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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang masalah  

Pendidikan merupakan sebuah investasi bagi manusia yang secara umum 

dapat dikatakan dengan sumber daya manusia. Baik pendidikan formal maupun 

non formal mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, berkualitas, 

sehat fisik maupun psikis dan menjadi manusia yang sejahtera seutuhnya. 

Pendidikan dalam arti formal sebenarnya adalah suatu proses penyampaian 

bahan/materi pendidikan oleh pendidik kepada sasaran pendidikan (anak didik) 

guna mencapai perubahan tingkah laku (tujuan). Di dalam Bab 1 pasal 1 Undang-

undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Tahun 2003 dijelaskan 

bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan dalam arti non formal seperti 

yang digambarkan dalam sebuah keluarga yang merupakan tempat sebaik-baiknya 

untuk melakukan pendidikan individu maupun sosial ke arah pembentukan 

pribadi yang utuh (Notoadmodjo, 1993).  

Keluarga memiliki batasan tertentu untuk memberikan pendidikan kepada 

anaknya, hal itu disebabkan oleh berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Keterbatasan itu menyebabkan keluarga khususnya orangtua tak mampu lagi 
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memberikan pendidikan lebih lanjut. Demi tercapainya tugas-tugas tersebut 

orangtua memerlukan sebuah wadah/institusi pendidikan formal untuk anak-

anaknya, yakni sekolah. Sopiatin (2010) menjelaskan bahwa sekolah dan  kelas 

merupakan tempat menghimpun siswa dan secara bersama-sama mengembangkan 

lingkungan dan belajar bagaimana menunjukkan. Sekolah yang baik adalah 

sekolah yang diharapkan mampu memberikan pengalaman terbaik bagi siswa 

sehingga membuat siswa-siswanya merasa sejahtera (well-being) karena 

kesejahteraan siswa (student well-being) mempengaruhi hampir seluruh aspek 

bagi optimalisasi fungsi siswa di sekolah (Victorian General Report, 2010). 

Pendapat di atas secara tidak langsung mengharapkan adanya pencapaian 

terbaik setiap siswa yang berwujud prestasi (achievement).  Prestasi belajar 

merupakan hasil dari pengukuran dan penilaian usaha belajar. Prestasi belajar 

siswa adalah hasil yang dicapai oleh seorang siswa dalam belajarnya. 

Keberhasilan dari belajar ini dapat dilihat dari adanya perubahan ke hal yang lebih 

baik atau bertambahnya kecakapan atau keahliannya (Tirtonegoro, 1983). 

Sementara itu, Nawawi (dalam Safrudin, 1998) mengatakan bahwa prestasi 

belajar adalah tingkatan keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di 

sekolah yang dinyatakan dalam bentuk skor yang diperoleh dari hasil tes 

mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu. 

Pengertian prestasi atau keberhasilan belajar di atas dapat 

dioperasionalkan dalam bentuk indikator-indikator berupa nilai rapor, indeks 

prestasi studi, angka kelulusan, predikat keberhasilan dan semacamnya melalui 

sebuah tes (Azwar, 2009). Salah satu pedoman dalam menentukan pengetesan 
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adalah taksonomi tujuan pendidikan yang dirumuskan oleh Bloom, dkk (Azwar, 

2009). Taksonomi ini secara luas mencakup sistem klasifikasi tujuan pendidikan 

dalam tiga kawasan perilaku yaitu kawasan kognitif, kawasan afektif dan kawasan 

psikomotor. Kawasan kognitif berisi aspek intelektual dan fungsi fikir, kawasan 

afektif berisi hal-hal yang berkenan dengan minat dan sikap dan kawasan 

psikomotor berisi tentang ketrampilan motorik. Namun dalam pembahasaan 

mengenai prestasi belajar, kita memusatkan perhatian pada kawasan kognitif. 

Selain itu, Azwar (1999) mengemukakan bahwa ada faktor yang harus 

terpenuhi untuk mencapai hasil belajar yang baik. Faktor tersebut adalah faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi aspek fisik seperti panca 

indera dan kondisi fisik umum dan aspek psikologis sepeti minat, motivasi, 

kepribadian bakat dan intelegensi, dan faktor eksternal meliputi aspek fisik seperti 

kondisi tempat belajar, sarana dan perlengkapan belajar, materi pelajaran dan 

kondisi lingkungan belajar dan aspek sosial seperti dukungan sosial dan pengaruh 

budaya. Sorensen (dalam Sadli, 1991) menyatakan beberarapa faktor dasar  

penting dalam belajar supaya sukses dan efektif adalah : hasrat untuk berprestasi, 

kesejahteraan emosional, latar belakang kebudayaan, hasrat ingin tahu, dan 

kemampuan mental.  

