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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Siswa merupakan individu-individu yang unik dan berbeda satu dengan yang 

lainnya. Mereka hadir dan berkumpul di ruang kelas dari berbagai latar belakang, 

baik sosial, kultural, strata ekonomi, maupun agama yang berbeda. Mereka datang 

dengan  membawa corak kepribadian, karakteristik, tingkah laku, minat, bakat, 

kecerdasan, dan berbagai tingkat perkembangan lainnya yang berbeda-beda pula. Di 

sekolah mereka ingin mendapatkan pendidikan formal yang layak dan sesuai dengan 

kebutuhan masing-masing individu. Tujuan pedidikan ialah untuk memberikan 

kesempatan pada anak didik untuk mengembangkan bakat-bakatnya seoptimal 

mungkin, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya (Munandar, 1999). 

Saat ini sekolah mempunyai berbagai macam program yang sesuai dengan 

kemampuan siswa, antara lain seperti program akselerasi dan RSBI. Dari beberapa 

program yang ditawarkan tersebut akan berdampak pada siswa. Sekolah  yang 

menuntut siswa-siswinya untuk berprestasi menempatkan mereka yang memiliki IQ 

(Intelegency Quotient) tinggi sebagai siswa pilihan, sehingga mereka dapat 

menyelesaikan sekolahnya dalam waktu yang relatif lebih singkat apabila 

dibandingkan dengan siswa reguler. Hal tersebut berdasarkan anggapan bahwa siswa 

dengan IQ tinggi pasti memiliki keterampilan-keterampilan lain yang juga tinggi 

sebagaimana IQ yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Terman (dalam 

Hawadi, 2004) yang menyatakan bahwa siswa dengan IQ di atas normal akan 

superior dalam kesehatan, penyesuaian sosial, dan sikap moral. Namun, kesimpulan 

ini menimbulkan mitos bahwa siswa dengan IQ tinggi adalah anak yang berbahagia 

dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan. 

Adanya program tersebut juga didukung oleh lingkungan sekolah yang 

memang menilai siswa-siswinya dari prestasi yang diraihnya dan mengesampingkan 

hal-hal yang lainnya, sehingga sekolah mengakomodasi mereka yang memiliki IQ 

tinggi dalam satu kelas akselerasi yang berbeda dengan kelas reguler.  Hal ini tidak 
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terlepas dari pandangan dalam pendidikan yang lebih mementingkan tingkatan 

intelegensi. Sesuai dengan yang diungkap oleh Desmita (2009) pada proses 

pendidikan di sekolah, intelegensi diyakini sebagai unsur penting yang sangat 

menentukan keberhasilan belajar peserta didik. Setiap peserta didik memiliki 

intelegensi yang berlainan. Ada anak yang memiliki intelegensi tinggi, sedang, dan 

rendah. Berdasarkan perbedaan tingkat intelegensi tersebut, setiap peserta didik 

memerlukan layanan pendidikan yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya. 

Intelegensi juga merupakan salah satu faktor umum yang mempengaruhi 

perkembangan anak. Tingkat intelegensi yang tinggi erat kaitannya dengan 

kecepatan perkembangan. Sedangkan tingkat intelegensi yang rendah erat kaitannya 

dengan kelambanan perkembangan. 

Menurut Yohannes (dalam Kompas, 2002) jumlah anak berbakat bisa 

mencapai 2 – 2,5 %  dari total anak Indonesia. Anak-anak ini harus ditemukan dan  

difasilitasi. Sehingga apabila dalam satu angkatan terdapat 1000 orang siswa maka 

potensi anak berbakat adalah 20 sampai 25 orang dapat dijadikan dalam satu kelas 

tersendiri. Dengan penanganan yang tepat, potensi anak berbakat ini menjadi luar 

biasa bagi masa depan bangsa, bahkan suatu saat  anak bangsa ini bisa menjadi 

pemenang Nobel.  

