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SARI 

 

Mukaromah, Siti. 2013. Pembelajaran sejarah pada kelas CI/BI (Cerdas 

Istimewa/ Bakat Istimewa) di SMA Negeri 1 Purwokerto. Skripsi, Jurusan Sejarah, 

FIS UNNES. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. 

 

Kata kunci: pembelajaran, sejarah, kelas CI/BI. 

 

Program layanan cerdas istimewa/bakat istimewa pada sekolah menengah 

atas di Indonesia lebih menekankan pada mata pelajaran eksakta. Mata pelajaran 

sejarah sebagai bagian dari ilmu sosial mempunyai peranan dalam upaya 

menanamkan jiwa nasionalisme di kalangan siswa. Mata pelajaran sejarah dituntut 

untuk membekali siswa agar memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme yang 

tinggi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yakni: (1) bagaimanakah 

pelaksanaan pembelajaran sejarah pada kelas Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa 

(CI/BI) di SMA Negeri 1 Purwokerto? (2) kendala apakah yang ditemui dalam 

pelaksanan pembelajaran sejarah pada kelas Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa 

(CI/BI) di SMA Negeri 1 Purwokerto? Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk 

mengetahui pelaksanaan pembelajaran sejarah pada kelas Cerdas Istimewa/Bakat 

Istimewa (CI/BI) di SMA Negeri 1 Purwokerto (2) untuk mengetahui kendala 

dalam pelaksanan pembelajaran sejarah pada kelas Cerdas Istimewa/Bakat 

Istimewa (CI/BI) di SMA Negeri 1 Purwokerto. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian 

berlokasi di SMA Negeri 1 Purwokerto. Teknik pengambilan sampel dilakukan 

dengan menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. Sumber data 

dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber 

primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan. Informan dalam 

penelitian ini adalah guru sejarah, kepala sekolah, pengelola CI/BI, kesiswaan dan 

siswa. Sumber sekunder yang digunakan seperti dokumen sekolah. Teknik 

pengambilan data dilakukan dengan observasi, wawancara serta dokumentasi. 

Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan 

triangulasi teknik. Teknik analisis data menggunakan analisis interaktif, yang 

meliputi dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pembelajaran pada kelas 

CI/BI di SMA Negeri 1 Purwokerto belum menerapkan kurikulum berdiferensiasi 

dan masih menggunakan kurikulum yang sama dengan kelas regular yaitu 

kurikulum 2006. Secara umum pembelajaran sejarah pada kelas CI/BI di SMA 

Negeri 1 Purwokerto tidak terlalu jauh berbeda dengan pembelajaran sejarah di 

kelas regular. Perbedaannya terletak pada sumber belajar dan strategi guru dalam 

mengajarkan materi sejarah. Pembelajaran sejarah di kelas CI/BI ditemukan 

beberapa kendala. Kendala yang dialami oleh guru adalah kesulitan dalam 

managemen waktu karena terkadang terjadi jadwal bentrok antara jadwal siswa 

CI/BI dengan kegiatan sekolah yang mengharuskan semua siswa berpartisipasi. 

Kendala yang lain yakni belum diterapkannya kurikulum berdiferensiasi sehingga 

membuat pembelajaran sejarah di kelas CI/BI tidak berjalan sebagaimana 
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mestinya. Siswa CI/BI juga menemui kendala dalam pembelajaran sejarah yaitu 

adanya perbedaan antara sumber belajar yang satu dengan sumber belajar yang 

lain sehingga membuat siswa bingung saat mempelajarinya. 

Saran yang dapat dikemukakan penulis adalah bagi sekolah yang 

menyelenggarakan kelas CI/BI dalam pelaksanaan pembelajaran hendaknya 

menerapkan kurikulum berdiferensiasi. Bagi pemerintah serta pihak-pihak 

pemerhati pendidikan bagi siswa CI/BI hendaknya mengadakan sosialisasi untuk 

memberikan pengarahan mengenai pengembangan kurikulum berdiferensiasi bagi 

siswa CI/BI kepada sekolah-sekolah yang menyelenggarakan layanan pendidikan 

CI/BI. Bagi sekolah penataan ruang kelas CI/BI seyogyanya tidak terlalu jauh 

dengan kelas lain sehingga interaksi sosial dengan temannya dapat terjamin. 

Penyusunan modul oleh guru hendaknya melibatkan tenaga ahli dalam materi, 

metodologi serta memahami siswa CI/BI.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Hamalik (2008:3) pendidikan adalah suatu proses dalam 

rangka mempengaruhi peserta didik supaya mampu menyesuaikan diri 

sebaik mungkin dengan lingkungannya, dan dengan demikian akan 

menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya untuk 

berfungsi secara adekwat dalam kehidupan masyarakat. Pengajaran 

bertugas mengarahkan proses ini agar sasaran dari perubahan itu dapat 

tercapai sebagaimana yang diinginkan. Fungsi pendidikan adalah 

menyiapkan peserta didik. “Menyiapkan” diartikan bahwa peserta didik 

pada hakikatnya belum siap, tetapi perlu disiapkan dan sedang 

menyiapkan dirinya sendiri. Hal ini menunjuk pada proses yang 

berlangsung sebelum peserta didik itu siap terjun ke kancah kehidupan 

yang nyata. Penyiapan ini dikaitkan dengan kedudukan peserta didik 

sebagai calon warga negara yang baik, warga bangsa dan calon pembentuk 

keluarga baru, serta mengemban tugas dan pekerjaan kelak di kemudian 

hari. 

Menurut Ace Suryadi (2007) pembangunan sistem pendidikan 

nasional merupakan satu kesatuan seluruh komponen pendidikan yang 

saling terkait dan terpadu, serta tujuan untuk mewujudkan masyarakat 

Indonesia yang berkualitas, terampil, cerdas, maju, mandiri, dan modern. 
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Pembangunan pendidikan merupakan bagian penting dari upaya 

menyeluruh dan sungguh-sungguh dari pemerintah dan masyarakat untuk 

meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Keberhasilan dalam 

membangun pendidikan akan memberikan kontribusi besar terhadap 

pencapaian tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan. Oleh karena 

itu, dalam konteks pembangunan nasional secara makro, pendidikan harus 

dilihat sebagai human invesment yang mempunyai perspektif 

multidimensional baik sosial, budaya, ekonomi, dan politik. 

