
1 

 

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI IMPLEMENTASI 

KURIKULUM BERDIFERENSIASI PADA KELAS AKSELERASI  

SD AL-IRSYAD 02 CILACAP 

 

NASKAH PUBLIKASI 

Diajukan Kepada 
Program Pascasarjana Magister Pendidikan Islam  

Universitas Muhammadiyah Surakarata 
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh 

Gelar Magister Dalam Ilmu Agama Islam 
(Manajemen Pendidikan Islam) 

 

 

Oleh 

Ariawan Istiadi 

NIM: O 000 100 003 

 

PROGDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM 

PROGRAM PASCASARJANA 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2012 



2 

 



3 

 

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI IMPLEMENTASI 

KURIKULUM BERDIFERENSIASI PADA KELAS AKSELERASI 

SD AL-IRSYAD 02 CILACAP 

Oleh : Ariawan Istiadi 

Abstract 

Ariawan Istiadi, NIM O 000 100 003: The title of this thesis research is The 

Improvement of Education Quality through the Curriculum Differentiation 

Implementation in Acceleration Class of SD Al-Irsyad 02, Cilacap. Graduate 

Program of Islamic Education, Department of Islamic Education Management. 

As the teacher of acceleration program, the researcher wants to analyze the 

school model of acceleration program. The discussion is about Curriculum 

Differentiation aspect which contains: lesson plan, lesson model, students’ 

evaluation result, and particular treatment for gifted and talented students. Besides 

that, the researcher would like to find out how the implementation of Curriculum 

Differentiation on the acceleration program can improve the education quality in 

SD Al Irsyad 02, Cilacap. 

Research method which is used to collect the data is interview, observation 

and documentation at SD Al Irsyad 02, Cilacap. Constant Comparative method is 

used to analyze the data. The interviewees are the organizer of the foundation, the 

principal, the vice principal, staffs, teachers of regular and acceleration class, and 

also parents and students of the acceleration class.  The observation is conducted 

to observe the learning process and extracurricular activities in acceleration class 

directly and also to scrutinize educational documents. 

School which is conducted acceleration program is school that provides 

particular treatment for gifted and talented students. SD Al Irsyad 02 Cilacap has 

been implementing acceleration program since 2007 and its improvement is 

significant, indicated by the material and non-physical facilities.  

The conclusions of this research are: first, there is conformity between 

lesson plan in acceleration class and identification result of gifted and talented 

students’ needs academically, emotionally and physically. Second, Curriculum 

Differentiation is learning model that is able to serve the variety needs of gifted 
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and talented students because their learning ability must be monitored 

individually. Third, the evaluation of the result of acceleration class learning 

process for gifted and talented students has applied performance and authentic 

assessment. Fourth, the implementation of Curriculum Differentiation on 

acceleration program influences education quality improvement of the school.                         

Key words: acceleration, curriculum, Curriculum Differentiation 

Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

و ُ ُول َق ی ْ ل َ َ و ّ وا هللا ُ َّق َت ی ْ َل ْ ف م ِ یْھ َ ل ْ عَ ُوا اف َ ا خ ً اف َ ع ِ ً ض ة یَّ ِّ ر ُ ْ ذ م ِ ِھ ف ْ ل َ ْ خ ن ِ ْ م ُوا ك َ ْ تَر و َ َ ل ین ِ ذ َّ َ ال ش ْ َخ ی ْ ل َ ا و ً ید ِ د َ ً س ال ْ و َ ْ ق -QS. An)ا

Nisa: 9) 

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir 

terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa 

kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan  perkataan yang benar”. 

Demikian Allah SWT telah memperingatkan kepada kita betapa pentingnya 

menyiapkan generasi yang tidak lemah.  Generasi unggulan yang dibutuhkan 

bangsa dan negara, yakni generasi yang beriman, berilmu, memiliki budi pekerti 

luhur serta berkarakter positif, dan bermental melayani masyarakat.  Anak adalah 

investasi besar orang tua, keluarga, bangsa dan negara. 

Islam sesungguhnya memandang setiap anak adalah unik dan berharga. 

Setiap anak dapat berkembang, belajar, dan berprestasi. Setiap anak mampu 

bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Setiap anak berhak mendapatkan nama 

yang baik, pelayanan dan pendidikan yang layak. Setiap anak berhak berada 

berada dalam lingkungan yang aman, nyaman, penuh kegembiraan, dan sehat. 

Selama ini, strategi pembelajaran bersifat klasikal masal, dan memberikan 

perlakuan yang standar kepada setiap siswa, padahal semua siswa memiliki 

kebutuhan yang berbeda. Akibatnya, siswa yang memiliki kemampuan di bawah 

rata-rata, karena memiliki kecepatan belajar di bawah kecepatan belajar siswa 

lainya, akan selalu tertinggal dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, 

sebaliknya siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, karena memiliki 
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kecepatan belajar di atas kecepatan belajar siswa lainya, akan merasa jenuh, 

sehingga sering berprestasi di bawah potensinya (underachiever). 

Agar siswa yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa dapat 

berprestasi sesuai dengan potensinya, diperlukan pelayanan pendidikan yang 

berdiferensiasi, yaitu pemberian pengalaman pendidikan yang disesuaikan dengan 

kemampuan dan kecerdasan siswa, dengan menggunakan kurikulum yang 

berdiversifikasi, yaitu kurikulum standar yang diimprovisasi alokasi waktunya 

sesuai dengan kecepatan belajar dan motivasi belajar siswa. Pelayanan pendidikan 

yang berdiferensiasi dengan menggunakan kurikulum yang berdiversifikasi dapat 

diimplementasikan melalui penyelenggaraan sistem percepatan belajar 

(akselerasi). 

Program akselerasi merupakan suatu strategi untuk meningkatkan mutu 

pendidikan di Indonesia, sekaligus agar tidak ketinggalan dengan pendidikan di 

negara-negara lain. Melalui Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 tentang 

sisdiknas pasal 5 ayat 4 dinyatakan bahwa warga Negara yang memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Pasal-

pasal tersebut menunjukan dasar pelayanan kepada anak-anak yang mempunyai 

potensi dan kemampuan luar biasa. 

B. Landasan Teoritik 

Beberapa teori yang menjadi landasan penelitian ini diantaranya adalah 

Accelerated learning, pembelajaran berdiferensiasi, dan  The Enrichment Triad 

Model.  

Konsep dasar pada program Accelerated learning adalah menggugah 

sepenuhnya kemampuan para pelajar, membuat belajar menyenangkan dan 

memuaskan bagi mereka, dan memberikan sumbangan sepenuhnya pada 

kebahagiaan, kecerdasan, kopetensi, dan keberhasilan mereka sebagai manusia 

(Dave Meier, 1980: 38). Pelajar yang berpotensi unggul namun mendapatkan 

pelayanan seadanya, akan menjadikan mereka mengalami kondisi 

“underachiever”. 

Peserta Program akselerasi adalah pelajar/siswa yang menurut pendapat  

Renzulli dalam Khatena (1992: 9) memiliki keberbakatan, adapun keberbakatan 
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merupakan interaksi dari 3 ciri (kluster) yaitu intelektual, kreatifitas, dan 

pengikatan diri terhadap tugas. 

Selain konsep Accelerated learning, penelitian ini juga berlandaskan pada 

teori dari Carol A. Tomlinson, (2005) yang mengibaratkan sekolah sebagaimana 

bandara, dimana siswa datang  dan pergi dengan berbagai tujuan. Menunjukan 

bahwa konsekwensi diferensiasi tidak saja ada pada kurikulum, namun juga pada 

pembelajaran, dan kebutuhan siswa sehingga sesungguhnya diperlukan tindakan 

layanan pembelajaran yang diferensiasi. 

Diferensiasi disiapkan untuk memenuhi kebutuhan siswa CIBI yang 

memang memiliki karakter yang diferensiasi pula dibandingkan dengan siswa 

normal. Oleh karena itu dalam layanan pendidikan bagi siswa CIBI harus 

didiferensiasikan tidak boleh disamakan dengan siswa reguler di kelas normal, 

demikian tutur Gross dalam buku Achieving Excellence (Frances, 2005). 

Pelaksanaan Kurikulum berdiferensiasi menggunakan program pengayaan bagi 

siswa cerdas istimewa, hal ini telah disediakan oleh tokoh gifted yaitu Renzulli 

(2008: 104) yang dinamakan dengan The Enrichment Triad Model. Teori ini 

terpilih sebagai landasan penelitian  ketiga karena kurikulum diferensiasi 

memerlukan teknis pelaksanaan yang luwes dan mendorong terjadinya proses 

kreativitas dengan mengekpos topik, bidang minat dan kajian di lapangan, dan 

tujuan lebih lanjut sebagai bentuk upaya penerapan kurikulum tingkat tinggi 

sesuai dengan pilihan bidang keilmuan siswa. 

C. Penelitian Terdahulu  

 Sepanjang pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti, penelitian tentang 

pelayanan pendidikan bagi anak cerdas istimewa sudah banyak dilakukan. Namun 

demikian khusus penelitian tentang konsep layanan pendidikan akselerasi dengan 

kurikulum berdiferensiasi masih sangat jarang penulis temui. Dari beberapa 

penelusuran yang telah peneliti lakukan terhadap karya-karya ilmiah, hasil 

penelitian, journal-journal maupun buku-buku teks, berikut ini beberapa karya 

ilmiah yang relevan diantaranya adalah: 

 Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Christopher F Mulrine di kota 

Waco USA pada tahun 2007  dengan judul Menciptakan Lingkungan Belajar 
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Virtual Untuk Pembelajar Cerdas Istimewa dan Bakat Istimewa. Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa VLEs (Virtual Learning Environment) dapat digunakan 

untuk mengembangkan pengalaman budaya dalam, seni visual kreatif, dan 

melakukan/mengunjungi semua jenis museum, industri, lembaga pemerintah, dan 

lembaga, mengekspos siswa untuk ide-ide yang berbeda melalui tokoh-tokoh 

kontroversial, dan menyediakan studi lanjutan di daerah konten yang meliputi 

kegiatan penelitian (Belcastro, 2005). Untuk menemukan tur museum online 

untuk melengkapi satuan pelajaran virtual, guru dapat mengakses Eduscapes' 

Digital and Virtual Museums (http://eduscapes.com/tap/topic35a.htm) atau 

Education World (http://www.education-world.com/ a_curr/curr057.shtml), yang 

menyediakan  link ke museum seni, museum ilmu pengetahuan, museum sejarah 

alam, dan lain-lain. 

Kedua, pada tahun 2008 seorang Sandra N Kaplan di kota Waco juga telah 

melakukan penelitian terkait siswa cerdas istimewa dan berbakat istimewa 

mengenai “Kurikulum Konsekuensi: Jika Anda Pelajari Ini, Lalu...”. Peneliti 

menyimpulkan bahwa terkadang siswa berbakat telah menjadi penerima 

kurikulum yang dibedakan dari siswa reguler yang responsif terhadap kebutuhan, 

minat, dan kemampuan mereka namun tanpa pemahaman, seiring konsekuensi 

pembelajaran dari kurikulum yang sama. 

