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Abstract
The purpose of this study: to describe the planning, execution, and evaluation of a
special talent sports class management in SMA Negeri 1 Slogohimo. Location
study is in SMA Negeri 1 Slogohimo. This type of the research is qualitative
research. Data collection techniques are using observation, interviews, and
document analysis methods.
Planning begins from the SWOT analysis is to look at the strengths, weaknesses,
opportunities, and constraints of SMA Slogohimo. The potential modals of this
school are the physical plane, student achievement, professional trainers, and as
well as geographical location.
The result of this study is a planning of  a special talent sports class management
in SMA 1 Slogohimo covers three aspects: the process of student selection, the
curriculum, and the facilities and infrastructure. The implementation of sport
talent special class management in SMA 1 Slogohimo covers four aspects,
namely, schedule, the selection of teachers, the service methods, as well as
guidance and counseling services. To assess the success of this program, there are
overall evaluations continue at the end of each semester. Having held a sport
special talent class for three years, there is a significant increase performance in
non-academic achievement in district high school level.

Keywords: management, sport special talents class
Abstrak

Tujuan penelitian ini: mendeskripsikan perencanaan, pelaksanaan, dan
evaluasi pengelolaan kelas bakat istimewa olahraga di SMA Negeri 1 Slogohimo.
Lokasi penelitian di SMA Negeri 1 Slogohimo. Jenis penelitian yang digunakan
adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan
observasi, wawancara mendalam, dan metode analisis dokumen.

Perencanaan dimulai dari analisa SWOT yaitu dengan melihat kekuatan,
kelemahan, peluang, dan hambatan sekolah, untuk SMA Negeri Slogohimo
potensi yang ada di bidang fisik, siswa yang berprestasi, pelatih yang profesional,
serta letak geografis.

Hasil penelitian ini adalah perencanaan pengelolaan kelas bakat istimewa
olahraga di SMA Negeri 1 Slogohimo meliputi tiga aspek yaitu proses seleksi
peserta didik, kurikulum, serta sarana dan prasarana. Pelaksanaan pengelolaan
kelas bakat istimewa olahraga di SMA Negeri 1 Slogohimo meliputi empat aspek
yaitu jadwal, seleksi guru, metode layanan, serta layanan bimbingan dan
konseling. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program ini dilakukan evaluasi
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secara terus menerus setiap akhir semester. Setelah diselenggarakan kelas bakat
istimewa olahraga terjadi peningkatan signifikan pada prestasi bidang non
akademik tingkat SMA kabupaten.

Kata kunci: pengelolaan, kelas bakat istimewa olahraga

PENDAHULUAN

Pendidikan mempunyai peran yang amat menentukan, tidak hanya bagi

perkembangan dan perwujudan diri individu tetapi juga bagi pembangunan suatu

bangsa dan negara. Kemajuan suatu kebudayaan tergantung dari bagaimana

kebudayaan tersebut mengenali, menghargai, dan memanfaatkan sumber daya

manusianya. Hal ini berkaitan erat dengan kualitas pendidikan yang diberikan

kepada masyarakat.

Atas pemerataan kesempatan belajar yang merupakan penerapan dari asas

demokrasi dan bertitik tolak pada kesempatan pendidikan yang sama harus

diberikan kepada semua warga negara Indonesia baik normal, berkelainan

maupun istimewa. Memberikan kesempatan pendidikan yang sama pada

hakikatnya mengusahakan suatu lingkungan dimana semua anak mendapatkan

kesempatan yang sama untuk mewujudkan potensi mereka secara optimal. Hal ini

berarti pendidikan harus disesuaikan dengan bakat dan kemampuan anak didik.

Implikasinya bahwa mereka memiliki bakat-bakat yang luar biasa diperlukan

pelayanan pendidikan khusus.

Anak-anak berbakat seharusnya “mampu” memberikan prestasi yang

unggul, akan tetapi belum tentu terwujud. Ada anak yang sudah dapat

mewujudkan bakat mereka yang unggul, tetapi ada yang belum terwujud. Bakat

memerlukan pendidikan dan latihan agar dapat tampil dalam prestasi yang unggul.