Pendidikan nasional sebagaimana yang tercantum di dalam UU 

No. 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 berfungsi untuk  mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab. 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Pasal 5 (4) menegaskan 

bahwa siswa yang berkecerdasan istimewa mendapat layanan pendidikan 

khusus sesuai dengan kebutuhan dan keunggulannya. Konsekuensi dari 

ketentuan ini mengharuskan diselenggarakannya sistem pembelajaran 

yang khusus termasuk di dalamnya menu kurikulum yang didesain khusus 

untuk layanan siswa cerdas istimewa. Salah satu layanan pendidikan yang 

ada di Indonesia adalah layanan pendidikan bagi siswa cerdas 
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istimewa/bakat istimewa (CI/BI). Layanan pendidikan bagi siswa CI/BI 

dulu dikenal dengan akselerasi. 

Program cerdas istimewa/bakat istimewa mengakomodasi 

kebutuhan dan kemampuan pendidikan yang sangat cerdas serta untuk 

membantu mengembangkan pemikiran kreatif dan keterampilan berfikir 

tingkat tinggi lainnya (Davis, 2012: 100). Kelas cerdas istimewa/bakat 

istimewa di buat supaya siswa yang mempunyai kemampuan lebih tidak 

bosan dalam belajar. Karena dia mudah paham pada level yang rendah dari 

pada teman-temannya. Dengan adanya program cerdas istimewa/bakat 

istimewa juga memberi kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan 

pendidikan dalam waktu yang lebih cepat, seperti pada tingkat SMP dan 

SMA yang umumnya ditempuh dalam waktu tiga tahun dapat ditempuh 

hanya dalam dua tahun. Untuk menuju kelas cerdas istimewa/bakat 

istimewa ini perlu persyaratan kemampuan khusus sehingga siswa tidak 

menanggung beban yang berat. 

Menurut Supriyanto (2012 : 4-6) selama ini di Indonesia, 

kurikulum yang digunakan di sekolah akselerasi masih menggunakan 

kurikulum regular/umum yang memiliki karakter keunggulan normal 

sehingga logikannya menu kurikulum kelas regular kurang sesuai dan 

tidak menantang bagi siswa yang mempunyai keunggulan dalam 

kecepatan maupun kecerdasan di atas rerata. Ketidaksesuaian struktur dan 

muatan kurikulum bagi siswa CI/BI dapat berdampak pada kemunculan 

underachievement. Pembeda antara kurikulm CI/BI dan kurikulum 

http://horick-fisika.blogspot.com/2012/08/kelas-cerdas-istimewa.html
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regular/umum adalah kedalaman dan keluasan isi. Dalam realitanya untuk 

mengejar akselerasi waktu belajar diberlakukan reduksi dalam wujud 

kurikulum yang dipadatkan (compacting curriculum). Hal ini berisiko 

terjadinya ketidakcukupan materi dari tuntutan kompetensi bagi siswa 

CI/BI.   

Pelaksanaan layanan CI/BI harus memberikan situasi yang 

memungkinkan mengembangkan potensi siswa CI/BI secara maksimal 

dengan menyediakan kurikulum yang sesuai. Dalam praktik pembelajaran 

harus dihindari adanya pengulangan materi yang telah dikuasai. Tidak 

boleh terjadi ceiling effect yaitu efek negatif yang muncul karena materi 

yang sudah dimengerti siswa diajarkan kembali. Kedudukan lulusan kelas 

CI/BI adalah penghasil siswa yang mampu menciptakan pembaruan bukan 

manusia konsumer, dalam konteks ini kelas CI/BI mengejar 

pengembangan kecerdasan creative productive yang terus menerus 

berkreasi (Supriyanto, 2012 : 27-32). 

Tujuan penyelenggaraan kelas layanan CI/BI adalah 

mengembangkan kecerdasan kreatif produktif yaitu mencetak siswa yang 

mampu berproduksi menghasilkan sesuatu yang berguna bagi negara dan 

bangsa. Menurut Supriyanto (2012 : 44) banyak selama ini layanan 

pendidikan CI/BI diselenggarakan demi kepentingan lain (bertujuan 

menjadikan sekolah unggul, peningkatan kesejahteraan guru ataupun 

seringkali karena alasan mencari kepopuleran sekolah, mencari nilai 

unggul dan sebagainya). 
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Kurikulum CI/BI perlu dimunculkan secara khusus agar kurikulum 

CI/BI terhindar dari efek yang menekankan domain kognitif yang selama 

ini menjadi stigma utama pelaksanaan pembelajaran CI/BI. Menurut 

Sternberg dalam Supriyanto (2012 : 6) terlalu kuatnya penekanan domain 

kognitif harus diimbangi dengan aspek sintetik dan aspek praktikan agar 

siswa CI/BI yang hebat dalam pengetahuan juga matang dalam emosional 

dan kebutuhan sosial bermasyarakat. Upaya penyeimbangan ini penting 

sebab program akselerasi di Indonesia lebih menekankan pada bidang 

MIPA. 

Salah satu mata pelajaran yang diajarkan di Indonesia adalah IPS 

(ilmu pengetahuan sosial). Ilmu pengetahuan sosial merupakan 

seperangkat fakta, peristiwa, konsep, dan generalisasi  yang berkaitan 

dengan perilaku dan tindakan manusia untuk membangun dirinya, 

masyarakatnya, bangsanya, dan lingkungannya berdasarkan pada 

pengalaman masa lalu yang dapat dimaknai untuk masa kini, dan 

diantisipasi untuk masa yang akan datang. Melalui mata pelajaran IPS, 

peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang 

demokratis, dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai. 

Dengan pengajaran IPS, diharapkan siswa dapat memiliki sikap peka dan 

tanggap untuk bertindak secara rasional dan bertanggungjawab dalam 

memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi dalam kehidupannya. 

IPS juga bertujuan untuk mengembangkan sikap belajar yang baik. 

Artinya dengan belajar IPS anak memiliki kemampuan menyelidiki 
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(inkuiri) untuk menemukan ide-ide, konsep-konsep baru sehingga mereka 

mampu melakukan perspektif untuk masa yang akan datang 

(http://haslindafadillah.blogspot.com). 

Mata pelajaran sejarah merupakan bagian dari ilmu sosial yang 

mempunyai peranan dalam upaya menanamkan jiwa nasionalisme di 

kalangan siswa. Menurut Kasmadi (1996: 13) tujuan pembelajaran sejarah 

adalah untuk menanamkan semangat kebangsaan, cinta tanah air, bangsa 

dan negara, serta sadar untuk menjawab untuk apa ia dilahirkan. 

Pembelajaran sejarah di sekolah-sekolah juga mempunyai peranan penting 

untuk membangun pengetahuan siswa mengenai peristiwa-peristiwa 

penting yang membawa pengaruh besar di masa silam. 

