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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Pendidikan di suatu negara memegang peranan yang amat penting 

untuk menjamin kelangsungan hidup negara dan bangsa, karena pendidikan 

merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas 

sumber daya manusia. Perwujudan sumber daya manusia berkualitas tersebut 

menjadi tanggung jawab pendidikan, terutama dalam mempersiapkan peserta 

didik menjadi subyek yang makin berperan menampilkan keunggulan dirinya 

yang tangguh, kreatif, inovatif, mandiri dan profesional pada bidangnya 

masing-masing. Hal tersebut  diperlukan, terutama untuk mengantisipasi era 

globalisasi, khususnya globalisasi pasar bebas di lingkungan negara-negara 

ASEAN, seperti AFTA (Asean Free Trade Area), dan AFLA ( Asean Free 

Labour Area ), maupun di kawasan negara-negara Asia Pasifik   ( APEC ). 

Era globalisasi merupakan era perubahan dalam berbagai bidang 

kehidupan. Menurut Anwar (2004:177) menyatakan bahwa era globalisasi 

adalah suatu tatanan kehidupan manusia yang secara global telah melibatkan 

seluruh umat manusia. Hal ini berarti bahwa masyarakat Indonesia sebagai 

bagian dari masyarakat dunia haruslah mampu bersaing di setiap aspek 

kehidupan tidak saja dibutuhkan keunggulan komparatif tetapi juga 

keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif merupakan nilai lebih yang 
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harus ada. Nilai ini bisa tercipta dari sumber daya manusia ( SDM ) yang 

miliki pengetahuan dan ketrampilan tinggi yang bertaraf internasional. 

Peningkatan kualitas SDM sangat tergantung pada kualitas pendidikan 

di suatu negara, semakin tinggi kualitas pendidikan akan semakin baik pula 

SDM yang dihasilkan. Selain itu adanya pergeseran paradigma pembangunan 

dari sentralisasi menjadi disentralisasi melalui pelaksanaan otonomi daerah, 

termasuk dalam otonomi bidang pendidikan. Dalam pelaksanaannya pun 

masih mengalami banyak hambatan yang berhubungan dengan kemampuan 

sekolah dalam (1) menjamin anggaran sekolah, (2) menyiapkan SDM 

berkualitas, (3) menyediakan sarana dan prasarana yang mencukupi dan 

memenuhi syarat, (4) menyiapkan manajemen yang kuat, dan (5) 

memberdayakan partisipasi orang tua, siswa dan masyarakat. Untuk itu 

diperlukan kebijakan pemerintah yang peduli terhadap peningkatan kualitas 

pendidikan di negara kita. 

Pada masa sekarang banyak negara maju yang secara sadar gencar 

mempromosikan pelayanan pendidikan yang di tawarkan  melalui lembaga – 

lembaga pendidikan mereka. Hal ini menimbulkan dampak antara lain 

meningkatnya jumlah siswa yang belajar ke luar negeri, di bukanya kelas 

jarak jauh yang berafiliasi ke lembaga pendidikan di negara maju tersebut, 

dan pembelajaran jarak jauh (distance learning) melalaui media internet dan 

sebagainya.  Pada akhirnya bila suatu negara tidak segera berbenah dan 

berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan maka sudah pasti mereka 

hanya akan menjadi “komoditi” bagi bangsa lain. Indonesia dengan jumlah 
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penduduk yang besar merupakan pasar potensial di bidang pendidikan untuk 

negara maju. Dimungkinkan semakin banyak pelajar yang akan tertarik untuk 

belajar di luar negeri  di masa depan. Sangat di sayangkan jika keadaan ini 

benar-benar terjadi. negara tentu akan kehilangan banyak devisa. Disamping 

itu, ada kemungkinan terkikisnya rasa kebanggaan dan kecintaan terhadap  

tanah air bagi generasi muda yang belajar  di luar negeri. Sebelum hal diatas 

menjadi kenyataan, maka pendidikan sebagai kunci utama peningkatan SDM 

harus segera di benahi.  

