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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar belakang Masalah 

Perhatian terhadap anak berbakat khususnya di Indonesia sekarang ini 

sudah memperlihatkan perkembangan yang cukup baik. Perkembangan ini dapat 

dilihat dari beberapa sekolah di beberapa kota di Indonesia, sekolah-sekolah 

tersebut telah melaksanakan program pendidikan bagi siswa yang berbakat di 

bidang akademik, salah satunya dengan program akselerasi (percepatan belajar). 

Program ini bertujuan bagi siswa yang berbakat istimewa di bidang kecerdasan 

akademik sehingga dapat menyelesaikan studinya dengan lebih cepat dari waktu 

yang di tentukan (Murtini, 2001).  

Program akselerasi pada awal tujuannya untuk memfasilitasi siswa yang 

memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dalam program percepatan 

belajar. Mereka adalah siswa yang telah mencapai prestasi yang memuaskan, dan 

memiliki kemampuan intelektual umum yang berfungsi pada taraf cerdas, 

kreativitas yang memadai, dan keterikatan terhadap tugas yang tergolong baik. 

(Hawadi, 2004).  

Selanjutnya bahwa situasi belajar yang kompetitif di kelas juga diterapkan 

pada pendidikan di kelas akselerasi. Pada kelas akselerasi, KBM menggunakan 

kurikulum nasional dengan deferensiasi kurikulum berfokus pada kecepatan 

belajar yang dipercepat dengan pengulangan minimal, penguasaan kurikulum 

nasional dalam waktu yang lebih singkat, materi lebih abstrak, lebih kompleks, 
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dan lebih mendalam, penggunaan keterampilan belajar dan menerapkan strategi 

pemecahan masalah berorientasi pada siswa.   

Selain itu, pada siswa kelas akselerasi akan menerima pemadatan 

kurikulum, karena waktu untuk kelas reguler selama tiga tahun akan dipadatkan 

menjadi hanya dua tahun bagi siswa kelas akselerasi. Sehingga fenomena sosial 

yang muncul di dalam penyelenggaraan program akselerasi adalah padatnya jam 

belajar siswa dan banyaknya muatan pelajaran yang harus dipelajari (PP 17 Tahun 

2010). Selain waktu yang lebih pendek, mereka juga diberi kesempatan untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir dan bernalar secara komprehensif, optimal 

dan memaksimalkan kreatifitasnya. Sehingga siswa kelas akselerasi harus 

menyesuaikan diri dengan kondisi baru yang tidak sama dengan kelas pada 

umumnya dan persaingan yang lebih berat dari pada kelas reguler, karena mereka 

harus mempertahankan prestasi diantara siswa-siswa unggul lainnya. 

Dengan demikian kelas akselerasi diharapkan mempunyai kecerdasan 

yang tinggi sehingga dapat menguasai materi dengan waktu yang lebih singkat 

dan memiliki kompetensi sosial yang baik. Namun pada kenyataannya bahwa 

program percepatan seperti itu justru memberikan beban tersediri yang lebih berat 

bagi kelas akselerasi dibandingkan dengan kelas reguler, karena siswa kelas 

akselerasi mendapat materi pelajaran secara utuh dan optimal dengan waktu yang 

lebih pendek dibanding dengan kelas reguler.  

Hal tersebut membuat siswa akselerasi dipacu untuk selalu belajar dan 

mempertahankan prestasi dikelasnya. Sehingga hal itu membuat 

terkesampingkannya aspek sosial emosional dalam kehidupan sehari-hari, tampak 
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dari fenomena para orang tua yang cenderung lebih bangga melihat anaknya 

menjadi juara kelas daripada menjadi penolong bagi temannya yang mengalami 

kesulitan. Kenyataan di masyarakat juga menunjukkan bahwa aspek kognitif 

cenderung lebih dihargai daripada aspek sosial emosional. Hal tersebut tampak 

pada iklan di media massa, yang menunjukkan bahwa anak dinilai hebat jika 

mampu memecahkan persoalan matematis yang rumit dan seakan-akan 

melupakan pentingnya kemampuan berinteraksi dengan lingkungan (Sari, 2013).    