Tujuan dan manfaat mempelajari sejarah menurut Hardati (2007 : 

65) diantaranya adalah untuk memperoleh pengalaman mengenai peristiwa 

sejarah di masa lalu baik positif maupun negatif dijadikan hikmah agar 

kesalahan yang pernah terjadi tidak terulang kembali. Tujuan mempelajari 

sejarah juga untuk mengetahui serta menguasai hukum-hukum sejarah 

yang berlaku agar kemudian dapat dimanfaatkan untuk mengatasi 

persoalan-persoalan hidup pada masa kini dan yang akan datang. Selain itu 

dengan mempelajari sejarah dapat menumbuhkan kedewasaan berfikir, 

memiliki visi atau cara pandang ke depan yang lebih luas serta bertindak 

lebih arif dan bijaksana terutama dalam mengambil keputusan. 

SMA Negeri 1 Purwokerto menyelenggarakan kelas cerdas 

istimewa/bakat istimewa disamping adanya kelas regular. Tidak sedikit 
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pelajar dari luar wilayah Banyumas yang ingin menjadi siswa di SMA 

Negeri 1 Purwokerto. Sekolah tersebut merupakan satu-satunya SMA di 

kabupaten Banyumas yang menyelenggarakan kelas CI/BI. Kelas CI/BI di 

SMA Negeri 1 Purwokerto diselenggarakan sejak tahun ajaran 2010/2011. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru sejarah SMA Negeri 

1 Purwokerto Ibu Erlina Supriyanti pada tanggal 28 Januari 2013 mengajar 

di kelas CI/BI akan menjadi tantangan bagi guru untuk terus belajar dan 

menambah pengetahuan, misalnya saja jika akan memberikan secangkir 

maka guru harus memiliki lebih banyak dari sekedar secangkir. Selain itu 

siswa yang masuk di kelas CI/BI harus pintar dan mampu agar nantinya 

siswa tidak menanggung beban yang berat. Sedangkan berdasarkan hasil 

wawancara dengan Bapak Suradi guru sejarah di SMA Negeri 1 

Purwokerto pada tanggal 25 Januari 2013, dalam kelas CI/BI materi yang 

seharusnya diajarkan dalam waktu enam bulan hanya diajarkan dalam 

empat bulan, jadi Bapak Suradi memilih materi yang akan diajarkan, kalau 

kira-kira materi itu mudah dikuasai oleh siswa maka tidak diajarkan. Kelas 

CI/BI di SMA Negeri 1 Purwokerto diarahkan untuk masuk ke jurusan 

IPA. 

Berdasarkan realita yang telah diungkapkan di atas mengenai 

layanan pendidikan bagi siswa CI/BI yang ada di Indonesia pada 

umumnya lebih menekankan pada bidang MIPA, sedangkan sejarah 

merupakan bagian dari ilmu sosial. Peneliti tertarik ingin mengetahui lebih 

dalam mengenai pembelajaran sejarah pada kelas CI/BI. Berdasarkan 



8 

 

 

uraian tersebut peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul 

“Pembelajaran Sejarah Pada Kelas Cerdas Istimewa/ Bakat Istimewa 

(CI/BI) Di SMA Negeri 1 Purwokerto”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran sejarah pada kelas Cerdas 

Istimewa/bakat Istimewa (CI/BI) di SMA Negeri 1 Purwokerto? 

2. Kendala apakah yang ditemui dalam pelaksanaan pembelajaran sejarah 

pada kelas Cerdas Istimewa/bakat Istimewa (CI/BI) di SMA Negeri 1 

Purwokerto? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah diangkat, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui  pelaksanaan pembelajaran sejarah pada kelas 

Cerdas Istimewa/bakat Istimewa (CI/BI) di SMA Negeri 1 

Purwokerto. 

2. Untuk mengetahui  kendala dalam  pelaksanan pembelajaran sejarah 

pada kelas Cerdas Istimewa/bakat Istimewa (CI/BI) di SMA Negeri 1 

Purwokerto. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis dan 

praktis, yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat teoretis 

Dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan 

serta kendala-kendala pembelajaran sejarah pada kelas Cerdas 

Istimewa/bakat Istimewa (CI/BI) di SMA Negeri 1 Purwokerto. 

Penilitian ini juga bisa digunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya. 

 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

yang baik untuk sekolah yaitu meningkatkan kualitas layanan 

pembelajaran khususnya pada mata pelajaran sejarah, agar 

berguna untuk pengembangan potensi intelektual tinggi siswa. 

b. Bagi Penulis 

Memberi bekal pengetahuan penulis yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pembelajaran sejarah khususnya pada kelas CI/BI 

(Cerdas Istimewa/bakat Istimewa). 

E. Batasan istilah 

Agar tidak terjadi salah persepsi terhadap judul skripsi ini dan agar 

tidak terjadi penafsiran yang meluas sehingga skripsi ini tetap pada 
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pengertian yang dimaksudkan dalam judul, maka diperlukan adanya 

batasan istilah. Adapun istilah tersebut sebagai berikut: 

1. Pembelajaran sejarah 

Widja (1989:23) menjelaskan bahwa pembelajaran sejarah 

adalah perpaduan antara aktivitas belajar dan mengajar yang di 

dalamnya mempelajari tentang peristiwa masa lampau yang erat 

kaitannya dengan masa kini, sebab dalam kemasakiniannyalah masa 

lampau itu baru merupakan masa lampau yang penuh arti. Menurut 

Kasmadi (1996:13) tujuan luhur diajarkannya sejarah pada semua 

jenjang sekolah adalah menanamkan semangat kebangsaan, cinta tanah 

air, bangsa dan negara, serta sadar untuk menjawab untuk apa ia 

dilahirkan. Dalam penelitian ini peneliti mengkhususkan pembelajaran 

sejarah pada sekolah menengah atas yaitu SMA Negeri 1 Purwokerto 

yang difokuskan pada kelas cerdas istimewa/bakat istimewa.   

 

2. Cerdas istimewa/bakat istimewa 

Menurut Colangelo dalam Davis (2012:101) program cerdas 

istimewa/berbakat istimewa atau akselerasi membantu siswa yang 

cerdas secara akademis, tanpa mengubah mereka secara sosial maupun 

emosional. Semua siswa yang luar biasa berbakat (misalnya, mereka 

dengan IQ 150+) jelas-jelas membutuhkan akselerasi. Menurut 

Supriyanto (2012: 25 ) siswa cerdas istimewa mempunyai kemampuan 

belajar yang lebih, kemampuan menerima dan menerapkan 
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pengetahuan jauh lebih cepat dibandingkan dengan siswa biasa. Dalam 

hal ini peneliti memfokuskan pada kelas cerdas istimewa/bakat 

istimewa yang ada di SMA Negeri 1 Purwokerto.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Pembelajaran Sejarah 

1. Pengertian Pembelajaran Sejarah 

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi 

unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur 

yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Manusia 

terlibat dalam sistem pengajaran terdiri dari siswa, guru, dan tenaga 

lainnya, misalnya tenaga laboratorium. Material meliputi buku-buku, 

papan tulis, dan kapur, fotografi, slide dan film, audio dan video tape. 