Berlandaskan pada hal tersebut diatas, maka perlunya perhatian khusus

kepada siswa berbakat istimewa (BI), selaras dengan fungsi utama pendidikan,

yaitu mengembangkan potensi peserta didik secara utuh dan optimal, serta

mengaplikasikan ranah pendidikan yang terdiri dari beberapa aspek, yaitu: aspek

kognitif, afektif, psikomotor dan sosial. Saat ini telah banyak sekolah yang

mengembangkan aspek kognitif dengan berbagai macam model antara lain dengan

program Akselerasi, Inklusi dan lain sebagainya. Kenyataan dilapangan terkadang
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keseimbangan  antara kemampuan kognitif dan psikomotor belum sepenuhnya

proporsional dalam pengembangannya. Anak yang cerdas dan berbakat istimewa

dibidang olahraga belum sepenuhnya dikembangkan. Terkait dengan

pengembangan bakat istimewa olahraga ini, maka SMA Negeri 1 Slogohimo

mencoba merintis Kelas Khusus Bakat Istimewa Olahraga.

Menurut Direktorat PLSB (2010: 5) tujuan diselenggarakan pendidikan

kelas khusus Bakat Olahraga adalah: 1)  memberikan kesempatan kepada peserta

didik Bakat Olahraga untuk mengikuti program pendidikan sesuai dengan potensi

kebakatan yang dimiliki, 2) memenuhi hak asasi peserta didik Bakat Olahraga

sesuai kebutuhan pendidikan bagi dirinya, 3) meningkatkan efisiensi dan

efektivitas proses pembelajaran bagi peserta didik Bakat Olahraga, 4) membentuk

manusia berkualitas yang memiliki kecerdasan spiritual, emosional, sosial, dan

intlektual, serta memiliki prestasi istimewa bidang olahraga, 5) mempersiapkan

peserta didik mengikuti pendidikan lebih lanjut dalam rangka mewujudkan tujuan

pendidikan nasional.

Munculnya kelas olahraga di SMA Negeri 1 Slogohimo diharapkan

mampu meningkatkan prestasi olahraga di kabupaten Wonogiri. Oleh karena

pembinaan yang masih dilakukan secara klasikal perlu adanya perubahan ke arah

pembinaan yang memenuhi standar IPTEK olahraga. Berdasarkan kenyataan

tersebut, Fakultas Ilmu Keolahragaan UNY berkepentingan untuk dapat melayani

dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat olahraga di SMA Negeri 1 Slogohimo,

khususnya dalam pengembangan Kelas Khusus Bakat Olahrga. Berdasarkan

realita dan asumsi  di atas maka penulis menuangkan ide tersebut untuk dijadikan

sebuah penelitian dengan judul: “Pengelolaan Kelas Bakat Istimewa Olahraga di

SMA Negeri 1 Slogohimo”. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan

pengelolaan kelas bakat istimewa olahraga di SMA Negeri 1 Slogohimo. Meliputi

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Sumardjoko

(2005: 11) karakteristik penelitian kualitatif meliputi: a) natural setting, b)
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permasalahn masa kini, c) memusatkan pada deskriptif, d) human instrument, e)

purposive sampling, f) pemanfaatan “tacit knowledge”, g) lebih memetingkan

proses dari pada produk (hasil), h) makna sebagai perhatian utama riset, i) analisis

induktif, j) struktur sebagai sesuatu”ritual constraint”, k) riset kualitatifbersifat

holistik, l) desain bersifat lentur dan terbuka, m) negotiated outcome, n) bentuk

laporan dengan model studi kasus, o) Interpretasi Idiografik, p) aplikasi tentaif, q)

keterikatan yang dibentuk oleh fokus, dan  r) pengunaan kreteria khusus bagi

kebenaran.