Ketiga, Jennifer L Jolly dan Matius C Makel dalam jurnalnya No Child 

Left Behind (NCLB), telah meneliti tentang biaya tidak disengaja bagi Siswa 

Cerdas Istimewa Bakat Istimewa. Penelitian ini dilakukan di kota Olney, pada 

musim gugur tahun 2010. Beberapa penemuannya adalah; pertama, dengan 

dukungan bipartisan, undang-undang ini berusaha untuk memastikan bahwa 

semua anak memiliki kesempatan yang adil, setara, dan signifikan untuk 

mendapatkan pendidikan berkualitas tinggi dan jangkauan, minimal, kemampuan 

pada standar negara prestasi akademik dan menantang penilaian akademis negara 

(Departemen Pendidikan USA). Kedua, NCLB menggambarkan siswa berbakat 

sebagai anak-anak atau remaja yang memberikan bukti kemampuan prestasi tinggi 

di daerah seperti kapasitas intelektual, kreatif, artistik, atau kepemimpinan, atau 

dalam bidang akademik tertentu, dan yang membutuhkan layanan dan kegiatan 
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yang tidak biasanya disediakan oleh sekolah dalam rangka untuk sepenuhnya 

mengembangkan kemampuan mereka. 

Keempat,  pada tanggal 24 Oktober 2008 Victoria Neumark menulis jurnal 

tentang permasalahan Siswa Cerdas Istimewa dan Bakat Istimewa. Diantara 

permasalahan yang ditemui siswa CIBI adalah praktik terbaik untuk semua adalah 

praktek terbaik untuk yang paling mampu dalam hal kepemimpinan. Penelitian 

masalah ini ditemukan pada siswa CIBI di Jakarta. Kegiatan sekolah tahun lalu 

semacam; Orkestra jazz, teater, lokakarya perusahaan, seni perhiasan,  digital, 

kompetisi matematika dan diskusi tentang isu-isu kemanusiaan yang dipimpin 

untuk bertepuk tangan, "budaya pujian, dimana siswa bebas untuk merasa 

berpetualang". Mengikutsertakan penyediaan program siswa cerdas istimewa  dan 

berbakat dalam rencana pengembangan sekolah anda; personalisasi belajar bagi 

semua anak, dengan portofolio bukti; terus-menerus meninjau dan mendiskusikan 

kebijakan dengan semua rekan; membangun diferensiasi jelas ke dalam 

perencanaan dari awal, mendirikan kegiatan pengayaan dari hari pertama; 

kebosanan tidak diperbolehkan, percayailah keinginan sendiri anak-anak dan 

kemampuan untuk mengarahkan pembelajaran mereka; membantu mereka 

mempelajari strategi baru; percobaan dengan sumber daya otoritas lokal, sponsor 

luar, orang tua dan asisten pengajar; jadilah kreatif dan fleksibel dengan jadwal 

dan kurikulum ; berkomunikasi jelas dan sering dengan murid, staf dan orang tua. 

Kelima, Paul A. Witty, Jennifer L Jolly, dan Justin Bruno telah meneliti 

tentang “Teman dari Anak Berbakat” di kota Waco pada tahun 2010.  Hasil 

pengamatan mereka ditemukan bahwa, dalam mengatasi keterbatasan dari tes IQ, 

Witty mengamati "momok determinisme" dalam pelaksanaan dan fungsi alat 

penelitian, mengutip keengganan peneliti mengakui pengaruh faktor lingkungan 

pada langkah-langkah penentuan IQ (Witty , 1940. Witty (1952) percaya bahwa 

program membaca perkembangan harus bermanfaat bagi siswa dalam empat cara 

yang signifikan "(a) menghargai dan memahami berbagai jenis bahan di bidang 

studi yang beragam, (b) mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari dirinya 

sendiri dan lingkungan pribadinya, (c) mencapai pemahaman yang lebih memadai 
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dari lingkungan sosialnya, dan (d) memperoleh kepuasan yang lebih dalam, 

kenikmatan, dan melarikan diri. 

D. Rumusan Masalah 

Berangkat dari uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas maka penulis 

mengambil tema atau topik untuk tesis ini dengan judul ”Peningkatan Mutu 

Pendidikan Melalui Implementasi Kurikulum Berdiferensiasi pada Kelas 

Akselerasi SD Al-Irsyad 02 Cilacap”. Adapun pertanyaan secara umum 

penelitiannya adalah “Bagaimanakah pengaruh kurikulum berdiferensiasi pada 

Kelas Akselerasi dalam meningkatkan mutu pendidikan?” Untuk memperjelas 

arah penelitian maka pertanyaan penelitian ini diuraikan dalam rumusan-rumusan 

permasalahan yang dimaksud adalah: 

1. Apakah perencanaan pembelajaran di kelas akselerasi sudah sesuai 

dengan hasil identifikasi kebutuhan yang ada pada peserta didik 

CIBI baik secara akademik, emosional, serta kebutuhan fisik. 

2. Apakah model pembelajarannya sudah luwes sehingga mampu 

melayani keragaman kebutuhan peserta didik, karena kemampuan 

pembelajaran peserta didik CIBI harus diikuti secara individual. 

3. Apakah penilaian kinerja dan penilaian autentik sudah diterapkan 

dalam penilaian peserta didik CIBI. 

4. Apakah implementasi kurikulum berdiferensiasi pada program 

akselerasi dapat meningkatkan mutu pendidikan sekolah. 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Penulis melakukan penelitian tentang Peningkatan Mutu Pendidikan 

Melalui Implementasi Kurikulum Berdiferensiasi pada Kelas Akselerasi SD Al-

Irsyad 02 Cilacap ini dengan tujuan untuk menggali lebih dalam tentang 

keefektifan implementasi kurikulum berdiferensiasi bagi peserta didik CIBI. 

Tujuan itu dijabarkan ke dalam sub-sub sebagai berikut: 

1. Menemukan kesesuaian perencanaan pembelajaran di kelas akselerasi  

dengan hasil identifikasi kebutuhan yang ada pada peserta didik CIBI baik 

secara akademik, emosional, serta kebutuhan fisik. 
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2. Mendeskripsikan model pembelajaran yang mampu melayani keragaman 

kebutuhan peserta didik CIBI, karena kemampuan pembelajaran peserta 

didik CIBI harus diikuti secara individual. 

3. Mendeskripsikankan penerapan penilaian kinerja dan penilaian autentik 

dalam penilaian peserta didik CIBI. 

4. Mendeskripsikan implementasi kurikulum berdiferensiasi pada program 

akselerasi dalam peningkatkan mutu pendidikan sekolah. 

Uraian di atas ini didasarkan pada permasalahan penelitian sebagaimana 

telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya manfaat yang bisa diambil dari hasil 

penelitian ini adalah:  

1. Manfaat Teoritis: 

Karakter peserta didik CIBI menuntut ketersediaan materi tingkat tinggi 

dan guru harus melakukan modifikasi isi bidang studi yang akan diterapkan. 

Memodifikasi salah satu sistem pembelajaran membawa konsekwensi perubahan 

pada sistem yang lain. Perubahan bobot materi di atas rerata normal menyaratkan 

pengelompokan peserta didik baru, perbedaan teksbook, perubahan pengurutan 

materi ajar serta evaluasi yang diterapkan. Pelaksanan model pembelajaran CIBI 

bisa berjalan sukses apabila berbagai pihak menyadari bahwa memang diantara 

peserta didik ada diferensiasi yang dalam pelayanannya menuntut kekhususan 

tersendiri. 

2. Manfaat Praktis:  

Pada tataran praktis, pelaksanaan kelas akselerasi bukan tidak mungkin 

memberatkan peserta didik karena tingginya intensitas pembelajaran, yaitu satu 

setengah kali lebih masif dibanding kelas reguler. Situasi tersebut bukan tidak 

mungkin menghilangkan kesempatan siswa untuk memahami  konsep keilmuan 

dari subyek yang dipelajari. Saat ini metode pembelajaran di sekolah masih 

mengandalkan metode mengajar konvensional, di mana pengajar lebih banyak 

berbicara sedangkan murid hanya mendengarkan atau mencatat materi 

disampaikan. Di samping itu, para guru lebih menitikberatkan pada kemampuan 

kognitif dan masih kurang mempertimbangkan aspek kompetensi lainnya 

termasuk penanaman konsep keilmuan itu sendiri. 
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Agar siswa yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa dapat 

berprestasi sesuai dengan potensinya, diperlukan pelayanan pendidikan yang 

berdiferensiasi, yaitu pemberian pengalaman pendidikan yang disesuaikan dengan 

kemampuan dan kecerdasan siswa, dengan menggunakan kurikulum yang 

berdiversifikasi, yaitu kurikulum standar yang diimprovisasi alokasi waktunya 

sesuai dengan kecepatan belajar dan motivasi belajar siswa. 

Metode Penelitian 

Metode penelitian sebagai salah satu bagian penelitian merupakan salah 

satu unsur yang sangat penting. Uraian pada sub bab ini mencakup metode 

pengumpulan data dan metode analisa data. 

1. Metode Pengumpulan data 

Data yang diperlukan untuk penulisan tesis ini merupakan data kualitatif dan 

sebagai kelengkapan akan disajikan pula data kuantitatif, adapun teknik 

pengumpulan data yang akan dipergunakan adalah: 

a. Wawancara, dipergunakan untuk memperoleh data mengenai data yang 

diperlukan serta data pelaksanaan kurikulum berdiferensiasi, diantaranya 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kurikulum, kelebihan dan 

problem yang dihadapi serta bagaimana cara menyikapinya dari program 

akselerasi. Data yang diperoleh melalui wawancara merupakan data 

tentang model pembelajaran, materi pembelajaran, ketrampilan berpikir 

tinggi, layanan khusus dan penilaian yang tidak ditemukan dalam 

dokumen dan pengamatan. 

Sasaran wawancara ini direncanakan melalui beberapa tahapan. 

Tahap pertama menemukan narasumber yang berperan luas dan memiliki 

pengetahuan luas tentang lembaga tempat penelitian. Tahap selanjutnya 

pewawancara akan bertanya kepada terwawancara siapa lagi yang kiranya 

memenuhi persyaratan untuk keperluan data (Lexi J. Moleong, 2007: 199). 

Berdasarkan tahapan tersebut wawancara direncanakan meliputi pihak 

yayasan, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, staf tata usaha, perwakilan 

guru, dan juga perwakilan siswa yang dipandang bisa memberikan 
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informasi tentang pelaksanaan program akselerasi di SD Al-Irsyad 02 

Cilacap. 

b. Observasi, terutama ditujukan untuk mengetahui secara langsung tentang: 

1) Proses pembelajaran yang dilaksanakan, termasuk dalam hal ini adalah 

perangkat mengajar, metodologi pembelajaran serta tentang teknik 

evaluasi belajar yang dilaksanakan. 

2) Sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang proses 

pembelajaran berkenaan dengan status SD Al-Irsyad 02 sebagai 

penyelenggara program akselerasi. 

c. Studi dokumentasi, yang ditujukan untuk memperoleh data yang sifatnya 

terdokumentasi, seperti naskah kurikulum, administrasi pembelajaran guru 

dan lain sebagainya. 