Fasilitas dan perlengkapan, terdiri dari ruangan kelas, perlengkapan audio 

visual, juga komputer. Prosedur meliputi jadwal dan metode penyampaian 

informasi, praktik, belajar, ujian dan sebagainya (Hamalik, 2008:57). 

Gagne dalam Pribadi (2010: 9) mendefinisikan pembelajaran 

adalah serangkaian aktivitas yang sengaja diciptakan dengan maksud 

untuk memudahkan terjadinya proses belajar. Sedangkan Walter Dick dan 

Lou Carey dalam Pribadi (2010:11) mengemukakan bahwa pembelajaran 

sebagai rangkaian peristiwa atau kegiatan yang disampaikan secara 

terstruktur dan terrencana dengan menggunakan sebuah atau beberapa 

jenis media. 

Menurut Costa dalam Supardan (2007 : 342) sejarah pada 

hakikatnya merupakan catatan seluruh pengalaman baik secara individu 

maupun kolektif bangsa/nation di masa lalu tentang kehidupan manusia. 
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Kuntowijoyo (1995:17) menjelaskan bahwa sejarah adalah rekonstruksi 

masa lalu. Yang direkonstruksikan dalam sejarah adalah apa saja yang 

sudah dipikirkan, dikatakan, dikerjakan, dirasakan, dan dialami oleh 

seseorang. 

Menurut Ali ( 2005:12 ) yang disebut sejarah adalah tiga hal yang 

bulat yaitu: pertama, yaitu kejadian-kejadian peristiwa seluruhnya yang 

berhubungan dengan yang nyata di dalam manusia sekitar kita. Kedua, 

yaitu cerita yang tersusun secara sistematis (serba rapi dan  teratur) dari 

kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa umum.  Ketiga, yaitu ilmu yang 

bertugas menyelidiki perkembangan negara-negara, peristiwa-peristiwa 

dan kejadian-kejadian lampau. 

Menurut Akbar (2010: 104) sejarah merupakan cabang ilmu 

pengetahuan yang menelaah tentang asal-usul dan perkembangan serta 

peranan masyarakat di masa lampau berdasarkan metode dan metodologi 

tertentu. Pengetahuan masa lampau terkait dengan pendidikan di sekolah 

dasar hingga menengah mengandung nilai-nilai kearifan yang dapat 

digunakan untuk melatih kecerdasan, membentuk watak dan kepribadian 

peserta didik. Menurut Kochhar (2008:67) pelajaran sejarah merupakan 

kajian ilmiah tentang manusia, kesuksesan dan kegagalannya, dan evolusi 

masyarakat, beserta berbagai aspeknya: politik, ekonomi, sosial, kultural, 

seni keagamaan dan sebagainya. 

Pembelajaran sejarah adalah perpaduan antara aktivitas belajar dan 

mengajar yang di dalamnya mempelajari tentang peristiwa masa lampau 
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yang erat kaitannya dengan masa kini, sebab dalam kemasakiniannyalah 

masa lampau itu baru merupakan masa lampau yang penuh arti. 

Pembelajaran sejarah memiliki peran fundamental dalam kaitannya 

dengan guna atau tujuan dari belajar sejarah, melalui pembelajaran sejarah 

dapat juga dilakukan penilaian moral saat ini sebagai ukuran menilai masa 

lampau (Widja, 1989:23). Pembelajaran sejarah yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah aktivitas belajar mengajar yang dilakukan di kelas 

CI/BI yang di dalamnya mempelajari tentang peristiwa masa lampau yang 

erat kaitannya dengan masa kini. 

Menurut Kasmadi (1996:2) dalam pengajaran sejarah, metode dan 

pendekatan serta model yang telah dipilih, merupakan alat komunikasi 

yang baik antara pengajar dan anak, sehingga setiap pengajaran dan setiap 

uraian sejarah yang disajikan dapat memberikan motivasi belajar. Banyak 

elemen untuk pengajaran sejarah, elemen utamanya antara lain berupa: 

menumbuhkan minat anak didik terhadap subjek pengajaran; memberikan 

penekanan terhadap topik yang penting; membangkitkan kemauan anak 

didik untuk berdiskusi; setiap anak mampu memberikan tanggapan atau 

respon; memberikan ganjaran yang memadai kepada anak untuk setiap 

tanggapan yang diberikan. Elemen lain, tidak bersikap otoriter terhadap 

anak, seolah-olah pengajarlah yang paling tahu; berikan pendapat dan 

catatan setiap kali akan mengakhiri diskusi. Peranan pengajaran sejarah 

tidak menjadi penting jika seluruh anak didik tidak berpartisipasi. 
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2. Pengajaran Sejarah pada Sekolah Menengah Atas 

Menurut Kuntowijoyo (1995:3-4) sejarah untuk anak SD dapat 

dibicarakan dengan pendekatan estesis. Artinya sejarah diberikan semata-

mata untuk menanamkan rasa cinta kepada perjuangan, pahlawan, tanah 

air, dan bangsa. Untuk SMP sejarah diberikan dengan pendekatan etis. 

Kepada siswa ditanamakan pengertian bahwa mereka hidup bersama 

orang, masyarakat, dan kebudayaan lain, baik yang dulu maupun sekarang. 

Diharapkan setelah lulus SMP, selain mencintai perjuangan, pahlawan, 

tanah air, dan bangsa, mereka juga tidak canggung dalam pergaulan 

masyarakat yang semakin majemuk. Kepada anak SMA yang mulai 

bernalar, sejarah harus diberikan secara kritis. Mereka diharapkan sudah 

bisa berpikir mengapa sesuatu terjadi, apa yang sebenarnnya telah terjadi, 

dan kemana arah kejadian-kejadian itu. 

Menurut Kasmadi (1996:9) seorang pengajar sejarah seperti di 

SMA diperlukan kemampuannya dalam memilih metode dan model 

pelajaran yang dapat digunakan untuk melaksanakan metode yang 

dipilihnya. Jika pengajar sejarah hanya menetapkan satu metode dan satu 

model saja dalam setiap menyajikan pelajarannya, maka pelajaran sejarah 

akan menjadi tidak menarik dan membosankan. Pada akhirnya pelajaran 

sejarah akan dijauhi oleh anak didik dan ditakuti bukan karena sukarnya 

seseorang mempelajari sejarah, tetapi karena membosankan, tidak menarik 

dan anak didik menganggap hanya membuang-buang waktu saja untuk 

mempelajari sejarah. Kesalahan tidak terletak pada anak didik tetapi pada 
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pengajar sepenuhnya. Pengajar sejarah harus mampu memanipulasi 

perhatian anak. 

