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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Prestasi akademik merupakan hal penting dalam proses belajar mengajar 

siswa di sekolah, karena prestasi akademik merupakan salah satu indikator 

keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran (Nayak & Jahan, 2010). Kaggwa 

(dalam Katamei & Omwono, 2015) menyatakan bahwa performa akademik 

adalah kualitas prestasi atau hasil belajar yang dicapai oleh siswa dalam 

menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap serta teknik belajar. Menurut 

Nuthana & Yenagi (dalam Michael & Wumi, 2016) performa akademik siswa 

menjadi salah satu kriteria dalam menilai kualitas dari potensi dan kapasitas 

belajar siswa. Aremu (dalam Asikhia, 2010) menyatakan bahwa performa 

akademik yang rendah cenderung memberikan hasil belajar yang di bawah standar 

atau tidak mencapai nilai yang ditentukan.Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa 

terdapat sebagian siswa yang memiliki prestasi akademik yang rendah. Prestasi 

akademik yang rendah berkaitan dengan performa akademik siswa. Terdapat 

siswa yang memiliki performa akademik yang tinggi dan rendah. 

Berdasarkan data statisik yang didapatkan dari The Social Monitoring and 

Early Response Unit (SMERU) Research Institute Indonesia (dalam Riset 

Kebijakan Pendidikan Anak di Indonesia, 2012), terdapat 36% siswa usia 13 

tahun dengan karakteristik rawan drop out (DO), 11.5% siswa usia 14 tahun 

dengan karakteristik rawan drop out (DO), dan 4.5% siswa usia 15 tahun dengan 

karakteristik rawan drop out (DO) di sekolah. Rawan drop out yang terjadi pada 
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siswa secara umum dikarenakan performa akademik mereka yang rendah. Pada 

umumnya rentang usia 13-15 tahun adalah siswa yang belajar di tahap pendidikan 

sekolah menengah pertama (SMP). 

Al-Zoubi & Younes (2015) mengemukakan bahwa terdapat beberapa 

faktor internal yang menyebabkan performa akademik siswa menjadi rendah, di 

antaranya adalah tingkat inteligensi dan motivasi belajar yang rendah. Berkaitan 

dengan motivasi, terdapat dua jenis motivasi yaitu motivasi intrinsik dan motivasi 

ekstrinsik. Williams & Williams (2011) mengatakan bahwa motivasi intrinsik 

merupakan dorongan atau keinginan yang berasal dari diri sendiri untuk 

melakukan atau mengerjakan sesuatu. Dorongan tersebut mencakup keinginan 

untuk terlibat aktif dalam suatu kegiatan, rasa ingin tahu (mencari tahu atau 

mendalami sesuatu yang menjadi ketertarikannya), terbuka terhadap tantangan 

(menyelesaikan atau mencari jawaban akan suatu hal secara kompleks), dan 

interaksi sosial (menciptakan hubungan sosial). Sedangkan, motivasi ekstrinsik 

adalah dorongan yang berasal luar diri seseorang untuk melakukan atau 

mengerjakan sesuatu. Dorongan tersebut mencakup lingkungan sosial, seperti 

penghargaan (reward), pengakuan dari orang lain (recognition), kompetisi atau 

persaingan, dan lain sebagainya. 

Berdasarkan penelitian The Organisation for Economic Co-operation and 

Development (2016), terdapat beberapa karakteristik kepribadian dari siswa 

dengan performa akademik rendah di antaranya adalah tidak tekun dalam belajar, 

kurang mampu mengatur dan menggunakan waktu untuk belajar secara efektif. 

Kemudian, siswa dengan performa akademik yang rendah cenderung tidak tepat 
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waktu dan seringkali bolos sekolah, karena siswa tersebut menghindari adanya 

tugas dan tanggung jawab berkaitan dengan kegiatan belajar di sekolah. 

Selain faktor internal, terdapat faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi 

performa akademik siswa baik dari sekolah maupun rumah. Seperti yang 

dikatakan oleh Suyanto (dalam Riset Kebijakan Pendidikan Anak di Indonesia, 

2012), penyebab siswa dengan performa akademik rendah yang rawan drop out 

disebabkan oleh sekolah dan latar belakang siswa. Faktor sekolah mencakup 

fasilitas yang disediakan untuk kegiatan belajar mengajar, teman-teman sekolah, 

kualitas pengajar yang mendidik para siswanya, seperti penguasaan materi, 

strategi mengajar, serta komitmen dalam mendidik siswa. Kondisi sekolah yang 

mendukung akan memberikan dampak positif bagi siswa terutama dalam kualitas 

performa akademik. Kemudian, latar belakang siswa seperti berasal dari keluarga 

yang besar atau banyak jumlah anggota keluarga cenderung memiliki pengawasan 

belajar yang rendah, sehingga anak tidak memberikan performa akademik yang 

baik. Tidak hanya itu, Asikhia (2010) mengatakan siswa yang berasal dari 

keluarga berstatus ekonomi sosial tinggi cenderung memiliki performa akademik 

yang baik. Hal tersebut dikarenakan siswa mendapatkan pendidikan yang 

memadai, seperti fasilitas dan lingkungan belajar, serta orang tua yang memiliki 

tingkat intelektual lebih tinggi dibandingan orang tua yang berasal dari SES 

rendah. 

