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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kelas unggulan merupakan kelas yang berisi siswa pilihan yang dipilih 

berdasarkan syarat-syarat yang ketat yaitu IQ, potensi akademik, dan prestasi 

akademik yang sangat memadai dan bila diberikan pembelajaran yang baik 

diharapkan memperoleh hasil yang baik pula
1
. Penerapan kelas unggulan 

merupakan implementasi dari undang-undang republik indonesia no 20 tahun 

2003 tentang sistem pendidikan nasional yakni bab 5 pasal 4 yang 

menyebutkan bahwa: 

“warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa 

berhak mendapatkan pendidikan khusus”
2
. 

 

Tujuan penerapan kelas unggulan diantaranya: mengembangkan dan 

meningkatkan kualitas pendidikan, menghasilkan sumber daya manusia yang 

berkualitas, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan tenaga pendidik, 

mengembangkan potensi yang ada di Sekolah, meningkatkan kemampuan 

untuk menghadapi persaingan di dunia pendidikan dengan menciptakan 

keunggulan kompetitif
3
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MTs Muhammadiyah Blimbing merupakan salah satu sekolah yang telah 

menerapkan adanya kelas unggulan. Penerapan kelas unggulan tersebut telah 

dimulai tahun 2010 dan sudah berlangsung selama empat tahun terakhir. 

Didalam penerapannya, kelas unggulan memiliki karakteristik yang berbeda 

dengan kelas reguler dalam pembelajaran, diantaranya: materi pembelajaran 

yang memiliki cakupan yang lebih banyak, waktu pembelajaran yang lebih 

lama dibandingkan dengan kelas reguler, pembinaan siswa dan lain-lain. 

Kaitannya dengan adanya kelas unggulan tersebut diharapkan mampu 

menghasilkan generasi yang unggul, berkualitas dan berakhlakul karimah. 

Akan tetapi, dalam penerapan kelas unggulan memberikan dampak yang 

negatif bagi anak yakni : adanya kesenjangan antara anak kelas unggulan 

dengan anak kelas reguler, anak kelas unggulan yang merasa lebih baik 

daripada anak kelas reguler, anak kelas unggulan yang merasa terbebani 

dengan adanya materi pembelajaran yang lebih banyak. 

Oleh karena itu, untuk mencegah adanya hal tersebut MTs 

Muhammadiyah Blimbing melakukan upaya-upaya baik melalui pembelajaran 

formal maupun pembelajaran nonformal. Pembelajaran formal misalnya 

melalui mata pelajaran akidah, akhlak, ibadah, bahasa indonesia, bahasa jawa 

dan lain-lain. Sedangkan pembelajaran nonformal meliputi kegiatan Hizbul 

Wathan (HW) dan Tapak Suci (TS). Menghadapi hal demikian pastilah MTs 

Muhammadiyah Blimbing memiliki hambatan-hambatan dalam manajemen 

pembelajaran kelas unggulan. 
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Berdasarkan uraian diatas, peneliti bermaksud mengadakan penelitian 

terkait dengan manajemen pembelajaran kelas unggulan di MTs 

Muhammadiyah Blimbing dengan judul “MANAJEMEN 

PEMBELAJARAN KELAS UNGGULAN DI MTs MUHAMMADIYAH 

BLIMBING TAHUN PELAJARAN 2014/2015” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

“Bagaimana manajemen pembelajaran kelas unggulan di MTs Muhammadiyah 

Blimbing tahun pelajaran 2014/2015?” 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Untuk mendeskripsikan manajemen pembelajaran kelas unggulan di 

MTs Muhammadiyah Blimbing tahun pelajaran 2014/2015 

2. Manfaat Penelitian 

Dari tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian ini sebagai 

berikut: 

a. Manfaat teoritis 

Untuk menambah wawasan dan khasanah keilmuan mengenai 

manajemen pembelajaran kelas unggulan ditingkat sekolah menengah 
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b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Sekolah 

Sebagai kontribusi pemikiran bagi MTs Muhammadiyah 

Blimbing terkait manajemen pembelajaran kelas unggulan 

2) Bagi Peneliti 

Sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya dengan 

aspek penelitian yang lain 

 


