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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia berkembang begitu pesat. 

Sementara disisi lain, prioritas kebijakan nasional ikut berubah. Begitu pula dengan 

pola pembiayaan pendidikan serta kondisi sosial, hal tersebut juga diikuti dengan 

tuntutan perubahan profesi serta kebutuhan penikmat pendidikan. Semua itu ikut 

memberikan dorongan bagi penyelenggara pendidikan untuk selalu melakukan 

perbaikan dan evaluasi pada kurikulum yang digunakan. Di dalam suatu pendidikan, 

kurikulum merupakan proses yang sangat penting karena menjadi dasar untuk 

menjamin kompetensi keluaran dari proses pendidikan. Kurikulum harus diubah 

secara periodik untuk menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

saat ini.  

Pesatnya pendidikan di Indonesia dapat dirasakan saat ini. Pendidikan kuno 

di Indonesia menyamaratakan pontensi yang dimiliki oleh peserta didiknya. Tidak 

ada perlakuan khusus bagi peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan 

yang luar biasa. Akan tetapi, saat ini tidak lagi demikian. Pendidikan di Indonesia 

tidak lagi menyamaratakan potensi yang dimiliki peserta didiknya, namun 

menempatkan mereka sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Seperti yang 

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan 

Nasional mengenai adanya hak bagi peserta didik untuk mendapatkan pelayanan 

pendidikan khusus bagi yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa. 

Kecerdasan luar biasa adalah memiliki satu derajat kemampuan intelektual yang 

tinggi, mempunyai IQ di atas 125 (Hawadi, 2004). Dengan adanya pemahaman 

tentang kecerdasan istimewa pada peserta didiknya, maka pendidikan di Indonesia 

mulai melakukan perubahan guna memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh peserta 

didiknya. Sebagai dampaknya, maka saat ini dibuka kelas yang berbeda-beda 

menyesuaikan dengan kebutuhan dari peserta didik. Perubahan besar yang terjadi 

adalah dibukanya kelas inklusif bagi murid yang memiliki kecerdasan di bawah rata-

rata. Dibuka kelas reguler untuk peserta didik dengan potensi rerata. Sedangkan bagi 

mereka yang memiliki kecerdasan luar biasa atau istimewa dibuka kelas akselerasi. 
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Program akselerasi memiliki muatan positif pada pendidikan secara umum. 

Karena menawarkan suatu diferensiasi model pendidikan dengan menempatakan 

anak didik sesuai dengan kemampuannya. Tujuan operasional program akselerasi 

adalah memaksimalkan potensi anak didik yang potensial agar terlayani dengan baik 

dan tidak mengalami underachiever (Nulhakim, 2008). 

Karena bertujuan untuk memaksimalkan potensi anak didik, tentunya tidak 

semua siswa bisa masuk kelas akselerasi. Hanya siswa-siswa tertentu saja yang bisa 

masuk kelas akselerasi. Salah satunya adalah bagi siswa yang memiliki bakat di 

bidang akademik. Berdasarkan hasil penelitian Terman pada tahun 1925 (dalam 

Hawadi, 2006), mengatakan bahwa anak berbakat akademik memiliki karakteristik 

sebagai anak yang cepat memahami, cepat mengingat, memiliki pengetahuan yang 

luas, dan fleksibilatas dalam berpikir, yang kesemuanya merupakan prasyarat untuk 

tampilnya suatu perilaku pemecahan masalah yang sempurna. Menurut Davis dan 

Rimm (dalam Gunarsa, 2004) anak berbakat adalah anak yang diidentifikasikan 

sebagai seseorang yang memiliki prestasi yang tinggi. Anak-anak ini juga 

memerlukan program dan pelayanan pendidikan yang berdeferensiasi diluar yang 

umum diberikan dalam program reguler. Untuk dapat merealisasikan kontribusi 

mereka kepada diri sendiri dan masyarakat. Berbagai program pendidikan yang 

dibuat khusus untuk anak berbakat di bidang akademik saat ini, antara lain bertujuan 

agar potensi yang begitu baik pada seseorang di masa kecil benar-benar dapat 

teraktualisasi dalam bentuk suatu karya yang cemerlang di masa dewasanya.  