Faktor lain yang berpengaruh pada prestasi belajar siswa adalah 

kesejahteraan siswa (Knuver, Samdal dkk, Tymms dalam Petegem, dkk, 2008). 

Kesejahteraan siswa didefinisikan sebagai sikap, suasana hati, kesehatan, 

resiliensi dan kepuasan siswa terhadap diri sendiri serta  hubungan dengan orang 

lain dan pengalaman di sekolah (Victorian General Report, 2010). Kesejahteraan 
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siswa dapat dilihat sejauh mana siswa merasa baik dalam hal emosi dan perasaan 

ketika berada di lingkungan sekolahnya (De Fraine dkk, 2005). Sementara itu, 

menurut Fraillon (dalam Australian Council for Educational of Reseach, 2004) 

kesejahteraan siswa adalah sejauh mana seorang siswa mampu berfungsi secara 

efektif dalam komunitas sekolahnya. Harapannya dengan terpenuhinya faktor 

tersebut dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Faktanya, dengan melihat kondisi negara kita hal di atas tidak mudah 

untuk dicapai. Biaya masuk sekolah tidak sedikit dan tidak semua penduduk 

Indonesia mampu memenuhi hal itu. Hal tersebut menjadi hambatan bagi setiap 

anak untuk meraih prestasi di bidang pendidikan. Sebuah penelitian memberikan 

hasil bahwa Indonesia masih belum mampu memenuhi program wajib belajar 9 

tahun bagi semua anak. Saat ini masih terdapat sekitar 20% anak usia sekolah 

menengah pertama yang masih belum bersekolah (Peningkatan kualitas 

pendidikan, Indonesia Policy Briefs - Ide-Ide Program 100 Hari).  

Berdasarkan laporan Education for All Global Monitoring Report yang 

dirilis UNESCO 2011, tingginya angka putus sekolah menyebabkan peringkat 

indeks pembangunan rendah. Sementara, laporan Departeman Pendidikan dan 

Kebudayaan di Indonesia, setiap menit ada empat anak yang putus sekolah. 

Bahkan pada tahun 2010 usia sekolah yakni 7-15 tahun yang terancam putus 

sekolah sebanyak 1,3 juta. Sebagai akibat dari buruknya proses pendidikan, 

Indonesia mengalami penurunan prestasi akademik tiap tahunnya. Pada tahun 

2011 Indonesia berada di peringkat 69 dari 127 negara dan merosot 4 posisi bila 

dibandingkan dengan tahun 2010 yang berada pada posisi 65. Indeks yang 
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dikeluarkan pada tahun 2011 oleh UNESCO ini lebih rendah bila dibandingkan 

dengan Brunei Darussalam (34), serta terpaut empat peringkat dari Malaysia (65) 

(UNESCO, 2011).  

Fakta lain yang mengindikasikan adanya ancaman terhadap prestasi 

belajar siswa ditunjukkan dalam jalannya proses evaluasi belajar yang biasa 

disebut dengan ujian semester ataupun Ujian Nasional (UN). Dewasa ini yang 

paling membuat khawatir masyarakat adalah carut-marutnya proses UN di negara 

kita. Pemerintah dinilai gagal dalam mempersiapkan UN. Pendistribusian soal di 

beberapa provinsi terlambat. Selain itu kualitas bahan yang digunakan sangat 

tidak layak. Para siswa khawatir apabila lembar jawab yang telah mereka isi tidak 

terbaca oleh scan komputer sehinggga tidak ada jawaban yang terhitung dan bisa 

berakibat tidak lulus. Ketika musim UN makin dekat, maka harapan guru dan 

orangtua adalah agar anak didik lulus UN. 

Selain permasalahan di atas, masalah lain yang sering mengganggu 

prestasi belajar siswa adalah perilakunya. Seringkali ditunjukkan di media masa, 

tentang perilaku menyimpang siswa seperti perilaku tawuran antar pelajar, 

membolos, sex bebas, merokok, mengkonsumsi minuman keras sampai mabuk, 

dan bullying. Beberapa kenakalan anak sekolah tersebut mengindikasikan adanya 

rasa ketidakpuasan terhadap sekolahnya sehingga para siswa lebih ingin 

beraktivitas di luar sekolah bahkan sampai menyimpang. Kepuasan siswa 

merupakan suatu sikap positif siswa terhadap pelayanan proses belajar mengajar 

yang dilaksanakan oleh guru karena adanya kesesuaian antara apa yang 

diharapkan dan dibutuhkan dengan kenyataan yang diterimanya (Sopiatin, 2010).  
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Beberapa fakta di atas berseberangan dengan fungsi dan tujuan pendidikan 

