
IMPLEMENTASI PROGRAM AKSELERASI 

DI SMP NEGERI 3WAY PENGUBUAN  

LAMPUNG TENGAH 

 

 

Oleh 

 

EVI AMALIA SETYA NINGTYAS 

1423012006 

 

 

 

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan Gelar 

MAGISTER PENDIDIKAN  

 

Pada 

 

PROGRAM PASCASARJANA  

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2016 

  



  



  



 
ABSTRAK 

 

IMPLEMENTASI PROGRAM AKSELERASI 

DI SMP NEGERI 3 WAY PENGUBUAN 

LAMPUNG TENGAH 

 

 

 

Oleh 

Evi Amalia S 

 

Tujuan penelitian untuk mengetahui (1) perencanaan program akselerasi; (2) 

pelaksanaan program akselerasi; (3) evaluasi program akselerasi; (4) faktor 

penghambat dan (5) faktor pendukung pelaksanaan program akselerasi.  

Jenis penelitian ini adalah deskripsi kualitatif, menggunakan metode studi 

kasus pada situs SMP Negeri 3 Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah. 

Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Sumber data berasal dari lima belas informan dari unsur Kepala 

Dinas, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, guru, orang tua wali, peserta didik 

akselerasi, dan peserta didik akselerasi alumni. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perencanaan dilakukan secara 

sistematis diawali dari menyiapkan kelas akselerasi dilanjutkan dengan menyusun 

proposal. Selama periode penyusunan proposal dilanjutkan dengan melakukan 

konsultasi kepada Kepala Dinas dan pengawas Dikdas; (2) Kegiatan pelaksanaan 

kelas percepatan diawali dengan membuat perangkat pembelajaran oleh guru-guru 

yang mendapat tugas pada kelas akselerasi; (3) Akitivitas evaluasi pembelajaran 

kelas percepatan terangkum atas satu aktivitas yang bernama penilaian; (4) Faktor 

penghambat pelaksanaan pembelajaran program akselerasi terdiri dari empat hal 

adalah minimnya siswa yang berkategori cerdas istimewa, terbatasnya guru yang 

mampu mengajar pada kelas akselerasi, sarana dan prasarana yang belum 

memadai, dan minimnya penguasaan teknologi; (5) Faktor pendukung 

terselenggaranya program akselerasi adalah adanya komunikasi yang baik antar 

pemangku kepentingan. 

 

Kata kunci: implementasi kebijakan pendidikan, program akselerasi, SMP 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

IMPLEMENTASI OF ACCELLERATION PROGRAM 

AT STATE JUNIOR HIGH SCHOOL 3 WAY PENGUBUAN 

CENTRAL LAMPUNG 

 

 

 

By  

Evi Amalia Setya Ningtyas 

 

The aim of this writ is to know (1) the planning of accelleration program; 

(2) implementation of accelleration program; (3) evaluation of accelleration 

program; (4) factors of accelleration program inhibition and (5) factors of 

accelleration program support.  

This research kind is descriptive qualitatif with the case study method in 

State Junior High School 3 Way Pengubuan Central Lampung District. Technique 

data collecting are interview, observation, and documentation. Source of data are 

fifteen consist of The Head of District Educational Affair, Principal, Vice 

principal of Curriculum Affair,  Vice principal of Student Affair, Vice principal of 

Facilitation Affair, teachers, Guidance and Counselling teacher, students and 

alumnea, and students’ parents.  

Result of the research shows that (1) planning is done systematically by 

preparing accellerated class and proposing the proposal program; (2) activities of 

accellerated program started by preparing the curriculum of accelleration; (3) 

evaluation consists of daily test, mid test, semester test, school examination, and 

national examination; (4) problems of accellerated program covers limited stuents 

to be, lack of capability teachers, and facilities; (5) supporting factor is good 

communication among the stakeholders. 

 

 

Key words: implementation of educational policy, accellerated program, junior  

        high school 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembangunan di bidang pendidikan merupakan proses investasi manusia 

yang mempunyai peran dan fungsi  penting dalam pembangunan nasional secara 

menyeluruh. Upaya mencerdaskan bangsa merupakan tujuan utama lembaga 

pendidikan, berhasil dan tidaknya pencapaian tujuan antara lain dipengaruhi oleh 

manajemen yang baik meliputi perencanaan pembelajaran yang konsisten, 

pelaksanaan pembelajaran yang efektif, pengawasan dan hasil evaluasi secara 

menyeluruh.  

Penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia lebih banyak 

bersifat klasikal massal, yaitu berorientasi kepada kuantitas untuk dapat melayani 

sebanyak-banyaknya jumlah peserta dididk. Kelemahan yang tampak dari 

penyelenggaran pendidikan seperti ini adalah tidak terakomodasinya kebutuhan 

individual peserta dididk di luar kelompok peserta dididk normal, sedangkan 

hakikat pendidikan adalah untuk memungkinkan peserta didik mengembangkan 

potensi kecerdasan dan bakatnya secara optimal. 

Sebagai salah satu usaha perbaikan pembelajaran di Indonesia yang 

bertujuan meningkatkan mutu pendidikan, maka diadakan program percepatan 

(akselerasi). Program ini merupakan pemberian layanan pendidikan sesuai potensi 

peserta dididk yang memiliki kecerdasan dan kemampuan belajar yang tinggi. Hal 
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ini sesuai Undang-Undang no 20 pasal 5 ayat 4 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, menegaskan bahwa warga negara yang memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus, dan 

Permendiknas No. 34/2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang 

memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi, tertuang bahwa 

program percepatan belajar dapat diselenggarakan untuk mengakomodasi peserta 

didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.  

Menurut Akbar (2004:8) akselarasi merupakan bentuk pelayanaan kepada 

peserta dididk yang mempunyai kecerdasan, kemampuan luar biasa untuk dapat 

menyelesaikan pendidikan lebih awal dari waktu yang telah ditentukan. Pada 

dasarnya kemampuan anak memang berbeda, yang membedakan adalah waktu 

belajar. Akan tetapi apabila diberi layanan sesuai dengan keadaan masing-masing, 

maka hasilnya akan sama. Peserta dididk yang memiliki potensi kecerdasan dan 

bakat istimewa perlu mendapatkan penanganan dan program khusus sehingga 

potensi kecerdasan dapat berkembang secara optimal. 

Program percepatan belajar (akselerasi) merupakan program layanan 

pendidikan yang diberikan kepada peserta dididk yang memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat istimewa dengan tujuan penyelenggaraan program 

akselerasi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang memiliki karakteristik 

spesifik dari segi perkembangan kognitif afektifnya yang tinggi, untuk dapat 

menyelesaikan studi lebih awal dibandingkan peserta dididk reguler. Manajemen 

program akselerasi sangat diperlukan agar tujuan program  akselerasi dapat 
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tercapai dengan maksimal. Mengelola program  akselerasi artinya mengatur agar 

seluruh yang terkait dengan program kelas akselerasi terlaksana secara maksimal. 

Mengingat bahwa pendidikan bukan sekedar proses belajar mengajar yang 

terjadi di dalam kelas, dimana guru memberikan materi ajar dan peserta dididk 

mengerjakan tugas tetapi pendidikan juga harus mampu membentuk kepribadian 

yang baik, memperhatikan tingkat intelektual peserta dididk yang tinggi supaya 

tidak mengganggu peserta dididk lain, menjadikan peserta dididk kreatif, mandiri 

dan mampu bersaing di kehidupan masa yang akan datang. Adanya fenomena 

tersebut, SMP Negeri 3 Way Pengubuan Lampung Tengah,  telah 

menyelanggarakan program akselerasi yang disambut baik oleh orang tua murid. 

SMP Negeri 3 Way Pengubuan membuka program kelas akselerasi sejak tahun 

pelajaran 2009/2010, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bahwa potensi 

kecerdasan intelektual peserta dididk tinggi sehingga terpacu untuk 

mengembangkan bakat, minat dan kemampuan anak yang terbilang istemewa 

sehingga dapat melaksanakan pendidikan dikelas secara efektif kondusif.  

Program akselerasi di SMP Negeri 3 Way Pengubuan penting karena dapat 

membantu memberikan pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta 

didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Program akselerasi 

juga memberi kesempatan peserta didik untuk mengembangkan kecerdasan dan 

bakat dengan sebaik-baiknya,  dengan demikian diharapkan nantinya peserta 

dididk dapat tumbuh menjadi manusia Indonesia yang cerdas dalam berfikir 

terampil dalam bertindak dan berbudi pekerti luhur untuk menyongsong masa 

depan bangsa yang gemilang dalam menghadapi persaingan global. SMP Negeri 3 

Way Pengubuan dalam penyelenggaraan program akselerasi dibutuhkan sistem 
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manajemen yang baik, meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi, faktor penghambat dan faktor pendukung dalam 

pelaksanan program pendidikan akselerasi.  

Bagaimana SMP Negeri 3 Way Pengubuan dalam merencanakan program 

pendidikan akselerasi, apakah sudah terlaksana perencanaan dengan baik? 

menjawab semua ini perlu ada kajian secara mendalam. Perencanaan program 

pendidikan akselerasi merupakna langkah penting dalam menentukan 

keberhasilan suatu program, karena perencanaan pembelajaran merupakan 

penentu tujuan dengan pendayagunaan unsur-unsur seperti guru, peserta didik, 

fasilitas sekolah, kurikulum. Pelaksanaan program akselerasi  di SMP Negeri 3 

Way Pengubuan terdapat perbedaan dengan kelas reguler, diantaranya perbedaan 

pada seleksi penerimaan peserta dididk baru dan kurikulum, untuk itu perlu 

adanya kajian yang baik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program 

pendidikan akselerasi  di SMP Negeri 3 Way Pengubuan. Pelaksanaan 

pembelajaran tentu berakhir dengan evaluasi, evaluasi dilaksanakan untuk menilai 

ketercapaian selama pelaksanaan berlangsung. Tolak ukur evaluasi untuk 

meningkatkan kualitas  pembelajaran, evaluasi  sebaiknya dilakukan dengan 

memperhatikan semua ranah aspek yang dimiliki peserta didik, apakah evaluasi 

pendidikan program akselerasi  yang dilaksanakan selama ini sudah cukup 

memberikan distribusi pada peningkatan kualitas pendidikan atau belum. 

Pelaksanaan suatu program tentu tidak selamanya berjalan lancar, ada 

hambatan atau kendala  yang menghalangi. Hambatan dalam pelaksanaan 

program akselerasi seperti perbedaan waktu belajar antara program akselerasi 

dengan program reguler. Mengingat program pendidikan akselerasi ditempuh 
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dalam 2 tahun, materi yang seharusnya diselesaikan selama 3 tahun harus 

diselesaikan selama 2 tahun, hal ini berakibat pemadatan materi. Program 

akselerasi selain hambatan tentu terdapat faktor pendukung, yang merupakan 

faktor pendorong dalam pemberian layanan pendidikan sesuai yang diharapkan 

dengan potensi peserta dididk yang memiliki kecerdasan intelektual dan 

kemampuan belajar yang tinggi.  

Sekolah Menegah Pertama di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2014 

berdasarkan data dari dinas pendidikan kabupaten Lampung Tengah, terdapat 78 

sekolah menengah pertama negeri dan 113 sekolah menengah pertama swasta, 

tetapi hanya ada 1 sekolah  yang menyelenggarakan program pendidikan 

akselerasi yaitu SMP Negeri 3 Way Pengubuan Lampung Tengah. Alasan penulis 

melakukan penelitian ini karena: (1) program pendidikan akselerasi di SMP 

Negeri 3 Way Pengubuan belum pernah ada yang meneliti; (2) SMP Negeri 3 

Way Pengubuan tergolong sekolah  masih baru apa bila dibandingkan dengan 

sekolah lain di wilayah Kabupaten Lampung Tengah; (3) sekolah tersebut 

merupakan satu-satunya sekolah menengah di wilayah Lampung Tengah yang 

membuka kelas akselerasi. Keunikan dalam penelitian ini, di antaranya, (1) 

penyelenggaraan program akselerasi di SMP Negeri 3 Way Pengubuan dimulai 

sejak tahun pelajaran 2009/2010, termasuk sekolah baru yang berada di kabupaten 

Lampung Tengah; (2) pelaksanaan program akselerasi mempunyai perbedaan 

dalam rekruetmen penerimaan peserta dididk baru, perbedaan dalam  kurikulum 

dan pelayanan peserta dididk yang mengalami kesulitan mata pelajaran; (3) satu-

satunya sekolah di kabupaten Lampung Tengah yang didukung oleh dunia 

industri.  
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SMP Negeri 3 Way Pengubuan berdiri sejak tahun 2003, terletak posisi 

cukup strategis dipinggir jalan Lintas Timur Sumatera Km. 78 yang mudah 

dijangkau. SMP Negeri 3 Way Pengubuan didukung oleh dunia industri (PT. 

GGP) Nomor 500/0767/MOU/2003 dan Nomor 16/GA-GGP/V/200. Tujuan 

penyelenggaraan program akselerasi di SMP Negeri 3 Way Pengubuan antara lain 

untuk memenuhi hak peserta didik sesuai dengan kebutuhan pendidikan bagi 

dirinya sendiri, memenuhi kebutuhan peserta didik yang memiliki karakteristik 

spesifik dari segi perkembangan kognitif dan afektifnya. Program pendidikan 

akselerasi di SMP Negeri 3 Way Pengubuan merupakan program unggulan terdiri 

dari peserta dididk-siswi yang diseleksi kemampuan akademiknya dengan 

persyaratan memiliki Intellegence Quotient (IQ) minimal 130 skala Whesler. 

Penyelenggaraan program akselerasi di SMP Negeri 3 Way Peangubuan 

melibatkan psikolog, hal ini dimaksudkan untuk membantu peserta dididk, orang 

tua, dan guru dalam menghadapi permasalahan yang muncul terkait dengan 

kebutuhan kognitif akademis, kebutuhan personal sosial, dan kebutuhan sosial  

emosional.  

Prestasi yang telah diraih peserta dididk program akselerasi selain bidang 

akademik juga bidang nonakademik di antaranya, juara II bola basket putra 

kabupaten  Lampung Tengah tahun 2012, juara I Catur Putri Kabupaten Lampung 

Tengah tahun 2012, juara I kemah pramuka putri Kec. Way Pengubuan tahun 

2013. Lulusan program akselerasi SMP Negeri Way Pengubuan dari  tahun 

pelajaran 2010 sampai sekarang lulusan program akselerasi diterima di SMA 

favorit baik di Bandar Lampung  maupun di pulau Jawa terlebih di SMA Negeri 

favorit  khususnya di Kabupaten Lampung Tengah. Peserta didik akselerasi pada 
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tahun pelajaran berjalan sebanyak 6 peserta didik. Keenam peserta didik ini 

adalah hasil seleksi tahun pelajaran 2014/2015. 

Pelaksanaan pendidikan program akselerasi di SMP Negeri 3 Way 

Pengubuan memberikan pelayanan kepada peserta dididk yang mempunyai bakat 

istimewa dan kecerdasan luar biasa untuk mengikuti percepatan dalam menempuh 

pendidikannya. Selain pemadatan materi, pemadatan waktu belajar, peserta didik 

reguler tahun pertama menyelesaikan 2 semester, peserta didik program 

pendidikan akselerasi, menyelesaikan 3 semester, pada saat peserta dididk 

program reguler  menyelesaikan tahun kedua  empat  semester,  peserta dididk 

program akselerasi sudah menyelesaikan  enam semester. Berikut penulis sajikan 

jumlah peserta didik akselerasi dari tahun pelajarna 2009/2010 s.d. 2015/2016. 

Tabel 1.1 Keadaan Peserta Didik dari Tahun Pelajarna 2009/2010 s.d. 2015/2016. 

No Tahun Pelajaran 
Jumlah 

L P Total 

1 
Daftar siswa kelas akselerasi tahun 

pelajaran 2009/2010 
8 6 14 

2 
Daftar siswa kelas akselerasi tahun 

pelajaran 2010/2011 
11 6 17 

3 
Daftar siswa kelas akselerasi tahun 

pelajaran 2011/2012 
8 9 17 

4 
Daftar siswa kelas akselerasi tahun 

pelajaran 2012/2013 
5 4 9 

5 
Daftar siswa kelas akselerasi tahun 

pelajaran 2013/2014 
15 9 24 

6 
Daftar siswa kelas akselerasi tahun 

pelajaran 2014/2015 
6 7 13 

7 
Daftar siswa kelas akselerasi tahun 

pelajaran 2015/2016 
3 3 6 

Sumber: Data Sekolah Tahun 2015 

Penulis tertarik untuk meneliti program akselerasi ini karena; (1) program 

akselerasi dapat memenuhi kebutuhan siswa yang memiliki kecerdasan istimewa, 
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(2) keunggulannya program akselerasi meminimalisir prilaku menyimpang yang 

dilakukan oleh peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa, (3) pemerintah 

pusat melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan akan menghentikan 

program akselerasi, dan (4) belum ada yang meneliti program akselesari yang 

diselenggarakan di SMP Negeri 3 Way Pengubuan.  

 

1.2   Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus dalam 

penelitian ini adalah implementasi program pendidikan akselerasi di SMP Negeri 

3 Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, dengan subfokus penelitian 

sebagai berikut: 

1.2.1. Perencanaan pembelajaran akselerasi di SMP Negeri 3 Way 

Pengubuan.       

1.2.2. Pelaksanaan pembelajaran akselerasi di SMP Negeri 3 Way 

Pengubuan. 

1.2.3. Evaluasi pembelajaran akselerasi di SMP Negeri 3 Way Pengubuan. 

1.2.4. Faktor pendukung pelaksanaan pembelajaran akselerasi di SMP 

Negeri 3 Way  Pengubuan. 

1.2.5.  Faktor penghambat pelaksanaan pembelajaran akselerasi di SMP 

Negeri 3 Way  Pengubuan 

 

1.3   Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian maka yang 

menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1.3.1 Bagaimanakah perencanaan program akselerasi di SMP Negeri 3 

Way Pengubuan? 

1.3.2 Bagaimanakah pelaksanaan program akselerasi di SMP Negeri 3 

Way Pengubuan? 

1.3.3 Bagaimanakah evaluasi program akselerasi di SMP  Negeri 3 Way 

Pengubuan? 

1.3.4 Bagaimanakah faktor penghambat pelaksanaan program akselerasi 

di SMP Negeri 3 Way Pengubuan? 

1.3.5 Bagaimanakah faktor pendukung pelaksanaan program akselerasi di 

SMP Negeri 3 Way Pengubuan? 

 

  1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian adalah untuk menganalisis dan mendiskripsikan 

1.4.1 Perencanaan program akselerasi di SMP Negeri 3 Way Pengubuan. 

1.4.2 Pelaksanaan program akselerasi di SMP Negeri 3Way Pengubuan. 

1.4.3 Evaluasi program akselerasi di SMP Negeri 3 Way Pengubuan. 

1.4.4 Faktor penghambat pelaksanaan program akselerasi di SMP Negeri 

3 Way Pengubuan. 

1.4.5 Faktor pendukung pelaksanaan program akselerasi di SMP Negeri 3 

Way Pengubuan. 

 

1.5   Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak, baik 

manfaat secara teoretis maupun manfaat secara praktis.   
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1.5.1 Secara rinci manfaat teoretis  untuk keilmuan bidang manajemen 

perencanaan di antaranya bermanfaat untuk proses mempersiapkan  

kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk 

mencapai  tujuan perencanaan, program kelas akselerasi di SMP 

Negeri 3 Way Pengubuan. Bidang manajemen pelaksanaan 

bermanfaat dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran akselerasi yang 

sudah direncanakan, melakukan koordinasi dalam pelaksanaan 

perencanaan, seluruh komponen (bagian, bidang, seksi, kepala 

sekolah). Bidang manajemen evaluasi pembelajaran, bermanfaat untuk 

keberhasilan program pengajaran yang dijalankan dalam pelaksanaan 

pendidikan program akselerasi di SMP Negeri 3 Way Pengubuan. 

Memberikan sumbangan pemikiran adanya penghambat yang menjadi 

kendala dalam pelaksanaan pendidikan program akselerasi di SMP 

Negeri 3 Way Pengubuan dalam rangka memberikan layanan 

pendidikan kepada peserta didik. Faktor pendukung seperti kreativitas 

dan inisiatif yang baik mewujudkan peserta dididk mendapat 

pelayanan pendidikan sesuai dengan kemampuanya. 

1.5.2 Secara praktis, manfaat bagi peserta dididk mendapat pelayanan 

pendidikan pembelajaran sesuai kemampuan tingkat intelegensinya.  

1.5.2.1 Manfaat bagi guru, bermanfaat untuk menambah kazanah yang 

bermanfaat guna pengembangan pengetahuan tentang layanan 

peserta didik yang berkebutuhan khusus.  
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1.5.2.2 Manfaat bagi sekolah, bermanfaat membuka wawasan 

keilmuan pendidikan khususnya program pendidikan 

akselerasi. 

 

1.6    Definisi Istilah 

Definisi istilah merupakan kata atau kalimat yang dipakai sebagai lambang 

untuk   mengungkapkan makna, proses, keadaan atau sifat yang khas dalam 

bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, definisi istilah yang ada dalam 

penelitian ini. 

1.6.1 Perencanaan pembelajaran akselerasi adalah serangkaian konsep, 

pedoman, garis-garis besar, dalam membuat rencana program  

pendidikan khusus yang diberikan kepada peserta dididk yang 

memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa dengan ditandai IQ 

>130 skala Weschler. 

1.6.2 Pelaksanaan pembelajaran akselerasi merupakan kegiatan yang 

dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur 

dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkana, yang dijalankan 

oleh lembaga pendidikan khusus secara berencana, teratur dan 

terarah. 