Menurut Washle dalam Kasmadi (1996:82-92) menegaskan bahwa 

mengajarkan sejarah pada anak-anak SMA merupakan suatu proses “of 

grappling with subject matter”. Keterampilan ini dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

a) Kemampuan memperoleh informasi kesejarahan 

Terdapat empat cara untuk mendapatkan informasi suatu topik 

kesejarahan, yakni membaca, mendengar, diskusi, membuat catatan, 

menggunakan buku teks dan buku referensi, menggunakan 

perpustakaan, mengorganisasikan buku catatan dengan efisien, menaruh 

perhatian terhadap istilah dan ejaan, membaca peta, grafis, chart, dan 

tabel. 

b) Kemampuan menilai informasi sejarah 

Mempelajari sejarah adalah mempelajari peristiwa manusia 

yang kompleks sehingga kemampuan atau ketrampilan menilai 

informasi kesejarahan yang kompleks itu haruslah cermat. Beberapa 

kriteria kemampuan dapat diperhatikan sebagai berikut: relevan, 

membedakan sebab-sebab yang utama dan yang tidak utama, 

mempertimbangkan suatu masalah, diterima atau tidak, pengamatan 

terhadap efek-efek penyebab, membuat perbandingan, membedakan 

antara fakta dan pendapat, membedakan fakta dari motif, memahami 
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pernyataan yang bias, menarik suatu simpulan, serta mengamati 

kekeliruan yang lazim. 

c) Kemampuan menggunakan (khusus ekspresi) pengetahuan 

Kemampuan memanfaatkan pengetahuan sejarah dimulai sejak 

anak diwajibkan untuk selalu membaca. Kegiatan membaca dapat 

berupa membaca fragmen dari bahan pelajaran pengajar, buku-buku, 

baik buku teks, buku referensi, atau buku sejarah yang lain, ataupun 

mereka mengerjakan evaluasi yang didasarkan atas informasi atau 

pengetahuan yang dibaca. Dalam kesempatan ini, segala opini dari 

masalah/ isu/ tanggapan dan sebagainya dapat saja dipahami. Dengan 

demikian kemampuan memanfaatkan pengetahuan sejarah dapat 

ditunjukan dari hari ke hari. Dengan kemampuan untuk memanfaatkan 

pengetahuan sejarah secara efektif, maka seorang anak mampu 

menemukan hal-hal baru atau dapat memanfaatkan untuk kemampuan 

yang lain. 

Pengajar dapat menilai kemampuan anak dengan memberikan 

latihan-latihan menulis topik-topik kesejarahan tertentu atau 

memberikan ujian akhir dengan bentuk ujian mengarang (dengan waktu 

yang cukup), atau juga dengan memberikan kesempatan bertanya dan 

berdiskusi yang cukup. Dengan mempelajari sejarah secara baik dan 

penuh minat akan menumbuhkan sikap dan semangat sebagai warga 

negara yang baik, mampu menghargai perjuangan bangsanya, sadar 
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mengapa mereka tumbuh sebagai bangsa, bagaimana peranan dalam 

masyarakat baik di dalam, maupun sebagai warga dunia. 

Menurut Kasmadi (1996:5) pengajar sejarah harus mampu 

mengalihkan pemikiran tokoh sejarah atau peristiwa sejarah dari masa 

lampau kepada anak didik sehingga mampu mempelajari kegunaannya 

bagi kelangsungan hidup manusia. Pengajar sejarah dapat dikatakan 

sebagai orang yang berperan menjembatani antar generasi masa lampau 

dan generasi masa kini bahkan persiapan kepada generasi yang akan 

datang. 

Adanya pembelajaran sejarah di sekolah mulai dari jenjang SD, 

SMP, dan SMA karena sejarah sangat berguna. Orang tidak akan 

belajar sejarah kalau tidak ada gunanya. Sejarah itu berguna secara 

intrinsik dan ekstrinsik. Secara intrinsik, sejarah berguna sebagai 

pengetahuan. Setidaknya ada empat guna intrinsik, yaitu (1) sejarah 

sebagai ilmu, (2) sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau, (3) 

sejarah sebagai pernyataan pendapat, dan (4) sejarah sebagai profesi. 

Guna ekstrinsik sejarah adalah sumbangan di luar dirinya. Secara umum 

sejarah mempunyai fungsi pendidikan, yaitu sebagai pendidikan (1) 

moral, (2) penalaran, (3) politik, (4) kebijakan, (5) perubahan, (6) masa 

depan, (7) keindahan, dan (8) ilmu bantu. Selain sebagai pendidikan, 

sejarah juga berfungsi sebagai (9) latar belakang, (10) rujukan, dan (11) 

bukti (Kuntowijoyo, 1995:19-24). 
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3. Sasaran Umum Pembelajaran Sejarah 

Kasmadi (1996:13-14) menjelaskan bahwa tujuan luhur 

diajarkannya sejarah pada semua jenjang sekolah adalah: menanamkan 

semangat kebangsaan, cinta tanah air, bangsa dan negara, serta sadar untuk 

menjawab untuk apa ia dilahirkan. Pelajaran sejarah merupakan salah satu 

unsur utama dalam pendidikan politik bangsa, lebih jauh lagi pengajaran 

sejarah merupakan sumber inspirasi terhadap hubungan antar bangsa dan 

negara. Anak memahami bahwa ia merupakan bagian dari masyarakat 

bangsa dan negara. 

Menurut Akbar (2010:105-106) mata pelajaran sejarah pada 

sekolah menengah atas bertujuan agar peserta didik mempunyai 

kemampuan sebagai berikut: (1) Membangun kesadaran peserta didik 

tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah proses dari 

masa lampau, masa kini, dan masa depan, (2) Melatih daya kritis peserta 

didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada 

pendekatan ilmiah dan metodologi keilmuan, (3) Menumbuhkan apresiasi 

dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah sebagai bukti 

peradaban bangsa Indonesia di masa lalu, (4) Menumbuhkan pemahaman 

peserta didik terhadap proses terbentuknya bangsa Indonesia melalui 

sejarah yang panjang dan masih berproses hingga masa kini dan masa 

yang akan datang, serta (5) Menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta 

didik sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki rasa bangga dan 
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cinta tanah air yang dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang 

kehidupan baik nasional maupun internasional.  