Menurut Sutama (2012: 62) menyatakan bahwa penelitian kualitatif

memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik penelitian kualitatif meliputi : (1)

latar alamiah merupakan sumber data langsung dan peneliti merupakan intrumen

kunci, (2) data kualitatif dihimpun dalam bentuk kata-kata atau gambar bukan

selalu dalam bentuk angka, (3) peneliti kualitatif memiliki kepedulian dengan

proses, sekaligus mempunyai kepedulian dengan produk, (4) peneliti kualitatif

menganalisis data secara induktif, (5) pusat perhatian peneliti yaitu jawaban dari

pertanyaan bagaimana orang dalam kehidupan dapat dimengerti.

Lokasi penelitian adalah di SMA Negeri Slogohimo alasannya karena

SMA Negeri 1 Slogohimo adalah satu-satunya yang pertama mendirikan kelas

bakat istimewa olahraga di Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan selama tujuh

bulan, mulai dari perijinan sampai pelaporan, yang dimulai pada bulan Desember

2014 sampai dengan Juni 2015. Teknik pengumpulan data melalui wawancara

mendalam, observasi dan dokumentasi.

Pada penelitian ini untuk memperoleh keabsahan data menggunakan

triangulasi sumber yaitu membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen

yang berkaitan. Menurut Patton dalam Moleong (2009: 29) triangulasi dengan

sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian

kualitatif.

Teknik analisis data dilakukan dengan cara data yang diperoleh dari

penelitian dianalisis dengan mereduksi data yang hanya meyajikan pokok-pokok

temuan yang penting, kemudian menyusun sajian data yang berupa cerita
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sistimatis yang logis. Pada waktu pengumpulan data  sudah berakhir, peneliti

mulai melakukan usaha untuk menarik kesimpulan dan verifikasinya berdasar

semua hal yang terdapat dalam reduksi maupun sajian datanya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam teori pengelolaan kelas disebutkan bahwa, “apabila pengelolaan

kelas bakat istimewa dilakukan sesuai dengan ketentuan teori yang ada yang

meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan baik maka akan

meningkatkan mutu pendidikan”. Adapun hasil penelitian ini  jika dikaitkan

dengan teori di atas ada beberapa hal meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan

evaluasi kelas bakat istimewa olahraga yang dilaksanakan di SMA Negeri 1

Slogohimo.

Analisa SWOT pada perencanaan kelas bakat istimewa olahraga meliputi:

a) kekuatan (strengths) terdiri dari siswa berprestasi, sarana  dan prasarana yang

cukup baik serta letak geografis; b) kelemahan (weaknesess) meliputi jarak

tempuh dengan tempat latihan, banyaknya cabor yang belum merata; c) peluang

(opportunities) meliputi mencetak atlit-atlit yang berprestasi di tingkat daerah

maupun nasional, menghantarkan anak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi,

mencetak siswa hidup mandiri dengan ketrampilan yang dimiliki, peningkatan

profesionalisme dan kemampuan melalui kerjasama pihak lain; d) ancaman

(threats) meliputi munculnya program yang sama di sekolah lain, kompetisi

dengan lulusan baik SMA maupun SMK semakin ketat.

Penelitian terdahulu yang relevan bermanfaat sebagai bahan referensi,

rujukan pada penelitian selanjutnya. Penelitian ini merujuk pada penelitian yang

dilakukan para peneliti sebelumya.

Menurut Achmad Sofyan Hanif (2011) berjudul Evaluasi Terhadap

Sekolah Khusus Olahragawan SMP/SMA Ragunan Jakarta, menyimpulkan bahwa

evaluasi sangat penting dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru dalam

pengelolaan sekolah khusu olahraga.
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Menurut Esti Gusti Arini (2012) berjudul Pembinaan siswa berbakat dan

berprestasi di SMA Negeri 1 Semarang, menyimpulkan strategi pembinaan siswa

berbasis bakat dan prestasi melalui pengelompokan siswa berdasarkan bakat

individu, pengayaan mata pelajaran. Pelaksanaan pembinaan siswa berbakat dan

prestasi melalui enam model yaitu: berbasis masalah, memanfaatkan lingkungan

siswa untuk memperoleh pengalaman belajar, aktivitas kelompok, aktivitas belajar

mandiri, aktivitas belajar keberjasama dengan masyarakat, penilaian autentik atas

bakat dan prestasi selama pembinaan.