2. Metode analisis data 

Analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, metodenya menggunakan Perbandingan Tetap (Constant 

Comparative Method). Secara umum proses analisis datanya mencakup: reduksi 

data, kategorisasi data, sintesisasi, dan diakhiri dengan menyusun hipotesis kerja.  

Reduksi data dengan melakukan identifikasi satuan unit, dan membuat 

koding. Kategorisasi dengan memilah data yang memiliki kesamaan kemudian 

memberikan label. Sintesisasi berarti mencari kaitan antara satu kategori dengan 

kategori lainnya, kaitan satu dengan yang lain diberi nama/label. Menyusun 

hipotesis kerja dengan jalan merumuskan suatu pernyataan yang proporsional 

yang terkait dan sekaligus menjawab pertanyaan penelitian (Lexi J. Moleong, 

2007: 188). 

Dalam tubuh pengetahuan penelitian kualitatif itu sendiri sejak awal pada 

dasarnya sudah ada usaha meningkatkan derajat kepercayaan data. Pemeriksaan 

terhadap kepercayaan data pada dasarnya selain digunakan untuk menyanggah apa 

yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah. 

Teknik pemeriksaan kepercayaan data yang digunakan pada penelitian tesis ini 

adalah teknik triangulasi data. Teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Triangulasi 
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dengan sumber berarti membandingkan keabsahan data melalui waktu dan alat 

yang berbeda. Triangulasi dengan metode merupakan pengecekan data dengan 

memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan 

kembali derajat kepercayaan data. Triangulasi dengan teori berdasarkan anggapan 

bahwa fakta dapat diperiksa kepercayaannya dengan satu atau lebih teori, hal  

tersebut dinamakan penjelasan banding (rival explanation) Patton (1987) (dalam 

Lexy 2007: 331). 

Hasil Penelitian 

A. Perencanaan  

Kamis, 15 Desember 2011 Bapak Kepala Sekolah, Ustadz Khasani, S.Pd 

menunjukan Dokumen KTSP SD Al-Irsyad 02 tahun pelajaran 2011/2012. Tutur 

beliau dalam wawancara terkait dokumen tersebut menyatakan bahwa Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Al-Irsyad 02 Cilacap dikembangkan 

sebagai perwujudan dari kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Kurikulum 

ini disusun oleh satu tim penyusun  yang terdiri dari  unsur sekolah dan komite 

sekolah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan Kab/Kota Cilacap 

serta dengan bimbingan nara sumber ahli pendidikan dan pembelajaran dari 

Perguruan Tinggi Pengembangan Kurikulum didasarkan pada prinsip-prinsip: 

berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik 

dan lingkungannya; beragam dan terpadu; tanggap terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni; relevan dengan kebutuhan kehidupan; 

menyeluruh dan berkesinambungan; belajar sepanjang hayat; seimbang antara 

kepentingan nasional dan kepentingan daerah. 

Berkenaan dengan Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar di 

SD Al-Irsyad 02 Cilacap beliau Bapak Kepala Sekolah menjelaskan tujuan umum 

pendidikan  dasar yaitu meletakkan dasar, kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, 

akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan 

lebih lanjut.  

Melanjutkan keterangannya, Bapak Kepala Sekolah juga menjelaskan visi 

misi sekolah yang terpampang di sejumlah banner koridor sekolah serta di setiap 

ruang kelas. Visi SD Al-Irsyad 02 Sebagai Sekolah Unggul, Modern, dan 
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Berakhlakul Karimah, adapun Misinya; menumbuhkan cara berfikir kreatif dan 

berwawasan luas, menerapkan metode inovatif dalam pembelajaran agar 

mencapai pendidikan berkualitas, membangun kompetensi siswa dalam 

pengembangan sains dan teknologi, membentuk pribadi yang sadar dan peduli 

terhadap lingkungan sekitar, dan membiasakan perilaku islami dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Sesuai bab II Dokumen KTSP halaman 6 menyebutkan bahwa tujuan 

Pendidikan SD Plus Al-Irsyad 02 Cilacap diharapkan siswa; Tertib sholat, Patuh 

kepada orang tua, Sayang kepada keluarga, Santun dan suka menolong, Gemar 

mengkaji sains, Gemar mencari pengetahuan baru, Tidak gagap dalam 

menghadapi teknologi,  Mencintai keindahan dan keselarasan, Bergaya hidup 

sehat, Semuanya lulus dalam ujian sekolah, dan diterima di SMP, 

Mengoptimalkan proses pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran yang 

berpusat pada siswa (student centered learning), antara lain CTL, PAKEM, serta 

layanan bimbingan dan konseling; Memiliki jiwa toleransi antar umat beragama 

dan melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya, Meraih kejuaraan 

dalam bidang lomba keagamaan, Memperoleh kejuaraan lomba bidang akademik, 

Memperoleh kejuaraan Lomba bidang non akademik, Melestarikan budaya daerah 

melalui MULOK bahasa Jawa, Memiliki aqidah shohihah, Mampu membaca dan 

menghafal Al-qur’an dengan tartil, Mampu berbahasa asing (Inggris dan Arab). 

Berdasar pada bab III KTSP SD Al-Irsyad 02 halaman 7 tentang 

pengelompokan mata pelajaran sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2005 tentang Standar Nasional  Pendidikan pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa 

kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah terdiri atas; kelompok mata pelajaran agama dan 

akhlak mulia; kelompok mata pelajaran kewarganegaraan   dan kepribadian; 

kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; kelompok mata 

pelajaran estetika; kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan. 

B. Pelaksanaan Pembelajaran di kelas akselerasi 

Hasil pengamatan diruang kelas dan wawancara dengan guru kelas 

akselerasi hari Rabu, tanggal 21 Desember 2011 dengan Tisna Prilia Martanti, 
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S.Si didapati kelengkapan administrasi persiapan KBM sebagai berikut; Standar 

Isi, Program tahunan, Program Semester, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), Jurnal kelas, Kalender Pendidikan, Jadwal Pelajaran, Daftar kelas, Daftar 

Nilai, Buku Analisis Nilai, Buku remidi, Buku kegiatan Ekskul, Buku penerimaan 

Raport, Buku Inventaris kelas, Buku Notula rapat, Bank Soal, Buku Supervisi 

kelas, Buku A (Ulangan KD), Buku B (Ulangan Formatif), Stopmap Portiofolio, 

Papan absensi kelas, Buku mutasi, Papan data kelas, Struktur kelas, Visi–Misi 

Sekolah 

Aspek-aspek yang terdapat dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) telah memuat hal-hal berikut; Kejelasan perumusan tujuan pembelajaran 

(tidak menimbulkan penafsiran ganda dan mengandung perilaku hasil belajar); 

Pemilihan Materi ajar (sesuai dengan tujuan dan karakteristik peserta didik); 

Pengorganisasian materi ajar (keruntutan, sistematika materi dan kesesuaian 

dengan alokasi waktu); Pemilihan sumber/media pembelajaran (sesuai dengan 

tujuan, materi, dan karakteristik peserta didik); Kejelasan skenario pembelajaran 

(langkah-langkah kegiatan pembelajaran : awal, inti, dan penutup); Kerincian 

skenario pembelajaran (setiap langkah bercermin strategi/metode dan alokasi 

waktu pada setiap tahap); Kesesuaian teknik dengan tujuan pembelajaran; 

Kelengkapan instrumen (soal, kunci, pedoman penskoran). 

Hasil pengamatan pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2011 saat 

pelaksanaan pembelajaran di kelas, guru kelas akselerasi telah melakukan KBM 

sejak awal hingga akhir sebagai berikut. 

Dalam melaksanakan pra pembelajaran guru; Melakukan apersepsi dan 

motivasi, Memberitahukan KD untuk pembelajaran hari ini, Memberitahukan 

indikator/tujuan pembelajaran, Menjelaskan kegiatan/tugas yang harus dilakukan 

peserta didik.  

Adapun saat kegiatan inti pembelajaran melakukan 3 (tiga) tahapan, yaitu 

eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. Pertama Eksplorasi, yang dilakukan peserta 

didik; Menggali informasi dari berbagai sumber, misalnya membaca buku teks, 

mengakses internet, berdiskusi, melakukan percobaan. Mengumpulkan dan 

mengolah data. Guru melakukan; Menggunakan berbagai pendekatan dan media 
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pembelajaran. Memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik, peserta didik 

dengan guru, dan atau peserta didik dengan berbagai sumber belajar. Melibatkan 

peserta didik secara aktif dalam pembelajaran. Menanamkan nilai-nilai islami.  

Kedua Elaborasi, Peserta didik; Melaporkan hasil eksplorasi secara lisan 

dan atau tertulis, secara individual atau kelompok; Menaggapi laporan yang 

disampaikan oleh temannya; Mengajukan argumentasi untuk memperkuat 

pendapatnya dengan santun. Guru; Memfasilitasi peserta didik untuk berfikir 

kritis, menganalisis, memecahkan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 

Memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan 

prestasi belajar; Menguasai kelas; Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme siswa 

dalam belajar  

Ketiga Konfirmasi, peserta didik melakukan refleksi terhadap pengalaman 

belajarnya. Guru; Memberi umpan balik positif kepada peserta didik, Memberi 

konfirmasi melalui berbagai sumber terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi 

peserta didik, Berperan sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab 

pertanyaan peserta didik yang mengalami kesulitan dengan bahasa yang baik dan 

santun, Memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil 

eksplorasi, Memberi motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum 

berpartisipasi aktif.  

Penutup KBM yang dilakukan oleh guru; Guru mengajukan pertanyaan 

untuk mengecek ketercapaian tujuan pembelajaran; Melaksanakan tindaklanjut 

dengan memberikan arahan, atau kegiatan atau tugas sebagi bahan remidi atau 

pengayaan. 

Berdasarkan observasi dan wawancara hari Rabu, tanggal 21 Desember 

2011 bahwa proses pembelajaran siswa akselerasi mengedepankan CTL dengan 

metode PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif,  Kreatif, Efektif dan 

Menyenangkan) dan menghindarkan metode hafalan. Dalam proses pembelajaran 

wali kelas menyiapkan rencana pembelajaran, rencana evaluasi dalam 

pembelajaran. Waktu digunakan secara efektif pembelajaran dengan paikem atau 

menyenangkan membuat suasana belajar siswa tidaklah terasa waktu sudah habis 

dan selesai. Karena petunjuk dan penjelasan guru juga mudah dipahami maka 
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pengamatan dari reaksi siswa selama berlangsung PBM respon siswa terhadap 

penugasan guru cepat dilakukan dan dikerjakan.  

Pembelajaran yang dikelola Ustadzah Tisna, S.Pd.Si selaku manajer kelas 

5 aksel antara lain: dengan wawancara siswa, praktek, siswa terjun langsung ke 

lapangan pengamatan bersama gurunya, diskusi antar guru tentang permasalahan 

siswa, dan guru melakukan pengembangan materi dan praktek dilakukan bersama 

siswa dengan outdoor study.  