Adanya otonomi daerah berpengaruh pada otonomi pendidikan, hal ini 

dapat dilihat dari metode belajar yang berbeda di tiap sekolah. Hal tersebut 

dilakukan semata-mata hanya ingin meningkatkan kualitas pendidikan di 

Indonesia. Menurut Danim (2003:24), kelemahan di Indonesia bukan pada 

desain, melainkan pada tingkat implementasi. Hal ini mengisyaratkan bahwa 

mutu pembelajaran lembaga pendidikan formal perlu peningkatan. Pada 

Sekolah Menengah Atas (SMA), peningkatan mutu pembelajaran matematika 

sangat diperlukan, karena ada beberapa sumbangan penting yang dapat 

dihasilkan dari peningkatan mutu pembelajaran matematika. Menurut 

Sumardiyono (2004:31), proses pembelajaran matematika yang bermutu akan 

bermakna memberikan andil yang penting bagi penciptaan tujuan pend idikan 

secara umum, yaitu melalui pembentukan manusia yang mampu berfikir 

logis, sistematik dan cermat, serta bersifat obyektif dan terbuka dalam 

menghadapi berbagai permasalahan.  Ada banyak alasan tentang perlunya 

siswa belajar matematika. Cornelius (dalam Mulyono, 1999 : 253) 
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mengemukakan lima alasan perlunya belajar matematika karena matematika 

merupakan (1) sarana berpikir yang jelas dan logis, (2) sarana untuk 

memecahkan masalah kehidupan sehari-hari, (3) sarana mengenal   pola-pola 

hubungan dan generalisasi pengalaman, (4) sarana untuk mengembangkan 

kreativitas, dan (5) sarana untuk meningkatkan kesadaran terhadap 

perkembangan budaya. 

Pendidikan matematika sebagai bagian integral dari pendidilan 

nasional memegang peranan yang penting bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Untuk meningkatkan mutu pembelajaran 

matematika diperlukan suatu sistem pendidikan nasional yang bermutu.  

Penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia dari masa 

ke masa lebih banyak bersifat klasikal – massal, yaitu berorientasi pada 

kuantitas untuk dapat melayani sebanyak-banyaknya jumlah siswa. 

Kelemahan yang tampak dari penyelenggaran pendidikan seperti ini adalah 

tidak terakomodasinya kebutuhan individual siswa di luar kelompok siswa 

normal. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa hakekat pendidikan adalah 

untuk memungkinkan peserta didik mengembangkan potensi kecerdasan dan 

bakatnya secara optimal. 

 Peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai 

cara. Salah satunya adalah dengan penyelenggaraan kelas akselerasi, yaitu 

kelas dimana bahan ajar dapat dipercepat dari yang seharusnya dikuasai siswa 

pada saat itu dan siswa dapat menyelesaikan sekolahnya dua tahun lebih awal. 

Menurut Felhusen, Proctor dan Black (2006:2), akselerasi diberikan untuk 
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memelihara minat siswa terhadap sekolah, mendorong siswa agar mencapai 

potensi akademis yang baik dan untuk menyelesaikan pendidikan dalam 

tingkat yang lebih tinggi bagi keuntungan dirinya ataupun masyarakat.  

Kelas akselerasi ini memang sudah menjadi program pemerintah, 

karena adanya temuan studi terhadap 20 SMU unggulan di Indonesia yang 

menunjukkan 21.75 % siswa SMU hanya mempunyai kecerdasan umum yang 

berfungsi pada taraf dibawah rata-rata, sedangkan mereka yang tergolong anak 

memiliki potensi dan kecerdasan dan bakat istimewa hanya 9.7 % ( Reny H., 

dkk, 1998). Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Bab IV Pasal 5 Ayat 4 yang berbunyi, "Warga negara yang memiliki 

potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan 

khusus". Penyelenggaraan kelas akselerasi ini sebagai terobosan baru dalam 

dunia pendidikan yang perlu di perhatikan dalam pelaksanaannya yang pada 

saat ini memang terbatas bagi anak-anak yang berbakat, serta pelaksanaanya 

baru disekolah-sekolah favorit di tiap-tiap daerah yang dianggap mampu dan 

berkompeten untuk melaksanakan progam akselerasi, namun tidak menutup 

kemungkinan bahwa program kelas akselerasi ini dapat memberikan andil 

dalam peningkatan mutu pembelajaran matematika.  