1.6.3 Evaluasi pembelajaran pendidikan akselerasi merupakan suatu proses 

untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan 

tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan 

suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara 

keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila 

dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. 
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1.6.4 Faktor penghambat  pembelajaran akselerasi adalah hal-hal yang 

membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran layanan 

pendidikan khusus bagi peserta didik cerdas istimewa. 

1.6.5 Faktor pendukung adalah hal-hal yang dapat ikut serta mendorong, 

membantu atau menunjang dalam pencapaian sasaran program 

layanan pendidikan khusus bagi peserta didik cerdas istimewa. 

1.6.6 SMP Negeri 3 Way Pengubuan adalah sekolah lanjutan tingkat 

pertama yang berdiri atas inisiasi dunia usaha dan industri sebagai 

wujud peran serta dalam upaya meningkatkan akses, mutu, dan 

relevansi pendidikan dasar sebagai program wajib belajar sembilan 

tahun. 

 

 

 



 
 

  

 

 

 BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Manajemen Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu bentuk perwujudan kebudayaan manusia 

yang dinamis dan sarat perkembangan, karena itu perkembangan pendidikan 

merupakan hal yang memang seharusnya terjadi sejalan dengan perubahan budaya 

kehidupan. Perubahan dalam arti perbaikan pendidikan pada semua tingkat dan 

pada setiap bidang keilmuan terus-menerus dilakukan sebagai antisipasi 

kepentingan masa depan. Manajemen pendidikan merupakan hal yang harus 

diprioritaskan untuk kelangsungan pendidikan, sehingga menghasilkan keluaran 

yang diinginkan. Menurut  Suryosubroto (2010:28), manajemen pendidikan 

adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan 

usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi 

pendidikan, untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya, 

agar efektif efisien, kenyataannya, banyak institusi pendidikan yang belum 

memiliki manajemen yang bagus dalam pengelolaan pendidikannya.  

Seperti diungkapkan Nurdin (2008:6), manajemen pendidikan adalah suatu 

kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama 

sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan, untuk 

mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya, agar efektif dan 

efisien.  
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Menurut Hermino (2014:26), manajemen pendidikan merupakan 

manajemen kelembagaan yang bertujuan. Pendapat di atas aktualisasinya 

merupakan perwujudan hal praktik, kegiatannya pada proses belajar-mengajar, 

dan  komponen yang terlibat dalam proses belajar-mengajar adalah guru dan 

peserta didik, sehingga dalam pembelajaran, antara guru dan peserta didik 

merupakan komponen yang menjadi titik terang yang merupakan bagian dari 

manajemen pendidikan keteraturan dan efektivitas.  

Menurut Fuad (2014:30), bahwa manajemen pendidikan merupakan aspek 

pengendalian yang menyangkut aktivitas monitoring, evaluasi, dan asesmen 

dalam upaya perbaikan penyelenggaraan pendidikan yang sedang berjalan. 

Perlunya manajemen pendidikan untuk memperoleh cara, teknik, metode yang 

digunakan sebaik-baiknya sehingga sumber-sumber yang terbatas seperti tenaga, 

dan biaya dapat dimanfaatkan secara efektif. Perubahan pendidikan ke arah yang 

lebih baik dapat dilakukan dengan berbagai upaya, di antaranya dengan 

menciptakan tempat yang baik dan ideal untuk memperoleh segala ilmu 

pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia 

menuju terciptanya kesejahteraan hidup dan menuju kepada cita-cita 

pembangunan berkelanjutan. Menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah untuk 

menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah sehingga di 

kemudian hari warga sekolah tersebut dapat turut bertanggung jawab dalam 

upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.  

Posisi manajemen dalam pendidikan dapat dilihat dalam gambar sebagai 

berikut: 
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Perencanaan      

Tujuan  Siswa   

Out put  Kurikulum  
Pengorganisasian 

Out come  Guru  

Penggerakkan  Sarpras   

pengendalian     

Gambar 2.1 Skema Proses Manajemen Pendidikan 

Sumber: Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat, Fuad, 2014. 
 

 

Para ahli dalam literatur manajeman telah banyak mengemukakan proses 

manajemen. Imron (2003:5) mengemukakan bahwa meskipun dengan 

menggunakan berbagai label, misalnya fungsi-fungsi manajemen dan abstraksi-

abstraksi manajemen, para ahli mengemukakan di area proses manajemen dengan 

istilah yang relatif sama.  

Pendapat ahli tentang proses manajemen adalah (1) Fayol dalam Imron 

(2003:5) mengemukakan proses manajemen terdiri dari planning, organizing, 

commanding, coordinating, dan controlling, (2) Gulick dalam Imron (2003:5)  

mengemukakan proses manajemen terdiri dari planning, organizing, staffing, 

directing, coordinating, reporting, dan budgeting, (3) Newman dalam Imron 

(2003:5) merumuskan proses manajemen diawali dari: melakukan planning, 

organizing, assembling resources, directing, dan controlling, (4) Sears dalam 

Imron (2003:5) mengemukakan proses manajemen dilakukan dari planning, 

organizing, directing, coordinating, dan controlling, (5) American Association of 

School Administration mengemukakan dalam Imron (2003:5) proses manajemen 

mulai dari planning, allocating resources, stimulating, coordinating, dan 

evaluating, (6) Gregg  dalam Imron (2003:5) manyatakan bahwa proses 

manajemen mulai dari: decision making, planning, organizing, communicating, 
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influencing, coordinating, dan evaluating, (7) Campbell dan kawan-kawan dalam 

Imron (2003:6) mengedepankan proses manajemen mulai dari decision making, 

programming, stimulating, coordinating, dan appraising. 

Dari berbagai pendapat para ahli, pakar manajemen di era sekarang banyak 

mengabstraksikan menjadi empat fungsi, ialah planning, organizing, actuating, 

dan controlling (Imron, 2003:6). Keempat proses tersebut lazimnya membentuk 

siklus seperti pada diagram berikut: 

  

 

 

 

Diagram 2.2 Proses Manajemen Pendidikan 

Sumber: Manajemen Pendidikan Analisis Subtantif dan Aplikatif  

dalam Pendidikan, Imron, 2003. 

 

2.2    Manajemen Kelas  

 

Manajemen kelas terjadi karena adanya sekelompok peserta didik pada 

waktu yang sama menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama pula. 

Dalam kelas segala aspek pembelajaran bertemu dan berproses, guru dengan 

segala kemampuannya, peserta didik dengan segala latar belakang dan potensinya, 

kurikulum dengan segala komponennya, metode dengan segala pendekatannya, 

media dengan segala perangkatnya, materi serta sumber pelajaran dengan segala 

pokok bahasannya bertemu dan berinteraksi di dalam kelas. Oleh karena itu, 

selayaknya kelas dimanajemeni secara baik dan professional.  

Menurut Majid (2005:29), kegiatan guru di dalam kelas meliputi dua hal 

pokok, yaitu mengajar dan mengelola kelas. Kegiatan mengajar dimaksudkan 

secara langsung menggiatkan peserta didik mencapai tujuan seperti menelaah 

2. Pengorganisasian Pendidikan 

3. Penggerakkan Pendidikan  

4.  Pengawasan Pendidikan  

1. Perencanaan Pendidikan 
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kebutuhan peserta didik, menyusun rencana pelajaran, menyajikan bahan 

pelajaran kepada peserta didik, mengajukan pertanyaan kepada peserta didik, 

menilai kemajuan peserta didik adalah contoh-contoh kegiatan mengajar. 

Kegiatan mengelola kelas bermaksud menciptakan dan mempertahankan suasana 

(kondisi) kelas agar kegiatan mengajar itu dapat berlangsung secara efektif dan 

efisien.  

Nawawi dalam Sopiatin (2010) memandang kelas dari dua sudut (a) kelas 

dalam arti sempit yaitu, ruangan yang dibatasi oleh empat dinding, tempat 

sejumlah peserta didik berkumpul untuk mengikuti proses belajar-mengajar. Kelas 

dalam pengertian ini, mengandung sifat statis karena sekedar menunjuk 

pengelompokan peserta didik menurut tingkat perkembangannya, antara lain 

berdasarkan pada batas umur kronologis masing-masing, (b) kelas dalam arti luas 

yaitu suatu masyarakat kecil yang merupakan bagian dari masyarakat sekolah, 

yang sebagai satu kesatuan diorganisir menjadi unit kerja yang secara dinamis 

menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar yang kreatif untuk mencapai suatu 

tujuan. Penciptaan kelas yang nyaman merupakan bagian dari manajemen kelas, 

dan perilaku guru diharapkan dapat menciptakan dan memelihara kondisi kelas 

yang memungkinkan peserta didik belajar dengan kondusif, nyaman, tertib 

sehingga terjadi proses pembelajaran dengan baik.  

Menurut Daryanto (2013:75), manajemen kelas merupakan kegiatan-

kegiatan yang harus dilakukan guru. Dalam manajemen kelas guru melakukan 

sebuah proses atau tahapan-tahapan kegiatan yang dimulai dari merencanakan, 

melaksanakan dan mengevaluasi sehingga apa yang dilakukannya merupakan satu 

kesatuan yang utuh dan saling terkait. Menurut Yunan (2010:22), manajemen 
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kelas adalah seperangkat kegiatan guru untuk menciptakan situasi kelas yang 

kondusif dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran yang optimal. Dengan 

demikian manajemen kelas,  menurut Aswan (2006:11), merupakan kegiatan 

untuk menciptakan dan memertahankan kondisi secara optimal  bagi terjadinya 

proses belajar  di dalam kelas. Menurut Sobry (2007:33), tujuan manajemen kelas 

untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, menyenangkan, sehingga 

pembelajaran dapat berjalan dengan tenang, memungkinkan peserta didik untuk 

mengembangkan kemampuannya semaksimal mungkin dan membentuk prilaku 

berbudaya dan berakhlak mulia.  

Keberhasilan guru mengajar di kelas tidak cukup apabila hanya berbekal 

pada pengetahuan tentang kurikulum, metode mengajar, media pembelajaran, dan 

wawasan tentang materi yang akan disampaikan kepada anak didik. Guru harus 

menguasai manajemen kelas, guru hendaknya dapat menciptakan dan 

mempertahankan kondisi kelas yang menguntungkan bagi anak didik supaya 

tumbuh iklim pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Upaya 

menciptakan manajemen kelas yang efektif tidak lepas dari bagaimana seorang 

guru mengelola prilaku peserta didik dalam proses belajar-mengajar. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa dalam satu kelas terdapat beberapa karakter dan kecerdasan 

peserta didik yang berbeda, salah satu langkah untuk mengatasi prilaku peserta 

didik yang berbeda,  maka diberikan program layanan khusus yaitu pendidikan 

akselerasi.  

2.3   Manajemen Kepesertadidikan 

 

Peserta didik merupakan bagian anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada 
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jalur, jenjang, dan jenis pendidikan seperti di TK, SD, SMP, dan SLTA. 

Manajemen kelas menurut Sardiman (2004:49), merupakan serangkaian perilaku 

guru dalam upayanya menciptakan dan memelihara kondisi kelas yang 

memungkinkan peserta didik untuk belajar dengan baik. Pendapat lain, Arikunto 

(2006:58) mendefinisikan  manajemen kelas adalah suatu usaha yang dilakukan 

penanggung jawab kegiatan belajar-mengajar yang membantu dengan maksud 

agar dicapai kondisi yang optimal sehingga dapat terlaksanakan kegiatan belajar 

seperti yang diharapkan. Penerimaan peserta didik baru merupakan proses 

pendataan dan pelayanan kepada peserta didik yang merupakan kegiatan 

manajemen kepesertadidikan. Manajemen kepesertadidikan menduduki tempat 

yang sangat penting, karena pusat layanan pendidikan disekolah adalah peserta 

didik.  

Imron (2004:44) menyatakan bahwa manjemen kepesertadidikan memiliki 

pengertian suatu proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan peserta 

didik di suatu sekolah mulai dari perencanaan, penerimaan peserta didik, 

pembinaan yang dilakukan selama peserta didik berada di sekolah, sampai dengan 

peserta didik menyelesaikan pendidikannya di sekolah melalui penciptaan suasana 

pembelajaran yang kondusif dan konstruktif terhadap berlangsungnya proses 

belajar-mengajar atau pembelajaran yang efektif.  

Menurut Burhanuddin (2003:49), manajemen kepesertadidikan merupakan 

keseluruhan proses penyelenggaraan usaha kerjasama dalam bidang 

kepesertadidikan dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran di sekolah. 

Menurut Hermino (2014:43), kegiatan manajemen kepesertadidikan terbagi 

menjadi tiga kategori besar, yaitu (1) penerimaan, dalam kegiatan penerimaan 
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peserta didik baru dikelola sedemikian rupa mulai dari perencanaan penentuan 

daya tampung sekolah atau peserta didik baru yang akan diterima, dalam kegiatan 

ini kepala sekolah membentuk panitia dan menunjuk beberapa orang guru yang 

terlibat dalam kegiatan tersebut; (2) proses pembelajaran, proses pembelajaran 

merupakan proses interaksi peserta didik dan guru selama berada dalam kelas atau 

sekolah, dalam hal ini strategi pembelajaran perlu mengupayakan keberhasilan 

peserta didik secara optimal dan kompetensi guru secara maksimal; (3) 

pendistribusian, bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang 

kepesertadidikan agar kegiatan di sekolah lancar, tertib dan terarah kondusif dan 

teratur. Kegiatan sekolah menjelang tahun ajaran baru di mana kepala sekolah 

perlu membentuk semacam kepanitiaan yang dijadikan sebagai panitia 

penerimaan peserta didik baru. Tanggung jawab kepala sekolah secara garis besar 

yang berhubungan dengan manajemen kepesertadidikan adalah memberikan sisi 

nyaman kepada peserta didik dengan cara memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang 

mereka perlukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara 

efektif dan efisien.  

Fungsi manajemen kepesertadidikan menurut Rusdi (2002:52), adalah 

sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal 

mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi induvidualitasnya, segi sosialnya, 

kebutuhannya, dan segi potensi peserta didik lainnya. Kegiatan-kegiatan 

manajemen kepesertadidikan harus diupayakan untuk mempersatukan peserta 

yang mempunyai keragaman latar belakang yang banyak perbedaan. Perbedaan-

perbedaan yang ada pada peserta didik tidak dimunculkan menjadi konflik 

melainkan justru untuk mempersatukan, rasa saling memahami dan saling 
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menghargai. Dengan demikian manjemen kepesertadidikan dalam penelitian ini 

bukanlah dalam bentuk pencatatan data peserta didik saja, melainkan meliputi 

aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat digunakan untuk membantu 

kelancaran upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses 

pendidikan di sekolah. 

2.4    Perencanaan  Pendidikan 

Perencanaan merupakan kegiatan untuk menetapkan tujuan yang akan 

dicapai. Tujuan merupakan titik awal dalam menentukan jenis kegiatan yang akan 

dilakukan. Menurut Makmun (2007:42), bahwa perencanaan pendidikan 

merupakan kegiatan melihat masa depan dalam hal menentukan kebijakan, 

prioritas, dan biaya pendidikan dengan memprioritaskan kenyataan yang ada 

dalam bidang ekonomi, sosial dan politik untuk mengembangkan sistem 

pendidikan negara dan pesera didik yang dilayani oleh sistem tersebut. Bagi setiap 

pendidik, baik yang berstatus sebagai kepala sekolah maupun sebagai guru mata 

pelajaran dituntut untuk memahami konsep-konsep dasar tentang perencanaan 

pendidikan, pendekatan dalam perencanaan pendidikan, dan beragam model 

perencanaan pendidikan. Bafadal (2003:72) menyatakan bahwa perencanaan 

pendidikan adalah suatu penerapan yang rasional dari analisis sistematis proses 

perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan 

efisien serta sesuai dengan kebutuhan dan tujuan para peserta didik.  

Menurut Sanjaya (2007:39), yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan 

tertentu. Ditegaskan bahwa perencanaan merupakan suatu proses mempersiapkan 

hal-hal yang akan dikerjakan pada waktu yang akan datang untuk mencapai suatu 

tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Dengan demikian perencanaan 
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pendidikan adalah sebagai suatu proses mempersiapkan seperangkat alternatif  

keputusan bagi kegiatan masa depan yang diarahkan kepada pencapaian tujuan 

dengan usaha yang optimal dengan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan 

yang ada.  

Usman (2008:83) menyatakan bahwa perencanaan pendidikan merupakan 

upaya dengan memprioritaskan kenyataan yang ada dalam bidang ekonomi, sosial 

dan politik untuk mengembangkan sistem pendidikan negara dan peserta didik 

yang dilayani oleh sistem tersebut. Perencanaan merupakan langkah penting 

dalam suatu organisasi sehingga keberhasilan sutau organisasi sangat tergantung 

kepada perencanaan yang baik, tanpa perencanaan yang baik maka fungsi-fungsi 

dalam suatu organisaasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. 

Merencanakan pada dasarnya merupakan proses penentu kegiatan yang akan 

dilakukan di masa depan, bertujuan untuk mengatur berbagai upaya dalam 

mengelola sumber daya agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan.  

Diungkapkan oleh Makmur (2009:106), bahwa perencanaan merupakan 

pemikiran tentang apa yang akan dikerjakan untuk memadukan antara sumber 

daya manusia maupun sumber daya bukan manusia yang dimiliki dan hasil yang 

kemungkinan akan dicapai dalam suatu aktivitas atau suatu pekerjaan yang ada 

pada manajemen. Maksudnya, bahwa sebuah perencanaan yang ditetapkan dalam 

penyusunannya harus memperhatikan berbagai patokan antara kemampuan dan 

kondisi lingkungan sekitarnya.  

Menurut Fuad (2014:199), langkah awal dalam kegiatan perencanaan 

pendidikan adalah penetapan visi, misi, dan nilai yang akan dikembangkan. Visi 

yang dimaksud pada dasarnya gambaran yang mempresentasikan kondisi masa 
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depan yang diinginkan untuk menjamin keberlangsungan organisasi. Perencanaan 

pendidikan pada hakikatnya merupakan proses pemilihan yang sistematis, analisis 

yang rasional mengenai apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, 

siapa pelaksananya dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan dalam rangka 

meningkatkan mutu pendidikan yang lebih efektif dan efisien, sehingga proses 

pendidikan itu dapat memenuhi tuntutan/kebutuhan masyarakat. Menurut Sanjaya 

(2007:88), yaitu siapa yang memegang kekuasaan, siapa yang menentukan 

keputusan, faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam pengambilan 

keputusan, dengan demikian perencanaan pembelajaran yang baik adalah 

perencanaan yang dapat menentukan tujuan melalui pendayagunaan unsur-unsur 

guru, peserta didik, fasilitas, kurikulum dengan tujuan membantu peserta didik 

atauagar  dapat belajar dengan mudah sehingga tujuan pembelajaran tercapai.  

Ada beberapa tujuan  penyusunan perencanaan pendidikan menurut Sagala 

(2009:91), antara lain (1) untuk standar pengawasan pola perilaku pelaksana 

pendidikan, yaitu untuk mencocokkan antara pelaksanaan atau tindakan pemimpin 

dan anggota organisasi pendidikan dengan program atau perencanaan yang telah 

disusun; (2) untuk mengetahui kapan pelaksanaan perencanaan pendidikan itu 

diberlakukan dan bagaimana proses penyelesaian suatu kegiatan layanan 

pendidikan; (3) untuk mengetahui siapa saja yang terlibat (struktur organisasinya) 

dalam pelaksanaan program atau perencanaan pendidikan, baik aspek kualitas 

maupun kuantitasnya, dan baik menyangkut aspek akademik-nonakademik; (4) 

untuk mewujudkan proses kegiatan dalam pencapaian tujuan pendidikan secara 

efektif dan sistematis termasuk biaya dan kualitas pekerjaan; (5) untuk 
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meminimalkan terjadinya beragam kegiatan yang tidak produktif dan tidak 

efisien, baik dari segi biaya, tenaga, dan waktu selama proses layanan pendidikan. 

Rumusan rancangan  kegiatan yang ditetapkan berdasarkan visi, misi, tujuan 

pendidikan, dan memuat prosedur dalam  proses kegiatan untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Perencanaan pembelajaran program akselerasi dalam penelitian ini  

mencakup penetapan tujuan yang akan dicapai oleh program sekolah, sumber 

daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan program akselerasi yaitu 

pengembangan kurikulum, ketersediaan sarana dan prasarana, guru dan peserta 

didik.  

2.5 Pelaksanaan Pembelajaran  

Pelaksanaan pembelajaran merupakan bagian yang mencakup sumber daya 

manusia dan kurikulum sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan secara 

optimal, efektif dan efisien dalam pendidikan. Menurut (Permendiknas RI No. 41 

Tahun 2007), pelaksanaan kegiatan pembelajaran terdiri atas tahap perencanaan, 

pelaksanaan atau implementasi evaluasi. Pelaksanaan pembelajaran adalah 

operasionalisasi dari perencanaan pembelajaran sehingga tidak lepas dari 

perencanaan pembelajaran/pembelajaran yang sudah dibuat. Oleh karena itu, 

dalam pelaksanaannya akan sangat tergantung kepada bagaimana perencanaan 

pembelajaran sebagai operasionalisasi dari sebuah kurikulum.   