Padahal pada anak sekolah SMP dan SMA merupakan usia remaja yang 

mana pada usia tersebut mempunyai tugas perkembangan yakni yaitu menjalin 

hubungan dengan teman sebaya baik pria maupun wanita, mencapai suatu peran 

sosial baik bagi pria maupun wanita sesuai dengan jenis kelaminnya, melakukan 

perilaku sosial yang diharapkan, dan mencapai suatu kemandirian sosial dari 

orang tua dan dewasa disekitarnya (Havighurst dalam Hurlock, 1997).  Selain itu 

tujuan dari penyelenggaraan akselerasi tersebut menurut Neihart (2002) adalah 

untuk merealisasikan secara penuh potensi anak berbakat termasuk didalamnya 

domain sosial.  

Ditambahkan oleh Semiawan (1997) bahwa salah satu tugas 

perkembangan masa remaja yang tersulit ialah berhubungan dengan penyesuaian 

sosialnya. Remaja harus menyesuaikan diri dengan lawan jenis dalam suatu 

hubungan yang belum pernah dialami sebelumnya dan harus menyesuaikan 

dengan orang dewasa diluar lingkungan keluarga dan sekolah. Remaja dalam arti „ 

adolescence”  berasal dari kata  “adolescere”   yang artinya tumbuh ke arah 

kematangan, tidak hanya kematangan fisik, tetapi juga kematangan sosial-
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psikologis, karena remaja selalu berkaitan dengan kehidupan dan keadaan 

masyarakat. 

Sehingga penggolongan anak ke kelas akselerasi seolah-olah merupakan 

“parampasan” hak-hak pada remaja dalam kehidupannya. Remaja akan 

kehilangan waktu untuk bermain maupun berinteraksi dengan lingkungannya. 

Dengan demikian siswa kelas akselerasi (percepatan) cenderung memiliki 

masalah dalam interaksi sosial. Dalam hubungan sosial, siswa-siswa akselerasi 

kurang memiliki sikap toleran terhadap lingkungan (Widyorini, 2002) 

Seperti disampaikan oleh Latifah (dalam Hawadi, 2004) bahwa anak-anak 

akselerasi merasa kurang bersosialisasi terutama pada waktu mereka kelas akhir 

karena mereka satu level dengan kakak kelasnya, kedua masih ada anggapan kelas 

yang ekslusif, tuntutan agar nilai selalu baik, bahwa semua itu membutuhkan 

keterampilan khusus yakni kreatif, pandai dan bahkan hiperaktif. Diungkapkan 

juga oleh Sutopo (dalam Nulhakim, 2007) yang menyebutkan, “….anak hanya 

berkumpul dengan anak pandai. Tatkala melanjutkan ke jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi, harus berada satu kelas dengan murid yang usianya lebih banyak, dan 

ternyata anak mengalami hambatan proses sosialisasi”.  

Berdasarkan hasil observasi sekilas yang penulis lakukan di lingkungan 

SMA Negeri 3 Surakarta pada tanggal 19 Mei 2013 menunjukkan bahwa pada 

siswa akselerasi tampak perilaku egois, tidak mau berbagi dengan orang lain, 

terlihat pada saat jam istirahat mereka cenderung tidak mau keluar kelas dan lebih 

memilih untuk berdiam di didalam kelas dan melakukan kegiatannya sendiri di 
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kelas. Hal ini menunjukkan bahwa pada siswa kelas akselerasi mengalami adanya 

permasalahan khususnya yakni masalah bersosialisasi.  