Anak-anak yang cerdas istimewa mereka mampu mencapai prestasi yang 

tinggi karena mereka memiliki kemampuan-kemampuan yang unggul dalam 

berbagai hal seperti intelektual, akademik khusus, berfikir kreatif-produktif, 

memimpin, seni, dan psikomotor, sehingga mereka memiliki kebutuhan dan masalah 

yang berbeda dibanding dengan anak pada umumnya terutama dalam masalah 

pendidikan, mereka membutuhkan layanan khusus agar potensi intelektual mereka 

yang tinggi dapat berkembang secara optimal. Pelayanan pendidikan bagi siswa yang 

memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa dapat diberikan melalui jalur 

pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Jalur pendidikan sekolah dapat 

diberikan dengan menyelenggarakan program percepatan, program khusus, program 

kelas khusus dan program pendidikan khusus. Program percepatan belajar atau 

merupakan program layanan pendidikan yang diberikan kepada siswa yang memiliki 

potensi kecerdasan dan bakat istimewa serta dapat menyelesaikan masa belajarnya 

lebih cepat dari siswa yang lain / program reguler (Maimunah, 2009). 

http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0703/02/humaniora/%203357419.htm
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Dasar dibukanya kelas akselerasi adalah karena anak CIBI (Cerdas Istimewa 

Bakat Istimewa) memiliki karakteristik yang khas. Diantaranya kemampuan 

belajarnya bisa mencapai 4-5 kali lebih cepat dari anak biasa. Ketika kecepatan 

mereka tidak diakomodasi, maka akan berpotensi mengganggu yang lain, bahkan 

bisa menjadi nakal. Undang-undang no.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, pasal 5 ayat 4 menyatakan bahwa “Warga negara yang memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus”. Perlunya 

perhatian khusus kepada anak CIBI merupakan salah satu upaya untuk 

mengembangkan potensi peserta didik secara utuh dan optimal (Sulipan, 2010). 

Sedangkan kelas reguler merupakan kelas dengan kurikulum nasional yang 

waktu penyelesaian program belajarnya sesuai dengan rencana program yang 

tercantum dalam kurikulum, kelas reguler terdiri dari siswa-siswa dengan 

karakteristik umum atau rata-rata sesuai dengan jenjang studinya. Program 

pendidikan reguler pada umumnya lebih banyak bersifat klasikal massal, yaitu 

penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada kuantitas untuk dapat melayani 

sebanyak-banyaknya jumlah siswa (Depdiknas, 2001).  

Kelas akselerasi pada prinsipnya adalah kelas percepatan yang memberi 

kesempatan kepada siswa untuk naik kelas berikutnya lebih cepat (double 

promotion) satu atau dua sekaligus (Radar Malang, 2011). Waktu pelaksanaan 

pendidikan program akselerasi adalah 4 bulan untuk kelas 1 semester 1, 4 bulan 

untuk kelas 1 semester 2, 4 bulan untuk kelas 2 semester 1, 4 bulan untuk kelas 2 

semester 2, 4 bulan untuk kelas 3 semester 1, dan 4 bulan untuk kelas 3 semester 2. 

Sedangkan waktu pelaksanaan pendidikan program reguler adalah 6 bulan untuk 

kelas 1 semester 1, 6 bulan untuk kelas 1 semester 2, 6 bulan untuk kelas 2 semester 

1, 6 bulan untuk kelas 2 semester 2, 6 bulan untuk kelas 3 semester 1, dan 6 bulan 

untuk kelas 3 semester 2 (Depdiknas dalam Gunarsa, 2006). Pada siswa program 

akselerasi ulangan harian, ulangan umum, dan UAN  diberikan lebih awal sesuai 

dengan kalender pendidikan masing-masing dibanding siswa program reguler 

(Gunarsa, 2006). Anak-anak yang mengikuti program akselerasi mereka pada 

umumnya lebih senang bereksplorasi dengan banyak membaca buku, majalah, 

mengakses internet dan lain-lain, serta selalu mencari kesibukan utuk belajar dan 

menambah pengetahuan, sehingga intensitas hubungan dengan orang lain menjadi 
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kurang, tetapi jika dibandingkan dengan anak reguler kemampuan untuk 

bersosialisasi menjadi lebih rendah. Karena anak regular memiliki waktu yang lebih 

banyak untuk bersosial daripada anak akselerasi. 

Keuntungan kelas akselerasi adalah, siswa yang bakat intelektualnya tinggi 

dibantu secara khusus sehingga mereka mendapatkan bantuan pengajaran lebih 

sesuai bakatnya. Mereka akan dapat cepat lulus, diperkirakan setahun lebih awal 

dibanding siswa biasa, jadi keuntungannya terletak pada akselerasi pengajaran. 