Menurut Kochhar (2008:27-32) yang menjadi sasaran umum 

pembelajaran sejarah diantaranya adalah mengembangkan pemahaman 

tentang diri sendiri. Memberikan gambaran yang tepat tentang konsep 

waktu, ruang, dan masyarakat. Membuat masyarakat mampu 

mengevaluasi nilai-nilai dan hasil yang telah dicapai oleh generasinya. 

Mengajarkan toleransi, menanamkan sikap intelektual, dan memperluas 

cakrawala intelektualitas. Mengajarkan prinsip-prinsip moral, 

menanamkan orientasi ke masa depan. Memberikan pelatihan mental, 

melatih siswa menangani isu-isu kontroversial. Membantu mencarikan 

jalan keluar bagi berbagai masalah sosial dan perseorangan. 

Memperkokoh nasionalisme, mengembangkan pemahaman internasional 

dan mengembangkan keterampilan-keterampilan yang berguna. 

B. Hakikat Kelas Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa pada Sekolah 

Menengah Atas 

Seorang anak dengan kecerdasan atau kemampuan bakat luar biasa 

adalah suatu “berkah” bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk 

keluarga dan masyarakat juga. Anak seperti itu tumbuh dengan janji akan 

mengalami pendidikan yang sukses dan memuaskan, dan pada akhirnya 

menggapai karier yang tinggi serta kehidupan pribadi yang memuaskan 

(Davis, 2012:1). 
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Kustawan ( 2012:17)  menjelaskan  penyeleggaraan pendidikan 

khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau 

bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan formal 

TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau bentuk lain yang 

sederajat. Program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki 

potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa program 

percepatan dan/atau program pengayaan. 

Anak yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa 

adalah anak yang secara significant memiliki potensi di atas rata-rata 

dalam bidang kemampuan umum, akademik khusus, kreativitas, 

kepemimpian, seni, dan/atau olahraga. Proses mengidentifikasi peserta 

didik cerdas istimewa dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

multidimensional. Artinya kriteria yang digunakan lebih dari satu (bukan 

sekedar intelegensi). Batasan yang digunakan adalah peserta didik yang 

mempunyai dimensi kemampuan umum pada taraf cerdas ditetapkan skor 

IQ 130 ke atas dengan pengukuran menggunakan skala Wechsler 

(Kustawan, 2012:32). 

Prosedur identifikasi anak-anak cerdas dan berbakat istimewa 

harus didahului dengan pemahaman yang baik mengenai karakteristik 

mereka. Pengidentifikasian tersebut memungkinkan guru untuk 

mengevaluasi kebutuhan pendidikan murid-murid mereka, sehingga pada 

akhirnya dapat memberikan program yang sesuai bagi perkembangan yang 

optimal kecerdasan dan keberbakatan itu. Prosedur identifikasi ini harus 
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konsisten dengan definisi kontekstual yang digunakan dan harus dapat 

mengukur berbagai kemampuan yang berbeda (Savira, 2008:2). 

Menurut Ishartiwi (2009:9) syarat penerapan model inklusif 

layanan pendidikan khusus anak CI/BI seperti pada jenjang SMA, 

diantaranya adalah: (1) kebijakan pemerintah yang mendukung 

fleksibilitas manajemen pendidikan untuk pemanfaatan bersama sumber 

daya pendidikan, (2) kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan yang 

mendukung pengembangan berbagai potensi siswa (akademik, bakat, 

khusus, personal sosial), yang secara operasional termasuk kelengkapan 

kurikulum dan kelengkapan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan 

keperluan pembinaan potensi siswa CI/BI (antara lain: modul 

pembelajaran, panduan pelaksanaan, perangkat uji kinerja, dan teknologi 

informasi untuk pembelajaran), (3) Kemampuan memadai dari SDM 

pendidik dan kependidikan baik di tingkat pengambil kebijakan maupun 

ditingkat sekolah, agar memenuhi kompetesi dan memiliki persepsi sama 

tentang CI/BI.  

1. Pengertian Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa 

Menurut Davis (2012: 100) program cerdas istimewa/bakat 

istimewa merujuk pada upaya untuk membuat siswa mempelajari materi 

secara lebih cepat. Hal ini berarti membolehkan siswa yang lebih muda 

untuk mempelajari kurikulum yang biasanya diberikan untuk siswa yang 

lebih tua. Sedangkan Colangelo dalam Davis (2012:101) menyatakan 

bahwa program cerdas istimewa/bakat istimewa atau akselerasi membantu 
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siswa yang cerdas secara akademis, tanpa mengubah mereka secara sosial 

maupun emosional. Semua siswa yang luar biasa berbakat (misalnya, 

mereka dengan IQ 150+) jelas-jelas membutuhkan akselerasi. 

Menurut Silverman dalam Supriyanto (2012 : 25-26), cerdas 

istimewa dimaknakan sebagai perkembangan yang tidak sebagaimana 

mestinya dalam kemampuan pengetahuan level tinggi dan dalam intensitas 

paling tinggi dalam menciptakan pengalamannya sendiri serta kesadaran 

atas perbedaan dari perkembangan secara normal. Menurut Maryland 

Report dalam Ishartiwi ( 2009:5 ) definisi cerdas istimewa dan berbakat 

istimewa yang termasuk kedalam kelompok anak cerdas berbakat adalah 

mereka yang secara profesional diidentifikasi memiliki kemampuan 

unggul dalam bidang : (1) kemampuan intelektual umum, (2) bidang 

akademik tertentu, (3) kreativitas atau pemikiran produktif, (4) 

kepemimpinan, (5) kemampuan dalam bidang seni, (6) psikomotor. 

Jill dalam Supriyanto (2012: 23) menegaskan bahwa siswa cerdas 

istimewa adalah siswa yang diidentifikasi oleh tenaga professional dan 

mempunyai kemampuan pencapaian kinerja tinggi. Kinerja tinggi 

ditunjukkan dengan pencapaian dan mempunyai potensi kemampuan 

dalam salah satu area atau kombinasi beberapa area bidang studi. 

Sedangkan Robert Sternberg dalam Supriyanto (2012 : 24-25) menyatakan 

bahwa siswa cerdas istimewa bukan entitas yang monolistik bentuknya, 

melainkan terbentuk dari berbagai aspek atau serial kompetensi. Robert 
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menyebutkan ada tiga jenis utama kecerdasan istimewa yaitu analitik, 

sintetik, dan praktikal. 

Ishartiwi (2009:5) menyatakan bahwa anak dengan cerdas 

istimewa dan bakat istimewa tidak menunjuk kepada mereka yang 

memiliki intelektual tinggi yang dimanifestasikan dalam prestasi 

akademik, tetapi juga mereka yang mempunyai bakat tertentu dalam satu 

atau lebih bidang baik itu seni, olahraga dan lain-lain. Anak dengan 

kecerdasan istimewa juga bisa memiliki bakat istimewa dan sebaliknya. 