Dari data yang ada di lapangan, wawancara dengan “MS”, siswi  ini 

menyatakan bahwa subjek merasa kehilangan banyak waktu untuk bermain dan 

lebih banyak menghabiskan waktu dirumah untuk belajar dan membuat PR 

daripada bermain dengan teman-teman. Ketika di sekolah subjek lebih banyak 

menghabiskan waktu di kelas daripada bermain diluar kelas. Subjek juga mengaku 

merasa kesulitan untuk berteman dengan teman-teman lainnya. Selain itu oleh 

Seagoe (dalam Yusuf dan Widyastono, 1997) dijelaskan bahwa siswa yang 

memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa dapat atau mungkin 

mengakibatkan timbulnya masalah-masalah tertentu, seperti sikap meragukan 

terhadap diri sendiri dan orang lain, tidak menyukai atau bosan terhadap tugas-

tugas rutin, keinginan untuk memaksakan atau mempertahankan pendapatnya, 

mudah tersinggung, kurang sabar dan kurang tenggang rasa, merasa ditolak atau 

kurang dimengerti, dan sikap acuh tak acuh, serta malas.  

Fenomena yang kurang menguntungkan bagi siswa akselerasi tersebut 

dapat dibuktikan seperti hasil wawancara singkat peneliti dengan guru BK SMAN 

3 Surakarta, bahwa siswa akselerasi memang memiliki beban yang lebih banyak 

karena kurikulum yang diberikan jauh lebih banyak daripada siswa reguler. Hal 

itu disebabkan karena siswa akselerasi dipandang sebagai siswa yang mempunyai 

tingkat inteligensi lebih tinggi dibandingkan siswa reguler, sehingga ada 

kesenjangan perlakuan guru terhadap siswa akselerasi tersebut. Guru 

mengharapkan siswa akselerasi dapat menjadi contoh bagi siswa reguler.  
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Dengan demikian, banyaknya tuntutan di kelas akselerasi merupakan 

beban yang relatif berat bagi siswa, apalagi jika tidak didukung oleh kemampuan 

siswa dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosialnya, maka tujuan dari 

program akselerasi itu sendiri yakni tercapainya pula kecerdasan emosional tidak 

dapat terealisasi. Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Lovecky (dalam 

Hoogeveen dkk, 2005) bahwa akselerasi kadang dapat menciptakan pada masalah 

perilaku yang melibatkan terjadinya perilaku tidak tepat sesuai umur. Kemudian 

disimpulkan oleh Hoogeven (2008) bahwa program untuk anak berbakat 

sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan perkembangan kognitif tapi juga harus 

mengembangkan karakteristik intrapersonal dan sosial siswa. Dengan kata lain 

bahwa tercapainya hasil berbagai kecakapan kognitif, interpersonal dan sosial-

emosional harus menjadikan indikasi dari tercapainya keefektifan program 

percepatan anak berbakat.   

Menurut Adam (dalam Martani & Adiyanti, 1991) kompetensi sosial 

mempunyai hubungan yang erat dengan penyesuaian sosial dan kualitas interaksi 

antar pribadi. Membangun kompetensi sosial pada kelompok bermain dapat 

dimulai dengan membangun interaksi di antara anak-anak, interaksi yang 

dibangun dimulai dengan bermain hal-hal yang sederhana, misalnya bermain 

peran, mentaati tata tertib dalam kelompoknya, sehingga kompetensi sosialnya 

akan terbangun. Kompetensi sosial merupakan salah satu jenis kompetensi yang 

harus dimiliki oleh anak-anak dan pemilikan kompetensi ini merupakan suatu hal 

yang penting, kompentensi juga merupakan suatu bentuk atau dimensi evaluasi 

diri (self evaluation), dengan kompetensi yang dimilikinya.   
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Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Noble, Robinson dan 

Gunderson (dalam Hoogeveen, 2008) bahwa program akselerasi menghasilkan 

kompetensi sosial yang negatif, dalam artian bahwa perkembangan sosial dalam 

domain kompetensi sosial sangatlah kurang. Selain itu penelitian yang dilakukan 

Gross (2000) bahwa faktor lingkungan dan intrapersonal yang tercipta pada 

lingkungan akselerasi untuk anak berbakat menyebabkan munculnya masalah 

sosial emosional.  

Berbeda dengan siswa reguler, mereka masih dapat menikmati cukup 

banyak waktu luang tanpa harus terbebani oleh kegiatan sekolah yang cukup padat 

maupun program pemadatan kurikulum yang menuntut banyak waktu.  Namun 

apabila siswa akselerasi dapat tetap memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik 

dengan teman-temannya maka akan menjadikan aktivitas belajar sebagai siswa 

akselerasi menjadi lebih santai dan tidak terlalu terbebani dengan statusnya. 

