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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Fenomena pertumbuhan kehidupan masyarakat maju, semakin 

lama semakin menunjukkan bahwa kunci perkembangan dan 

pertumbuhan yang terjadi ternyata menampakkan andalan pada 

kemampuan sumber daya manusia yang berkualitas, melebihi potensi 

sumber daya alam yang tersedia. 

Pendidikan  mempunyai  peranan yang  sangat menentukan  bagi 

perkembangan  dan  perwujudan diri individu, terutama bagi  

pembangunan negara. Kemajuan  suatu  kebudayaan  bergantung pada 

cara kebudayaan tersebut mengenali, menghargai dan memanfaatkan 

sumber daya manusia dan hal ini berkaitan erat dengan kualitas 

pendidikan yang diberikan kepada anggota masyarakatnya. 

Pendidikan yang diharapkan bukan sebatas pemberian atau 

pentransferan ilmu dari pengajar kepada peserta didik saja, tetapi 

pendidikan yang mampu  mengantarkan  peserta didik  menjadi pribadi 

yang unggul dan dapat  menghadapi kehidupannya di masa yang akan 

datang secara cerdas, kreatif dan mandiri. Untuk menciptakan  peserta 

didik  yang unggul tersebut pendidikan yang bermutu mutlak diperlukan. 

Adapun pendidikan yang bermutu harus mencakup  dua dimensi yaitu  
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orientasi akademis dan  orientasi keterampilan hidup yang  esensial.  

Berorientasi akademik  berarti menjanjikan prestasi akademik peserta 

didik sebagai tolok ukurnya. Sedangkan yang berorientasi keterampilan  

hidup  (life skill)  yang esensial adalah pendidikan yang dapat membuat 

peserta didik dapat bertahan (survive) di kehidupan nyata. 

Dengan belajar seseorang bisa mendapatkan apa yang  menjadi 

harapannya. Keberhasilan yang diraihnya merupakan usaha yang 

dilakukannya karena  dia memiliki kecerdasan. Kebanyakan  orang masih 

menganggap bahwa kecerdasan lebih diartikan dengan melihat kapasitas 

kognitifnya atau yang biasa disebut IQ. Lain halnya dengan Gardner 

melalui penelitiannya pada tahun 1983 ia menemukan delapan  

kecerdasan yakni kecerdasan linguistik, logika-matematika, 

intrapersonal, interpersonal,  musikal, visual-spesial, kinestetik-jasmani 

dan naturalis. Dari penelitiannya ia berpendapat bahwa keberhasilan 

seseorang tidak hanya bergantung pada satu kecerdasan saja  akan  

tetapi mereka juga dapat mengoptimalkan kecerdasan lain yang dimiliki. 

Agar sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia ini 

berhasil guna dan  berdaya guna, diperlukan  pendekatan  layanan 

pendidikan  yang mempertimbangkan bakat, minat, kemampuan dan 

kecerdasan peserta didik. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan pada 

umumnya yakni menyediakan lingkungan yang memungkinkan  anak  

didik untuk mengembangkan  bakat dan  kemampuannya secara optimal, 
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sehingga  ia dapat  mewujudkan  dirinya dan  berfungsi  sepenuhnya 

sesuai dengan  kebutuhan pribadinya dan kebutuhan masyarakat.  

Sementara  itu  pelayanan pendidikan  yang dilaksanakan  selama 

ini masih bersifat masal, artinya memberikan layanan yang sama kepada 

seluruh siswa, sehingga kurang memperhatikan perbedaan antar  peserta 

didik dalam kecakapan, minat  dan  bakatnya. Selain  itu penyelenggaraan  

pendidikan selama ini masih  berorientasi pada aspek  kuantitas,  yakni  

untuk dapat melayani sebanyak mungkin jumlah peserta didik. 

Sedangkan yang menjadi isu  kelemahan saat ini  adalah belum 

terakomodasikannya kebutuhan individual siswa. 

Perhatian khusus pada peserta didik yang berpotensi cerdas atau 

bakat istimewa selaras dengan fungsi utama pendidikan, yaitu  

mengembangkan potensi peserta didik  secara utuh  dan optimal.  United 

States of fice of Berbakat Intelektual, Jakarta: Grasindo, Education  

melalui penelitiannya pada tahun 1972 menyebutkan  pengertian anak 

berbakat sebagai berikut :  

“Anak berbakat adalah mereka  yang  diidentifikasikan oleh orang- 

orang  yang  berkualifikasi professional memiliki kemampuan  luar 

biasa dan  mampu  berprestasi tinggi. Anak-anak ini membutuhkan 

program pendidikan yang terdeferensiasi dan atau pelayanan di 

luar jangkauan program sekolah reguler agar dapat merealisasikan 

kontribusi dirinya ataupun masyarakat”. 

 

Layanan ini diberikan agar potensi yang dimiliki peserta didik 

tersebut dapat berkembang secara optimal dan pada gilirannya dapat 
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memberikan kontribusi optimal dalam upaya pembangunan bangsa 

Indonesia. 

Anak  berbakat  atau  siswa cerdas istimewa merupakan  aset yang 

potensial untuk dikembangkan menjadi sumber daya manusia yang 

berkualitas. Oleh karena itu  menjadi kewajiban  bagi setiap pendidik 

untuk berupaya secara optimal memberikan layanan pendidikan yang 

sesuai dengan  karakteristik  siswa. Salah  satu  cara  yang  dapat 

dilakukan  adalah mengupayakan  model pembelajaran  yang sesuai 

sehingga potensi mereka dapat berkembang secara optimal.  