Menurut Insan Aji Subekti (2013) berjudul Evaluasi Program pembinaan

Prestasi Kelas Olahraga di SMA Negeri 3 Purwokerto, menyimpulkan: pembinaan

prestasi kelas olahraga meliputi: organisasi, perekrutmen pelatih, perekrutmen

atlit, pendanaan, sarana prasarana dan prestasi. Organisasinya sudah berjalan

sesuai dengan tugasnya masing-masing tetapi ada kekosongan di sekretaris.

Rekrutmen pelatih dari KONI Banyumas, rekrukmen atlit dengan cara seleksi tes

ketrampilan cabor yang dikuasai dan mempunyai piagam minimal tingkat

kabupaten. Program latihan dibuat oleh pelatih, latihan fisik umum di sekolah

latihan percabangan menyesuaikan dari pelatih. Sumber dana dari iuran atlit dan

Dinporabudpar kabupaten, sarana dan prasarana masih sangat standar, semua

difasilitasi oleh KONI dan Dinporabudpar kabupaten, prestasi atlit kelas olahraga

cukup baik ditingkat daerah, Provinsi, Nasional bahkan Internasional.

Menurut Tia Isfiani (2013) berjudul potensi bakat olahraga siswa sekolah

dasar negeri 01 kerangdowo kecamatan weleri kabupaten kendal, hasil penelitian

menunjukkan potensi siswa dalam bakat olahraga senam dengan menggunakan

metode sport search.

Menurut Ishartiwi (2009) berjudul model inklusi layanan khusus

pembinaan siswa cerdas istimewa/bakat istimewa berbasis sumber daya daerah,

hasil penelitian salah satunya berupa prototife model inklusi layanan pembinaan

berbasis sumber daya daerah. Model ini memiliki karakteristik: (1) siswa belajar

bersama siswa lain di sekolah umum, (2) intervensi mencakup multi potensi siswa

(akademik, personal sosaial, bakat khusus) sekaligus pengembangan generasi
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daerah berkualitas, dan (3) pemanfaatan bersama aset sarana dan prasarana daerah

(efektivitas dan efisiensi).

Menurut Connell (2008) yang berjudul Advanced Performance Elefates

Sporting Spirit, menyimpulkan di luar bakat alami seorang atlit peralatan atau

sarpras memainkan peran penting dalam olahraga yang paling kompetitif.

Menurut Robert Stefko, Ladislav Sojka, (2014) yang berjudul Position Of

Talent Management in Context of Organizational Functions menyimpulkan

manajemen bakat berkaitan SDM sangat penting dalam kompetisi.

Menurut Andanje Mwissukha, Peninna Wahome, Peter Mwangi Wanderi,

yang berjudul Transformation of  Kenya’s Universities Into Reservoirs of Elite

Athletes menyimpulkan minimnya jumlah pelatih dan atlit berbakat yang

berkualitas, kurangnya kebijakan olahraga dan pendanaan, untuk menghasilkan

atlit yang baik, diperlukan pengetahuan ilmiah dan teknologi modern di bidang

olahraga.

Menurut Oleksandr Krasilshchikov, (2011) yang berjudul Talent

Recognition and Development-Elaborating on a Principle Model menyimpulkan

identifikasi bakat dalam seleksi merupakan langkah pertama untuk mencapai

kesuksesan, sistem yang efektif di seluruh persiapan.

Attila Velenczei, Andrea Gál, (2011) yang berjudul New Challenges, Old

Answers in Hungarian Sport, The Case of Talent Management menyimpulkan

Pelatih, atlit dan orang tua harus di motivasi dan diklarifikasi, model olahraga

harus lebih menarik.

