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SARI 

Maharani, Kartika. 2008. Manajemen Pendidikan Program Akselerasi di SMPN 2 
Semarang. Tesis. Program Studi Manajemen Pendidikan. Program 
Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing : I. Prof. Dr. 
Madyo Ekosusilo, M.Pd, II. Dr. Achmad Rifa’i RC. M. Pd. 

Kata Kunci: Manajemen pendidikan, Akselerasi 

Program akselerasi adalah pemberian pelayanan pendidikan sesuai potensi 
kecerdasan dan bakat istimewa yang dimiliki siswa, dengan memberi kesempatan 
untuk dapat menyelesaikan program dalam waktu yang lebih singkat SMPN 2 
Semarang adalah salah satu sekolah yang menyelenggarakan program akselerasi. 
Prestasi yang diraih program akselerasi yaitu dalam  tiga tahun berturut-turut 
NEM rata-rata siswa akselerasi selalu mengungguli siswa reguler, dan menjadikan 
SMPN 2 Semarang berada pada peringkat teratas di kota Semarang. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Perencanaan yang 
meliputi kurikulum, peserta didik dan tenaga pendidik; (2) Sistem 
pengorganisasian; (3) Pelaksanaan pembelajaran yang meliputi pelaksanaan 
kurikulum, dan penggunaan fasilitas yang ada didalam program akselerasi;(4) 
Pengawasan yang meliputi pemantauan, supervisi, pelaporan, dan tindak lanjut 
hasil pengawasan.yang diterapkan didalam program akselerasi; (5)Pengembangan 
yang diterapkan di program akselerasi.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan 
dengan wawancara, pengamatan, dan dokumen. Kesahihan data diperoleh dengan 
cara triangulasi, pemeriksaan responden, dan penilaian sesama peneliti. Data 
dianalisis dengan (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan simpulan. 
 Hasil analisa menunjukkan bahwa manajemen pendidikan program 
akselerasi di SMPN 2 Semarang: (1) Perencanaan kurikulum yang digunakan 
adalah kurikulum berdeferensiasi. Kurikulum tersebut ditempuh hanya dalam dua 
tahun. Dalam penyaringan peserta didik, pihak sekolah menyeleksi melalui 
beberapa tahapan sehingga siswa yang diterima adalah siswa yang telah lulus 
dalam beberapa seleksi dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. 
Sedangkan untuk penugasan guru di SMPN 2 Semarang, digunakan sistem rolling 
atau perputaran. (2) dalam pengorganisasian, tim yang dibentuk oleh pihak 
sekolah belum terdapat kejelasan dalam pembagian tugas. (3) Pelaksanaan 
pembelajaran  program akselerasi berlangsung dengan baik dan telah disesuaikan 
dengan kalender akademis akselerasi.  Selain itu fasilitas yang ada sudah cukup 
lengkap hanya saja penggunaan fasilitas kurang optimal. (4) Untuk sistem 
pengawasan, Dinas Pendidikan Propinsi melakukan pemantauan dan supervisi 
setahun sekali, sedangkan untuk sistem pelapornya pihak sekolah memberikan 
laporan setahun sekali. (5) untuk  pengembangan program, dinas pusat dan selalu 
melibatkan para guru untuk mengikuti pelatihan, penataran dan juga workshop.  

Disarankan agar SMPN 2 Semarang terus meningkatkan kualitasnya 
dengan cara mengoptimalkan fasilitas yang ada dan menambah frekwensi 
pengawasan. Para guru sebaiknya diberikan bekal mengenai penggunaan media 
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pembelajaran sehingga fasilitas dapat digunakan dengan optimal. Selain itu 
penambahan frekwensi pengawasan berguna agar dapat  mengetahui kendala dan 
hambatan serta mencari jalan keluar dari masalah yang ada, sehingga masalah 
tersebut semakin cepat terselesaikan.   
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ABSTRACT 
 
Maharani, Kartika, 2008. Education Management of Acceleration Program at 

SMP 2 Semarang. Thesis. Education Management Study Program. 
Postgraduate Program, Universitas Negeri Semarang.  Thesis advisors: I. 
Prof. dr. Madyo Ekosusilo, M.Pd, II dr. Achmad Rifa’I RC. M.Pd. 

 
Key words: Education Management, Acceleration 
 
 SMP 2 Semarang is one of Junior High Schools that have Acceleration 
Program. Acceleration Program is a shorten program done faster and uses 
differentiated curriculum. The purposes of the research are: (1) Planning includes 
curriculum, students, and teacher; (2) Organizing System; (3) Learning realization 
includes curriculum realization and facility in acceleration program; (4) 
Supervision includes monitoring, supervision, reporting, and following up of 
supervision applied in acceleration program. (5) Acceleration Program 
Development.This research used case study approach. The writer collected data 
trough interview, observation, and documentation. The validity of the data is got 
by triangulation, checking respondents, and judgment among the researcher. 
Whether analyzes of the data were done by (1) data reduction, (2) data 
presentation, and (3) making conclusion. 
 The result showed that Education Management of Acceleration Program at 
SMP 2 Semarang: (1) Curriculum planning that is used is differentiated 
curriculum. The curriculum is endured in two years. In the selection of the 
students, the institute selected in several steps, so the students must have certain 
prerequisites, whether in the duty of the teacher used rolling system. (2) In 
organization, the team of the school or institute was not clearly yet in its job 
description. (3) Learning practice in acceleration program was taken place well 
and had been matched with acceleration academic calendar. Besides that, the 
facilities are good enough but the use of the facilities were less. (4) For the 
supervision, Department of Province Education did supervision once a year,  the 
reporting system, the institution or school gave it once a year.(5) For developing 
program, Center Government always involves the teachers to follow training, 
upgrading, and workshop. 
 It is suggested that SMPN 2 Semarang increase the quality continuously 
by optimizing the facilities and add frequency of supervision. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini berturut-turut akan diuraikan mengenai: (a) latar belakang 

masalah, (b) fokus penelitian, (c) tujuan penelitian, (d) manfaat penelitian, dan (e) 

lokasi penelitian. 

1. 1  Latar Belakang Masalah 

             Siswa  dapat dikelompokkan kedalam tiga strata ditinjau dari aspek 

kemampuan dan kecerdasannya, yaitu: siswa yang memiliki  kemampuan 

dan kecerdasan di bawah rata-rata, rata-rata, dan di atas  rata-rata. Siswa 

yang berada di bawah rata-rata, memiliki kecepatan belajar di bawah 

kecepatan belajar siswa-siswa pada umumnya. Sedangkan  siswa yang 

berada di atas rata-rata, memiliki kecepatan belajar diatas kecepatan belajar 

siswa-siswa lainnya. Bagi siswa yang memiliki kemampuan dan kecerdasan 

rata-rata, selama ini diberikan pelayanan pendidikan dengan mengacu pada 

kurikulum yang  berlaku secara nasional, karena memang kurikulum 

tersebut disusun terutama diperuntukkan bagi anak-anak yang memiliki 

kemampuan dan kecerdasan rata-rata.            

   Sementara itu, bagi siswa yang memiliki  kemampuan dan 

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

siswa-siswa lainnya, diberikan pelayanan pendidikan  berupa pengajaran 

remidi (remedial teaching), sehingga untuk menyelesaikan materi kurikulum 
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membutuhkan waktu yang lebih panjang dari siswa-siswa lainnya, 

sedangkan bagi siswa yang memiliki kemampuan dan kecerdasan di atas 

rata-rata, meskipun memiliki kecepatan belajar di atas kecepatan belajar 

siswa-siswa lainnya, belum mendapat pelayanan pendidikan sebagaimana 

mestinya. Bahkan, kebanyakan sekolah memberikan perlakuan yang standar 

(rata-rata) bersifat klasikal dan massal terhadap semua siswa baik siswa di 

bawah rata-rata, rata-rata, dan di atas rata-rata yang sebenarnya memiliki 

kebutuhan berbeda. Akibatnya, siswa yang di bawah rata-rata, akan selalu 

tertinggal dalam mengikuti kegiatan belajar-mengajar yang berlangsung 

sebaliknya, siswa yang di atas rata-rata, akan merasa jenuh karena  harus 

menyesuaikan diri dengan kecepatan belajar siswa-siswa lainnya.                        

               Potensi unggul peserta 

didik yang memiliki   kemampuan dan kecerdasan luar biasa tidak akan 

begitu saja muncul  tanpa stimulasi yang sesuai. Salah satu stimulasi yang 

sesuai adalah memberikan pelayanan pendidikan yang berdiferensiasi, yaitu 

pemberian pengalaman pendidikan yang sesuaikan dengan kemampuan dan 

kecerdasan  peserta didik. Pemilihan bentuk program pendidikan bagi siswa 

yang  memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa akan selalu 

tergantung  tidak hanya pada individu-individu yang terlibat, melainkan juga 

pada situasi dan kondisi lingkungan tempat program akan dilaksanakan. Di 

samping itu, juga tidak dapat dilihat lepas dari suatu pertimbangan segi 

politis dan ekonomis, sejauh mana sesuai dengan kebijaksanaan pendidikan, 

dan sejauh mana mudah dan murah pelaksanaannya.   
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               Penyelenggaraan kelas akselerasi (percepatan belajar) dianggap salah 

satu alternatif bagi siswa yang memiliki kemampuan dan kecerdasan di atas 

rata rata. Ini dilakukan untuk mengimbangi kekurangan yang terdapat pada 

kelas klasikal yang bersifat massal. Melalui program ini memungkinkan 

siswa dapat menyelesaikan waktu belajar lebih cepat dari yang ditetapkan.  

           Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan 

akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan negara.              Penyelenggaraan program akselerasi 

pendidikan telah jelas landasan hukumnya, sebagaimana dinyatakan dalam 

GBHN tahun 1989 bahwa: ’Peserta didik yang memiliki tingkat kecerdasan 

luar biasa mendapat perhatian dan pelajaran yang lebih khusus agar dapat 

dipacu perkembangan prestasi dan bakatnya tanpa mengabaikan potensi 

peserta didik lainnya”. Selain itu dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang 

pendidikan nasional juga dijamin adanya layanan pendidikan khusus 

sebagaimana ditegaskan dalam pasal 5 ayat 4 yang berbunyi ” Warga negara 

yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh 

pendidikan khusus.” Hal ini selaras dengan  pasal 12 ayat 1b ”Setiap peserta 

didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan 

pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya” dan pasal 12 

ayat 1f ”Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak 



4 
 

 

menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-

masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan” 

serta pasal 32 ayat 1 ”Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta 

didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran 

karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat istimewa”. Dari keempat ayat tersebut, telah jelas 

bahwa peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa, 

dapat menyelesaikan studinya lebih awal dari waktu yang telah ditentukan.   

             Tidak semua sekolah dapat menyelenggarakan program akselerasi. Di 

Kota Semarang, hanya ada dua sekolah menengah pertama yang 

menyelenggarakan program tersebut yaitu SMPN 2 Semarang dan SMP 

Domenico Savio. Jika dibandingkan dengan SMP Dominico savio, SMPN 2 

Semarang lebih dahulu menyelenggarakan program tersebut dan sekolah 

tersebut merupakan sekolah pertama yang menyelenggarakan program 

akselerasi di Jawa Tengah bahkan merupakan sepuluh besar sekolah pertama 

penyelenggara program akselerasi se-Indonesia. 

             SMPN 2 Semarang menyelenggarakan program akselerasi mulai tahun  

ajaran 2001/2002. Berdasarkan data yang diperoleh, siswa akselerasi dapat 

memasuki SMA favorit baik di kota Semarang maupun diluar kota 

Semarang. Hal ini dapat dilihat dari tabel 1.1  
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Tabel 1.1 Data Penerimaan Siswa Program Akselerasi SMPN 2 Semarang 

 

Angkatan 

Kota semarang  

Luar semarang SMAN 

3 

Selain 

SMAN 3 

SMA 

swasta  

2003/2004 75% 13% 6% 19% 

2004/2005 56% 28% 11% 6% 

2005/2006 47% 37% 16% 0% 

  

             Nilai siswa akselerasi selalu menempati nilai tertinggi bila 

dibandingkan dengan kelas reguler. Selain itu nilai rata-rata siswa akselerasi 

selalu lebih unggul dibandingkan kelas reguler. Berdasarkan tabel 1.2 

terlihat bahwa dalam tiga tahun berturut-turut NEM rata-rata siswa 

akselerasi selalu mengungguli siswa reguler, meskipun waktu yang 

ditempuh siswa akslerasi sangat singkat.   

Tabel 1.2 Data Perbandingan Rata-Rata NEM Siswa Akselerasi dengan 
Siswa Reguler 
 
 

Angkatan 

 

Rata-rata NEM Siswa 

Akselerasi 

 

Rata-rata NEM Siswa 

Reguler 

2003/2004 26.36 
 

24.23 

2004/2005 27.37 
 

26.27 

 

2005/2006 

 

27.58 

 

26.40 
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        Kondisi siswa akselerasi tidak hanya menonjol di bidang akademik 

tetapi juga dibidang non akademik. Daftar prestasi siswa akselerasi dalam 

dilihat pada tabel 1.3 berikut ini: 

Tabel 1.3 Data Prestasi Siswa Akselerasi Angkatan 2006. 

TAHUN JENIS LOMBA TINGKAT KEJUARAAN 

2007 

Melukis 

 

Nasional 

Jawa Tengah 

Kota Semarang 

Semarang 

Juara III 

Juara I 

Juara II 

Pidato Bahasa 

Inggris 
Jawa Tengah Juara III 

Puisi Kota Semarang 
Juara 

Harapan II 

2006 Debat Argumen Semarang Juara I 
 

2005 

Olimpiade MIPA 
Propinsi 

Jateng 
Juara III 

Olimpiade Sains Semarang Juara III 

Olimpiade 

Matematika 
Semarang Juara III 

Olimpiade MIPA Prop. Jateng Juara II 

 

           Pada pelaksanaan pembelajaran, program akselerasi tidak mempunyai 

guru yang khusus. Semua guru akselerasi juga mengajar program reguler 

dengan bidang pelajaran yang sama. Berbeda dengan penyampaian materi 
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pada program reguler, pada program akselerasi penyampaian materi 

dipercepat waktunya. Guru pengajar mempercepat materi tanpa mengurangi 

standart kompetensi, kompetensi dasar dan indikator, materi yang biasanya 

disampaikan dalam empat kali tatap muka dipercepat menjadi dua kali tatap 

muka.  

 Selain itu, program akselerasi SMPN 2 Semarang selalu menjadi 

contoh sekolah lain yang ingin melaksanakan program yang sama. 

Pelaksanaan program akselerasi di SMPN 2 Semarang telah mendapat 

kepercayaan di tingkat kota Semarang, Jawa Tengah maupun nasional 

bahkan internasional. Hal ini dibuktikan dari banyaknya pihak yang 

mengunjungi sekolah tersebut untuk sekedar melihat atau melakukan studi 

banding dalam rangka mengetahui program akselerasi, diantaranya adalah 

mendiknas bapak Bambang Sudobyo dan Tim group study exchange (GSE) 

Rotary Club Distrik 9820 Australia.  

       Dari beberapa data di atas, maka peneliti  ingin mengetahui 

manajemen pendidikan yang diterapkan pada program akselerasi di SMPN 2 

Semarang, sehingga peneliti mengetahui perencanaan, sistem 

pengorganisasian, pelaksanaan pembelajaran,  sistem pengawasan dan 

sistem pengembangan yang diterapkan di dalam program akselerasi  di 

SMPN 2 Semarang.  
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1.2    Fokus Penelitian  

     Penetapan fokus penelitian dimasudkan untuk: (1) membatasi studi, 

dan (2) memenuhi kriteria memasukkan atau mengeluarkan suatu informasi 

yang baru diperoleh di lapangan (Moleong, 1994). Dengan penetapan fokus 

yang jelas dan mantap, peneliti dapat menbuat keputusan yang tepat data 

mana yang harus dikumpulkan dan data mana yang harus dibuang, walaupun 

data itu menarik tetapi tidak relevan dengan cara mereduksi data.   

                               Penelitian difokuskan pada masalah 

perencanaan, sistem pengorganisasian, pelaksanaan pembelajaran, sistem 

pengawasan yang diterapkan di dalam program akselerasi  di SMPN 2 

Semarang.    Fokus penelitian dijabarkan lebih lanjut 

melalui pertanyaan berikut ini: 

1. Bagaimana perencanaan yang meliputi kurikulum, peserta didik 

dan tenaga pendidik?   

2. Bagimanakah sistem pengorganisasian yang meliputi struktur 

organisasi dan kejelasan tugasnya masing-masing?                

3. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran yang meliputi 

pelaksanaan kurikulum, dan penggunaan fasilitas yang ada di 

dalam program akselerasi? 

4. Bagaimanakah sistem pengawasan yang meliputi pemantauan, 

supervisi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan yang 

diterapkan di dalam program akselerasi?    
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5. Bagaimanakah sistem pengembangan yang diterapkan di program 

akselerasi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

   Berangkat dari fokus penelitian di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk 

memperoleh gambaran mengenai: 

a) Perencanaan program pendidikan kelas akselerasi yang meliputi 

kurikulum,     peserta didik dan tenaga pendidik. 

b) Pengorganisasian yang meliputi struktur organisasi dan kejelasan tugasnya 

masing-masing. 

c) Pelaksanaan pembelajaran yang meliputi pelaksanaan kurikulum, dan 

penggunaan fasilitas yang ada di dalam program akselerasi.     

d) Pengawasan yang diterapkan di dalam program akselerasi. 

e) Pengembangan yang diterapkan di program akselerasi. 

Manfaat Penelitian 

      Manfaat penelitian dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu sebagai 

berikut:  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam 

pengembangan teori manajemen pendidikan program akselerasi.  
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2. Manfaat Praktis 

                Sebagai bahan informasi bagi pengembang program akselerasi 

pendidikan mengenai pelaksanaan program pendidikan akselerasi.    

 Lokasi Penelitian 

 
Penelitian ini  mengambil lokasi di  SMPN 2 Semarang yang terletak di 

jalan Brigjen Katamso No. 14  Kecamatan Semarang timur. Lokasinya tepat 

berada pada perempatan bangkong atau masyarakat sering menyebutnya 

dengan ”MILO”. Dengan letak seperti ini, kesibukan, kepadatan dan 

keamanan lalu lintas jalan raya serta polusi udara yang terjadi disekitar 

sekolah sulit dihindari serta dirasakan dapat menggangu konsentrasi belajar. 

Tetapi berdasarkan pengamatan peneliti, keadaan lingkungan SMPN 2 

Semarang nampak bersih, lapangan upacara menggunakan paving, dan 

terdapat tanaman yang ditanami berbagai jenis bunga. Upaya ini dilakukan 

untuk mengurangi polusi udara.  

  SMPN 2 Semarang mempunyai Sarana dan prasarana dalam kegiatan 

belajar mengajar SMP Negeri 2 memiliki bangunan khas dengan gaya 

arsitektur Eropa   dan memiliki tenaga kependidikan sebanyak 52 orang terdiri 

dari 1 orang kepala sekolah, 42 guru tetap, 2 GTT, 7 guru bantu. Guru-guru 

tersebut bertugas mengelola kegiatan pembelajaran dan membantu kepala 

sekolah dalam urusan pengajaran, kesiswaan, hubungan masyarakat, dan 

sebagainya.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

            Kajian pustaka di dalam bab ini mencakup: (a) manajemen sekolah dan (b) 

manajemen kelas akselerasi.  

 
2.1 Manajemen Sekolah  

 
                Manajemen pendidikan merupakan penerapan dari prinsip manajemen 

pada umumnya. Manajemen pendidikan mempunyai ciri khas yang dapat 

dilihat dari tujuan, proses dan orentasinya. Berdasarkan tujuannya manajemen 

pendidikan harus senantiasa bermuara pada tujuan pendidikan, yaitu 

pengembangan kepribadian dan kemampuan dasar peserta didik. Dari 

prosesnya, manajemen pendidikan harus dilandasi sifat edukatif yang 

berkenaan dengan unsur manusia yang tidak semata-mata dilandasi prinsip 

efektifitas dan efisiensi saja melainkan dilandasi prinsip mendidik. Menurut 

orientasinya, manajemen pendidikan diorientasikan atau memusat kepada 

peserta didik.  

Burhanuddin (1994 : 47) menyatakan bahwa :  

"Pada hakekatnya manajemen pendidikan dan manajemen sekolah mempunyai 
pengertian yang sama, keduanya sulit untuk dibedakan dan sering dipakai 
secara bergantian dalam pengertian yang sama, akan tetapi banyak ahli 
menganggap bahwa manajemen sekolah merupakan manajemen pendidikan 
dalam organisasi sekolah ".   

 
Sesuai pendapat di atas, Burhanuddin (1994 : 41) memberi batasan : 
 
"Manajemen pendidikan merupakan usaha kerjasama secara rasional dalam 
pengelolaan sistem pendidikan beserta segenap substansinya melalui proses 
administratif (perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan dan 
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penilaian) dengan  mendayagunakan sumber material dan personal secara 
efektif dan efisien guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan yang telah 
ditetapkan".  

 
Depdiknas (1998: 1-2) menyatakan bahwa : 
 
 "Manajemen sekolah merupakan proses mengatur agar seluruh potensi 
sekolah berfungsi secara optimal dalam mendukung tercapainya tujuan 
sekolah, Proses pengelolaan sekolah mencakup empat tahap yaitu perencanaan 
(planning),  mengorganisasikan (organizing),  pengerahan (actuiting), dan 
pengawasan (controling) ".   

 
                Lingkup manajemen pendidikan yang berkaitan dengan manajemen 

kelas minimal meliputi manajemen pengajaran (perencanaan, proses dan 

evaluasi pengajaran), kurikulum, personal, siswa, sarana dan prasarana, waktu 

serta keuangan. (Suharsimi,1993; Burhanudin,1994). 

 
2.2 Manajemen Kelas Akselerasi 

 
2.2.1 Pengertian Manajemen Kelas 

 
 Pengelolaan kelas adalah upaya dalam menggunakan 

potensi kelas seoptimal mungkin untuk mendukung proses 

interaksi edukatif dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

(Sudirman,1991; Turney, 1992; Pidarta, 1997). 

Manajemen kelas unggulan merupakan proses perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi  secara terpadu, terarah 

dan berkesinambungan sehingga akan lebih berbobot dan representatif 

untuk diaplikasikan  pada kelas unggulan guna mendukung tercapainya 

tujuan.  

Fungsi perencanaan merupakan proses membuat rencana 
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tentang aktivitas yang akan  dilakukan di kelas unggulan untuk 

setiap periode yang dilaluinya. Perencanaan  merupakan suatu 

aktivitas memilih, menghubungkan fakta-fakta, membuat dan 

menggunakan pandangan-pandangan di masa mendatang dalam hal 

memvisualisasikan dan memformulasikan aktivitas yang akan 

dilakukan di kelas unggulan. Proses perencanaan merupakan  

proses yang paling penting karena merupakan acuan dalam 

aktivitas selanjutnya.  

Fungsi pengorganisasian adalah proses penentuan 

pengelompokan dan pengaturan berbagai aktivitas yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan, menempatkan  orang-orang pada setiap 

aktivitas tersebut, menyediakan alat perlengkapan yang diperlukan 

dan menetapkan batas wewenang pada setiap orang sehingga  

mereka dapat bekerja sama secara efisien dan efektif guna 

mencapai tujuan pembentukan  kelas unggulan.  

Fungsi  penggerakan adalah proses mempengaruhi orang 

lain untuk mau melakukan sesuatu yang menjadi tujuan 

pembentukan kelas unggulan. Proses ini berkaitan  dengan proses 

memberdayakan orang-orang, sehingga diperlukan seni agar 

mereka mau secara sukarela melaksanakan apa yang telah menjadi 

tugas dan kewajibanya.  

Fungsi pengawasan merupakan proses pengendalian dan 

perbaikan agar pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan 
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rencana pembentukan kelas unggulan. Keterkaitan antar fungsi 

manajemen kelas unggulan yang meliputi perencanaan,  

pengorganisasian, penggeraan, dan evaluasi dapat digambarkan: 

apakah  pelaksanaan sudah sesuai dengan rencana, begitu juga 

hasilnya apakah sudah  sesuai dengan yang direncanakan. Dengan 

demikian antar fungsi manajemen  yang satu dengan fungsi 

manajemen yang lain merupakan satu kesatuan yang hanya dapat 

dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan.  