Menurut Nurdin (2008:74), pelaksanaan pembelajaran merupakan suatu 

tindakan atau perencanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang 

dan terperinci. Permendiknas RI No. 41 Tahun 2007 menyatakan bahwa 

pelaksanaan pembelajaran menyatakan hendaknya dalam pengelolaan kelas guru 

mengatur tempat duduk sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mata 
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pelajaran, serta aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan, guru menyesuaikan 

materi pelajaran dengan kecepatan dan kemampuan belajar peserta didik, guru 

menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, keselamatan, dan kepatuhan 

pada peraturan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran, guru memberikan 

penguatan dan umpan balik terhadap respons dan hasil belajar peserta didik 

selama proses pembelajaran berlangsung. 

Pelaksanaan pembelajaran menurut Anitah (2008:29) merupakan bagian 

yang mencakup sumber daya manusia dan kurikulum sebagai sumber belajar 

untuk mencapai tujuan secara optimal, efektif dan efisien. Menurut Ambarita 

(2013:23), hal yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan, bahwa 

seorang akan termotivasi untuk mengerjakan sesuatu apabila: (1) merasa yakin 

akan mampu mengerjakan; (2) yakin bahwa pekerjaan tersebut memberikan 

manfaat bagi dirinya; (3) tidak sedang dibebani oleh problem pribadi atau tugas 

lain yang lebih penting atau mendesak; (4) tugas tersebut merupakan kepercayaan 

bagi yang bersangkutan dan; (5) hubungan antar teman dalam organisasi tersebut 

harmonis. Pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau 

mekanisme suatu sistem. Pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu 

kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan 

norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.  

Menurut Usman (2002:70), pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-

usaha yang dilaksanakan untuk semua rencana dan kebijakan yang telah 

dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang 

diperlukan, siapa yang melaksanakan, di mana tempat pelaksanaannya mulai dan 

bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak 
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lanjut setelah program atau kebijakan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan 

keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijakan menjadi 

kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Pada 

dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus 

sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. 

Pelaksanaan kegiatan tersebut melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-

usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.  

Menurut Syukur (2007:40), pelaksanaan dilakukan setelah organisasi 

memiliki perencanaan dan melakukan pengorganisasian dengan memiliki struktur 

organisasi termasuk tersedianya sumber daya sebagai pelaksana sesuai dengan 

kebutuhan unit atau satuan kerja yang dibentuk. Kegiatan pelaksanaan antara lain 

melakukan pengarahan, bimbingan, dan komunikasi termasuk koordinasi. Pada 

dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus 

sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan, 

yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-

usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang. Proses pelaksanaan merupakan 

tahap di mana, dan kapan, bagaimana serta oleh siapa kegiatan itu dilaksanakan, 

sehingga pelaksanaannya dapat diartikan sebagai proses kegiatan terlibatnya 

semua sumber daya manusia sesuai dengan pedoman, petunjuk, waktu dan tempat 

yang telah ditetapkan, dalam melaksanakan program. Pelaksanaan pendidikan 

tidak terpisah dari fasilitas yang tersedia, dengan pengelolaan fasilitas yang 

memadai maka pelaksanaan pendidikan atau pembelajaran dapat berjalan dengan 

efektif dan efisien.  
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Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 tahun 

2007 memberi arahan pelaksanaan proses pembelajaran terdiri dari 3 (tiga) 

tahapan yaitu: (1) Kegiatan pendahuluan, merupakan kegiatan awal dalam suatu 

pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan 

menfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses 

pembelajaran. Dalam kegiatan pendahuluan guru menyiapkan peserta didik secara 

psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran, mengkondisikan peserta 

didik tentang apa yang akan dipelajari, bagaimana mempelajarinya dan apa yang 

akan didapatkan sebagai hasil belajar yang akan mereka ikuti; (2) kegiatan inti, 

merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang 

dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang memotivasi 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik; (3) penutup merupakan 

kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat 

dilakukan dalam bentuk. 

Langkah-langkah dalam pelaksanaan program sesuai Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 antara lain: 

melaksanakan penyusunan program dan analisa kebutuhan pendidikan dan 

pelatihan, melaksanakan seleksi terhadap calon peserta pendidikan 

dan,  penyelenggaraan kegiatan pendidikan, melaksanakan koordinasi dalam 

rangka pelaksanaan kegiatan pendidikan, melaksanakan evaluasi. 

Pelaksanaan pembelajaran pendidikan akslerasi di Sekolah penyelenggara, 

dimulai dari perekrutan peserta didik baru, tenaga pengajar, pelaksanaan 
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pembelajaran, kurikulum khusus, sarana prasarana, dukungan orang tua, 

lingkungan yang memadai. Dalam pelaksanaannya kepala sekolah sebagai 

supervisor perlu mengadakan pendampingan/supervisi terhadap seluruh guru dan 

staf, dengan tujuan untuk menemukan, mengatasi kesulitan yang dihadapinya 

dalam pelaksanaan pembelajarannya. 

 

2.6 Evaluasi Pembelajaran Akselerasi 

Kata pembelajaran lebih menekankan pada kegiatan belajar peserta didik 

secara sungguh-sungguh yang melibatkan aspek intelektual, emosional, dan 

sosial, pada kegiatan mengajar guru di kelas. Menurut Arifin (2012:10), 

(pembelajaran merupakan suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan 

sistemik,yang bersifat interaktif dan komunikatif antara pendidik (guru) dengan 

peserta didik, sumber belajar dan lingkungan untuk menciptakan suatu kondisi 

yang memungkinkan terjadinya tindakan belajar peserta didik, baik di kelas 

maupun di luar kelas, dihadiri guru secara fisik atau tidak, untuk menguasai 

kompetensi yang telah ditentukan. Setiap pelaksanaan pembelajaran pendidikan 

memerlukan evaluasi, untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Sistem evaluasi 

yang tepat bagi peserta didik yang memiliki berbagai kemampuan yang berbeda, 

sistem evaluasi yang digunakan harus terintegrasi dan mampu mengukur semua.  

Evaluasi hasil pembelajaran diartikan sebagai suatu tindakan atau suatu 

proses untuk menetukan nilai keberhasilan belajar seseorang setelah mengalami 

proses belajar selama satu periode tertentu. Kemampuan yang ada pada peserta 

didik. Menurut Sukardi (2009:117), evaluasi adalah pengambilan keputusan 

berdasarkan hasil pengukuran dan standar kriteria yang merupakan kegiatan 

berkesinambungan. Tujuan evaluasi menurut Sukardi adalah untuk (1) memberi 
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umpan balik (feedback) kepada guru, sebagai dasar untuk memperbaiki proses 

belajar-mengajar dan mengadakan revisi program dan remidial program bagi 

peserta didik; (2) untuk menentukan angka kemajuan atau hasil belajar masing-

masing peserta didik, yang antara lain diperlukan untuk memberikan laporan 

kepada para orang tua peserta didik, penetapan kenaikkan kelas, dan penentuan 

lulus tidaknya peserta didik; (3) Untuk mengenal latar belakang (psikologi, fisik, 

dan lingkungan) peserta didik yang mengalami kesulitan-kesulitan belajar. Hasil 

belajar dapat dipakai sebagai dasar untuk memecahkan kesulitan-kesulitan 

tersebut. 

Evaluasi pembelajaran pendidikan akselerasi, yang dilakukan di sekolah 

hampir sama kelas reguler, hanya waktu pelaksanaannya yang berbeda. 

Berdasarkan fungsi, evaluasi harus dilakukan secara sistematis dan kontinu agar 

dapat menggambarkan kemampuan peserta didik yang dievaluasi. Evaluasi atau 

penilaian pendidikan akselerasi menurut Sukardi (2008:4), dilakukan beberapa 

tahap, diantaranya adalah (1) penilaian formatif, penilaian ini dimaksudkan untuk 

memantau kemajuan belajar peserta didik selama proses belajar berlangsung, 

untuk memberikan balikan (feed back) bagi penyempurnaan program 

pembelajaran serta untuk mengetahui kelemahan yang perlu diperbaiki, sehingga 

hasil belajar peserta didik dan proses pembelajaran menjadi lebih baik; (2) 

penilaian sumatif, penilaian yang dilakukan jika satuan pengalaman belajar atau 

seluruh materi pelajaran telah selesai. Penilaian sumatif diberikan dengan maksud 

untuk mengetahui apakah peserta didik sudah dapat menguasai standar 

kompetensi yang telah ditetapkan atau belum; (3) penilaian diagnostik, penilaian 

untuk mengetahui kesulitan belajar peserta didik berdasarkan hasil penilaian 
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formatif sebelumnya. Penilaian diagnostik memerlukan sejumlah soal untuk satu 

bidang yang diperkirakan merupakan kesulitan bagi peserta didik. Untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran dibutuhkan sistem evaluasi yang tepat, karena 

peserta didik memiliki berbagai kemampuan yang berbeda-beda maka sistem 

evaluasi yang digunakan harus terintegrasi dan mampu mengukur semua 

kemampuan yang ada pada peserta didik.  

Menurut Yusuf (2008:3), evaluasi pembelajaran merupakan proses untuk 

memberikan kualitas yaitu nilai dari kegiatan pendidikan yang telah dilaksanakan, 

yang mana proses tersebut berlangsung secara sistematis, berkelanjutan, 

terencana, dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Evaluasi pembelajaran tidak 

hanya digunakan untuk mengukur ranah kognitif peserta didik saja, tetapi untuk 

melihat sampai dimana ketercapaian materi yang telah diberikan guru dapat 

diserap oleh peserta didik.  

Menurut Sudijono (2012:12), evaluasi merupakan salah satu fungsi 

manajemen dimana kegiatan yang dilakukan adalah menilai keberhasilan atau 

kegagalan suatu program yang telah ditetapkan manajemen sebelumnya. Program 

yang dimaksud adalah perencanaan kelas akselerasi apakah sudah berjalan sesuai 

dengan rencana yang ditetapkan, atau masih banyak kekurangan dalam 

pelaksanaannya.  

Menurut Arikunto (2014:53), evaluasi adalah kegiatan untuk 

mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi 

tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil 

keputusan, evaluasi ini merupakan kegiatan terencana untuk mengetahui keadaan 
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objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak 

ukur untuk memperoleh kesimpulan.  

Menurut Sudijono (2012:8), evaluasi merupakan kegiatan atau proses untuk 

mengukur dan selanjutnya menilai, sampai dimanakah tujuan yang telah 

dirumuskan sudah dapat dilaksanakan, hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi 

antara lain (1) hasil evaluasi itu ternyata menggembirakan, sehingga dapat 

memberikan rasa lega bagi evaluator, sebab tujuan yang telah ditentukan dapat 

tercapai sesuai dengan yang direncanakan; (2) hasil evaluasi itu ternyata tidak 

menggembirakan dengan alasan bahwa, berdasarkan hasil evaluasi ternyata 

dijumpai adanya penyimpangan-penyimpangan, hambatan, atau kendala sehingga 

mengharuskan evaluator untuk bersikap waspada, perlu memikirkan pengkajian 

ulang terhadap rencana yang telah disusun, atau merubah dan memperbaiki cara 

perbaikannya. Evaluasi dilakukan agar dapat menyusun dan menyajikan laporan 

tentang kemajuan dan perkembangan peserta didik setelah mereka mengikuti 

pembelajaran dalam jangka waktu tertentu.  

Menurut Sudijonno  (2010:77), tujuan evaluasi ada dua, yaitu tujuan umum 

untuk memperoleh data pembuktian, yang akan menjadi petunjuk sampai di mana 

tingkat kemampuan dan tingkat keberhasilan peserta didik, tujuan khusus  

memberikan rangsangan kepada peserta didik dalam menempuh program 

pendidikan sehingga memunculkan sikap untuk memperbaiki dan menigkatkan 

prestasi.  

Evaluasi bukanlah satu-satunya penentu keberhasilan dalam mencapai 

prestasi, ada hal lain yang juga berpengaruh dan menentukan tinggi rendahnya 

prestasi belajar peserta didik, diantaranya kapasitas guru yang mengajar dan 
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membimbing peserta didik, seperti latar belakang pendidikan, penguasaan 

keilmuan, metodologi, dan kemampuan mengajar, sarana pendidikan seperti ruang 

tempat belajar, alat-alat belajar, media yang digunakan dan buku sumber belajar. 

Untuk menentukan dan membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan evaluasi 

pembelajaran telah dicapai oleh peserta didik, dijelaskan dalam skema dibawah 

ini. 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Bagan Skema Sistem/Program Pembelajaran 

Sumber: Evaluasi Program Pendidikan, Arikunto dan Jabar, 2014:3. 

 

Evaluasi pembelajaran akselerasi di sekolah penyelenggara, mutlak 

diadakan karena dengan evaluasi akan diketahui keberhasilan dan kekurangan 

dalam pelaksanaan pembelajaran, seperti guru dalam pelaksanaan evaluasi 

meliputi kelengkapan administerasi pembelajaran yakni program tahunan, 

program semester, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, penilaian dan 

analisis hasil penilaian, peserta didik, pelaksanaan evaluasi meliputi ketuntasan 

dan target pencapaian kompetensi yang telah diprogramkan. Kegiatan evaluasi 

pembelajaran  akselerasi di sekolah penyelenggara dilaksanakan  secara 
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sistematis, rinci dan menggunakan prosedur yang telah diuji secara cermat, 

ketuntasan pencapaian kompetnsi sesuai dengan KKM yang disyaratkan. Evaluasi 

yang digunakan program akselerasi sama dengan evaluasi program regular yaitu 

untuk mengukur ketercapaian (daya serap) materi, adapun sistem evaluasi yang 

ada di kelas akselerasi meliputi evaluasi formatif atau ulangan harian, evaluasi 

sumatif atau ulangan umum dan ujian akhir nasional. 

 

2.7 Konsep Layanan Akselerasi 

Berikut penulis paparkan konsep tentang layanan akselerasi yang meliputi 

konsep sekolah, fasilitas, dan pembelajaran.  

2.7.1 Konsep Sekolah 

Pendidikan merupakan suatu aspek kehidupan yang sangat mendasar bagi 

pembangunan bangsa suatu negara. Penyelenggaraan pendidikan di sekolah sangat 

ditentukan oleh banyak aspek agar mutu pendidikan meningkat, termasuk di 

dalamnya sarana dan prasarana, kurikulum serta sumber daya manusia yang 

memadai. Sekolah yang efektif dapat diartikan sebagai sekolah yang 

menunjukkan tingkat kinerja yang diharapkan dalam menyelenggarakan proses 

belajarnya, dengan menunjukkan hasil belajar yang bermutu pada peserta didik 

sesuai dengan tugas pokoknya. 

Sekolah bukan hanya sekadar tempat mencari ijazah, sekolah bukan hanya 

sekedar tempat mencari nilai. Sekolah adalah tempat untuk belajar. Belajar  

mengenai berbagai mata pelajaran, belajar mengenai kehidupan sosial, belajar 

mengenai hidup, belajar memperoleh ilmu, dan pengetahuan baru. Perkin  dalam 

Sopiatin (2011) menyatakan bahwa sekolah merupakan misi yang dilaksanakan 
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untuk mencapai bermacam-macam keinginan peserta didik atas pengetahuan 

dasar, wawasan, peningkatan kemampuan, dan pengetahuan yang mendalam.  

Sekolah tidak dapat diartikan hanya sekedar sebuah tempat anak berkumpul 

dan mempelajari sejumlah materi pengetahuan tetapi sekolah sebagai institusi 

yang peranannya jauh lebih luas dari pada itu. Sekolah sebagai lembaga 

pendidikan terikat oleh norma dan budaya yang mendukung sebagai suatu sistem 

nilai.  

Menurut Rachman dalam Rusydie (2011), sekolah merupakan suatu 

organisasi pelayanan yang di dalamnya terdapat kerja sama dengan sejumlah 

orang dalam menjalankan fungsi mendasar. Pendidikan meningkatkan 

kemampuan dan wawasan pengetahuan yang mendalam serta terikat oleh norma 

dan budaya yang mendukung sebagai suatu sistem nilai. Sekolah pada dasarnya 

sebagai sarana untuk melaksanakan pendidikan memang diharapkan bisa 

menjadikan masyarakat yang lebih maju, oleh sebab itu sekolah sebagai pusat dari 

pendidikan harus bisa melaksanakan fungsinya dengan optimal dan perannya bisa 

menyiapkan para generasi muda sebelum mereka terjun di dalam proses 

pembangunan masyarakat. Sekolah mempunyai peran sosial yang penting dalam 

masyarakat. Unsur yang termasuk masyarakat dalam konteks ini adalah orang tua 

peserta didik dan masyarakat setempat.  

2.7.2 Fasilitas Sekolah 

Fasilitas belajar disekolah merupakan sarana dan prasarana yang membantu 

memudahkan proses kegiatan belajar untuk memperoleh ilmu pengetahuan 

disekolah sehingga tercapai tujuan pembelajaran. Gedung sekolah menjadi sentral 

perhatian dan pertimbangan bagi setiap pelajar yang ingin memasuki suatu 
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lembaga sekolah tertentu. Karena mereka beranggapan kalau suatu sekolah 

mempunyai bangunan fisik yang memadai tentunya para peserta didik dapat 

belajar dengan nyaman dan menganggap sekolah tersebut sebagai sekolah yang 

ideal. Sekolah di sebut efektif apabila terdapat hubungan yang kuat antara apa 

yang di rumuskan, dikerjakan dengan hasil yang dicapai sekolah.  

Menurut Sopiatin (2011:73), fasilitas sekolah adalah sarana dan prasarana 

yang harus tersedia untuk melancarkan kegiatan pendidikan di sekolah,seperti 

perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan untuk 

proses pendidikan di sekolah yang meliputi gedung, ruang belajar, media belajar, 

meja/kursi. Menurut Slameto (2003:98), fasilitas sekolah adalah fasilitas yang 

diberikan untuk peserta didik sebagai kebutuhan untuk memudahkan dalam 

kegiatan belajar di sekolah, supaya lebih efektif dan efisien yang nantinya dapat 

memudahkan peserta didik dalam belajar dengan maksimal dan hasilnya 

memuaskan. Fasilitas sekolah sebaiknya yang memadai dan baik agar peserta 

didik merasa nyaman dalam belajar. Fasilitas sekolah sangat berhubungan dengan 

kualitas pendidikan dan kelancaran kegiatan belajar-mengajar, dengan adanya 

fasilitas belajar yang lengkap sekolah dapat meningkatkan prestasi akademik dan 

partisipasi peserta didik dalam mengikuti pelajaran. 

Menurut Susilo (2006:49), fasilitas sekolah adalah semua yang diperlukan 

dalam proses belajar-mengajar baik bergerak maupun tidak bergerak agar tercapai 

tujuan pendidikan dapat berjalan lancar, teratur, effektif, dan efisien. Menurut 

Djamarah (2002:149), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

penyediaan fasilitas belajar di sekolah antara lain gedung sekolah yang 

merupakan tempat strategis bagi berlangsungnya kegiatan belajar-
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mengajar di sekolah. Menurut Arianto (2008:99), fasilitas sekolah seperti kelas 

adalah suatu ruangan sebagai tempat terjadinya proses interaksi belajar-mengajar. 

Kelas yang baik adalah kelas yang dapat menciptakan kondisi yang kondusif, 

karena ruangan belajar merupakan salah satu unsur penunjang balajar yang efektif 

dan menjadi lingkungan belajar yang nantinya berpengaruh terhadap kegiatan dan 

keberhasilan belajar. Ruang belajar di sekolah (ruang kelas, laboratorium dan 

bengkel) adalah suatu ruangan sebagai tempat terjadinya proses interaksi belajar-

mengajar, ruang belajar yang baik dan serasi adalah ruang belajar yang dapat 

menciptakan kondisi yang kondusif, karena ruangan belajar merupakan salah satu 

unsur penunjang belajar yang effektif dan menjadi linggungan belajar yang 

nantinya berpengaruh terhadap kegiatan dan keberhasilan belajar.  

Sekolah sebagai lembaga tempat berlangsungnya pendidikan harus mampu 

menyediakan  lingkungan belajar yang mendukung salah satunya dengan 

penyediaan fasilitas belajar yang menunjang proses pembelajaran, dengan bekal 

kemampuan peserta didik yang memadai ditunjang  fasilitas belajar yang 

menunjang maka prestasi belajar yang dicapai dapat maksimal. Kelengkapan 

bangunan dan isinya seperti meja, kursi, almari, akan memudahkan peserta didik 

belajar sesuai kebutuhan materi. Selain kelengkapan bangunan dan perabot, 

kelengkapan, media akan memudahkan guru dalam menyampaikan materi dan 

memudahkan peserta didik dalam menyerap materi yang disampaikan, hal ini 

akan meningkatkan perhatian peserta didik terhadap materi pelajaran dan 

meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Subroto dalam Arianto (2012), 

menyatakan bahwa fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan 

memperlancar pelaksanaan suatu usaha, dapat berupa benda-benda maupun uang. 
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Menurut Muhroji (2004:49), fasilitas belajar adalah semua yang diperlukan dalam 

proses belajar-mengajar baik bergerak maupun tidak bergerak agar tercapai tujuan 

pendidikan dapat berjalan lancar, teratur, effektif, dan efisien.  

Menurut Mulyani dalam Suharsismi (2008), perpustakaan sekolah 

merupakan unit kerja yang merupakan bagian integral dari lembaga pendidikan 

sekolah berupa tempat menyimpan koleksi bahan pustaka secara sistemik untuk 

digunakan peserta didik dan guru sebagai sumber informasi untuk menunjang 

program belajar dan mengajar. Dengan demikian letak kelas sudah di perhatikan 

dan diperhitungkan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang dapat menghambat 

proses belajar-mengajar jika lingkungan belajar yang disediakan dalam ruangan 

cukup menyenangkan, maka akan mendorong peserta didik untuk belajar lebih 

giat. Sebaliknya jika ruang belajar menyediakan lingkungan yang kurang atau 

tidak menyenangkan, maka kegiatan belajar yang kurang terangsang dan hasilnya 

kurang memuaskan. Selayaknya dalam pelaksanaan program pendidikan 

akselerasi pelaksanaan pembelajaran ditunjang dengan perabot, bangunan, media 

yang lengkap dan penggunaan fasilitas untuk seluruh peserta didik akselerasi dan 

seluruh kelas dapat meningkatkan motivasi dan perhatian peserta didik dalam 

mengikuti pembelelajaran.  

