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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cara untuk memperoleh prestasi belajar siswa merupakan suatu hal

yang sangat penting untuk dipahami secara menyeluruh karena berhubungan

dengan beberapa hasil positif dalam kehidupan seseorang di kemudian hari,

termasuk mencapai kesuksesan dalam meraih pendidikan tinggi, pekerjaan,

dan stabilitas keuangan (Eisele, Zand, Thompson, 2009). Artinya, kegagalan

seseorang dalam meraih prestasi belajar bisa berdampak buruk dalam

kehidupan seseorang kelak.

Siswa yang mengalami prestasi belajar rendah adalah siswa yang tidak

berhasil mencapai suatu standar nilai akademik yang sudah ditetapkan

lembaga pendidikan. Setiap sekolah harus memiliki standar ketuntasan

minimal (SKM) yang harus dipenuhi oleh siswa di setiap mata pelajaran.

Karena itu, prestasi belajar dikatagorikan rendah jika siswa gagal mencapai

nilai SKM tersebut.

Banyak faktor yang menjadi penyebab munculnya prestasi belajar

yang rendah. Mulai dari metode pembelajaran yang tidak efektif, lemahnya

pemahaman tenaga pendidik terhadap suatu materi, kurikulum, fasilitas,

lingkungan, dan bisa saja muncul karena kondisi psikologis seorang siswa,

yaitu motivasi berprestasi (Jalongo, 2007), Intelegensi (Purwaningsih, 2011),

dan penyesuaian diri (Maisaroh, 2010).
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Selama beberapa dekade ini, para ahli dan masyarakat umum setuju

bahwa segala upaya untuk meningkatkan sistem pendidikan harus fokus secara

tepat dalam mengoptimalkan belajar siswa, meningkatkan motivasi berprestasi

siswa, dan selanjutnya mengembangkan profesionalisme guru (Boyer, 1995;

Darling-Hammond, 2006; Rose & Gallup, 2006; dalam Jalongo, 2007.

Motivasi adalah kunci untuk meraih prestasi (Jalongo, 2007). Hal ini

disebabkan motivasi mampu menentukan salah satu alasan seseorang

melakukan sesuatu (Covington, 2000). Dalam dunia pendidikan, motivasi

berprestasi yang tinggi bisa menentukan pencapaian prestasi akademik yang

lebih tinggi, dengan kata lain motivasi berprestasi yang rendah bisa menjadi

penentu munculnya prestasi belajar yang rendah, sebagaimana hasil penelitian

Uhlinger & Steven (1960) dan Ringness (1967).

Motivasi berprestasi menurut Lindgren (dalam Rasimin Bs, 1982),

adalah dorongan yang berhubungan dengan prestasi, yaitu menguasai,

memanipulasi, mengatur lingkungan maupun fisik untuk mengatasi rintangan-

rintangan dan memelihara kualitas belajar yang tinggi, bersaing melalui usaha-

usaha untuk melebihi perbuatan-perbuatan yang lampau dan mengungguli

perbuatan orang lain. Dari pengertian ini, seharusnya siswa yang memiliki

motivasi berprestasi yang tinggi akan menunjukkan perilaku yang

mencerminkan usaha untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang

tinggi, seperti membaca buku, memperhatikan dan enjoy dengan pelajaran di

kelas, terlibat dalam diskusi tentang pelajaran. Sebaliknya, siswa yang

memiliki motivasi berprestasi yang rendah akan menunjukkan perilaku yang
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justru menjauhkan siswa tersebut dari upaya untuk meningkatkan pengetahuan

dan keterampilan akademik yang dimilikinya. Karena itu, pembahasan tentang

motivasi berprestasi perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius dan

mendalam, terutama dalam meningkatkan motivasi berprestasi siswa di

sekolah sehingga secara tidak langsung siswa akan mampu meraih prestasi

belajar yang tinggi.

Banyak kasus-kasus perilaku siswa di Sidoarjo yang mulai tampak

mengkhawatirkan. Semakin pesatnya perkembangan teknologi dengan

semakin menjamurnya warung internet (warnet) dan rental Play Station

menjadi tantangan bagi siswa, apakah bisa digunakan untuk meningkatkan

prestasi akademik atau menjadi alat yang menjauhkan mereka dari perstasi

akademik karena harus membolos sekolah. Seperti yang diberitakan di Jawa

Pos, 20 Januari 2011 bahwa 18 siswa dari beberapa sekolah di Waru –

Sidoarjo berhasil dirazia kepolisian karena kedapatan membolos di warnet dan

rental Play Station.