Anak dengan kecerdasan istimewa juga bisa menampilkan diri sebagai 

underachiever di sekolahnya. 

Monks dalam Savira (2008:1) menyebut anak cerdas 

istimewa/bakat istimewa adalah anak dengan perkembangan yang cepat 

mendahului teman sebaya itu sebagai anak yang mengalami lompatan 

perkembangan. Salah satu karakter yang menonjol dari anak-anak cerdas 

dan berbakat istimewa ini adalah keunikan dalam hal menerima stimulus 

atau rangsangan. Cerdas istimewa/bakat istimewa yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah siswa yang mempunyai kecerdasan/bakat yang luar 

biasa dan dapat menyelesaikan program pendidikannya lebih cepat dari 

waktu yang ditentukan pada setiap jenjang pendidikan, dalam hal ini yaitu 

siswa yang ada pada kelas CI/BI di SMA Negeri 1 Purwokerto. 
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2. Landasan Yuridis Layanan Pendidikan CI/BI (Cerdas 

Istimewa/Bakat Istimewa) 

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 menyebutkan bahwa setiap 

warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Landasan ini 

menghilangkan diskriminasi baik oleh latar belakang ekonomi, etnis 

maupun kondisi lainnya. Hal ini membawa konsekuensi  siswa yang 

berkecerdasan istimewa tidak didiskriminasikan secara tidak adil dengan 

memberlakukan secara sama dengan siswa regular. Tidak adil karena 

siswa yang berbeda dikenai layanan yang sama dengan layanan regular. 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat 4 yang 

menyebutkan bahwa warga negara yang memiliki kecerdasan dan bakat 

istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Pendidikan khusus 

mempunyai konotasi layanan dan komponen pembelajaran yang berbeda 

(diferensiasi). Perhatian khusus kepada anak kecerdasan dan bakat 

istimewa merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan potensi 

peserta didik secara utuh dan optimal. 

Undang-Undang nomor 23/2002 yang mengamanatkan bahwa anak 

yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk 

memperoleh pendidikan khusus. Supriyanto (2012:10) menyatakan bahwa 

pemberian pendidikan khusus bukan hanya memberikan kesempatan 

memperoleh pendidikan tetapi juga mengondisikan pada peluang 

pengembangan potensi khusus dan kebutuhan yang anak miliki. 
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Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 32 ayat 1 

menyebutkan bahwa 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. Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 15 menyebutkan jenis pendidikan mencakup 

pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan 

khusus. 

 

3. Karakteristik Siswa Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa 

Menurut Hoogeven dalam Savira (2008:2) sinyal-sinyal individu 

cerdas dan berbakat istimewa dapat dideteksi melalui sinyal tumbuh 

kembang, personalitas, dan intelektualitas. Perkembangan individu cerdas 

berbakat mempunyai tingkat perkembangan yang berbeda dengan anak-

anak lain sebayanya yang dapat diamati dari apa yang muncul dalam 

sinyal-sinyal tersebut. 

Menurut Dabrowski seperti yang dikutip oleh Savira (2008:2) 

tumbuh kembang anak cerdas dan berbakat istimewa memiliki 

perkembangan yang overexcitibility (superstimulatibilitas) dalam aspek 

tumbuh kembangnya. Dabrowski juga menyatakan bahwa perkembangan 

yang overexcitibility dijelaskan dengan gambaran bahwa seorang anak 

cerdas dan berbakat istimewa berkembang dalam kondisi yang sangat 

(ekstrim) sensitif dalam beberapa area. Area tumbuh kembang yang 
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dimaksud adalah area psikomotor, intelektual, sensualitas, imajinasi, dan 

emosi. 

Anak cerdas dan berbakat istimewa mempunyai karakteristik 

perilaku dan personalitas. Menurut Webb dalam Safira (2008:2) faktor 

personalitas mengenai anak cerdas dan berbakat istimewa juga perlu 

mendapatkan perhatian. Personalitas atau kepribadian anak-anak cerdas 

dan berbakat istimewa banyak dipengaruhi oleh tumbuh kembang yang 

khusus pula dan seringkali memiliki kemiripan dengan berbagai gangguan 

perilaku dan mental, sehingga apabila identifikasi tidak dilakukan dengan 

hati-hati maka anak-anak kelompok ini dapat masuk ke dalam diagnosa 

lain yang tidak menguntungkan bagi mereka.  

Santosa (2012) menyatakan bahwa anak cerdas istimewa dan 

berbakat istimewa (gifted) berbeda dengan anak cerdas (brigth/higt 

achiever). Anak-anak cerdas tidak bisa dimaksukkan ke dalam kelompok 

gifted karena mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Sekalipun anak 

cerdas juga memiliki tingkat intelegensi yang tinggi, namun kemampuan 

mereka dalam analisis, abstraksi dan kreativitas tidak seluar biasa anak-

anak CI/BI. Berikut adalah perbedaan karakteristik antara anak CI/BI 

dengan anak cerdas. 
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Tabel 1. Perbedaan karakteristik antara anak CI/BI dengan anak cerdas 

 

Cerdas/Berbakat istimewa 

(Gifted-talented) 

Cerdas 

(Bright/ High Achiever) 

Mempersoalkan pertanyaan Menjawab pertanyaan dengan benar  

Penasaran dengan sesuatu  Berminat dengan sesuatu 

Terlibat secara emosional, mental 

dan fisik 

Menunjukkan perhatian 

Punya gagasan yang aneh, konyol 

dan di luar keumuman 

Punya gagasan yang bagus, populer  

Jarang belajar, hasil ujian bagus  Bekerja keras untuk sukses ujian 

Memperluas konteks jawaban  Menjawab soal sesuai dengan yang 

ditanyakan  

Di luar kelompok, berprestasi normal  Di puncak daftar peserta didik 

berprestasi  

Gemar kompleksitas  Suka linearitas  

Pengamat yang kritis, bawel  Pemerhati yang baik 

Menyimak untuk siap berdebat  Mendengarkan dengan penuh minat  

 (Sumber: CGIS-Net Assessment systems, dalam Santosa) 

 

4. Tujuan dan Fungsi Penyelenggaraan Layanan Cerdas Istimewa/Bakat 

Istimewa 

Pelaksanaan pembelajaran untuk siswa CI/BI atau siswa akselerasi 

di Indonesia selama ini menerapkan sistem percepatan. Percepatan waktu 

yang dimaksud adalah pendidikan untuk siswa SMA yang seharusnya 

ditempuh dalam waktu 3 tahun untuk siswa CI/BI hanya ditempuh dalam 
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waktu 2 tahun, sehingga menghemat waktu 1 tahun (Sujinah, 2012:248). 