Outdoor study yang pernah dilaksanakan menurut Ustadzah Tisna, S.Pd.Si 

wali kelas akselerasi kelas 5. di Pabrik, di pertanian padi saat panen padi di 

Purwokerto, peternakan sapi di Kroya, industri kecil pembuatan gula jawa di 

Sidareja.  

Sesuai hasil pengamatan diruang kelas dan wawancara dengan guru kelas 

akselerasi tentang proses pembelajaran program kelas akselerasi. Upaya guru 

dalam meningkatkan efisiensi pembelajaran di kelas akselerasi menggunakan 

kontekstual materi sehingga anak lebih mudah memahami materi, membuat peta 

konsep materi dalam prasemester, sehingga materi yang sama atau  berhubungan 

dapat digabungkan. Tentang kesulitan dalam penyampaian materi untuk program 

kelas akselerasi, hampir tidak ada kesulitan, hanya ada beberapa anak yang tidak 

menguasai materi. 

Hasil pengamatan selama PBM berlangsung tentang materi, cukup di 

kuasai oleh guru dan siswa siap untuk menerima. Siswa terlihat aktif dan memiliki 

kesadaran untuk belajar yang mengembangkan ide-ide pemikiran-pemikirannya. 

Kemandirian juga sangat nampak pada saat pembelajaran di ruang dan di luar 

kelas, siswa belajar dan bekerja sendiri dengan berdasarkan modul yang di 

pelajarinya. Menurut hasil wawancara dengan Ibu Hery, S.Pd wali kelas 6 reguler 

di depan ruang kelas 6 D bahwa saat anak mengerjakan tes sumatif catur wulan 

ketiga atau ulangan kenaikan kelas 4, siswa nampak mengandalkan pemahaman 

dan pengertian–pengertian saat pelaksanaan pembelajaran.  

Upaya menjadikan kelas akselerasi bukan kelas eksklusif, dilakukan 

dengan sikap keteladanan seorang guru dalam pembelajaran. Guru menunjukan 

sikap ramah, empati terhadap semua siswa, bersahabat dan terbuka. Terhadap 
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siswa yang menunjukan gejala penyimpangan baik fisik maupun karakter, guru 

memberikan perhatian yang lebih dan pengertian terhadap siswa lainnya. Siswa 

membutuhkan tanggapan dengan kebutuhan kasih sayang, karena figur sebagai 

seorang guru sekaligus juga orang tua di sekolah. Menyadarkan seorang siswa 

untuk menumbuh kembangkan rasa percaya diri senantiasa dilakukan sebagai 

bentuk konseling bagi siswa.  

Menurut penuturan manajer kelas hampir sepenuhnya guru kelas berada di 

kelas, kalaupun harus meninggalkan kelas, ada guru lain yang menggantikan. 

Setiap ada kesempatan, baik siswa, orang tua siswa maupun guru mengikuti 

paparan tentang materi psikologi dari psikolog yang sekolah undang. Pengawasan 

guru terhadap sikap sosial siswa juga dilakukan melalui konsultasi psikologi yang 

bekerjasama dengan unit layanan anak berkebutuhan khusus dari Yayasan Sosial 

Al-Irsyad Cilacap. Hasil observasi dan wawancara dengan guru didapati ada 

sedikit banyak dampak sosial bagi anak yang mengikuti program akselerasi, 

beberapa anak menjadi sombong, beberapa anak mengeluh kurangnya waktu 

untuk bermain karena banyak tugas dan mengikuti les atas perintah orang tua. 

Untuk mengurangi dampak sosial wali kelas senantiasa memberikan pengarahan, 

motivasi, pembekalan dan nasehat. 

Mengenai perkembangan mental kepribadian anak yang mengikuti 

program kelas akselerasi, secara umum baik, meskipun ada anak yang pendiam, 

ada yang kurang pandai bergaul dan ada anak yang sedikit besar kepala karena 

menjadi siswa aksel.  

Terkait prestasi siswa akselerasi, dari dokumen buku catatan prestasi SD 

Al-Irsyad 02 ada siswa aksel yang berprestasi dalam keberbakatan, dalam bidang 

sain juara I MIPA tingkat provinsi, juara 3 LCC MIPA tingkat provinsi dalam 

acara ekpedisi kelas akselerasi, untuk matematika selalu diatas nilai sembilan dan 

Juara I tingkat Kabupaten, bahasa juara I lokal. Selain prestasi bidang akademis 

anak kelas akselerasi juga mengasilkan cipta kreasi misalnya membuat tempe, 

membuat susu kedelai, pupuk kompos, alat perontok jagung, pakan ikan otomatis, 

kompor surya, roket air dan lain-lain.  
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Ada pendapat dari seorang guru yang bernama Hery Purwaningsih, S.Pd 

pemegang  kelas 6 program reguler, pada dasarnya proses belajar seorang anak 

dikelas 3 dan 4 harus sudah matang dari segi mental dan tertanam konsep belajar 

yang mendasar. Maka sering di temui kalau sudah dikelas 5 dan 6 jika anak yang 

benar–benar matang diolah oleh guru dikelas 5 dan 6 walau 1 bulan sudah 

berprestasi, dan guru tersebut juga ikut merasakan hasilnya, yaitu guru ikut 

berprestasi, jadi penanaman konsep anak untuk akademis itu saat di kelas 3 da 4. 

Pendidikan akhlak dan kepribadian benar-benar di tanamkan sejak kelas 1, 

sebelum masuk kelas akselerasi akhlak sudah menjadi kewajiban semua anak. 

Akhlak yang baik walaupun anak kategori sedang atau sedikit bodoh tetap naik, 

asal akhlak baik. Hasil nilai tes cukup memuaskan, karena setiap kompetensi 

dasar yang diajarkan diadakan evaluasi rata-rata nilai di atas KKM yaitu diatas 80.  

Jadi pembelajaran tidak tergantung materi dari kemampuan guru wali 

kelas pengelola pembelajaran, karena tidak terbatas dari materi yang diajarkan 

guru namun ada kreatifitas sendiri dari seorang siswa untuk belajar yang lebih dari 

yang diajarkan. Jadi yang aktif tidak hanya guru, siswanya juga karena sifatnya 

pengayaan materi. 

Bapak Hadi sebagai orang tua siswa bernama Syifa sangat mendukung 

program akselerasi, bahkan dalam pernyataannya beliau menyiapkan diri untuk 

pendanaan kegiatan siswa diluar APP (Amal Penyelenggaraan Pendidikan) yang 

dibayarnya tiap bulan sebesar Rp 250.000. Sesuai kriteria Postman yang ketujuh 

ditinjau dari pertanggungjawaban terhadap masyarakat; lebih menekankan pada 

partisipasi masyarakat daripada paternalistik birokratik. Tidak takut 

mempertanggungjawabkan performansinya. 

Orang tua dari siswa yang bernama Hanif juga terkesan dengan pemberian 

sanksi dari guru kelas bagi siswa pelanggar tata tertib yang nuansanya mendukung 

pembelajaran. Kepuasan orang tua siswa juga disampaikan oleh ibu Sukarti orang 

tua dari Buana Murti tentang komunikasi manajer kelas yang lancar, serta 

pengayaan/remidi bagi siswa. Siswa yang mandiri diberi soal tanpa bimbingan, 

sedangkan siswa yang masih kurang mandiri  mengerjakan di papan tulis dengan 

bimbingan guru. 
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Amel salah satu siswa aksel mengatakan “enak di kelas aksel, jadi 

sekolahnya cepat selesai”, namun ada juga yang berkomentar “cape belajar terus”, 

kata Farhan, namun terobati dengan gaya mengajar ustadz Imam selaku guru 

Bahasa Arab yang selalu melakukan ice breaking saat PBM. Penyegaran berupa 

tepuk konsentrsi atau menyanyi kata Farhan selanjutnya. Syifa senang belajar di 

kelas akselerasi karena image kelas aksel lebih baik daripada kelas reguler 

sehingga sedikit memunculkan kesombongan, sifat ego/eksklusif. Namun ada juga 

yang mengeluhkan ruang belajar yang kurang leluasa untuk bermain. Nampak 

kesukaan bermain siswa aksel masih terasa walau mereka sudah duduk di kelas 5 

(lima) dengan mainan-mainan yang dimainkan bersama temannya. Siswa aksel 

juga terlihat ceria yang kadang  menyanyikan materi (Bahasa Inggris/Arab) yang 

terbawa ke alam bawah sadarnya. Guru mapel Al-Islam ustadz Prayitno juga 

menyukai siswa akselerasi, suka dengan kedalaman pertanyaan-pertanyaan yang 

dilontarkan oleh siswa. Juga ada guru bidang studi yang terkesan jika mengajar 

mapel di kelas aksel karena siswanya mudah memahami materi. 

Adakalanya manajer kelas memberikan penawaran kepada siswa untuk 

memilih mapel/materi yang akan dipelajarinya, sesuai dengan penuturan  

Sebagaimana hasil observasi saat kegiatan belajar mengajar pada hari Selasa 3 

Januari 2012, manajer kelas menawarkan 3 (tiga) jenis mapel, 

IPA/Matematika/Bahasa Indonesia. Ternyata setiap siswa memiliki pilihan yang 

berbeda-beda. Pada akhirnya manajer kelas mengabulkan keinginan masing-

masing, kemudian guru memandu belajar siswa sebagai fasilitator. 

Ketertarikan siswa terhadap bidang minat masing-masing juga terlihat saat 

siswa akselerasi mengunjungi Pameran Pembangunan Kabupaten Cilacap. Ketika 

siswa berada di lokasi Pameran Pembangunan perbedaan minat nampak pada 

perilaku siswa dengan keaktifan beberapa siswa dalam perhatiannya yang berbeda 

misalnya terhadap infrastruktur, seni budaya, kesehatan, perhubungan.  

Outing kelas tidak hanya ke tempat-tempat modern namun juga ke pasar 

tradisional. Proses belajar mengajar di pasar tradisional bisa lebih bervariasi, 

siswa belajar Bahasa Jawa (basa krama), Matematika (perkalian, pembagian, 

penjumlahan, pengurangan), IPS (kegiatan ekonomi), IPA (nutrisi).  



21 

 

Diferensiasi juga terlihat pada hasil pekerjaan siswa saat pembuatan alat 

peraga IPA berupa paru-paru buatan. Ada siswa yang memiliki kelebihan dalam 

hal keindahan dan kerapian, ada yang menonjol pada pemaparan hasilnya dan ada 

juga yang memiliki kelebihan dalam penulisan laporannya.  

Pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi informatika, siswa akselerasi 

sesekali diperkenankan membawa laptop untuk browsing dalam menunjang 

pencarian sumber informasi. Penggunaan laptop juga digunakan saat 

pembelajaran program power point microsoft office yang tercatat lebih awal 

daripada siswa reguler. Manajer kelas juga terlihat terampil dan menguasai 

penggunaan IT dalam mengajar. Sehingga baik dari sisi akademis/non akademis 

siswa akselerasi terlayani dengan baik yang terwujud dalam beberapa prestasi 

yang diraih siswa akselerasi.  