Tersedianya perabot yang lengkap seperti lemari arsip memudahkan guru 

dan peserta didik melaksanakan aktivitas pembelajaran membuat dokumen, 

sehingga guru akan lebih mudah menyampaikan materi dan peserta didik lebih 

cepat menangkap materi yang disampaikan guru. Pembelajaran menjadi tidak 

monoton, peserta didik lebih senang dan motivasi belajarnya meningkat yang 

akan mempengaruhi prestasi belajar peserta didik. 
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2.7.3 Proses Belajar-mengajar 

Sekolah dan kelas merupakan tempat menghimpun peserta didik secara 

bersama-sama mengembangkan lingkungan belajar. Proses belajar megajar 

merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai 

pemegang peranan utama, peristiwa belajar-mengajar banyak berakar pada 

berbagai pandangan dan konsep. Joyce dalam Sopiatin (2014) mengungkapkan 

bahwa inti kegiatan belajar-mengajar adalah mengatur lingkungan dimana 

didalamnya peserta didik dapat berinteraksi produktifannya, interaksi yang 

dimaksud disini merupakan hubungan timbal balik antara guru dengan peserta 

didik yang merupakan syarat utama bagi berlangsungnya proses belajar-mengajar.  

Mengajar sepantasnya dipandang sebagai upaya atau proses yang dilakukan 

oleh seorang guru untuk membuat peserta didik-peserta didiknya belajar. Dalam 

hal ini guru berupaya untuk membelajarkan peserta didik-peserta didiknya, dan 

sebaliknya para peserta didik menjadi pembelajar-pembelajar yang aktif, kritis dan 

kreatif.  Menurut Sopiatin (2010:44), proses belajar-mengajar merupakan proses 

interaksi antara peserta didik sebagai pihak yang belajar dan guru sebagai pihak 

yang mengajar, dengan peserta didik sebagai subyek pokoknya. Interaki 

dibutuhkan komponen-komponen pendukung antaralain: tujuan yang akan 

dicapai,  pelajaran, peserta didik, guru, metode yang digunakan dalam 

melaksanakan kegiatan belajar-mengajar, situasi dan lingkungan yang 

memungkinkan kegiatan belajar-mengajar berjalan dengan baik, dan penilaian 

terhadap hasilnya.  

Hamalik (2006:162) proses pembelajaran  diartikan sebagai suatu proses 

terjadinya intraksi antara pelajar, pengajar dalam upaya mencapai tujuan 



39 
 

 

pembelajaran, yang berlangsung dalam suatu lokasi tertentu dalam jangka satuan 

waktu tertentu pula. Sehubungan dengan itu menurut Sukmadinata (2004:252), 

tugas seorang guru antara lain: (1) tugas utama sebagai pendidik adalah 

membantu mendewasakan anak, dewasa secara psikologis, sosial, dan moral. 

Dewasa secara psikologis berarti individu telah bisa berdiri sendiri, tidak 

bergantung pada orang lain serta sudah mampu bertanggung jawab atas segala 

perbuatan dan mampu bersikap obyektif. Dewasa secara sosial berarti telah 

mampu menjalin hubungan sosial dan kerja sama dengan orang dewasa lainnya. 

Dewasa secara moral yaitu telah memiliki seperangkat nilai yang diakui 

kebenarannya dan mampu berprilaku sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi 

pegangannya; (2) selain sebagai pendidik dan pengajar guru juga sebagai 

pembimbing. Perkembangan anak tidak selalu mulus dan lancar, adakalanya 

lambat dan mungkin juga berhenti sama sekali. Dalam kondisi dan situasi seperti 

ini mereka perlu mendapatkan bantuan dan bimbingan, sebagai upaya membantu 

anak mengatasi kesulitan atau hambatan yang dihadapi dalam perkembangannya; 

(3) sebagai pembimbing, guru perlu memiliki pemahaman yang seksama tentang 

para peserta didiknya, baik itu tentang segala potensi dan kelemahannya, masalah 

dan kesulitan-kesulitannya, serta segala latar belakangnya agar tercapai kondisi 

seperti itu, guru perlu banyak mendekati peserta didik, membina hubungan yang 

lebih dekat dan akrab, melakukan pendekatan serta mengadakan dialog-dialog 

secara langsung.  

Mengajar dipandang sebagai upaya atau proses yang dilakukan  guru untuk 

membuat peserta didik-peserta didiknya belajar., dalam hal ini guru berupaya 

untuk membelajarkan peserta didik-peserta didiknya, dan sebaliknya para peserta 
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didik menjadi pembelajar-pembelajar yang aktif, kritis dan kreatif. Kegiatan guru 

dalam  membuat peserta didik belajar dimulai dari merencanakan program 

pembelajaran tahunan, semester, dan penyusunan persiapan mengajar, penyiapan 

perangkat kelengkapan antara lain alat peraga, dan alat-alat evaluasi. Persiapan 

pembelajaran ini juga mencakup kegiatan guru untuk membaca buku-buku atau 

media cetak lainnya yang berkaitan dengan materi pelajaran yang akan disajikan. 

Setelah persiapan tersebut, guru melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran 

dengan mengacu pada persiapan pembelajaran yang telah dibuatnya. 

Menurut Usman dalam Ahmadi (2011), proses belajar-mengajar adalah 

suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan peserta didik atas 

dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk 

mencapai tujuan tertentu. Belajar mempunyai komponen tujuan pembelajaran atau 

standar kompetensi peserta didik yang harus dicapai, penilaian yang dimaksud 

didalamnya tes yang bersifat formal, kegiatan belajar-mengajar yang 

dilaksanakan, baik didalam maupun diluar kelas dan materi pelajaran yang 

diberikan kepada peserta didik. Keterkaitan antar komponen-komponen belajar 

digambarkan sebagai berikut: 

     

TUJUAN/STANDAR            PENILAIAN 

 

 

  

 

KEGIATAN & MATERI 

 

Gambar 2.3 Keterkaitan Komponen-Komponen Belajar 

Sumber: Manajemen Belajar Berbasis Kepuasan Peserta didik, Sopiatin: 2010:45 
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Gambar diatas disimpulkan bahwa dalam proses belajar-mengajar ketiga 

komponen tersebut harus ada dan saling berkaitan. Kegiatan dalam ketercapaian 

belajar-mengajar sesuai materi pelajaran yang disampaikan kepada peserta didik 

merupakan bagian yang dapat mendorong peserta didik untuk mencapai standar 

kompetensi yang harus dicapai. 

2.8 Pembelajaran Akselerasi 

Pembelajaran layanan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki 

kemampuan dan kecerdasan luar biasa dengan penyelesaian waktu belajar lebih 

cepat/ lebih awal dari waktu yang telah ditentukan, pada setiap jenjang 

pendidikan. Hamalik (2004:186) mengemukakan akselerasi berarti memberi 

kesempatan kepada peserta didik yang bersangkutan untuk naik ke tingkat kelas 

berikutnya lebih cepat satu atau dua sekaligus. Hal ini tentu saja tentu saja tidak 

dapat dipenuhi bagi semua peserta didik yang  belajar dan bagi yang mampu 

merupakan suatu kesempatan untuk mempercepat studinya di sekolah tersebut 

sehingga dapat mempersingkat waktu studinya.  

Hawadi (2004:109) memaparkan bahwa istilah akselerasi menunjuk pada 

pelayanan yang diberikan (service delivery) dan kurikulum yang disampaikan 

(curriculum delivery). Sebagai model pelayanan, akselerasi dapat diartikan 

sebagai model layanan pembelajaran cara lompat kelas, misalnya bagi peserta 

didik yang memiliki kemampuan tinggi (IQ di atas 130) diberi kesempatan untuk 

mengikuti pelajaran pada kelas yang lebih tinggi dari yang seharusnya.  

Haryati (2006:95) menyatakan bahwa program akselerasi adalah program 

layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang   memiliki 
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kemampuan dan kecerdasan luar biasa, dengan penyelesaian waktu belajar lebih 

cepat dari waktu yang ditentukan  dari setiap satuan pendidikan. Sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. 

Menurut Saam (2011:101), akselarasi merupakan percepatan belajar bagi peserta 

didik yang mempunyai kecerdasan dan kemampuan yang memenuhi syarat untuk 

menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan lebih singkat dari yang sudah 

ditentukan. Menurut  Tirtonegoro (2004:104), akselerasi mengandung pengertian 

sebagai model pembelajaran yaitu lompat kelas, dimana peserta didik berbakat 

yang memiliki kemampuan unggul diberi kesempatan untuk mengikuti pelajaran 

pada kelas yang lebih tinggi. Colangelo dalam Hawadi (2004) menyatakan bahwa 

program percepatan belajar atau akselerasi dapat didefinisikan sebagai pemberian 

pelayanan yang diberikan kepada peserta didik cerdas istimewa untuk dapat 

menyelesaikan proses belajarnya sesuai dengan kemampuannya dengan 

memberikan muatan kurikulum berdasar pada percepatan bahan ajar yang 

seharusnya dikuasai oleh peserta didik saat itu.  

Landasan dan pengembangan sistem pembelajaran akselerasi adalah sebagai 

berikut: (1) landasan yuridis; (2) Undang Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 dan 

2; (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas; (4) pasal 5 ayat 4: 

warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak  

memperoleh pendidikan khusus; (5) pasal 12 ayat 1; setiap peserta didik pada 

setiap satuan pendidikan berhak: mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai, 

dengan bakat, minat, dan kemampuannya, menyelesaikan program pendidikan 

sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari 

ketentuan batas waktu yang ditetapkan; (6) asal 32 ayat 1, pendidikan khusus 
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merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam 

mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fifik, emosional, mental, sosial, 

dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa; (7) PP No. 19/2005. 

tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP); (8) Permendiknas No. 34 tahun 

2006, tentang pembinaan prestasi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan 

dan atau bakat istimewa. Penyelenggaraan pembelajaran akselerasi merupakan 

salah satu implementasi dari undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SPN 

Pasal 4 ayat 4 yaitu bahwa warga negara yang memiliki keserdasan dan bakat 

istimewa berhak memperoleh pendiidkan khusus. Pembelajaran akselerasi dalam 

penyeselesaian pendidikannya dapat ditempuh dengan jangka waktu yang lebih 

singkat dibandingkan dengan di program biasa (reguler).  

Pembelajaran akselerasi memberikan keuntungan bagi anak berbakat 

intelektual, namun juga beberapa kelemahan yang perlu diantisipasi dan 

dipikirkan dengan baik sebelum program ini dilaksanakan. Pembelajaran 

akselerasi seharusnya didasarkan paradigma bahwa peserta didik harus 

berkembang secara alami dan tidak cukup hanya aspek kognitifnya saja tetapi juga 

aspek emosional dan aspek sosial. Dengan demikian perlu adanya pengkajian 

yang lebih mendalam mengenai pembelajaran akselerasi agar dapat berjalan 

dengan baik dan terjadi keseimbangan kemajuan dalam diri peserta didik baik itu 

aspek perkembangan kognitif, emosional, dan sosial. Menurut Roussel dalam 

Khoiru (2011), bahwa kecerdasan yang dimiliki pada seseorang antara lain (1) 

kecerdasan interpersonal untuk memahami dan berproses interaksi pada orang 

lain; (2) logis/matematis merupakan kecerdasan untuk melakukan analisa 

termasuk menghitung dan mengukur; (3) spasial/visual kecerdasan untuk 
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membentuk sebuah model mental dari duania dan mampu mengubahnya; (4) 

musikal merupakan kecerdasan sensitivitas pada pola nada,melodi,ritme; (5) 

linguistik/verbal kemampuan untuk mengekspresikan pikiran secara jernih 

melalui kata-kata; (6) tubuh/kinestetik sebuah kecerdasan untuk melakukan 

gerakan fisik; (7) emosional kecerdasan ini tampak kuat pada orang-orang yang 

mampu mengendalikan emosi.  

Departemen Pendidikan Nasional (2008) menyatakan bahwa beberapa 

prinsip pokok dalam pembelajaran akselerasi yaitu (a) adanya keterlibatan total 

pembelajar dalam meningkatkan pembelajaran; (b) belajar bukanlah 

mengumpulkan informasi secara pasif, melainkan menciptakan pengetahuan 

secara aktif; (c) kerjasama diantara pembelajar sangat membantu meningkatkan 

hasil belajar; (d) belajar berpusat aktivitas dapat dirancang dalam waktu yang 

jauhlebih singkat dari pada waktu yang diperlukan untuk merancang pembelajaran 

dengan prestasi. Menurut Hawadi (2004:6), beberapa panduan yang perlu 

diperhatikan agar program akselerasi tercapai secara memadai adalah sebagai 

berikut: (1) dilakukan evaluasi psikologis yang komprehensif untuk mengetahui 

berfungsinya kemampuan intelektual dan kepribadian peserta didik, disamping 

tingkat penguasaan akademiknya; (2) dibutuhkan IQ diatas 125 bagi peserta didik 

yang kurang menunjukan prestasi akademiknya; (3) problema emosional dan 

sosial, yang ditunjukkan dengan adanya persistensi dan motivasi dalam derajat 

yang tinggi. Selain itu juga memiliki fisik sehat, tidak ada tekanan dari orang tua, 

tetapi atas kemauan anak sendiri; (4) guru memiliki sikap positif terhadap peserta 

didik akselerasi dan concern terhadap kematangan sosial emosional peserta didik, 

yang dibuktikan dari masukan orang tua dan psikolog.  
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Dunia pendidikan harus mengakui bahwa akselerasi mampu melahirkan 

lulusan-lulusan yang kompetensi yang sejajar atau bahkan lebih dari lulusan yang 

ada selama ini. Bahkan kalau bisa, program ini harus mampu menjadi sebuah 

proyek percontohan bagi jenis-jenis layanan pendidikan bagi peserta didik yang 

memiliki kebutuhan khusus di Indonesia. Keberanekaragaman peserta didik 

menujukkan bahwa kebutuhan khusus peserta didik, sekolah harus terus dipacu 

untuk mampu meningkatkan layanan kepada mereka yang unik dan memiliki 

karakter khas sebagai pengakuan kepada peserta didik secara utuh. Jadi program 

akselerasi adalah program layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta 

didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa, dengan penyelesaian 

waktu belajar lebih cepat dari waktu yang ditentukan dari setiap satuan 

pendidikan dapat memenuhi kebutuhan layanan pendidikan yang sesuai dengan 

kebutuhan mereka.  

Depdiknas (2001) menyatakan secara umum bahwa 

penyelenggaraan  pembelajaran percepatan belajar akselerasi bertujuan untuk (1)  

memenuhi kebutuhan peserta didik yang memiliki karakteristik spesifik dari segi 

perkembangan kognitif dan afektifnya; (2) memenuhi hak asasi peserta didik 

sesuai dengan kebutuhan pendidikan bagi dirinya sendiri; (3) memenuhi minat 

intelektual dan perspektif masa depan peserta didik; (4) menimbang peran peserta 

didik sebagai asset masyarakat dan kebutuhan masyarakat untuk penyiapan 

peserta didik sebagai pemimpin masa depan.  

Menurut Hawadi (2004:7), tujuan program akselerasi antara lain untuk 

menyiapkan peserta didik menjadi pemimpin masa depan, serta memenuhi minat 

intelektual dan perspektif masa depan peserta didik., hal tersebut diharapkan dapat 
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memenuhi kebutuhan aktualisasi diri peserta didik, serta menimbang peran serta 

peserta didik sebagai aset masyarakat dan kebutuhan masyarakat untuk pengisian 

peran.  

Akbar (2004:7) menyebutkan keuntungan dari penyelenggaraan program 

kelas akselerasi bagi anak berbakat, antara lain (1) meningkatkan efisiensi, peserta 

didik yang telah siap dengan bahan-bahan pembelajaran dan menguasai 

kurikulum pada tingkat akan belajar lebih baik dan efisien; (2) meningkatkan 

efektivitas. Peserta didik yang terikat belajar pada tingkat kelas yang dipersiapkan 

dan menguasai keterampilan-keterampilan sebelumnya merupakan peserta didik 

yang paling efektif; (3) penghargaan. Peserta didik yang telah mampu mencapai 

tingkat tertentu sepantasnya memperoleh penghargaan atas prestasi yang 

dicapainya.  

Pembelajaran akselerasi adalah salah satu cara alamiah yang menggugah 

sepenuhnya kemampuan belajar para pembelajar, membuat belajar lebih 

menyenangkan dan memuasakan serta memberikan sumbangan sepenuhnya pada 

kebahagiaan, kecerdasan, kompetensi, dan keberhasilan. Menurut Lif (2011-59), 

prinsip-prinsip dari pelaksanaan program akselerasi bagi anak berbakat adalah (1) 

belajar  tidak hanya menggunakan  otak (sadar, rasional,  memakai otak kiri 

dan  verbal), tetapi juga melibatkan seluruh tubuh/pikiran dengan segala emosi, 

indra, dan sarafnya; (2) pengetahuan bukanlah sesuatu yang diserap oleh 

pembelajar, melainkan sesuatu yang diciptakan pembelajar; (3) belajar bukan 

hanya menyerap satu hal kecil pada satu waktu secara linear, melainkan menyerap 

banyak hal sekaligus; (4) perasaan menentukan kualitas dan juga kuantitatif 

belajar seseorang. Perasaan positif mempercepat pembelajaran. Upaya 
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peningkatan mutu pendidikan dipengaruhi oleh pendayagunaan unsur-unsur 

peserta didik, kurikulum, guru, dan fasilitas dengan tujuan membantu peserta 

didik atau peserta didik agar dapat belajar dengan mudah sehingga tujuan 

pembelajaran tercapai.  

Departemen Pendidikan Nasional (2008) menyatakan bahwa bentuk dan 

lama penyelengara program akselerasi diantaranya, (1) bentuk, program akselerasi 

yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan adalah dalam bentuk 

kelas khusus, yang dimaksud dengan kelas khusus adalah, sejumlah peserta didik 

yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa belajar dalam kelas khusus 

(2) lama belajar, waktu yang dibutuhkan untuk menuntaskan program akselerasi 

bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa pada 

jenjang SMP adalah enam catur wulan yang ditempuh selama dua tahun, apabila 

dibandingkan dengan reguler dari sisi waktu adalah berkenaan dengan semester 

yang sebanding dengan catur wulan.  

Sedangkan mekanisme ijin penyelenggaraan program akselerasi adalah (1) 

mengajukan rekomendasi rencana penyelenggaraan program akselerasi kepada 

dinas kabupaten/kota; (2) setelah mendapatkan rekomendasi kemudian 

mengajukan proposal usulan penyelenggaraan program akselerasi kepada dinas 

pendidikan propinsi melalui tim khusus program akselerasi yang dibentuk; (3) 

proposal; (4) paling lambat dalam jangka waktu 6 bulan setelah pengajuan usulan 

penyelenggaraan pembelajaran akselerasi. Pelaksanaan pembelajaran akselerasi 

harus dikelola dengan baik, agar dapat berjalan lancar maka personalia yang 

ditetapkan harus berkompetensi terkait dengan pengelolaan sekolah.  
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2.8.1 Kurikulum 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 

menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu. Menurut Hamalik (2003:47), kurikulum adalah rencana tertulis tentang 

kemampuan yang harus dimilki berdasarkan standar nasional, amteri yang perlu 

dipelajari dan pengalaman belajar yang harus dijalani untuk mencapaikemampuan 

tersebut.  Menurut Hermino (2014:32), kurikulum merupakan kumpulan mata 

pelajaran yang harus disampaikan oleh guru dan dipelajari untuk peserta didik. 

Kelas akselerasi merupakan kelas percepatan pembelajara kepada peserta didik-

peserta didik yang memiliki kemampuan lebih dengan materi-materi atau 

kurikulum yang padat sehingga dalam waktu dua tahun peserta didik telah 

menyelesaikan pendidikannya.  

 Kurikulum program akselerasi merupakan kurikulum nasional dan 

kurikulum lokal dengan penekanan pada pencapaian kompetensi yang 

dikembangkan melalui sistem pembelajaran yang dapat memacu dan mewadahi 

integrasi antara pengembangan spiritual, logika, etika, dan estetika. Departemen 

Pendidikan Nasional (2009:44) menjelaskan bahwa penetapan materi yangs ecara 

efektif dapat dijadikan sebagai materi kurikulum bagi peserta didik cerdas 

istimewa terkait dengan ketentuan sebagai berikut: (1) materi memang 

dikumpulkan dan memenuhi rasa ingin tahu peserta didik cerdas istimewa dalam 

pengembangan keilmuan, (2) isi kurikulum memiliki tingkat kesulitan paling tidak 
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dua level di atas rata-rata materi sebayanya, (3) materi yang dipilih terfokus pada 

penerapan pengetahuan nyata, (4) materi harus lebih unggul dari materi regular, 

mendalam dan menuntut keterampilan berfikir tingkat tinggi. Kurikulum akan 

membantu kita untuk dapat mengajar secara lebih efektif dan sistematis dengan 

materi serta metode yang telah dipersiapkan. Kita tentunya telah mengetahui, 

bahwa kurikulum menunjukkan semua pengalaman belajar peserta didik di 

sekolah atau madrasah. Dengan demikian, proses pendidikan dapat diarahkan 

kepada pembentukan pribadi anak secara utuh. Untuk melayani kebutuhan anak 

berbakat perlu diusahakan pendidikan yang berdiferensiasi yaitu yang 

memberikan pengalaman bermakna yang disesuaikan dengan minat, bakat dan 

kemampuan intelektual peserta didik.  