Dari penelitian terdahulu dapat kita simpulkan identifikasi bakat dalam

seleksi merupakan langkah pertama untuk mencapai kesuksesan, pelatih, atlit dan

orang tua, pengetahuan ilmiah dan teknologi modern di bidang olahraga, metode

sport search, pembinaan siswa berbasis bakat dan prestasi melalui pengelompokan

siswa berdasarkan bakat individu dan pengayaan, model inklusi layanan berbasis

sumber daya daerah,  manajemen bakat berkaitan SDM sangat penting dalam
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kompetisi, evaluasi sangat penting dalam upaya meningkatkan profesionalisme

guru atau pelatih dalam pengelolaan sekolah khusus olahraga

Perencanaan pengelolaan kelas bakat istimewa olahraga yang baik harus

memenuhi ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan oleh teori-teori yang ada.

Ketentuan-ketentuan tersebut meliputi proses seleksi peserta didik yang benar,

kurikulum yang baik, dan sarana prasarana yang mewadai. Perencanaan

merupakan proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan manajemen

tentang tindakan yang akan dilakukan manajemen pada waktu yang akan datang

(Hidayat, 2009: 2), yaitu Sebenarnya secara tahapan perencanaan pengelolaan

kelas bakat istimewa olahraga di SMA Negeri 1 Slogohimo telah memenuhi

ketentuan sesuai dengan teori, tetapi unsur-unsur yang ada dalam setiap tahapan

perencanaan tersebut masih kurang.

Prosedur pelaksanaan seleksi penerimaan peserta didik baru kelas bakat

istimewa olahraga di SMA Negeri 1 Slogohimo melalui empat tahap yaitu

pertama, seleksi kesehatan; kedua, seleksi keberbakatan; ketiga, seleksi

wawancara peserta didik dan orang tua. SMA Negeri 1 Slogohimo selaku

pengelola kelas kelas bakat istimewa olahraga tidak menetapkan rata-rata nilai

passing grade terlebih dahulu tetapi hanya menetapkan kuota jumlah peserta didik

yang akan diterima. Jika jumlah peserta kurang dari kuota maka pendaftar akan

diterima semua, tetapi jika jumlah pendaftar melebihi kuota maka akan diambil

peringkat teratas dari jumlah kuota. Proses seleksi peserta didik dilakukan melalui

dua tahap: 1) identifikasi karakteristik peserta didik berdasarkan dimensi fisik dan

psikologis 2) pengungkapan karakteristik peserta didik melalui tes (Direktorat

PSLB, 2010: 16)

Prosedur pelaksanaan seleksi penerimaan peserta didik baru kelas bakat

istimewa olahraga di SMA Negeri 1 Slogohimo sudah dilakukan tahapan seleksi

tetapi belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan teori yang ada sehingga peserta

didik yang diterima belum dapat dikatakan peserta didik bakat istimewa seperti

apa yang telah ditetapkan dalam teori.
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Kurikulum yang diterapkan di kelas bakat istimewa olahraga adalah

pengembangan kurikulum yang diberlakukan pada kelas reguler, yaitu kurikulum

KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Jadi kurikulum ini sama dengan

yang diterapkan pada kelas reguler tetapi dikembangkan dengan menambah

jumlah jam layanan pada sore hari setelah KBM

Menurut Utami Munandar (1992: 138). Untuk melayani kebutuhan

pendidikan anak berbakat perlu diusahakan pendidikan yang berdiferensiasi, yaitu

yang memberikan pengalaman pendidikan yang disesuaikan dengan minat dan

kemampuan intelektual siswa.

Kalau mengacu dengan teori tentang strategi pengembangan kurikulum

bakat istimewa ini, maka strategi pengembangan kurikulum kelas bakat istimewa

di SMA Negeri 1 Slogohimo belum menggunakan strategi yang dipersyaratkan

secara keseluruhan.

