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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Wacana akselerasi pendidikan baik ditingkat pendidikan dasar maupun 

ditingkat menengah pernah menjadi wacana fenomenal dalam dunia pendidikan. 

Hampir berbagai media massa dari tingkat lokal sampai nasional pernah 

mempublikasikan tentang wacana tersebut. Berbagai argumentasi pro dan kontra 

seputar wacana akselerasi pendidikan pernah menghiasi hampir berbagai media baik 

cetak maupun elektronik. Ada apa sebetulnya dengan akselerasi pendidikan? 

Akselerasi pendidikan baik ditingkat pendidikan dasar maupun menengah 

merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan Depdiknas, yang tertuang dalam 

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

mengamanatkan tentang perlunya memberikan pendidikan khusus bagi peserta didik 

yang memiliki potensi dan kecerdasan istimewa. Hal ini dilakukan agar potensi yang 

ada pada peserta didik dapat berkembang secara optimal dan pada gilirannya mereka 

dapat tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri.  

(Ilham, 2007) menyatakan bahwa esensi dari program akselerasi pendidikan 

adalah memberikan pelayanan kepada siswa yang mempunyai bakat istimewa dan 

kecerdasan luar biasa untuk mengikuti percepatan dalam menempuh pendidikannya. 

Untuk tingkat pendidikan dasar, siswa yang mempunyai bakat istimewa dan 
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kecerdasan luar biasa dapat menempuh pendidikannya selama 5 tahun, sedangkan 

untuk tingkat menengah SLTP dan SLTU siswa dapat menempuh pendidikannya 

selama 2 tahun. Secara konseptual, program akselerasi ini cukup bagus relevansinya 

dalam pengembangan bakat dan kecerdasan anak, yaitu memberikan perhatian yang 

lebih kepada anak didik yang memiliki bakat istimewa dan kecerdasan yang luar 

biasa, sehingga mereka bisa mengembangkan ilmu pengetahuannya secara luas. 

Tetapi secara praksis, program akselerasi memiliki kelemahan yang sangat 

signifikan. Pada tataran praksisnya, akselerasi cenderung berorientasi pada tingkatan 

kognisi saja.� 

Untuk ditingkat pendidikan menengah, implementasi program akselerasi ini 

mungkin tidak begitu bermasalah, karena sudah sesuai dengan tingkat perkembangan 

inteligensi anak. Tetapi sebaliknya, untuk di tingkat pendidikan dasar, implementasi 

program akselerasi masih perlu dipertanyakan. Mengapa demikian? Anak-anak yang 

berada di tingkat pendidikan dasar masih identik dengan dunianya, yaitu dunia 

bermain. Dus, belum saatnya anak dipaksakan untuk berpikir seperti halnya orang 

dewasa.  

Bloom (dalam, Ilham 2007) mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah 

mengembangkan tiga kemampuan dasar, yaitu aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Ketiga aspek tersebut merupakan sebuah entitas integral yang tidak 

dapat dipisah-pisahkan dan berdiri sendiri. Antara aspek yang satu dengan aspek 

lainnya saling berkaitan. Dengan demikian, keberhasilan pendidikan hanya akan 

dapat tercapai manakala ketiga aspek tersebut dapat diaplikasikan oleh guru secara 

seimbang dalam proses belajar mengajar. 
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Fenomena sosial yang muncul di dalam sekolah penyelenggara program 

akselerasi adalah padatnya jam belajar anak didik dan banyaknya muatan pelajaran 

yang harus dipelajari. Semua itu bermuara pada "perampasan" hak-hak anak didik 

dalam kehidupannya. Anak didik kehilangan waktu untuk bermain maupun 

berinteraksi dengan lingkungannya. Hal ini pada akhirnya berakibat pada 

teralienasinya dan termarjinalkannya anak didik dari lingkungannya. 

Anak didik tidak memiliki kesempatan untuk belajar dengan dunianya atau 

dengan lingkungannya, bagaimana menghargai orang lain, berempati terhadap orang 

lain, mengendalikan nafsu dan lain sebagainya, yang semuanya berkaitan dengan 

masalah emosionalnya. Padahal semua yang berkaitan dengan masalah emosional 

sangat penting sekali bagi seseorang apabila ia ingin berhasil. Aspek kemampuan 

kognisi saja tidak cukup bagi seseorang untuk dapat berhasil dalam kehidupannya.�

Wilarjo (dalam Rahman, 2007) menyatakan, bahwa siswa yang memiliki 

keunggulan harus ditentukan oleh talenta dan kecerdasan serta semangat bersaing 

(competitiveness) dalam kelas. Dalam hal ini talenta dan kecerdasan sangat terkait 

dengan kedisiplinan belajar, sedangkan semangat bersaing terkait dengan 

kepercayaan diri siswa. Bila individu mempunyai kepercayaan diri yang tinggi maka 

individu tersebut akan mempunyai semangat bersaing yang tinggi pula. Dengan 

adanya kepercayaan diri seseorang dapat lebih bersemangat dalam bersaing.  

Kepercayaan diri mempunyai arti yang sangat besar dan menjadi kebutuhan 

bagi seseorang. Konflik akan muncul apabila kepercayaan diri yang diperoleh tidak 

mampu memenuhi kebutuhan yang semakin besar. Oleh sebab itu siswa akselerasi 
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dituntut untuk mampu membina hubungan sosial dengan bertanggung jawab serta 

mengembangkan keterampilan-keterampilan intelektualnya (Hurlock, 1993). 