 
2.2.2 Pengertian Kelas Akselerasi 

 
Akselerasi belajar adalah Program layanan Pendidikan yang 

diberikan pada siswa yang memiliki kemampuan dan kecerdasan diatas 

rata-rata dan luar biasa, untuk dapat menyelesaikan masa belajar sesuai 

dengan kemampuannya. Pengertian akselerasi dapat dikaji dalam dua 

pengertian yaitu :  

a.           Akselerasi sebagai model pelayanan pembelajaran; pengertian 

ini menunjuk pada tempat kelas, misalnya bagi anak yang memiliki  

kemampuan unggul diberi kesempatan untuk mengikuti pelajaran 

pada kelas yang lebih tinggi.  

b.           Akselerasi kurikulum atau akselerasi program, pengertian ini 

merupakan peringkasan program, dapat dilaksanakan dalam waktu 

lebih cepat dengan menggunakan kurikulum berdiferensiasi.  
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2.2.3 Karakteristik Pendidikan Akselerasi  
 

Akselerasi dapat terlaksana manakala terpenuhi enam  persayaratan 

yaitu: pertama, jika panduan yang jelas dipersiapkan; kedua jika 

panduan-panduan diterapkan secara benar, evaluasi yang tepat dan 

penerapan dari  panduannya; ketiga jika tingkah laku guru positif; 

keempat jika guru telah terlatih secara memadai dalam pendidikan anak- 

anak berbakat;  kelima jika tingkat kebakatan sesuai dengan tingkatan 

akselerasi yang cepat dan mendalam; keenam jika pemantauan dan 

evaluasi telah dilaksanakan secara tepat (Evans, 1996).   

 Karakteristik program akselerasi pendidikan sebagaimana 

dituangkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Program Percepatan 

Belajar SD, SLTP dan SMP (Depdiknas, 2003) yaitu adanya kurikulum  

nasional dan kurikulum lokal dengan penekanan pada materi esensial 

dan dikembangkan melalui sistem pembelajaran yang dapat memacu dan 

mewadahi integrasi dari pengembangan spiritual, logika, etika dan 

estetika serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir holistik, 

kreatif, sistemik dan sistematis, linear dan konvergen, untuk memenuhi 

tuntutan masa kini dan masa mendatang serta model kelas khusus 

dengan jangka waktu belajar SD selama lima tahun, SLTP dan SMU 

selama dua tahun.  
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2.2.4 Tujuan Program Pendidikan Akselerasi  
 

  Program pendidikan akselerasi sebagaimana dituangkan dalam 

Pedoman  Penyelenggaraan   Program   Percepatan   Belajar    SD,  

SLTP dan SMU (Depdiknas, 2001) memiliki tujuan umum dan 

khusus antara lain:                     

Tujuan umum:  

a) Memenuhi kebutuhan peserta didik yang memiliki karakteristik 

spesifik dari segi  perkembangan kognitif dan afektifnya;  

b) Memenuhi hak asasi manusia peserta didik  yang sesuai dengan 

kebutuhan pendidikan bagi dirinya sendiri;  

c) Memenuhi minat intelektual dan perspektif masa depan 

peserta didik;  

d) Memenuhi kebutuhan aktualisasi dari peserta didik;  

e) Menimbang peran serta didik sebagai aset masyarakat dan 

kebutuhan masyarakat  untuk pengisian peran;  

f) Menyiapkan peserta didik sebagi pemimpin masa depan.  

Tujuan khusus :  

a) Memberi penghargaan untuk dapat menyelesaikan program 

pendidikan secara lebih cepat;  

b) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran 

peserta didik;  

c) Mencegah rasa bosan terhadap iklim kelas yang kurang 
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mendukung berkembangnya potensi keunggulan peserta didik 

secara optimal.  

d) .Memacu mutu siswa untuk peningkatan kecerdasan spiritual, 

intelektual dan emosional secara langsung.  

 
2.2.5 Kurikulum Berdeferensiasi Program Akselerasi 

 
Kurikulum berdiferensiasi adalah kurikulum nasional dan 

kurikulum lokal dengan penekanan pada materi yang esensial dan 

dikembangkan melalui sistem pembelajaran yang dapat memacu dan 

mewadahi integrasi antara pengembangan spiritual, logika, etika dan 

estetika serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir holistik, 

kreatif, sistemik dan sistematik, linier untuk memenuhi tuntutan masa 

kini dan masa datang (Semiawan,1996; Munandar,1999).  

Karakteristik program akselerasi pendidikan sebagaimana 

dituangkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Program Percepatan 

Belajar SD, SMP dan SMA (Depdiknas, 2003). 

Kurikulum program akselerasi terdapat beberapa karakteristik: 

a)          Kurikulum percepatan belajar adalah kurikulum nasional dan 

muatan lokal, yang dimodifikasi dengan penekanan pada materi 

esensial dan dikembangkan melalui sistem pembelajaran yang dapat 

memacu dan mewadahi intergrasi antara pengembangan spiritual, 

logika, estetika, serta dapat mengembangkan kemampuan berfikir 
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holistik, kreatif, sistemik, dan sistematis, linier, dan konvergen, 

untuk memenuhi tuntutan masa kini dan masa mendatang.  

b)           Kurikulum program percepatan belajar dikembangkan secara 

berdeferensisi, mencakup empat dimensi yang satu bagian dengan 

bagian lainya tidak dapat dilihat terlepas seperti tersebut diatas 

berikut ini: 

 
b.1 Dimensi Umum 

 
Bagian kurikulum yang merupakan kurikulum inti yang 

memberikan ketrampilan dasar, pengetahuan, pemahaman, nilai 

dan sikap yang memungkinkan peserta didik berfungsi sesuai 

dengan tuntutana masyarakat atau tuntutan jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi. Kurikulum inti merupakan kurikulum dasar 

yang diberikan pula kepada peserta didik lain dalam pendidikan 

tersebut. 

 
b.2 Dimensi Diferendiasi 

 
Bagian kurikulum yang berkaitan erat dengan ciri khas 

perkembangan peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan 

dan bakat istimewa, yang merupakan program khusus dan pilihan 

terhadap bidang studi tertentu. Peserta didik memilih bidang 

studi yang diminatinya untuk diketahui lebih meluas dan 

mendalam. 
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b.3 Dimensi Non-Akademis 

 
Bagian kurikulum yang memberi kesempatan pada peserta 

didik untuk belajar di luar kegiatan sekolah formal dengan cara 

melalui media lain seperti belajar melalui radio, televisi, internet, 

CD-ROM, wawancara pakar, kunjungan ke musium dan 

sebagainya.  

 
b.4 Dimensi Suasana Belajar 

 
Pengalaman belajar yang dijabarkan dari lingkungan 

keluarga dan sekolah. Iklim akademis, sistem pemberian 

ganjaran dan hukuman, hubungan antar peserta didik, antara guru 

dan peserta didik, antara guru dan orang tua-peserta didik, 

merupakan unsur-unsur yang menentukan dalam lingkungan 

belajar. 

 
c)           Kurikulum berdefensiasi yang yang dikembangkan untuk 

memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik yang memiliki 

potensi kecerdasan dan bakat istimewa dengan cara memberikan 

pengalaman belajar yang berbeda dalam arti kedalaman, keluasan, 

percepatan, maupun dalam jenisnya. Jadi perubahan kurikulum itu 

dapat terwujud dalam berbagai bentuk berikut ini: 

Pertama,  perubahan bersifat vertikal, di mana peserta didik 

diperkenalkan pada isi kurikulum tertentu yang diperoleh teman-
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temannya di kelas reguler. Kedua, perubahan bersifat horisontal, 

berupa penyajian materi dengan keluasan, kedalaman, dan intensitas 

yang lebih ditingkatkan dari biasanya. Di sini kurikulum disesuaikan 

dengan tingkat berpikir abstrak yang lebih tinggi, konseptualisasi 

lebih meluas, dan peningkatan kreativitas. Ketiga, pengalaman 

belajar yang baru, yang tidak ada dalam kurikulum umum. Keempat,  

pengalaman belajar berdsarkan keterlibatan masyarakat 

sekelilingnya. 

d)          Dalam pelaksanaannya program kegiatan belajar dapat 

dilakukan secara tatap muka dengan guru pembina, pakar lain atau 

belajar sendiri berdasarkan bahan yang diberikan guru pembina atau 

yang dipilih sendiri, atau berdsarkan modul pemerkayaan.  

e)          Struktur program sama dengan kelas reguler, hanya 

perbedaanya terletak pada waktu penyelasaian kurikulum tersebut 

lebih dipercepat daripada kelas reguler. Percepatan tersebut 

didasarkan pada kemampuan siswa dalam memahami isi dan 

mengefektifkan sistem pembelajaran dengan mengurangi 

pembahasan materi-materi yang tidak esensial.  

f)          Pada program percepatan pendekatan kegiatan pembelajaran 

diarahkan kepada terwujudnya proses belajar tuntas (mastery 

learning). Selain itu strategi pembelajaran program percepatan 

belajar diarahkan untuk dapat memacu siswa aktif dan kreatif sesuai 

dengan potensi kecerdasan dan bakat masing-masing dengan 
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memperhatikan keselarasan dan keseimbangan antara dimensi tujuan 

pembelajaran, dimensi pengembangan kreativitas dan disiplin, 

dimensi pengembangan persaingan, dan kerjasama, dimensi 

pengembangan kemampuan holistik dan kemampuan berfikir 

elaborasi, dimensi pelatihan berfikir induktif dan deduktif, serta 

pengembangan intek dan imtak secara terpadu.  

 

f.1 Dimensi Tujuan Pembelajaran 

 
 Menghasilkan sosok pribadi siswa yang berkualitas 

seimbang baik fisik-jasmaniahnya maupun mental rohaniyahnya, 

baik jiwa dan raganya maupun akal dan semangatnya, maka 

tujuan tersebut darus dapat diterjemahkan dalam kegiatan 

pembelajaran yang menyelaraskan aspek-aspek tersebut dalam 

suatu keterkaitan holistik.  

 
f.2 Dimensi Pengembangan Kretivitas dan Disiplin 

 
Kretivitas perlu dikembangkan mealui penciptaan situasi 

pembelajaran yang kondusif dimana guru mendorong vitalitas 

keingingintahuan siswa untuk mencipta dan memberi fungsi baru 

terhadap sesuatu yang ada, siswa dilatih untuk untuk menguasai 

teknik-teknik bertanya sendiri dan diberi kesempatan untuk 

melakukan berbagai eksperimen. Rangsangan-rangsangan 

diberikan kepada siswa melalui pertanyaan maupun penugasan 
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sehingga mereka dapat melihat suatu hal dari berbagai sudut 

pandang dan dapat menemukan berbagai alternatif pemecahan 

masalah yang dihadapi.  

 
f.3 Dimensi Pengembangan Persaingan dan Kerjasama 

 
Dalam kegiatan pembelajaran siswa diberikan kesempatan 

untuk menyelesaikan tugas secara kompetitif, penghargaan 

diberikan kepada siswa yang berprestasi. Sedangkan untuk 

melatih kerja sama siswa diberikan tugas diskusi kelompok, 

praktikum sosial, latihan berorganisasi dan kepemimpinan.  

 
f.4 Dimensi Pengembangan Kemampuan holistik dan 

Kemampuan Berfikir Elaborasi  

 
Kemampuan holistik, sistemik, dan imajinatif dapat 

dibentuk melalui kegiatan pembelajaranyang mengarahkan 

kepada pemecahan masalah atau problem solving, sedangkan 

untuk kemampuan elaborasi dapat dibentuk melalui kegiatan 

pembelajaran yang diarahkan kepada pemecahan masalah dengan 

satu jawaban benar.  

 
f.5 Dimensi Pelatihan Induktif dan Deduktif 

 
Pembelajaran diarahkan pada perolehan pengalaman nyata 

seperi membuat ringkasan, mencari informasi melalui bacaan, 
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pengamatan, wawancara, menerapkan konsep dalam bentuk 

latihan, praktikum, eksperimen, berdiskusi, praktikum sosial, 

latihan berorganisasi dan kepemimpinan. Dari semua itu 

dihrapkan siswa dapat menarik kesimpulan secara induktif, 

sedangkan secara deduktif, kegiatan pembelajrana diarahkan 

untuk menjabarkan konsep-konsep yang telah dipelajari ke dalam 

berbagai alternatif pemecahan masalah yang dihadapi.  

f.6 Pengembangan IPTEK Dan IMTAQ Secara Terpadu 

 
Kegiatan pembelajaran diarahkan kepada pengembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari oleh jiwa 

keagamaan (ketaqwaan). Dari proses ini siswa diharapkan akan 

memiliki keseimbangan dan keterpaduan antara ilmu 

pengetahuan dan teknologi dengan iman dan taqwa.  

Berkenaan dengan hal-hal tersebut, pengembangan 

kurikulum berdiferensiasi untuk program percepatan belajar 

dapat dilakukan dengan modifikasi kurikulum nasional dan 

muatan lokal, yang dapat dilakukan dengan cara berikut: 

a) Modifikasi alokasi waktu, yang disesuaikan dengan 

kecepatan belajar bagi siswa yang memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat istimewa 

b) Modifikasi isi/ materi, dipilih yang essensial 
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c) Modifikasi proses pembelajaran, yang menekankan 

pengembangan proses berfikir tingkat tinggi (analisis, 

sintesis, evaluasi, dan pemecahan masalah. 

d) Modifikasi sarana-prasarana, yang disesuaikan dengan 

karakteristik siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan 

bakat istimewa yakni senang menemukan sendiri 

pengetahuan baru.  

e) Modifikasi lingkungan belajar, yang memungkinkan siswa 

yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dapat 

memenuhi kehausan akan pengetahuan. 

f) Memodifikasi pengelolaan kelas, yang memungkinkan 

siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat 

istimewa dapat bekeja di kelas, baik secara mandiri, 

berpasangan maupun kelompok.  

 
2.2.6 Sistem Seleksi Siswa Akselerasi 

    
Untuk dapat memasuki kelas akselerasi, maka siswa harus 

memenuhi beberapa kriteria diantaranya yaitu: (a) prestasi belajar 

dengan indikator : angka raport, NEM (Nilai Ebtanas Murni), dan/atau 

hasil tes prestasi akademik berada 2 standar deviasi (SD) di atas Mean 

populasi siswa; (b) skor psikotes yang meliputi Intelegensi Quotient 

minimal 125, dan (c) sehat jasmani dan rohani (Widyastomo, 1996).  
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2.2.7 Sistem Rekutemen Guru Pengampu Akselerasi  

   
 Menurut Utami Munandar (1999), karakteristik guru dalam 

pendidikan anak berbakat dapat digolongkan menjadi karakteristik 

filosofis, professional, dan pribadi, yaitu: Karakteristik filosofis penting, 

karena pandangan guru mengenai pendidikan ikut menentukan 

pendekatan mereka terhadap siswa di dalam kelas. Guru anak berbakat 

perlu mencerminkan sikap kooperatif dan demokratis serta mempunyai 

kompetensi dan minat terhadap proses pembelajaran. Karakteristik 

profesional meliputi strategi untuk mengoptimalkan belajar siswa 

berbakat, ketrampilan bimbingan dan penyuluhan, pengetahuan dan 

pemahaman psikologi siswa berbakat. Karakteristik pribadi meliputi 

motivasi, kepercayaan diri, rasa humor, kesabaran, minat luas dan 

kelenturan (fleksibilitas), empati, kesejatian, aktualisasi diri dan 

antusiasisme (semangat).  

Syarat yang harus dimiliki guru akselerasi adalah: 1) kompetensi dan 
minat untuk belajar, 2) kemahiran dalam mengajar, 3) adil dan tidak 
memihak, 4) sikap kooperatif demokratis, 5) fleksibel, 6) rasa humor, 7) 
menggunakan penghargaan dan pujian, 8) minat luas, 9) memberi perhatian 
terhadap masalah anak, 10) penampilan dan sikap menarik. 11) memiliki 
pengetahuan tentang sifat dan kebutuhan anak berbakat, 12) memiliki 
ketrampilan dalam pengembangan kemampuan berfikir tingkat tinggi, 13) 
memiliki pengetahuan tentang kebutuhan afektif dan kognitif anak berbakat, 
14) memiliki kemampuan mengembangkan pemecahan masalah secara 
kreatif, 15) memiliki kemampuan menggunakan strategi mengajar 
perorangan, 16) memiliki kemampuan teknik mengajar yang sesuai, 17) 
memiliki kemampuan membimbing dan memberi konseling kepada anak 
berbakat dan orang tuanya, 18) memiliki kemampuan untuk melakukan 
penelitian. (Munandar, 1999; Depdiknas, 2003).  

 
 

 



26 
 

 

2.2.8 Indikator Keberhasilan Program Akselerasi  

 
Suatu tujuan program akan dikatan berhasil jika indikator 

keberhasilanya telah terpenuhi. Beberapa indikator keberhasilan 

Program Akselerasi adalah: 

a) Siswa dapat menguasai materi pembelajaran diajarkan di SMP 

selama  dua tahun;  

b) Siswa dinyatakan naik kelas atau lulus dengan prestasi belajar yang 

sangat memuaskan mendekati 100%. 

2.2.9 Pengawasan Program Pendidikan Akselerasi  
 
 

Evaluasi program adalah suatu proses pengumpulan, penyajian, 

penaksiran kegiatan pendidikan dan penilaian data atau informasi untuk 

mengetahui indikator keberhasilan suatu program dalam rangka 

pengambilan keputusan. Jadi evaluasi program merupakan suatu 

rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat 

keberasilan program Fungsi evaluasi program adalah untuk 

mengumpulkan informasi yang pada gilirannya dapat ditentukan 

kebijakan selanjutnya terhadap program yang telah dilaksanakan dan 

dievaluasi.                                         Tujuan evaluasi dalam akselerasi 

pendidikan adalah untuk mendapatkan gambaran nyata atau deskripsi  

empirik dan efektivitas penyelenggaraan program akselerasi pendidikan 

sebagai bentuk layanan khusus pendidikan terhadap pesarta didik yang 

memiliki kemampuan dan  kecerdasan luar biasa (Fernandes, 1984).    
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

   Pada bab ini akan dibahas metode yang akan digunakan dan langkah-

langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini, yaitu meliputi: (a) pendekatan 

penelitian, (b) rancangan penelitian, (c) kehadiran peneliti di lapangan, (d) data 

dan sumber data, (e) teknik  pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) 

pengecekan  keabsahan data, (h) pertimbangan etika penelitian dan (i) tahap-tahap 

kegiatan penelitian. 

3.1 Pendekatan Penelitian 

            Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan atau fenomena. Sedangkan 

pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif karena meneliti 

gejala-gejala,  informasi-informasi atau keterangan-keterangan hasil pengamatan 

selama proses penelitian mengenai ’Manajemen  program  pendidikan kelas 

akselerasi di SMPN 2 Semarang’.                                 

            Alasan lain pemilihan penelitian kualitatif  didasarkan pada 

pertimbangan bahwa penelitian meliputi proses atau pelaksanaan manajemen 

kelas akselerasi yang dilakukan melalui kajian atau telaah terhadap perilaku 

para pelaku yang terlibat di dalamnya. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri 

penelitian kualitatif yang antara lain mempunyai natural setting, peneliti 

sebagai instrumen utama,  bersifat deskriptif, data yang dikumpulkan berupa 
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kata-kata atau uraian, mengutamakan  data langsung, partisipasi tanpa 

mengganggu dan analisis secara induktif dilakukan secara terus menerus sejak 

memasuki lapangan. 

3.2 Rancangan Penelitian   

Rancangan  yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. 

Bogdan dan Blinken (1982) menyarankan bahwa rancangan studi kasus paling 

baik disajikan dalam bentuk cerobong. Bentuk cerobong ini merupakan 

langkah yang sistematis, berawal dari eksplorasi yang bersifat luas dan dalam, 

kemudian berlanjut dengan kegiatan pengumpulan dan analisis data yang 

lebih menyempit dan terarah pada suatu topik tertentu. Bentuk cerobong 

dikatakan sistematis karena pada mulanya peneliti menjajagi tempat dan orang 

yang dapat dijadikan sumber data atau subyek penelitian, mencari lokasi yang 

dipandang sesuai dengan maksud dan tujuan pengkajian, dan selanjutnya 

mengembangkan jaringan yang lebih luas untuk menemukan sumber data.   

 
3.3 Kehadiran Peneliti di Lapangan 
 
 

Kehadiran dan keterlibatan peneliti di lapangan sangat diutamakan 

dalam penelitian kualitatif, karena peneliti merupakan instrumen penelitian 

utama yang harus hadir di lapangan untuk mengumpulkan data yang 

diperlukan dalam situasi yang sesungguhnya (Moleong, 1994).  

Kecuali itu peneliti kualitatif harus menyadari bahwa dirinya merupakan 

perencana, pelaksana pengumpulan data, penganalisis data, penafsir data, dan 
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sekaligus menjadi pelapor dari hasil penelitian (Moleong, 1994). Karena itu 

peneliti harus berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menjaring data 

sesuai dengan kenyataan di lapangan, sehingga data yang terkumpul benar-

benar relevan dan terjamin keabsahannya. Peneliti harus bersikap hati-hati, 

terutama dengan informan kunci agar tercipta suasana yang mendukung  

keberhasilan dalam pengumpulan data.  

Peneliti sebagai instrumen penelitian harus mampu menyesuaikan diri 

dengan situasi dan kondisi di lapangan. Hubungan baik antara peneliti dengan 

subjek sebelum, selama dan sesudah memasuki latar merupakan kunci utama 

keberhasilan pengumpulan data. Hubungan yang baik dapat menjamin 

kepercayaan dan saling pengertian. Tingkat kepercayaan yang tinggi akan 

membantu kelancaran proses penelitian, sehingga data yang diinginkan dapat 

diperoleh dengan mudah dan lengkap.  

Sebagai instrumen penelitian, peneliti harus memandang masalah aktual 

di lapangan sebagai suatu kesatuan yang utuh dari kasus-kasus yang terjadi. 

Data yang telah terkumpul pada saat tertentu perlu segera dianalisis agar dapat 

membantu peneliti dalam memahami dan menjelaskan kasus-kasus yang 

terjadi untuk dibuat ikhtisarnya, sehingga dapat segera dipahami secara baik. 

Peneliti akan benar-benar berada di lapangan untuk meneliti dan mendapatkan 

sumber data yang akurat.  

 
3.4 Data dan Sumber Data 

 
Data yang dikunpulkan melalui penelitian ini adalah data yang sesuai 



30 
 

 

dengan fokus penelitian, yaitu tentang manajemen program pendidikan kelas 

akselerasi. Jenis data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu: (1) 

data primer, dan (2) data sekunder. Data primer diperoleh dalam bentuk verbal 

atau kata-kata atau ucapan lisan dan perilaku dari subjek (informan). Moleong 

(1994) menegaskan bahwa karakteristik data primer adalah dalam bentuk  ka-

ta-kata atau ucapan lisan dan perilaku manusia. Sedangkan  data sekunder 

bersumber dari dokumen-dokumen dan foto-foto yang dapat digunakan 

sebagai pelengkap data primer. Karakteristik data sekunder yaitu berupa 

tulisan-tulisan, rekaman-rekaman, gambar-gambar atau foto-foto. 

Penetapan informan sebagai sumber data menggunakan teknik 

purposif. Penggunaan teknik ini didasari oleh pemahaman bahwa peneliti 

cenderung memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk 

menjadi sumber data yang mantap den mengetahui masalahnya secara 

mendalam (Sutopo, 1988).  

Dengan teknik purposif, akhirnya ditetapkan sampel yang menjadi 

informan sebagai sumber data tertuang pada tabel 3.1 berikut ini:  

Tabel 3.1 Subyek Penelitian 

Nama Informan Kode Jabatan 
Drs. Sutomo KS Kepala sekolah 
Martono, MPd KP Ketua program 
Sujarwo, SPd WK Wali kelas 
Rifa, SPd G.1 Guru 1 
Happy G.2 Guru 2 
Harti G.3 Guru 3 
Sari M.1 Murid 1 
Naura M.2 Murid 2 
Putra M.4 Murid 4 
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3.5 Teknik  Pengumpulan Data 

 
Ada tiga teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini yaitu: (a) pengamatan berpartisipasi (participation observation); 

(b) wawancara; (c) studi dokumentasi; (d) trianggulasi (Sugiono, 2005). 

Teknik  yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai 

berikut :  

a)  Pengamatan berpartisipasi (participation observation)  

Dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kondisi yang 

terjadi di lapangan, baik keaadaan fisik mupun perilaku yang terjadi 

selama penelitian. Peran peneliti adalah mengobservasi keadaan yang ada 

di dalam kelas akselerasi kemudian mencatat pada suatu media bisa berupa 

tulisan, tape recorder atau handycam. Peneliti harus mancantumkan hari, 

tanggal dan waktu pada saat observasi berlangsung.  

 Semua data yang diperoleh melalui pengamatan dicatat pada buku 

catatan lapangan yang selalu dibawa oleh peneliti selama pengamatan 

berlangsung. Selanjutnya data hasil pengamatan tersebut dipindahkan ke 

dalam lembar catatan pengamatan lapangan yang formatnya telah 

disiapkan sebelummya. Format catatan pengamatan lapangan terdiri atas 

tiga bagian. Bagian pertama berisi tempat, waktu dan judul kejadian, 

bagian kedua berisi rekonstuksi suasana dan dialog, dan bagian ketiga 

berisi tanggapan pengamat. Rekaman tersebut diketik satu setengah spasi. 

Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa keterlibatan di lapangan tergantung 

kebutuhan.  
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b)  Wawancara (interview)  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang 

dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewanwancara dan yang 

diwawancarai (Moloeng, 1994). Tujuan dilakukan wawancara adalah utuk 

memperoleh konstruksi yang terjadi tentang pengakuan, keseriusan dan 

sebagainya (Sonhaji, 1994).  

Tahap-tahap pelaksanaan dengan teknik wawancara meliputi : (1) 

menentukan siapa yang diwawancarai, (2) mempersiapkan wawancara, (3) 

melakukan wawancara dan memelihara agar wawancara produktif, dan (4) 

menghentikan wawancara guna memperoleh rangkuman hasil wawancara.  

Pada tahap pertama peneliti menentukan siapa saja orang-orang 

yang diwawancarai. Dalam hal ini peneliti menentukan informan kunci 

yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah kemudian mengarahkan siapa saja 

yang bisa sebagai informan.    

Tahap kedua, mempersiapkan wawancara. Pada tahap ini peneliti 

mempersiapkan daftar pertanyaan sementara yang memuat hal-hal pokok 

yang ingin diungkap lewat wawancara berdasarkan fokus penelitian.  

Tahap ketiga, melakukan wawancara dan memelihara agar wa-

wancara produktif. Pertanyaan yang diajukan bersifat umum dalam 

suasana santai, sambil memberikan informasi yang berharga, responden 

diberi kesempatan secara bebas untuk mengorganisasi jalan pikirannya 

sendiri, selanjutnya pertanyaan-pertanyaan difokuskan pada hal-hal yang 

akan diungkap sesuai fokus penelitian dengan berpedoman pada 
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pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan. Agar wawancara 

produktif, peneliti berusaha menjaga agar pereakapan selalu diorientasikan 

pada penggalian informasi dengan cara memberi kesempatan seluas-

luasnya kepada responden untuk menyampaikan informasi yang 

diperlukan.  

Tahap keempat, menghentikan wawancara setelah peneliti banyak 

mendapatkan informasi yang diperlukan dan responden sudah kelihatan 

capai. Pada akhir pcrcakapan peneliti segera merangkum dan mengecek 

kembali kepada responden apakah yang dikatakan responden sudah benar 

atau belum atau barangkali responden ingin memantapkan atau menambah 

informasi yang diberikan sebelumnya.  

Wawancara di mulai pada tanggal 31 Agustus 2007, peneliti 

mendatangi Bapak Drs Sutomo di ruangan beliau, Kepala Sekolah SMPN 

2 Semarang sebagai informan yang dipandang mempunyai pengetahuan 

dan pengalaman yang luas tentang permasalahan yang diteliti. Pada akhir 

percakapan peneliti meminta kesediaan pada bapak Sutomo untuk me-

nunjukkan orang lain yang menurutnya memiliki pengetahuan yang luas 

mengenai fokus penelitian. Bapak Sutomo menunjuk  Pak Martono, MPd 

(Ketua program akselerasi). Setelah ditunjukkan, peneliti mengadakan 

percakapan dengan informan kedua (Pak Martono) pada tanggal 17 

September 2007 mendapatkan informasi yang diperlukan berdasarkan 

fokus penelitian. Pada akhir percakapan dengan Pak Martono, peneliti juga 

meminta untuk ditunjukkan orang lain (informan ketiga) yang dianggap 
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memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas tentang permasalahan 

yang diteliti. Akhimya Pak Martono menunjuk Pak Jarwo (Wali kelas 

akselerasi).  Begitu seterusnya, kegiatan ini berkembang dari satu 

informan kepada informan lainnya, sehingga data yang diperoleh semakin 

banyak dan rinci. Apabila data yang dibutuhkan dianggap cukup, dalam 

arti telah terdapat kesamaan atau kemiripan antara informan satu dengan 

informan lainnya, maka kegiatan ini diakhiri.  

Wawancara dilakukan dengan menggunakan perekam data berupa 

lembar catatan lapangan, kamera dan MP-4 yang selanjutnya dituangkan 

dalam transkrip wawancara. Pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka dan 

mendalam. Pertanyaan bersifat terbuka dalam arti pertanyaan yang 

diajukan berdasarkan keadaan pada saat itu dan berkembang dalam 

mencari informasi sebanyak-banyaknya dari informan, tidak didasarkan 

pada urutan item yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Sedangkan 

pertanyaan bersifat mendalam dalam arti pertanyaan yang diajukan untuk 

melacak latar belakang dan fakta-fakta yang diungkapkan dan sebagainya.  

Hasil wawancara direkam kembali dalam catatan lapangan  yang 

terdiri atas tiga bagian. Bagian pertama,  berisi identitas informan/subjek 

penelitian, bagian kedua berisi pernyataan informan, dan bagian ketiga 

berisi tanggapan peneIiti. Rekaman wawancara diketik dengan jarak satu 

spasi.  

c)  Analisis Dokumen  

  Analisis dokumtasi digunakan karena merupakan sumber yang 
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stabil, kaya dan  mendorong  serta  dokumentasi  bersifat  alamiah sesuai 

dengan konteks lahiriah tersebut. Dokumentasi dalam penelitian ini antara  

lain  dokumen  dari   sekolah yang  meliputi  prestasi siswa yang 

dikategorikan berbakat, dokumen  langsung dari siswa yang  bersangkutan  

yang   dijadikan subyek penelitian. Dokumen-dokumen yang dihimpun 

dan dikaji dalam penelitian anatara lain: (a) surat keputusan 

penyelenggaraan program akselerasi; (b) rencana kegiatan akselerasi; (c) 

hasil tes intelegensi;  (d) hasil kreativitas anak; dan (e) lain-lain yang 

relevan dengan fokus yang diteliti.  

Dokumen-dokumen tersebut setelah dibaca dan dikaji kemudian dibuat 

ringkasanya pada lembar ringkasan dokumen.  

d) Gabungan dari ketiganya/ trianggulasi  

3.6  Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan tujuan agar data yang diperoleh lebih 

bermakna. Analisa data dalam penelitian kualitatif merupakan proses 

penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan 

diinterpretasikan. Dari pandangan tersebut peneliti kualitatif memproses 

data penelitian dari reduksi data, penyajian data sampai pada pengambilan 

kesimpulan atau verifikasi. Adapun  langkah-langkah analisis data dalam 

penelitian ini adalah:  

1)  Reduksi data           

       Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajam-
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kan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik suatu 

kesimpulan akhir dan diverifikasikan.  

   Reduksi data ini berlangsung secara terus-menerus selama 

penelitian berlangsung. Setelah pengumpulan data se1esai dilakukan, 

semua catatan lapangan dibaca, dipahami dan dibuat ringkasan kontak 

yang berisi uraian hasil penelitian terhadap catatan lapangan, pemfo-

kusan, dan penjawaban terhadap masalah yang diteliti.  

Langkah selanjutnya mengembangkan sistem pengkodean. Se-

mua data yang telah dituangkan dalam catatan lapangan, ringkasan 

kontak dibaca dan ditelaah sekali lagi secara seksama untuk mengi-

dentiftkasi topik-topik liputan. Setiap topik-topik liputan dibuatkan ko-

de yang menggambarkan topik tersebut.  

Kode-kode itu digunakan untuk mengorganisasi satuan-satuan 

data. Yang dimakasud satuan data adalah potongan-potongan catatan 

lapangan yang berupa kalimat, satu paragraf dan urutan paragraf. 

Berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan maka topik-topik 

liputan penelitian diberi kode seperti pada tabel 3.2  

Tabel 3.2 Kode Topik Liputan Penelitian Berdasarkan Fokus Penelitian 

Kode Topik/Fokus Keterangan 
R-K Perencanaan Kurikulum 
R-S Perencanaan Sarana Prasarana 
R-B Perencanaan Pembiayaan 

R-PD Perencanaan Seleksi Peserta Didik 
R-TP Perencanaan Seleksi Tenaga 

Pendidik 
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ORG Sistem Pengorganisasian 
LKS-F Pelaksanaan fasilitas 
LKS-K Pelaksanaan kurikulum  
EVL Sistem Pengawasan 
KBG Sistem Pengembangan 

 Kegiatan berikutnya adalah penyortiran data. Setelah kode-kode 

dibuat secara lengkap, semua catatan lapangan dibaca kembali dan 

setiap satuan data yang tertera di dalamnya diberi kode yang sesuai. 

Kode-kode tersebut dituliskan pada bagian tepi kiri lembar catatan la-

pangan, kemudian dikelompokkan. 

2)  Penyajian data       

       Menurut Miles dan Hubennan (1984) penyajian data 

dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta 

memberikan kemungkinan adanya penarikan  kesimpulan serta 

memberikan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini juga 

dimaksudkan untuk menemukan suatu makna dari data-data yang telah 

diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, dari bentuk informasi 

yang kompleks menjadi sederhana namun selektif.  

     Karena data yang diperoleh berupa kata-kata, kalimat-kalimat 

atau paragraf-paragraf baik dari penuturan informan, observasi maupun 

dokumentasi, maka agar dapat tersaji dengan baik dan mudah di-

cari/ditelusuri kembali kebenarannya, maka di bawah satuan data yang 

dikutip tersebut diberi label atau notasi tertentu. Digit pertama sampai 

keempat menunjukan nomor urut catatan lapangan. Digit keenam dan 

ketujuh menunjukan informan penelitian. Digit ke sembilan, cara 
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memperoleh data, Contohnya W artinya wawancara. Kode teknik 

pemerolehan data ada tiga macam yaitu W (wawancara), P 

(pengamatan), dan D (dokumentasi). Digit kesebelas dan keduabelas 

menunjukkan kode halaman data yang ada pada transkrip yang terdapat 

pada sebelah kiri atas catatan lapangan. Digit ke empatbelas sampai 

delapanbelas, menunjukkan baris data tersebut dikutip. Contoh: 

CL02.KS.W.05.15-18, CL02 adalah catatan lapangan kedua, KS adalah 

informan kepala sekolah, W adalah cara memperoleh data dengan 

wawancara, 05 adalah halaman data, 15-18 adalah baris data yang 

dikutip.   

3) Penarikan kesimpulan atau verifikasi.   

   Analisis data yang dikumpulkan selama 

pengumpulan data dan sesudah pengumpulan data digunakan 

untuk menarik suatu kesimpulan, sehingga dapat menggambarkan 

suatu pola tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Analisis data 

yang terus menerus dilakukan mempunyai implikasi terhadap 

pengurangan dan atau penambahan data yang dibutuhkan. Hal ini 

memungkinkan peneliti untuk kembali ke lapangan.  

 Sejak pengumpulan data peneliti telah mulai mencari 

makna atau arti dari simbol-simbol, mencatat keteraturan pola-

pola, penjelasan-penjelasan, dan alur sebab akibat yang terjadi. 

Dari kegiatan ini peneliti dapat membuat kesimpulan-kesimpulan 

yang sifatnya masih longgar dan terbuka, mula-mula masih belum 
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jelas lama-kelamaan menjadi lebih rinci dan mengakar. 

Kesimpulan final mungkin masih diperoleh setelah pengumpulan 

data berakhir, hal ini tergantung pada kumpulan catatan lapangan, 

dan pengkodean yang digunakan. 

 

3.7 Pengecekan Keabsahan data 

 
Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasamya merupakan 

bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari penelitian kualitatif. 

Pelaksanaan pemeriksaan data didasarkan atas empat kritetia yaitu derajat 

kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian (Moleong, 1984).  

Derajat kepercayaan (credebility) pemeriksaan data dapat dilakukan 

dengan: (1) teknik perpanjangan keikutsertaan peneliti di lapangan, (2) 

ketekunan peneliti dalam pengamatan mendalam, (3) triangulasi dengan 

cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk mengecek atau 

sebagai pembanding terhadap data yang telah diperoleh, (4) pemeriksaan 

oleh teman sejawat melalui diskusi, (5) analisis kasus negatif yang kontras 

dengan data atau informasi sebagai bahan pembanding, (6) ketercukupan 

referensi sebagai alat untuk menampung data menyesuaikan dengan kritik 

tertulis untuk keperluan evaluasi, dan (7) pengecekan anggota yang terlibat 

dalam proses pengumpulan data.  

Keteralihan (transferability) dalam penelitian kualitatif dapat dicapai 

dengan cara "uraian rinci" (thick description). Teknik ini menuntut peneliti 
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agar melaporkan hasil penelitiannya sehingga uraiannya itu harus 

dilakukan seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks 

tempat penelitian diselenggarakan. Uraian dalam laporan harus dapat 

mengungkap secara khusus segala sesuatu yang diperlukan oleh pembaca 

agar pembaca dapat memehami temuan-temuan yang diperroleh, 

penemuan  itu sendiri bukan bagian dari uraian  rinci melainkan 

penafsiranya yang diuraikan secara rinci dengan segala macam 

pertanggungjawaban berdasarkan kejadian-kejadian nyata.  

Kebergantungan (dependability) dalam penelitian kualitatif disebut 

reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif konsep kebergantungan lebih luas 

maknanya daripada reliabilitas, karena kecuali replikasi studi 

diperhitungkan juga faktor-faktor lainnya yang konstan (tidak berubah) 

seperti keutuhan kenyataan yang distudi, desain yang muncul dari data, 

dan pandangan serta hipotesis kerja yang dapat bermunculan. Untuk 

meningkatkan kebergantungan dalam penelitian ini peneliti melakukan 

pengamatan berulang-ulang terhadap satu konteks sekaligus untuk 

meyakinkan keteralihannya.  

Kepastian (confirmability) dalam penelitian kuantitatif disebut 

"objektivitas". Dalam penelitian kualitatif untuk mengetahui apakah data 

yang diperoleh objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa 

orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang. Jika telah 

disepakati oleh beberapa atau banyak orang dapat dikatakan objektif, 

namun penekanannya tetap pada datanya. Untuk menentukan kepastian 
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data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkonfirmasikan data 

kepada para informan atau para ahli.  

   Dari empat kriteria keabsahan data tersebut kriteria yang pertama 

yaitu credibility (drajat kepercayaan) merupakan faktor yang sangat 

penting dan teknik triangulasi sebenarnya sudah cukup untuk mengukur 

keabsahan data, mengingat langkah-Iangkah yang ditempuh dalam teknik 

triangulasi tercermin pula keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. 

Moleong (1994) menegaskan bahwa teknik triangulasi paling banyak 

digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Menurut Denzin 

yang dikutip oleh Moleong (1994) ada empat jenis triangulasi sebagai 

teknik pemeriksaan data, yaitu (a) memanfaatkan penggunaan sumber, (b) 

memanfaatkan penggunaan metode, (e) memanfaatkan penggunaan 

peneliti, dan (d) memanfaatkan penggunaan teori.  

     Triangulasi dengan memanfaatkan penggunaan sumber dengan 

dan membandingkan dan mengecek balik derajad kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh dari informan yang satu dengan informan 

lainnya.  

Trangulasi dengan jalan memanfaatkan penggunaan metode de-

ngan cara mengecek balik derajat kepercayaan suatu informan yang 

diperoleh melalui metode tertentu misalnya observasi dibandingkan 

dengan hasil wawancara.  

Triangulasi dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya 

dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil pekerjaan  seorang 
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peneliti dengan peneliti lainya. Triangulasi dengan mcmanfaatkan teori 

dapat dilakukan dengan cara membandingkan secara logis teori lain yang 

bisa menunjang dan mendukung data atau informasi yang diperoleh dan 

diperlukan.  

 
   3.8 Pertimbangan Etika Penelitian  

   
Analisis dan uraian rinci penelitian pada hakikatnya bersifat 

subyektif, karena peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian, hal ini 

memang harus dilakukan dalam penelitian kualitatif, karena itu 

kemungkinan bisa terjadi konflik antara peneliti dengan subyek yang diteliti. 

Untuk menghindari konflik tersebut, maka selama penelitian berlangsung 

prinsip-prinsip etik yang disarankan oleh Spradley (1980), yang dikutip oleh 

Ekosusilo (2003, 1953) dalam Mantja (1989) berikut ini harus diikuti.  

a) Memperhatikan, menghargai, dan menjunjung tinggi responden.  

b) Memperhatikan kepekaan, minat, dan hak azasi responden.  

c) Mengkomunikasikan maksud peneliti kepada responden.  

d) Tidak melanggar kebebasan dan tetap menjaga rahasia pribadi 

responden.  

e) Tidak mengeksploitasi responden.  

f) Mengkomunikasikan hasil penelitian kepada responden atau pihak-

pihak terkait secara langsungjika diperlukan.  
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g) Memperhatikan pandangan emik responden yang muncul dalam 

kebudayaan, sehingga responden memiliki pandangan dan penafsiran 

terhadap sekitarnya.  

Dengan demikian dalam proses pengumpulan data akan dapat 

berjalan dengan baik, lancar dan mendapatkan hasil yang optimal.  

 
3.9 Tahap-Tahap Kegiatan Penelitian 

 
Tahap-tahap yang ditempuh dalam melaksanakan penelitian ini, 

meliputi: (1) tahap persiapan, (2) tahap pelaksanaan, dan (3) tahap 

pembuatan laporan.  

1). Tahap Persiapan  

  Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah studi pendahuluan, 

yaitu untuk memahami literatur yang berhubungan dengan fokus 

penelitian yang akan dilaksanakan. Langkah selanjutnya peneliti 

mencoba mendiskripsikan dalam desain penelitian atau melakukan 

penyusunan proposal. Desain tersebut dikonsultasikan dengan dosen 

pembimbing akademik yang telah ditetapkan. Kegiatan selanjutnya 

adalah seminar proposal untuk mendapatkan masukan guna 

penyempumaan proposal, dan mengurus izin penelitian setelah proposal 

dinilai layak oleh pembimbing.    Izin penelitian dikeluarkan oleh 

Direktur  Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang, 9 Agustus 

2007 dengan Surat Nomor: 817/J40.4.1/PG/2007 yang ditujukan kepada 

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang. 
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2). Tahap Pelaksanaan  

Pelaksanaan kegiatan penelitian diawali dengan memperkenalkan 

diri kepada kepala sekolah beserta stafnya dan memberikan surat dari 

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang serta mengutarakan maksud 

penelitian di SMPN 2 Semarang.  

Langkah selanjutnya melaksanakan kegiatan orientasi untuk 

memahami latar sekaligus menciptakan hubungan yang baik dengan 

semua subjek penelitian. Setelah tercipta hubungan yang baik dengan 

subjek penelitian dilanjutkan dengan mengumpulkan data melalui 

observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen yang relevan dengan 

fokus penelitian,  

Kegiatan yang dilakukan melalui wawancara meliputi: (a) 

membuat daftar pertanyaan secara umum, (b) melakukan tanya jawab, 

(c) merekam dengan menggunakan MP-4, (d) mencatat di lembar 

catatan lapangan, dan (e) membuat transkrip wawan cara.  

Kegiatan yang dilakukan pada waktu observasi meliputi: (a) 

mengamati kegiatan belajar-mengajar, (b) mengamati fasilitas yang 

digunakan dan (c) membuat catatan pengamatan lapangan.  

Kegiatan yang dilakukan melalui studi dokumentasi antara lain 

menghimpun dokumen-dokumen yang diperlukan meliputi surat 

keputusan penyelenggaraan akselerasi, kalender pendidikan, foto-foto, 

dan lain-lain. Selanjutnya dokumen-dokumen tersebut dikaji dan dibuat 

ringkasannya. Setelah semua data terkumpul kegiatan dilanjutkan 
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dengan pengecekan keabsahan data dengan cara:  (1) memeriksa 

keabsahan data dengan menggunkan teknik triangulasi berdasarkan 

sumber data dan metode. (2) memeriksa kepastian data dengan 

mengkonfirmasikan data yang telah diperoleh dengan para informan; (3) 

memeriksa kebergantungan data dengan cara  mengadakan pengamatan 

ulang terhadap kasus-kasus tertentu yang belum pasti  setelah 

didiskusikan dengan teman sejawat.  

Selanjutnya data-data yang telah diperoleh dianalisis secara 

deskriptif melailui tiga alur kegiatan yaitu: (a) reduksi data yang 

meliputi kegiatan membaca kembali catatan lapangan dan membuat 

ringkasan kontak, mengembangkan sistem kategori pengkodean, dan 

membuat catatan refleksi; (b) menyajikan data dalam bentuk paparan 

data secara selektif dan membuat matrik-matrik atau bagan; dan (c) 

menarik kesimulan dalam bentuk mengembangkan proposisi atau 

gugusan pertanyaan-pertanyaan yang mencerminkan temuan dan 

membuat kesimpulan.  

Tahap pelaksanaan penelitian tersebut memerlukan waktu tiga 

bulan terhitung mulai 13 Agustus 2007 sampai dengan 12 November 

2007.  

3). Tahap Pembuatan  Laporan.  

Tahap pembuatan laporan ini memakan waktu hampir tujuh 

bulan kerena dimulai dari penyusunan konsep, melakukan revisi sampai 

pembuatan laporan akhir.  
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Melalui tahap-tahap itulah penelitian ini dilakukan dan secara 

keseluruhan data yang telah diperoleh dipaparkan pada bab IV beserta 

temuan-temuan penelitianya. 
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BAB IV 

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN  

 

Pada bab IV ini akan dipaparkan data dan temuan penelitian yang 

diperoleh dari SMPN 2 Semarang.  

 
4.1 Gambaran Umum SMPN 2 Semarang 

              SMPN 2 Semarang beralamat di jalan Brigjen Katamso No. 14  

Kecamatan Semarang timur. Lokasinya tepat berada pada perempatan 

bangkong atau masyarakat sering menyebutnya dengan ”MILO”.  

 

Gambar 4.1. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Semarang 

Dengan letak seperti ini, kesibukan, kepadatan dan keamanan lalu 

lintas jalan raya serta polusi udara yang terjadi disekitar sekolah sulit dihindari 
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serta dirasakan dapat menggangu konsentrasi belajar. Tetapi berdasarkan 

pengamatan peneliti, keadaan lingkungan SMPN 2 Semarang nampak bersih, 

lapangan upacara menggunakan paving, dan terdapat tanaman yang ditanami 

berbagai jenis bunga. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi polusi udara.  

Program kerja SMPN 2 Semarang mengacu pada tujuan pendidikan 

nasional. Menurut UUD 1945, pengembangan dibidang pendidikan didasarkan 

pada falsafah negara pancasila dan diarahkan untuk membentuk manusia 

pembangunan yang berpancasila dan manusia Indonesia yang sehat jasmani 

dan rohani, memiliki pengetahuan dan dapat menyuburkan sikap demokratis 

dan penuh rasa tenggang rasa dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi, 

disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesama 

manusia.  

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka diadakan penyempunaan 

penyelenggaraan pendidikan dan pembenahan kurikulum yang disesuaikan 

dengan perkembangan jaman dan ilmu pengetahuan.  

     SMPN 2 Semarang mempunyai VISI, yaitu ”Menghasilkan lulusan 

berprestasi tinggi, bermoral, memiliki wawasan luas dan mampu berkompetisi 

berskala nasional”, sedangkan MISI-nya adalah:  

1. Pelaksanaan pembelajaran dan bimbingan secara efektif 

2. Mencetak  lulusan  diterima di SLTA  terbaik . 

3. Menumbuhkan semangat berprestasi kepada semua warga sekolah. 

4. Meningkatkan kemampuan profesional Guru  
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5. Mengembangkan Potensi untuk menciptakan lingkungan belajar yang 

tertib, aman, bersih dan rapi. 

6. Meningkatkan fasilitas sumber belajar yang baik 

7. Mengembangkan kegiatan ektra kurikuler yang potensial 

8. Membudidayakan motto tiada hari tanpa kompetisi dan prestasi 

9. Tiada siswa putus sekolah karena biaya 

Menumbuhkan kegiatan bernuansa religius, berbudaya, dan berbudi 

pekerti luhur dengan wawasan Iptek dan Imtaq. 

 
4.1.1 Sarana dan Prasarana  

      Keberadaan sarana dan prasarana akan mampu memberikan 

dukungan dalam melaksanakan aktivitas pendidikan. Dengan sarana dan 

prasarana yang memadai, perlu diusahakan pemanfaatanya secara efektif 

dan efisisen oleh tenaga kependididkan. Kelengkapan fasilitas 

pendidikan yang dimiliki sekolah diharapkan mampu memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk memanfaatkanya secara optimal. 