Sarana dan prasarana alat-alat olahraga seperti: bola kaki, bola voli, bola

basket, bola takraw, tolak peluru, lembing, cakram dan kock sudah memenuhi

standar minimal dengan jumlah siswa kelas bakat istimewa olahraga yang ada di

SMA Negeri 1 Slogohimo, untuk lapangan sepak bola, gedung bulutangkis, kolam

renang kita masih meminjam dengan lembaga atau intansi lain. Seperti lapangan

sepak bola kita meminjam atau ikatan kontrak dengan Kelurahan Bulusari, gedung

bulutangkis menyewa dua gedung di desa Slogohimo, kolam renang juga tidak

terlalu jauh dari SMA kurang lebih 200 m

Berarti sarana dan prasarana bagi kelas bakat istimewa olah raga di SMA

Negeri 1 Slogohimo belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan

teori.

Analisa SWOT pada pelaksanaan kelas bakat istimewa olahraga meliputi:

a) kekuatan (strengths) terdiri dari pelatih yang profesional, psikolog yang sudah

profesional; b) kelemahan (weaknesess) meliputi jarak tempuh pelatih dan

psikolog dengan tempat tinggal, banyaknya cabor yang belum merata; c) peluang

(opportunities) meliputi mencetak atlit-atlit yang berprestasi di tingkat daerah

maupun nasional, menghantarkan anak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi,

mencetak siswa hidup mandiri dengan ketrampilan yang dimiliki, peningkatan



12

profesionalisme dan kemampuan melalui kerjasama pihak lain, menjadikan

sekolah olahraga; d) ancaman (threats) meliputi benturan (bersamaan) waktu

berlatih, situasi dan kondisi cuaca yang tidak mendukung pada waktu berlatih.

Struktur program  pendidikan khusus bagi peserta didik bakat istemewa

olahraga terdiri dari program mata pelajaran reguler dan materi khusus sesuai

keberbakatannya. Mata pelajaran reguler yang diberikan pada peserta didik bakat

istemewa olahraga sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan kelas yang

diikutinya (misal IPA, IPS). Materi khusus keberbakatan disesuaikan dengan

tahapan dan kecabangan olahraga yang digelutinya. Pemberian materi khusus

dikoordinasikan oleh sekolah baik yang dikelola sendiri maupun yang dilakukan

melalui bekerja sama dengan club olahraga dan perguruan tinggi. Materi khusus,

terutama praktek olahraga dapat diberikan sebelum dan atau setelah selesai materi

reguler, misalnya dua hingga tiga jam pertama dan sore hari setelah berakhir

pelajaran reguler.

Seleksi pelatih bekerjasama dengan Universitas Negeri Yogyakarta dan

KONI Wonogiri. Pelatih yang terseleksi memiliki sertifikat sebagai pelatih

profesional yang dikeluarkan oleh KONI.

Model layanan pendidikan khusus bagi peserta didik bakat istemewa

olahraga dapat dilakukan melalui kelas khusus, yang terdiri dari dua kelas di kelas

sepuluh yang terdiri dari 44 siswa, satu kelas di kelas sebelas dengan jumlah siswa

20 siswa dan dua kelas di kelas dua belas jumlah 42 siswa pada tahun ajaran

2014/2015.

Secara psikologis anak-anak olahraga tidak bisa terpisahkan dari masalah

psikis atau psikologis karena seorang olahragawan itu harus sehat secara jasmani

dan rohani, bentuk-bentuk psikologis yaitu memberikan motivasi, memberikan

wawasan berkaitan dengan kesehatan mental anak-anak olahraga. Jika ingin

mencapai tujuan, harus menciptakan pola pikir yang konsisten dengan

kepercayaan yang mendukung kebenaran yang diinginkan di masa depan.

Pentingnya kepercayaan dan mental atau pola pikir (mindset) membentuk
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perilaku. Motivasi kepada siswa khusunya kelas bakat istemewa olahraga sangat

diperlukan untuk mencapai tujuan yang akan dicapai yaitu prestasi

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengelolaan kelas bakat istimewa

ini, maka pihak pengelola perlu dilakukan evaluasi secara kontinnyu. Hal ini

dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan program, memantau

serta melakukan upaya-upaya yang dipandang perlu untuk dilakukan demi

keberhasilan pelaksanaan program.