C. Evaluasi Hasil Pembelajaran Program Akselerasi 

Wawancara peneliti dilanjutkan hari berikutnya tgl 23 Desember 2011. 

Wali kelas 5 jam istirahat peneliti bertanya tentang masalah yang terjadi di kelas 

akselerasi yang berhubungan dengan evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi di 

lakukan dalam satu semester tergantung dalam standar kompetensi dan 

kompetensi dasar paling tidak lima kali, memakai sistem cawu. Menurut Ustadzah 

Tisna Prilia Martanti, S.Pd.Si, anak kelas akselerasi mengerjakan soal-soal kelas 

reguler, soal dari diknas yang sifatnya umum dari materi KTSP. Soal meliputi tes 

lisan, praktek, dan tertulis untuk masing-masing mata pelajaran yang diujikan. 

Namun demikian guru kelas aksel akan terlebih dahulu memodifikasi soal dengan 

mengekskalasinya menjadi soal dengan ketrampilan berpikir tinggi. Dengan 

menggunakan tangga taksonomi Bloom soal terstandar akan mengalami 

penanjakan mental. Walaupun soal telah mengalami peningkatan kesulitan namun 

hasil evaluasi nilai rata-rata raport diatas KKM kelas akselerasi, semester satu 

adalah 85 dan nilai rata-rata raport semester dua adalah 87. 

Kompetisi antar anak menurut Ustadzah Tisna selaku manajer kelas 

akselerasi sangat tinggi, terlihat dari data pada daftar rekap nilai harian ataupun 

ulangan tengah atau akhir semester 1. Perbedaan nilai antar siswa selisihnya 
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sangat sedikit. Rata-rata tertinggi semester 1 (satu) 91, terendah 80, semester 2 

(dua) tertinggi 92 terendah 84. 

Nilai-nilai tersebut merupakan akumulasi dari berbagai strategi penilaian 

yang dilakukan guru. Sumber-sumber penilaian yang dilakukan antara lain 

penugasan, demonstrasi, proyek, kinerja dan tes). Perolehan nilai tersebut menjadi 

salah satu faktor penentu dalam pengambilan keputusan dewan guru untuk 

menentukan kenaikan kelas ataupun kelulusan. Syarat dan ketentuan kenaikan 

kelas sesuai aturan dinas yang tertuang dalam KTSP adalah seorang siswa 

dinyatakan naik kelas apabila memiliki minimal nilai mata pelajaran dalam raport 

di bawah KKM mata pelajaran lebih kecil atau sama dengan tiga mata pelajaran. 

Kenaikan kelas reguler dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran 

sedangkan kelas Akselerasi dilaksanakan pada akhir cawu kedua. Kriteria 

kenaikan kelas di SD Al-Irsyad 02 berlaku setelah siswa memenuhi persyaratan  

sebagai berikut; Menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Memperoleh nilai 

minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata 

pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok kewarganegaraaan dan kepribadian, 

kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah 

raga, dan kesehatan. Tidak boleh lebih dari 3 (tiga) mapel tidak tuntas untuk 

peserta didik kelas 1 sampai dengan kelas 5 yang akan naik. Kenaikan kelas juga 

mempertimbangkan kehadiran di kelas mencapai minimal 90%. 

Kelulusan mengacu pada ketentuan PP No. 19 tahun 2005 pasal 72 ayat 

(1),  peserta didik dinyatakan lulus dari SD Al-Irsyad 02 setelah memenuhi 

persyaratan sebagai berikut; Menyelesaikan seluruh program pembelajaran. 

Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata 

pelajaran, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok 

kewarganegaraaan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan 

kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan. Lulus ujian sekolah 

untuk mata pelajaran agama, PKN, IPS, Bahasa Jawa, SBK, Penjaskes, dan 

Muatan Lokal Sekolah. Lulus Ujian Nasional. Kelulusan juga mempertimbangkan 

kehadiran di kelas minimal mencapai 90 %. 
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Kriteria lulus Ujian Nasional melalui mekanisme tersendiri yang diatur 

dalam POS dan Permen tentang UN (ujian nasional) dan US (ujian sekolah). 

Perhitungan nilai sekolah (NS) adalah 40% rata-rata nilai raport semester 7 hingga 

semester 11 ditambah 60% perolehan nilai US (ujian sekolah). Selanjutnya 

perhitungan nilai akhir (NA) yang merupakan akumulasi dari 40 % NS dan 60 % 

nilai murni UN. Syarat kelulusan adalah Nilai Akhir (NA) ketiga mapel yang 

diujinasionalkan harus memenuhi kriteria kelulusan masing-masing sekolah yang 

ditetapkan bersama antara pihak sekolah dan orang tua siswa. 

Pembahasan 

Pada bab analisa data ini berisi pembahasan yang meliputi landasan 

religius dan hukum sebagai dasar perencanaan program akselerasi, pelaksanaan, 

evaluasi dan relevansi implementasi kurikulum berdiferensiasi untuk peningkatan 

mutu pendidikan di SD Al-Irsyad 02 Cilacap. 

A. Perencanaan  

Tertuang pada bab II bahwa pembatasan kesempatan kepada seseorang 

untuk menuntut ilmu yang menjadi haknya berarti mengingkari ajaran Islam. 

Demikian intisari dari ajaran Islam dalam Surat An-Naba ayat 1-10. Hal tersebut 

menjadi landasan religius perencanaan penyelenggaraan program akselerasi bagi 

siswa cerdas istimewa di SD Al-Irsyad 02 Cilacap. 

Selain berlandaskan atas ajaran Islam, perencanaan penyelenggaraan 

program akselerasi juga melaksanakan amanat Undang-Undang Sisdiknas bahwa 

warga Negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak 

memperoleh pendidikan khusus. Pasal tersebut menunjukan dasar pelayanan 

kepada anak-anak yang mempunyai potensi dan kemampuan luar biasa secara 

yuridis formal sebagai payung hukum. 

Dasar/landasan religius dan hukum tersebut selaras dengan keinginan SD 

Al-Irsyad 02 untuk menghasilkan output siswa yang lebih berkwalitas dan lebih 

banyak menarik minat siswa yang masuk melalui sebuah program pendidikan 

yaitu program akselerasi atau percepatan. Perencanaan penyelenggaraan program 

akselerasi berdasarkan pendapat para ahli dalam bab II meliputi sarana dan 
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prasarana yang memadai dan kurikulum yang dimodifikasi, serta layanan khusus 

bagi siswa akselerasi. 

Pada bab III disebutkan SD Al-Irsyad 02 mengadakan program akselerasi 

(percepatan belajar) sejak tahun 2007. Selanjutnya, implementasi dari seminar, 

pelatihan, workshop yang diikuti manajer dan guru akselerasi tentang layanan 

bagi siswa cerdas istimewa maka sekolah menyediakan fasilitas dan sarana 

prasarana yang cukup memadai yang dapat menunjang proses pembelajaran 

program percepatan belajar di SD Al-Irsyad 02. 

Ketersediaan fasilitas tergambar dalam bab III, pada tabel 1. Tenaga 

Pendidik, menunjukan bahwa manajer kelas 5 D (akselerasi) diamanatkan kepada 

guru yang berkualifikasi sarjana kependidikan sains. Selain kualifikasi guru, 

sarana dan prasarana juga mengacu pada kriteria akreditasi yang terdiri dari 11 

poin prasarana; luas lahan dengan rasio 1 siswa menempati 5,8 meter; lokasi 

sekolah yang kondusif karena jauh dari keramaian; lahan yang bebas pencemaran; 

status tanah hak milik; daya listrik yang mencukupi; memiliki IMB; sanitasi 

dalam dan luar bangunan terpenuhi; jamban yang memadai dengan rasio 1 jamban 

untuk 37; adanya ruang pimpinan dan guru; dana pemeliharaan dalam APBS 

mencukupi. Serta 13 poin saran yang meliputi; kondisi bangunan yang layak; luas 

lantai dengan rasio 1 siswa menempati ruang 3 meter; tersedianya ventilasi, ruang 

kelas, ruang guru, perpustakaan, buku/CD, laboratorium IPA, ruang ibadah, ruang 

UKS, serta tempat bermain/lapangan olah raga. 

Layanan bagi siswa cerdas istimewa bukan hanya pada sarana dan 

prasarana saja. Bagian penting dari perencanaan pembelajaran siswa akselerasi 

sebagaimana tercantum pada bab III perencanaan kurikulum adalah isi kurikulum 

yang meliputi tujuan umum pendidikan dasar, visi misi sekolah, dan tujuan 

pendidikan SD Al-irsyad. Ketercapaian tujuan pendidikan yang direncanakan 

tersebut, terprogram dalam  sebuah cakupan kelompok mata pelajaran yang 

meliputi keagamaan, kewarganegaraan, ilmu pengetahuan, estetika, dan 

pendidikan jasmani. Selanjutnya diatur dalam sebuah struktur kurikulum yang 

mengatur beban belajar siswa reguler, rata-rata 50 jam per minggu per semester. 

Siswa akselerasi rata-rata 50 jam per minggu per catur wulan. Adapun target 
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pencapaian kompetensi siswa ditetapkan dalam Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM), siswa reguler rata-rata 70 tiap indikator, sedangkan siswa akselerasi rata-

rata 80 tiap indikator. 

Berdasarkan kriteria sekolah bermutu Postman dan Weingartner terkait 

penstrukturan waktu, implementasi perencanaan kurikulum berdiferensiasi pada 

program akselerasi di SD Al-Irsyad 02 masih ada penetapan beban belajar yang 

sama bagi siswa. Seharusnya sekuiensi waktu beban belajar dalam sehari di 

sekolah itu tidak sewenang-wenang, melainkan didasarkan pada apa yang perlu 

dilakukan siswa. Namun apabila dibandingkan antara siswa reguler dengan siswa 

akselerasi, terjadi perbedaan. Beban siswa akselerasi lebih tinggi daripada siswa 

reguler karena beban normal siswa reguler selama satu semester diselesaikan oleh 

siswa akselerasi dalam satu catur wulan. Sesama siswa akselerasi juga masih 

memiliki beban belajar yang sama dalam sehari, belum didasarkan pada apa yang 

perlu dilakukan siswa.  

Antara siswa satu dan siswa lainnya masih diharuskan mengerjakan hal 

yang sama dalam jangka waktu yang sama. Hal ini terjadi karena terkadang siswa 

menjadi penerima kurikulum yang dibedakan dengan siswa reguler namun tanpa 

pemahaman tenaga pedidik sehingga siswa menerima konsekuensi pembelajaran 

dari kurikulum yang sama. Kurikulum tersebut diturunkan menjadi struktur 

kurikulum dan jadwal mata pelajaran yang sama dengan siswa reguler. Jadi, 

sebenarnya siswa akselerasi hanya menerima kurikulum yang sama dengan siswa 

reguler dengan konten yang dipadatkan. 