Namun demikian, kemampuan anak dalam melakukan kompetensi sosial 

dengan lingkungan sosialnya tidak timbul dengan sendirinya. Kemampuan ini 

diperoleh anak dari bekal kemampuan yang telah dipelajari dari lingkungan 

keluarga, dan proses belajar dari pengalaman-pengalaman baru yang dialami 

dalam interaksinya dengan lingkungan sosialnya. 

Hanya saja lingkungan untuk kelas akselerasi itu sendiri kurang 

mendukung bagi anak untuk belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, 

mengingat jarak kelas akselerasi yang terpisah jarak sejauh 1 km dari kelas 

reguler sehingga tidak memungkinkan bagi siswa akselerasi untuk 

mengembangkan kemampuan bersosialisasi dengan siswa kelas reguler.  
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Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa penyelenggaraan 

program percepatan belajar selain memberikan manfaat dan keuntungan bagi 

siswa berbakat akademik ternyata juga berpeluang menimbulkan permasalahan 

dan potensi negatif di pada tugas perkembangannya yakni berosialisasi dengan 

teman sebayanya secara terampil dan bukannya selalu berkutat pada pelajaran dan 

terlalu mengejar prestasi akademik dengan mengesampingkan sosialisasi yang 

wajar dengan teman sebaya. Sehingga dapat diasumsikan bahwa siswa kelas 

akselerasi lebih sulit dalam melakukan sosialisasi yang disebut dengan komptensi 

sosial dibandingkan siswa kelas reguler.  

Berdasar alur pemikiran di atas, maka timbul pertanyaan: “Apakah ada 

perbedaan kompetensi sosial antara siswa SMU akselerasi dengan siswa reguler di 

SMU Negeri 3 Surakarta”.   

Sehingga berdasarkan perumusan masalah di atas, maka dalam penelitian 

ini dipilih judul:  “Perbedaan Kompetensi Sosial  Siswa SMU Akselerasi dan 

siswa reguler di SMU Negeri 3 Surakarta”. 

 

B.    Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

tujuan yang ingin dicapai adalah untuk: 

1. Mengetahui perbedaan kompetensi sosial antara siswa SMU akselerasi dengan 

siswa reguler. 

2. Mengetahui tingkat kompetensi sosial siswa akselerasi. 

3. Mengetahui tingkat kompetensi sosial siswa reguler. 
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C.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, yakni: 

1. Kepala Sekolah, dipakai sebagai acuan untuk menerapkan kebijakan sekolah 

apakah lebih menekankan pengadaan kelas akseleasi atau kelas reguler . 

2. Bagi guru BK dapat dipakai sebagai acuan untuk menciptakan susana belajar 

yang sesuai dengan kondisi siswanya, terutama siswa berbakat.  

3. Bagi guru kelas diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi 

tentang perbedaan kompetensi sosial antara kelas akselerasi dengan kelas 

reguler sehingga guru dapat memberikan yang terbaik untuk masing-masing 

kelas.  

4. Bagi siswa, penelitian ini dapat dipakai sebagai cerminan apakah yang 

dikehendaki oleh sekolah sudah sesuai dengan kemampuan diri.  

5. Bagi ilmuwan psikologi, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

perbandingan dan menambah wacana pemikiran untuk mengembangkan, 

memperdalam, memperkaya khasanah teoritis mengenai kompetensi sosial 

pada siswa akselerasi dan memberikan kerangka pemikiran pada penelitian-

penelitian berikutnya bagi ilmu psikologi.  

6. Bagi Fakultas Psikologis dapat dimanfaatkan sebagai referensi bidang 

psikologi sosial dan psikologi pendidikan. 

7. Bagi peneliti lain yang sejenis dengan penelitian ini dapat digunakan sebagai 

acuan untuk memperkaya pemahaman tentang kompetensi sosial.  

 

 


