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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Penelitian 

Krisis pendidikan  yang melanda  Bangsa  Indonesia saat  ini membuat 

kekhawati ran  tersendiri   bagi  orang  tua  dan  pihak  sekolah  yang  telah 

dipercaya   sebagai   lembaga  pendidikan.  Lemahnya   tingkat  berfiki r  siswa 

menjadi  sebuah tantangan besar bagi  pendidik. Oleh karena  i tu guru sebagai 

pendidik  dituntut  harus   mampu  merancang  dan  melaksanakan  program 

pembela jaran  dengan  tepat,  agar  siswa memperoleh  pengetahuan  secara 

utuh  sehingga  pembela jaran  menjadi   bermakna.  Bermakna   di  sini   berarti 

bahwa   siswa  mampu  memahami   konsep‐konsep  yang  mereka  pelajari 

melalui  pengalaman  langsung  dan  nyata.  Salah  satu  sistem  yang  dapat 

diterapkan yaitu siswa  belajar dan mengalami apa yang dipelajarinya. 

SDM  yang  berkualitas   merupakan  subyek  yang  mampu 

mengaktualisasikan  potensi  kemanusiaannya  secara   optimal.    Secara 

mendasar  dimensi  kemanusiaan  tersebut  dijabarkan  dalam  tujuan 

pendidikan  nasional ,  yai tu  mengembangkan  potensi   peserta  didik  agar 

menjadi  manusia yang beriman dan bertakwa  kepada  Tuhan Yang Maha  Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu,  cakap, kreatif, dan menjadi  warga negara 

yang demokratis  serta  bertanggung jawab.  
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Tujuan pendidikan pada  hakikatnya  menyentuh ranah afektif, kognitif, 

dan  psikomotorik.  Ranah  afektif  yang  tercermin  pada  kualitas   keimanan, 

ketaqwaan, akhlak mulia  (termasuk budi pekerti  luhur, kepribadian unggul ), 

serta  kompetensi estetis. Ranah kognitif  tercermin pada  kapasitas  piki r dan 

daya   intelektualitas untuk menggali  dan mengembangkan serta  menguasai 

ilmu  pengetahuan  dan  teknologi .  Ranah  psikomotorik  tercermin  pada 

kemampuan  keterampilan  teknis,  kecakapan  praktis,  dan  kompetensi 

kinestetis .  

Tugas  guru adalah memahami  faktor‐faktor ins trinsik yang ada  dalam 

diri   siswa.  Dengan  demikian  tugas  guru  bukan  semata‐mata  menciptakan 

situasi  pembela jaran  yang  menarik  dan  kondusi f.  Pada   paradigma 

behavioristik,  tugas   guru  adalah  menciptakan  lingkungan  belajar  yang 

kondusif. Guru harus  menciptakan alat reinforcement yang bagus . Sebaliknya, 

dalam paradigma  kontruktivistik, siswa   juga memiliki potensi ins tinsik dalam 

menciptakan lingkungan bela jar yang kondusif (Maliki , 2008: 26). 

Pendidikan  merupakan  suatu  sistem  yang  di   dalamnya   terdapat 

beberapa   komponen  yang  menjadi   satu  kesatuan  fungsional   yang  saling 

berinteraksi, bergantung, dan berguna  untuk mencapai tujuan. Komponen i tu 

adalah  tujuan  pendidikan,  pendidik,  peserta  didik,  lingkungan  pendidikan, 

dan alat pendidik. Dengan demikian kelima  komponen pendidikan  tersebut, 

akan  terimplementasikan dalam proses pembelajaran, yai tu aktivi tas belajar 

mengajar.  Seseorang  dikatakan  telah  belajar  apabila  dalam  dirinya   telah 



3 
 

 

terjadi perubahan perilaku dari   tidak  tahu menjadi  tahu yang meliputi  aspek 

kognitif, afekti f, dan psikomotorik.   

Seiring  dengan  perkembangan  zaman,  masalah  moral ,  etika , 

tatakrama dan nilai‐nilai luhur bangsa sediki t demi  sediki t mulai  terkikis. Hal 

ini  ditandai  dengan semakin meningkatnya  kasus  perkelahian antar pela jar, 

sex bebas, penyalahgunaan narkoba  dan tindak  kriminal  di  kalangan pela jar. 

Oleh karena  i tu sekolah dituntut tidak hanya  mampu menciptakan siswa  yang 

pandai  secara  akademik  namun  sekolah  juga   harus   mampu  menciptakan 

siswa   yang  bermoral   dan  berbudi   pekerti   luhur.  Maka   sekarang  banyak 

bermunculan  sekolah‐sekolah  yang  menerapkan  model   asrama   atau 

boarding.  Tujuanya   tidak  lain adalah untuk mendidik  generasi muda   yang 

tidak hanya  unggul  dibidang akademik  tetapi   juga  unggul  budi  pekertinya. 