Survey awal peneliti terhadap sebuah SMA Muhammadiyah di

Sidoarjo ditemukan bahwa dari 30 rombongan belajar (rombel) yang ada,

mulai dari kelas X, XI, dan XII, melalui interview terhadap guru BP, wali

kelas dan siswa sendiri, observasi terhadap siswa, dan pemeriksaan terhadap

presensi siswa ditemukan bahwa hampir di setiap rombel tersebut ada siswa

yang menunjukkan rendahnya motivasi berprestasi dengan ciri yang tampak

adalah jumlah hari membolos yang lebih dari 3 hari selama sebulan, tidak

mengikuti pelajaran di kelas dengan berlama-lama di kantin, ke kamar kecil,
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atau bermain-main di luar kelas, dan asyik bermain HP ketika guru sedang

menerangkan, alasan yang menunjukkan adanya motivasi belajar yang rendah

adalah karena merasa malas untuk belajar. Hasil kroscek terhadap wali kelas

berkenan dengan nilai akademik menunjukkan bahwa siswa-siswa tersebut

tidak memenuhi standar ketuntasan minimal yang berarti ada problem

akademik pada siswa tersebut. Munculnya problem akademik seperti ini bisa

saja terjadi karena ketika meninggalkan pelajaran dalam waktu yang lama,

seorang siswa akan kesulitan dalam mencapai target kompetensi akademik

yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan kasus tersebut, tampak bahwa telah terjadi perilaku yang

mencirikan motivasi berprestasi yang rendah pada siswa SMA di Sidoarjo.

Hal ini tampak pada perilaku membolos, malas mengikuti pelajaran di kelas,

dan tidak memperhatikan guru ketika sedang mengajar. Siswa tersebut kurang

memiliki keinginan untuk menjadi yang terbaik, tanggung jawab sebagai

siswa, memperhatikan umpan balik dan waktu dalam penyelesaian tugas

sebagai ciri dari adanya motivasi berprestasi yang tinggi menurut Mclelland

(Morgan, 1995).

Karena itu, diperlukan suatu bentuk intervensi psikologis yang mampu

meningkatkan motivasi berprestasi siswa, sehingga mereka bisa memunculkan

perilaku yang mampu membawa mereka untuk  terbebas dari rendahnya

prestasi belajar.

Pendekatan kelompok bisa digunakan dalam memberikan intervensi

psikologis untuk meningkatkan motivasi berprestasi siswa. Misalnya,
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keterlibatan siswa dalam organisasi OSIS di sekolah (Utomo, 2005), Orientasi

kelompok, dan keterlibatan keluarga (Wilkins & Kuperminc, 2009). Lebih

lanjut, Ettin (1996) menjelaskan bahwa kelompok bisa dibentuk untuk

membantu kesehatan mental pasien dan melindungi dari beberapa macam

simptom dan sindrom termasuk depresi, kecemasan, amarah, dan

permasalahan hubungan. Kerja dalam kelompok merupakan suatu cara yang

efisien, efektif, dan multifungsi karena dianggap sebagai sebuah metode yang

ideal dalam menemukan kebutuhan siswa yang beresiko atau mengalami

permasalahan akademik (siswa yang memiliki performa yang signifikan

berada di bawah rata-rata) (Akos & Milsom, 2007).

Konseling merupakan salah satu bentuk intervensi psikologis.

Menurut British Association of Counseling (BAC) tahun 1984 (dalam Mcleod,

2008), kata “konseling” mencakup bekerja dengan banyak orang dan

hubungan yang mungkin saja bersifat pengembangan diri, dukungan terhadap

klien, psikoterapis, bimbingan atau pemecahan masalah. Tugas konseling

adalah memberikan kesempatan kepada “klien” untuk mengeksplorasi,

menemukan, dan menjelaskan cara hidup lebih memuaskan dan cerdas dalam

menghadapi sesuatu. Lebih lanjut Mcleod mengutip dari Burk & Stefflre,

(1979) bahwa konseling didesain untuk memahami dan menjelaskan

pandangan mereka terhadap kehidupan, dan untuk membantu mencapai tujuan

penentuan diri (self-determination) mereka melalui pilihan yang telah

diinformasikan dengan baik serta bermakna bagi mereka, dan melalui

pemecahan masalah emosional atau karakter interpersonal (Mcleod, 2008).
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Adapun pendekatan Choice Theory, menurut Wubbolding (2000)

