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“ Katakanlah, “Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui 

batas terhadap diri mereka sendiri! Janganlah kamu 

berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah 

mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah Yang 

Maha Pengampun, Maha Penyayang.”” 

(Q.S Az Zumar : 53) 

 

“Life is like an ice cream, eat it before it melts. Lakukan apa 

yang bisa kita lakukan, hadapi lah kesempatan yang hanya 

datang satu kali. Tidak perlu takut, ada Allah yang selalu 

menemani.” 

(Penulis) 
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VISI, MISI, DAN TUJUAN FAKULTAS PSIKOLOGI 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

 

Visi 

 Menjadi progdi psikologi dengan keunggulan dan keunikan pada 

indigenisasi yang mengedepankan Islam dan budaya Indonesia 

Misi 

1. Mengembangkan sistem dan sumber daya berbasis Islam dan budaya 

Indonesia 

2. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sarjana psikologi yang 

berkualitas, unggul, dan profesional 

3. Menjadi pusat layanan jasa psikologi bagi masyarakat 

4. Membangun pusat kajian riset dan pengembangan ilmu psikologi 

Tujuan 

1. Menghasilkan sarjana psikologi yang menguasai dasar-dasar ilmu 

psikologi dan psikoterapi islam, mengembangkan diri sesuai dengan 

bidang minat dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi 

2. Memenuhi kebutuhan ilmuwan psikologi yang berbasis islam dan 

berbudaya Indonesia 

3. Membantu instansi dan masyarakat dalam memberikan layanan jasa 

psikologi. 
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ABSTRAKSI 

 

PENYESUAIAN SOSIAL PADA SISWA AKSELERASI 

 

Diandra Ayu Citi Wardhani 

Moordiningsih 

Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

 

Program percepatan (akselerasi) belajar untuk siswa SD, SLTP, dan SLTA 

yang dicanangkan oleh pemerintah pada tahun 2000, diberikan bagi siswa dengan 

kecerdasan dan kemampuan luar biasa untuk dapat menyelesaikan pendidikan 

dengan waktu lebih awal. Penyesuaian sosial di sekolah diartikan sebagai 

kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sekolah secara wajar, sehingga 

terjalin kepuasan bagi diri dan lingkungannya. Menjadi murid yang duduk di kelas 

akselerasi merupakan beban yang relatif berat, apalagi jika tidak didukung oleh 

kemampuan penyesuaian diri terhadap lingkungan sosialnya. Murid akselerasi 

harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk mempertahankan 

prestasi di kelasnya. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mendeskripsikan 

proses penyesuaian sosial pada siswa akselerasi.Teknik pemilihan informan yang 

digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling,berdasarkan ciri-ciri 

yaitu, merupakan siswa akselerasi, dan berusia 15-17 tahun, berjumlah 58 

informan. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan 

kuesioner terbuka. 

Kelas akselerasi adalah kelas percepatan, diadakan bagi siswa yang 

memiliki IQ istimewa atau di atas rata-rata. Permasalahan terkait siswa akselerasi 

antara lain kesulitan dalam memanajemen waktu, menyebabkan siswa akselerasi 

merasa stress. Cara mengatasinya adalah mengikuti les atau bimbingan belajar, 

mengisi waktu luang, dan berusaha menyempatkan waktu untuk bertemu teman. 

Adanya perbedaan suku/ras dan perbedaan pendapat memunculkan permasalahan 

antar teman satu  kelas akselerasi. Bila bertemu dengan teman-teman di luar kelas, 

siswa akselerasi cenderung merasa dikucilkan karena dianggap berbeda dan 

sombong, dari sikap siswa di luar kelas akselerasi yang cenderung seperti 

mengabaikan. Namun siswa akselerasi tetap menghormati orang lain, yaitu 

dengan cara menyapanya, menerima perbedaan, dan bersikap sopan. Siswa 

akselerasi juga tetap mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah, dan berusaha 

mengikuti aktif kegiatan-kegiatan yang diadakan di sekolah, rumah, maupun 

lingkungan. 

Kata kunci: penyesuaian sosial, siswa akselerasi 