Siswa akselerasi di SD Al-Irsyad 02 juga belum diarahkan untuk 

mengorganisasi waktunya sendiri. Sebagaimana yang disebutkan oleh Victoria 

Neumark dalam jurnal penelitiannya tentang permasalahan siswa cerdas istimewa 

adalah masalah kepemimpinan. Menurutnya bahwa kepercayaan guru terhadap 

siswalah penentunya. Berilah kepercayaan kepada siswa untuk mempercayai 

keinginannya sendiri. Budayakan pujian dimana siswa bebas untuk merasa 

berpetualang, mempersonalkan belajar bagi semua anak dan fleksibel dengan 

jadwal dan kurikulum. Komunikasi juga menjadi faktor penting dalam membantu 

mengarahkan pembelajaran siswa. Komunikasi yang jelas dan sering terhadap 
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siswa, staf dan orang tua sangat dibutuhkan dalam membangun diferensiasi 

pembelajaran. 

Pada perencanaan pembelajaran, target pencapaian kompetensi siswa yang 

ditetapkan dalam kurikulum dengan istilah Kriteria Ketuntasan Minimal 

sebenarnya tidak dikenal dalam program akselerasi. Namun demikian karena 

KKM menjadi kriteria penentuan kenaikan kelas maka dalam pelaksanaannya 

tetap diadakan. Tentu saja sudah selayaknya dengan target kriteria yang lebih 

tinggi, melebihi target kriteria kelas reguler. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), 

siswa reguler rata-rata 70 tiap indikator, sedangkan siswa akselerasi rata-rata 80 

tiap indikator. 

B. Pelaksanaan  

Pada bab II disebutkan tentang prinsip pelaksanaan program akselerasi 

dalam kaitannya dengan pengembangan kurikulum berdeferensiasi terdapat dua 

kata yang terkait erat yaitu ekskalasi dan akselerasi. Kurikulum berdeferensiasi 

harus mampu mendorong terjadinya ekskalasi & akselerasi belajar.  

Ekskalasi mensyaratkan peserta akselerasi memiliki keberbakatan yang 

merupakan interaksi dari 3 ciri (kluster) yaitu intelektual, kreatifitas, pengikatan 

diri terhadap tugas. Dengan memiliki keberbakatan tersebut siswa akan mampu 

menerima penanjakan mental berpikir kritis dalam proses pengayaan materi 

pembelajaran berdasarkan taksonomi Bloom. Adapun akselerasi mengandung 

pengertian bahwa materi di kelas   anak   yang   cerdas   luar   biasa   tidak   

berbeda  dengan kelas regular, hanya saja waktu pembelajaran yang tadinya tiga 

tahun menjadi dua tahun di SLTP/SLTA. Sedangkan di jenjang SD yang tadinya 

enam tahun menjadi lima tahun. 

Selain ekskalasi dan akselerasi, kehadiran enrichment (pengayaan) yang 

sesuai dengan kebutuhan dan keunggulan siswa cerdas istimewa menjadi 

keharusan dalam penyelenggaraan akselerasi, mengingat dalam perspektif teoritik 

memang mengharuskan kurikulum maupun pembelajaran berdiferensiasi. 

Pendapat para ahli dalam isi bab II tentang program akselerasi yang 

mengharuskan adanya ekskalasi, akselerasi, dan enrichment (pengayaan) 

terimplementasikan pada saat kegiatan inti pembelajaran siswa akselerasi yang 



27 

 

tercermin pada bab III, dimana pembelajaran melakukan 3 (tiga) tahapan, yaitu 

eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi.  

Pertama eksplorasi, yang dilakukan peserta didik pada tahap ini adalah 

menggali informasi dari berbagai sumber, misalnya membaca buku teks, 

mengakses internet, berdiskusi, melakukan percobaan. Mengumpulkan dan 

mengolah data dari berbagai sumber belajar tersebut menjadi sebuah pengertian. 

Adapun yang dilakukan guru pada tahapan ini adalah menggunakan berbagai 

pendekatan dan media pembelajaran untuk memunculkan data dan informasi bagi 

siswa. Selain itu guru juga memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik, 

peserta didik dengan guru, dan atau peserta didik dengan berbagai sumber belajar. 

Melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran. Menanamkan nilai-

nilai islami ke dalam pengertian-pengertian baru yang diperoleh siswa.  

Kedua elaborasi, pada tahapan ini peserta didik melaporkan hasil 

eksplorasi secara lisan dan atau tertulis, secara individual atau kelompok. 

Memberikan tanggapan terhadap  laporan yang disampaikan oleh temannya. 

Mengajukan argumentasi untuk memperkuat pendapatnya dengan santun. 

Sedangkan yang dilakukan oleh guru pada tahap elaborasi adalah memfasilitasi 

peserta didik untuk mampu berfikir kritis, menganalisis permasalahan yang 

muncul dan memecahkan masalah tersebut serta melakukan tindakan tanpa 

merasa takut atau rendah diri. Memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara 

sehat untuk meningkatkan prestasi belajar. Penguasaan kelas oleh guru dengan 

menumbuhkan keceriaan dan antusiasme siswa dalam mengikuti proses belajar.  

Ketiga konfirmasi, pada tahap konfirmasi peserta didik melakukan refleksi 

terhadap pengalaman belajarnya dengan menyelesaikan tugas dari guru, atau 

mencatat simpulan dari pengertian yang didapat dari proses belajar. Guru 

memberikan umpan balik positif kepada peserta didik, dengan jalan memberi 

konfirmasi melalui berbagai sumber terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi 

peserta didik. Guru berperan sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab 

pertanyaan peserta didik yang mengalami kesulitan dengan bahasa yang baik dan 

santun. Memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil 
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eksplorasi. Memberi motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum 

berpartisipasi aktif. 

Proses pembelajaran kontekstual sebagaimana tertulis dalam bab III, 

dimana guru melakukan pembelajaran dengan wawancara siswa, praktek, siswa 

terjun langsung ke lapangan pengamatan bersama gurunya, diskusi antar guru 

tentang permasalahan siswa, dan guru melakukan pengembangan materi dan 

praktek dilakukan bersama siswa dengan outdoor study. Proses pembelajaran 

tersebut telah membawa prestasi bidang akademis maupun non akademis. Selain 

bidang akademis siswa kelas akselerasi juga melakukan cipta kreasi misalnya 

membuat tempe, membuat susu kedelai, pupuk kompos, alat perontok jagung, 

pakan ikan otomatis, kompor surya, roket air dan lain-lain.  

Berdasarkan kriteria sekolah bermutu Postman dan Weingartner ditinjau 

dari penstrukturan aktivitas siswa, implementasi pelaksanaan kurikulum 

berdiferensiasi pada program akselerasi di SD Al-Irsyad 02 belum sepenuhnya 

melakukan penyesuaian antara aktivitas-aktivitas siswanya dengan kebutuhan 

siswa secara perseorangan. Antara satu siswa dengan siswa lainya masih dituntut 

untuk mengikuti aktivitas yang sama.  

Belum sepenuhnya melakukan penyesuaian, dalam artian walaupun ada 

penyesuaian namun baru sebagian kecil pembelajaran yang disesuaikan dengan 

karakter siswa secara perseorangan. Contoh pada bab III diferensiasi yang terlihat 

pada hasil pekerjaan siswa saat pembuatan alat peraga IPA berupa paru-paru 

buatan. Ada siswa yang memiliki kelebihan dalam hal keindahan dan kerapian, 

ada yang menonjol pada pemaparan hasilnya dan ada juga yang memiliki 

kelebihan dalam penulisan laporannya. Masing-masing siswa memang belajar hal 

yang sama, beraktivitas yang sama, namun proses membedakan mereka. Guru 

yang bijaksana akan memberikan perlakuan dan penilaian dengan benar apabila 

memberi perhatian atas fenomena diferensiasi pada siswanya. 

Sekolah mengakui bahwa proses belajar mengajar hampir tidak bernilai 

bagi siswa apabila dirinya kurang dilibatkan di dalamnya. Aktivitas siswanya 

tidak terbatas pada sebuah gedung, melainkan juga mencakup semua sumber pada 

masyarakat. Sehingga kurikulum pendidikan khusus bagi anak akselerasi 
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dikembangkan secara berdiferensiasi mencakup dimensi diferensiasi produk 

maupun lingkungan belajar. Dengan demikian aktivitas-aktivitasnya memenuhi 

semua perbedaan latar belakang dan kemampuan siswa. 

Dimensi diferensiasi produk dengan melakukan penyesuaian kebutuhan 

belajar siswa. Produk terkait dengan masalah kehidupan nyata. Produk disajikan 

oleh narasumber nyata sepertimana disebutkan pada bab III ketika siswa berada di 

lokasi Pameran Pembangunan perbedaan minat nampak pada perilaku siswa 

dengan keaktifan beberapa siswa dalam perhatiannya yang berbeda misalnya 

terhadap infrastruktur, seni budaya, kesehatan, perhubungan. Siswa mendapatkan 

informasi langsung dari narasumber sesuai minat masing-masing. 

Dimensi diferensiasi lingkungan belajar dengan belajar di lingkungan 

aktual. Yakni belajar di lapangan sesuai topik yang dipelajari. Pada bab III 

digambarkan saat siswa melakukan outing kelas, tidak hanya ke tempat-tempat 

modern namun juga ke pasar tradisional. Proses belajar mengajar di pasar 

tradisional bisa lebih bervariasi, siswa belajar Bahasa Jawa (basa krama), 

Matematika (perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan), IPS (kegiatan 

ekonomi), IPA (nutrisi). 

Perilaku guru dalam proses pembelajaran telah sesuai dengan kriteria 

keenam Postman dan Weingartner, ditinjau dari perbedaan peran sekolah; semua 

gurunya mengembangkan ide mengenai masyarakat belajar dimana guru hanya 

sebagai seorang koordinator dan fasilitator. Berbagai peran dalam mengajar tidak 

hanya dimainkan oleh seorang guru. Berbagai peran dalam mengajar 

diorganisasikan dan kemudian ditugaskan sesuai dengan kemampuan guru. Siswa 

dianggap bukan sebagi objek pada setiap aktivitas, melainkan didorong untuk 

aktif membentuk pengalamanya sendiri. Siswa tidak secara konstan ditempatkan 

dalam peran-peran kompetitif, melainkan juga kolaboratif. Tassel dan Baska 

dalam urainnya tentang kurikulum berdiferensiasi mengungkapkan bahwa guru 

yang menangani siswa akselerasi dituntut memberikan motivasi inspirasi yang 

profesional. 

PBM kelas akselerasi tersebut di atas telah seiring dengan kriteria ketiga 

Postman dan Weingartner, ditinjau dari pendefinisian kecerdasan, pengetahuan, 
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atau perilaku;  proses belajar mengajar yang dikelolanya lebih menekankan pada 

proses inkuiri, pemecahan masalah, dan penelitian daripada memorisasi. Siswanya 

dijauhkan dari kebiasaan menerima pelajaran secara pasif. Berbagai ketrampilan 

berkomunikasi dilatihkan kepada siswa. Siswa selalu ditekankan untuk 

menggunakan ilmu dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekedar memperoleh ilmu 

demi ilmu. Personelnya mengakui adanya perkembangan pengetahuan di berbagai 

bidang dan mencoba mempertimbangkannya dalam mendefinisikan pengetahuan. 