Evalusai dilakkukan setiap tri wulan dan enam bulan sekali untuk

mengukur tingkat keberhasilan program yang dibuktikan dari hasil raport di akhir

setiap semester, baik itu semester ganjil maupun semester genap. Untuk kelas

bakat istimewa terdapat dua raport yaitu raport akademik seperti kelas reguler dan

raport kecabangan sesuai cabang olah raga yang di ikutinya.

Setelah dielenggarakannya kelas bakat istimewa olahraga lebih baik,

diantaranaya prestasi non akademik meningkat, persepsi masyarakat terhadap

SMA Negeri 1 Slogohimo semakin baik hal ini terlihat jumlah siswa meningkat

yang cukup signifikan dari tahun ke tahun baik kelas bakat istimewa olahraga

maupun kelas reguler, namun masih banyak kendala-kendala yang dihadapi

diantaranya belum semua siswa yang masuk kelas bakat olahraga dalam kategori

bakat istimewa, masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang

memadahi, hal ini sedikit demi sedikit akan dilakukan penyempurnaan untuk

menuju kelas bakat istimewa yang ideal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengelolaan kelas

bakat istimewa olahraga maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa perencanaan kelas

bakat istimewa dimulai dengan analisa SWOT  (Strengths, Weaknesess,

Opportunities, and Threats) yaitu dengan melihat kekuatan, kelemahan, peluang,
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dan hambatan sekolah, untuk SMA Negeri Slogohimo potensi yang ada adalah di

bidang fisik, siswa yang berprestasi, pelatih yang profesional serta letak geografis.

1. Perencanaan Kelas Bakat Istemewa Olahraga di SMA Negeri 1 Slogohimo

Analisa SWOT pada perencanaan kelas bakat istimewa olahraga meliputi: a)

kekuatan (strengths) terdiri dari siswa berprestasi, sarana  dan prasarana yang

cukup baik serta letak geografis; b) kelemahan (weaknesess ) meliputi jarak

tempuh dengan tempat latihan, banyaknya cabor yang belum merata; c)

peluang (opportunities) meliputi mencetak atlit-atlit yang berprestasi di

tingkat daerah maupun nasional, menghantarkan anak ke jenjang pendidikan

yang lebih tinggi, mencetak siswa hidup mandiri dengan ketrampilan yang

dimiliki, peningkatan profesionalisme dan kemampuan melalui kerjasama

pihak lain; d) ancaman (threats) meliputi munculnya program yang sama di

sekolah lain, kompetisi dengan lulusan baik SMA maupun SMK semakin

ketat.

Proses penerimaan siswa dalam pengelolaan kelas bakat istimewa

olahraga yaitu waktu penerimaan lebih awal dibanding kelas reguler, calon

siswa memiliki prestasi di dalam salah satu cabang olahraga, memiliki minat

dan keahlian dibidang olahraga, tes dari Universitas Negeri Yogyakarta

berkaitan tes keberbakatan atau cabang olahraga dan juga tes kesehatan yang

dilakukan oleh dokter puskesmas atau dokter yang memiliki kemampuan

dalam menguji kemampuan yang dibutuhkan atlit berprestasi.

Kurikulum yang digunakan dalam pengelolaan kelas bakat istimewa

olah raga sama seperti kelas reguler yaitu Kurikulum Tingkat Satuan

Pendidikan (KTSP). Jam pelajaran yang di ikuti kelas bakat istimewa lebih

lama 8 jam dalam seminggu untuk melaksanakan program latihan olah raga

yang dipimpin pelatih masing-masing dan dilakukan sore hari.