Dengan program percepatan ini diharapkan siswa berbakat tidak bosan di kelas yang 

sama dengan siswa berbakat lainnya, sehingga tidak mengganggu, mengacau kelas, 

dan dia dapat terus maju dengan cepat. Adapun beberapa segi kekurangan dari 

program kelas akselerasi ini, terlebih bila dilihat dari segi pendidikan nilai 

kemanusiaan yang lebih menyeluruh. Pertama, pendidikan nilai sulit dipercepat, 

dalam perdebatan persoalan pendidikan nasional akhir-akhir ini banyak dipersoalkan 

kurangnya pendidikan nilai di sekolah-sekolah dari SD sampai SMA. Disadari, 

kebanyakan sekolah terlalu menekankan segi kognitif saja, tetapi kurang 

menekankan segi nilai kemanusiaan yang lain. Maka mulai disadari pentingnya 

pendidikan nilai, termasuk pendidikan budi pekerti dan segi-segi kemanusiaan lain 

seperti emosionalitas, religiusitas, sosialitas, spiritualitas, kedewasaan pribadi, 

afektivitas, dan lain-lain. Pendidikan nilai kemanusiaan memerlukan latihan dan 

penghayatan yang membutuhkan waktu lama, sehingga sulit dipercepat. Misalnya, 

penanaman nilai sosialitas perlu diwujudkan dalam banyak tindakan interaksi antar 

siswa dan kerja sama; penanaman nilai penghargaan terhadap manusia lain 

membutuhkan latihan dan mungkin hidup bersama orang lain, dan tidak cukup hanya 

dengan pengajaran pengetahuannya, maka program kelas akselerasi, yang hanya 

menekankan segi pengetahuan (kognitif), tidak membantu  bahkan mungkin 

memperburuk penanaman nilai. Kedua, pendidikan nilai oleh keluarga dan 

masyarakat masih kurang. Kelas akselerasi yang hanya menekankan pengetahuan 

anak berbakat, akan menjadi sungguh baik bila pendidikan nilai sudah ditangani 

keluarga, masyarakat, dan pemerintah secara menyeluruh. Bila keluarga dan 

masyarakat mendampingi anak-anak dalam mengembangkan nilai kemanusiaan-

seperti nilai demokrasi, sosialitas, penghargaan terhadap manusia lain, maka sekolah 

akselerasi yang hanya memperhatikan pengetahuan dapat dimengerti.  
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Penanaman nilai yang dibutuhkan salah satunya adalah penyesuaian sosial. 

Penyesuaian sosial di lingkungan sekolah sangat penting bagi siswa. Siswa yang 

dapat melakukan penyesuaian sosial dengan baik akan dapat mengerjakan sesuatu 

sesuai dengan kemampuannya, dibandingkan dengan siswa yang ditolak atau 

diabaikan oleh teman sekelasnya. Ditambahkan pula bahwa siswa yang dapat 

melakukan penyesuaian sosial dengan baik akan memiliki dasar untuk meraih 

keberhasilan pada masa dewasa. Hal tersebut dapat bermanfaat bagi diri untuk 

mencari banyak teman, sehingga dimasa depan nanti bisa mendapat informasi kerja 

yang lebih banyak. Semakin baik penyesuaian sosial maka, semakin banyak koneksi 

yang didapat dan semakin banyak pula informasi yang didapatkan. Penyesuaian 

sosial pada setiap tahap usia ditentukan oleh dua faktor. Pertama adalah sejauh mana 

seseorang dapat memainkan peran sosial secara tepat sesuai dengan apa yang 

diharapkan daripadanya. Kedua, seberapa banyak kepuasan yang diperoleh 

seseorang. 

Penyesuaian sosial diartikan sebagai keberhasilan seseorang untuk 

menyesuaikan diri terhadap orang lain pada umumnya dan terhadap kelompok pada 

khususnya (Hurlock, 1990). Penyesuaian sosial merupakan salah satu aspek penting 

dalam perkembangan kehidupan sosial anak terutama pada anak usia sekolah dasar. 

Hal tersebut didasarkan karena usia sekolah dasar merupakan pondasi awal 

terbentuknya sikap dan perilaku anak pada masa selanjutnya. Hal tersebut didukung 

oleh Hurlock (1995) yang juga menyatakan pentingnya penyesuaian sosial pada 

anak. Pertama, pola perilaku dan sikap yang dibentuk pada awal masa kehidupan 

cenderung menetap. Anak yang berhasil melakukan penyesuaian sosial di awal masa 

sekolah, akan mempunyai kemungkinan yang jauh lebih besar untuk dapat 

melakukan penyesuaian sosial dengan baik ketika duduk di bangku sekolah 

menengah dan perguruan tinggi, dibandingkan dengan anak yang tidak berhasil 

melakukan penyesuaian sosial dengan baik pada awal masa sekolah. Alasan kedua, 

jenis penyesuaian sosial yang dilakukan anak-anak akan meninggalkan ciri pada 

konsep diri mereka yang juga meningkatkan ketetapan pola penyesuaian sosial yang 

dilakukan. Penyesuaian sosial dapat diartikan sebagai kemampuan individu untuk 

bereaksi secara sehat dan efektif terhadap hubungan, situasi, dan kenyataan sosial 

yang ada sehingga dapat mencapai kehidupan sosial yang menyenangkan dan 
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memuaskan. Penyesuaian sosial meliputi penyesuaian di  rumah atau keluarga, di 

sekolah, dan di masyarakat, yang dipengaruhi oleh faktor  kondisi fisik dan 

determinannya, perkembangan dan kematangan, determinasi  psikologi, kondisi 

lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, serta budaya dan  agama (Schneiders, 

1964). Anak yang dapat melakukan penyesuaian sosial secara baik akan memiliki 

dasar untuk meraih keberhasilan pada masa dewasa. Keberhasilan anak untuk dapat 

menyesuaikan diri dengan teman-teman sebayanya merupakan salah satu tugas 

perkembangan yang harus dilakukan (Hurlock, 1995). 

Kemampuan sosial siswa yang beragam sangat berpengaruh pada 

penyesuaian sosial di lingkungan. Baik siswa reguler maupun akselerasi juga akan 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Penyesuaian lingkungan dilakukan 

terhadap mayoritas siswa yang ada di dalam lingkungan tersebut dimana masing-

masing individu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam menyesuaikan 

diri dengan lingkungannya. Lingkungan sekolah yang berkembang dengan pesat  

akan mempengaruhi kemampuan penyesuaian sosial  siswa  yang  penting  bagi  

keberhasilan  dimasa  datang.   

Pada dasarnya penyesuaian diri melibatkan individu dengan lingkungannya. 

Anak yang mengalami akselerasi pada perkembangan, tingkat penyesuaiannya akan 

lebih sulit karena dia dihadapkan pada perubahan yang lebih cepat apabila 

dibandingkan dengan anak di sekolah reguler, tetapi anak yang melakukan akselerasi 

juga ditunjang dengan kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak 

reguler. Sekalipun dalam aspek kognitif peserta akselerasi maju pesat, namun 

kehidupan sosialnya jauh berkurang.  

Semakin tinggi dukungan sosial teman sebaya reguler maka akan semakin 

tinggi pula penyesuaian sosial siswa akselerasi. Nilai korelasi yang rendah 

menunjukkan adanya hubungan yang lemah antara dukungan sosial teman sebaya 

reguler dengan penyesuaian sosial siswa akselerasi. Dukungan sosial diperlukan 

untuk menghilangkan stigma negatif pada siswa akselerasi seperti stigma sombong, 

eksklusif, dan lain-lain. Bila dukungan sosial telah diperoleh, siswa akselerasi akan 

merasa nyaman dalam menyesuaikan diri dengan teman-teman sebayanya di luar 

akselerasi (Agmarina, 2010). 
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Penyesuaian diri pada anak akselerasi memang berbeda dengan anak reguler, 

hal ini disebabkan karena pada anak akselerasi lebih banyak disibukkan dengan 

pelajaran yang selalu dituntut harus selesai dan karena padatnya waktu untuk 

menyelesaikan pelajaran serta harus membutuhkan banyak waktu seperti harus 

mencari data di internet, di perpustakaan, dan juga harus banyak membaca koran 

atau majalah yang bisa mendukung pelajarannya, sehingga waktu untuk 

menyesuaikan diri dengan lingkungan sangat kurang. Hal ini terkesan bahwa anak 

akselerasi sangat individual dan tidak memerlukan orang lain, padahal sebenarnya 

mereka hanya dituntut untuk menyelesaikan tugas yang begitu banyak dan sangat 

padat sehingga mereka kurang memperhatikan tentang penyesuaian sosial baik 

dengan teman maupun lingkungan keluarga sekalipun. Bukan hanya itu, terkadang 

anak akselerasi ini ketika diajak bicara kurang memperhatikan, karena yang mereka 

pikirkan adalah segala yang berhubungan dengan pelajaran.  

Anak akselerasi selalu disibukkan dengan kurikulum yang padat dan dituntut 

dengan cepat sehingga sangat sulit bagi mereka untuk meluangkan waktunya untuk 

bersosialisasi dengan teman-teman dan lingkungannya. Pada dasarnya mereka hanya 

mengutamakan inteligensinya untuk selalu ingin tahu dan selalu ingin belajar dan 

selalu menyibukkan diri dengan keingintahuan mengenai pelajaran dan segala 

sesuatu yang mendorong ia untuk belajar dan bahkan mereka mengorbankan waktu 

yang seharusnya untuk bermain ia gunakan untuk belajar. 

Latifa (dalam Kompas, 2009) menerangkan jika anak-anak akselerasi merasa 

kurang bersosialisasi terutama pada waktu mereka kelas akhir karena mereka satu 

level dengan kakak kelasnya, masih ada anggapan kelas yang eksklusif, tuntutan agar 

nilai selalu baik, membutuhkan keterampilan khusus menghadapi anak yang kreatif, 

pandai dan bahkan hiperaktif. Diungkapkan pula oleh Republika Online (2004) 

bahwa seorang Wakil Kepala Sekolah yang merupakan salah satu penyelenggara 

program akselerasi mengisahkan jika selama pelaksanaan akselerasi di sekolahnya 

ditemukan siswa kurang komunikasi, mengalami ketegangan, kurang bergaul, dan 

tidak suka pada pelajaran olah raga. Siswa akselerasi tegang seperti robot dan orang 

tua sulit berkomunikasi dengan anaknya. Diungkapkan juga oleh Sutopo (2002) yang 

menyebutkan, “…anak hanya berkumpul dengan anak pandai. Tatkala melanjutkan 

ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, harus berada satu kelas dengan murid yang 
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usianya lebih banyak, ternyata anak mengalami hambatan proses sosialisasi”. 

Kesaksian siswa yang mengikuti program akselerasi mengatakan bahwa waktu 

belajar yang lebih banyak menyebabkan kurangnya waktu untuk bermain. Jika tidak 

ingin ketinggalan pelajaran di kelas, maka harus belajar dengan serius dan harus 

disiplin waktu. Berbeda denga teman-teman yang tidak mengikuti program 

akselerasi, sepulang sekolah masih punya banyak waktu untuk bersantai (Radar 

Malang, 2011). 

Pada dasarnya manusia membutuhkan orang lain untuk menjalani kehidupan. 

Untuk menjalin hubungan dengan orang lain tidaklah mudah, perlu penyesuaian diri 

yang sesuai dengan tuntutan sosial disekitarnya. Hubungan itu biasa disebut interaksi 

sosial. Interaksi sosial merupakan suatu hubungan antara individu satu dengan 

individu lainnya dimana individu yang satu dapat mempengaruhi individu yang 

lainnya sehingga terdapat hubungan yang saling timbal balik (Dayakisni, 2006). 

Pada prinsipnya tidak ada yang berbeda antara kelas aksel dan reguler, karena 

jam kegiatan belajar-mengajar serta fasilitas pun sama. Namun karena kelas aksel 

merupakan kelas ekspres, maka dalam penyampaian pelajaran hanya berbeda 

esensinya. Secara sikap, siswa akselerasi juga memiliki perbedaan dengan siswa 

reguler. Mereka lebih aktif di kelas maupun di luar kelas. Jika guru tidak bisa 

mengimbanginya, maka proses pembelajaran tidak optimal. 

Hal inilah yang menjadikan menarik untuk diketahui apakah terdapat 

perbedaan penyesuaian sosial diantara keduanya. Dengan berdasarkan sumber 

permasalahan diatas maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

“Perbedaan Penyesuaian Sosial antara Siswa Akselerasi dan Reguler”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari pembahasan latar belakang di atas adalah 

apakah ada perbedaan penyesuaian sosial antara siswa akselerasi dan reguler? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui perbedaan penyesuaian 

sosial antara siswa akselerasi dan reguler.  
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D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Diharapkan dari penulisan ini dapat dijadikan acuan atau sumbangan pemikiran 

yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang 

psikologi dan pendidikan. 

 

2. Secara Praktis 

Informasi dari penelitian ini diharap dapat digunakan oleh pihak sekolah 

(khususnya guru BK), para orang tua dan siswa dalam upaya peningkatan 

penyesuaian sosial siswa baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. 

 

 

 

 