Mengenai  pendidikan  anak berbakat atau  anak  yang memiliki 

kecerdasan luar  biasa, telah  dinyatakan  dalam Undang-Undang Nomor 

20  Tahun  2003  tentang Sistem Pendidikan  Nasional  pasal 5 ayat 4  

yang menyebutkan bahwa warga negara yang memiliki kecerdasan  dan  

bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus sesuai dengan 

kebutuhan dan keunggulannya. Konsekuensi dari ketentuan ini 

mengharuskan diselenggarakannya sistem pembelajaran yang khusus, 

termasuk di dalamnya isi  menu  kurikulum  yang didesain  khusus untuk  

layanan  siswa  cerdas istimewa. 

Sebagai tindak lanjut dalam memberikan perlakuan pendidikan 

khusus bagi  anak berbakat, program akselerasi sangat  essensial  dalam 

menyikapi permasalahan di atas. Dengan  menyediakan kesempatan 

pendidikan  yang tepat bagi siswa yang cerdas. Proses yang terjadi akan 
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memungkinkan siswa untuk memelihara semangat dan gairah belajarnya. 

Program akselerasi akan membawa siswa pada tantangan yang 

berkesinambungan yang akan menyiapkan mereka dalam menghadapi 

kekakuan pendidikan selanjutnya. Melalui program akselerasai ini 

diharapkan siswa akan  memasuki dunia professional pada usia yang lebih 

muda dan memperoleh kesempatan untuk bekerja produktif. 

Pengelolaan pendidikan untuk siswa akselerasi berbeda dengan 

siswa lainnya (reguler) yang seyogyanya yaitu proses pembelajaran yang 

harus diwarnai dengan kecepatan dan tingkat kompleksitas yang lebih 

tinggi sesuai dengan keadaan siswa akselerasi yang kemampuannya lebih 

tinggi dari siswa reguler serta menekankan perkembangan kreatif dan 

proses berpikir tinggi. 

Dalam upaya mewujudkan tujuan penyelenggaraan program 

akselerasi di sekolah tersebut, dibutuhkan  manajemen  (pengelolaan)  

pendidikan  yang efektif dan efisien. Hal ini karena manajemen  diakui 

sebagai salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu lembaga 

pendidikan, diantaranya ditentukan oleh  kualitas manajemen  yang  

dijalankan. Seperti lazimnya fungsi sekolah sebagai pelaksana agar 

pendidikan tercapai, tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik jika 

seluruh komponen belajar sekolah terkondisi, artinya segala hal yang 

berkaitan  dengan  proses pembelajaran terkondisi untuk  melayani 

perbedaan sesuai dengan perkembangan peserta didik. 
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Selain manajemen sekolah yang baik, sistem dan metode 

pembelajaran merupakan hal penting yang harus diperhatikan agar 

tujuan dari pembelajaran dapat dicapai dengan  tepat. Selain  itu guru  

juga memegang peranan penting, dimana seorang guru  yang  profesional  

akan  mampu menjadi fasilitator dalam memberikan keterampilan-

keterampilan yang dibutuhkan peserta didik dengan baik. Dan yang tak 

kalah pentingnya adalah sarana dan prasarana yang menunjang dalam 

pencapaian tujuan pembelajaran. 

Melihat fenomena di atas, SMP Negeri 1 Wonogiri telah 

menyelenggarakan  program pendidikan  akselerasi sebagai respon  dari 

permintaan  masyarakat (wali murid) dan untuk  memberikan  layanan 

yang sesuai bagi siswa yang memilki kecerdasan luar biasa secara 

berkesinambungan. SMP Negeri 1 Wonogiri terus berpacu dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan dan pelaksanaan pendidikan, sehingga 

saat ini telah menjadi salah satu sekolah yang sangat favorit di kota 

Wonogiri dan kabupaten perbatasan seperti Kabupaten Pacitan Jawa 

Timur. 

Berdasarkan analisis di atas, yaitu bahwa adanya kesenjangan 

antara harapan yang diinginkan dengan keadaan yang terjadi di lapangan, 

maka   peneliti berminat untuk melakukan kajian terhadap bagaimana 

pengelolaan pembelajaran akselerasi di SMP Negeri 1 Wonogiri. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, rumusan  masalah yang 

diambil dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran akselerasi di SMP Negeri 1 

Wonogiri? 

2. Bagaimana pengorganisasian pembelajaran akselerasi di SMP Negeri 1 

Wonogiri? 

3. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran akselerasi di SMP Negeri 1 

Wonogiri? 

4. Bagaimana penilaian pembelajaran akselerasi di SMP Negeri 1 Wonogiri?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk : 

1. Mendeskripsikan perencanaan pembelajaran akselerasi di SMP Negeri 1 

Wonogiri. 

2. Mendeskripsikan pengorganisasian pembelajaran akselerasi di SMP 

Negeri 1 Wonogiri. 

3. Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran akselerasi di SMP Negeri 1 

Wonogiri. 

4. Mendeskripsikan penilaian pembelajaran akselerasi di SMP Negeri 1 

Wonogiri. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan diperoleh beberapa manfaat antara lain : 

1. Manfaat teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap 

pengelolaan pembelajaran akselerasi. 

b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bahan rujukan dan 

pengembangan penelitian sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dalam pengelolaan 

pembelajaran akselerasi di sekolah. 

b. Dapat dipergunakan sebagai masukan dalam pengembangan 

kemampuan kepala sekolah, guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran akselerasi.  

 

 

 

 

 