Kurikulum program akselerasi sama dengan kurikulum nasional dan muatan 

lokal, yang dimodifikasi dengan kurikulum yang dipadatkan agar tuntutan waktu 

dapat diakselerasikan menjadi satu tahun lebih awal sehingga terjadi akselerasi 

masa belajar. Kurikulum pendidikan program akselerasi dikembangkan oleh 

sekolah, melibatkan tenaga ahli, berpedoman pada standar kompetisi lulusan dan 

standar isi serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh BSNP. Menurut 

Munandar (2002:32), kurikulum akselerasi dikembangkan berdasarkan prinsip-

prinsip (a) berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan 

peserta didik dan lingkungannya, (b) beragam dan terpadu, (c) tanggap terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan, tehnologi dan seni, (d) relevan dengan 

kebutuhan kehidupan, (e) menyeluruh dan berkesinambungan.  Kurikulum yang 

diberikan pada peserta didik akselerasi tidak boleh sama dengan peserta didik 
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reguler, karena bobot dan kedalamannya tidak sesuai karakter peserta didik 

akselerasi.  

Kurikulum peserta didik akselerasi diarahkan pada pemenuhan kebutuhan 

peserta didik dan sekaligus menyeimbangkan domain kognitif dan non kognitif. 

Kurikulum pembelajaran percepatan belajar akselerasi menurut Departemen 

Pendidikan Nasional (2009:44), dikembangkan secara berdeferensisi, mencakup 

empat dimensi yang satu bagian dengan bagian lainya tidak dapat dilihat terlepas 

seperti tersebut diatas berikut ini, (a) dimensi umum, bagian kurikulum yang 

merupakan kurikulum inti yang memberikan ketrampilan dasar, pengetahuan, 

pemahaman, nilai dan sikap yang memungkinkan peserta didik berfungsi sesuai 

dengan tuntutana masyarakat atau tuntutan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

Kurikulum inti merupakan kurikulum dasar yang diberikan pula kepada peserta 

didik lain dalam pendidikan tersebut; (b) dimensi diferensiasi, bagian kurikulum 

yang berkaitan erat dengan ciri khas perkembangan peserta didik yang memiliki 

potensi kecerdasan dan bakat istimewa, yang merupakan program khusus dan 

pilihan terhadap bidang studi tertentu, peserta didik memilih bidang studi yang 

diminatinya untuk diketahui lebih luas dan mendalam.  

Kurikulum berdefensiasi yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan 

pendidikan peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa 

dengan cara memberikan pengalaman belajar yang berbeda dalam arti kedalaman, 

keluasan, percepatan, maupun dalam jenisnya. Jadi perubahan kurikulum itu dapat 

terwujud dalam berbagai bentuk berikut: pertama, perubahan bersifat vertikal, di 

mana peserta didik diperkenalkan pada isi kurikulum tertentu yang diperoleh 

teman temannya di kelas reguler dan kedua, perubahan bersifat horisontal, berupa 
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penyajian materi dengan keluasan, kedalaman, dan intensitas yang lebih 

ditingkatkan dari biasanya; kedua kurikulum disesuaikan dengan tingkat berpikir 

abstrak yang lebih tinggi, konseptualisasi lebih meluas, dan peningkatan 

kreativitas, pengalaman belajar yang baru, yang tidak ada dalam kurikulum 

umum, pengalaman belajar berdsarkan keterlibatan masyarakat sekelilingnya. 

Pilihan model penyusunan kurikulum ini dengan mempertimbangkan bahwa 

penyusunan kurikulum lebih dipusatkan untuk menemunkan isi pokok kurikulum 

serta dimungkinkan terjadinya pemberian materi kurikulum yang esensial saja.  

Permendiknas No 22 tahun 2006 menyatakan bahwa pengorganisasian kelas 

pada SMP dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelas reguler merupakan program 

umum yang diikuti oleh seluruh peserta didik, dan kelas akselerasi merupakan 

program percepatan yang ditempuh dalam waktu 2 tahun. Pengembangan 

kurikulum berdiferensiasi dilakukan dalam upaya memenuhi tuntutan dari 

karakter dan kebutuhan peserta didik, dengan demikian diferensiasi terkait dengan 

kecocokan tingkat keunggulan dan kerumitan kurikulum yang sesuai dengan 

kesiapan dan motivasi belajar yang dimiliki peserta didik. Diferensiasi bukan saja 

sebatas pada kurikulum tetapi juga dalam pengayaan dan perluasaan kegiatan 

peserta didik akselerasi. Pengayaan tidak sebatas memberikan PR dan dilakukan 

dalam satu tipe. Pengayaan menunjuk pada perluasan dari kurikulum untuk 

mengembangkan pengetahuan, penerapan, ketrampilan berfikir dan sikap menuju 

ke tingkat yang lebih kompleks.  

Tujuan utama diferensiasi kurikulum adalah untuk merencanakan secara 

aktif dan secara konsisten membantu semua peserta didik agar belajar maksimal. 

Dengan demikian, kurikulum program akselerasi adalah kurikulum yang 
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diberlakukan untuk satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan 

keberbakatannya, tetapi memiliki standar kompetensi yang sama dengan program 

reguler. Perbedaan kurikulumnya hanya terletak pada waktu keseluruhan yang 

ditempuh dalam menyelesaikan pendidikannya yang lebih cepat apabila dibanding 

dengan program regular serta materi pendalaman yang diberikan. 

2.8.2 Kompetensi Guru 

Guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap 

pendidikan peserta didik, baik secara individual maupun klasikal, baik di sekolah 

maupun di luar sekolah. Ini berarti seorang guru minimal memiliki dasar-dasar 

kompetensi sebagai wewenang dan kemampuan dalam nejalankan tugas, untuk itu 

seorang guru perlu memiliki kepribadian, menguasai bahan pelajaran dan 

menguasai cara-cara mengajar sebagai dasar kompetensi.  

Apabila guru tidak memiliki kepribadian, tidak menguasai bahan pelajaran 

dan cara-cara mengajar, maka guru akan gagal menunaikan tugasnya, oleh karena 

itu, kompetensi mutlak dimiliki guru sebagai kemampuan, kecakapan atau 

keterampilan dalam mengelola kegiatan pendidikan, dengan demikian kompetensi 

guru berarti pemilikan pengetahuan keguruan.  

Menurut Muhibbin (2007:250), kompetensi profesionalisme guru 

merupakan kemampuan seseorang guru dalam melaksanakan kewajiban-

kewajiban secara bertanggung jawab. Oleh karena itu tingkat profesionalisme 

seorang guru dapat dilihat dari keahlian dan kemampuan-kemampuan yang 

dimilikinya.  

Pembahasan kompetensi profesionalisme guru ini erat kaitannya dengan 

pembahasan tentang standar keilmuan yang dimiliki guru itu sendiri, karena dapat 
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disimpulkan bahwa guru profesional harus memiliki standar keilmuan sesuai 

bidangnya. Menurut Mulyasa (2008:75), kompetensi yang harus dimiliki oleh 

seorang guru itu mencakup empat aspek sebagai berikut: (1) kompetensi 

pedagogik, dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir 

A dijelaskan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola 

pembelajaran anak didik, perancangan, dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi 

hasil belajar, dan pengembangan anak didik untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimilikinya; (2) kompetensi kepribadian yang dimaksud dengan 

Kompetensi Kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, 

dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi anak didik, dan berakhlak 

mulia; (3) kompetensi profesional, yang dimaksud kompetensi profesional adalah 

kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang 

memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang 

ditetapkan dalam standar pendidikan nasional; (4) kompetensi sosial, sang 

dimaksud kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari 

masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan anak didik, 

sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan 

masyarakat sekitar.  

Kompetensi yang dimilki oleh setiap guru akan menunjukkan kualitas guru 

dalam menagajar. Kompetensi tersebut akan terwujud dalam penguasaan 

pengetahuan dan profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai guru. Artinya 

guru bukan saja harus pintar, tetapi juga harus pandai mentransfer ilmunya kepada 

peserta didik. Menurut Ambarita (2013:79), kompetensi guru antara lain: (a) 

bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif karena 
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pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan 

status ekonomi; (b) berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan 

sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua peserta didik, dan masyarakat; 

(c) beradaptasi dengan keragaman budaya adan adat istiadat ditempat bertugas di 

seluruh Indonesia; (d) berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan 

profesi lain secara lisan dan tulisan. Lingkungan sekolah, khususnya ketika guru 

berada di kelas untuk melaksanakan proses pembelajaran, karakteristik 

kepribadian akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan peserta didik.  

Kepribadian guru yang baik akan menjadi teladan bagi anak didiknya, 

sehingga menjadi sosok yang memang sudah selayaknya menjadi contoh dan 

patut ditiru. Kepribadian yang baik guru berarti guru mempunyai wibawa untuk 

selalu dihormati dan dipatuhi oleh peserta didik. Penghormatan dan kepatuhan 

peserta didik tumbuh dari kewibawaan guru karena bisa mengayomi, melindungi, 

mengarahkan dan menjadi teladan bagi peserta didik.  

Menurut Ramayulis (2006:60), kompetensi guru, sekurang-kurangnya ada 

empat, yaitu (1) menguasai substansi materi pelajaran; (2) menguasai metodologi 

mengajar; (3) menguasai teknik evaluasi dengan baik; (4) memahamai, 

menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai moral dan kode etik profesi. Guru 

dalam kesehariannya, terutama dalam proses pembelajaran harus sesuai 

perkataaan dengan perbuatan, bersikap merendahkan diri, konsistensi dalam 

berperilaku baik setiap hari merupakan bentuk pengejahwentahan untuk menjadi 

sosok yang patut menjadi teladan peserta didik-peserta didiknya. Sebagai pendidik 

profesional, guru bukan saja dituntut melaksanakan tugasnya secara profesional, 

akan tetapi juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan professional.  
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Menurut Syah (2002:230), guru profesional adalah guru yang melaksanakan 

tugas keguruan dengan kemampuan tinggi sebagai sumber kehidupan. Guru 

sebelum mengelola interaksi proses pembelajaran di kelas, terlebih dahulu harus 

sudah menguasai bahan atau materi apa yang akan dibahas sekaligus bahan-bahan 

yang berkaitan untuk mendukung jalannya proses pembelajaran. Dengan 

menguasai materi pelajaran, maka guru akan lebih mudah dalam pengelolaan 

kelas. Selain itu guru menjadi lebih mudah dalam memilih strategi belajarnya agar 

tujuan yang hendak dicapai dalam materi pelajaran tersebut berhasil terwujud. 

Penguasaan bahan ajar yang berkaitan dengan materi pokoknya dari ilmu-ilmu 

lain seringkali sangat dibutuhkan dalam memberikan penjelesannya. Hal ini 

menjadi sebuah kebutuhan dimasa sekarang, dimana arus informasi begitu cepat 

untuk diketahui peserta didik.  

Ramayulis (2005:52) menyatakan bahwa guru harus menguasai metode 

mengajar, menguasai materi yang akan diajarkan dan ilmu-ilmu lain yang ada 

hubungannya dengan ilmu yang akan diajarkan kepada peserta didik. Selain itu, 

guru juga harus mengetahui kondisi psikologis peserta didik dan psikologis 

pendidikan agar dapat menempatkan dirinya dalam kehidupan peserta didik dan 

memberikan bimbingan sesuai dengan perkembangan peserta didik.  

Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar/membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta 

didik, guru mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu yang terjadi 

dalam kelas untuk membantu proses perkembangan peserta didik. Guru juga 

memegang peran yang sangat strategis untuk membentuk watak serta 

mengembangkan potensi anak. Posisi guru tidak tergantikan perannya oleh 

http://fahrurrozi.com/kompetensi-guru-pendidikan-agama-islam/
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unsure-unsur lain. Peran guru yang dimaksud adalah peran guru dalam proses 

belajar-mengajar.  

Departemen pendidikan Nasional dalam buku pedoman penyelenggaraan 

pembelajaran akselerasi tahun 2009, secara operasional guru yang dipilih harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) lulusan perguruan tinggi minimal S-1 

yang sesuai dengan bidang yang diajarkan, serta berasal dari perguruan tinggi 

negeri atau swasta atau LPTK yang terakreditasi “A”; (2) memiliki kulaifikasi 

akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta 

memilkikemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional; (3) memiliki 

karakteristik umum yang dipersyaratkan dengan mengacu pada aspek kepribadian 

dan kompetensi guru, (4) memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang 

karakteristik dan kebutuhan peserta didik kecerdasan istimewa, (5) menguasai 

substansi mata pelajaran yang diampu, (6) mampu mengelola proses pembelajaran 

peserta didik. Setiap kegiatan proses belajar-mengajar selalu melibatkan dua 

pelaku aktif, yaitu guru dan peserta didik.  

Guru sebagai pengajar merupakan pencipta kondisi belajar peserta didik 

yang didesain secara sengaja, sistematis dan bersikenbambungan. Sedangkan anak 

sebagai subyek pembelajaran merupakan pihak yang menikmati kondisi belajar 

yang diciptakan guru. Perpaduan dari kedua unsur manusiawi ini melahirkan 

interaksi edukatif dengan memanfaatkan bahan ajar sebagai mediumnya. Pada 

situasi kegiatan belajar-mengajar seperti ini, keduanya (guru-peserta didik) saling 

mempengaruhi dan memberi masukkan. Oleh sebab itulah kegiatan belajar-

mengajar harus merupakan aktivitas yang hidup, sarat nilai, dan senantiasa 

memiliki tujuan. Syarat kompetensi pedagogik guru menuntut pendidik harus 
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menguasai metode mengajar, menguasai materi yang akan diajarkan dan ilmu-

ilmu lain yang ada hubungannya dengan ilmu yang akan diajarkan kepada peserta 

didik. Mempunyai kepribadian yang baik berarti guru dituntut agar menjadi 

teladan bagi peserta didik. Menjalankan profesinya dengan penuh tanggung 

jawab. Guru juga harus mengetahui kondisi psikologis peserta didik dan 

psikologis pendidikan agar dapat menempatkan dirinya dalam kehidupan peserta 

didik dan memberikan bimbingan sesuai dengan perkembangan peserta didik. 

2.8.3 Kompetensi Peserta Didik Akselerasi 

Dunia pendidikan kita mengenal istilah murid, siswa, dan peserta didik. 

Peserta didik atau anak didik merupakan salah satu komponen manusiawi yang 

menempati posisi sentral dalam proses belajar-mengajar. Pasal 1 ayat 4 UU RI 

No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan siswa atau 

peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya 

melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu.  

Menurut Ahmadi (2015:251), peserta didik adalah orang yang belum 

dewasa, yang memerlukan usaha, bantuan, bimbingan orang lain untuk menjadi 

dewasa, guna dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Tuhan, sebagai 

umat manusia, sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai 

suatu pribadi atau individu. Peserta didik akan menjadi faktor penentu, sehingga 

dapat mempengaruhi segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan 

belajarnya. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan bahwa peserta 

didik berarti orang, anak yang sedang berguru (belajar dan bersekolah).  

Menurut Khan (2005:62), pengertian peserta didik adalah orang yang datang 

ke suatu lembaga untuk memperoleh atau mempelajari beberapa tipe pendidikan, 
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yang mempelajari ilmu pengetahuan berapa pun usianya, dari mana pun, siapa 

pun, dalam bentuk apa pun, dengan biaya apa pun untuk meningkatkan intelek 

dan moralnya dalam rangka mengembangkan dan membersihkan jiwanya dan 

mengikuti jalan kebaikan.  

Berdasarkan defenisi-defenisi yang diungkapkan oleh para ahli di atas dapat 

disimpulkan bahwa peserta didik adalah orang yang mempunyai fitrah (potensi) 

dasar, baik secara fisik maupun psikis, yang perlu dikembangkan, untuk 

mengembangkan potensi tersebut sangat membutuhkan pendidikan dari pendidik.  

Peserta didik yang diterima sebagai peserta program akselerasi harus sesuai 

dengan persyaratan-persyaratan. Program akselerasi diperuntukkan hanya pada 

peserta didik yang mampu dan mau, memiliki emosi stabil, memahami dan ber IQ 

tinggi, sangat cerdas, dan berkemampuan tinggi. Berdasarkan persyaratan tersebut 

program akselerasi harus memenuhi standar kualifikasi peserta didiknya. Peserta  

didik harus memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa sesuai dengan 

kriteria yang ditetapkan berdasarkan informasi data objektif yang diperoleh dari 

sekolah berupa nilai sekor akademik, dari pihak psikolog berupa hasil 

pemeriksaan psikologis, dan peserta didik harus sehat jasmani dan rohani yang 

ditunjukkan oleh surat keterangan dokter.  

Departemen Pendidikan Nasional (2009:76) mengatakan bahwa proses 

penerimaan peserta didik program akselerasi meliputi proses (1) seleksi 

administrasi, adapun seleksi administrasi yang harus diikuti oleh calon peserta 

program akselerasi adalah (a) hasil ujian nasional dari sekolah sebelumnya dengan 

nilali rata-rata 8.0, (b) tes kemampuan akademis, dengan nilai rata-rata 8.0; (2) 

psikologis, ada tiga tes akademis yang harus dilalui oleh calon peserta didik 
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akselerasi yaitu (a) kemampuan inteltual (IQ), (b) kreatifitas, (c) ketertarikan 

dengan tugas; (3) kesehatan fisik yang ditunjukan oleh serat keterangan 

dokter; (4) kesediaan peserta didik dan persetujuan orang tua/wali yaitu 

pernyataan tertulis dari pesrta didik dan orang tua/wali untuk mengikuti program 

akselerasi.  

Peserta didik yang dapat mengikuti proses belajar-mengajar dengan 

program akselerasi harus melalui tahapan seleksi berdasarkan dua tahapan 

identifikasi keterbakatan yaitu sebagai berikut: (1) tahap penyaringan (skrining) 

yang meliputi prestasi akademik di kelas dan tes psikologi; (2) tahap penyaringan 

(indentifikasi final) merupakan tahapan lanjutan dari tahapan penyaringan, dengan 

memberikan tes yang menunjukkan kriteria anak berbakat yang meliputi tes 

intelegensi, tes kreativitas, dan skala task commitment.  

Hawadi (1993:214) mengemukakan bahwa sebagai peserta 

program  percepatan belajar adalah peserta didik yang memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat istimewa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan berdasarkan 

aspek persyaratan, sebagi berikut: (1) informasi data objektif, yang diperoleh dari 

pihak sekolah berupa skor akademis dan pihak psikologi (yang berwenang) 

berupa skor hasil pemeriksaan psikologis. Peserta didik yang lulus tes  psikologis 

adalah mereka yang memiliki kemampuan intelektual umum dengan kategori 

genius (IQ≥140) atau mereka yang memiliki intelektual umum dengan kategori 

cerdas (IQ≥125) yang ditunjang oleh kreativitas dan keterikatan terhadap tugas 

dalam kategori di atas rata-rata; (2) informasi data subjektif, yaitu nominasi yang 

diperoleh dari diri sendiri (self nomination), teman sebaya ( peer nomination), 

orang tua (parent nomination), dan guru (teacher nomination) sebagai hasil dari 
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pengamatan dari sejumlah ciri-ciri keterbakatan; (3) kesehatan fisik, yang 

ditunjukkan dengan surat keterangan sehat dari dokter; (4) kesediaan calon peserta 

didik percepatan dan persetujuan orang tua, yaitu  pernyataan tertulis dari pihak 

penyelenggara program percepatan  belajar untuk peserta didik dan orang tuanya 

tentang hak dan kewajiban serta hal-hal yang dianggap perlu dipatuhi untuk 

menjadi peserta  program percepatan belajar.  

Setelah penyaringan diadakan pertemuan dengan orang tua peserta didik 

bertujuan untuk menjelaskan program akselerasi yang akan diselenggarakan oleh 

sekolah dan betapa pentingnya peran serta orang tua dalam menunjang kelancaran 

dan keberhasilan program tersebut, dan dibuat kesepakatan bahwa bila nantinya 

peserta didik tidak bisa mengikuti program ini dengan baik, peserta didik tersebut 

akan dikembalikan ke program reguler.  

Peserta didik yang sudah terjaring/kelompok calon peserta didik akselarasi 

diamati oleh tim secara terus-menerus selama 2 bulan semester 1 kelas VII dalam 

hal kemampuan bersifat kritis mengemukakan pendapat baik lisan maupun 

tertulis, beradaptasi bersosialisasi dan bertanggung jawab. 

2.8.4 Dampak Pembelajaran Akselerasi 

Pembelajaran akselerasi diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada 

peserta didik yang mempunyai bakat istimewa dan kecerdasan luar biasa untuk 

mengikuti percepatan dalam menempuh pendidikannya. Untuk mencapai hasil 

yang maksimum dari pendidikan akselerasi  perlu kerja keras dalam peningkatan 

proses pendidikan, seperti perekrutan peserta didik, tenaga pengajar pilihan, 

pelaksanaan pembelajaran, kurikulum khusus, sarana prasarana, dukungan orang 

tua, lingkungan yang memadai, dan prospek masa depan yang memungkinkan.  
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Adanya pembelajaran percepatan diharapkan peserta didik berbakat tidak 

bosan di kelas, sehingga tidak menganggu, mengacau kelas, dan anak dapat maju 

terus dengan cepat. Menurut Lif (2011:215), pengaruh kuat yang mendatangkan 

akibat (baik negatif maupun positif), cukup hebat antara dua sebab sehingga 

menyebabkan perubahan. Salah satu dampak yang paling sering dialami peserta 

didik akselerasi adalah kurangnya istirahat, oleh karena itu peranan orang tua 

sangat diperlukan agar peserta didik akselerasi tetap memiliki waktu istirahat yang 

cukup.  