Semiawan dan Munandar (dalam Hawadi, 2002) mengungkapkan bahwa 

kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang sebanding dengan potensi adalah 

hak setiap manusia. Setiap anak seharusnya memperoleh pengalaman belajar sesuai 

dengan kebutuhan, kondisi, kemampuan dan minat serta kecepatannya, untuk dapat 

berkembang seoptimal mungkin. Milgram (dalam Hawadi, 2002) menyatakan pula 

bahwa anak didik berbakat sebenarnya sama dengan anak didik luar biasa yang 

mengalami gangguan penglihatan, buta, tuli, kesulitan belajar, dan kelatarbelakangan 

mental. Mereka membutuhkan bantuan untuk memaksimalkan potensi prestasi 

sekolahnya. Untuk itu, hanya pendidikan khusus yang memungkinkan pelayanan 

tersebut dapat diberikan. 
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Pentingnya pendidikan khusus bagi siswa yang memiliki bakat intelektual 

juga disampaikan oleh Cutts dan Mosseley (dalam Hawadi, 2002),  mereka 

mengungkapkan bahwa anak bebakat intelektual memiliki bakat yang berbeda 

dengan anak sebayanya. Untuk itu, anak berbakat intelektual pun membutuhkan 

pendidikan yang khusus dengan alasan anak akan mengalami keterlambatan jika hal 

itu tidak terpenuhi.  

McLeod dan Cropley (dalam Hawadi, 2002), juga berpendapat bahwa 

perlunya pelayanan pendidikan khusus bagi anak berbakat intelektual, yaitu: 

pertama, anak berbakat adalah sumber, dengan diadakannya pendidikan khusus bagi 

mereka merupakan investasi bagi bangsa. Kedua anak berbakat membutuhkan 

rangsangan yang adekuat, dan ketiga adanya pemenuhan kebutuhan pada anak 

berbakat intelektual akan mencegah masalah putus sekolah, prestasi sekolah yang 

rendah dan penyimpangan-penyimpangan perilaku. Namun, fakta yang terjadi tidak 

semuanya sesuai dengan tujuan awal didirikannya kelas khusus bagi anak berbakat 

intelektual. Dari beberapa penelitian yang dilakukan, banyak ditemukan siswa 

memiliki bakat intelektual tinggi dan salah satunya tergabung dalam kelas akselerasi 

mengalami underachiever dan penurunan prestasi belajar. 

Dari hasil penelitian di beberapa Negara maju, seperti Amerika Serikat 

menunjukkan bahwa sekitar 15 sampai 50 persen dari siswa yang putus sekolah 

adalah anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa (dalam Munandar, 

2009). Di Belanda ditemukan sekitar 30 persen anak Sekolah Dasar dan lanjutan 

yang termasuk underachiever. Hal yang serupa juga ditemukan di Inggris dengan 

perkiraan 23 persen (dalam Prasetya, 2006).  

Sementara itu di Indonesia juga terdapat kasus underachiever, penelitian 

yang dilakukan oleh Herry pada tahun 1996 (dalam Nugroho, 2004) terhadap 

sejumlah siswa SD di Propinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung dan Kalimantan 

yang menunjukkan bahwa 22 persen dari siswa yang memiliki potensi kecerdasan 

dan bakat istimewa berisiko tinggal kelas. Pada tahun 1997, Herry dkk melanjutkan 

penelitiannya terhadap sejumlah siswa SLTP. Dari penelitian yang dilakukan 

menunjukkan bahwa 20 persen dari siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan 

bakat istimewa berisiko tinggal kelas. 
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Selanjutnya, Yusuf dan Widyastono pada tahun 1997 (dalam Nulhakim, 

2008) melakukan penelitian serupa dan menemukan masih terdapat 13,5 persen 

sampai 20 persen siswa SMP mengalami underachiever.  

Permasalahan underachiever tidak hanya terjadi pada siswa di kelas reguler , 

tetapi juga terjadi di kelas akselerasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yaumil 

pada tahun 1990 terhadap siswa SMA di Jakarta (dalam Munandar, 2009) ditemukan 

siswa-siswi peserta kelas akselerasi yang masih mendapatkan nilai 7 dalam daftar 

nilai rapornya, jumlahnya mencapai 39 persen. Melihat kemampuan akademisnya 

yang melebihi siswa reguler seharusnya mereka mampu mendapatkan nilai 8 atau 

bahkan lebih.  

Underachiever pada siswa akselerasi juga terjadi di salah satu SMA di 

kota Batu, menurut penuturan koordinator  akselerasi sekolah tersebut terdapat 20 

sampai 25 persen siswa akselerasi yang mengalami underachiever. Mereka yang 

mengalami underachiever adalah anak-anak yang memiliki IQ di atas 125. Dengan 

IQ  diatas 125, seharusnya mereka mampu menampilkan prestasi yang tinggi sesuai 

dengan kemampuannya. Seharusnya dengan mudah mereka bisa mendapatkan nilai 

di atas 8 untuk setiap mata pelajarannya. Akan tetapi sebaliknya, prestasi yang 

ditampilkan sangat rendah. Terdapat beberapa pelajaran baik IPA maupun IPS yang 

mendapatkan nilai 5, bahkan ada yang mendapatkan nilai 3. Sebagai siswa terpilih  

dengan latar belakang kemampuan intelegensi tinggi tidak seharusnya hal ini terjadi. 