Pengetahuan diri sendiri merupakan bagian dari definisi pengetahuanya. 

Pelaksanaan pembelajaran tersebut telah sesuai dengan teori Linda Mc Culloch 

yang menyebutkan bahwa evaluasi bagi siswa CIBI tidak sebatas penguasaan 

materi secara kognitif tetapi sampai bagaimana melakukan transfer materi yang 

dipelajari ke dalam situasi nyata dalam kehidupan (applicating). 

Hal ini menunjukan bahwa hasil seleksi siswa aksel telah sesuai prosedur 

dimana siswa aksel benar-benar siswa yang memiliki intelektual dan kemandirian 

terhadap tugas seiring dengan teori Renzulli bahwa keberbakatan merupakan 

interseksi antara intelektual, kreatifitas, dan pengikatan diri terhadap tugas. 

Aktifitas siswa terlihat dalam proses pembelajaran yang kegiatan  

dilakukan di lapangan atau di luar kelas. Sikap tindakan selama mengikuti 

pembelajaran di kelas maupun di luar kelas cukup berpengaruh terhadap siswa, 

karena selalu di berikan materi yang bersifat menantang terhadap pikiran siswa. 

Pembelajaran dalam lingkungan yang aktual, yakni belajar di lapangan sesuai 

topik yang dipelajari tersebut menunjukan adanya diferensiasi pada dimensi 

media pembelajaran sebagaimana yang disampaikan oleh Munif Chatib (2009). 

Perubahan paradigma pendidikan yang semula masih konvensional 

memang mesti dilakukan demi perbaikan mutu pendidikan.  Orientasi 

pembelajaran yang semula berpusat pada guru harus beralih pada peserta didik. 

Metodologi yang lebih didominasi ekspositori harus berganti ke partisipatori. Dan 

pendekatan yang semula lebih banyak bersifat tekstual hendaknya berubah 

menjadi kontekstual. 

C. Evaluasi  
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Penilaian keberhasilan kompetensi siswa akselerasi dalam bab II 

disebutkan tidak sebatas dinilai aspek pengetahuan (knowledge) saja tetapi semua 

unsur pembentuk kompetensi. Kompetensi bukan entitas yang tunggal tetapi 

terdiri dari lima unsur (behavior, knowledge, skill, attitude and personal 

character). Evaluasi proses pembelajaran, dilaksanakan dengan soal dengan 

pertanyaan tingkat tinggi atau pemahaman tingkat tinggi, sebagaimana pendapat 

Theodore J. Gourley, 2005:12, bahwa peserta didik CIBI harus mendapatkan 

tantangan dengan menerapkan ketrampilan berpikir tingkat tinggi.  

Hasil observasi dalam bab III terhadap dokumen RPP dan lembar evaluasi, 

dalam melaksanakan tugas mengajar dan memberikan evaluasi, apa yang 

dilakukan guru telah sesuai dengan tujuan rencana pembelajaran yang telah di 

persiapkan. Juga telah dilaksanakan dengan tepat waktu, siswa mudah memahami 

dan mengerti apa yang telah di ajarkan dan ditanyakan oleh seorang guru.  

Sesuai kriteria keempat tentang sekolah bermutu dari Postman dan 

Weingartner, ditinjau dari evaluasi; dari pengamatan lembar portofolio siswa, 

terlihat lebih menekankan pada upaya memberikan balikan yang mendorong. 

Setelah siswa melakukan outing class atau outdoor study, siswa diberi lembar 

kerja atau menulis laporan. Penugasan yang diberikan juga sudah menggunakan 

pendekatan yang humanistik dan perseorangan, karena siswa diberi kebebasan 

untuk menulis/melaporkan sesuai pengalaman belajar masing-masing. Mencakup 

aspek yang komprehensif. Terlebih dahulu dibuatkan seeksplisit mungkin jenis 

perilaku yang diinginkan sekolah.  

Menurut Postman dan Weingartner materi evaluasi seharusnya 

mengurangi penggunaan tes terstandar, namun saat pelaksanaan tes sumatif masih 

menggunakan soal-soal terstandar. Tes sumatif dibuat oleh guru kelas lain yang 

separalel namun mengacu pada soal-soal dinas. Soal tes sumatif bagi siswa 

akselerasi walau mengacu pada soal-soal dinas namun telah diekskalasi sesuai 

taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom yang diterapkan pada penilaian autentik 

sangat membantu guru untuk membuat soal yang berkualitas. Soal-soal yang 

diberikan kepada siswa reguler dikembangkan pengetahuan, sikap dan 



32 

 

psikomotoriknya secara simultan. Kategori soal remembering dikembangkan 

menjadi understanding, applying, bahkan analysing. 

Untuk tes formatif guru kelas sudah menggunakan evaluasi autentik. 

Terbukti pada konten kantung portofolio milik siswa yang ada di kelas akselerasi 

ditemukan variasi soal evaluasi atau penugasan yang nuansanya penilaian proses. 

Penilaian dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber 

(tugas, demonstrasi, proyek, kinerja dan tes) yang secara akurat mencerminkan 

bagaimana kualitas tingkatan yang dicapai oleh peserta didik CIBI dalam materi 

pembelajaran.  

Khusus dalam mengevaluasi guru dan administrator digunakan prosedur-

prosedur yang konstruktif, baik prosedur dari dinas ataupun dari pihak yayasan. 

Evaluasi bagi guru meliputi 4 (empat) kompetensi yang harus dikuasai; akademis, 

paedagogis, profesional dan sosial. 

Secara akademis menuntut guru memiliki penguasaan materi ajar dengan 

baik. Kelengkapan administrasi pembelajaran dari standar isi hingga daftar nilai 

serta data-data pendukung wajib adanya sebelum proses KBM. Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran dengan aspek-aspek standar yang mesti dipenuhinya 

juga menjadi ukuran profesionalitas guru. Selanjutnya pelaksanaan KBM mulai 

dari apersepsi, kegiatan inti hingga penutupan proses pembelajaran merupakan 

kompetensi paedagogis yang berlaku umum bagi seorang pendidik. Adapun 

penilaian DP 4 guru oleh kepala sekolah menjadi ukuran kompetensi 

profesionalitas dan sosial guru.  

D. Relevansi kurikulum berdeferensiasi dan peningkatan mutu pendidikan 

Bab II menjelaskan pendapat Postman dan Weingartner (dalam Bafadal 

2004) mengenai deskripsi sekolah yang bermutu berdasarkan 8 kriteria, 

diantaranya adalah pertama, berdasarkan penstrukturan waktu, kedua ditinjau dari 

penstrukturan aktivitasnya, ketiga ditinjau dari pendefinisian kecerdasan, 

pengetahuan, atau perilaku, keempat ditinjau dari evaluasi, kelima ditinjau dari 

supervisi dan pengawasan siswa, keenam ditinjau dari perbedaan peran sekolah, 

ketujuh ditinjau dari pertanggungjawaban terhadap masyarakat, dan kedelapan 

ditinjau dari pertanggungjawaban masa depan sekolah. 
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Diantara sekian data pada bab III antara lain pertama,  terdapat fleksibilitas 

dalam pengaturan waktu belajar siswa misalnya saat peneliti lihat praktikum IPA 

maupun Bahasa Indonesia. Ketika siswa masih aktif dan menyukai pembelajaran 

tersebut maka tambahan waktu belajar diatur oleh manajer kelas aksel.  

Kedua, model pembelajaran outing class dengan mencari sumber belajar 

yang berbeda-beda, dimana aktivitas-aktivitas yang dilakukan masing-masing 

siswa berbeda sesuai keinginannya. Pada kegiatan siswa yang berupa 

ekstrakurikuler, pilihan siswa juga ada yang berbeda walaupun masih dalam ranah 

yang sama yaitu jenis ekstrakurikuler akademis bukan non akademis. Saat  siswa 

melakukan praktek IPA pada konsep terapung/tenggelam/melayang, siswa 

diarahkan untuk menemukan konsepnya sendiri, siswa ditantang untuk membuat 

benda yang semula tenggelam agar menjadi terapung. Sumber belajar yang 

dijadikan sebagai acuan oleh siswa dalam belajar bisa berupa internet, buku, 

narasumber, guru, benda di sekitar, laboratorium IPA maupun komputer. 

Ketiga, menurut pengamatan sehari-hari manajer kelas aksel, gaya belajar 

antar siswa tidak sama.   Ada siswa yang lebih suka bekerja secara mandiri, 

belajar dengan sumber-sumber belajar yang dimilikinya. Siswa yang lain tidak 

suka membaca namun menyukai hal-hal yang didengarnya. Lain daripada itu ada 

siswa yang menyukai pembelajaran dengan percakapan. Bahkan ada siswa yang 

mengedepankan kemampuan logika saja dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. 

Keempat, alat evaluasi bagi siswa akselerasi belum disediakan oleh dinas 

setempat sebagaimana yang diperuntukan bagi siswa kelas reguler. Hal ini 

disebabkan oleh perbedaan waktu tempuh kelas reguler dengan kelas akselerasi 

yang menjadikan waktu tes sumatif berbeda. Pada akhirnya alat evaluasi 

pembelajaran siswa akselerasi dibuat oleh guru kelas reguler dan disahkan oleh 

pengawas dinas setempat. Dasar pembuatan soal disesuaikan dengan SKKD  

tetapi diberi adanya penanjakan ketrampilan berpikir tinggi berdasarkan tangga 

taksonomi Bloom.  

Kelima, adanya buku pantauan kegiatan siswa dengan judul student 

activities book memungkinkan siswa menilai kegiatannya sendiri dalam 

kesehariannya dari yang bersifat akademis hingga non akademis. Penilaian 
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tersebut dilakukan oleh siswa atau orang tua siswa terhadap kegiatan siswa di luar 

sekolah, bisa ketika di dalam rumah, di sekitar rumah siswa atau pada saat 

kegiatan kemasyarakatan di lingkungan masing-masing. Setiap hari Kamis buku 

pantauan tersebut dibagikan kepada siswa untuk diisi kemudian dikembalikan 

kepada manajer kelas pada hari Jumat atau Sabtu. Selanjutnya guru kelas akan 

melakukan penilaian kegiatan siswa selama di sekolah, baik di dalam ruang kelas, 

di luar ruang kelas atau ketika berada di tempat ibadah di lingkungan sekolah. 

Sehingga guru, siswa dan orangtua siswa dapat memahami perkembangan belajar 

peserta didik baik di rumah maupun di sekolah. Penilaian tersebut menjadi acuan 

kerjasama sekolah dan orang tua dalam memberikan motivasi kepada siswa. 

Bahkan menjadi media komunikasi antara sekolah dan orang tua untuk saling 

memberikan masukan-masukan demi ketercapaian prestasi siswa. 