Banyak yang berpendapat bahwa kelas akselerasi justru membuat peserta 

didik tidak bisa mengembangkan kemampuan sosialisasi mereka. Dalam 

pandangan mereka, anak-anak akselerasi tidak beda dengan anak pada umumnya 

yang membutuhkan lingkungan bergaul yang sepadan dengan emosi anak. Anak-

anak tersebut pada dasarnya juga membutuhkan penghargaan, perwujudan diri, 

dan pendidikan nilai kemanusiaan. Relasi sosial yang luas akan menjadikan 

inidividu mampu mengerti dan melakukan apa yang diharapkan oleh lingkungan, 

sehingga memudahkan untuk menyesuaikan dengan keadaan lingkungan.  

Sebaliknya, individu dengan konsep diri negatif adalah individu yang 

mempunyai pandangan negatif terhadap dirinya, ia menilai dirinya sebagai figur 

yang mengecewakan. Penilaian yang negatif terhadap diri sendiri akan mengarah 

pada penolakan diri, sehingga individu akan cenderung mengembangkan perasaan 

tidak mampu, rendah diri, dan kurang percaya diri. Oleh karena itu timbul 

kesalahpahaman tentang makna dari pandai, cerdas atau pintar.  

Ketika orang tua misalnya, mengetahui anaknya punya IQ tinggi, bernilai 

bagus dan gemar membaca buku, orang tua bergegas memasukkan anaknya pada 
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program akselerasi, bahkan berusaha melobi sekolah agar anaknya bisa “loncat” 

kelas. Sementara secara emosi anak tersebut belum tentu dapat menyesuaikan dan 

masih senang bermain-main.   

Pendapan Chan dalam Hawadi (2006), bahwa ada 5 (lima) adjustment 

problems yang dialami oleh peserta didik akselerasi, yaitu (1) tugas sekolah yang 

tidak menantang, (2) miskinnya hubungan interpersonal, (3) harapan orang tua, 

(4) multipotensialitas dan (5) keterlibatan yang tinggi. Permasalahan ini, lebih 

rentan dialami peserta didik akselerasi khususnya yang termasuk highly gifted. 

Peserta didik highly gifted memang mengalami permasalahan sosial emosional 

lebih banyak dari pada anak normal. Hal inilah yang merupakan kekurangan dari 

program percepatan belajar (akselerasi) sehingga penyesuaian diri sosial 

emosional peserta didik tidak berjalan dengan baik.  

Menurut Hawadi (2006:19), anak akselerasi kekurangan waktu untuk 

melakukan aktivitas lain karena terlalu fokus pada akademik, kehilangan aktivitas 

yang menyangkut hubungan sosial yang seharusnya ada pada anak seusianya. 

Kekeliruan ini melahirkan anggapan bahwa program akselerasi sebagai program 

asal coba dan asal jadi yang membebani peserta didik dengan beban akademis 

yang tinggi dan tugas yang banyak. Apabila proses penjaringan dan penyaringan 

berjalan sesuai aturan dan prosedur, maka peserta didik yang mengikuti program 

ini akan mampu mengikuti program ini dengan sangat-sangat baik.  

Menurut Hawadi (2006:30), anak akselerasi dianggap sebagai simbol 

prestise sekolah yang memberikan beberapa keisitimewaan seperti fasilitas atau 

sarana belajar yang lebih lengkap di kelas akselerasi. Kesenjangan ini akan 

menimbulkan kecemburuan dari kelas lain yang merasa memiliki hak dan 
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kewajiban yang sama namun diperlakukan berbeda. Dampak dari perbedaan 

perlakuan ini akan semakin memperdalam jurang perbedaan antar program 

akselerasi dengan reguler dan akhirnya bisa menciptakan suasana belajar yang 

kurang kondusif bagi peserta didik. Oleh karena itu sekolah penyelenggara 

akselerasi harus terus membenahi diri dalam pelaksanaan akselerasi sehingga 

tidak menimbulkan kesalahpahaman dari masyarakat.  

Sekolah sebagai ujung tombak pelaksanaan program dituntut untuk 

membenahi diri dalam memandang keberadaan program akselerasi. Pandangan 

bahwa akselerasi hanya menjadi icon atau simbol dari status sekolah semata harus 

ditanggalkan dan diganti menjadi bentuk pengabdian dalam melayani peserta 

didik secara utuh dan disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Apabila sekolah 

memandang program ini sebagai bentuk layanan bagi peserta didik cerdas maka 

sekolah tidak akan main-main atau asal dalam menjalankan program ini karena 

manyangkut masa depan peserta didik dan pemenuhan hal mereka secara utuh.  

Hurlock dalam Hawadi (2006) menjelaskan bahwa individu dengan 

penilaian positif terhadap dirinya akan menyukai dan menerima keadaan dirinya 

sehingga akan mengembangkan rasa percaya diri, harga diri, serta dapat 

melakukan interaksi sosial secara tepat. Rasa percaya diri dan harga diri yang 

tumbuh seiring dengan adanya keyakinan terhadap kemampuan dirinya membuat 

individu cenderung tampil lebih aktif dan terbuka dalam melakukan hubungan 

sosial dengan orang lain.  

Menurut Nulhakim (2008:23) sebagian anak dengan IQ tinggi akan 

mengalami kesulitan dalam penyesuaian sosial, karena anak dengan IQ tinggi 

mempunyai pemahaman yang lebih cepat dan cara berpikir yang lebih maju 
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sehingga sering tidak sepadan dengan teman-temannya. Konsep diri akan 

mempengaruhi cara individu dalam bertingkah laku di tengah masyarakat. Label 

yang diberikan pada peserta didik akselerasi sebagai anak pintar dapat 

dipersepsikan negatif atau positif oleh individu yang bersangkutan. Label yang 

dipersepsi negatif membuat individu menjadi terbebani, dan cenderung akan 

membawa efek negatif terhadap perkembangan sisi psikologisnya. Individu akan 

merasa gagal dan terbuang ketika tidak dapat memenuhi tuntutan lingkungan, 

serta menjadi tidak percaya diri, merasa tidak berharga, dan rendah diri. Kondisi 

ini diperburuk dengan adanya fenomena di masyarakat yang menunjukkan bahwa 

aspek kognitif lebih dihargai daripada aspek sosial emosional. Hal tersebut dapat 

menimbulkan perasaan tertolak yang memicu munculnya konsep diri negatif pada 

peserta didik akselerasi.  

Memang secara kognitif para peserta didik kelas akselerasi dapat 

berkembang, akan tetapi dengan kesibukan yang luar biasa akibat materi 

akselerasi tersebut akhirnya porsi kehidupan sosialnya berkurang. Menurut 

Asmadi (2005:42), berbagai pengalaman sosial sebaya tidak dialami oleh peserta 

didik kelas akselerasi, mengingat waktu tempuh pembelajaran peserta didik 

akselerasi lebih banyak dibandingkan dengan peserta didik reguler.  

Permasalahan sering terjadi bahwa beberapa peserta didik yang masuk kelas 

akselerasi bukan karena keinginannya (dorongan dari dalam) melainkan karena 

orang tuanya, sehingga proses seperti itu bagi peserta didik mengakibatkan 

belajarnya tidak dapat maksimal dan tentu juga berdampak terhadap hasilnya. 

Perlu waktu dan kerja keras bagi penyelenggara program akselerasi di manapun 

untuk mampu membuktikan bahwa progam akselerasi memberikan kontribusi 
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positif bagi pendidikan Indonesia, terlepas dari berbagai kekurangan yang ada. 

Berbagai wacana yang berkembang selama ini di berbagai media informasi telah 

mampu memberikan pencerahan, khususnya dari pihak yang selama ini kontra 

terhadap peyelenggaraan program akselerasi. 

 

2.9 Faktor Penghambat dan Pendukung 

Berikut penulis uraikan faktor penghambat dan pendukung secara berurutan. 

2.9.1 Faktor Penghambat 

Kegiatan pembelajaran tidak selalu berjalan baik sesuai harapan, ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam proses pendidikan, 

seperti faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pembelajaran. Menurut 

Hermino (2014:210), faktor penghambat merupakan faktor atau keadaan yang 

membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran; kekuatan yang 

memaksa pembatalan pelaksanaan dari tujuan program. Penerapan program 

akselerasi berdasarkan  Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 

Tahun 2003, yang menjadi faktor penghambat dalam pogram akseleasri antara 

lain penilaian individu terhadap dirinya atau  konsep  diri yang mempengaruhi 

individu dalam bertingkah laku, sehingga individu menjadi tertutup dan kurang 

tertarik untuk menjalin hubungan sosial dengan teman sebayanya,  merasa tidak 

percaya diri ketika  harus berpartisipasi dalam aktivitas sosial.  

Secara psikologis pada dasarnya anak-anak akselerasi sangat rawan dari segi 

mentalnya. Ketidaksesuaian umur dengan jenjang pendidikan merupakan suatu 

masalah psikologis peserta didik itu sendiri dan ketidaksiapan menerima 

pembelajaran. Peserta didik kelas akselerasi pada umumnya dihadapkan pada dua 

masalah, mengeliminasi kesulitan akibat perkembangannya yang unik, dan juga 
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sekaligus keberbakatannya. Mereka membutuhkan pendekatan pembelajaran  dua 

arah sekaligus.  

Pertama ke arah kesulitannya di mana ia membutuhkan dukungan, stimulasi, 

terapi, remedial teaching, dan kesabaran. Kedua membutuhkan berbagai materi 

yang sesuai dengan karakteristik berpikir seorang anak berbakat yang lebih 

kepada materi yang penuh tantangan sehingga  peserta didik menjadi kurang 

kesempatan untuk bergaul  dan berinteraksi dengan teman karena dituntut untuk 

selalu berhadapan dengan  materi pelajaran, bahkan jam-jam yang seharusnya 

digunakan untuk program ekstrakurikuler juga dialokasikan untuk praktikum atau 

evaluasi materi pelajaran.  

Menurut Rahmat dalam Hawadi (2006), sosial emosional dalam kehidupan 

sehari-hari tampak pada fenomena dari para orang tua yang cenderung lebih 

bangga melihat anaknya menjadi juara kelas daripada menjadi penolong bagi 

temannya yang  mengalami kesulitan pelajaran. Banyak peserta didik akselerasi 

yang mengalami berbagai masalah, baik dalam pembelajaran maupun dalam 

penyesuaian diri di sekolah, di rumah, atau di masyarakat. Untuk mengatasi 

berbagai persoalan tersebut, hendaknya pihak sekolah mampu menciptakan 

program seperti ekstrakurikuler yang bersifat general, artinya mampu diikuti oleh 

peserta didik kelas reguler ataupun akselerasi secara bersama-sama dan membaur. 

Seperti kemah sosial, karya wisata, dan lomba antarkelas.  

Selain itu masalah yang muncul dapat diatasi dengan program bimbingan 

dan konseling yang merupakan rangkaian kegiatan yang berkesinambungan dan 

bertujuan membantu peserta didik untuk berkembang seoptimal mungkin. Guru 

BK dapat membantu perencanaan akademis, perencanaan karier perguruan tinggi, 
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dan konseling individual di bidang psikososial. Guru BK dapat memberi 

bimbingan dan konseling secara pribadi, misalnya dinamika kelompok, kunjungan 

ke perguruan tinggi, dan program magang.  

Faktor penghambat program akselerasi dibidang akademik, menurut 

Samiun (2006:2), adalah (a) mungkin saja bahan ajar yang diberikan terlalu jauh 

bagi peserta didik sehingga ia tidak mampu beradaptasi dalam lingkungan yang 

baru, dan akhirnya menjadi orang yang sedang-sedang saja (mediocre) bahkan 

mungkin juga peserta didik akan mengalami kegagalan; (b) peserta didik 

akselerasi meskipun memenuhi kualifikasi secara akademis, tetapi kurang matang 

secara sosial, fisik dan juga emosional untuk berada pada tempat yang tinggi; (c) 

peserta didik akselerasi dituntut untuk lebih cepat memutuskan karirnya, 

sedangkan pada perkembangan usianya saat itu belum dibekali kemampuan untuk 

mengambil pilihan yang tepat; (d) pengetahuan peserta didik akselerasi 

dikembangkan dengan cepat tetapi belum pada waktunya karena dia belum 

memiliki pengalaman yang cukup; (e) tuntutan anak untuk program akselerasi 

sangat besar sehingga kemampuan kreativitas berpikir divergen kurang mendapat 

perhatian. Kelemahan program akselerasi dalam hal penyesuaian diri meliputi: (a) 

peserta didik akselerasi didorong prestasinya secara akademis, dalam hal ini 

mengurangi waktunya untuk melakukan aktivitas yang lain, (b) peserta didik 

akselerasi akan kehilangan aktivitas dalam masa-masa hubungan sosial yang 

penting pada usianya.  

Penghambat program akselerasi dalam aktivitas ekstrakurikuler adalah (a) 

kebanyakan aktivitas kurikuler berkaitan dengan usia dan peserta didik kurang 

memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas penting di luar 
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kurikulum yang normal (yang sesuai dengan usianya). Hal ini juga akan 

mengurangi jumlah waktu untuk memperkenalkan masalah karir kepada mereka, 

(b) prestasi dalam berbagai kegiatan atletik adalah penting untuk setiap peserta 

didik dan kegiatan dalam program akselerasi tidak mungkin menyaingi mereka 

yang mengikuti program sekolah secara normal, yang lebih kuat dan lebih 

terampil. Kelemahan dapat terlihat pada program akselerasi dalam penyesuaian 

diri emosional antara lain (a) peserta didik akselerasi mungkin saja akan 

mengalami frustasi dengan adanya tekanan dan tuntutan yang ada dan pada 

akhirnya merasa sangat lelah sehingga akan menurunkan tingkat prestasinya dan 

bisa terjadi ia menjadi peserta didik yang underachiever atau drop out, (b) peserta 

didik akselerasi yang memiliki kesempatan dalam masa kanak-kanaknya dan 

masa remajanya, akan terisolasi atau bersikap agresif terhadap orang lain.  

Menurut Hawadi (2006:206), menjelaskan terdapat beberapa hal yang 

menjadi kelemahan dari  program akselerasi, kelemahan itu menyangkut bidang 

akademis, bidang  penyesuain diri sosial, bidang aktivitas ekstrakurikuler, dan 

bidang penyesuaian diri emosional, yakni pengetahuan peserta didik akselerasi 

dikembangkan dengan cepat, tetapi  belum pada waktunya karena ia belum 

memiliki pengalaman yang cukup. Pengalaman yang dialami anak seusianya bisa 

jadi tidak dialaminya di sekolah, tuntutan akademik kadang membuat perserta 

didik akselerasi kehilangan kreativitas, kekurangan waktu bermain dengan peserta 

didik sebayanya, kehilangan aktivitas sosial yang penting dalam usia yang 

sebenarnya.  
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2.9.2  Faktor Pendukung 

Mewujudkan proses belajar-mengajar yang kondusif, dan efektif guna 

menunjang pelaksanaan pembelajaran progam akselerasi diperlukan dukungan 

dan kebijakan dari berbagai pihak. Guru yang mengajar dikelas akselerasi dituntut 

kreatif pada pembelajaran yang relevan, metode pembelajaran yang variatif 

relevan dengan kebutuhan peserta didik. Hal tersebut akan membantu 

mewujudkan pelaksanaan pembelajaran di kelas akselerasi secara efektif dan 

produktif. Untuk mewujudkan  proses belajar-mengajar yang kondusif dan efektif 

diperlukan dukungan seperti interaksi sosial yang merupakan syarat utama 

terjadinya aktivitas-aktivitas dalam pembelajaran. Menurut Soekanto (2012:55), 

interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang 

menyangkut hubungan antara orang- perorangan, antara kelompok-kelompok 

manusia, maupun antar orang-perorangan dengan kelompok manusia. Komunikasi 

yang baik, memungkinkan kerjasama antar orang perorangan, guru dengan peserta 

didik, atau antara peserta didik dengan peserta didik.  

Program akselerasi dalam dunia pendidikan diberlakukan pada beberapa 

sekolah dengan tujuan untuk memberikan perhatian kepada peserta didik-peserta 

didik yang memiliki bakat pada bidang tertentu. Program akselerasi dalam dunia 

pendidikan memiliki efek positif dan negatif secara langsung pada  perkembangan 

anak didik. Menurut Alsa (2007:8), beberapa faktor pendukung dalam 

pelaksanaan program akselerasi antara lain, (1) lebih memberikan tantangan dari 

pada program reguler; (2) memberi kesempatan untuk belajar lebih mendekati 

kesesuaians dengan kemampuan, sehingga mendorong motivasi belajar; (3) 

terstimulasi oleh lingkungan sosial karena berada dalam satu kelas dengan peserta 
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didik lain yang kemampuan intelektualnya sebanding, sehingga lebih memberikan 

tantangan dan tidak memungkinkan  bermalas-malasan dalam belajar; (4) dapat 

lulus lebih cepat sehingga memungkinkan meraih gelar sarjana pada usia yang 

relatif muda; (5) tidak banyak membebani biaya orang tua dan pemerintah. 

Sebagai model pembelajaran lompat kelas, peserta didik diberi kesempatan untuk 

mengikuti pelajaran pada kelas yang lebih tinggi. Kurikulum program, menunjuk 

pada peringkasan program sehingga dapat dijalankan dalam waktu yang lebih 

cepat.  

Alsa (2012:45) menyatakan bahwa faktor pendukung dalam sistem 

belajar-mengajar dan pengelolaan kelas akselerasi memiliki perbedaan secara 

substansial dengan kelas reguler terutama dalam hal sebagai berikut: (1) sistem 

belajar, sistem belajar yang dipergunakan dalam kelas akselerasi merupakan 

sistem belajar inovatif-kondusif yang dengan sendirinya mampu menumbuhkan 

kreatifitas peserta didik. Sistem tersebut mencakup semua aspek pembelajaran 

sebagaiman yang dikemukakan oleh Bloom, yaitu kognisi, afeksi, dan 

psikomotoris peserta didik; (2) kurikulum yang berlaku dalam kelas akselerasi 

adalah sistem paket. Peserta didik akselerasi mampu menyelesaikan studinya 

kuarng dari 3 tahun; (3) sebagai kelas yang diidentikkan dengan model kelas 

pilihan, maka segala fasilitas yang memungkinkan untuk menunjang keberhasilan 

pembelajaran sebisa mungkin diupayakan, termasuk didalamnya adalah sarana 

prasarana penunjang; (4) sebagai kelas yang peserta didiknya  berada di atas rata-

rata (superior), agar mereka dapat mengembangkan kreativitas dan 

kemampunnya. Maka sudah selayaknya semua tenaga pengajarnya berstandar 
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kelayakan, baik kualitas personal (kompetensi, profesionalitas, efektivitas maupun 

leadership), kualifkasi pendidikan serta relevansi pendidikannya.  

Menurut Samiun (2006:1), beberapa keuntungan program kelas akselerasi 

bagi anak  antara lain (1) peserta didik yang telah terbiasa bersiap dengan bahan 

pelajaran akan belajar lebih baik dan efisien; (2) peserta didik yang belajar pada 

tingkat yang telah dipersiapkan dan menguasai keterampilan belajarnya akan 

menjadi peserta didik yang paling efektif; (3) percepatan waktu belajar di sekolah 

formal akan meningkatkan produktivitas peserta didik, dan kehidupan pribadinya 

pada waktu yang lain.  

Pelaksanaan pembelajaran progam  akselerasi memerlukan dukungan dan 

kebijakan dari berbagai pihak. Guru yang mengajar dikelas akselerasi di samping 

bagus dalam pengembangan berfikir logika, etika, dan estetika juga dituntut 

pengembangan berfikir kreatif pada pembelajaran yang relevan. Begitu juga 

dengan metode pembelajaran yang variatif relevan dengan kebutuhan peserta 

didik, akan membantu dalam mewujudkan pelaksanaan pembelajaran di kelas 

akselerasi secara efektif dan produktif. Guru adalah orang yang sangat 

berpengaruh dalam proses belajar-mengajar, guru harus bersikap toleran, dapat 

memberikan insiprasi, bimbingan dan kesempatan bagi mereka untuk 

mencobakan kemampuan mereka untuk mengadakan eksplorasi dan menghasilkan 

sesuatu. Pelayanan bimbingan dan konseling sangat diperlukan agar potensi 

keberbakatan tinggi yang dimiliki oleh peserta didik dapat dikembangkan dan 

tersalur secara optimal. Program bimbingan dan konseling diarahkan untuk dapat 

menjaga terjadinya keseimbangan dalam keserasian dalam perkembangan 

intelektual, emosional dan sosial. 

http://www.parenting.co.id/article/usia.sekolah/akselerasi.bukan.sekadar.lompat.kelas/001/004/902
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2.10 Penelitian yang Relevan 

Penelitian 1 

Judul penelitian Implementasi Kebijakan Program Akselerasi di Kantor 

Wilayah Kemetrian Agama Propinsi jawa Timur ditulis oleh Indah Hasnawati 

tahun 2013. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi 

kebijakan program akselerasi di Kantor Wilayah Kemetrian Agama Propinsi jawa 

Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus. 