Kepercayaan diri adalah suatu komponen yang mendukung di dalam 

keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar. Kepercayaan diri yang baik akan 

sangat membantu subjek didalam menyerap pengetahuan yang diterimanya, sehingga 

siswa dalam program akselerasi akan berpandangan positif dan optimis akan 

keberhasilan masa depannya. Orang yang berfikir optimis, didalam hidupnya akan 

selalu percaya diri karena rasa optimis sangat erat hubungannya dengan rasa percaya 

diri. Rasa percaya diri merupakan modal utama bagi seseorang guna mewujudkan 

dan mengembangkan potensi dirinya (Mikasell dalam Sukowati, 2003). 

Siswa yang mempunyai kepercayaan diri rendah cenderung merasa tidak 

aman, tidak bebas, ragu-ragu dan menyalahkan lingkungan sebagai penyebab bila 

menghadapi suatu masalah. Sedangkan siswa yang memiliki kepercayaan diri tinggi 

sebenarnya hanya menunjuk adanya beberapa aspek dari kehidupan individu 

tersebut, dimana ia memiliki kompetensi yakni mampu dan percaya bahwa ia bisa 

dengan didukung oleh pengalaman, potensi aktual, prestasi serta harapan yang 

realistik terhadap dirinya sendiri. Siswa cenderung mempunyai rasa malu, rendah diri 

karena perasaan dirinya tidak sesuai dengan harapan orang lain (Gunarso, 1992). 

Optimisme masa depan seyogyanya harus dimiliki oleh para siswa yang 

masuk di dalam kelas akselerasi. Tantangan-tantangan yang dihadapi siswa selama 

menjalani studi di kelas akselerasi diharapkan dapat ditunjukkan dengan sikap 

optimis, yaitu menanggapi suatu permasalahan dan menghadapi suatu rintangan 
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dengan keyakinan penuh untuk menang dan berhasil tanpa pernah kehilangan 

harapan. Didalam sikap optimisme ini terdapat kombinasi antara keyakinan dan 

harapan. 

Individu yang optimis akan dapat menerima kenyataan dan dapat membina 

semangat korps yang kuat dan aktif dalam hidupnya, sehingga ia dapat memandang 

masa depannya dengan penuh pengharapan. Seperti yang diungkapkan Ginnis 

(1995), bahwa orang yang optimis berani menerima kenyataan dan mempunyai 

pengharapan yang besar pada hari esok. Optimisme masa depan dalam penelitian ini 

terbagi menjadi 2 bagian, yakni jangka pendek dan jangka panjang. Optimisme masa 

depan jangka pendek, siswa diharapkan dapat menyelesaikan waktu belajarnya 

dalam jangka waktu 2 tahun dengan prestasi belajar di kelas akselerasi yang baik dan 

dapat menyesuaikan kondisi dirinya dengan kondisi lingkungan sekolah serta kelas 

akselerasi, sedangkan optimisme jangka panjang, siswa diharapkan dapat lulus 

sekolah dengan nilai yang baik serta dapat diterima di perguruan tinggi negeri baik 

nasional maupun internasional. Bila siswa dapat melanjutkan di perguruan tinggi 

tingkat internasional, maka dapat menaikkan status sekolah dimata masyarakat.  

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada siswa yang termasuk 

dalam kelas program akselerasi di SMA Negeri 3 Surakarta.  

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dapat penulis ajukan 

adalah apakah ada hubungan antara kepercayaan diri dengan optimisme masa depan 

pada siswa program akselerasi. Adapun judul penelitian dari penulis adalah 
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“Hubungan Antara Kepercayaan Diri Dengan Optimisme Masa Depan Pada 

Siswa Program Akselerasi”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui hubungan antara kepercayaan diri dengan optimisme masa depan 

pada siswa program akselersai. 

2. Mengetahui tingkat kepercayan diri siswa program akselerasi. 

3. Mengetahui tingkat optimisme masa depan pada siswa program akselerasi. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:  

Manfaat secara teoritis adalah bahwa penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan teoritik bagi pengembangan ilmu psikologi umum, 

khususnya psikologi pendidikan. Karena penelitian ini dapat memberi penjelasan tentang 

hubungan antara kepercayaan diri dengan optimisme masa depan ada siswa program 

akselerasi. 

Pada tataran praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

antara lain: 

Bagi siswa, hasil penelitian ini dimaksudkan agar siswa-siswi yang masuk 

dalam program akselerasi mampu mengetahui hubungan antara kepercayaan diri 

dengan optimisme masa depan sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk 

mencapai prestasi yang lebih baik, serta membuat siswa dapat menilai dan memahami 

dirinya terutama mengenai minat, sikap dan bakatnya. 
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Bagi orang tua, supaya hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan 

mengenai bagamana cara menumbuhkan kepercayaan diri serta menguatkan rasa 

optimisme masa depan pada putra-putrinya, sehingga mereka bisa lebih semangat 

bersekolah di lingkungan yang mayoritas siswanya memiliki inteligensia atau 

kecerdasan yang sama tingginya.  

Bagi pihak sekolah, agar mampu mengetahui sejauh mana kepercayaan diri 

mempengaruhi optimisme masa depan pada siswa program akselerasi. 

Bagi peneliti selanjutnya, agar penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

informasi dan referensi dalam melakukan penelitian sejenis. 

 

�

�


