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Abstrak Kelas akselerasi dan kelas regiuler oada 

dasarnya adalah sama, namun pada kelas 
akselerasi kurikulum dipadatkan yang seharusnya 
harus ditempuh selama tiga tahun menjadi hanya 

dua tahun, sehingga hal ini dapat menimbulkan 
berbagai tekanan pada siswanya. Adapun tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk melihat 

bagaimana peranan program belajar baik itu 
program akselerasi maupun reguler terhadap 
perilaku coping yang akan dibuat remaja dalam 

mengatasi stres. Penelitian ini menggunakan 
metode skala coping stress dalam pengumpulan 
datanya. Hasil penelitian membuktikan bahwa 

program belajar berperan negative terhadap 
coping stres. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 
F=0,02 dengan tingkat probabilitas tidak signifikan 

p=0,888 (p>0,05) sehingga hasil membuktikan 
program belajar tidak memiliki peran terhadap 
coping stres yang akan dibuat remaja. 

 
Kata Kunci : Program Belajar, Coping Stress 
 

 
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 
 Indonesia dengan jumlah penduduk 

lebih dari 200 juta orang menurut taksiran 
konvensional memiliki empat juta warga yang dapat 
dikategorikan sebagai “berbakat luar biasa” (Munandar, 

2001). Anak berbakat menurut Munandar (2001) 
adalah mereka yang karena kemampuan-
kemampuannya yang unggul mampu membuat prestasi 

yang tinggi. Untuk dapat mengembangkan dan 
mengaktualisasikan keberbakatan yang dimiliki oleh 
para siswa di sekolah, beberapa tahun belakangan ini 

banyak sekolah-sekolah muncul menyelenggarakan 
program percepatan belajar atau yang sering disebut 
dengan program kelas akselerasi. Program akselerasi 

dibuat sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan 
Nasional tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional (UUSPN 1989) Pasal 8 ayat (2): bahwa 

“Warga Negara yang memiliki kemampuan dan 
kecerdasan luar biasa berhak memperoleh perhatian 
khusus”. Hal ini juga dipertegas pada Pasal 24 ayat (1) 

bahwa setiap peserta didik pada suatu satuan 
pendidikan mempunyai hak “mendapat perlakuan 
sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya”, dan 
ayat (6) “menyelesaikan program pendidikan lebih awal 

dari waktu yang ditentukan.  
Kemampuan intelektual yang tinggi yang 

dimiliki siswa akselerasi memberi kemungkinan besar 

bagi mereka untuk dapat menyelesaikan segala 
permasalahan yang terjadi dalam hidupnya sebab 

individu yang memiliki inteligensi yang tinggi  memiliki 

kemampuan dalam menyelesaikan suatu masalah 
(Gardener, et al., 1995). Hal ini juga telah diungkapkan 
oleh Stenberg et al., (1981) inteligensi yang tinggi 

sangat berperan dalam kesuksesan seseorang dalam 
segala hal. Orang yang memiliki inteligensi yang tinggi 
dengan cepat mengatasi segala permasalahannya 

dengan brebagai cara dan sebaliknya orang yang 
memiliki inteligensi yang rendah sangat sulit mencari 
solusi dalam menghadapi suatu permasalahan, akan 

tetapi dengan kecerdasan yang dimilikinya, siswa 
akselerasi dituntut untuk selalu berhasil dalam segala 
hal, padahal usia mereka belum dapat menerima beban 

yang begitu berat dan menurut Southern dan Jones 
dalam Hawadi, 2007), siswa yang mengikuti akselerasi 
akan menjadi frustasi karena dorongan yang konstan 

untuk senantiasa berhasil. Mereka memilki kewajiban 
yang lebih besar daripada teman-teman sebayanya 
(Freeman, 1990). Selain itu, meningkatnya tingkat 

pendidikan akan meningkatkan tantangan dan pelajaran 
dan akan meningkatkan stress akademis (Assaat, 2007).  
Feldhusen menambahkan (dalam Hawadi, 2007) jika 

seorang anak diketahui memiliki bakat intelektual, 
banyak orang yang mengharapkan anak tersebut dapat 
menunjukkan kemampuannya pada tingkat yang lebih 
tinggi. Jika tuntutan tersebut dinilai melebihi batas 

kemampuan yang dimiliki oleh siswa untuk berespon, 
maka mereka akan mengalami stres.  

Lebih lanjut masalah sosialisasi juga dapat 

memicu terjadinya stres pada siswa akselerasi, dimana 
para siswa akselerasi merasa kesepian karena terisolir 
dari teman-teman sebayanya dikarenakan kesibukan 

mereka dan padatnya waktu mereka dalam bidang 
akademik sehingga membuat mereka jarang bahkan 
tidak pernah lagi bergaul dengan teman-teman 

sebayanya. Rasa kesepian inilah yang akhirnya 
membuka peluang terjadinya gejolak emosional yang 
tidak sehat pada diri siswa akselerasi dan berujung 

terhadap stres. Masalah penyesuaian diri dengan 
kondisi kelas baru yang dimasukinya juga merupakan 
salah satu masalah umum yang dihadapi siswa 

akselerasi, dimana segala kondisi yang ada sangat 
berbeda dengan kelas yang selama ini dimasuki. Siswa 
program akselerasi juga tidak memiliki kesempatan luas 

untuk belajar mengembangkan aspek afektif mereka, 
hal ini dikarenakan padatnya kurikulum yang diberikan 
kepada mereka dan materi yang harus mereka terima 
membuat pekerjaan rumah mereka juga sangat banyak 

menuntut mereka harus menyelesaikan semuanya 
tepat pada waktunya, dan kecerdasan yang ada pada 
diri mereka membuat mereka mampu untuk 

menyelesaikan segala pekerjaan mereka sendiri 
sehingga mereka tidak membutuhkan bantuan ataupun 
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kerjasama dari teman-teman mereka yang juga 

memiliki taraf inteligensi yang sama, sehingga hal ini 
menyebabkan kurangnya interaksi dan komunikasi 
diantara mereka. siswa akselerasi juga cenderung 

memiliki sifat pemberontak dan suka menentang.   
Seorang  guru di SMP Taruna Bakti 

mengatakan bahwa pemberontakan atau sifat 
menentang aturan telah melekat dan menjadi salah satu 

karakter yang telah melekat dan menjadi salah satu ciri 
dari anak-anak yang memiliki tingkat intelektual yang 
tinggi (Mukti, 2010). Lismainar (2005) menambahkan 

bahwa  dari hasil penelitiannya secara umum 
menunjukkan kompetensi sosial siswa akselerasi belum 
berkembang secara optimal. Dari delapan aspek yang 

diamati yaitu : (1) kesadaran diri, (2) kemampuan 
memperbaiki harga diri, (3) kemampuan membuat 
pilihan, (4) kemampuan bekerjasama, (5) kemampuan 

menyelesaikan konflik, (6) respek terhadap perbedaan, 
(7) aspek kepemimpinan, (8) kepercayaan diri, hanya 
dua orang yang menunjukkan kemampuan kompetensi 

sosial yang baik dalam kesadaran diri, kemampuan 
memperbaiki harga diri, kemampuan membuat pilihan 
dan bekerjasama. Sedangkan aspek yang menunjukkan 

kemampuan menyelesaikan konflik dan respek 
terhadap perbedaan hampir semua siswa cukup baik 
dalam perkembangannya, sedangkan aspek 

kepemimpinan dan kepercayaan diri kurang terolah 
dengan baik.  

Sekolah sebagai tempat siswa 

menghabiskan banyak waktunya dan sebagai tempat 
mereka belajar diharapkan dapat memberikan sesuatu 
yang berharga berupa pengetahuan, pengalaman dan 
lingkungan sosial yang baik agar mereka dapat 

menyesuaikan diri dalam lingkungan masyarakat yang 
lebih besar. Berbagai permasalahan yang terjadi yang 
dilakukan remaja sehingga menimbulkan keresahan 

oleh berbagai pihak, baik masyarakat, sekolah, 
orangtua maupun pemerintah disebabkan oleh 
minimnya pengetahuan remaja tentang bagaimana cara 

mengatasi masalahnya sehingga masalah tersebut tidak 
terselesaikan dan menimbulkan stres pada diri remaja, 
dan untuk mengatasi perasaan stres itu remaja 

mengaplikasikannya dalam bentuk kenakalan. Adanya 
program pendidikan khusus seperti program akselerasi 
yang ditujukan pada siswa berbakat yang diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan dapat 
mengatasi masalah pada siswa terutama siswa yang 
memiliki keberbakatan, kemungkinan dapat 

menimbulkan masalah lain pada siswa itu sendiri, 
banyaknya tekanan, adanya perbedaan status 
menimbulkan stres pada siswa program reguler dan 

siswa program akselerasi. Dengan demikian akan 
diteliti mengenai bagaimana peranan konsep diri, 
kompetensi sosial dan program belajar terhadap coping 

stres yang akan dibuat oleh remaja. 
 

B. Rumusan Masalah 
 Program belajar yang ada di sekolah 

dapat mempengaruhi coping stres remaja, dimana 
diketahui bahwa program akselerasi yang memiliki 

banyak tekanan sehingga menambah stres remaja dan 

akan mempengaruhi strategi coping yang akan dibuat 
oleh remja. Dengan demikian rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah bagaimana peranan program 

belajar baik itu program akselerasi maupun reguler 
terhadap perilaku coping yang akan dibuat remaja 
dalam mengatasi stres. 
 

C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah 
ada pengaruh program belajar (akselerasi dan regular) 

terhadap strategi coping yang akan dibuat dalam 
mengatasi stres. 
 

D. Manfaat Penelitian 
Segi teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah 
informasi dalam ilmu pengetahuan, terutama mengenai 

kajian psikologi yang dapat dilihat melalui peran 
program belajar antara siswa regular dengan siswa 
akselerasi dalam membuat strtategi coping untuk 

mengatasi stres. Sedangkan dari segi praktis penelitian 
ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para 
siswa, guru, orang tua, masyarakat, pemerintah dan 

juga pembaca agar lebih mengetahui dan memahami 
hal-hal yang berkaitan dengan masalah stres remaja dan 
strategi copingnya. Disamping itu, hasil penelitian ini 

juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pada 
para praktisi pendidikan untuk dapat dijadikan 
pertimbangan dalam memperbaiki konsep dan 

penerapan menganai program pendidikan, khususnya 
program akslerasi terutama yang berhubungan dengan 
perkembangan emosional siswa dan juga 
perkembangan sosialnya. 

 
E. Kajian Teoritik 

Program Akselerasi 

 Pada dasarnya program reguler dan 
program akselerasi sama saja, yang membedakannya 
hanyalah waktu menempuh pendidikan. Pada program 

akselerasi, siswa dapat menempuh pendidikan selama 2 
tahun dengan kurikulum yang sama dengan program 
reguler, akan tetapi lebih dipadatkan yang tadinya 

kurikulum untuk tiga tahun menjadi dua tahun. 
Walaupun kesempatan untuk menyelenggarakan 
program belajar akselerasi dimungkinkan, namun dalam 

kenyataannya hanya sekolah-sekolah yang bagus saja 
yang mampu dan mau membuka kelas untukprogram 
belajar akselerasi, sedangkan sebagian besar kelas yang 

lain, program belajarnya adalah biasa yaitu program 
reguler (Alsa, A., 2005). 
 Colangelo (dalam Hawadi, 2004) 

menyebutkan bahwa istilah akselerasi menunjuk pada 
pelayanan yang diberikan (service delivery) dan 
kurikulum yang disampaikan (curriculum delivery). 

Sebagai model pelayanan, pengertian akselerasi 
termasuk juga melompat kelas atau mengikuti pelajaran 
tertentu pada kelas di atasnya. Sebagai model 
kurikulum akselerasi berarti mempercepat bahan ajar 

dari yang seharusnya dikuasi oleh siswa saat itu. 
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 Elliot, dkk. (dalam Alsa, A., 2005) mengatakan 

akselerasi adalah usaha memodifikasi program 
pendidikan sekolah reguler dengan memberi 
kesempatan pada pelajar yang memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat istimewa untuk menyelesaikan 
program pendidikan dalam periode waktu yang lebih 
pendek. Saelan (dalam Alsa, A.,2005) mendefinisikan 
akselerasi sebagai suatu proses percepatan 

pembelajaran yang dilakukan oleh pelajar yang memiliki 
potensi kecerdasan dan bakat istimewa dalam rangka 
mencapai target kurikulum nasional dengan tetap 

mempertahankan mutu pendidikan sehingga mencapai 
hasil yang optimal. 
Program Reguler 

 Program reguler merupakan suatu 
program pendidikan Nasional yang penyelenggarannya 
bersifat masa, yaitu berorientasi pada kuantitas atau 

jumlah untuk dapat melayani sebanyak-banyaknya siswa 
usia sekolah (Latifah dalam Hawadi, R. A., 2004). 
Hawadi, R. A (2004) juga mengatakan bahwa siswa 

program reguler lebih heterogen, maksudnya siswa 
program reguler memiliki potensi, bakat, IQ yang 
berbeda-beda.   

Pengertian Coping Stres 
Setiap individu bereaksi secara berbeda 

terhadap stres dan reaksi terhadap stres tersebut 

tergantung dari berbagai faktor psikologis seperti 
bagaimana individu memaknai peristiwa yang 
menimbulkan stres tersebut. Seperti yang diungkapkan 

oleh Rasmun (2004) bahwa secara alami baik disadari 
maupun tidak, individu sesungguhnya menggunakan 
strategi coping dalam menghadapi stres. Coping stres 
adalah cara yang dilakukan untuk mengubah lingkungan 

dan situasi atau suatu cara menyelesaikan masalah yang 
sedang dirasakan atau dihadapi. Coping stres 
merupakan usaha perubahan kognitif dan perilaku 

secara konstan untuk menyelesaikan stres yang 
dihadapi.  

Lazarus (dalam Taylor, 2006) 

mendefinisikan coping stres sebagai suatu proses 
dimana individu berusaha untuk menangani dan 
menguasai situasi stres yang menekan akibat masalah 

yang sedang dihadapi dengan cara melakukan 
perubahan kognitif maupun perilaku guna memperoleh 
rasa aman dalam dirinya. Untuk bertahan terhadap 

stres diperlukan kognitif dan perilaku yang dapat 
bertransaksi dengan lingkungan (Sarafino, 1998).  
 Berdasarkan uraian di atas dapat dibuat 

kesimpulan bahwa coping stres merupakan cara yang 
dilakukan dalam menghadapi stres dengan cara 
melakukan perubahan baik secara kognitif maupun 

prilaku. 
Strategi Coping Stres 

Stres merupakan fakta hidup, cara kita 

menghadapi stres menentukan kemampuan kita untuk 
mengatasi stres tersebut. Banyak strategi coping yang 
dapat dilakukan dalam mengatasi stres. Lazarus  
Folkman (dalam Nevid, dkk, 2005) menguraikan coping 

menjadi dua, yaitu : 

a. Coping yang berfokus pada emosi (emotion-focused 

coping), dimana pada coping ini  orang berusaha 
dengan segera mengurangi dampak stresor 
dengan menyangkal adanya stresor atau menarik 

diri dari situasi. Coping seperti ini tidak 
menghilangkan stresor dan tidak juga membantu 
individu dalam mengembangkan cara yang lebih 
baik untuk mengatur stresor. Untuk Emotion-

focused coping, Susan Folkman, Richard Lazarus 
(dalam Sarafino, 1998) menggolongkannya ke 
dalam lima komponen, yaitu : 

1) Distancing adalah tidak melibatkan diri pada 
permasalahan atau membuat menjadi terlihat 
positif. 

2) Escape avoidance yaitu menghindar atau melarikan 
diri dari masalah yang dihadapi. 

3) Self controling atau kendali diri yang merupakan 

suatu bentuk respon dengan melakukan kegiatan 
pembatasan atau regulasi baik dalam perasaan 
maupun tindakan. 

4) Accepting rensponsibility merupakan suatu respon 
yang menimbulkan dan meningkatkan kesadaran 
akan perasaan diri dalam suatu masalah yang 

dihadapi, dan berusaha menempatkan segala 
sesuatu sebagaimana mestinya. 

5) Positive reappraisal, merupakan suatu respon 

dengan cara menciptakan makna positif dalam diri 
sendiri yang tujuannya untuk mengembangkan diri 
termasuk melibatkan hal-hal yang religius. 

 
Coping yang berfokus pada masalah (problem-focused 
coping) orang akan menilai stressor yang mereka hadapi 
dan melakukan sesuatu untuk mengubah stressor atau 

memodifikasi reaksi mereka untuk meringankan efek 
dari stressor tersebut (Lazarus  Folkman dalam Nevid, 
dkk, 2005). 

Susan Folkman, Richard Lazarus (dalam 
Sarafino, 1998) juga menggolongkan strategi coping 
yang berfokus pada masalah  dibedakan ke dalam tiga 

kelompok : 
1) Planful problem-solving merupakan respon atau 

reaksi yang timbul dengan melakukan kegiatan 

tertentu yang bertujuan untuk melakukan 
perubahan keadaan, dengan cara melakukan 
pendekatan secara analistis dalam menyelesaikan 

masalah. 
2) Confrontative coping merupakan respon atau reaksi 

yang timbul dengan melakukan kegiatan tertentu 

yang bertujuan untuk melakukan perubahan 
keadaan dengan cara menantang langsung 
(konfrontasi) sumber masalah. 

3) Seeking social support merupakan suatu respon 
atau reaksi dengan mencari bantuan dari pihak 
luar, dalam bentuk bantuan nyata, ataupun 

dukungan emosional. 
 
Peran Program Belajar terhadap Coping Stres Pada 
Remaja 

 Pada masa remaja, sekolah memiliki 
pengaruh yang besar dalam proses perkembangannya. 
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Sekolah memiliki arti yang sangat penting bagi 

kehidupan remaja, dimana sekolah dapat dijadikan 
tempat untuk memenuhi beberapa kebutuhan remaja 
dan menjadi penentu kualitas seorang remaja. 

Lingkungan sekolah menjadi salah satu faktor yang 
dapat menimbulkan stres sebab sebagian besar waktu 
remaja dihabiskan di sekolah, dimana remaja 
memaksimalkan pencapaiannya terhadap prestasi dan 

juga afiliasi sebagai bagian dari proses identifikasi 
sosialnya, sehingga ia dapat menentukan identitas 
sosialnya sendiri (Lindgren, 1967).  

 Program akselerasi yang  tujuannya 
untuk memaksimalkan potensi siswa yang berbakat di 
sekolah tidak selamanya memiliki dampak yang positif, 

akan tetapi dapat menimbulkan permasalahan dan 
potensi negatif di bidang akademis, penyesuaian sosial, 
penyesuaian emosi dan kegiatan ekstrakulikuler 

(Southern & Jones dalam Hawadi, 2007). Jika seorang 
anak diketahui memiliki bakat intelektual, banyak orang 
yang mengharapkan anak tersebut dapat menunjukkan 

kemampuannya pada tingkat yang lebih tinggi. Jika 
tuntutan tersebut melebihi batas kemampuan yang 
dimiliki oleh siswa untuk merespon, maka mereka akan 

mengalami stres. 
 

II. METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 
Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian 
kuantitatif. Pada penelitian ini subjek yang digunakan 

adalah siswa di SMP Harapan 2 Medan yang terdiri 
dari siswa-siswi program akselerasi dan siswa-siswi 
program reguler dengan ketentuan bahwa siswa 
duduk di kelas IX (III SMP) baik siswa yang duduk 

dalam kelas program akselerasi maupun siswa yang 
duduk dalam kelas program reguler. 
 

B. Teknik Pengumpulan Data  
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah skala. Adapun skala yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah skala coping stres, 
yang disusun sendiri oleh peneliti berdasarkan aspek-
aspek yang diungkapkan oleh para ahli.  

 
C. Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan untuk menguji 

hipotesis dalam penelitian ini adalah menggunakan 
program  Statistical for Social Science (SPSS)  for 
Windows versi 15.  

 
 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pernyataan pada hipotesis program belajar 
berperan positif terhadap coping stres. Berdasarkan 
hasil analisis maka diperoleh F = 0,02 dan p = 0,888 

(p>0,05) yang artinya tidak signifikan sehingga hipotesis 
ditolak. Hasil penelitian membuktikan bahwa hipotesis 
ini dengan pernyataan bahwa  program belajar 
berperan positif terhadap coping stres adalah ditolak. 

Hal ini ditunjukkan dengan nilai F=0,02 dengan tingkat 
probabilitas tidak signifikan p=0,888 (p>0,05) sehingga 

hasil membuktikan bahwasanya program belajar 

memiliki peran yang negatif terhadap coping stres siswa 
yang berarti program belajar tidak memiliki peran 
terhadap coping stres yang akan dibuat remaja. 

Menurut Sarwono (1994) lingkungan sosial remaja 
meliputi teman sebaya, masyarakat dan sekolah. 
Sekolah memiliki pengaruh yang sangat besar bagi 
remaja, karena selain rumah, sekolah adalah lingkungan 

kedua dimana remaja banyak melakukan berbagai 
aktivitas dan menjalin hubungan sosial dengan teman-
teman sebaya (Needlman, 2004), Hubungan dengan 

guru dan teman-teman di sekolah, mata pelajaran yang 
berat di sekolah menimbulkan konflik yang cukup 
besar bagi remaja Pengaruh guru juga memiliki peranan 

yang besar bagi perkembangan remaja, karena guru 
adalah orangtua bagi mereka ketika mereka berada di 
sekolah (Sarwono, 1994), akan tetapi program belajar 

tidak memiliki dampak yang negatif terhadap 
perkembangan sosial siswa sehingga antara siswa 
program reguler dan siswa program akselerasi 

bersama-sama dapat bersosialisasi dengan baik 
sehingga mereka dapat mengurangi sedikit 
permasalahan yang dapat menimbulkan stres bagi 

siswa. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitiannya 
Tetiana (dalam Alsa, 2005) mengenai perbedaan 
sosialisasi antara siswa kelas akselerasi dan siswa 

reguler di SMP Negeri 5 Yogyakarta, dimana hasil yang 
diperoleh adalah tidak ada perbedaan penyesuaian 
sosial dan penerimaan sosial antara pelajar kelas 

akslerasi dan pelajar kelas reguler. Artinya 
pembelajaran dikelas akselerasi tidak berdampak 
negatif terhadap penyesuaian dan penerimaan sosial 
pelajar reguler sehingga antara siswa program 

akselerasi dan siswa program reguler memiliki beban 
yang sama dan permasalahan yang sama sebagai remaja. 
Sehingga hal ini menunjukkan bahwa antara siswa 

program akselerasi dan siswa program reguler sama-
sama memiliki beban dan masalah yang sama sebagai 
remaja. 

 Pengaruh guru yang juga memiliki peranan yang 
besar bagi perkembangan remaja, karena guru adalah 
orangtua bagi mereka ketika mereka berada di sekolah 

tidak memberikan dampak apapun terhadap coping 
stres pada subjek penelitian. Hal ini dikarenakan antara 
program akselerasi dan reguler dididik oleh guru yang 

sama yang juga mendapat perlakuan yang sama dari 
guru sehingga tidak ada perbedaan pengaruh pola didik  
yang akan diberikan oleh para guru. 

 
IV KESIMPULAN 

 Program belajar berperan negatif 

terhadap coping stres. Hal ini membuktikan bahwa 
program belajar tidak memiliki pengaruh terhadap 
coping stres dan juga menunjukkan bahwa antara siswa 

program akselerasi dan siswa program reguler tidak 
memiliki perbedaan dalam membuat strategi coping. 
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