Hasil penelitian menunjukkan program akselerasi adalah salah satu kebijakan 

pemerintah yang dilaksanakan sebagai suatu responsi terhadap permasalahan dan 

kebutuhan layanan pendidikan. Penyelenggaraan program akselerasi madrasah 

harus benar-benar memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sesuai peraturan dari 

Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. 

 Penelitian 2 

 Judul penelitian ini adalah Evaluasi Program Akselerasi di SMA N 1 

Karanganyar Tahun Ajaran ditulis oleh Dwi Astutik tahun 2013. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengevaluasi program. Metode yang diterapkana 

adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian 

evaluatif dengan menggunakan CIPP. Hasil penelitian ini adalah program 

akselerasi memiliki tujuan untuk mewadahi peserta didik yang memiliki 

kecerdasan dan bakat istimewa. Keberadaan program akselerasi merupakan 

implementasi kebijakan dari pemerintah untuk mewadahi peserta didik agar 

mereka tidak terabaikan sebagai potensi bangsa. Akan tetapi, dalam proses 

penyelenggaraan di lapangan, masih terdapat implementasi yang memerlukan 

pembenahan, antara lain dalam hal sarana prasarana. Program akselerasi yang 
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berjalan kurang sesuai dengan tujuan dan sasaran, maka perlu adanya usaha dari 

pemerintah sebagai pengambil kebijakan untuk melakukan perbaikan dalam 

menyelenggarakan program akselerasi di SMA N 1 Karanganyar melalui evaluasi 

menyeluruh terhadap sekolah penyelenggara program akselerasi.  

 Penelitian 3 

 Judul penelitiannya adalah Student Evaluation of Accelerated Program at 

the University of Miami, ditulis oleh Jrffrey P Jacobs, Robert E. Hinkey, dan J. 

Phillip Pennel tahun 1985. Metode yang diaplikasikan adalah komparasi dengan 

teknik survei. Pada akhir program kedua kelas disurvei antara kelas yang dikenai 

program akselerasi dengan kelas tradisional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

80% peserta didik tradisional merasa setara kemampuannya dengan peserta didik 

yang mengikuti program percepatan, 41% peserta didik program percepatan 

menunjukkan kurang kematangannya (kedewasaan) secara rata-rata anggota kelas. 

Kelas tradisional merasa kelas percepatan mengikuti kurikulum yang kaku 

sebanyak 76% dan tidak memiliki latar belakang non-sain sebanyak 68%. 

Program percepatan akan mempengaruhi masa depan secara negatif  untuk 

kepentingan profesionalitas pada kelas program percepatan sebesar 59% dan 

kompetensi media sebesar 34%. Persentase yang lebih besar kelas percepatan dari 

pada kelas tradisional yakni 63% berbanding 48%. Peserta program merasa 

dipersiapkan dengan baik secara akademik sebesar 82%, secara emosional sebesar 

91%. Peserta program percepatan unggul secara akademik dan dalam kirukulum 

praklinis. 
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2.11 Kerangaka Pikir 

Menurut Sugiyono (2013:58), kerangka pikir adalah sintesa dari berbgai 

teori dan hasil penelitian yang menunjukan lingkup atau variabel atau lebih yang 

diteliti, perbandingan nilai satu variabel atau lebih pada sampel atau waktu yang 

berbeda, hubungan dua variabel atau lebih dan pengaruh pada sampel variabel 

yang berbeda. Moleong (2014:351) kerangka berpikir merupakan penjelasan 

secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti dari hasil penelitian 

disintesiskan sebagai suatu model yang dapat dimanfatkan oleh peneliti. Kerangka 

pikir merupakan suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika 

perjalanan sebuah penelitian. Fungsi kerangka pikir untuk memperoleh 

kesimpulan hasil penelitian tentang penyelesaian atas masalah yang telah 

dirumuskan.  

Kerangka pikir dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana alur proses 

penelitian menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan deskriptif 

kualitatif, yang berjudul implementasi pendidikan pembelajaran akselerasi di 

Sekolah penyelenggara Lampung Tengah. Kerangka pikir membahas tiga aspek 

yaitu proses, input dan output. Kerangka pikir dapat dilihat dengan menggunakan 

sistem dibawah ini. Menurut Subroto (2004:18), sistem adalah keseluruhan yang 

terdiri dari bagian-bagian yang berinteraksi dalam suatu proses untuk mengubah 

masukan menjadi keluaran, atau input dan out put. Masukannya merupakan bahan 

mentah yang berasal dari luar sistem yaitu in put peserta didik akselerasi yang 

mempunyai kecerdasan dan bakat istimewa. Proses mengajar dan menyajikan 

bahan pelajaran  menggunakan teknik penyajian yang dikuasai sehingga materi 

yang disampaikan dapat ditangkap dan dipahami peserta didik dengan baik. 
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Kegiatan pembelajaran tidak terpaku dengan menggunakan satu metode, tetapi  

menggunakan metode bervariasi agar pembelajaran tidak membosankan, tetapi 

menarik perhatian anak didik, sehingga pola berpikir peserta didik menjadi lebih 

kreatif dan mengembangkan suatu konsep belajar yang baik sehingga menjadi 

manusia yang berkepribadian, terampil dan berahklak mulia. Hal ini menunjukkan 

bahwa program berjalan dengan baik.  

Mutu lulusan atau out put akan sangat tergantung kepada mutu masukan, 

jika masukan bagus maka mutu keluaran berkualitas. Manajemen pembelajaran 

yang perlu diperhatikan adalah perencanaan pembelajaran akselerasi meliputi 

perencanaan penyelenggaraan, pelaksanaan penerimaan peserta didik/peserta 

didik baru, seleksi guru, kurikulum. Pelaksanaan pembelajaran akselerasi 

merupakan tanggung jawab kepala sekolah bersama tim yang ditunjuk,  meliputi 

pemilihan atau penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi program, prosedur, 

sistem, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.  

Evaluasi pembelajaran akselerasi bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh 

penyelenggaraan pembelajaran akselerasi mencapai tujuan dan untuk mengetahui 

hambatan-hambatan apa yang dirasakan dalam pelaksanaan pembelajaran 

program akselerasi untuk dapat dipakai sebagai pijakan perencanaan 

selanjutnya/replanning. Faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor 

pendukung, seperti peserta didik akselerasi itu sendiri, ruang kelas yang kondusif, 

guru yang profesional, serta kerjasama guru dan kepala sekolah yang baik. Faktor 

penghambat, seperti faktor ekonomi peserta didik, waktu yang tidak 

dimanajemeni dengan baik, dan lingkungan yang tidak kondusif. Penulis 

gambarkan kerangka pikir dalam diagram gambar di bawah ini. 
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Gambar : 2.4  Kerangka Pikir Penelitian 

Process 
Proposal akselerasi 

In put 
Peserta didik 

1. Perencanaaan 

2. Pelaksanaan 

3. Evaluasi 

4.  

Out put 
Proses belajar yang 

berkualitas dan 

berjalannya program 

dengan baik 

Faktor penghambat dan 

faktor pendukung program 

akselerasi 



 

 
 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Rancangan  Penelitian 

Penelitian pendidikan dilakukan untuk mengembangkan, menemukan dan 

menguji kebenaran dari suatu konsep, prinsip, pengetahuan dan pendidikan secara 

umum. Berdasarkan pendekatan yang mendasar secara garis besar dapat 

dibedakan dua macam yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kuantitatif. 

Penelitian kualitatif percaya bahwa kebenaran adalah dinamis dan dapat 

ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya 

dengan situasi sosial. Penelitian kualitatif menggunakan lingkungan alamiah 

sebagai sumber data. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu situasi sosial.  

Menurut Sugiyono (2009:15), penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postpositifsime, digunakan untuk meneliti pada kondisi 

objek alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah 

sebagai instrumen kunci, pengambilan sample sumber dan data dilakukan secara 

purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi 

(gabungan) analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan pada makna dari pada generalisasi.  

Menurut Moleong (2014:4), penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menghasilkan  data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang 
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individu secara holistik dan utuh. Penelitian kualitatif dilakukan pada objek yang 

alamiah maksudnya objek yang berkembang apa adanya tidak dimanipulasi oleh 

peneliti dan kehadiran peneliti. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang 

individu secara holistik dan utuh. Penelitian kualitatif menggunakan rancangan 

studi kasus dengan pertimbangan bahwa permasalahan dalam penelitian masih 

belum jelas, dalam melakukan penelitian setting berlangsung di ruang kepala 

sekolah sebagai tempat sumber informasi dalam observasi, ruang kelas akselerasi 

sebagai tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, ruang usaha kesehatan 

sekolah, ruang guru, ruang bimbingan penyuluhan, ruang perpustakaan dan 

sebagainya, yang peneliti anggap bermanfaat sebagai tempat sumber data.  

Desain atau rancangan penelitian merupakan rencana dalam mengumpulkan 

dan mengolah data agar dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan penelitian, 

secara umum rancangan penelitian adalah pokok-pokok perencanaan seluruh 

penelitian yang tertuang dalam satu kesatuan naskah secara ringkas, jelas dan 

utuh.  

Rancangan penelitian dibuat dengan tujuan agar pelaksanaan penelitian 

dapat dijalankan dengan baik, benar dan lancar. Rancangan desain penelitian 

kualitatif dimulai secara teknis membicarakan masing-masing bagian konstruksi 

desain penelitian seperti judul penelitan; latar belakang masalah; rumusan 

masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian; tinjauan pustaka; hipotesis; 

konsep-konsep penelitian; sumber data; metode pengumpulan data; rancangan 

analisa dan metode analisa, karena penelitian kualitatif menurut Sugiyono 

(2013:231), penelitian lebih bersifat deskriptif yaitu data yang terkumpul 

berbentuk kata atau gambar, tidak mementingkan angka, tetapi lebih pada proses. 
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3.2  Tempat/Lokasi  Penelitian 

Topik yang dikaji dalam penelitian ini adalah implementasi pendidikan 

program akselerasi di SMP Negeri 3 Way Pengubuan Lampung Tengah. SMP 

Negeri 3 Way Pengubuan Lampung Tengah berlokasi di Lempuyang Bandar, 

Way Pengubuan, Lampung Tengah. Sekolah ini terletak pada posisi yang cukup 

strategis di pinggir jalan lintas Timur Sumatera Km. 78 sehingga mudah 

dijangkau. Sekolah ini bekerja sama dengan perusahaan PT. Great Giant 

Pineapple (PT GGP), dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam 

bentuk MoU antara PT. GGP No. 500/0767/MOU/2003 dan Pemerintah 

Kabuparen Lampung Tengah No 16/GA-GGP/V/2003 tanggal 20 Mei 2003. 

Tenaga pendidik dan kependidkan dalam usia yang potensial produktif, kualifikasi 

pendidikan sarjana, dengan suasana kerja yang kondusif untuk melaksanakan 

aktivitas pendidikan. 

 

3.3 Waktu Penelitian 

Sugiyono (2011:37) menyatakan bahwa waktu penelitian kualitatif pada 

umumnya penelitian kualitatif cukup lama, karena tujuan penelitian kualitatif 

bersifat penemuan, namun demikian kemungkinan jangka penelitian berlangsung 

dalam waktu yang pendek, bila telah ditemukan sesuatu dan datanya sudah jenuh. 

Penelitian dimulai pada bulan Maret  2015 sampai April 2016.  

 

3.4 Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti di lokasi penelitian sangatlah penting karena untuk 

mendapatkan data yang lengkap. Tanpa kehadiran peneliti maka penelitian tidak 

akan berjalan dengan lancar dan data pun tidak akan didapatkan. Dalam penelitian 
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kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat 

pengumpul data utama.  

Peneliti datang langsung ke lokasi penelitian SMP Negeri 3 Way 

Pengubuan, yang menjadi objek penelitian untuk mendapat data sebanyak-

banyaknya dengan cara menggali informasi dari kepala sekolah dan stafnya. 

Mengajukan beberapa pertanyaan secara rinci dan teratur yang terkait dengan 

fokus penelitian. Sehingga data dapat diperoleh secara valid serta dapat 

dipertanggungjawabkan baik  berupa lisan maupun tulisan tentang program 

akselerasi mulai pra lapangan sampai proses penggalian data selesai.  

Kehadiran peneliti di SMP Negeri 3 Way Pengubuan bersama kepala 

sekolah untuk melakukan observasi lingkungan. Dalam observasi  peneliti secara 

langsung terlibat dalam kegiatam sehari-hari mengamati situasi sebagai sumber 

data, misalnya bagaimana perilaku siswa, semangat siswa, kemampuan manajerial 

kepala sekolah, hubungan antar guru, lingkungan sekolah, sarana prasarana 

sekolah, hubungan guru dengan siswa, interaksi siswa dengan siswa lainnya. 

Kehadiran peneliti untuk melakukan observasi sebagai pelengkap data yang masih 

kurang berupa arsip dan foto-foto selama kegiatan program akselerasi 

dilaksanakan, dan melihat secara langsung pelaksanaan proses belajar mengajar di 

kelas akselerasi. 
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Tabel 3.1 Pelaksanaan Kehadiran Peneliti dalam Pengumpulan Data 

Kegiatan  No Nara Sumber Jabatan  Waktu  

W
aw

an
ca

ra
 

1 Drs. Sarjito, M.M. Kepala Dinas Jumat, 26 November 

2015, pukul 10.05 s.d 

11.00 

2 Budi Pranoto, S.Pd Kepala Sekolah  Minggu, 19 September 

2015, pukul 13.50 s.d 

14.30 

3 Bambang Sapto 

Nugroho, S.Pd. 

Wakil Kepala 

Sekolah 

Kesiswaan 

Senin 16 November 

2015, pukul 13.50 s.d 

14.20 

4 Iffah Juhida, S.Pd. Wakil Kepala 

Sekolah 

Kurikulum 

Selasa 08 Desember 

2015, pukul 09.09 s.d 

10.40 

5 Novilia, S.Pd Wakil Kepala 

Sekolah sarpras 

Selasa 08 Desember 

2015, pukul 10.45 s.d 

11.02 

6 Yani Farida Etfah, 

S.H. 

Guru  Selasa 2 November 

2015, pukul 09.00 s.d 

09.45 

7 Yuni Kurniati, 

S.Pd. 

Guru  Selasa, 08 Desember 

2015, pukul 09.09 s.d 

10.40 

8 Siska Wulandari, 

S.Pd. 

Guru  Minggu, 10 Januari 

2016, pukul 09.00 s.d 

11.30 

9 Orang tua A Orang tua 

alumni 

Selasa, 08 Desember 

2015, pukul 10.45 s.d 

10.10 

10 Tursiyem, S.Pd.  Guru BP Rabu, 08 Desember 

2015, pukul 09.09 s.d 

10.40 

11 Dian Ratna Pertiwi, 

S.Pd. 

Guru BP Rabu, 08 Desember 

2015, pukul 10.45 s.d 

11.40 

12 Siswa A Alumni  Kamis 4 November 

2015, pukul 09.00 s.d 

09.15 

13 Siswa B Alumni Kamis 4 November 

2015, pukul 09.45 s.d 

10.00 

14 Siswa C Alumni Jumat 5 November 

2015, pukul 09.00 s.d 

09.25 

15 Orang tua B Orang tua 

alumni 

Jumat 5 November 

2015, pukul 09.30 s.d 

09.45 
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3.5     Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian kualitatif dikelompokan menjadi dua  yaitu 

data yang bersumber dari  manusia dan  data yang bersumber dari bukan manusia. 

Sumber data yang berasal dari  manusia memiliki fungsi sebagai subjek atau 

informan kunci, sumber informasinya dapat diperoleh melalui kepala dinas 

pendidikan Lampung Tengah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, siswa 

alumni dan siswa akselerasi. Disamping informasi yang bersumber dari manusia, 

ada informasi yang diperoleh melalui sumber-sumber lain, berupa dokumen 

penunjang seperti foto, catatan, buku saku, arsip-arsip dan dokumentasi hasil 

wawancara maupun liputan selama proses penelitian berlangsung. Menurut 

Sugiyono (2013:37), terdapat dua macam data dalam penelitian, yaitu data 

kualitatif dan data kuantitatif.  Data kualitatif adalah data yang terbentuk kata, 

kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto, sedang data 

kuantitatif berupa angka. 

Tebel 3.2 Sumber data dalam penelitian 

No  Informan  Jumlah 

1 Kepala dinas pendidikan Kab. Lampung Tengah 1 

2 Kepala sekolah 1 

3 Wakil kepala sekolah bidang kurikulum 1 

4 Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan 1 

5 Wakil kepala sekolah bidang sapras 1 

6 Guru 3 

7 BP  2 

8 Siswa dan alumni 3 

9 Orang tua siswa 2 

Jumlah  15 

 

 

Sumber data yang diperoleh dari dokumen pendukung dapat berfungsi 

sebagai indikator pelaksanaan program akselerasi di SMP Negeri 3 Way 

Pengubuan, yang mencakup semua aspek terkait dengan fokus penelitian, baik 
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dokumen yang berbentuk foto, gambar, daftar, buku dan dokumen lain tentang 

pelaksanaan program akselerasi di SMP Negeri 3 Way Pengubuan Lampung 

Tengah. 

 

 

3.6    Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang penting dalam 

penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang 

memiliki kredibilitas tinggi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah:  

 

3.6.1 Wawancara 

Menurut Moleong (2014:196), wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu.  

Menurut Sudijono (2012:82), wawancara adalah cara menghimpun bahan-

bahan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, 

berhadapan muka dengan arah dan tujuan yang telah ditentukan. Wawancara yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, agar peneliti 

lebih leluasa untuk meggali informasi selengkapnya dan sedalam mungkin dalam 

suasana santai dan rilek. Sugiyono (2008:72), mengungkapkan wawancara 

adalahmerupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui 

tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.  
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Secara garis besar pertanyaan yang ditujukan antara lain mengenai (1) 

perencanaan program akselerasi; (2) pelaksanaan program akselerasi; (3) evaluasi 

tentang pelaksanaan program akselerasi; (4) faktor yang menjadikan penghambat 

dalam pelaksanaan program akselerasi; (5) faktor pendukung dalam pelaksanaan 

program akselerasi di SMP Negeri 3 Way Pengubuan. Wawancara dengan kepala 

dinas, kepala sekolah, wakasek kurikulum mengenai latar belakang 

diselenggarakannya program akselerasi. Wawancara dengan guru pengajar 

sekaligus sebagai wali kelas di program akselerasi mengenai implementasi 

manajemen pembelajaran secara lebih rinci. Wawancara dengan siswa program 

akselerasi mengenai pelaksanaan pembelajaran di kelas. Semua pertanyaan yang 

ada pada penelitian ini ditujukan kepada semua informan  dengan prinsif efektif 

dan efesien artinya dalam waktu seminimal mungkin diperoleh informasi 

semaksimal mungkin. 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Matrik Wawancara  

NO 

 

    FOKUS 

PENELITIAN 

         PERTANYAAN SUMBER 

DATA 

1 

 

 

 

P erencanaan 

progam  

akselersi 

 

1. Apa yang menjadi alasan untuk 

menyelenggarakan program 

akselerasi? 

2. Upaya apa saja yang perlu 

disiapkan dalam perencanaan 

program akselerasi 

3. Apa saja yang menjadi kendala 

dalam perencanaan program 

akselerasi? 

 

1. Kep Sek 

2. Kasi 

Kurikulum. 

3. Tim 

Akselera 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

P elaksanaan 

program 

akselerasi 

 

 

1. Bagaimana pelaksanaannya 

setelah perencanaan program 

akselerasi tersusun? 

2. Apa saja yang perlu disiapkan 

dalam pelaksanaan program 

akselerasi? 

3. Seperti apakah pelaksanaan 

kurikulum yang akan diterapkan? 

1. KepSek 

2. Waka 

3. Guru 

4. Siswa 

5. Ortu Siswa  
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4. Bagaimana cara rekrutmen 

siswanya? 

 

3 

 

Evaluasi 

program 

semester, 

tahunan 

 

 

1. Apakah bedanya evaluasi 

program akselerasi dengan 

program reguler? 

2. Berapa kali pelaksanaan evaluasi 

diadakan? 

 

1. KepSek 

2. Guru 

 

4 

 

 

 

 

Faktor 

penghambat 

 

 

 

 

 

1. Apa saja yang menjadi 

penghambat dalam pelaksanaan 

program akselerasi? 

1. Kep Sek 

2. Kasi 

Kurikulum. 

3. Tim 

Akselera 

4. Guru 

5. Siswa 

 

5 

 

 

Faktor 

pendukung 

1. Faktor apa saja yang menjadi 

pendukung pelaksanaan program 

akselerasi? 

1. Kep Sek 

2. Kasi 

Kurikulum. 

3. Tim 

Akselera 

4. Guru 

5. Siswa  

 

3.6.2 Observasi 

Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data dimana hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada 

informan, terkadang masih belum lengkap. Hasil observasi berupa aktivitas, 

kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, yang dilakukan untuk 

memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian dan  untuk menjawab 

pertanyaan penelitian.  

Menurut Bungin (2007:115), mengemukakan beberapa bentuk observasi 

salah satunya adalah Observasi partisipasi (participant observation) adalah 

metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian 
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melalui pengamatan dan pengindraan dimana observer atau peneliti benar-benar 

terlibat dalam keseharian responden. Menurut Sudijono (2012:76), observasi 

adalah cara menghimpun bahan-bahan atau keterangan berdasarkan data yang 

dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematika 

terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan.  