sangat membantu dalam membantu klien dalam menentukan suatu metode

rekoveri yang menyehatkan dengan mengeksplorasi WDEP (W=Want,

D=Direction and Doing, E=Evaluation, P=Plan) bagaimana klien tersebut

mampu memenuhi lima kebutuhan dasar mereka melalui pertanyaan apa yang

mereka lakukan, inginkan, evaluasi diri, dan rencanakan sebagaimana klien

memilih perilaku yang efektif. Berdasarkan Choice Theory, seseorang

bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri terhadap apa yang mereka

lakukan, rasakan, dan pikirkan. Choice Theory membantu seseorang untuk

mengontrol perilaku mereka dan membuat pilihan yang baru dan sulit dalam

kehidupan mereka (Kim, 2008). Dengan kemampuan ini, diharapkan klien

mampu menentukan pilihan perilaku yang mengarah pada motivasi berprestasi

yang tinggi.

Corey (dalam Kim, 2008) menyatakan bahwa terapi realitas (Choice

Theory) cocok deterapkan dalam konseling individual, kelompok, dan

perkawinan. Adapun konseling kelompok merupakan metode yang efektif

untuk diterapkan dalam prosedur terapi realitas (Choice Theory). Proses

kelompok sangat kuat membantu klien dalam mengimplementasikan rencana

dan komitmen mereka. Klien dan anggota kelompok didukung untuk

menuliskan kontrak perilaku tertentu dan membacanya di depan kelompok.

Keterlibatan dengan anggota kelompok yang lain dengan cara yang bermakna

merupakan suatu rangsangan untuk melekatkan komitmen yang dibuat.

Bahkan dalam kesimpulan atas penelitian tentang efektifitas konseling
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kelompok reality therapy dengan Choice Theory terhadap  tingkat kecanduan

internet dan harga diri mahasiswa, Kim (2008) menyatakan bahwa konseling

kelompok reality therapy dengan Choice Theory sangat efektif menurunkan

tingkat kecanduan mahasiswa terhadap internet dan meningkatkan harga diri

mahasiswa tersebut dalam penggunaan internet.

Selain itu, Romano & D’Rozario (2007) menyatakan kahwa kelebihan

konseling kelompok adalah mampu diterapkan terhadap klien yang mengalami

putus hubungan, baru saja kehilangan orang yang dicintai, karir, dan

pergantian pekerjaan, prestasi sekolah yang rendah dan rendahnya

keterampilan social. Pernyataan ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan

oleh Kayler & Sherman (2009) yang membuktikan bahwa konseling

kelompok mampu memperkuat perilaku belajar siswa, hubungan interpersonal

siswa, dan meningkatkan jumlah siswa yang mampu melewati angka

kelulusan (pass rate).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penting kiranya untuk melakukan

penelitian tentang untuk melihat Konseling Kelompok dengan Choice Theory

dalam meningkatkan motivasi berprestasi siswa yang memiliki prestasi belajar

rendah.

B. Rumusan Masalah

Apakah Konseling Kelompok cukup efektif untuk meningkatkan

motivasi berprestasi siswa yang memiliki prestasi belajar rendah?
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C. Tujuan

Untuk mengetahui efektivitas Konseling Kelompok dalam

meningkatkan motivasi berprestasi siswa yang memiliki prestasi belajar

rendah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan guna perkembangan

disiplin ilmu psikologi terutama psikologi pendidikan dan psikologi

konseling.

2. Manfaat praktis

a. Bagi sekolah

Agar mengembangkan program pengembangan kompetensi siswa

dengan menggunakan pendekatan kelompok.

b. Bagi guru

Agar bisa menggunakan konseling kelompok dalam menyelesaikan

permasalahan prestasi belajar siswa, melalui peningkatan motivasi

berprestasi siswa.

c. Bagi siswa

Agar bisa digunakan oleh siswa untuk meningkatkan motivasi

berprestasinya melalui program konseling kelompok.


