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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ririn (2013) dalam situs web lenterainsan.com menyebutkan bahwa 

program akselerasi di dunia pendidikan diberlakukan di beberapa sekolah, 

terutama memfasilitasi dan memberikan perhatian kepada siswa-siswi yang dinilai 

berbakat atau memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Menurut Kementrian 

Pendidikan Nasional (dalam artikel “Plus Minus Akselerasi”, 2013) menyebutkan, 

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

dicanangkan oleh pemerintah pada tahun 2000, didefinisikan sebagai salah satu 

bentuk pelayanan pendidikan yang diberikan bagi siswa dengan kecerdasan dan 

kemampuan luar biasa untuk dapat menyelesaikan pendidikan lebih awal dari 

waktu yang ditentukan. Program belajar mengajarnya berlangsung lebih pendek 

dari kelas umum, dipersingkat 1 tahun. Jadi beban pelajaran yang pada umumnya 

diselesaikan selama 3 tahun di kelas ini diselesaikan selama 2 tahun. Anak 

berbakat yang dimaksud disini adalah anak-anak dengan intelegensi tinggi, tetapi 

juga disertai dengan kreativitas yang tinggi. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Kusuma & 

Gusniarti (2007) menunjukkan, siswa akselerasi memang memiliki beban yang 

lebih banyak, karena kurikulum yang diberikan jauh lebih banyak daripada siswa 

reguler. Sistem degradasi dan pengaruh lingkungan, seperti interaksi siswa 

terhadap teman sebayanya (teman satu kelas maupun teman siswa reguler), 
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maupun interaksi siswa dengan guru, juga adanya tekanan pada siswa akselerasi. 

Hal itu karena siswa akselerasi dipandang sebagai siswa yang mempunyai tingkat 

inteligensi lebih tinggi dibandingkan siswa reguler, sehingga kesenjangan 

perlakuan guru terhadap siswa akselerasi harapan dapat menjadi contoh bagi 

siswa reguler. 

Wawancara yang dilakukan peneliti terhadap subjek M, menjelaskan 

bahwa selama menjadi siswa akselerasi mengalami kesulitan membagi waktu, dan 

merasa sulit berteman dengan  teman selain kelas akselerasi. Fakta menyatakan 

bahwa banyak anak-anak yang masuk kelas akselerasi mengalami gangguan 

emosi dan cenderung stres karena dibebani oleh mata pelajaran yang tidak sesuai 

dengan tingkat perkembangan anak. Siswa yang terpilih di kelas akselerasi akan 

sangat berbeda dengan teman-teman yang berada dalam kelas reguler karena 

waktu mereka lebih banyak digunakan untuk belajar dan sangat sedikit waktunya 

untuk bersosialisasi atau mengikuti kegiatan lain. Hal tersebut mengakibatkan 

tidak sedikit siswa akselerasi yang mengalami kesulitan membagi waktu antara 

belajar, bergaul, dan bermain (Semiawan, 1997). 

Menurut Schneiders (dalam Nugroho, 2003) penyesuaian sosial di sekolah 

diartikan sebagai kemampuan siswa dalam beradaptasi dengan lingkungan 

sekolah sehingga siswa mampu berinteraksi secara wajar dan interaksi yang 

terjalin dapat memberikan kepuasan bagi diri dan lingkungannya. 

Menurut Kusuma & Gusniarti (2007), penyesuaian sosial yang dimilki 

oleh individu memang bukan satu-satunya penentu terjadinya stres pada siswa 

akselerasi. Namun dalam kelas akselerasi yang menuntun siswa untuk dapat 
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mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan membutuhkan kemampuan 

penyesuaian sosial yang baik. Bila seorang individu dapat meningkatkan 

kemampuan penyesuaian sosialnya diharapkan individu dapat berinteraksi dengan 

lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat sehingga individu dapat 

meminimalisir stres yang mungkin terjadi.  

Siswa akselerasi juga merasa kurang aktif dalam mengikuti kegiatan 

sekolah, dibandingkan dengan siswa reguler, seperti tidak mengikuti kegiatan 

ekstrakulikuler dengan alasan capek, malas, dan lebih memilih tidur di rumah. Hal 

ini dapat menghambat proses sosialisasi siswa di sekolah terutama dengan teman 

sebayanya. Wajar bila hal itu terjadi sebab siswa yang mengikuti kelas akselerasi 

merasa kurang memiliki waktu luang untuk kegiatan di luar jam sekolah dengan 

berbagai alasan, seperti capek, banyak tugas dan lain-lain karena siswa harus 

mengikuti jadwal dan materi pelajaran yang padat serta mengerjakan tugas dan 

pekerjaan rumah. Hal ini dapat mengakibatkan berkurangnya interaksi sosial 

siswa baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal serta kurang memiliki 

waktu berkumpul dengan teman-teman sebaya. Jadi, rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah bagaimana penyesuaian sosial pada siswa akselerasi. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mendeskripsikan 

penyesuaian sosial pada siswa akselerasi. 
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C. Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap dengan adanya penelitian tentang proses penyesuaian 

sosial pada siswa akselerasi dapat membawa manfaat seperti berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk menambah khasanah keilmuan psikologi, khususnya psikologi 

sosial dan psikologi pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk membantu siswa akselerasi agar dapat menyesuaikan diri dengan 

lingkungan sosialnya, dalam hal ini lingkungan sekolah, dan lingkungan 

pergaulannya. 

b. Bagi instansi terkait, dalam hal ini sekolah, guru dan kepala sekolah, agar 

dapat membantu memberikan dukungan sosial yang tepat kepada siswa 

akselerasi, supaya dapat lebih menyesuaikan diri dengan lingkungan 

sosial, dengan lingkungan di sekolah.  


