 22% remaja 

perempuan tidak mencari bantuan dari layanan formal untuk permasalahan 

individu, emosional atau masalah berkaitan dengan distress. Data juga 

didapatkan dari penelitian  Laxson (2014, h.15) pada tahun 2014 menunjukkan 

bahwa dari 125 responden hanya 8,8% responden atau sekitar 11 orang yang 

datang dan menggunakan konseling sebagai alternatif dalam menyelesaikan 
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masalahnya. Dengan kata lain sekitar 114 orang tidak menyelesaikan masalah 

yang dialami dengan melakukan konseling.  

Begitu pula dalam dunia pendidikan, berkaitan dengan mencari bantuan 

khususnya pada guru BK masih dianggap hal yang tidak biasa. Siswa 

menghindari untuk berurusan dengan guru BK dikarenakan kesan yang 

diberikan oleh siswa terhadap guru bimbingan dan konseling yang cenderung 

negatif, menganggap guru BK sebagai polisi sekolah yang berperan dalam 

menegakkan peraturan, menghukum para siswa, hingga memberikan skors pada 

siswa. Pengalaman mengenai hal – hal tersebutlah yang menimbulkan rasa takut 

siswa terhadap guru BK lah yang membuat siswa – siswa enggan untuk datang, 

dan mencari bantuan untuk menyelesaikan masalahnya.  

Berdasarkan  wawancara yang dilakukan pada hari kamis, tanggal 23 

februari 2017 dengan lima siswa SMA yang sudah mengalami masalah terkait 

dengan intensi mencari bantuan pada guru BK berkaitan dengan pemilihan 

kelompok peminatan, menunjukkan semua narasumber tidak mempunyai intensi 

datang pada guru BK untuk mencari bantuan berkaitan dengan pemilihan 

kelompok peminatan. 

Subjek V menjelaskan alasan tidak mau datang ke guru BK adalah guru BK 

dirasa galak “Iya lha BK ku kan galak, kalo ke ruang BK kaya mengantarkan 

nyawa kesana” dan untuk mencari bantuan pemilihan kelompok peminatan 

subjek V lebih memilih bercerita dengan orang tua “Awalnya aku juga bingung 

sih mbak, trus aku tanya ke mama, mama blg masuk ipa aja”. Adapun 

perkembangan subjek V dalam kelompok peminatan yang dipilih bahwa subjek 
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V mampu mengikuti pelajaran dengan baik seperti yang disampaikan “Enggak 

sih mbak kalo nilainya bagus dan standar-standar aja kok. Ya di atas KKM 

semua sih.” 

Sama dengan Subjek V, Subjek G memilih meminta bantuan ke orang tua 

dari pada ke guru BK. Adapun alasan  mengapa subjek G enggan datang ke guru 

BK karena dirasa bertanya dengan orang tua saja sudah cukup “Halah ngapain 

mbak? Wong nanya orang tua udah cukup kok hehe”. Adapun perkembangan 

selama dikelompok peminatan yang dipilih yaitu nilai siswa tepat berada di 

KKM dan diatas KKM “Yaaa banyak yang diatas banyak juga yang pas KKM”, 

subjek G juga menjelaskan bahwa terdapat mata pelajaran yang tidak disukai 

maka subjek G akan membolos, kemudian materi yang tidak didapatkan saat 

membolos akan didapat saat di tempat les “Iya mbak, enggak pas sulit juga sih 

aku les mbak. Jadi pelajaran kimia itu emang guru ku kan nggak enak trus 

ditambah aku gak suka to jadi aku mending bolos gitu daripada tambah nggak 

mudeng kalo dikelas” 

Subjek D memilih meminta bantuan pada kakaknya dibandingkan guru BK 

karena guru BK disekolah dirasa galak “Hehe gamau guru bknya aja galak kok 

mbak. Kalo ngomong tu kaya bentak-bentak tu lho mbak.” Adapun 

perkembangan nilai subjek D nilai dari salah satu mata pelajaran berada dibawah 

KKM dan subjek D juga sering membolos “Haha ada mbakk fisika, itu susah 

bangett trus aku males trus aku cabut mbak” untuk menunjang nilai subjek D 

mengikuti les disebuah bimbel “Ya banyak yang sulit sih cuman kan aku ikut 
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les mbak di bimbel gitu, jadi ya kalo misal disekolah susah bisa dibantu di les – 

lesan gitu.” 

Subjek A menjelaskan “Aku tu galau mbak, awalnya mau IIS to soalnya kan 

kalo IIS kan jarang ada itungannya kan mbak?” namun pada akhirnya subjek A 

memilih kelompok peminatan yang disukai oleh orang tua dan teman-temannya 

“Soalnya temen-temenku MIA sama mama papa ku nyuruhnya MIA aja yaudah 

aku ke MIA” alasan subjek A tidak mau datang ke guru BK karena takut diberi 

label sebagai siswa yang mencari muka “Haha ngapain ah mbak keluar dari BK 

aku di kata-katain temenku. Dulu kalo berurusan sama BK tu mesti dibilang cari 

muka mbak biar nggak gampang dihukum, kan soalnya BK ku dulu pilih kasih 

mbak.” Untuk perkembangannya subjek A merasa kesulitan dalam mengikuti 

pelajaran “Susah mbaakk, mungkin emang aku nggak terlalu suka hitungan kali 

ya mbak” kemudian, untuk nilai subjek A berada dibawah KKM walaupun 

sudah mengikuti les “Udah yo mbak, aku udah les kan Cuma ya itu nilaiku tetep 

dibawah KKM kok yang model kaya Fisika, Matematika gitu” 

Subjek H untuk menentukan kelompok peminatan, subjek H meminta 

bantuan dari keluarga dan bukan guru BK “Haha jadi dulu itu kan pas SMP aku 

bagus dihafalan to mbak tapi ya aku bagus juga dihitungan gitu lho. Trus aku 

ngobrol sama tanteku soalnya kan mamah papahku kan enggak mudeng kan 

mbak. Trus akhirnya aku ambil mia” alasan subjek H enggan datang ke guru BK 

karena subjek H merasa sia-sia dan percuma bila datang ke guru BK  “Percuma 

mbak nanya BK enggak menemukan jawaban malah dapet hukuman ogg” Nilai 
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yang diperoleh subjekpun berada dibawah KKM “Lhaya udah trus nilai ku jatuh 

di kimia sama di matematika mbak”. 

Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu guru BK yang 

mengajar di kelas IX. Guru BK menjelaskan bahwa siswa jarang ada yang 

datang ke ruang BK untuk berkonseling “kalau datang kesini tujuannya 

konseling jarang ada anak yang kesini ya mbak ya? kalo ke BK mau ijin atau 

dihukum banyak”. Narasumber juga menjelaskan mengenai frekuensi 

kedatangan siswa ke ruang BK dalam sebulan “kalo anak-anak yang mau 

konseling tu jarang ya mbak sekitar 2 sampai 3 anak dalam sebulan anak yang 

datang buat konseling”.   

Banyak faktor yang memengaruhi seseorang mencari bantuan. Menurut  

Cometto (2014, h.23) faktor yang memengaruhi seorang remaja dalam mencari 

bantuan adalah faktor predisposisi, faktor penggerak, dan faktor kebutuhan. 

Pada penelitian ini, peneliti akan membahas mengenai faktor penggerak yang 

memengaruhi seseorang mencari bantuan. Faktor penggerak adalah faktor yang 

memungkinkan secara langsung menghambat atau memfasilitasi perilaku 

pencarian bantuan meliputi persepsi mengenai hambatan dalam kesehatan 

mental (pengetahuan tentang kesehatan mental, stigma), Lingkungan keluarga 

(kohesi keluarga, fleksibilitas keluarga, Komunikasi Keluarga). 

Peneliti tertarik untuk mengangkat salah satu dari beberapa faktor 

penggerak yang memengaruhi seseorang dalam mencari bantuan sebagai 

variabel untuk meninjau penelitian mengenai intensi mencari bantuan pada guru 

BK berkaitan dengan pemilihan kelompok peminatan.  
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Faktor tersebut adalah stigma, stigma merupakan bagian dari persepsi 

mengenai hambatan kesehatan mental. Stigma sering disebut sebagai faktor 

utama penghambat pemanfaatan layanan kesehatan psikologis dan mental ( 

Zartaloudi dan Medianos, 2010, h.77). Stigma menjadi faktor terbesar dalam 

menghambat seseorang mencari bantuan. Menurut Cometto, Remaja 

melaporkan bahwa kendala yang dianggap berpengaruh dalam mencari bantuan 

adalah Stigma (Cometto, 2014, h. 193). Pfohl (2010, h.158) juga menyatakan 

bahwa seseorang tidak mencari bantuan menunjukkan sikap yang negatif dan 

adanya kekhawatiran yang tinggi mengenai stigma, inilah yang menjadi kendala 

seseorang dalam mencari bantuan. Hal ini berlaku juga untuk siswa SMP sebagai 

remaja yang sedang mencari bantuan guna mempersiapkan diri untuk memilih 

kelompok peminatan pada guru BK yang akan diberikan saat SMA. 

Menurut Zartaloudi dan Medianos (2010, h.77) stigma telah didefinisikan 

sebagai efek negatif dari label yang membuat seseorang terpisah dari orang lain.  

Link dan Phelan (2001, h. 377) menjelaskan bahwa stigma dapat digambarkan 

dari gabungan beberapa komponen yaitu pelabelan, stereotip, kehilangan status 

dan diskriminasi. 

Kesan negatif dari guru BK seperti galak, dan ditakuti ini lah yang 

menghambat siswa untuk mencari bantuan pada guru BK. Beberapa dampak 

pemberian stigma pada guru BK dapat menghambat siswa mencari bantuan pada 

guru BK berkaitan dengan pemilihan kelompok peminatan. Kemungkinan 

dampak – dampak yang akan terjadi meliputi salah pengambilan kelompok 

peminatan atau sering disebut salah jurusan yang dapat mengakibatkan siswa 
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tidak dapat mengikuti pelajaran yang ditandai dengan nilai siswa berada 

dibawah kriteria ketuntasan minimal (KKM), semangat dan motivasi belajar 

menurun ditandai dengan perilaku membolos pada siswa, yang paling parah 

adalah siswa tidak naik kelas karena terlalu banyak nilai mata pelajaran yang 

dibawah KKM. 

Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah stigma pada guru BK 

memengaruhi siswa dalam mencari bantuan berkaitan dengan pemilihan 

kelompok peminatan.  Peneliti tertarik untuk menyusun penelitian dengan judul 

intensi mencari bantuan mengenai pemilihan kelompok peminatan ditinjau dari 

stigma pada guru BK. 

 

B. Tujuan  

Untuk mengetahui hubungan antara stigma pada guru BK dengan intensi 

mencari bantuan pemilihan kelompok peminatan.  

C. Manfaat 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian diharapkan dapat berguna dan memberikan sumbangan untuk 

pengembangan ilmu psikologi, khususnya dalam bidang Psikologi 

Pendidikan, berkaitan intensi mencari bantuan dan Stigma pada guru BK 
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada siswa untuk 

mau meminta bantuan pada Guru Bimbingan Konseling dan pihak sekolah 

khususnya layanan Bimbingan dan Konseling berkaitan dengan stigma dan 

intensi perilaku mencari bantuan. 

 