di negara kita. Pada pasal 3 UU Sisdiknas disebutkan bahwa pendidikan nasional 

berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 

Langkah konkrit pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pendidikan 

salah satunya dengan pengadaan sekolah gratis (sekolah plus). Sekolah gratis atau 

istilahnya sekolah plus adalah sebuah program pemerintah yang diupayakan untuk 

menyelesaikan masalah pemerataan akses pendidikan (Martono, 2010). Sekolah 

plus diutamakan bagi siswa yang tidak mampu secara ekonomi/siswa miskin 

Kriteria siswa miskin yang dibebaskan dan/atau dibantu melalui program sekolah 

plus ditentukan oleh sekolah dengan memperhatikan tingkat kemampuan ekonomi 

orang tua. Adanya sekolah plus diharapkan mampu memperlancar sistem 

pendidikan yang sudah direncanakan. Salah satu wilayah yang telah mengadakan 

program sekolah plus adalah kota Solo. Sekolah plus merupakan program kerja 

yang dirintis oleh walikota Solo waktu itu Joko Widodo yang bertujuan untuk 

pemerataan pendidikan di wilayah Solo. Sekolah plus mulai dicanangkan di Solo 

pada tahun ajaran 2011/2012. 

Sebanyak 10 SMP negeri di Surakarta ditunjuk menjadi sekolah plus. 

Namun tidak sembarang siswa bisa bersekolah di SMP plus. Kepala Dinas 
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Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Surakarta mengemukakan ada 

sejumlah syarat yang harus dipenuhi bagi yang ingin bersekolah gratis tersebut. 

Yang pertama, peserta didik berkategori kurang mampu dan memiliki kartu 

Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) gold dan platinum. 

Selanjutnya, siswa haruslah warga Solo asli dan lolos proses home visit atau 

kunjungan ke rumah siswa. Kesepuluh sekolah tersebut yakni SMP 11, SMP 12, 

SMP 17, SMP 18, SMP 20, SMP 21, SMP 22, SMP 24, SMP 25, dan SMP 26. 

Fasilitas yang didapat, siswa akan digratiskan hingga untuk pengadaan buku atau 

seragam sekolah karena semua ditanggung pemerintah kota melalui BPMKS 

(Novita, 2012). 

Salah satu guru di SMP plus yakni guru Bimbingan Konseling (BK) di 

SMP Negeri 25 Surakarta menjelaskan bahwa siswa di SMP plus dibebaskan dari 

seluruh biaya sekolah mulai dari biaya masuk sekolah, seragam, buku dan SPP. 

Khusus untuk siswa kelas XII, seragam, tas dan sepatu diberikan secara gratis. 

Selain itu ada program sekolah peduli siswa (SPS) untuk membantu secara 

personal kepada siswa yang benar-benar tidak mampu. Dana SPS diperoleh dari 

sumbangan sukarela guru yang dengan ikhlas menyisihkan sebagian gajinya untuk 

memfasilitasi siswa yang kurang mampu, seperti seragam yang sudah usang, 

kacamata, sepatu dsb. Guru juga melakukan home visit untuk meninjau langsung 

keadaan keluarga siswa yang terpilih. Karena pemilihan siswa yang dibantu dana 

SPS ditunjuk secara langsung oleh guru setelah melakukan pengamatan. 

Hal yang dilakukan pemerintah kota Surakarta di atas diharapkan mampu 

meningkatkan kesejahteraan siswa di sekolah. Sementara itu, upaya peningkatan 
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kesejahteraan siswa yang dilakukakan pihak sekolahan diantaranya dengan 

menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang nyaman baik lingkungan kerja, 

lingkungan belajar maupun layanan untuk siswa. Sebagai contoh, di sekolahan ini 

banyak di tanam pohon untuk membuat udara tetap sejuk supaya siswa lebih 

konsentrasi dalam proses belajar mengajar. Hal lain yang dilakukan pihak sekolah 

untuk mengupayakan kesejahteraan siswanya adalah dengan mengadakan mata 

pelajaran budi pekerti dan bimbingan konseling dua jam dalam seminggu. Dalam 

mata pelajaran ini siswa diharapkan mampu untuk lebih terbuka menceritakan 

keluh kesah selama belajar di sekolah. Siswa diajarkan cara berkomunikasi dan 

berperilaku yang baik antar siswa maupun dengan guru demi terjalinnya 

hubungan sosial yang baik di sekolah. Dengan demikian pihak sekolahan melalui 

guru BK diharapkan dapat mengevaluasi kekurangan yang ada di sekolah demi 

meningkatkan kesejahteraan siswanya, karena siswa yang memiliki kesejahteraan 

rendah akan memiliki perilaku yang tidak baik ketika di sekolah dan selalu 

mengarah pada perilaku yang membahayakan dan dapat mengancam prestasi 

belajar siswa (Syvertsen dkk, 2009). Dengan adanya peningkatan kesejahteraan 

siswa  di sekolah diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Selanjutnya juga dijelaskan tentang prestasi belajar SMP Negeri 25 

Surakarta dalam 5 tahun terakhir yang menempati peringkat Ujian Akhir Nasional 

(UAN) relatif sama, yakni peringkat 15-18 dari 27 SMP negeri yang ada di Solo. 