Berkaitan dengan masalah performa akademik siswa, sekolah memiliki 

peran penting untuk mengidentifikasi dan membantu siswa dengan performa 

akademik yang rendah agar dapat memberikan penanganan yang sesuai dengan 

kebutuhan siswanya. Penanganan yang tepat dikatakan penting, agar siswa dapat 
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mengembangkan potensi dan kapasitas belajarnya secara optimal, sehingga 

kemampuan inteligensi mereka dapat terus berkembang dengan seimbang. Tidak 

hanya itu, performa akademik siswa merupakan tanggung jawab dari sekolah itu 

sendiri yang tercermin melalui prestasi belajar siswa. Peran dalam memberikan 

penanganan kepada siswa salah satunya dilakukan oleh tim konselor sekolah atau 

yang biasa disebut sebagai guru BK (bimbingan dan konseling). Penanganan yang 

diberikan bersifat holistik yang tidak hanya fokus pada faktor internal siswa, 

tetapi juga fokus pada faktor eksternal untuk mencegah terjadinya kondisi yang 

hanya fokus pada kesalahan siswa. Hal inilah yang mendorong penulis untuk 

membahas mengenai penanganan pada siswa yang memiliki performa akademik 

rendah di Sekolah Pelita Harapan Lippo Village. 

Sekolah Pelita Harapan adalah sekolah Kristen bertaraf internasional yang 

menyediakan program sekolah mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah 

menengah atas. Sekolah Pelita Harapan sendiri memiliki berbagai pelayanan di 

bidang edukasi untuk siswa, salah satunya adalah tim konselor. Tim konselor 

Sekolah Pelita Harapan ditujukan untuk membantu memberikan penanganan 

kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran maupun di 

luar pembelajaran. Dari beberapa kasus yang ditangani oleh konselor, terdapat 

beberapa siswa yang sesuai dengan karakteristik siswa dengan performa akademik 

rendah di Sekolah Pelita Harapan Lippo Village. Menurut hasil data yang didapat 

dari kantor konselor middle school di Sekolah Pelita Harapan Lippo Village pada 

setiap semester, terdapat terdapat sekitar 15 siswa dari total 82 siswa kelas tujuh 

yang merupakan siswa dengan performa akademik rendah. Hal ini berarti 18.3% 
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siswa dengan performa akademik rendah di kelas tujuh (7) Sekolah Pelita Harapan 

Lippo Village untuk tahun ajaran 2016/2017. 

Layanan dari konselor di sekolah dapat digolongkan sebagai bagian dari 

bimbingan dan konseling (BK). Bimbingan dan konseling menurut Prayitno 

(dalam Kamaluddin, 2011) adalah program yang dilakukan secara individu 

maupun kelompok bagi siswa untuk mengembangkan akademik, kemandirian, 

sosial, dan lain sebagainya secara optimal sesuai dengan peraturan yang berlaku.  

Menurut American School Counselor Association (2008) konseling sekolah 

adalah program yang dilaksanakan untuk mengelola, mengembangkan, dan 

meningkatkan keberhasilan pendidikan siswa. Konseling sekolah menurut Corey 

(2010) adalah proses yang melibatkan konselor untuk mengatasi masalah dan 

mencapai solusi yang dibutuhkan oleh siswa. 

Tugas konselor sekolah secara umum menurut American School 

Counselor Association (2008) adalah mengatasi permasalahan siswa yang 

berkaitan dengan perkembangan akademik maupun di luar akademik, serta dapat 

melibatkan orang tua, pengajar, dan pergaulan siswa. Dengan kata lain, konselor 

sekolah memberikan pemecahan masalah yang berkaitan dengan akademik, 

masalah pribadi, sosial, dan lain sebagainya (American School Counselor 

Association, 2008). Kemudian, fungsi bimbingan dan konseling menurut 

Suherman (dalam Kamaluddin, 2011) adalah membantu siswa dalam memahami, 

mencegah, mengembangkan, menyalurkan, menyesuaikan, memperbaiki, 

memfasilitasi, dan memelihara berbagai aspek akademik dan diri siswa. 

Penanganan yang diberikan oleh tim konselor sekolah bersifat penting, 

karena kemajuan siswa dalam berbagai aspek khususnya akademik menjadi 
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tanggung jawab utama sekolah dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian, 

performa akademik bersifat penting, karena hal tersebut menjadi penyelenggara 

dalam mencapai prestasi atau keberhasilan belajar siswa yang optimal. 

Keberhasilan belajar siswa mencerminkan kualitas sekolah terutama guru-guru 

yang terlibat dalam kegiatan belajar mengajar siswa. Maka dari itu, pemagang 

ingin mengetahui gambaran penanganan pada siswa yang memiliki performa 

akademik rendah di Sekolah Pelita Harapan Lippo Village. 

Seperti yang telah dijelaskan di atas, siswa dengan performa akademik 

yang rendah memberikan hasil belajar yang rendah. Dengan mengetahui 

penanganan yang sesuai kepada siswa dengan performa akademik rendah, 

diharapkan siswa dapat mengembangkan potensi dan kapasitas belajar yang 

maksimal agar kemampuan intelektual yang dimiliki tercermin dalam hasil 

prestasi belajar mereka. 

 

1.2 Tujuan Magang 

Tujuan magang yang hendak dicapai dalam magang ini adalah 

mendeskripsikan penanganan pada siswa kelas 7 yang memiliki performa 

akademik rendah di Sekolah Pelita Harapan Lippo Village. 

 

1.3 Lokasi & Waktu Magang 

Lokasi magang dilaksanakan di Departemen Konselor Sekolah Pelita 

Harapan Lippo Village yang beralamat di Jalan Boulevard Palem Raya 2500, 

Lippo Village, Tangerang 15811. Proses magang ini dilakukan dengan memenuhi 
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360 jam kerja yang dimulai dari tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan 8 Juni 

2017.  