Keenam, berdasarkan observasi saat berada di kelas akselerasi guru kelas 

sedang menampilkan slide pembelajaran mapel IPA. Nampak dari proses 

pembelajaran guru hanya sebagai fasilitator, guru hanya memberi contoh hewan 

yang mengalami perubahan fase bentuk tubuh selama masa hidupnya kemudian 

siswa menganalogikan kepada makhluk lain tentang konsep metamorphosis. 

Diakhir pembelajaran siswa diajak membuat kesimpulan bersama tentang konsep 

IPA yang sedang dipelajari. 

Ketujuh, SD Al-Irsyad 02 Cilacap yang telah menyelenggarakan program 

akselerasi sejak tahun 2007 diakui dinas sebagai sekolah unggulan. Bantuan dana 

bagi penyelenggara program akselerasi hampir tiap tahun diterima sekolah, baik 

yang peruntukannya untuk fasilitas maupun dalam bentuk beasiswa.  Penggunaan 

dana yang diperoleh dimusyawarahkan bersama antara pihak sekolah dengan 

orang tua siswa. Sekolah senantiasa menyelenggarakan pertemuan orang tua/wali 

siswa  guna membahas penggunaan beasiswa, program kegiatan siswa, pembinaan 

parenting dan sebagainya.  

Dana bantuan pemerintah digunakan untuk melengkapi sarana fisik ruang 

kelas akselerasi seperti pengadaan seperangkat komputer, jaringan internet, LCD 

proyektor, dan alat pendingin ruangan atau AC (air conditioner).  Bagi siswa dana 

tersebut digunakan untuk operasional pembelajaran di luar kelas atau outing class, 
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outdoor study, outbond, atau kegiatan lainnya. Sedangkan guru akselerasi 

menggunakan dana bantuan pemerintah tersebut untuk pengembangan kompetensi 

guru, mengikuti pelatihan, workshop ataupun diklat program akselerasi. 

Pada bab III ada pernyataan orang tua siswa yang menyiapkan diri untuk 

pendanaan kegiatan siswa diluar APP (Amal Penyelenggaraan Pendidikan) yang 

dibayarnya tiap bulan sebesar Rp 250.000. Sesuai kriteria sekolah bermutu 

Postman dan Weingartner yang ketujuh, ditinjau dari pertanggungjawaban 

terhadap masyarakat, pihak sekolah sebagai penyelenggara program akselerasi 

lebih menekankan pada partisipasi masyarakat daripada paternalistik birokratik. 

Sekolah mempertanggungjawabkan performansinya dengan senantiasa berdialog 

langsung dengan orang tua siswa terkait pendanaan. Bermusyawarah tentang 

penggunaan dana serta mempertanggungjawabkan melalui LPJ (laporan 

pertanggung jawaban) setiap kegiatan yaang dilakukan program akselerasi.   

Kedelapan, pencapian visi SD Al-Irsyad 02 sebagai sekolah yang unggul 

dan modern tercermin dalam beberapa kompetensi yang ingin dicapai oleh 

siswanya sebagai bekal di masa yang akan datang. Beberapa kompetensi tersebut 

diantaranya adalah pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK),  

penguasaan kemampuan berbahasa asing yaitu bahasa Arab dan Inggris, serta 

pembekalan agama bagi bekal di dunia dan akhirat. 

Mutu pendidikan program akselerasi juga terlihat dari prestasi alumni 

program akselerasi yang masih bisa terpantau. Menurut ibu Hery Purwaningsih 

salah satu tenaga pendidik kelas 6 SD Al-Irsyad 02 mengatakan bahwa siswa bisa 

mengikuti dengan baik di kelas 6 saat dicampur dengan siswa reguler. Alumni 

juga mampu bersaing dengan siswa yang berasal dari sekolah lain. Walaupun nilai 

saat ujian akhir kurang bagus tetapi beberapa guru sekolah lanjutan memberikan 

pendapatnya kepada Ustadzah Hery Purwaningsih bahwa siswa akselerasi dari SD 

Al-Irsyad 02 pada prosesnya di sekolah lanjutan bisa bersaing. 

Berdasarkan kriteria sekolah bermutu menurut Postman dan Weingartner, 

pada dasarnya kedelapan kriteria bisa ditemukan dalam pelaksanaan kurikulum 

maupun evaluasi pembelajaran di kelas akselerasi SD Al-Irsyad 02. Tetapi pada 

perencanaan kurikulum hanya ditemukan kesesuaian enam kriteria saja. Dua 
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kriteria yang belum terpenuhi dalam perencanaan kurikulum adalah pertama 

penstrukturan waktu belajar siswa, kedua penstrukturan aktivitas belajar siswa. 

Penstrukturan waktu belajar dan aktivitas siswa dalam perencanaan kurikulum 

belum dibedakan antara siswa akselerasi yang satu dan yang lain, walaupun 

terbukti antar siswa ada diferensiasi. 

Sebenarnya guru kelas akseleraasi telah melakukan diferensiasi 

pembelajaran dengan memberikan kebebasan penstrukturan waktu maupun 

aktivitas siswa seperti tertulis pada bab III, dimana guru kelas suatu ketika 

memulai pembelajaran dengan menawarkan kepada kelas tentang mata pelajaran 

apa yang ingin dipelajari terlebih dahulu pada hari tersebut. Apabila perilaku 

tersebut bukan spontanitas pada waktu tertentu saja namun sudah terencana dalam 

kurikulum pembelajaran program akselerasi, seperti itulah yang dikehendaki.   

Kesimpulan dan Saran 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian tentang peningkatan mutu pendidikan 

melalui implementasi kurikulum berdeferensiasi di SD Al-Irsyad 02 Cilacap, 

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Didapati adanya kesesuaian antara perencanaan pembelajaran di kelas 

akselerasi  dengan hasil identifikasi kebutuhan yang ada pada peserta didik 

CIBI baik secara akademik, emosional, serta kebutuhan fisik. Secara 

akademik siswa terlayani kebutuhannya karena kurikulum berdiferensiasi 

merupakan kurikulum reguler yang diekskalasi sesuai tangga taksonomi 

Bloom. Disamping itu adanya pengayaan bagi siswa akselerasi dalam 

pembelajarannya. Secara emosional semua gurunya mengembangkan ide 

mengenai masyarakat belajar dimana guru hanya sebagai seorang 

koordinator dan fasilitator. Siswa dianggap bukan sebagi objek pada setiap 

aktivitas, melainkan didorong untuk aktif membentuk pengalamanya 

sendiri. Siswa tidak secara konstan ditempatkan dalam peran-peran 

kompetitif, melainkan juga kolaboratif. Selanjutnya secara fisik kebutuhan 

siswa terpenuhi karena kurikulum berdiferensiasi mencakup dimensi 

diferensiasi lingkungan belajar dengan belajar di lingkungan aktual. Yakni 
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belajar di lapangan sesuai topik yang dipelajari, yang tentunya berdampak 

pada sikap psikomotorik siswa. 

Namun demikian perencanaan kurikulum pembelajaran akselerasi belum 

menunjukan adanya fleksibilitas penstrukturan waktu dan aktivitas belajar 

siswa pada struktur kurikulum serta jadwal mata pelajarannya. Adapun 

pada pelaksanaannya belum sepenuhnya terjadi pembedaan struktur waktu 

dan aktivitas sesuai dengan kebutuhan siswa yang beragam. 

2. Kurikulum berdeferensiasi merupakan model pembelajaran yang mampu 

melayani keragaman kebutuhan peserta didik CIBI, karena kemampuan 

pembelajaran peserta didik CIBI harus diikuti secara individual. Pelayanan 

sesuai keragaman kebutuhan siswa terlihat pada pelaksanaan pembelajaran 

yang variatif berupa pembelajaran PAKEM, penerapan CTL, outing class, 

dan modifikasi pembelajaran menurut gaya belajar antar siswa yang tidak 

sama. 

3. Evaluasi hasil proses pembelajaran kelas akselerasi telah menerapkan 

penilaian kinerja dan penilaian autentik dalam penilaian peserta didik 

CIBI. Penerapan penilaian autentik terlihat penggunaan taksonomi Bloom 

yang diterapkan pada penilaian autentik sangat membantu guru untuk 

membuat soal yang berkualitas. Soal-soal yang diberikan kepada siswa 

reguler dikembangkan pengetahuan, sikap dan psikomotoriknya secara 

simultan. Penilaian dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari 

berbagai sumber (tugas, demonstrasi, proyek, kinerja dan tes) yang secara 

akurat mencerminkan bagaimana kualitas tingkatan yang dicapai oleh 

peserta didik CIBI. 

4. Implementasi kurikulum berdiferensiasi pada program akselerasi dapat 

memberikan dampak kepada peningkatkan mutu pendidikan sekolah. 

Terbukti dari delapan kriteria sekolah bermutu Postman dan Weingartner, 

enam diantara kriteria yang ada terpenuhi oleh keberadaan kurikulum 

berdiferensiasi. 

B. Saran 

1. Untuk Yayasan dan SD Al-Irsyad 02 
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a. Menjaga kelangsungan program akselerasi dengan menerapkan 

kurikulum berdiferensiasi. 

b. Di masa yang akan datang proses perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi pembelajaran akselerasi dilakukan dengan lebih baik lagi. 

c. Dalam merencanakan kurikulum pembelajaran akselerasi 

hendaknya tertuang fleksibilitas penstrukturan waktu dan aktivitas 

belajar siswa pada struktur kurikulum serta jadwal mata 

pelajarannya. 

d. Khusus untuk para guru agar mendukung sepenuhnya pelaksanaan 

program akselerasi bagi anak-anak cerdas istimewa dengan lebih 

banyak memahami perencanaan, model, dan evaluasi pembelajaran 

siswa akselerasi. Para guru hendaknya juga mampu menyusun IEP 

(individual education program) bagi siswa yang berbeda ragam 

kemampuan/kebutuhannya. 

2. Untuk pemerintah dalam hal ini Dinas Dikpora 

a. Dalam membuat kebijakan agar mempertimbangkan pendapat para 

ahli (kajian teori) dan realitas yang ada di lapangan. 

b. Agar terus mengawasi, membimbing dan membina sekolah 

penyelenggara program akselerasi.  

c. Senantiasa membantu penyelenggaraan program akselerasi baik 

berupa sarana fisik maupun non fisik. 

3. Untuk calon peneliti 

a. Program akselerasi merupakan bentuk inovasi yang masih 

memerlukan banyak kajian-kajian yang bersifat konstruktif demi 

menghasilkan output yang berkwalitas. 

b. Program akselerasi dapat memajukan kualitas pendidikan selagi 

pengembangan-pengembangan terus dilakukan secara simultan. 

c. Perlu penelitian lebih lanjut tentang format kurikulum yang lebih 

fleksibel dalam pensrtukturan waktu dan aktivitas siswa program 

akselerasi. 

4. Untuk masyarakat dan orang tua siswa 
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a. Perlu dukungan penuh orang tua/masyarakat baik moral maupun 

material kepada siswa maupun sekolah penyelenggara demi 

terselamatkannya aset generasi terbaik bangsa. 

b. Siswa perlu perhatian dari orang tua/masyarakat dalam pembinaan 

mental spiritualnya. 
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