Kemudian untuk nilai prestasi 10 besar ditargetkan harus memenuhi nilai rata-rata 

8. Siswa yang masuk 10 besar di SMP ini belum tentu masuk 10 besar juga di 
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SMP favorit karena SMP ini menjadi pilihan kedua dengan kata lain siswa yang 

tidak diterima di SMP favorit akan mendaftar ke SMP ini. 

Usaha pemerintah tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia 

sekolah, terutama SD dan SMP telah mendapatkan haknya untuk bersekolah. Hal 

ini juga menunjukkan bahwa setiap hari terdapat jutaan anak berangkat sekolah 

dan menghabiskan banyak waktu di sekolah untuk tumbuh dan mencapai cita-

citanya, namun di saat yang sama jutaan anak harus berjuang untuk mengatasi 

berbagai masalah di sekolah yang dapat mengancam kesejahteraan mereka. 

Ancaman terhadapa kesejahteraan tersebut secara otomatis dapat mengganggu 

proses dan prestasi belajar siswa. 

Hubungan antara kesejahteraan dan prestasi akademik sering dipelajari 

sebagai komponen mutu pendidikan. Idealnya adalah mengupayakan prestasi yang 

tinggi (output kognitif) dan kesejahteraan siswa (output afektif), yang kemudian 

akan memulai sebuah hubungan positif untuk meningkatkan setiap output untuk 

direalisasikan. Memang, seperti hubungan timbal balik antara kesejahteraan dan 

prestasi belajar siswa. Diasumsikan dalam penelitian lain, Knuver, Samdal dkk, 

Tymms (dalam Petegem, dkk, 2008) bahwa kepuasan di sekolah dapat 

menghasilkan pengalaman akademis yang sukses, dan dapat juga merangsang 

prestasi lebih lanjut. Hal ini digambarkan sebagai 'lingkaran baik'; nilai prestasi 

tinggi meningkatkan kesejahteraan siswa, yang membantu menciptakan motivasi 

siswa menjadi lebih baik lagi yang mengarah ke nilai prestasi yang lebih tinggi 

(Samdal dkk, 1999 dalam Petegem, dkk, 2008). 
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Peningkatan prestasi belajar siswa erat kaitanya dengan kesejahteraan 

siswa. Australian Council for Educational of Reseach  mengemukakan bahwa 

kesejahteraan siswa tidak dapat dipandang secara terpisah dari sekolah dan 

komunitas sekolah, dan merekomendasikan pengertian kesejahteraan siswa 

sebagai derajat keefektifan fungsi siswa dalam komunitas sekolah. Derajat 

keefektifan fungsi siswa dilihat dari dua dimensi, yakni intrapersonal dan 

interpersonal. Dimensi intrapersonal merupakan internalisasi perasaan diri sebagai 

siswa dan efektifitas fungsinya dalam komunitas sekolah. Sementara itu dimensi 

interpersonal, terkait dengan penilaian siswa terhadap lingkungannya dan 

keefektifan fungsinya dalam komunitas sekolah (Fraillon, 2004). 

  Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimana hubungan antara kesejahteraan siswa terhadap prestasi belajar 

siswa di SMP plus? Judul dari penelitian ini adalah Hubungan antara 

Kesejahteraan Siswa dengan Prestasi Belajar Siswa SMP Negeri 25 Surakarta. 

 

B. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendapatkan bukti empiris hubungan antara kesejahteraan siswa 

dengan prestasi belajar siswa SMP Negeri 25 Surakarta. 

2. Untuk mengetahui tingkat prestasi belajar siswa SMP Negeri 25 Surakarta. 

3. Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan siswa SMP Negeri 25 Surakarta. 

4. Untuk mengetahui sumbangan efektif kesejahteraan siswa terhadap 

prestasi belajar siswa SMP Negeri 25 Surakarta.  
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C. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara 

teoritis maupun secara praktis.  

1. Manfaat teoretis: diharapkan mampu memberi masukan bagi 

pengembangan teori-teori psikologi khususnya psikologi pendidikan. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi sekolah: diharapkan sekolah mampu memahami dan 

mewujudkan kesejahteraan siswanya demi peningkatan prestasi 

belajar siswanya. 

b. Bagi pemerintah kota Surakarta: diharapkan hasil dari penelitian 

ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa di SMP plus. 