Sarana dan prasarana alat-alat olahraga seperti: bola kaki, bola voli,

bola basket, bola takraw, tolak peluru, lembing, cakram dan kock sudah

memenuhi standar minimal dengan jumlah siswa kelas bakat istimewa

olahraga yang ada di SMA Negeri 1 Slogohimo. Sedangankan untuk lapangan
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sepak bola, gedung bulutangkis, kolam renang kita masih meminjam dengan

lembaga atau intansi lain. Seperti lapangan sepak bola kita meminjam atau

ikatan kontrak dengan Kelurahan Bulusari, gedung bulutangkis menyewa dua

gedung di desa Slogohimo, kolam renang juga tidak terlalu jauh dari SMA

kurang lebih 200 m.  Sedangkan lapangan voli dan basket sudah mempunyai

meskispun mempunyai fungsi ganda.

2. Pelaksanaan Kelas Bakat Istimewa Olahraga di SMA Negeri 1 Slogohimo

Analisa SWOT pada pelaksanaan kelas bakat istimewa olahraga meliputi: a)

kekuatan (strengths) terdiri dari pelatih yang profesional, psikolog yang

sudah profesional; b) kelemahan (weaknesess) meliputi jarak tempuh pelatih

dan psikolog dengan tempat tinggal, banyaknya cabor yang belum merata; c)

peluang (opportunities) meliputi mencetak atlit-atlit yang berprestasi di

tingkat daerah maupun nasional, menghantarkan anak ke jenjang pendidikan

yang lebih tinggi, mencetak siswa hidup mandiri dengan ketrampilan yang

dimiliki, peningkatan profesionalisme dan kemampuan melalui kerjasama

pihak lain, menjadikan sekolah olahraga; d) ancaman (threats) meliputi

benturan (bersamaan) waktu berlatih, situasi dan kondisi cuaca yang tidak

mendukung pada waktu berlatih.

Struktur program  pendidikan khusus bagi peserta didik bakat istemewa

olahraga terdiri dari program mata pelajaran reguler dan materi khusus sesuai

keberbakatannya. Mata pelajaran reguler yang diberikan pada peserta didik

bakat istemewa olahraga sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan kelas

yang diikutinya (misal IPA, IPS). Materi khusus keberbakatan disesuaikan

dengan tahapan dan kecabangan olahraga yang digelutinya. Pemberian materi

khusus dikoordinasikan oleh sekolah baik yang dikelola sendiri maupun yang

dilakukan melalui bekerja sama dengan club olahraga dan perguruan tinggi.

Materi khusus, terutama praktek olahraga dapat diberikan sebelum dan atau

setelah selesai materi reguler, misalnya dua hingga tiga jam pertama dan sore

hari setelah berakhir pelajaran reguler.
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Seleksi pelatih bekerjasama dengan Universitas Negeri Yogyakarta dan

KONI Wonogiri. Pelatih yang terseleksi memiliki sertifikat sebagai pelatih

profesional yang dikeluarkan oleh KONI.

Model layanan pendidikan khusus bagi peserta didik bakat istemewa olahraga

dapat dilakukan melalui kelas khusus, yang terdiri dari dua kelas di kelas

sepuluh yang terdiri dari 44 siswa, satu kelas di kelas sebelas dengan jumlah

siswa 20 siswa dan dua kelas di kelas dua belas jumlah 42 siswa pada tahun

ajaran 2014/2015.

Secara psikologis anak-anak olahraga tidak bisa terpisahkan dari masalah

psikis atau psikologis karena seorang olahragawan itu harus sehat secara

jasmani dan rohani, bentuk-bentuk psikologis yaitu memberikan motivasi,

memberikan wawasan berkaitan dengan kesehatan mental anak-anak

olahraga.

3. Evaluasi Kelas Bakat Istemewa Olahraga di SMA Negeri 1 Slogohimo

Evalusai dilakkukan setiap tri wulan dan enam bulan sekali untuk mengukur

tingkat keberhasilan program yang dibuktikan dari hasil raport di akhir setiap

semester, baik itu semester ganjil maupun semester genap. Untuk kelas bakat

istimewa terdapat dua raport yaitu raport akademik seperti kelas reguler dan

raport kecabangan sesuai cabang olah raga yang di ikutinya
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