      Sarana dan prasarana dalam kegiatan belajar mengajar SMP Negeri 

2 memiliki bangunan khas dengan gaya arsitektur Eropa yang terdiri dari 

: 1 ruang guru, 1 ruang Tata Usaha, 1 ruang Aula, dan 10 ruangan kelas 

yang masih nampak kokoh dan kuat. Masing-masing dilengkapi dengan 

jendela dan pintu yang amat lebar, dengan daun pintu dari kayu jati, 

bangunan gedung baru terdiri dari 14 ruang kelas. Sarana dan prasarana 
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gedung yang dimiliki oleh SMPN 2 Semarang, dapat dilihat pada tabel 

4.1 dan 4.2 pada halaman 45 dan 46  berikut ini. 

Tabel 4.1 Sarana Prasarana Gedung Sekolah 

Fasilitas Jumlah keterangan 

Ruang Kelas 23 Baik, semua ber AC
Laboratorium IPA 1 Baik,  ber AC 
Laboratorium Komputer 1 Baik,  ber AC 
Laboratorium Bahasa 1 Baik,  ber AC 
Ruang Keterampilan / 

Band 
1 Baik,  ber AC 

Ruang Koperasi Siswa 1 Baik 
Masjid 1 Baik 
Perpustakaan 1 Baik,  ber AC 
Aula & ruang serba guna 1 Baik 
Ruang OSIS 1 Baik 
Taman Baca 4 Baik 
Ruang Multi Media 1 Baik, ber AC 
Ruang Guru 1 Baik, ber AC 
Ruang BK 1 Baik, ber AC 
Ruang UKS 1 Baik 
Ruang Kepala sekolah 1 Baik, ber AC 
Ruang Tata Usaha 1 Baik, ber AC 
Ruang Pramuka 1 Baik 
Ruang Karawitan 1 Baik 
Lapangan Volley, Basket  2 Baik 
Kantin Sekolah 4 Baik 
Kamar Mandi Guru dan 

Siswa 
13 Baik 

Parkir Sepeda Siswa 1 Baik 
 

Sumber: Buku Data SMP Negeri 2 Semarang. 
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Tabel 4.2. Sarana Lain 

Nama barang Jumlah 

Meja guru 44 

Kursi guru 50 

Meja siswa 900 

Kursi siswa 969 

Mesin ketik 2 

Almari  70 

Ruang kelas 23 

Komputer  91 

Print 3 

LCD 23 

TV 1 

 

Sumber: Buku Data SMP Negeri 2 Semarang. 

 
4.1.2 Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

       SMP Negeri 2 Semarang memiliki tenaga kependidikan sebanyak 

52 orang terdiri dari 1 orang kepala sekolah, 42 guru tetap, 2 GTT, 7 

guru bantu. Guru-guru tersebut bertugas mengelola kegiatan 

pembelajaran dan membatu kepala sekolah dalam urusan pengajaran, 

kesiswaan, hubungan masyarakat, dan sebagainya.  

      Tenaga kepegawaian SMP Negeri 2 Semarang berjumlah 13 orang, 

yang terdiri dari 1 kepala TU, 3 penjaga perpustakaan yang bertugas 

mengelola perpustakaan dengan baik sehingga dapat merangsang minat 

baca guru dan karyawan, 5 orang pesuruh yang bertugas menjaga 
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kebersihan, kerapihan, keindahan, keamanan dan ketertiban lingkungan 

sekolah selama proses pembelajaran berlangsung dan sisanya adalah staf 

TU yang bertugas mempersiapkan, mengerjakan dan memberikan 

pelayanan administrasi sekolah. Untuk mengetahui jumlah tenaga kerja 

dan pendidikan terkhirnya dapat dilihat pada tabel 4.3 pada halaman 47  

berikut ini: 

Tabel 4.3 Tenaga Kependidikan Dan Kepegawaian 

No 
Jenis tenaga 

kependidikan 
Jml 

Kualifikasi pendidikan 

S2 S1 DIPLOMA 
<= 

SLTA 

1 Kepala sekolah 1 - 1 - - 

2 Guru tetap 42 2 28 12 - 

3 GTT 2 - 1 1 - 

4 Guru bantu pusat 6 - 5 1 - 

5 Guru bantu 

daerah 

1 - 1 - - 

6 Tenaga 

administrasi 

13 - 2 - 11 

 

Sumber: Buku Data SMP Negeri 2 Semarang. 

 
4.1.3 Jumlah Siswa 

Jumlah siswa  SMP Negeri 2 Semarang tahun 2007/2008 adalah 

790 terdiri dari 334 laki-laki dan 456 perempuan. Murid kelas 1 

berjumlah 181 kelas dua berjumlah 301 dan kelas tiga berjumlah 308 
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penurunan penerimaan murid dikarenakan mulai tahun ajaran ini SMP 

Negeri 2 Semarang resmi menjadi sekolah Standart Internasional. Data 

statistik siswa ini dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini: 

Tabel 4.4 Data Statistik Siswa Tahun Ajaran 2007/2008 

No Kelas 
Jenis kelamin 

L P Jumlah 

1 I 79 102 181
2 II 123 178 301
3 III 132 176 308

 

Sumber: Buku Data SMP Negeri 2 Semarang. 

      Salah satu wujud kepedulian SMPN 2 Semarang untuk 

meningkatkan mutu pendidikan dalam mencetak sumber daya 

manusia yang berkualitas  adalah dengan menyelenggarakan 

pendidikan program percepatan (akselerasi) belajar. SMP Negeri 

2 Semarang yang sarat prestasi ini merupakan satu-satunya 

sekolah di Jawa Tengah yang memilki izin penyelenggaraan 

dengan SK Dirjen Dikdasmen Depdiknas No.510/C/Kep/MN/2002   

dan   No111/C/LL/2003. 
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Gambar 4.2. Peresmian Program Akselerasi Oleh Walikota Semarang 

Tujuan diselenggarakannya program akselerasi adalah: 

 Memberi pelayanan kepada siswa SMP  yang memiliki bakat khusus 

sehingga dapat menyelesaikan program pendidikan lebih cepat ( 

dari  3 tahun menjadi 2 tahun ). 

 Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran. 

 Mencegah rasa bosan terhadap iklim kelas yang kurang mendukung 

berkembangnya potensi keunggulan secara optimal. 

 Memacu mutu siswa untuk peningkatan kecerdasan spiritual, 

intelektual, dan   emosionalnya secara seimbang. 

4.2 Paparan Data 

 
       Berdasarkan fokus penelitian sebagaimana bab I, maka paparan data 

ini dikelompokkan menjadi lima yaitu: (1) paparan data mengenai 

perencanaan yang meliputi kurikulum, peserta didik dan tenaga pendidik, (2) 

data mengenai sistem pengorganisasian yang meliputi struktur organisasi, 
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(3) kegiatan pelaksanaan pembelajaran yang meliputi pelaksanaan 

kurikulum, dan fasilitas yang ada didalam program akselerasi, (4) sistem 

pengawasan yang  meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan yang 

diterapkan didalam program akselerasi, (5) sistem pengembangan yang 

diterapkan di program akselerasi.  

 
4.2.1 Perencanaan Program Akselerasi  

      Perencanaan  merupakan suatu aktivitas memilih, menghubungkan 

fakta-fakta, membuat dan menggunakan pandangan-pandangan di 

masa mendatang dalam hal memvisualisasikan dan memformulasikan 

aktivitas yang akan dilakukan di kelas unggulan. Proses perencanaan 

merupakan  proses yang paling penting karena merupakan acuan dalam 

aktivitas selanjutnya. 

4.2.1.1 Perencanaan Kurikulum  

Kurikulum yang digunakan program akselerasi 

mempunyai muatan materi pembelajaran yang harus sesuai 

dengan standart kurikulum yang digunakan oleh kelas reguler. 

Perbedaanya terletak pada struktur program pembelajaran 

dalam alokasi yang lebih singkat. Di SMPN 2 Semarang 

program akselerasi menempuh waktu 4 bulan per semester dari 

jadwal yang seharusya dalam waktu 6 bulan. Hal ini sesuai 

dengan penjelasan kepala sekolah: 

 “Perencanaan kurikulumnya sama dengan biasanya tetapi 

hanya waktunya saja yang berbeda  seharusnya ditempuh 6 
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bulan dipercepat menjadi 4 bulan saja.” (CL02.KS.W.03. 28-

30).   

Pengaturan program pembelajaran yang biasanya 

ditempuh dalam waktu enam  semester menjadi  empat 

semester, dilakukan tanpa mengurangi isi muatan kurikulum. 

Kunci keberhasilan guru dalam memberikan pengajaran di 

program akselerasi terletak pada kemampuan guru untuk 

melakukan analisis materi pelajaran dengan kalender 

pendidikan. Di SMPN 2 Semarang, perencanaan akselerasi 

yang meliputi kurikulum akselerasi dilakukan pada awal tahun 

ajaran baru. Hal ini dijelaskan oleh kepala sekolah sebagai 

berikut: ”Setiap guru membuat perangkat pembelajaran diawal 

tahun ajaran. Ini berfungsi untuk memudahkan guru dalam 

kegiatan belajar-mengajar” (CL02.KS.W.03. 30-32).   

 
Pada perencanaan kurikulum, semua pengajar mengacu 

pada kalender pendidikan, standar kompetensi serta indikator. 

Hal ini seperti yang dituturkan oleh ketua program akselerasi 

sebagai berikut: 

”kita mengacu pada kalender pendidikan, materi, standart 
kompetensi dan lain-lain,  kemudian kita menyusun kurikulum 
tersebut dari yang semula ditempuh tiga tahun menjadi hanya 
dua tahun dengan cara memadatkan meteri pembelajaran tanpa 
menambah waktu belajar anak. Hal ini ditujukan supaya anak 
aksel dan reguler berangkat dan pulang bersamaan waktunya. 
Setiap guru yang telah mendapat SK penunjukan dari kepala 
sekolah wajib membuat perencanaan pembelajaran. Biasanya 
guru tersebut mengikuti program aksel dari awal sampai akhir, 
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tetapi tidak menutup kemungkinan bisa diganti juga oleh 
kepala sekolah...”( CL03.KP.W.06-07;38-42;1-3) 

 
Apa yang dituturkan oleh ketua program dibenarkan oleh 

wakil urusan kurikulum dan para guru pengajar akselerasi, 

mereka  menjelaskan bahwa: 

“……menyusun program tahunan, program semester, 
analisis materi pelajaran, satuan pelajaran dan rencana 
pengajaran, jadi tidak hanya program aksel saja. Kalau program 
akselerasi maka kurikulumnya kita padatkan biasanya dari 
enam bulan menjadi empat bulan. Kita juga berpedoman 
dengan kalender pendidikan akselerasi” (CL04.WK. W.08.18-
22) . 

 
“Saya melihat di kalender akademik kemudian melihat 

dari standart kompetensi, indikator, untuk pelaksanaanya bisa 
dilakukan di dalam kelas maupun di luar ruang kelas” 
(.CL06.G1.W.12.22-24) 

“Saya melihat di standart kompetensi, indikator,kemudian 
untuk pelaksanaanya kita ada di kelas seperti ini, jika mereka 
ingin permainan, kita bisa belajar sambil bermain” 
(CL10.G2.W.18. 19-20). 

“Sistem perencaanaanya dengan melihat kalender 
akademik, standart kompetensi, indikator” (CL11.G3.W.19.16-
17) 

 
Dengan mencermati fenomena tersebut, pembagian waktu 

pembelajaran perlu diimprovisasi, sehingga guru mata 

pelajaran mempunyai ketrampilan menentukan pembagian 

waktu pembelajaran untuk menyampaikan suatu materi. 

Hampir semua guru berpedoman dengan kalender pendidikan, 

standart kompetensi, indikator, materi pelajaran dan lain 

sebagainya. Hal ini dilakuakn agar proses pembelajaran dapat 

berjalan dengan lancar.  
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4.2.1.2 Perencanaan Peserta Didik 

  Persiapan dan sosialisasi terhadap penyelenggaraan 

program akselerasi adalah cara pertama yang harus dilakukan 

untuk kepentingan rekutmen siswa. Sosialisasi dilakukan 

sebelum siswa tersebut masuk menjadi siswa SMPN 2 

Semarang. Ada  beberapa tahapan yang dilakukan pihak 

sekolah dalam merekrut siswa program akslerasi. Hal ini 

dijelaskan secara mendetail oleh ketua tim program tersebut, 

beliau menjelaskan sebagai berikut: 

”Untuk merencanakan program akselerasi ada beberapa 
tahap kira-kira sampai tujuh tahap. Tahap pertama adalah tahap 
persiapan, pada tahap ini, kita membentuk panitia penerimaan 
siswa baru (PSB). Itu biasanya terjadi pada bulan Mei-Juni. 
Kita melakukan tahap persiapan yaitu pengelola akselerasi dan 
pembuatan jadwal kegiatan. Kedua adalah tahap sosialisasi, 
pada tahap ini kita menyebarkan brosur akselerasi, hal ini 
biasanya dilakukan seminggu sebelum pengumuman kelulusan 
SD. Setelah ada pengumuman SD, maka kita mengadakan 
acara perkenalan program akselerasi. Disana pengelola aksel 
dan komite sekolah memaparkan mengenai program tersebut. 
Setelah tahap sosialisasi, kemudian dilanjutkan pada tahap 
perlaksanaan PSB. Pada tahap ini, peserta didik diwajibkan 
mengikuti tes yang dibuat oleh pihak sekolah dan terdapat pula 
tes bahasa Inggris bersifat pengenalan secara umum, setelah itu 
anak melakukan tes psikologis sesuai standar Dirjen 
Dikdasmen / PLB, tes kesehatan secara umum, terakhir 
wawancara orang tua langsung dengan Komite sekolah dan 
mengisi surat peryataan mengenai kesanggupan membayar, dan 
kesanggupan mengikuti ketentuan sesuai program akselerasi. 
Pengumuman peserta akselerasi bersamaan dengan 
pengumuman diterimanya peserta didik. Pengumuman itu akan 
ditempelkan di papan pengumuman. (CL03.KP. W.06.17-35).”  

 
Siswa yang diterima sebagai peserta program akselerasi 

adalah siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat 
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istimewa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan berdasarkan 

beberapa persyaratan.  

Hal ini dilakukan oleh pihak sekolah untuk menseleksi 

siswa yang akan masuk ke dalam program tersebut, seperti 

yang dikemukakan oleh kepala sekolah sebagai berikut:   

”Penyeleksian peserta didik kita ada beberapa 

tahap yaitu: tahap awal adalah tahap masuk ke SMPN 2, 

kemudian dilanjutkan dengan penyeleksian kelas aksel, 

kemudian siswa dan orang tuanya diwawancara dengan 

biro psikolog yang kita tunjuk dan dilanjutkan 

wawancara dengan pihak guru. Kemudian semuanya 

total nilainya dan diumumkan.Tes yang digunakan untuk 

penyeleksian adalah tes akademik dan tes psikolog” 

(CL02.KS.W.04. 08-13).  

Ketika peneliti melakukan wawancara dengan ketiga 

murid akselerasi, mereka mengatakan hal yang sama mengenai 

tes yang dilakukan.  Tes tersebut dilakukan dengan beberapa 

tahap. Hal ini seperti yang telah dituturkan sebagai berikut:  

”Pertama kita ada test akademik, kemudian ada test 
psikologi test IQ, tes kesehatan, wawancara dan lain-lain.”( 
CL07.M.1.W.14.13-14) 

”Seperti yang dikatakan Sari, pertama kita ada test 
akademik, test psikologi, test IQ, tes kesehatan, wawancara dan 
lain-lain.(CL08.M.3.W.15.15-16) 

”Sebenarnya sama dengan yang lain, Cuma kita ada 
tambahan beberapa test lagi, diantaranya test IQ, tes kesehatan, 
wawancara dan lain-lain” (CL09.M.2.W.16.20-22). 

 
Unsur yang paling mendominasi pada penilaian adalah 

aspek intelektualitas, terlebih pada unsur kemampuan mampu 

belajar atau bekerja secara mandiri. Kemampuan yang dinilai 
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oleh pihak sekolah pada dasarnya merupakan upaya untuk 

mengidentifikasi keterbakatan yang dimiliki oleh para siswa. 

Untuk pelaksanaan tes psilokogi, pihak sekolah bekerjasama 

dengan biro psikolog ”Kartika”.  

Rata-rata murid yang diterima oleh pihak sekolah 

adalah 18 orang. Hal ini terjadi karena tes penyaringan 

berlangsung secara ketat. Peserta yang lulus seleksi diranking 

oleh pihak sekolah, jika ada yang mengundurkan diri, maka 

rangking yang dibawahnya yang menggantikan. Hal ini terjadi 

pada kelas akselerasi II.  

 
4.2.1.3 Perencanaan  Tenaga Pendidik 

 
  Idealnya, guru yang mengajar siswa akselearsi 

hendaknya juga memiliki potensi kecerdasan dan bakat 

istimewa juga. Namun, untuk mencapai kondisi ideal tersebut 

nampaknya sulit dicapai. Berkenaan dengan hal itu, guru yang 

dipilih hendaknya mempunyai kemampuan, sikap, dan 

ketrampilan terbaik di antara guru-guru yang ada.  

  Seleksi calon guru pengajar akaselerasi tidaklah serumit 

seleksi calon siswa. Kriteria bagi guru pengampu lebih 

ditekankan pada komitmen guru untuk melakukan pelayanan 

maksimal sesuai dengan perbedaan individu siswa itu sendiri 

dan yang terpenting adalah guru mengetahui pemahaman yang 
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jelas mengenai anak yang memiliki bakat istimewa. Jadi guru 

pengajar akselerasi tidak perlu mengikuti seleksi tes akademik 

layaknya siswa.  

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, untuk 

menentukan seorang pengajar, beliau menentukan melalui 

pengamatan. Hal ini diterangkan dalam petikan berikut: 

“pemilihan tenaga pendidik seluruhnya kewenangan saya 
sebagai kepala sekolah. Tenaga pendidik yang saya pilih 
melalui pengamatan kemudian biasanya akan saya rooling  
setahun sekali supaya tidak menimbulkan kecemburuan dengan 
guru yang lain, meskipun begitu saya juga tidak 
mengkesampingkan syarat-syarat sebagai tenaga pendidik 
untuk kelas akasel” (CL02.KS.W.04.15-19)  

 

Seorang pengajar akselerasi diharapkan mempunyai 

beberapa syarat diantaranya adalah : 

Kompetensi dan minat untuk belajar, 2) kemahiran dalam 
mengajar, 3) adil dan tidak memihak, 4) sikap kooperatif 
demokratis, 5) fleksibel, 6) rasa humor, 7) menggunakan 
penghargaan dan pujian, 8) minat luas, 9) memberi perhatian 
terhadap masalah anak, 10) penampilan dan sikap menarik. 11) 
memiliki pengetahuan tentang sifat dan kebutuhan anak berbakat, 
12) memiliki ketrampilan dalam pengembangan kemampuan 
berfikir tingkat tinggi, 13) memiliki pengetahuan tentang 
kebutuhan afektif dan kognitif anak berbakat, 14) memiliki 
kemampuan mengembangkan pemecahan masalah secara kreatif, 
15) memiliki kemampuan menggunakan strategi mengajar 
perorangan, 16) memiliki kemampuan teknik mengajar yang 
sesuai, 17) memiliki kemampuan membimbing dan memberi 
konseling kepada anak berbakat dan orang tuanya, 18) memiliki 
kemampuan untuk melakukan penelitian. (Munandar, 1999; 
Depdiknas, 2001).  

 
 Sedangkan guru-guru pengajar akselerasi banyak yang 
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tidak mengetahui syarat-syarat apa saja untuk menjadi pengajar 

program tersebut. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara 

dengan beberapa guru:  

” saya rasa tetap ada, tetapi kita biasanya di roliing 
sehingga tidak ada guru yang iri.”( CL11.G.3.W.19.12-13. ) 

“saya tidak tahu mengenai hal itu. Pada awal  tahun 
ajaran kami mendapat SK dari kepala sekolah selama satu 
tahun”. (CL06.G.1.W.12. 28-29) 

”Itu adalah wewenang sepenuhnya dari kepala sekolah. 
Di sini prinsipnya semua pengajar si SMPN 2 adalah pengajar 
akselerasi. (CL03.KP.W.07.09-10) 

”hal itu kewenangan dari kepala sekolah, saya tidak tahu 
persisnya. Tetapi sebelum program aksel dilaksanakan kepala 
sekolah telah menjelaskan persyaratan menjadi pengajar pada 
program tersebut” (CL04.WK.W.08.14-16) 

 
Dalam memilih guru program akselerasi, nampaknya 

kepala sekolah mempunyai hak penuh untuk menunjuk 

seseorang. Penunjukan seorang pengajar berdasarkan 

pengamatan langsung dari beliau. Alasan lainya kepala sekolah 

melakukan sistem rolling pengajar akselerasi supaya tidak 

menimbulkan kecemburuan antar guru yang dapat membuat 

suasana sekolah kurang nyaman.  

  Dari keseluruhan paparan data tentang perencanaan 

yang meliputi kurikulum, seleksi siswa dan penugasan guru, 

dapat diperoleh beberapa gambaran yang meliputi:  

Pertama, kegiatan perencanaan kurikulum sepenuhnya 

dilakukan oleh pengajar dengan berdasar kalender akademik, 

materi, isi kompetensi dan indikator. Hal ini dapat dilihat pada 

tabel 4.5 pada halaman 61 . 
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Kedua, berkaitan dengan proses penyeleksian  siswa yang 

dilakukan oleh pihak sekolah ada beberapa tahapan yang harus 

dilakukan diantaranya adalah  tes akademik, tes psikologis, tes 

kesehatan fisik, kesediaan calon siswa akselerasi dan 

persetujuan orang tua. Hal ini di tunjukan pada tabel 4.6 yang 

terletak pada halaman 62. 

Ketiga, berkenaan dengan fokus penyeleksian guru, 

terkesan bahwa kekuasaan penuh penentuan pengajar terletak 

ditangan kepala sekolah. Hal ini tergambar pada tabel 4.7 pada 

halaman 63. 

Tabel 4.5 Penuturan Informan Tentang Perencanaan Kurikulum  

Informan Penuturan 
Kepala 
sekolah 

“Perencanaan kurikulumnya sama dengan 
biasanya tetapi hanya waktunya saja yang 
berbeda  seharusnya ditempuh 6 bulan dipercepat 
menjadi 4 bulan saja.” (CL02.KS. W.03. 30-32) 

Ketua 
program 

”kita mengacu pada kalender pendidikan, materi, 
standart kompetensi dan lain-lain,  kemudian kita 
menyusun kurikulum tersebut dari yang semula 
ditempuh tiga tahun menjadi hanya dua tahun 
dengan cara memadatkan meteri pembelajaran 
tanpa menambah waktu belajar anak. Maksudnya 
supaya anak aksel dan reguler itu berangkat dan 
pulang bersamaan waktunya. Setiap guru yang 
telah mendapat SK penunjukan dari kepala 
sekolah wajib membuat perencanaan 
pembelajaran. Biasanya guru tersebut mengikuti 
program aksel dari awal sampai akhir, tetapi tidak 
menutup kemungkinan bisa diganti juga oleh 
kepala sekolah...”( CL03.KP.W.06-07;38-42;1-3) 

Wakil 
kurikulum 
akselerasi 

“…menyusun program tahunan, program 
semester, analisis materi pelajaran, satuan 
pelajaran dan rencana pengajaran, jadi tidak 
hanya program aksel saja. Kalau program 
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akselerasi maka kurikulumnya kita padatkan 
biasanya dari enam bulan menjadi empat bulan. 
Kita juga berpedoman dengan kalender 
pendidikan akselerasi” (CL04.WK.W.08.18-23)  

Guru “Saya melihat di kalender akademik kemudian 
melihat dari standart kompetensi, indikator, untuk 
pelaksanaanya bisa dilakukan di dalam kelas 
maupun di luar ruang kelas” (CL06.G1.W.12.22-
24) 
“Saya melihat di standart kompetensi, 
indikator,kemudian untuk pelaksanaanya kita ada 
di kelas seperti ini, jika mereka ingin permainan, 
kita bisa belajar sambil bermain” 
(CL10.G2.W.18. 19-20). 

Tabel 4.6. Penuturan Informan Tentang  Penyeleksian Peserta 

Didik   

Informan Penuturan 
Kepala 
sekolah 

”penyeleksian peserta didik kita ada 

beberapa tahap yaitu: tahap awal adalah 

tahap masuk ke SMPN 2 dulu, kemudian 

dilanjutkan dengan penseleksian kelas 

aksel, setelah itu siswa  dan orang tuanya 

diwawancara dengan biro psikolog yang 

kita tunjuk dilanjutkan wawancara dengan 

pihak guru dan setelah itu di total nilainya 

dan diumumkan siapa-siapa yang lolos. Tes 

yang digunakan untuk penyeleksian adalah 

tes akademik dan tes psikolog” 

(CL02.KS.W.04. 08-13).  