Jenis observasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah observasi tidak  

terstruktur, yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan 

diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa 

yang akan diamati. Erickson dan Stainback dalam Sugiyono (2013:231) 

menyatakan beberapa manfaat observasi: (1) peneliti akan lebih memahami 

konteks sehingga dapat diperoleh pandangan yang menyeluruh; (2) peneliti akan 

mendapatkan pengalaman langsung; (3) peneliti dapat melihat hal-hal yang 

kurang atau yang tidak diamati orang lain; (4) peneliti dapat menemukan hal-hal 

yang tidak diungkapkan responden; (5) dengan observasi peneliti dapat 

menemukan hal-hal yang tidak dipersepsi responden; (6) melalui observasi 

peneliti tidak hanya memperoleh data tapi juga mendapatkan kesan-kesan pribadi 

dan merasakan situasi sosial yang diteliti.  

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini tujuannya untuk mengetahui 

berbagai aspek mengenai perancanaan, pelaksanaan, evaluasi, faktor penghambat 

dan faktor pendukung progran kelas akselerasi di SMP Negeri 3 Way Pengubuan. 

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui observasi adalah lembar 

observasi, dimana lembar observasi ini untuk mencatat hal-hal yang berkaitan 

dengan pelaksanaan program akselerasi. Lembar observasi digunakan agar lebih 

efektif sehingga segala pengamatan dapat terekam. Observasi dilakukan adalah 
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untuk (1) melihat dan mengamati secara langsung tentang obyek yang diamati; (2) 

dapat langsung mengamati sumber yang diteliti; (3) mencata hal-hal yang 

menjadikan obyek penelitian. Adapun obyek yangdiobservasi antaralain: 

kehadiran kepala sekolah, koordinasi kepala sekolah dengan guru dan siswa, 

sarana fisik, non fisik pendukung proses pembelajaran, pemanfaatan sarana dan 

prasarana. Berikut lembar observasi yang digunakan dalam penelitian ini seperti 

tercamtum dibawah ini. 

Tabel 3.4 Lembar Observasi 

 

NO                  ASPEK PENGAMATAN    KETERANGAN 

 

1 

P erencanaan 

1. Perencanaan penyusunan program. 

2. Perencanaan guru &pengelola akselerasi. 

3. Perencanaan kurikulum. 

4. Perencanaan fasilitas sapras 

Sebagian data sudah 

hilang 

 

2 

P elaksanaan 

1. Pelaksanaan  rekrutmen siswa 

2. Pelaksanaan  KBM 

3. Pelaksanaan Kurikulum 

4. Pelayanan BK 

Bukti fisik masih ada 

 

3 

 

1.Evaluasi program semester  

2. Evaluasi program tahunan 

3. Ulangan harian 

Terlampui 

 

 

3.6.3 Dokumentasi 

 

Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi 

penelitian baik berupa sumber tertulis maupun karya-karya yang monumental 

yang semuanya dapat memberikan informasi dalam proses penelitian. 

Pengumpulan data melalui dokumen digunakan untuk melengkapi data yang 

diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.  



88 
 

 

Menurut Bungin (2007:121), metode dokumenter adalah salah satu metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk 

menelusuri data historie. Menurut Sugiyono (2007:329), menyatakan bahwa 

dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang  berbentuk 

tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Sebagian besar 

data yang ada untuk mendukung penelitian adalah berbentuk surat-surat, buku 

arsip, foto-foto, proposal, SK, test psykotes, dan sebagainya. Bungin (2007:122) 

menyatakan bahwa tingkat kredibilitas suatu hasil penelitian kualitatif sedikit 

banyaknya ditentukan pula oleh penggunaan dan pemanfaatan dokumen yang ada. 

Dengan dokumen ini diharapkan data yang diperlukan menjadi benar benar valid. 

Selain itu dengan menganalisis dokumen peneliti dapat mengetahui pelaksanan 

pembelajaran program akselerasi yang selama ini pernah dilaksanakan.  

Alasan peneliti menggunakan metode dokumentasi antra lain, sebagai bukti 

untuk pengujian, merupakan sumber yang stabil dari semua informasi, dapat 

memperluas pengetahuan peneliti terhadap situasi yang diteliti, mudah diperoleh 

atau didapat. Semua data yang terkumpul melalui teknik wawancara, observasi 

dan dokumentasi di analisis dan dikelompokkan sesuai dengan kategori masing-

masing. Pengkodean dibuat berdasarkan pada teknik pengumpulan data, 

kelompok informan dan waktu penelitian. Berikut daftar dokumen yang penulis 

observasi. 
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Tabel 3.5 Daftar Dokumen 

 

NO                           Jenis Dokumen 

1 Data tentang  

 Pengawas sekolah 

 Kepala sekolah  

 Wakil kepala sekolah 

 Guru dan staf TU 

 Siswa 

2 Kurikulum 

 Kurikulum  

 Perangkat pembelajaran 

 Persiapan materi pembelajaran 

 Pembagian jam mengajar guru 

3 Sarana dan prasarana 

 Denah lokasi SMP Negeri 3 Way Pengubuan 

 Denah bangunan sekolah 

 Gedung dan ruangan yang ada 

 Ruang akselerasi 

 Ruang yang memfasilitasi dalam pembelajaran 

 Bantuan sarana fisik dari kabupaten dinas setempat 

 Fasilitas lain yang memadai 

4 Organisasi 

 Struktur organisasi sekolah 

 Struktur organisasi komite sekolah 

 SK dari dinas mengenai program kelas akselerasi 

5 Sejarah 

 Sejarah berdirinya SMP Negeri 3 Way Pengubuan 

 Sejarah berdirinya program akselerasi 

 

 

3.7 Teknik Analisa Data 

Untuk menghasilkan penelitian yang inovatif, banyak hal yang perlu kita 

perhatikan yaitu sebelum pelaksanaan penelitian, saat penelitian sampai pada 

penulisan hasil penelitian. Rangkaian kegiatan tersebut merupakan kunci 

keberhasilan dalam suatu penelitian. Dengan kata lain, rencana penelitian, proses 

penelitian dan penulisan hasil penelitian harus menjadi fokus utama penelitian.  

Analisis data dianggap sebagai kunci utama dalam suatu penelitian, karena 

dengan cara menganalisis data yang benar dan sesuai kita dapat menuangkan hasil 
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penelitian sebagai suatu laporan ilmiah yang dapat diambil manfaatnya. Sehingga 

peneliti yang bijak harus mengetahui segala teori-teori yang berkaiatan dengan 

analisis data agar dapat melakukan penelitian sesuai yang mereka inginkan. 

Teori Miles dan Hubermen  (1992) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis 

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 

sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan 

tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi 

reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) serta Penarikan 

kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification). 

3.7.1 Pengumpulan Data 

Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan 

dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung. 

Proses analisis pengumpulan data menurut  Miles & Huberman (1992), dapat 

dilakukan dengan berbagai macam cara melalui waancara, pengamatan, observasi, 

dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian. Tahap analisis atau pengumpulan 

data ini bisa dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, 

mengumpulkan data, dan lain sebagainya. 

3.7.2 Reduksi Data 

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang di gunakan adalah dengan 

menggunakan reduksi data,  menurut Miles & Huberman (1992:16), sebagai 

proses pemilihan, pemusatan  perhatian pada penyederhanaan, pengabstakan, dan 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 

Reduksi data  berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi 
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penelitian kualitatif berlangsung. Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat 

reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data 

yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk 

menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun 

secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan 

maknanya. Pada proses reduksi data, hanya temuan data atau temuan yang 

berkenaan dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi. Sedangkan data 

yang tidak berkaitan dengan masalah  penelitian dibuang. Dengan kata lain 

reduksi data digunakan untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan dan membuang yang tidak penting, serta mengorganisasikan data, 

sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan. 

3.7.3 Penyajian Data 

Penyajian data dilakukan, menurut Milles & Huberman (1992:18), untuk 

memudahkan memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya. 

Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan 

tabel. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat 

menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, agar peneliti tidak kesulitan 

dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu 

dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat naratif, matrik atau grafik 

untuk memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut. Dengan demikian 

peneliti dapat tetap menguasai data dan tidak tenggelam dalam kesimpulan 

informasi yang dapat membosankan. Hal ini dilakukan karena data yang 

terpencar-pencar dan kurang tersusun dengan baik dapat mempengaruhi peneliti 

dalam bertindak secara ceroboh dan mengambil kesimpulan yang memihak, 
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tersekat-sekat daan tidak mendasar. Untuk display data harus disadari sebagai 

bagian dalam analisis data. 

Tabel 3.6 Pengkodean Informan 

Teknik pengumpuan data Kode Sumber data Kode  

Wawancara W Kepala Dinas KD 

Observasi O Kepala Sekolah KS 

Dokumentasi D Wakil Kepala Sekolah WS 

  Guru. Gr 

Orang Tua Wali OTW 

Siswa  S 

 

  W KD K1 5 7 2015 

Wawancara        

       

Kepala Dinas        

       

Informan ke       

       

Tanggal  wawancara       

       

Bulan wawancara       

       

Tahun wawancara       

 

Gambar 3.1 Koding Wawancara 

3.7.4 Penarikan Kesimpulan 

Menurut Milles & Huberman (1992), penarikan kesimpulan dilakukan dari 

hasil penyajian data. Penelitian kualitatif biasanya kesimpulan mungkin dapat 

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga 

tidak menjawab rumusan masalah.  

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung 

seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka 

selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap 

maka diambil kesimpulan akhir. Sejak awal penelitian, peneliti selalu berusaha 

mencari makna data yang terkumpul. Untuk itu perlu mencari pola, tema, 
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hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya. 

Kesimpulan yang diperoleh mula-mula bersifat tentatif, kabur dan diragukan akan 

tetapi dengan bertambahnya data baik dari hasil wawancara maupun dari hasil 

bservasi dan dengan diperolehnya keseluruhan data hasil penelitian. Kesimpulan–

kesimpulan itu harus diklarifikasikan dan diverifikasikan selama penelitian 

berlangsung.  

Data yang ada kemudian disatukan ke dalam unit-unit informasi yang 

menjadi rumusan kategori-kategori dengan berpegang pada prinsip holistik dan 

dapat ditafsirkan tanpa informasi tambahan. Data mengenai informasi yang 

dirasakan sama disatukan ke dalam satu kategori, sehingga memungkinkan untuk 

timbulnya ketegori baru dari kategori yang sudah ada. Kesimpulan dalam 

penelitian dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi 

mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan 

rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan 

berkembang setelah penelitian dilapangan, oleh karena itu dalam  analisis data ini 

peneliti menggunakan analis deskriptif yaitu untuk mendeskripsikan dan 

menginterprestasikan bagaimana pelaksanaan pendidikan program akselerasi di 

SMP Negeri 3 Way Pengubuan.  

Berikut langkah-langkah analisis data digambarkan dalam alur berikut ini. 
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Gambar 3.2 Analisis Data Berdasarkan Model Interaktif 

Modifikasi Miles dan Huberman (1992) 

 

3.7.5 Keabsahan Data 

 

Pengecekkan kredibilitas atau derajat keabsahan data perlu dilakukan untuk 

membuktikan apakah yang diamati oleh peneliti telah sesuai dengan apa yang 

terjadi dilapangan. Derajat kepercayaan data (kesahihan data) dalam penelitian 

kualitatif digunakan untuk memenuhi kriteria (nilai) kebenaran, baik bagi 

pembaca maupun bagi subjek yang diteliti.  

Pengecekan keabsahan data merupakan bagian yang penting dalam 

penelitian kualitatif yaitu untuk mengetahui dan mengecek kebenaran data yang 

diperoleh, maka dilakukan pengecekan kredibilitas data dengan triangulasi. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Teknik pemeriksaaan keabsahan data, dapat juga 
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dilakukan dengan melalui kriteria kredibilitas dengan teknik pemeriksaan sebagai 

berikut: 

a. Perpanjangan  keikutsertaan 

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. 

Keikutsertaan tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi 

memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian. 

Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan meningkatkan 

derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Hal tersebut penting artinya 

karena penelitian kualitatif berorientasi pada situasi, sehingga dengan 

perpanjangan keikutsertaaan dapat memastikan apakah konteks itu 

dipahami dan dihayati. Di samping itu membangun kepercayaan antara 

subjek dan peneliti memerlukan waktu yang cukup lama. 

b. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik keabsahan data melalui pengecekan atau 

membandingkan data penelitian dengan berbagai cara. 

c. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi 

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil 

akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan 

sejawat. Diskusi dengan teman sejawat memberikan kesempatan awal 

yang baik untuk menjajaki dan menguji hipotesis yang muncul dari 

pemikiran peneliti. Ada kemungkinan permasalahan muncul dalam benak 

peneliti. Metode ini digunakan dengan cara mengekpose hasil sementara 

maupun hasil akhir penelitian yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan 

beberapa teman atau informan, subjek peneliti dan dosen pembimbing 
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yang membantu dalam penelitian ini. Diskusi dilakukan untuk 

mendapatkan kebenaran hasil dari penelitian. Dengan demikian validitas 

dari penelitian ini dapat diandalkan. 

d. Ketekunan Pengamatan 

Dalam pengamatan penelitian yang dilakukan ini ketekunan 

pengamatanbermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi 

yang sangat rentan dengan persoalan yang sedang dicari kemudian 

pemusatan pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan istilah lain 

ketekunan pengamatan akan menghasilkan kedalaman pemahaman 

terhadap permasalahan. 

 

3.8 Tahap Penelitian 

Penelitian ini tahap-tahap yang dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Menyusun proposal penelitian, kegiatan menyusun proposal diawali 

dari melihat ke dalam diri tentang ketertarikan dan kemampuan penulis terhadap 

tema penulisan tesis. Selanjutnya penulis mengajukan judul kepada pembimbing 

sebagai acuan penelitian. Penulis katakan sebagai acuan karena pada tahap 

selanjutnya judul dapat berubah sesuai dengan tesis secara keseluruhan. 

Kemudian penulis mengajukan kepada pembimbing dan mengumpulkan bahan 

penulisan meliputi buku-buku dan jurnal yang relevan.  

2) Mengurus perijinan, setelah judul disetujui pembimbing, penulis 

mengurus perizinan dengan meminta surat keterangan dari prodi. Selanjutnya 

berbekal surat dari prodi meminta izin ke SMP Negeri 3 Way Pengubuan untuk 

melakukan penelitian.  



97 
 

 

3) Melakukan pengambilan data di lapangan, pengambilan data 

dilakukan dengan wawancara, observasi dan mengecek dokumen yang tersedia. 

Pengambilan data penulis laksanakan dari tanggal 22 September 2015 sampai 

tanggal 11 April 2016. 

4) Menyusun laporan penelitian akhir, setelah data yang diperlukan 

terkumpul, selanjutnya penulis menyusun laporan penelitian. Penulisan laporan 

penelitian selalu berkonsultasi dengan pembimbing. Proses penulisan 

dilaksanakan sejak bulan Desember hingga bulan April 2016. 

5) Seminar Hasil, setelah menyelesaikan penyusunan laporan penulis 

melakukan seminar hasil. Seminar hasil dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 

2016, dan,  

6) Proses terakahir adalah ujian tesis, ujian tesis penulis ikuti pada tanggal 

21 April 2016 dan dinyatakan lulus. 

 



 
  

 
 

  

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan temuan di lapangan, penelitian yang berjudul implementasi 

pelaksanaan program akselerasi di SMP Negeri 3 Way Pengubuan Lampung 

Tengah, yang pemaparannya disesuaikan dengan fokus penelitian meliputi (1) 

perencanaan pendidikan program akselerasi; (2) pelaksanaan pendidikan program 

akselerasi; (3) evaluasi pendidikan program akselerasi; (4) faktor penghambat 

pelaksanaan pendidikan program akselerasi; dan (5) faktor pendukung  

pelaksanaan program pendidikan akselerasi di SMP Negeri 3 Way  Pengubuan, 

maka penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut: 

  

5.1.1 Perencanaan Program Akselerasi di SMP Negeri 3 Way Pengubuan 

        

Perencanaan dilakukan secara sistematis diawali dari menyiapkan kelas 

akselerasi dilanjutkan dengan menyusun proposal. Selama periode penyusunan 

proposal dilanjutkan dengan melakukan konsultasi kepada Kepala Dinas dan 

pengawas Dikdas. Manakala proposal sudah disetujui dan surat ijin operasional 

dari Kepala Dinas Pendidikan Propinsi diterbitkan, maka sekolah 

menindaklanjutinya dengan melaksanaan program percepatan belajar 

(accellerated learning). 
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5.1.2 Pelaksanaan  Pembelajaran  Akselerasi  

Kegiatan pelaksanaan kelas percepatan diawali dengan membuat perangkat 

pembelajaran oleh guru-guru yang mendapat tugas pada kelas akselerasi. 

Pembuatan perangkat pembelajaran dengan melakukan tahapan yang terdiri dari 

analisis Kompetensi Dasar (KD), pemetaan KD, penyususnan materi ajar, dan 

penetapan metode. Kesemua tahapan tersebut berujung kepada terbentuknya 

kurikulum kelas percepatan (accellerated learning). 

 

5.1.3 Evaluasi Pembelajaran  Akselerasi di SMP Negeri 3 Way Pengubuan 

         

Akitivitas evaluasi pembelajaran kelas percepatan terangkum atas satu 

aktivitas yang bernama penilaian. Penilaian tersebut terdiri dari ulangan harian 

(UH), ulangan tengah semester (UTS), ulangan akhir semester, dan mengikuti 

ujian sekolah. Kesemuanya itu menuju ke arah ujian Nasional.   

 

5.1.4 Faktor Penghambat Pelaksanaan  Pembelajaran Program Akselerasi 

  

Faktor penghambat pelaksanaan pembelajaran program akselerasi terdiri 

dari empat hal adalah minimnya siswa yang berkategori cerdas istimewa, 

terbatasnya guru yang mampu mengajar pada kelas akselerasi, sarana dan 

prasarana yang belum memadai, dan penguasaan teknologi informasi guru yang 

jauh dari harapan.  

 

5.1.5 Faktor Pendukung Pelaksanaan Pembelajaran akselerasi  

Faktor pendukung terselenggaranya program akselerasi adalah adanya 

komunikasi yang baik antara guru, siswa, orang tua wali peserta akselerasi yang 

tersambung terhadap baiknya komunikasi dengan orang tua dan wali peserta didik 

SMP Negeri 3 Way Pengubuan secara keseluruhan. 
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5.2   Saran 

Penulis memberikan saran kepada pihak-pihak sebagai berikut: 

5.2.1 Akademisi 

Akademisi untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk memperkuat 

penelitian ini agar kebutuhan anak cerdas istimewa dapat difasilitasi dan 

menghasilkan rekomendasi yang adekuat. Pemenuhan hak anak mendapatkan 

pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya merupakan amanat undang-

undang, sehingga pemerintah pusat tidak menghentikan yang dikarenakan oleh 

sikap reaksioner. Keputusan pemerintah sudah sewajarnya berdasarkan kajian 

akademik yang memadai. 

5.2.2 Pemangku Kepentingan Program 

5.2.1 Bagi Sekolah 

Sekolah senantiasa membuat perencanaan, pengelolaan, evaluasi dan 

mengodentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung secara 

berkala dan kontinyu untuk meningkat program pelaksanaan program 

akselerasi sebagai bentuk pelayanan pendidikan bagi siswa yang 

memiliki kecerdasan istimewa hendaknya dikelola secara lebih efektif  

5.2.2 Bagi Pemerintah Daerah 

Peran pemerintah daerah sangat penting dalam terciptanya keefektifan 

kelas akselerasi, karena dengan dukungan pemerintah siswa kelas 

akselerasi bisa lebih mengembangkan kemampuannya dengan 

lengkapnya fasilitas-fasilitas pendukung ketika belajar dikelas 

akselerasi. Hal ini dikarenakan anak cerdas istimewa adalah aset yang 

sangat berharga, apabila tidak dikelola dengan baik anugrah tersebut 
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dapat menjadi bencana. Anak cerdas istimewa terkadang berbuat 

“iseng” seperti membajak pesawat terbang, merakit bom dan meniru 

perilaku teroris. Hal ini karena kreativitasnya tidak dikelola dengan 

baik. 

5.2.3 Bagi Guru 

Sebagai pendidik siswa akselerasi maka sudah selayaknya semua 

tenaga pengajarnya berstandar kelayakan, baik kualitas personal 

(kompetensi, profesionalitas, efektivitas maupun kepemimpinan), 

kualifikasi pendidikan serta relevansi pendidikannya. Aktivitas 

pembelajaran yang dilakukan di sekolah  perlu mempertimbangkan 

teori pembelajaran akselerasi yang dapat membuat proses belajar tidak 

lagi merupakan suatu yang menakutkan. Tetapi dapat menjadi syarat 

untuk mewujudkan perilaku yang kreatif  dan perasaan bebas, karena 

orang yang berfikir bebas pada umumnya akan mampu menemukan 

kemungkinan – kemungkinan yang dapat digunakan sebagai alternatif 

-alternatif untuk menemukan solusi dalam menyelesaikan suatu 

masalah. Untuk itu guru senantiasa memperbaharui pengetahuanya 

tentang metode, model, dan teknik pembelajaran yang terbarukan dan 

memperbaharui pengetahuan tentang kebutuhan anak cerdas istimewa. 

 

5.2.4 Bagi Masyarakat 

Bagi masyarakat yang memiliki putra atau putri yang berkategori 

cerdas istimewa hendaknya senantiasa terus mendampingi belajarnya 

karena kecerdasan istimewa tidak berarti tidak memiliki hambatan 

dalam belajar. Terkadang peserta didik cerdas istimewa menunjukkan 
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gejala yang sama dengan peserta didik reguler. Orang tua wali harus 

paham bahwa kemampuan intelinsi anak dapat dilesatka tetapi sangant 

sulit melesatkan kedewassan anak.  
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