SMA N 1 Klaten adalah salah satu sekolah yang menerapkan program 

kelas akselerasi dan pada tahun ini memasuki tahun kedua. SMA yang berdiri 

selama 50 tahun ini adalah salah satu sekolah favorit di Klaten serta telah 

dianggap mampu untuk melaksanakan program akselerasi, baik dari siswa, 
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guru, sekolah sudah mendukung terlaksananya program akselerasi. Terbukti 

dari angkatan I kelas akselerasi 100% diterima di Perguruan Tinggi Negeri. 

   

B. Fokus Permasalahan dan Pertanyaan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, fokus permasalahan 

penelitian ini adalah "Bagaimana pelaksanaan pembelajaran matematika 

program kelas akselerasi di SMA N 1 Klaten?“. Fokus permasalahan ini 

kemudian dirinci dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran matematika pada Program Kelas 

Akselerasi ? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran matematika pada Program Kelas 

Akselerasi? 

3. Bagaimana evaluasi pembelajaran matematika pada Program Kelas 

Akselerasi? 

4. Bagaimana pengawasan pembelajaran matematika pada Program Kelas 

Akselerasi? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Mendeskripsikan perencanaan yang dilakukan guru dan sekolah dalam 

proses pembelajaran matematika Program Kelas Akselerasi. 

2. Mendeskripsikan proses pelaksanaan pembelajaran matematika Program 

Kelas Akselerasi. 
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3. Mendeskripsikan evaluasi dalam pembelajaran matematika pada Program 

Kelas Akselerasi. 

4. Mendeskripsikan pengawasan dalam pembelajaran matematika pada 

Program Kelas Akselerasi. 

  

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai 

berikut : 

1. Dari segi Teoritis. 

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

pemahaman  dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh siswa 

secara baik dan benar. Secara khusus penelitian ini berusaha merubah 

paradigma pembelajaran yang lebih mementingkan hasil ke arah 

pembelajaran yang menunjuk pada proses. 

2. Dari segi Praktis.  

Pada tataran praktis, penelitian ini akan memberikan manfaat bagi ; 

a. Guru / peneliti 

1) Mendorong untuk meningkatkan kompetensi guru dalam 

menghadapi era globalisasi. 

2) Memperbaiki kinerja guru. 

3) Menumbuhkan wawasan berpikir ilmiah. 

b. Pembaca 

1) Memberikan masukan tentang pelaksanaan program kelas 

Akselerasi pada mata  pelajaran matematika agar lebih efektif 
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tingkat keberhasilannya dan menciptakan situasi belajar yang 

menyenangkan. 

2) Sebagai acuan penelitian selanjutnya yang lebih luas dan 

mendalam kajiannya. 

c. Sekolah 

1) Meningkatkan wawasan pembelajaran matematika pada guru mata 

pelajaran matematika program kelas Akselerasi. 

2) Meningkatkan perolehan pengakuan status sekolah dari masyarakat 

 

E. Definisi Operasional Istilah 

Agar penelitian ini sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan untuk 

menghindari kesalahan maka perlu adanya definisi operasional sebagai 

berikut: 

1. Program kelas Akselerasi  

Program kelas Akselerasi (percepatan) yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah program kelas khusus yang diadakan suatu sekolah dimana siswa di 

kelas tersebut dapat menyelesaikan pendidikannya dalam waktu lebih 

cepat.  

2. Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran matematika yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

proses yang diselenggarakan guru untuk membelajarkan siswa dalam 

belajar matematika dalam kelas akselerasi. Meliputi dari (1) Perencanaan 

pembelajaran matematika, (2) Proses pelaksanaan pembelajaran 
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matematika, (3) Evaluasi pembelajaran matematika, (4) Pengawasan 

pembelajaran matematika, (5) mendeskripsikan kendala yang muncul 

dalam pembelajaran matematika dalam program kelas akselerasi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