 
Ketua 
program 

”...Peserta didik diwajibkan mengikuti tes yang 
dibuat oleh pihak sekolah dan terdapat pula tes 
bahasa Inggris bersifat pengenalan secara umum, 
setelah itu anak  melakukan tes psikologis sesuai 
standar Dirjen Dikdasmen / PLB, tes kesehatan 
secara umum, terakhir wawancara orang tua 
langsung dengan Komite Sekolah dan mengisi 
surat peryataan mengenai kesanggupan 
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membayar, dan kesanggupan mengikuti 
ketentuan sesuai program akselerasi. 
Pengumuman peserta akselerasi bersamaan 
dengan pengumuman diterimanya peserta didik. 
Pengumuman itu akan ditempelkan di papan 
pengumuman”. (CL03.KP.W.06.17-35).  

 
Murid  ”Pertama kita ada test akademik, kemudian ada 

test psikologi test IQ, tes kesehatan, wawancara 
dan lain-lain.”( CL07.M.1.W.14.13-14) 
”Seperti yang dikatakan Sari, pertama kita ada 
test akademik, test psikologi, test IQ, tes 
kesehatan, wawancara dan lain-lain.( 
CL08.M.3.W.15.14-15) 
”Sebenarnya sama dengan yang lain, Cuma kita 
ada tambahan beberapa test lagi, diantaranya test 
IQ, tes kesehatan, wawancara dan lain-lain” 
(CL09.M.2.W.16.20-22). 

 
 

Tabel 4.7 Penuturan Informan Tentang Penyeleksian Pengajar   

Informan Penuturan 
Kepala 
sekolah 

“Kalau tenaga pendidik seluruhnya kewenangan 
saya sebagai kepala sekolah. Tenaga pendidik 
yang saya pilih melalui pengamatan kemudian 
biasanya akan saya rooling  setahun sekali 
supaya tidak menimbulkan kecemburuan 
dengan guru yang lain, meskipun begitu saya 
juga tidak mengkesampingkan syarat-syarat 
sebagai tenaga pendidik untuk kelas akasel” 
(CL02.KS.W.04.15-19) 

 
Ketua 
program 

”Itu adalah wewenang sepenuhnya dari kepala 
sekolah. Di sini prinsipnya semua pengajar si 
SMPN 2 adalah pengajar akselerasi. 
(CL03.KP.W.09-10) 
 

Wakil 
kurikulum 
akselerasi 

”Kalau itu dari kepala sekolah. Tetapi sebelum 
program aksel dilaksanakan kepala sekolah telah 
menjelaskan persyaratan menjadi pengajar pada 
program tersebut” (CL04.WK.W.08.14-16) 
 

Guru ” Kelihatanya ada, tetapi kita biasanya di rolling 
kok sehingga tidak ada guru yang 
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iri”(CL11.G.3.W.19.12-13) 
“Tidak tahu. Saya di tahun ajaran mendapat SK 

dari kepala sekolah selama satu tahun. 
(CL06.G.1.W.12.28-29) 

 
 

Alur proses kegiatan perencanaan yang meliputi 

perencanaan kurikulum, penyeleksian siswa dan guru dapat 

disajikan dalam bentuk skema seperti yang tertera pada 

halaman 64 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 4.3. Skema Proses Kegiatan Perencanaan Program 
Akselerasi 
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4.2.2 Sistem pengorganisasian 

        Pengorganisasian adalah proses penentuan pengelompokan dan 

pengaturan berbagai aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, 

menempatkan  orang-orang pada setiap aktivitas tersebut, 

menyediakan alat perlengkapan yang diperlukan dan menetapkan batas 

wewenang pada setiap orang sehingga  mereka dapat bekerja sama 

secara efisien dan efektif guna mencapai tujuan.  

 Guna merealisasikan perencananaan program akslerasi yang 

telah dibuat, maka diperlukan pengorganisasian yang melibatkan 

berbagai semua unsur sekolah. Dalam penyelenggaraan program 

akselerasi, pihak sekolah membentuk tim penyelenggara yang diberi 

kewenangan khusus untuk mengelola. Kewenangan tim penyelenggara 

antara lain: melaksanakan penjaringan atau seleksi siswa, membuat 

kebijakan pendidikan untuk meningkatkan kualitas layanan 

pendidikan, seperti field trip, memanggil tokoh-tokoh dan sebagainya.  

  Di dalam struktur pengorganisasian kepala sekolah bertindak 

sebagai penanggung jawab program. Pada stuktur ini terdapat 

bendahara yang mengatur keuangan dari program akselerasi, sistem 

keuangan program akselerasi tidak dijadikan satu dengan pembiayaan 

sekolah. Tiap kelas mempunyai empat walikelas tetapi untuk 

administratifnya pihak sekolah menunjuk satu guru sebagai walikelas.  

Hal ini dimaksudkan agar tim tersebut menjadi tim yang kompak. 



68 
 

 

Uraian tersebut dijelaskan pada saat peneliti mengadakan wawancara 

dengan kepala seklah dan ketua program berikut ini:  

”Sistem pengorganisasinya adalah sebagai berikut: kepala 

sekolah sebagai Penanggung jawab, Koordinatornya adalah 

bapak Martono, M.Pd trus Bidang Kurikulum Akselerasi bapak 

Sujarwo, S.Pd Bendaharanya ibu  Indriastuti DL, Wali Kelas 

Akselerasi I Dra. Cahyo Kismurwanti , Wali Kelas Akselerasi II 

Heppy Anggaryani, S.Pd. Tapi itu hanya secara 

administratifnya. Yang terjadi di lapangan semuanya kompak 

menjadi satu sehingga jika anak di beri pertanyaan siapa wali 

kelasnya pasti jawabnya adalah bapak sujarwo, bu, indri, bu 

happy dan bu cahyo. Hal itu sudah kami tanamkan sejak awal 

sehingga anak-anak terbiasa dengan pengurus kelas aksel”. 

(CL02.KS.W.04.21-22)    

   

”Jika disini penanggungjawabnya adalah kepala sekolah, kemudian 

kepala programnya saya, waka kurikulum sekaligus walikelas aksel 2 

adalah bapak sujarwo. Bendaharanya adalah ibu happy dan ibu cahyo 

merangkap wali kelas aksel 1”(CL03.KP.W.07.14-17).             

Sampai saat ini  pengorganisasian di program akselerasi masih 

kurang profesional, hal ini dikarenakan belum adanya kejelasan 

pembagian tugas, dimana personil yang mengajar program akslerasi 

banyak yang merangkap menagajar kelas reguler. Belum ada personil 

yang khusus mengajar dan mengenai program akselerasi.  
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4.2.3 Pelaksanaan Pembelajaran 

 
             Pengelolaan kelas sangat mempengaruhi proses pembelajaran, 

hal ini memacu pendayagunaan potensi yang ada di kelas, selain itu 

pengelolaan kelas berfungsi untuk kelancaran dan keberhasilan proses 

belajar-mengajar. Dengan demikian guru harus dapat menciptakan 

suasana kelas dan kondisi yang nyaman. Dengan demikian, maka 

menungkikan anak didik untuk berbuat sesuai dengan potensinya. Jadi 

disini guru dituntut dapat menyediakan fasilitas kegiatan belajar 

mengajar untuk menciptakan lingkungan sosial, emosional dan 

intelektual.  

 
4.2.3.1 Pelaksanaan Kurikulum  

   Dalam melayani kebutuhan pendidikan anak berbakat, perlu 

diusahakan suatu pendidikan yang memberi pengalaman 

pendidikan yang disesuaikan dengan minat dan kemampuan 

intelektual siswa. Pengertian kurikulum yang berdiferensiasi 

bukan berarti tambah materi (bukan "kurikulum plus" dalam arti 

menjadi kurikulum yang sarat), melainkan kurikulum yang secara 

kualitatif didiferensiasikan (Qualitatively differentiated).  

Dalam hal ini tidak menyimpang dari kurikulum nasional, 

substansi kurikulum tetap sama namun aspek yang dikaji dari 

content materi, dengan irama yang lebih dipercepat sesuai 
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dengan kemampuan potensi siswa. Hal ini sesuai dengan 

penuturan dari kepala sekolah: 

”seperti yang saya jelaskan diawal pertemuan, 

kurikulumnya sama dengan biasanya hanya saja waktunya 

yang berbeda. Yang seharusnya ditempuh 6 bulan dipercepat 

menjadi 4 bulan saja” (CL02.KS.W.04.33-35). 

Untuk pelaksanaanya, materi yang akan diajarkan 

dipadatkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan 

Keterangan tersebut lebih dijelaskan oleh ketua program: 

”pelaksanaan kurikulum kita berdasarkan kaldik 

akselerasi dan guru dapat menyesuaikan berdasarkan kaldik 

dan perencanaan pembelajaran sesuai dengan apa yang telah 

mereka buat”(CL03.KP.W.07.20-25). 

Dalam proses pembelajaran setiap guru berupaya untuk 

menyelesaikan materi bahasan sesuai dengan program yang 

harus dicapai dalam kurun waktu tertentu. Pencapaian ini dapat 

berhasil dengan baik kerena guru memiliki program rencana 

operasional dalam pross pembelajaran sehingga materi 

pelajaran akan terselesaikan sesuai dengan lamanya waktu yang 

telah ditentukan.  

Hal ini juga dijelaskan oleh para guru mengenai 

pelaksanan kurikulum yang telah mereka rancang di awal tahun 
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ajaran sehingga mereka tinggal melaksanakan kurikulum sesuai 

dengan jadwal yang direncanakan.  

” biasanya kita melihat rencana pembelajaran yang kita 

buat. Untuk metode pengajaran kita dibebaskan dengan metode 

apa saja yang penting materi dapat terserap anak dengan 

baik”.(CL06.G.1.W.12.31-33)  

” Untuk penyampaian materi dilihat pada jadwal yang 

telah kita buat”. (CL10.G2.W.18-34).  

Dalam pembelajaran, peneliti ingin mengetahui secara 

pasti keberadaan guru dan siswa saat melakukan pembelajaran 

dengan ikut di dalam kelas. Pada saat pembelajaran, memang 

terdapat perbedaan antara akselerasi dengan reguler. Hal ini 

karena pada program akelerasi terdapat kurikulum yang 

berdeferensiasi dan telah dikembangkan. Cara penyampaianya 

dan metode pambelajaranya juga berbeda. Disini tampak guru 

sangat akrab dengan murid. Terdapat keleluasaan murid untuk 

mengemukakan pendapat. Hal ini terkadang membuat guru 

dibuat repot karena sebagian besar siswa akselerasi merasa 

dirinya yang paling benar dan tidak mau diatur oleh guru.  

Dari pengamatan, tampak sekali sikap kritis dan kreatif 

yang dibangun antara guru dan siswa. Hal ini kelihatan pada 

saat pelajaran sosiso drama. Semua siswa mempunyai pendapat 
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yang berbeda dan disinilah diperlukan peran guru sebagai 

motivator mapun sebagai fasilitator.  

Upaya melibatkan siswa pada setiap pembelajaran adalah 

dengan memberikan pertanyaan lisan maupun tertulis di saat 

guru hendak mengakhiri proses pembelajaran adalah upaya 

yang jitu untuk melibatkan diri. Selain itu guru juga sering 

melibatkan akseleran dalam pembuatan alat bantu pengajaran 

yang bertujuan agar siswa dituntut lebih kreatif.  

Di program akselerasi, guru dituntut harus secara aktif 

melibatkan banyak siswa untuk menciptakan dan 

mengembangkan situasi kegiatan pembelajaran yang 

partisipatif, karena hal ini merupakan kunci keberhasilan dalam 

proses pembelajaran.  

 

 
Gambar 4.4. Pelibatan Siswa Dalam Pembuatan Alat Bantu 

Pembelajaran 
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4.2.3.2 Fasilitas  

Sekolah penyelenggara program akselerasi, diharapkan 

mampu memenuhi sarana penunjang kegiatan pembelajaran 

yang relevan dengan kebutuhan siswa yang mencakup 

prasarana dan sarana belajar.  

Untuk penyelenggaraan sarana dan prasarana, pihak 

sekolah sudah berusaha menfasilitasi sarana prasarana dengan 

baik. Hal ini dikemukakan oleh kepala sekolah:  

”Jika soal fasilitas sebenarnya hampir sama saja 

fasilitasnya, karena sekarang SMP 2 sudah SBI hanya 

kuantitasnya yang berbeda. Jika dikelas reguler 

terdapat 1 komputer dan 1 LCD saja di kelas akselerasi 

terdapat 3 komputer, 1 LCD, 1 OHP, Loker dan 

perpustakaan mini” (CL02.KS.W.04.35-39).  

 

Hal ini dikuatkan oleh ketua program dengan menuturkan : 
 
”Untuk fasilitas, aksel agak istimewa 

dibandingkan dengan reguler ada beberapa fasilitas yang 

mereka punyai diantaranya terdapat perpustakaan mini, 

TV, VCD, Tape, Komputer berjumlah 3 buah, OHP, LCD, 

Keyboard, Loker untuk menyimpan buku, Papan pamer” 

(CL03.KP.W.07.22-25 ) 

 

Penataan ruang atau fisik kelas harus 

diperhatikan dari segi estetika, kekuatan dan tata 

aturan lainya. Misalnya dengan penataan tempat duduk 

yang bervariasi membuat anak tidak cepat bosan 
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didalam kelas. Keadaan tempat duduk yang ada sesuai 

dengan apa yang diinginkan anak, karena kursi yang 

digunakan dapat diubah-ubah sesuai dengan tinggi 

masing-masing anak, mempunyai sehingga sangat 

memudahkan mereka jika ingin bergerak ataupun 

menganti formasi.  

Pada saat peneliti mengadakan beberapa kali 

pengamatan, ruangan kelas seringkali berubah. Ruangan yang 

paling disenangi oleh guru dan anak-anak adalah U-Shape. 

Bentuk ini sangat disukai karena memudahkan guru untuk 

mengawasi pekerjaan anak dan guru dapat leluasa 

menggunakan ruangan kelas.  

               

 
Gambar 4.5 Pembelajaran Dengan U-Shape 

Adanya sarana dan prasarana, sangat membantu 

guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Hal ini 
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dikemukakan oleh dua orang guru dengan mengatakan: 

”dengan adanya LCD ataupun TV kita menjadi mudah 

untuk menyampaikan suatu materi”( CL11.G.3.W.19.26-27) 

” bahkan dengan adanya LCD ataupun TV maka kita 

sebagai guru bisa leluasa menyampaikan materi dengan 

multimedia. (CL06.G.1.W.12.39-40) 

Sarana prasarana yang lengkap diharapkan dapat 

membantu guru dalam menyapaikan materi, tetapi sayangnya 

belum semua guru memanfaatkan seluruh sarana parsarana 

yang ada. Hal ini dikemukakan oleh guru 2 dengan 

mengatakan: 

“sarana prasarana menurut saya sudah lengkap, karena 

disini terdapat komputer, LCD, OHP ataupun TV. Tapi untuk 

pemanfaatanya masih kurang optimum karena biasanya guru 

hanya menggunakan whiteboard saja”(CL10.G.2.W.19.30-32).  

Menurut pengamatan peneliti, memang belum semua 

guru mengoptimalkan media yang ada padahal fasilitas yang 

diberikan pihak sekolah sudah cukup lengkap. Hal ini dilihat 

dari fasilitas yang terdapat didalam ruangan kelas dan fasilitas 

laboratorium yang lengkap.  

Fasilitas yang terdapat didalam kelas adalah whiteboard, 

komputer guru 1 unit, OHP, TV dan DVD player yang terletak 

di bagian depan, komputer murid 2 unit, keyboard yang terletak 
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bagian disamping, loker, mading, perpustakaan mini, lemari  

yang terletak dibagian belakang kelas. Selain itu kelas yang 

relatif luas dapat menunjang murid untuk dapat melakukan 

aktivitas secara leluasa. Kursi yang digunakan mempunyai roda 

sehingga memudahkan siswa jika ruangan kelas akan diatur 

sesuai dengan kebutuhan. Lantai yang digunakan adalah 

keramik putih sehingga menunjukan kesan bersih. AC yang 

digunakan 2 buah sehingga menambah kesejukan dan 

kenyamanan kelas.  

 Dari keseluruhan paparan data mengenai pelaksanaan 

kurikulum dan fasilitas  dapat diperoleh beberapa gambaran 

yang meliputi:  

Pertama, kegiatan pelaksanaan  kurikulum sepenuhnya 

dilakukan oleh pengajar dengan berdasar kalender akademik, 

perencanaan pembelajaran, dan jadwal yang telah dibuat. 

Materi yang akan disampaikan dipadatkan dan dipercepat dari 

enam bulan menjadi empat bulan. Materi dapat disampaikan di 

dalam kelas maupun diluar kelas. Hal ini berfungsi untuk 

menghindari kejenuhan siswa.  
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Gambar 4.6  Pembelajaran Diluar Kelas 

     Pada tabel 4.8 halaman 74 terlihat pelaksanaan 

kurikulum program akselerasi. 

Tabel 4.8 Penuturan Informan Tentang Pelaksanaan Kurikulum 
Program  

 
Informan Penuturan 

Kepala sekolah ”seperti yang saya jelaskan diawal pertemuan, 
kurikulumnya sama dengan biasanya hanya saja 
waktunya yang berbeda. Yang seharusnya 
ditempuh 6 bulan dipercepat menjadi 4 bulan 
saja” (CL02.KS.W.04.33-35). 
 

Ketua program ” Pelaksanaan kurikulum kita berdasarkan 
kaldik akselerasi dan guru dapat menyesuaikan 
berdasarkan kaldik dan perencanaan 
pembelajaran sesuai dengan apa yang telah 
mereka buat”.( CL03.KP.W.07.20-25). 

 
Guru ” biasanya kita melihat rencana pembelajaran 

yang kita buat. Untuk metode pengajaran kita 
dibebaskan dengan metode apa saja yang 
penting materi dapat terserap anak dengan 
baik”.( CL06.G.1.W.12.31-33)  
” Untuk penyampaian materi dilihat pada jadwal 
yang telah kita buat”. (CL10.G2.W.18-34).  
 



78 
 

 

 
Kedua, berkaitan dengan penyediaan fasilitas atau sarana 

prasarana yang dilakukan oleh pihak sekolah, pihak sekolah 

sudah berupaya semaksimal mungkin untuk melengkapi 

fasilitas program akselerasi sehingga proses pembelajaran 

dapat berlangsung dengan baik. Tentu saja fasilitas yang 

diberikan berbeda dengan program reguler.  Hal ini di tunjukan 

pada tabel 4.9 halaman 75: 

 

Tabel 4.9 Penuturan Informan Tentang fasilitas yang tersedia  

Informan Penuturan 
Kepala sekolah ” Jika soal fasilitas sebenarnya hampir 

sama saja fasilitasnya, karena sekarang 

SMP 2 sudah SBI hanya kuantitasnya 

yang berbeda. Jika dikelas reguler 

terdapat 1 komputer dan 1 LCD saja di 

kelas akselerasi terdapat 3 komputer, 1 

LCD, 1 OHP, Loker dan perpustakaan 

mini” (CL02.KS.W.04.35-39) 

Ketua program ”Untuk fasilitas, aksel agak istimewa 

dibandingkan dengan reguler ada 

beberapa fasilitas yang mereka punyai 

diantaranya terdapat perpustakaan 

mini, TV, VCD, Tape, Komputer 

berjumlah 3 buah, OHP, LCD, 

Keyboard, Loker untuk menyimpan 

buku, Papan pamer” 

(CL03.KP.W.07.22-25) 
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4.2.4 Evaluasi  Program 

Evaluasi program adalah suatu proses pengumpulan, penyajian, 

penaksiran kegiatan pendidikan dan penilaian data atau informasi 

untuk mengetahui indikator keberhasilan suatu program dalam rangka 

pengambilan keputusan. Jadi evaluasi program merupakan suatu 

rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat 

tingkat keberasilan program Fungsi evaluasi program adalah untuk 

mengumpulkan informasi yang pada gilirannya dapat ditentukan 

kebijakan selanjutnya terhadap program yang telah dilaksanakan dan 

dievaluasi. Tujuan evaluasi dalam akselerasi pendidikan adalah untuk 

mendapatkan gambaran nyata atau deskripsi  empirik dan efektivitas 

penyelenggaraan program akselerasi pendidikan sebagai bentuk 

layanan khusus pendidikan terhadap pesarta didik yang memiliki 

kemampuan dan  kecerdasan luar biasa (Fernandes, 1984). 

Evaluasi program akselerasi pendidikan lebih menekankan 

apakah program akselerasi telah sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai. Program dikatakan berhasil jka teah memenuhi beberapa 

indikator. Beberapa indikator keberhasilan Program Akselerasi adalah: 

1. Siswa dapat menguasai materi pembelajaran diajarkan di SMP 

selama  dua tahun;  

2. Siswa dinyatakan naik kelas atau lulus dengan prestasi belajar yang 

sangat memuaskan mendekati 100%. 
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Berdasarkan indikator tersebut diatas, maka program akslerasi di 

SMPN 2 Semarang telah berhasil (dok 2.) 

Di SMP 2, sistem pengawasan dan supervisi langsung dari kepala 

sekolah, tetapi hal itu tidak menutup kemungkinan untuk dinas 

pendidikan propinsi untuk mengadakan supervisi. Hal ini digambarkan 

dari kepala sekolah dan guru sebagai berikut: 

”pemantauan dan supervisi biasanya dilakukan oleh saya, 

tetapi dari Dinas Pendidikan Propinsi juga memantau dan 

mensupervisi dengan cara mengadakan kunjungan yang 

tidak mesti waktunya” (CL02.KS. W.05.01-03) 

       Hal tersebut juga dikuatkan oleh guru 3 dengan mengatakan 

bahwa: 

“yang melakukan evaluasi biasanya langsung dari kepala sekolah 

jika tidak dari dinas pendidikan”(CL11.G.3. W.19.30-31). 
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Gambar 4.7 Wawancara Mendiknas dengan siswa yang mengikuti 
Program Akselerasi 

 
 

Untuk sistem pelaporannya, pihak sekolah melaporkan semua 

kegiatan program akselerasi  setiap tahun sekali yang ditujukan kepada 

Dinas Pendidikan Propinsi bagian Pendidikan Luar Biasa kemudian 

diteruskan kepada Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Sebagaimana dijelaskan oleh kepala sekolah dan ketua program: 

” Pelaporanya kita setahun sekali, ditujukan kepada Dinas 

Pendidikan Propinsi bagian Pendidikan Luar Biasa 

kemudian dari sana diteruskan kepada Direktorat Jendral 

Pendidikan Dasar dan Menengah.  Jika tindak lanjut 

biasanya berkisar antara fasilitas dan pengarahan saja” 

(CL02.KS. W.05.06-09) 

” Pada supervisi biasanya dilaksanakan oleh kepala sekolah, 
dinas propinsi bahkan mentri pendidikan juga mengadakan 
kunjungan langsung. Untuk proses pelaporanya setiap kita tahun 
kita membuat laporan kepada dinas propinsi. Untuk tindak 
lanjutnya kiat mendapat bantuan dari Direktorat Pendidikan Luar 
Biasa, Ditjen Dikdasmen Depdiknas dan Dinas Dikbud Propinsi 
Jawa Tengah Subdin Pendidikan Luar Biasa”.(CL03.KP. 
W.07.29-33). 

 

     Dari keseluruhan paparan data tentang sistem pengawasan dan 

pelaporan maka  dapat diperoleh beberapa gambaran yang meliputi: 

kegiatan pengawasaan dan supervisi bisa dilakukan oleh kepala 

sekolah dan dinas pendidikan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.10 

halaman 77 berikut ini: 
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Tabel 4.10 Penuturan Informan Tentang Sistem Pengawasan  
 
 
Informan Penuturan 
Kepala 
sekolah 

” pemantauan dan supervisi biasanya dilakukan oleh 

saya, tetapi dari dinas pendidikan propinsi PLB juga 

memantau dan mensupervisi dengan cara 

mengadakan kunjungan yang tidak mesti waktunya” 

(CL02.KS.W.05.01-03) 

 

Ketua 
program 

” Pada supervisi biasanya dilaksanakan oleh kepala 
sekolah, dinas propinsi bahkan mentri pendidikan juga 
mengadakan kunjungan langsung. Untuk proses 
pelaporanya setiap kita tahun kita membuat laporan 
kepada dinas propinsi. Untuk tindak lanjutnya kiat 
mendapat bantuan dari Direktorat PLB Ditjen Dikdasmen 
Depdiknas dan Dinas Dikbud Propinsi Jawa Tengah 
Subdin PLB”.(CL03.KP.W.07.29-33). 
 

Guru “ evaluasi biasanya langsung dari kepala sekolah jika 
tidak dari dinas pendidikan”(CL11.G.3.W.19.30-31). 
 