Adanya   fasilitas  asrama   akan  mempermudah  sekolah  dalam  mengontrol 

kegiatan  bela jar  siswa   dan  perilaku  keseharian  siswa   sehingga   upaya 

pembinanaan yang dilakukan akan lebih efektif (PASIAD Indonesia, 2010: 88) 

Dari   berbagai   latar  belakang  masalah  di   atas   membuat  peneli ti 

merasa  tertarik dan memiliki   rasa keingintahuan yang mendalam berkai tan 

dengan  pengelolaan  pembelajaran  kelas  olympiade   di  sekolah  berasrama 

(Boarding  School).  Maka  dari   itu  penulis  mencoba   untuk  meneli ti   dalam 

bentuk  tesis    dengan  judul   ”Pembelajaran  Kelas  Olympiade  di  SMP‐SMA 

Negeri   SBBS  (Sragen  Bilingual  Boarding  School)  Gemolong  Kabupaten 

Sragen”. 
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B.  Fokus Penelitian 

Berdasarkan  latar  belakang  peneli tian di  atas, maka  peneli tian  ini , 

di fokuskan pada  pembahasan ”Bagaimana  karakteristik Pembela jaran kelas 

Olympiade  di  SMP‐SMA Negeri  SBBS Gemolong Kabupaten Sragen”. Fokus 

tersebut di jabarkan menjadi  3 sub fokus .  

1. Bagaimana  Karakteris tik Pola Pembela jaran Kelas Olympiade  di SMP‐SMA 

Negeri  SBBS Gemolong Kabupaten Sragen? 

2. Bagaimana   Karakteris tik  Pengaruh  Pembelajaran  Kelas  Olympiade 

terhadap Prestasi Siswa  di  SMP‐SMA Negeri  SBBS Gemolong Kabuapten 

Sragen? 

3. Apa   kendala‐kendala  dan  solusi  dalam  penerapan  Pembela jaran  Kelas 

Olympiade  di SMP‐SMA Negeri SBBS Gemolong Kabuapten Sragen? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai   dengan  fokus  peneli tian di  atas , ada   tiga   tujuan  yang  ingin 

dicapai . 

1. Mendeskripsikan  Karakteris tik  Pola   Pembelajaran  Kelas  Olympiade   di 

SMP‐SMA Negeri  SBBS Gemolong Kabupaten Sragen. 

2. Mendeskripsikan  Karakteris tik  Pengaruh  Pembelajaran  Kelas Olympiade 

terhadap Prestasi siswa  di  SMP‐SMA Negeri  SBBS Gemolong Kabuapten 

Sragen. 
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3. Mendeskripsikan  Kendala‐kendala  dan  solusi  dalam  Penerapan 

Pembelajaran  Kelas  Olympiade   di   SMP‐SMA  Negeri   SBBS  Gemolong 

Kabuapten Sragen. 

 

D.   Manfaat Penelitian 

 Peneli tian  ini   diharapkan  mampu  memberikan  manfaat,  baik 

akademis dan praktis. 

1.  Manfaat Akademis 

1) Memberikan sumbangan kepustakaan terhadap pengembangan ilmu 

yang berkaitan dengan kepengelolaan pendidikan. 

2) Melengkapi   kajian  yang  lebih  mendalam  mengenai   Pola 

Pembelajaran kelas Olympiade  di  Sekolah Model   Asrama  (Boarding 

School). 

3) Menjadi  bahan kajian dan acuan untuk peneli tian sejenis selanjutnya. 

2. Manfaat praktis 

1) Bagi   Kepala  Dinas,  hasil   peneli tian  ini   bermanfaat  sebagai   bahan 

pertimbangan dalam pengawasan dan pengelolaan pendidikan. 

2) Bagi   Kepala  Sekolah, hasil penelitian  ini  bermanfaat sebagai  bahan 

informasi atau referensi dalam usaha  pengembangan i klim kerja  yang 

kondusif dan kompeti tif, mengoptimalkan pelaksanaan peran,  fungsi 

dan  tugas  pengelola ,  serta  memberdayakan  potensi  guru  untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan dan meningkatkan mutu sekolah. 
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3) Bagi  guru, hasil peneli tian ini  diharapkan bermanfaat sebagai  sesuatu 

yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan menggali potensi 

guru  guna   meningkatkan  kualitas   pengelolaan  pengajaran  dan 

pembela jaran sehingga tujuan pendidikan dapat dicapai . 

4) Bagi   Dewan  Sekolah  (Komite   Sekolah),  hasil  penelitian  ini   dapat 

di jadikan sebagai  bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan 

terutama  yang  berkaitan  dengan  upaya  peningkatan  kualitas 

pengelolaan sekolah.  

 

E.  Daftar Istilah 

1. Pembelajaran adalah  proses,  cara ,  perbuatan menjadikan  orang  belajar 

dan terjadinya  interaksi antara pendidik dan peserta  didik. 

2. Sekolah Asrama  (Boarding School) adalah suatu tempat penginapan yang 

ditujukan  untuk  anak‐anak  sekolah.  Tujuanya   agar  sekolah  dapat 

memantau selama  24  jam perkembangan anak sehingga  sekolah dapat 

dengan mudah menanamkan kepribadian dan disilplin. 

3. Kelas  Olympiade  adalah kelas khusus  bagi  siswa‐siswa  yang mempunyai 

bakat pada  mata  pelajaran Matematika , Sains , Bahasa Inggris, Seni serta 

Mata  pelajaran  lainya untuk dipersiapkan  guna mengikuti   lomba‐lomba 

olympiade  ditingkat nasional maupun internasional. 

 

 