Dalam www.beritaindonesia.co.id (2010, 6 Desember), menurut psikolog dan 

penulis buku best seller “See Jane Win”, Dr Sylvia Rimm, seorang underachiever, 

sebutan untuk anak yang mengalami underachievement (prestasi di bawah rata-rata), 

kemungkinan adalah anak yang kreatif, sangat verbal dan berkemampuan matematis 

yang sangat tinggi. Meskipun begitu, dengan bakat dimilikinya, anak yang tergolong 

underachiever tidak sesukses anak-anak lain di sekolahnya. Sementara seorang 

profesor dari Case Western Reserve University School of Medicine, Amerika Serikat 

berpendapat, underachievers cenderung tidak teratur dan terorganisir. Mereka 

memiliki kemampuan belajar yang kurang baik. Mereka menganggap diri mereka 

telah belajar jika mereka telah membaca bahan pelajaran secara sekilas. Selain itu ia 

juga menambahkan, beberapa di antara underachiever lambat dalam mengerjakan 

tugas dan perfeksionis. Atau sebaliknya, ada underachiever yang sangat cepat dalam 
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mengerjakan tugas-tugasnya, tapi mereka tidak peduli dengan kualitas tugas yang 

dikerjakannya itu. 

Anak-anak dengan bakat intelektual adalah anak-anak yang sangat sensitif, 

sehingga perlakuan terhadapnya yang dianggapnya tidak adil dapat membawanya 

pada kemarahan dan agresivitas, kafrustasian dan depresi, dan bisa berlanjut pada 

masalah-masalah psikologis yang bisa menyebabkan anak akselerasi ini menjadi 

underachiever. Apalagi jika hal ini terjadi pada seorang remaja. Masa remaja adalah 

masa peralihan dari anak-anak ke dewasa. Di masa remaja banyak sekali terjadi 

perubahan pada diri anak. Mulai dari fisik, emosi dan kognitif. Perubahan-perubahan 

itu mempengaruhi hakekat relasi orang tua dan remaja itu sendiri. Oleh karena itu, di 

masa remaja seringkali menjadi masa-masa yang kritis. Karena pada tahapan inilah 

seseorang mencari identitas dirinya. Dengan berkembangnya penalaran yang logis 

dan meningkatnya pemikiran idealis serta egosentrisnya para remaja ini sudah 

bergerak menuju ke kemandirian. Seringnya terjadi konflik dengan lingkungan 

sekitarnya terutama dengan orang tua, hal itu dikarenakan banyaknya tekanan selama 

puncak pertumbuhan pubertas. Seorang siswa yang masuk kelas akselerasi harus 

seimbang antara dirinya dan lingkungannya. Jika siswa masuk kelas akselerasi 

karena hasil paksaan, hasilnya tidak akan maksimal. Kalaupun masuk sesuai dengan 

kemauananya sendiri tapi tanpa adanya dukungan dari lingkungan, hasilnya juga 

tidak akan maksimal karena dalam pencarian identitas ini perlu pendampingan ekstra 

dari orang tua. Orang tua juga harus siap dengan segala perubahan yang terjadi pada 

diri putra-putri mereka seiring dengan berkembanganya tugas-tugas perkembangan 

mereka. 

Dari hasil uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa anak dengan bakat 

istimewa memiliki resiko underachiever (berprestasi rendah) dan bahkan tinggal 

kelas. Padahal dengan diadakannya program akselerasi bagi siswa khusus ini 

bertujuan agar mereka mampu meraih prestasi semaksimal mungkin. Oleh karena itu 

peneliti ingin meneliti tentang analisis faktor penyebab underachiever pada siswa 

akselerasi sekolah menengah atas. 
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B. Rumusan Masalah  

Apa yang menjadi faktor penyebab underachiever pada siswa akselerasi sekolah 

menengah atas? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi 

faktor penyebab underachiever pada siswa akselerasi sekolah menengah atas. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapakan dapat memberikan informasi pengetahuan 

(akademis) dalam bidang disiplin ilmu psikologi, khususnya psikologi perkembangan 

dan pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran, 

saran, serta gambaran tindakan yang berarti untuk menangani permasalahan-

permasalah  yang dihadapi oleh siswa akselerasi khususnya mengenai 

masalah prestasi yang rendah pada siswa akselerasi. 

b. Membantu pengembangan dalam pelaksanaan program akselerasi baik untuk 

orang tua maupun pihak sekolah. Serta mampu memberikan masukan kepada 

pihak sekolah untuk menambah aspek dalam penerimaan siswa akselerasi 

yang berkaitan dengan prestasi.  

 