 

Untuk kegiatan pelaporan, pihak sekolah diwajibkan membuat 

laporan kepada dinas pendidikan propinsi bagian Pendidikan Luar 

Biasa setahun sekali. Hal ini jelas tergambarkan pada tabel 4.11 

halaman 79 
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Tabel 4.11 Penuturan Informan Tentang Sistem Pelaporan Program 
akselerasi 

 
Informan Penuturan 
Kepala 
sekolah 

” Pelaporanya kita setahun sekali, ditujukan kepada 

Dinas Pendidikan Propinsi bagian PLB kemudian dari 

sana diteruskan kepada Direktorat Jendral 

Pendidikan Dasar dan Menengah.  Jika tindak lanjut 

biasanya berkisar antara fasilitas dan pengarahan 

saja” (CL02.KS.W.05.6-9) 

Ketua 
program 

” Pada supervisi biasanya dilaksanakan oleh kepala 
sekolah, dinas propinsi bahkan mentri pendidikan juga 
mengadakan kunjungan langsung. Untuk proses 
pelaporanya setiap kita tahun kita membuat laporan 
kepada dinas propinsi. Untuk tindak lanjutnya kiat 
mendapat bantuan dari Direktorat PLB Ditjen Dikdasmen 
Depdiknas dan Dinas Dikbud Propinsi Jawa Tengah 
Subdin PLB”.(CL03.KP.W.07.29-33) 

 

Dari keseluruhan uraian diatas, Sistem pelaporan yang dilakukan 

oleh pihak sekolah dapat disajikan dalam bentuk skema seperti yang 

tertera pada halaman 79 berikut ini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Skema Sistem Pelaporan Program akselerasi 

Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah. 
Direktorat Pendidikan Luar Biasa Dengan Tembusan 

Direktorat Yang Terkait 

Dinas pendidikan 
propinsi bagian 

pendidikan luar Biasa 

Pihak Sekolah 
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4.2.5 Pengembangan 

Pengembangan adalah upaya memperluas atau mewujudkan 

potensi-potensi, membawa suatu keadaan secara bertingkat kepada 

suatu keadaan yang lebih lengkap, lebih besar, atau lebih baik, 

memajukan sesuatu untuk suatu perubahan yang lebih komplek.   

Untuk pengembangan, pihak sekolah mengadakan pelatihan, 

penataran, dan penyediaan media yang menunjang mutu pendidikan. 

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh para guru: 

” Pihak guru diminta untuk mengikuti pelatihan workshop, dan 

penataran, kemudian sekolah juga menyediakan buku-buku referensi 

maupun bacaan yang relevan yang dapat menunjang kemampuan dan 

pengetahuan”(CL10.G.2.W.18.39-41). 

” Pihak guru diminta untuk mengikuti pelatihan, dan  workshop 

juga ada penambahan sarana dan prasarana” (CL11.G.3.W.19.33-34) 

“Pihak guru diminta untuk mengikuti pelatihan, dan  workshop 

(CL06.G.1.W.13.05.) 

“Pengembangan terus kami lakukan, biasanya kita dibina 

oleh pusat untuk mengikuti penataran guru, selain itu kita 

mempunyai konsultan dari UNNES, bapak Amin Suyitno”. 

(CL02.KS.W.05.11-12) 

Pihak sekolah selalu mengadakan pengembangan yang dibantu 

oleh konsultan, dinas pusat dan selalu melibatkan para guru untuk 

mengikuti pelatihan, penataran dan juga workshop.   
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Secara keseluruhan program akselerasi dapat digambarkan pada 

gambar 4.9 dalam bentuk skema pada halaman 81 berikut ini. 

 
 
 
 
       Pengembangan 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  Gambar 4.9 Skema Keseluruhan Program Akselerasi 

PELAPORAN 

Direktorat Jendral Pendidikan 
Dasar dan Menengah. 

Dinas Pendidikan Propinsi 

SMP 2 Semarang

Kepala Sekolah 

PELAKSANAAN PROGRAM 
AKSELERASI 

Pengeluar 
an SK 

Penyusun 
an 

Kurikulum 

Penunjukkan Guru 

PERENCANAAN 

Penyeleksian siswa SMP 2 
Semarang 

Tes Akademik 

Surat Peryataan 
- kesanggupan membayar 

- kesanggupan mengikuti 
ketentuan akselerasi  

Tes Psikologis 

Tes Kesehatan 

Wawancara Orang Tua 

PENGORGANISASIAN 

EVALUASI 
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4.3 Temuan-Temuan Penelitian 

Temuan-temuan penelitian yang dikemukakna pada bagian ini adalah 

temuan-temuan berdasarkan paparan data yang diperoleh di lapangan dan 

hubungan-hubungan kausal yang dirumuskan berdasarkan interpretasi data 

yang ditemukan. Penyajian temuan-temuan tersebut bertujuan untuk 

menjawab permasalahan penelitian sebagaimana dikemukakan pada bab 

pendahuluan. Atas dasar fokus penelitian dan paparan data yang telah 

disajikan sebelumnya akhirnya dapat dihasilkan temuan-temuan penelitian 

sebagai berikut: 

4.3.1 Perencanaan yang Meliputi Kurikulum, Peserta Didik dan 
Tenaga Pendidik.    

Berdasarkan paparan data mengenai sistem perencanaan 

program akselerasi   dilaksanakan oleh pihak SMPN 2 Semarang, 

dirumuskan temuan-temuan penelitian sebagai berikut:   

           Pertama, kegiatan perencanaan kurikulum 

yang dilaksanakan oleh pihak sekolah sudah berjalan efektif. Hal ini 

dapat dilihat dari saat proses pembelajaran berlangsung, para guru 

berpatokan pada jadwal pengajaran yang telah mereka buat. Jadwal 

tersebut dibuat oleh guru yang disesuaikan dengan kalender akadenik 

program akselerasi.                  Kedua, 

kegiatan perencanaan peserta didik yang dilaksanakan oleh pihak 

sekolah sudah berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat dari data siswa 

akselerasi yang hampir 100% telah memenuhi syarat sebagai siswa 
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akselerasi yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Dasar 

dan Menengah. 

   Ketiga, kegiatan perencanaan tenaga pendidik yang 

dilaksanakan oleh pihak sekolah belum berjalan efektif. Hal ini 

disebabkan karena kepala sekolah sebagai pengambil keputusan 

menetapkan bahwa tenaga pendidik program akselerasi adalah semua 

guru SMPN 2 Semarang dan pengagangkatan tersebut menganut 

sistem rolling. Hal ini dilakukan supaya adil dan tidak menimbulkan 

kecemburuan dari guru yang lain.  

4.3.2 Pengorganisasian Program Akselerasi yang Diterapkan di 
SMPN 2 Semarang.     

Dari paparan data mengenai sistem pengorganisasian 

program akselerasi   dilaksanakan oleh pihak SMPN 2 Semarang, 

dirumuskan temuan-temuan penelitian sebagai berikut: kepala 

sekolah sebagai penanggung jawab program, sedangkan untuk sistem 

pelaksanaanya kepala sekolah menunjuk seseorang untuk membantu 

program tersebut dan mengankatnya sebagi ketua program. Ketua 

tersebut dibantu dengan tim program yang meliputi wakul 

kurikulum, bendahara dan tim pengembang. Selain itu semua pihak 

juga diharapkan membantu kelancaran program akselersi tersebut.  
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4.3.3 Kegiatan Pelaksanaan Pembelajaran yang Meliputi Pelaksanaan 
Kurikulum, dan Fasilitas Yang Ada Didalam Program 
Akselerasi. 

 tas dasar data yang dipaparkan terdahulu, simpulan yang 

dapat ditemukan berkenaan dengan kegiatan pembelajaran yang 

meliputi pelaksanaan kurikulum dan fasilitas adalah sebagai berikut: 

       Pertama, kegiatan pembelajaran berjalan secara efektif. Hal 

ini berdasarkan data bahwa tingkat kelulusan dan output peserta 

aksel sangat memuaskan. Selain itu, pihak sekolah juga tidak pernah 

ketinggalan dalam penyampaian materi. Hal ini disebabkan karena 

mereka sudah berpengalaman dalam merencanakan kurikulum 

program akselerasi. Kedua, untuk fasilitas program akselerasi 

nampaknya perlu ditingkatkan penggunaanya, karena menurut 

observasi dan wawancara yang dilakukan penggunaan fasilitas oleh 

guru belum optimal.  

4.3.4 Pengawasan yang  Meliputi Pemantauan, Supervisi, Pelaporan, 
dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang Diterapkan Didalam 
Program Akselerasi.       
    

Berdasarkan paparan data mengenai sistem perencanaan 

program akselerasi   dilaksanakan oleh pihak SMPN 2 Semarang, 

dirumuskan temuan-temuan peneliian sebagai berikut:   

  Pertama, kepala sekolah langsung terjun untuk memantau 

dan mengadakan supervisi jalannya program akselerasi, selain kepala 

sekolah pihak pendidikan propinsi juga melakukan hal serupa. 
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Biasanya kegiatan tersebut diadakan setahun sekali. Kedua,  sistem 

pelaporan disampaikan oleh pihak sekolah kepada dinas pendidikan 

propinsi dengan tembusan pendidikan kota setelah itu dari dinas 

pendidikan propinsi disampaikan kepada Direktorat Jendral 

Pendidikan Dasar dan Menegah diwakili. Direktorat Pendidikan Luar 

Biasa dengan tembusan Direktorat terkait.  

 

4.3.5 Sistem Pengembangan Yang Diterapkan Di Program Akselerasi 

 Pihak sekolah selalu mengadakan pengembangan yang dibantu 

oleh konsultan, dinas pusat dan selalu melibatkan para guru untuk 

mengikuti pelatihan, penataran dan juga workshop. 

Keseluruhan temuan tersebut dalam pembahasan lebih lanjut 

dirumuskan dalam peryataan-peryataan  berikut: 

1) Apakah perencanaan kurikulum di SMPN 2 sudah sesuai 

dengan Depdiknas 2003? 

2) Mengapa pihak sekolah dalam menyeleksi guru 

menggunakan sistem rolling? 

3) Apa sajakah tugas dari tim akselerasi? 

4) Bagaimana psikologis siswa yang telah masuk program 

akslerasi? 

5) Bagaimana sistem evaluasi siswa? 
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6) Bagaimana sistem pengawasan yang diterapkan pemerintah 

dalam penyelenggaraan program akslerasi? 

Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan akan dibahas dalam 

pembahasan temuan penelitian pada bab V berikut ini.  
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BAB V 

PEMBAHASAN TEMUAN PENELITIAN 

 
Pada bab IV telah dipaparkan data dan temuan-temuan penelitian. 

Temuan-temuan tersebut menghadirkan pertanyaan-pertanyaan mengenai makna 

dan hakikat fenomena yang terekam. Untuk memberikan jawaban terhadap 

pertanyaan-pertanyaan sebagaimana dikemukakan pada akhir bab IV, diperlukan 

pembahasan yang lebih mendalam terhadap fokus penelitian.  

 
5.1 Perencanaan Program Akselerasi  

   Temuan penelitian berkenaan dengan kegiatan akselerasi memunculkan 

pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 

 
5.1.1 Apakah Perencanaan Kurikulum Program Akselerasi Di SMPN 2 

sudah  Sesuai Untuk Anak Yang Mempunyai Kecerdasan Istimewa? 
 
 

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.  

Dalam melayani kebutuhan pendidikan anak berbakat perlu 

diusahakan suatu pendidikan yang memberi pengalaman pendidikan yang 
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disesuaikan dengan minat dan kemampuan intelektual siswa. Pengertian 

kurikulum yang berdiferensiasi bukan berarti tambah materi (bukan 

"kurikulum plus" dalam arti menjadi kurikulum yang sarat), melainkan 

kurikulum yang secara kualitatif didiferensiasikan (Qualitatively 

differentiated). Dalam hal ini tidak menyimpang dari kurikulum nasional, 

substansi kurikulum tetap sama namun aspek yang dikaji dari content 

materi, dengan irama yang lebih dipercepat sesuai dengan kemampuan 

potensi siswa. Hal ini untuk mewujudkan perkembangan potensi berfikir 

pada fungsi intelektual tinggi.  

Jadi akselerasi dalam cakupan kurikulum atau program berarti 

meningkatkan kecepatan waktu dalam menguasai meteri yang dimiliki 

seseorang, dengan diikuti adanya penanjakan kehidupan mental melalui 

berbagai program pengayaan meteri. Makna dari layanan pembelajaran 

ini untuk menumbuhkan rasa keingintahuan, tantangan, kepuasan, dan 

rasa keberhasilan. 

Hal ini mempunyai dampak terhadap perkembangan intelektual 

dan emosi siswa. Kurikulum yang sesuai dengan tingkat potensi siswa, 

akan memberi rasa keberhasilan, kepuasan dan tantangan untuk siswa.  

    Di SMPN 2 Semarang, kurikulum yang digunakan adalah 

kurikulum program percepatan belajar dikembangkan secara 

berdeferensisi, Hal ini diungkapkan oleh ketua program akselerasi 

sebagai berikut: 

” kita mengacu pada kalender pendidikan, materi, standart 
kompetensi dan lain-lain,  kemudian kita menyusun kurikulum 
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tersebut dari yang semula ditempuh tiga tahun menjadi hanya dua 
tahun dengan cara memadatkan meteri pembelajaran tanpa 
menambah waktu belajar anak. Maksudnya supaya anak aksel dan 
reguler itu berangkat dan pulang bersamaan waktunya. Setiap guru 
yang telah mendapat SK penunjukan dari kepala sekolah wajib 
membuat perencanaan pembelajaran. Biasanya guru tersebut 
mengikuti program aksel dari awal sampai akhir, tetapi tidak 
menutup kemungkinan bisa diganti juga oleh kepala 
sekolah”(CL03.KP.W.06-07;38-42;1-4) 
 

Kurikulum program percepatan belajar dikembangkan secara 

berdeferensisi, mencakup empat dimensi yang satu bagian dengan 

bagian lainya tidak dapat dilihat terlepas. Contoh dimensi non 

akademis yang telah dilakukan oleh pihak sekolah adalah dengan 

mengadakan out-bond seperti yang dituturkan oleh salah satu siswa 

program akselerasi berikut ini: 

”Kita pernah di BMG, UNNES jurusan biologi, disana kita belaja 
membedah tikus, selain itu kita juga berwisata ke Jawa Timur, 
Bromo, museum kapal selam, argowisata dan wisata bahari 
lamongan”.  
 (CL07.M1.W.14.31-33) 

                  Melalui uraian diatas, Perencanaan Kurikulum Program Akselerasi Di 

SMPN 2 sudah  Sesuai Untuk Anak Yang Mempunyai Kecerdasan 

Istimewa.  

 
5.1.2 Mengapa Pihak Sekolah Dalam Menyeleksi Guru Menggunakan 

Sistem Rolling? 
 
 

Guru kelas sangat mempunyai peranan dalam mengefektifkan 

kelas untuk mengantarkan siswa sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. 

Hal ini dikemukakan oleh Sumadi (1989) mengenai efektifitas guru 

kelas dalam melaksanakan program bimbingan konseling di SMA se-
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kota Sewon Yogyakarta. Dikemukakan bahwa seorang guru perlu 

dibekali kemampuan dan pengalaman tentang pengelolaan kelas, 

kepemimpinan dan administrasinya.  

Langkah kepala sekolah untuk melakukan sistem rolling karena 

beliau berpendapat bahwa semua guru SMPN 2 Semarang adalah 

pengajar program akaselerasi. Sebenarnya langkah yang diambil kepala 

sekolah cukup bijaksana. Beliau berusaha untuk membuat suasana kerja 

berlangsung baik dan lancar, selain itu hal ini tidak lepas dari dasar latar 

belakang beliau yang dari suku jawa. Salah satu dasar prinsip dasar 

masyarakat jawa adalah ”prinsip kerukunan” prinsip kerukunan 

bertujuan untuk mempertahankan masyarakat dalam keadaan harmonis, 

selaras, tenang dan tentram, tanpa perselisihan dan pertentangan 

(Ekosusilo, 2003).  

Hal yang harus diwaspadai adalah tidak semua guru memenuhi 

syarat sebagai guru pengajar akselerasi sehingga untuk menentukan 

tenaga pendidik perlu koordinasi lebih lanjut.  

 
5.2 Pengorganisasian  

 
5.2.1 Apa saja Tugas Dari Tim Akselerasi? 

 
Dalam penyelenggaraan program akselerasi, SMPN 2 Semarang 

membentuk suatu tim penyelenggara yang diberi kewenangan untuk 

mengelola program tersebut. Kewenangan tim penyelenggara antara lain:  

 Melaksanakan penyeleksian peserta didik 
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 Membuat kebijakan pendidikan untuk meningkatkan 

kualitas layanan pendidikan, seperti outbond, field trip dan memanggil 

tokoh yang ahli dibidangnya.  

Didalam pengelolaan program tersebut, belum terdapat kejelasan 

khusus mengenai tugas pembagian tim penyelenggara. Hal ini seperti 

yang diungkapkan oleh kepala sekolah, ”jika anak di tanya siapa wali 

kelasnya pasti jawabnya adalah bapak Sujarwo, bu, Indri, bu Happy dan 

bu Cahyo”. (CL02.KS.W.04.27-28).   

 
5.3 Kegiatan Pelaksanaan Pembelajaran Program Akselerasi 

 
5.3.1 Bagaimana Psikologis Siswa Yang Telah Masuk Program 

Akselerasi? 

 
Anak yang mempunyai potensi kecerdasan dan bakat istimewa 

tidak lepas dari masalah-masalah yang ada. Masalah yang biasa dihadapi 

oleh anak sekolah diantaranya adalah masalah dengan teman sebaya, 

guru, orang tua dan mengambil keputusan, kerjasama dan perasaan.  

 
5.3.1 Masalah Dengan Teman Sebaya 

 
Hal ini terjadi karena siswa akselerasi memiliki tujuan 

dan minat yang sangat berbeda dengan teman sebayanya. Padahal 

suatu hal yang sangat penting untuk diterima oleh lingkungan, 

khususnya pada usia pubertas dan dewasa awal.  
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5.3.2 Masalah Dengan Guru Dan Orangtua 

 
Hal ini terjadi karena guru dan orangtua sulit untuk 

menyadari bahwa kedewasaan emosional tidak selalu tumbuh 

secara bersamaan dengan kemampuan intelektual. Sikap ini 

menyebabkan guru dan orang tua selalu berharap terlalu banyak 

terhadap siswa akselerasi. 

 
5.3.3 Masalah Mengambil Keputusan 

 
Hal ini terjadi karena siswa akaselearsi memiliki 

kemampuan dan minat di banyak bidang, sehingga sulit membuat 

keputusan untuk menentukan dalam bidang mana ia akan 

menekuninya secara serius. 

 
5.3.4 Masalah Kerjasama 

 
Hal ini terjadi karena anak berbakat sangat responsif 

terhadap persaingan akademis dalam bentuk angka, kontes dan 

beasiswa. Motivasi untuk berkompetensi perlu diimbangi dengan 

motivasi untuk mau bekerjasama dengan orang lain dalam 

memecahkan masalah. 

 
5.3.5 Masalah Perasaan 

 
Hal ini terjadi karena siswa akselerasi sering mengalami 

perasaan isolasi dan kesepian akibat adanya gaya belajar mereka 
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yang mandiri. Hasil penelitian Isminarti (1996), yang berjudul 

”Tingkat stres dan prestasi belajar anak usia sekolah yang 

memperoleh penggayaan” dengan subyek penelitian pada siswa 

kelas V Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Malang diperoleh 

kesimpulan bahwa anak dengan intelegensi yang superior dan 

very superior serta motivasi berprestasi yang tinggi dan sanggat 

tinggi mempunyai tingkat stres  yang rendah. Sebaliknya anak 

dengan intelegensi rata-rata kebawah serta motivasi berprestasi 

yang kurang dan sangat kurang mempunyai tingkat stress yang 

tinggi. Penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa 

seseorang yang mempunyai intelegensi yang tinggi tidak mudah 

stress dengan adanya pengggayaan yang diberikan. Tentu saja 

berbagai upaya seharusnya dilakukan baik oleh guru maupun 

orang tua agar potensi anak berbakat dapat terus berkembang 

secara optimal.  

Dari pengamatan peneliti, memang ada siswa yang  stres 

dalam mengikuti program tersebut, hal ini dikemukakan oleh 

seorang murid. Ia menuturkan : ”pertama masuk, saya sempat 

stess kemudian oleh orang tua saya dikirim ke psikiater” 

(CL07.M.1.W.14.13-14)  
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5.3.1 Bagaimana Evaluasi Siswa? 

 
Evaluasi yang dilakukan untuk siswa pada program akselerasi 

pada dasarnya sama dengan yang dilakukan pada program reguler, yaitu 

untuk mengukur pencapaian materi (daya serap) materi dalam  program 

akselerasi  

 

ini sebaiknya sejalan dengan prinsip belajar tuntas. Adapun sistem 

evaluasi yang diterapkan di SMPN 2 meliputi: 

 
a) Ulangan Harian 

 
Dalam satu semester setiap guru minimal memberikan 

ulangan harian sebanyak 3 kali. Bentuk soal yang disarankan 

adalah soal uraian.  

 
b) Ulangan Umum 

 
Ulangan umum diberikan lebih cepat dibandingkan siswa 

reguler, sesuai dengan kalender pendidikan akselerasi. Soal 

ulangan dibuat oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan dengan 

menyusun kisi-kisi serta materi yang esensial. Meskipun demikian, 

untuk membandingkan keberhasilan dan kemampuan siswa 

program akselerasi dan program reguler bisa dilakukan antara lain 

dengan menyertakan siswa percepatan belajar dalam ulangan 

umum bersama dengan program reguler. Bila ini tidak 
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memungkinkan, maka dapat ditempuh cara lain yaitu mengunakan 

alat-alat evaluasi untuk program reguler kepada siswa program 

percepatan belajar.  

 
c) Ujian  Nasional 

 
Ujian nasional akan diikuti oleh siswa pada tahun kedua 

bersamaan dengan ujian nasional siswa reguler. Laporan hasil 

belajar siswa akselerasi mempunyai format yang sama dengan 

siswa reguler. Namun pembagian dan tanggal diberikannya rapor 

sesuai dengan kalender pendidikan akselerasi secara khusus. Dari 

hasi evaluasi siswa SMPN 2 Semarang memperoleh hasil yang 

memuaskan (Doc 2) 

 
5.4 Sistem Pengawasan  

 
5.4.1 Bagaimana Sistem Pengawasan yang Diterapkan Pemerintah 

Dalam Penyelenggaraan Program Akslerasi? 
 

Evaluasi terhadap penyenggaraan program akselerasi 

dilakukan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menegah 

sekurang-kurangnya satu kali setahun dalam bentuk supervisi atau 

monitoring dan evaluasi. (Depdiknas, 2003) 

a) Lembaga 

 
Pelaksana monitoring dan supervisi adalah (1) Ditjen 

Dikdasmen (2) Dinas Pendidikan Propinsi (Subdinas PLB) 
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serta (3) Dinas Pendidikan kota/kabupaten, sesuai dengan 

fungsi dan tugas kelembagan serta tugas dan fungsi lembaga 

dalam kailtanya pengembangan/ujicoba penyelenggaran 

Program Percepatan Belajar (PPB).  

 

b) Aspek yang Dimonitor dan Disupervisi 

 
Sesuai tugas dan fungsi dan kewenagan masing-masing 

lembaga tersebut diatas, maka aspek yang dimonitor oleh: 

b.1           Ditjen Dikdasmen Pendidikan Luar Biasa adalah (a) 

persiapan penyelenggaraan  program percepatan belajar 

(PPB): siswa, guru, kurikulum, sarana dan prasarana, dana 

dan manajemen (b) pelaksanaan PPB, dan (c) peran serta 

masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan 

PPB di sekolah yang bersangkutan  

b.2          Dinas Pendidikan Propinsi: (a) keterlaksanaan 

program, dan (b) koordinasi instansi terkait dalam 

pelaksanaan PPB di sekolah bersangkutan. 

b.3      Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota: (a) keterlaksanaan 

program, serta (b) peran dan masyarakat dalam pelaksanan 

PPB di sekolah bersangkutan.  

C)    Waktu Pelaksanaan   

  Sesuai dengan tugas dan fungsi serta kondisi, situasi dan 

potensi daerah serta kepentinganya, waktu pelaksanaan 
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monitoring diatur oleh masing-masing pihak berwenang seperti 

tersebut diatas, dengan selalu melakukan koordinasi.  

 
5.5 Sistem Pengembangan 

 
5.5.1 Bagaimana Sistem pengembangan  yang Diterapkan 

Pemerintah   Dalam Penyelenggaraan Program Akslerasi? 
 

 
Pemerintah selalu memberikan perhatian kepada program 

akselerasi. Untuk pengembangan program tersebut, pemerintah 

selalu mengadakan penataran, pelatihan dan komunikasi kepada 

sekolah penyelenggara program akselerasi tersebut. Peranan dewan 

pendidikan dalam pengembangan adalah sebagai berikut: 

a. Pemberi pertimbangan dalam menetukan kebijakan 

pendidikan 

b. Pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran, 

maupun tenaga  dalam penyelenggaraan pendidikan. 

c. Pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas 

penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.  

d. Mediator antara pemerintah dan DPRD dengan masyarakat. 

 

 

 



102 
 

BAB VI 

PENUTUP 

 

Data yang berkaitan dengan fokus penelitian yang diperoleh dari lapangan 

telah dianalisis dan dipaparkan pada bab IV. Temuan-temuan yang dihasilkan dari 

penelitian juga telah dibahas dalam bab V. Selanjutnya pada bab VI ini 

dikemukakan kesimpulan-kesimpulan dan diajukan beberapa saran.  

 
6.1 Simpulan 

 
Sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian maka temuan hasil 

penelitian dapat disimpulkan menjadi lima berkaitan dengan: 1) Perencanaan 

yang meliputi kurikulum, peserta didik dan tenaga pendidik, (2) 

Pengorganisasian yang meliputi struktur organisasi, (3) Pelaksanaan 

pembelajaran yang meliputi pelaksanaan kurikulum, dan fasilitas yang ada 

didalam program akselerasi, (4) Pengawasan yang  meliputi pemantauan, 

supervisi, evaluasi, pelaporan yang diterapkan didalam program akselerasi, (5) 

Pengembangan yang diterapkan di program akselerasi.  

 
6.1.1 Perencanaan yang Meliputi Kurikulum, Peserta Didik dan Tenaga 

Pendidik 
 

 
Sistem perencanaan kurikulum program akselerasi di SMPN 2 

Semarang sudah berlangsung baik. Hal ini disebabkan tim akselerasi 

sudah berpengalaman selama tujuh tahun. Selain itu output yang 

dihasilkan sangat memuaskan. Perencanaan kurikulum dimulai pada 
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tahun ajaran baru, dan menggunakan kurikulum berdeferensiasi. 

Kurikulum tersebut ditempuh hanya dalam dua tahun.  

Untuk penyaringan peserta didik, siswa yang diterima adalah 

siswa yang telah lulus dalam beberapa seleksi dan telah memenuhi 

persyaratan yang telah ditentukan. Sedangkan untuk penugasan guru di 

SMPN 2 Semarang, digunakan sistem rolling atau perputaran.  

 
6.1.2 Pengorganisasian yang Meliputi Struktur Organisasi. 

 
Untuk tim yang dibentuk oleh pihak sekolah belum terdapat 

kejelasan dalam pembagian tugas, tetapi tim ini adalah tim yang solid 

dan telah berpengalaman. 

 
6.1.3 Pelaksanaan Pembelajaran yang Meliputi Pelaksanaan 

Kurikulum, dan Fasilitas yang Ada didalam Program Akselerasi 
 

 
Pelaksanaan pembelajaran di program akselerasi berlangsung 

dengan baik dan telah disesuaikan dengan kalender akademis 

akselerasi.  Selain itu fasilitas yang ada sudah cukup lengkap hanya 

saja penggunaan fasilitas kurang optimal. 

 
6.1.4 Pengawasan yang  Meliputi Pemantauan, Supervisi, Evaluasi, 

Pelaporan yang diterapkan didalam Program Akselerasi 
 

 
Untuk system pengawasan, biasanya hal ini dilakukan oleh pihak 

sekolah sendiri tetapi tidak menutup kemungkinan hal ini dilakukan 

oleh pihak Dinas Propinsi. Dinas Pendidikan Propinsi melakukan 
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pemantauan dan supervisi setahun sekali, sedangkan untuk sistem 

pelapornya pihak sekolah memberikan laporan setahun sekali.  

 
6.1.5 Sistem Pengembangan yang diterapkan di Program Akselerasi.  

 
Pihak sekolah selalu mengadakan pengembangan yang dibantu 

oleh konsultan, dinas pusat dan selalu melibatkan para guru untuk 

mengikuti pelatihan, penataran dan juga workshop. Selain itu 

pemerintah selalu memberikan perhatian kepada program akselerasi. 

Untuk pengembanganya pemerintah selalu mengadakan penataran, 

pelatihan dan komunikasi kepada sekolah penyelenggara program 

akselerasi tersebut. 

 
 

6.2 Saran-Saran  

 
Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, maka dapat di sarankan 

hal-hal sebagai berikut: 

 
6.2.1 Kepala Sekolah 

 
         Dalam rangka meningkatkan kualitas program akselerasi, 

maka kepala sekolah perlu: 

a. Memperbaiki pola penugasan guru. Penugasan guru  harus 

jelas, selain itu diadakan pembagian tugas yang jelas dari tim 

penyelenggara sehingga masing-masing dapat menjalankan 

fungsinya. 



105 
 

 

b. Meningkatkan frekwensi monitoring terhadap kualitas 

penyelenggaraan program akselerasi yang semula hanya 

setahun sekali menjadi tiga kali dalam satu tahun. Hal ini 

berguna supaya dapat diketahui berbagai kelebihan atau 

kekurangan serta sikap dan perilaku akseleran dalam mengikuti 

program pembelajaran. 

 
6.2.2 Guru 

 
       Dalam rangka mengoptimalkan fasilitas yang dimiliki oleh 

sekolah, maka guru perlu: 

a. Diberikan pembekalan mengenai penggunaan media 

pembelajaran di kelas. 

b. Mengoptimalkan penggunaan fasilitas di sekolah, dengan cara 

memakai fasilitas yang telah disediakan. 
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CATATAN LAPANGAN 
(CL.11) 

 
Wawancara : Kamis , 4 Oktober 2007 

Informan : Ibu Harti 

Waktu  : 09.45-10.00 

Tempat : Depan Kelas Aksel II 

      Wawancara ini dilakukan di depan kelas akselerasi II. Bu Harti kebetulan 
telah selesai memberikan pembelajaran sehingga, peneliti bisa melakukan 
wawancara kepada beliau.  
P :apakah ada syarat khusus untuk menjadi guru akselerasi? 
G. 3 : saya rasa tetap ada, tetapi kita biasanya dirolling sehingga tidak ada guru 

yang iri.  
P  : Bagaimana cara ibu untuk membuat rencana belajar dengan kurikulum 

yang dipadatkan? 
G. 3  : sistem perencaanaanya dengan melihat kalender akademik, standart 

kompetensi, indikator.  
P : Apakah ada perbedaan dari mengajar aksel dengan reguler? 
G. 3 : ya pasti ada mbak. Di aksel anaknya banyak yang cepat menyerap 

pelajaran tapi ada juga yang lamban. Yah itu biasa sih mbak.   
P :  Apa saja kendala ibu dalam mengajar program aksel ini? 
G. 3 : anaknya sangat aktif dan sukanya ribut. Ada saja yang diributkan.  
 
P : Bagaimana dengan sarana dan prasarana yang ada bu? Apakah sudah 

dapat dimanfaatkan secara optimum? 
G. 3 : Dengan adanya LCD ataupun TV kita menjadi mudah untuk 

menyampaikan suatu materi.  
P : Bagaimana dengan sistem pengawasan yang diterapkan kepala sekolah 

dalam kaitanya dengan pengawasan akslerasi ini bu? 
G. 3 : yang melakukan evaluasi biasanya langsung dari kepala sekolah kalo 

engga dari dinas pendidikan.  
P : Bagaimana peran pihak sekolah dalam rangka meningkatkan mutu guru? 
G. 3 : Pihak guru diminta untuk mengikuti pelatihan, workshop juga ada 

penambahan sarana dan prasarana. 
P : terimakasih atas waktu yang telah diberikan. 
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LAPORAN OBSERVASI BAHASA INGGRIS 

(Catatatan Lapangan 01) 

Observasi   : Senin, 27 Agustus 2007 

Fokus  : Pelaksanaan Pembelajaran Bahasa Inggris 

Waktu  : 07.00-08.30 WIB 

Ruangan   : Kelas Akselerasi II 

Yang diobservasi : Ibu Kusuma Warni, Spd 

 

Sebelum peneliti melakukan observasi, terlebih dahulu peneliti meminta ijin 

agar dapat ikut serta dalam kegiatan belajar-mengajar. Setelah diijinkan baru 

peneliti memasuki ruangan kelas dan agar tidak mengganggu jalannya proses 

belajar-mengajar maka peneliti memilih tempat duduk paling pojok belakang.  

Pada awal pelajaran, guru mengucapkan salam dalam bahasa inggris diikuti 

berdoa bersama. Bentuk tatanan ruangan yang digunakan adalah U-shape. Bentuk 

ini bertujuan supaya guru lebih leluasa dalam melakukan pengajaran. Setelah itu 

guru membahas materi mengenai film yang diputar seminggu yang lalu. Guru 

meminta anak untuk retelling story. Guru memberikan umpan pertanyaan supaya 

akseleran lebih mendalam dalam menceritakan kembali film tersebut. Kemudian 

salah seorang akselearan diminta maju kedepan untuk menceritakan isi film 

(responden M.2). Akseleran yang lain diminta membuat pertanyaan untuk 

akseleran yang maju kedepan.  

Selanjutnya guru memulai materi yang baru. Materi itu adalah 

mendiskripsikan sesuatu. Para akseleran  diberi tugas untuk mendiskrpsikan 

01 

02 
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temannya, ruangan kelas dan juga sesuatu yang unik. Setelah diberi tugas para 

akseleran segera membuat tugas dengan cepat. Setelah itu para kaseleran rebut 

sendiri-sendiri ingin melihat pekerjaan teman yang lain. Kursi yang digunakan 

digeser kesana-kemari sehingga menimbulkan kegaduhan dikelas. Guru 

pengampu segera mengambil sikap kemudian menyuruh akseleran yang sudah 

siap untuk persentasi kedepan. Para akseleran diam kemudian mereka saling 

tuding-menuding temannya yang sudah siap. Kelas mulai gaduh lagi, karena kelas 

mulai gaduh lagi maka guru menunnjuk salah seorang akseleran untuk maju. 

Akseleran tersebut  mendiskripsikan teman sekelasnya dengan sangat lancar. 

Ternyata akseleran tersebut juara III pidato bahasa inggris se-Jawa tengah. Bel 

tanda pergantian pelajaran telah terdengar. Guru kemudian mengakhiri pelajaran 

dengan memberikan inti materi yang tadi dipelajari dan para akseleran 

memberikan salam kepada guru tersebut.   
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CATATAN LAPANGAN 
(CL.02) 

 
Wawancara : Jum’at, 31 Agustus 2007 

Informan : Bp. Sutomo 

Waktu  : 08.00-08.30  

Tempat : Ruang Kepala SMP Negeri 2 Semarang 

 
      Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data awal dan kepala sekolah 
menjadi key informan dalam penelitian ini. Setelah berbasa-basi sejenak dan 
situasi sudah memungkinkan untuk melakukan wawancara akhirnya wawancara 
dimulai dan hasilnya dapat ditranskripsikan sebagai berikut: 

 
   P : Kapan program akselerasi ini dimulai pak? dan bagaimana sejarah                            

terbentuknya    kelas tersebut? 
KS :  Program tersebut dimulai pada tahun ajaran 2002/2003. Pada waktu itu 

kepala sekolahnya adalah bapak Basuki. Akselerasi adalah program 
percepatan yang dilakukan untuk anak yang  mempunyai kecerdasan 
yang luar biasa. Program melaksanakan kurikulum yang seharusnya 
ditempuh 3 tahun menjadi 2 tahun. Pada waktu itu kepala sekolah 
diundang oleh dikdasmen pusat untuk melaksanakan program akselerasi 
tersebut, sehingga SK untuk program akselerasi berasal dari direktorat 
pendidikan pusat. Ketika itu sekolah yang melaksanakan program 
akselerasi hanya 10 buah saja se-Indonesia, diantaranya adalah Jakarta 4 
sekolah, Semarang 1 sekolah, Jambi 2 sekolah, Pekan baru 4 sekolah, 
Balikpapan 1 sekolah dan Menado 1 sekolah.  

P : Bagaimana dengan perencanaan kurikulum?  
KS : Perencanaan kurikulumnya sama dengan biasanya tetapi hanya 

waktunya saja yang berbeda. Yang seharusnya ditempuh 6 bulan 
dipercepat menjadi 4 bulan saja. Setiap guru membuat perangkat 
pembelajaran diawal tahun ajaran. Ini berfungsi untuk memudahkan 
guru dalam kegiatan belajar-mengajar.   

P : Bagaimana pula sistem perencanaan mengenai fasilitas pak? 
KS : Pada awalnya kita sudah dibantu oleh direktorat jendral pendidikan 

dasar dan menengah karena kita termasuk sekolah akselerasi 
percontohan. Hanya ada 10 sekolah thok lho mbak yang dapat izin 
penyelenggaraan dari direktorat jendral dan  SMP Negeri 2 Semarang 
merupakan satu-satunya sekolah di Jawa Tengah yang memilki izin 
tersebut. 

P : Bagaimana dengan perencanaan pembiayaanya? 
KS : Jika soal pembiayaan diatur oleh bendahara. Dari awal pembukaan 

aksel baru kita sudah merencanakan pembiayaan untuk dua tahun 

R-K 
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langsung. Dan jika ada murid yang tidak mampu membayar di kelas 
aksel kita dapat memberikan keringanganan dengan cara subsidi silang. 
Tapi biasanya yang masuk aksel adalah kelas ekonomi menengah keatas. 
Sementara ini baru 1-2 orang saja itu saja juga tidak dari kalangan bawah 
banget.  Kemudian pembiayaan ini dikelola oleh dua orang, satu 
mengelola aksel 1 dan satu lagi mengelola aksel 2.  

P : Bagaimana dengan cara seleksi peserta didik pak? 
KS : Penyeleksian peserta didik kita ada beberapa tahap yaitu: tahap awal 

adalah tahap masuk ke SMPN 2, kemudian dilanjutkan dengan 
penyeleksian kelas aksel, kemudian siswa  dan orang tuanya 
diwawancara dengan biro psikolog yang kita tunjuk dan dilanjutkan 
wawancara dengan pihak guru. Kemudian semuanya total nilainya dan 
diumumkan.Tes yang digunakan untuk penyeleksian adalah tes 
akademik dan tes psikolog.  

P : bagaimana pula  dengan cara seleksi tenaga pendidik pak? 
KS : Tenaga pendidik seluruhnya kewenangan saya sebagai kepala sekolah. 

Tenaga pendidik saya pilih melalui pengamatan, kemudian dirooling  
setahun sekali supaya tidak menimbulkan kecemburuan dengan guru 
yang lain, meskipun begitu saya juga tidak mengkesampingkan syarat-
syarat sebagai tenaga pendidik untuk kelas aksel.  

P : bagaimana dengan sistem pengorganisasiannya pak? 
KS : Sistem organisasinya adalah sebagai berikut: kepala sekolah sebagai 

Penanggung jawab, Koordinatornya adalah bapak Martono, M.Pd trus 
Bidang Kurikulum Akselerasi bapak Sujarwo, S.Pd Bendaharanya ibu  
Indriastuti DL, Wali Kelas Akselerasi I Dra. Cahyo Kismurwanti , Wali 
Kelas Akselerasi II Heppy Anggaryani, S.Pd. tapi itu hanya secara 
administratifnya mbak. Yang terjadi di lapangan semuanya kompak 
menjadi satu sehingga kalo anak di tanya siapa wali kelasnya pasti 
jawabnya adalah bapak sujarwo, bu, indri, bu happy dan bu cahyo. Itu 
sudah kami tanamkan sejak awal sehingga anak-anak terbiasa dengan 
pengurus kelas aksel.  

P : bagaimana dengan pelaksanaan kurikulum dan fasilitas di program 
akselerasi? 

KS : Sama seperti yang saya jelaskan diawal pertemuan, kurikulumnya sama 
dengan biasanya hanya saja waktunya yang berbeda. Yang seharusnya 
ditempuh 6 bulan dipercepat menjadi 4 bulan saja. Jika soal fasilitas 
sebenarnya hampir sama saja fasilitasnya, karena sekarang SMP 2 sudah 
SBI hanya kuantitasnya yang berbeda. Jika dikelas reguler terdapat 1 
komputer dan 1 LCD saja di kelas akselerasi terdapat 3 komputer, 1 
LCD, 1 OHP, Loker dan perpustakaan mini  

P : Bagaimana dengan fasilitas internet pak? 
KS : internet diperuntukan untuk siapa saja. Semua bisa menggunakannya 

dari guru, karyawan, murid sampai satpam boleh menggunakannya.  
P : bagaimana mengenai pemantauan dan  supervisi di kelas aksel? 
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KS : Pemantauan dan supervisi biasanya dilakukan oleh saya, tetapi dari 
dinas pendidikan propinsi PLB juga memantau dan mensupervisi dengan 
cara mengadakan kunjungan yang tidak mesti waktunya.  

P : bagaimana dengan sistem pelaporan dan tindak lanjut dari  pengawasan 
tersebut? 

KS :  Pelaporanya kita setahun sekali, ditujukan kepada dinas pendidikan 
propinsi bagian PLB kemudian dari sana diteruskan kepada direktorat 
jendral pendidikan dasar dan menengah.  Jika tindak lanjut biasanya 
berkisar anatara fasilitas dan pengarahan. 

P : bagaimana sistem pengembangan yang diterapkan di program 
akselerasi? 

KS : Pengembangan terus kami lakukan, kita juga ada konsultan dari 
UNNES bapak Amin Suyitno.  

P : terimakasih sekali atas rekomendasinya. saya rasa wawancara kita hari 
ini cukup pak, bapak pasti juga masih ada pekerjaan lain. Sekali lagi 
terimakasih atas waktunya pak. Lain kali jika saya butuh informasi lagi 
kiranya bapak berkenan untuk memberikan info lagi. Terimakasih pak. 

EVL 
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CATATAN LAPANGAN 
(CL.03) 

 
Wawancara : Senin, 17 September 2007 

Informan : Bp. Martono, M.Pd 

Waktu : 09.00-11.00  

Tempat : Ruang Guru SMP Negeri 2 Semarang 

 
      Wawancara ini dilakukan setelah peneliti mendapatkan data awal dari kepala 
sekolah, beliau merekomendasikan bapak Martono sebagai informan selanjutnya 
karena pak Martono adalah ketua tim akselerasi. Wawancara ini bertujuan untuk 
mendapatkan informasi sebanyak mungkin mengenai program akselerasi. Setelah 
berbasa-basi sejenak dan situasi sudah memungkinkan untuk melakukan 
wawancara akhirnya wawancara dimulai dan hasilnya dapat ditranskripsikan 
sebagai berikut: 

 
P       :   Bagaimana cara merencanakan program akselerasi ini pak? 
KP    :  Untuk merencanakan program akselerasi ada beberapa tahap kira-kira 

sampai tujuh tahap. Tahap pertama adalah tahap persiapan, pada tahap ini, 
kita membentuk panitia penerimaan siswa baru (PSB). Itu biasanya terjadi 
pada bulan mei-juni. Kita melakukan tahap persiapan yaitu pengelola 
akselerasi dan pembuatan jadwal kegiatan. Yang kedua adalah tahap 
sosialisasi, pada tahap ini kita menyebarkan brosur akselerasi, hal ini 
biasanya dilakukan seminggu sebelum pengumuman kelulusan SD. 
Setelah ada pengumuman SD, maka kita mengadakan acara perkenalan 
program akselerasi. Pengelola aksel dan komite sekolah memaparkan 
mengena program tersebut, istilahnya mengiklankanya. Setelah tahap 
sosialisasi, kemudian dilanjutkan pada tahap perlaksanaan PSB. Pada 
tahap ini, peserta didik diwajibkan mengikuti tes yang dibuat oleh pihak 
sekolah dan terdapat pula tes bahasa Inggris bersifat pengenalan secara 
umum, setelah itu anak  melakukan tes psikologis sesuai standar Dirjen 
Dikdasmen / PLB, tes kesehatan secara umum, terakhir wawancara orang 
tua langsung dengan Komite Sekolah dan mengisi surat peryataan 
mengenai kesanggupan membayar, dan kesanggupan mengikuti ketentuan 
sesuai program akselerasi. Pengumuman peserta akselerasi bersamaan 
dengan pengumuman diterimanya peserta didik. Pengumuman itu akan 
ditempelkan di papan pengumuman.  

P   :  Bagaimana pula cara merencanakan kurikulum pembelajaran pada program 
tersebut pak? 

KP :    Kita mengacu pada kalender pendidikan, kemudian kita menyusun 
kurikulum tersebut dari yang semula ditempuh tiga tahun menjadi hanya 
dua tahun dengan cara memadatkan meteri pembelajaran tanpa menambah 
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waktu bekajar anak. Maksudnya supaya anak aksel dan reguler itu 
berangkat dan pulang bersamaan waktunya. Setiap guru yang telah 
mendapat SK penunjukan dari kepala sekolah wajib membuat perencanaan 
pembelajaran. Biasanya guru tersebut mengikuti program aksel dari awal 
sampai akhir, tetapi tidak menutup kemungkinan bisa diganti juga oleh 
kepala sekolah. Kemudian kita juga membuat rencana penambahan 
fasilitas atau tidak. Biasanya ada beberapa keluhan dari siswa dan murid  
kemudian akan kita tindak lanjuti.  

P      :  mengenai perekrutan guru pengajar bagaimana pak? 
KP  : itu adalah wewenang sepenuhnya dari kepala sekolah. Disini prinsipnya     

semua pengajar di SMPN 2 adalah pengajar akselerasi.  
P      :   bagaimana mengenai rencana anggaran bagaimana pak? 
KP  :   Anggaran ini berdasarkan kebutuhan selama 2 tahun siswa mengikuti 

program akselerasi. 
P      :   Bagimanakah sistem pengorganisasian yang meliputi struktur organisasi?    
KP  : Disini penanggungjawabnya adalah kepala sekolah, kemudian kepala 

programnya saya, waka kurikulum sekaligus walikelas aksel 2 adalah bapak 
sujarwo. Bendaharanya adalah ibu happy dan ibu cahyo merangkap 
walikelas aksel 1.                

P : Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran yang meliputi pelaksanaan 
kurikulum, dan fasilitas yang ada didalam program akselerasi? 

KP : Pelaksanaan kurikulum kita berdasarkan kaldik akselerasi dan guru 

dapat menyesuaikan berdasarkan kaldik dan perencanaan 

pembelajaran sesuai dengan apa yang telah mereka buat. Untuk 

fasilitas, aksel agak istimewa dibandingkan dengan reguler ada 

beberapa fasilitas yang mereka punya diantaranya terdapat 

perpustakaan mini, TV, VCD, Tape, Komputer berjumlah 3 buah, 

OHP, LCD, Keyboard, Loker untuk menyimpan buku, Papan pamer.  

P :Bagaimanakah sistem pengawasan yang  meliputi pemantauan, supervisi, 
evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.yang diterapkan 
didalam program akselerasi?   

KP : Pada supervisi biasanya kita dilaksanakan oleh kepala sekolah, dinas 
propinsi bahkan mentri pendidikan juga mengadakan kunjungan langsung 
kesini. Proses pelaporanya setiap membuat laporan kepada dinas propinsi. 
Untuk tindak lanjutnya kita mendapat bantuan dari Direktorat PLB Ditjen 
Dikdasmen Depdiknas dan Dinas Dikbud Propinsi Jawa Tengah Subdin 
PLB. 

P : terima kasih atas waktu yang diberikan pak, menurut pak Martono, untuk 
mendapat data yang lebih lengkap lagi saya harus mewawancara siapa? 

KP : pak Jarwo, dia wakil kurikulum sekaligus beliau adalah wali kelas aksel 2 
P : terimakasih pak  

 
 

R-TP 

ORG 

LKS 

EVL 

07



116 
 

 

CATATAN LAPANGAN 
(CL.04) 

 
Wawancara : Kamis , 20 September 2007 

Informan  : Bp. Sujarwo 

Waktu  : 10.00-11.00  

Tempat  : Ruang Guru SMP Negeri 2 

Semarang 

 
      Wawancara ini dilakukan setelah peneliti mendapatkan data dari ketua 
program akselerasi bapak Martono.  Sebelum dilakukan wawancara, terlebih 
dahulu peneliti membuat melakukan observasi dengan  guru yang sama.  

 
P                : bagaimana bapak bisa menjadi pengajar akselerasi? 
WK         :  hal itu kewenangan dari kepala sekolah, saya tidak tahu persisnya. 

Tetapi sebelum program aksel dilaksanakan kepala sekolah telah 
menjelaskan persyaratan menjadi pengajar pada program tersebut.  

P : bagaimana cara bapak menyusun rencana pembelajaran? 
WK : Semua guru diharuskan menyusun program tahunan, program 

semester, analisis materi pelajaran, satuan pelajaran dan rencana 
pengajaran. Perbedaanya dengan program akselerasi hanyalah 
pemadatan materi kurikulumnya dari enam bulan menjadi empat bulan. 
Kita juga berpedoman dengan kalender pendidikan akselerasi.  

P : bagaimana cara bapak dan guru-guru yang lain membuat program 
pemadatan materi? 

WK : itu tergantung dari gurunya masing-masing. 
P : apa peran bapak sebagai bagian kurikulum? 
WK : saya ditugaskan untuk membuat jadwal dan mengkontrol keseharian 

dari kehidupan kelas aksel. Jika terdapat guru yang tidak masuk maka 
guru yang lain akan segera mengantikanya. kita berusaha agar kelas 
aksel tidak kosong.  

P : apakah pernah dalam waktu yang telah ditentukan tersebut teryata 
materi yang harus disampaikan  tidak sampai secara keseluruhan? 

WK : selama ini Belum pernah, kalaupun terjadi seperti itu kita biasanya 
memberi tugas kepada anak bersangkutan dengan materi yang Belum 
diterangkan. 

P : bagaimana dengan sistem evaluasi siswa yang diterapkan disini pak? 
WK : Evaluasinya diadakan minimal ulangan harian 3 kali dalam satu 

semester. Soal  ujian semester yang membuat adalah gurunya sendiri, 
tetapi jika jadwal tersebut bertepatan dengan ujian reguler dengan 
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materi yang sama, maka soal yang diberikan sama dengan siswa 
reguler.  

P : menurut pengamatan bapak, apakah anak tidak jenuh ketika harus 
berada di dalam ruangan dengan materi yang Sangat padat? 

WK : kemungkinan itu pasti ada, tapi kita menyiasatinya dengan pergi out 
bound atau guru bisa membawa anak-anak ke luar ruangan tetapi 
masih  tetap di sekitar sekolahan.  

P : jika out bound, anak-anak biasanya kemana pak? 
WK : anak-anak pada tahun ini ke UNNES, kemudian ke BMG, juga ke 

Jawa Timur di perkebunan apel.  
P : kendala apa saja yang terjadi di program akselerasi ini pak? 
WK : materi yang disampaikan harus selesai padahal jadwalnya sangat   

mempet sehingga guru memang harus benar-benar pintar 
mengendalikan waktu.  
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CATATAN LAPANGAN 
(CL.05) 

 
Observasi  :  Jumat, 21 September 2007 

Fokus   : Pelaksanaan Pembelajaran Mapel IPS  (Geografi) 

Waktu  :   07.00-08.30  

Tempat :   Lapangan Basket dan Kelas Akselerasi II 

Yang diobservasi:   Ibu Rifa, Spd 

 

 Sebelum mengobservasi, terlebih dahulu peneliti meminta ijin kepada guru 

untuk mengamati proses pembelajaran IPS. Setelah diijinkan barulah peneliti 

duduk di belakang kelas agar tidak mengganggu proses belajar-mengajar.  

Dalam mengawali pelajaran, bu Rifa meberikan salam kepada akseleran  

dan akselaran membalas salam dengan serempak. Ibu Rifa meminta akseleran  

mengumpulkan tugas minggu kemarin yaitu sosiodrama dengan tema 

penyimpangan sosial. Setelah tugas dikumpulkan, ibu Rifa meminta tiap-tiap 

kelompok mempraktekan drama tesebut di lapangan basket yang terletak didepan 

kelas akselerasi. Para akseleran tidak setuju dengan alasan malu jika dilihat 

dengan kelas lainya. Dengan sabar ibu Rifa memberikan alasan mengapa drama 

tersebut lebih bagus jika dilakukan di lapangan Basket, setelah akseleran dapat 

menerima alasan tersebut maka mereka pun segera keluar kelas dan mengangkat 

meja dan kursi sesuai dengan keperluan sosiodrama.  

Didalam pelaksanaanya, akseleran nampak masih malu karena kehadiran 

peneliti, sehingga penelitipun berusaha menjelaskan bahwa mereka tidak usah 
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malu dan dianggap tidak ada yang memperhatikan mereka selain gurunya sendiri. 

Tiap-tiap kelompok kemudian diberi masukan oleh teman dan gurunya. 

Setelah semua kelompok melakukan drama, ibu Rifa-pun meminta anak-

anak masuk keruangan kelas dan kemudian membahas semua persoalan mengenai 

penyimpangan sosial. Para akseleran nampak sekali menikmati metode pengajaran 

ini, karena membuat mereka tidak ngantuk dan dapat melihat-lihat lingkungan 

sekeliling. 

Terakhir, ibu rifa memberi tugas kepada anak-anak untuk mengulas 

masalah penyimpangan sosial dan dikumpulkan pada saat bel pelajaran IPS ini 

berakhir.  
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CATATAN LAPANGAN 
(CL.06) 

 

Wawancara : Jumat, 31 Agustus 2007 

Informan  : Ibu Rifa 

Waktu  : 07.00-07.15 

Tempat  : Lapangan Basket  

 
      Wawancara ini dilakukan setelah peneliti melakukan observasi kelas terlebih 
dahulu. Pada hari ini, guru meminta anak untuk keluar dari kelas dan melakukan 
sosio drama di lapangan basket. Sambil menunggu anak menyiapkan peralatan 
yang dibutuhkan, maka peneliti mewawancarai ibu Rifa.  
 
P  : Bagaimana cara ibu untuk membuat rencana belajar dengan anak-anak 

diletakkan diluar ruangan kelas? 
G. 1  : saya memang sudah merencanakan agar ada materi yang bisa kita 

lakukan diluar ruangan kelas kebetulan cawu initerdapat  materi 
penyimpangan sosial. Saya berfikir ini bisa dimainkan menjadi sosiodrama 
sehingga anak-anak dapat  menyerap materi dengan cepat dan dengan 
suasana lebih nyaman . 

P : Bagaimana ibu merencanakan kurikulum aksel yang berbeda dengan 
kurikulum kelas regular? 

G. 1 : Saya melihat di kalender akademik selanjutnya saya melihat standart 
kompetensi, indikator, kemudian untuk pelaksanaanya kita ada bisa 
melakukan tersebut dikelas maupun diluar ruang kelas.  

P : Apakah guru selalu mengikuti terus dari siswa kelas satu sampai tiga? 
G. 1 : kemungkinan betul. Saya juga masih dua tahun mengajar di aksel.  
P :apakah ibu mengetahui system penyeleleksian guru akselerasi? 
G. 1 : saya tidak tahu mengenai hal itu. Pada awal  tahun ajaran kami mendapat 

SK dari kepala sekolah selama satu tahun.  
P : bagaimana pelaksanaan kurikulum yang diterapkan di program ini bu? 
G.1 : biasanya kita melihat rencana pembelajaran yang kita buat. Untuk 

metode pengajaran kita dibebaskan dengan metode apa saja yang penting 
materi dapat terserap anak dengan baik.  

P :  Apa saja kendala ibu dalam mengajar program aksel ini? 
G. 1 : Sebenarnya  sama saja tetapi disini kendalanya anaknya lebih aktif . 
 
P : Bagaimana dengan sarana dan prasarana yang ada bu? Apakah sudah 

dapat dimanfaatkan secara optimum? 
G. 1 : Adanya LCD ataupun TV maka kita sebagai guru bisa leluasa 

menyampaikan materi dengan multimedia.  
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P : Bagaimana dengan sistem pengawasan yang diterapkan kepala sekolah 
dalam kaitanya dengan pengawasan akslerasi ini bu? 

G. 1 : Evaluasi biasanya langsung dari kepala sekolah atau dinas pendidikan.  
P : Bagaimana peran pihak sekolah dalam rangka meningkatkan mutu guru? 
G. 1 : Pihak guru diminta untuk mengikuti pelatihan, dan  workshop. 
P : Bagaiman sikap guru jika menemukan anak tidak semangat untuk 

belajar? 
G. 1 : Biasanya kita memberikan motivasi dan menyarankan agar anak tersebut 

dibawa ke biro psikolog “Kartika”.  
P : terimakasih atas waktu yang telah diberikan ibu terimakasih banyak. 
G. 1 : sama-sama mbak 

EVL 
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CATATAN LAPANGAN 
(CL.07) 

 
Wawancara : Selasa, 2 Oktober 2007 

Informan : Sari 

Waktu  : 08.30-08.45 

Tempat : Depan Kelas Akselerasi 

 
      Wawancara ini dilakukan dengan informan murid akselerasi (akseleran) yang 
bernama Sari.  Pemilihan sari kerena menurut bapak Jarwo, Sari adalah anak yang 
memiliki emosi yang naik turun. Berikut hasil transkripnya: 
P       : bagaimana sistem penyeleksian siswa akselasi? 
M.1 : pertama kita test akademik, kemudian test psikologi meliputi test IQ, 

tes kesehatan, wawancara da lain-lain. 
P     : bagaimana caramu mengatur waktu? 
M.1 : sore saya ada les Inggris, jika malam saya mengerjakan tugas sekolah. 

Sebenarya saya masih ingin bermain tetapi kadang-kadang guru 
memberikan tugas terlalu banyak sehingga tidak ada waktu untuk 
bermain.  

P : sebenarya kamu nyaman tinggal di aksel atau pernah kepikiran untuk 
menjadi kelas reguler aja? 

M.1 : pertama-tama sih ada. Saya sempat sterss dan oleh orang tua saya 
dikirim ke psikiater. 

P     : mengapa kamu sempat stress, siapa yang memilih untuk masuk aksel? 
M.1 : saya sendiri. Pertama hanya daftar aja. Stresnya saya yaitu tugasnya 

banyak dan banyak sekali ulangan. Tidak ada waktu bermain.  
P    :Bagaimana dengan fasilitas yang ada dikelas? 
M.1      : fasilitasnya hampir sama dengan reguler tetapi komputer kita lebih 

banyak, ada piano, mini perpustakaan dan loker. 
P : di akselerasi kan ada outboundnya tempat mana aja yang sudah 

dikunjungi? 
M.1    :   Kita pernah di BMG, UNNES jurusan biologi, disana kita mempelajari 

cara  membedah tikus, kemudian kita juga pernah ke  Jawa Timur, yaitu 
di Bromo, museum kapal selam, argowisata dan wisata bahari lamongan.  

P : pelajaran apa yang paling kamu senangi? 
M.1  : ekonomi. 

R-PD 

LKS-F 

14 



123 
 

 

CATATAN LAPANGAN 
(CL.08) 

 

Wawancara : Selasa, 2 Oktober 2007 

Informan  : Putra 

Waktu  : 08.45-09.00 

Tempat  : Depan Kelas Akselerasi 

 
      Wawancara ini dilakukan dengan informan murid akselerasi (akseleran) yang 
bernama Putra. Putra dipilih oleh peneliti karena peneliti merasa ada bagian yang 
unik dari Putra. Putra dimata teman-temannya merupakan ”siswa Cadangan” yang 
kaya sehingga Putra menjadi bulan-bulanan temannya.  Berikut ini hasil 
transkripnya: 
P   : bagaimana sistem penyeleksian siswa akselasi? 
M.3: sesuai dengan apa yang dikatakan Sari, pertama kita ada test akademik, test 

psikologi, test IQ, tes kesehatan, wawancara dan lain-lain. 
P : apakah kamu juga mengikuti les? 
M.3: saya ikut les inggris, matematika dan les piano. 
(para akseleran yang lain ikut menimpali bahwa putra bagusnya kalo les semua 

bidang studi, diikuti oleh tawa para akseleran yang lain).  
P : pernah tidak merasakan keadaan yang tidak nyaman di sini? 
M.3: ada, karena disini saya sering diledekin teman-teman. saya memang 

cadangan dikelas aksel. saya termasuk cadangan ketiga. Saya bisa masuk 
karena ada peserta aksel yang diterima kemudian mengundurkan diri ke kelas 
reguler, kemudian orang tua saya dipanggil dan akhirnya saya masuk di kelas 
ini. 

P : bagimana caramu mengatasi hal tersebut? 
M.3: saya membuktikan bahwa saya juga bisa seperti teman yang lain.  
P : dengan adanya kamu masuk aksel, bagaimana dengan jadwal bermainmu? 
M.3: Kita masuk  dan pulang sama dengan anak reguler. Untuk jadwal bermain 

kita juga masih bisa bermain.  
P : guru yang menjadi idolamu? 
M.3: guru yang lucu dan tidak pernah marah.  
P : bagimana fasilitas yang ada di kelas ini? 
M.3: fasilitas disini  komputer 3 buah, LCD, TV, loker, mini perpustakaan, piano 

dan lain-lain. Tetapi komputernya ada yang rusak satu.  
P : terimakasih 
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CATATAN LAPANGAN 
(CL.09) 

 
Wawancara : Rabu , 3 Oktober 2007 

Informan : Naura 

Waktu : 09.45-10.00 

Tempat : Depan Kelas Akselerasi 

 
      Wawancara ini dilakukan dengan informan murid akselerasi (akseleran). 
Naura bersama kedua temanya duduk pada kursi yang berada didepan kelas. 
Karena bulan puasa, maka anak-anak hanya duduk-duk di depan kelas atau tetap 
tinggal di dalam kelas. Ketika peneliti meminta naura sebagai informan, naura 
bersedia dan berikut hasil transkripsinya. 
P : apa beda aksel adan reguler? 
M.2  :  jika aksel kurikulumnya dari tiga tahun menjadi dua tahun. Kalau reguler 

tetap tiga tahun. 
P : bagaimana perasaanya masuk ke kelas aksel? 
M.2 :  perasaanya biasa saja, tetapi tetap fokus di pelajaran. 
P    :  bagaimana sistem penyeleksian siswa akaselasi? 
M.2     : untuk testnya kita sama dengan kelas reguler, hanya saja  ada tambahan 

beberapa test  lagi, diantaranya test IQ, tes kesehatan, wawancara dan 
lain-lain. 

P  : menurutmu, pelajaran diaksel  terlalu padat atau tidak? 
M.2    : sebenarnya biasa ajah. Tetapi orang-orang terutama kelas reguler kalo 

melihat kita itu biasanya ada sesuatu yang ”beda”.  
P  : maksudnya? 
M.2 : mereka mengira aksel itu anaknya pintar-pintar, kaya dan sombong. 

Padahal kita tidak seperti itu. Apalagi kalau ada pengumuman pemenang 
dan tepat kebetulan yang menang dari kelas akselerasi. 

P  : menurutmu, kamu kurang waktu untuk bermain apa tidak? 
M.2     : menurut saya, waktu bermain saya sama juga dengan anak yang lain. 

Disini kita masuk, istrirahat dan pulangpun bersama-sama.  
P : apakah ada program istimewa untuk kelas aksel yang tidak ada di 

program reguler? 
M.2 : saya rasa hampir sama, yang membedakan hanyalah kita mendapat 

pendampingan oleh  psikiater dan  terdapat program outbound setahun 
dua kali. 

P : apakah kamu tidak merasa tertekan atau ada beban mental dapat masuk 
di kelas aksel ini? 

M.2 : tidak. Soalnya di waktu SD dulu saya juga masuk kelas aksel. SD saya 
di Isriati.  

P : bagaimana dengan pengajar aksel? 
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M.2 :gurunya enak-enak tetapi semuanya ngasih kita tugas.  
P : bagaiman ciri-ciri guru yang kamu sukai. 
M.2 : yang lucu, tidak pernah marah.  
P : bagaimana dengan fasilitas yang ada disini? 
M.2 :fasilitasnya hampir sama dengan kelas reguler yang SBI, tapi 

penggunaanya jarang digunakan. Hanya beberapa guru saja yang 
menggunakan. Fasilitas yanga sering digunakan adalah LCD, kalau TV 
jarang . 

LKS-F 
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CATATAN LAPANGAN 
(CL.10) 

 
Wawancara : Rabu , 3 Oktober 2007 
Informan : Ibu Happy 
Waktu  : 10.00-10.30 
Tempat : kelas akselerasi I 
 

      Wawancara ini dilakukan setelah peneliti melakukan observasi kelas terlebih 
dahulu. Kali ini kelas yang peneliti observasi adalah kelas aksel I tahun ajaran 
2007/2008. Setelah melihat cara guru membuka materi, kemudian memberikan 
tugas, peneliti meminta guru tersebut untuk wawancara, dengan senang hati guru 
tersebut menyanggupinya dan ketika peneliti mohon maaf jika mengganggu, maka 
ibu Happy mengatakan ini tidak mengganggu pelajran karena anak-anak telah 
diberi tugas untuk melakukan diskusi kelompok dan berikut hasil transkripsinya. 
P  : Bagaimana cara ibu untuk membuat rencana pembelajaran di program 

aksel ini    bu? 
G.2 : Saya melihat standart kompetensi, indikator,kemudian untuk 

pelaksanaanya kita ada di kelas seperti ini, jika mereka ingin suasana yang 
lain kita belajar sambil bermain. 

P : Apakah guru selalu mengikuti terus dari siswa kelas satu sampai tiga? 
G.2 : Iya, kalau yang sudah-sudah memang begitu guru akan mengikuti satu 

sampai kelas tiga.  
P :  Apa saja kendala ibu dalam mengajar program aksel ini? 
G.2 : Sebenarnya  sama saja, tetapi disini kendalanya anaknya lebih aktif dan 

tidak malu untuk bertanya.  
P : Bagaimana dengan sarana dan prasarana yang ada bu? Apakah sudah 

dapat dimanfaatkan secara optimum? 
G.2 : Sarana prasarana menurut saya sudah lengkap, karena disini terdapat 

komputer, LCD, OHP ataupun TV. Tapi untuk pemanfaatanya masih 
kurang optimum karena biasanya guru hanya menggunakan whiteboard 
saja.   

P : bagaimana pelaksanaan kurikulum pada program aksel ini bu? 
G2 : untuk penyampaian materi dilihat pada jadwal yang telah kita buat.  
P : Bagaimana dengan sistem pengawasan yang diterapkan kepala sekolah 

dalam kaitanya dengan pengawasan akslerasi ini bu? 
G.2 : Kepala sekolah kadang-kadang masuk ke kelas.  
P : Bagaimana peran pihak sekolah dalam rangka meningkatkan mutu guru? 
G.2 : Pihak guru diminta untuk mengikuti pelatihan workshop, penataran, 

kemudian sekolah juga menyediakan buku-buku referensi maupun bacaan 
yang relevan yang dapat menunjang kemampuan dan pengetahuan. 

P : Bagaiman sikap guru jika menemukan anak tidak semangat untuk 
belajar? 

G.2 : Biasanya kita memberikan motivasi dan menyarankan agar anak tersebut 
dibawa ke psikater yang telah kita tunjuk.  

P : terimakasih atas waktu yang telah diberikan bu. 
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Nama Sekolah  :  SMP Negeri2 Semarang 
Kelas  /  Semester :  Aksel1 / 1 (satu) 
 
Standar Kompetensi : Mendekripsikan makna proklamasi kemerdekaan dan 

konstitusi pertama 
Kompetensi Dasar : Menunjukkan sikap positif terhadap mekna 

proklamasi kemerdekaan dan suasana kebatinan 
konstitusi pertama 

Indikator : Menunjukkan sikap positif terhadap makna 
proklamasi kemerdekaan dan suasan sidang UUD 
pertama 

Alokasi Waktu :  4 x 40 menit (2xPertemuan). 
 
 
1. TUJUAN PEMBELAJARAN 
 Setelah selesai proses pembelajaran siswa dapat: 
 a. Menunjukkan sikap positif terhadap perjuangan bangsa Indonesia dalam 

mencapai kemrdekaan 
 b. Menunjukkan sikap positif terhadap pentingnya kemerdekaan 
 c. Menunjukkan sikap positif terdap pewarisan nilai-nilai 45 (semangat 

perjuangan) 
 d. Menunjukkan sikap positif dalam mengisi dan mempertahankan 

kemerdekaan 
 
2. MATERI PEMBELAJARAN 
 a. Sikap positif terhadap perjuangan bangsa  Indonesia dalam mencapai 

kemerdekaan 
 b. Sikap positif terhadap pentingnya kemerdekaan 
 c. Menunjukkan sikap positif terhadap pewarisan nilai-nilai 45 
 d. Sikap positif alam mengisi dan mempertahankan kmerdekaan 
 
3. METODE 
 Pendekatan pembelajaran ”Language” (lelang, uji publik, ask, generalisasi 

dan evaluasi)  
 
4. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN 

Pertemuan Pertama 
Pendahuluan 
a. Apersepsi, menanyakan batasan materi yang telah dibahas pada 

pertemuan  sebelumnya 
b. Memberikan motivasi , dengan memberikan hadiah terhadap persiapan 

yang dilakukan dari rumah tentang materi yang akan dibahasnya 
c. Meninformasikan tentang kompetensi yang akan dicapai. 
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  Kegiatan Inti 
  a. Guru menjelaskan kembali secara singkat tentanf perjuangan yang 

dilakukan para pahlawan untuk mencapai kemerdekaan 
  b. Gru meberikan tugas individuil kepada siswa untuk membuat karangan 

dengan tema makna proklamasi bagi kehidupan masyarakat . 
  c.  Beberapa siswa diberikan kesempatanuntuk membacakan karangan 

nya, siswa lain menanggapi . 
  d.  Guru memberika pelusuran. 
  e.  Guru meminta beberapa siswa untuk memberikan penilaian terhadap 

kemerdekaan yang diraakannya. 
 
  Penutup 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi untuk memantapkan 
pemahaman materi yang udah dibahasnya. 

b. Mengadakan post test 
  c. Memberi tugas secara berkelompok guna mempersipkan materi yang 

akan datang berupa telaah buku yang berkaitan dengan materi hukum 
 

Pertemuan Kedua 
Pendahuluan 
a. Apersepsi, menanyakan batasan materi yang telah dibahas pada 

pertemuan  sebelumnya 
b. Memberikan motivasi , dengan memberikan hadiah terhadap persiapan 

yang dilakukan dari rumah tentang materi yang akan dibahasnya 
c. Meninformasikan tentang kompetensi yang akan dicapai. 
 

  Kegiatan Inti 
  a. Guru menjelaskan kembali secara singkat tentanf nilai-nilai 45 an 

hubungannya dengan kehidupan masa kini 
  b. Guru membagi kelompok diskusi siswa 
  c. Setiap kelompok mendiskusikan pentingnya pewarisan nilai-nilai 45 

dalam mengisi kemerdekaan 
  d. Setiap kelompok diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya 
  e. Kelompok lain menganggapinya 
  f. Guru memebri pelurusan dan menyempurnaan. 
 
  Penutup 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi untuk memantapkan 
pemahaman materi yang udah dibahasnya. 

b. Mengadakan post test 
  c. Memberi tugas secara berkelompok guna mempersipkan materi yang 

akan datang berupa telaah buku yang berkaitan dengan materi hukum 
5. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
  *  Buku Teks siswa kelas VII 
 *  Buku pengayaan siswa kelasVII 
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 *  Contoh-contoh norma 
 *  Orang tua dan tokoh-tokoh masyarakat 
 *  Artikel, berita media massa 
 
6. PENILAIAN 
 
Penilaian dilakukan sejak sebelum, sedang, dan sesudah proses pembelajaran.  
 Penilaian tertulis diberikan setelah pertemuan keempat. 
 Pada pertemuan pertama s.d ditekankan pada kegiatan tanya jawab, diskusi, 

aktifitas, dan mengerjakan tuga-tugas. 
 Dalam penilaian tertulis menggunakan model  atau pola pembuatan soal: 

- dari siswa secara individu untuk dikerjakan oleh seluruh siswa 
- dari siswa untuk dikerjakan oleh siswa secara individual 
- dari guru untuk dikerjakan oleg seluruh siswa. 
Caranya: 
- Setiap siswa membuat soal maksimal 2 buah soal, dan setiap soal 

dibacakan untuk dikerjakan seluruh siswa secara bergantian sesuai dengan 
urutan nomor absen. Pada soal yang sudah dibacakan oleh siswa 
sebelumnya, pembaca soal menggunakan soal kedua, dan apabila kedua-
duanya telah dibacakan oleh siswa sebelumnya, maka yang bersangkutan 
dinyatakan dis (gugur) kepadanya dianggap salah, dan siswa yang lainnya 
diberikan bonur (dianggap benar). 

- Setiap siswa membuat sejumlah soal ( 30 – 40 nomor), untuk dikerjakan 
siswa lainnya dengan cara ditukar sesuai dengan mekanisme yang 
ditentukan 

- Guru membuat sejumlah soal untuk dikerjakan siswa dalam satu kelas. 
Dalam penilain aktivitas menggunakan model: 
- Tanya jawab antar siswa, dengan cara menyiapkan soal yang dibuat sendiri 

untuk ditanyajawabkan dengan temannya. 
- Deskripsi indikator-indikator yang dipilihnya sendiri dihadapan guru atau 

siswa lain yang ditunjuk oleh guru 
- Presentasi terhadap sejumlah indikator yang ditentukan guru. 
- Presentasi terhadap laporan kegiatan atau temuan dalam kehidupan di 

lingkungan masyarakat. 
 
      Semarang,    Juli  2007 
 Mengetahui 

 
 

 Kepala SMP2 Semarang    Guru Mapel PKN 
 