Adapun tujuan secara luas diselenggarakannya layanan cerdas 

istimewa/berbakat istimewa yang dikemukakan Renzulli dalam Supriyanto 

(2012: 14-16 ) sebagai berikut: 

a. Mengembangkan potensi keberbakatan siswa melalui asesmen 

keunggulan siswa secara sistematik. 

b. Peningkatan kinerja akademik di dalam bidang regular. Tujuan ini 

harus dipastikan ada jaminan bahwa materi kurikulum regular 

sudah dikuasai oleh siswa CI/BI. 

c. Mendorong secara terus-menerus pertumbuhan profesionalitas dari 

sebagian siswa CI/BI dalam kelas. 

d. Menciptakan masyarakat belajar yang menjunjung perbedaan 

individu, respek, dan memelihara sikap menghargai pihak lain. 

e. Menerapkan prosedur demokratis di sekolah termasuk 

mengakomodasi putusan dari siswa, orang tua secara adil. 

Menurut Yoenanto (2010: 89-90) tujuan dari program cerdas 

istimewa/berbakat istimewa antara lain: 

a. Memberikan kesempatan kepada peserta didik cerdas/bakat 

istimewa untuk mengikuti program pendidikan sesuai dengan 

potensi kecerdasan yang dimilikinya. 

b. Memenuhi hak asasi peserta didik cerdas istimewa/bakat istimewa 

sesuai kebutuhan pendidikan bagi dirinya. 
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c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran bagi 

peserta didik cerdas istimewa/bakat istimewa. 

d. Membentuk manusia berkualitas yang memiliki kecerdasan 

spiritual, emosional, sosial, dan intelektual serta memiliki 

ketahanan dan kebugaran fisik. 

e. Membentuk manusia berkualitas yang kompeten dalam 

pengetahuan dan seni, berkeahlian dan berketerampilan, menjadi 

anggota masyarakat yang bertanggung jawab, serta mempersiapkan 

peserta didik mengikuti pendidikan lebih lanjut dalam rangka 

mewujudkan tujuan pendidikan nasioanl 

Kustawan (2012: 16) mengemukakan bahwa penyelenggaraan 

pendidikan khusus seperti program cerdas istimewa/bakat istimewa 

mempunyai beberapa fungsi, diantaranya adalah: 

a. Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan berfungsi 

memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang 

mempunyai kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena 

kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial. 

b. Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi 

kecerdasan dan/atau bakat istimewa berfungsi mengembangkan 

potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai 

dengan karakteristik keistimewaanya. 
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5. Kurikulum untuk Siswa CI/BI 

a) Filosofi Kurikulum Untuk Siswa CI/BI 

Smutny dalam Sujinah (2012:247) menyatakan bahwa 

kurikulum bagi siswa CI/BI pada dasarnya berusaha untuk 

menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa CI/BI. 

Menurut Supriyanto (2012:28-29) kurikulum untuk peserta didik cerdas 

istimewa dikembangkan berdasarkan pandangan berbagai filosofi 

sehingga mempunyai cara pandang mengenai konsep dan kedudukan 

kurikulum sendiri. Adapun filosofi kurikulum CI/BI adalah sebagai 

berikut: 

a. Kurikulum sebagai proses pengembangan pengetahuan. Kurikulum 

bagi siswa CI/BI didesain untuk melayani kebutuhan siswa yang 

berkarakter dominan dalam sisi akademik sehingga ketersediaan 

kurikulum yang menantang sangat diperlukan untuk menstimulasi 

karakternya. 

b. Kurikulum sebagai teknologi. Filosofi ini memandang bahwa 

pembelajaran akan menjadi efektif dan efisien terrealisir apabila 

sistem pembelajaran telah disesuaikan secara keseluruhan bukan 

hanya secara bagian per bagian. 

c. Kurilukum sebagai orientasi yang disesuaikan dengan pribadi. 

Pandangan ini menganggap kurikulum sebaiknya dikembangkan 

dari basis minat siswa CI/BI sehingga muatan kurikulum dapat 

bertindak sebagai instrumen pengembang pribadi. Filosofi 
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kurikulum mengarah pada orientasi kurikulum harus bercorak 

diferensiasi dan menantang sebab kurikulum harus difungsikan 

sebagai upaya pemenuhan keperluan pribadi siswa CI/BI yang 

memiliki keunikan. 

d. Kurikulum sebagai rekonstruksi sosial. Filosofi ini menghendaki 

kurikulum CI/BI harus bertujuan untuk menyiapkan siswa CI/BI 

menjadi agen perubahan sosial. Konsekuensinya isi kurikulum 

harus mencerminkan sosial dan budaya. 

e. Kurikulum sebagai pengarah pembentukan karier profesionalitas. 

Filosofi ini menekankan bahwa isi kurikulum seharusnya 

difungsikan sebagai salah satu cara mempersiapkan siswa CI/BI 

dalam pekerjaan yang akan dimasuki setelah lulus. 

 

b) Landasan Paedagogik Pengembangan Kurikulum 

Landasan paedagogik yang dimaksud adalah landasan yang 

berkaitan dengan penyajian materi pembelajaran. Tomlinson dalam 

Supriyanto (2012 : 10) ide penyelenggaraan kelas dengan pengajaran 

diferensiasi bertujuan mengakomodasikan perbedaan cara belajar siswa 

CI/BI dan sebagai salah satu cara untuk memperbaiki penyelenggaraan 

pembelajaran yang tidak cocok dengan kebutuhan.  

Supriyanto (2012: 10-11) menjelaskan kebutuhan melakukan 

diferensiasi merupakan tuntutan karakter dan kebutuhan siswa yang 

mengharuskan tersedianya desain instruksional yang berbeda dengan 
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pembelajaran kelas regular. Keharusan memberikan pembelajaran yang 

sesuai, secara paedagogik diteorikan oleh Vygotski yang dikenal 

dengan teori Zona Proximal Development. Teori ini menegaskan siswa 

CI/BI memerlukan bantuan pendidikan dalam berbagai tingkatan 

sehingga rentangan bantuan bergerak dari siswa yang hanya mampu 

menyelesaikan tugasnya apabila diberikan bantuan sampai pada siswa 

yang mampu menyelesaikan tugas dengan tanpa bantuan dari guru. 

Siswa CI/BI memerlukan kurikulum khusus dengan bobot 

tingkatan materi yang lebih tinggi dari siswa regular yang dinamakan 

dengan kurikulum diferensiasi. Tujuan utama perancangan kurikulum 

yang berkualitas yaitu memenuhi diferensiasi yang sesuai dengan 

karakter siswa CI/BI dikembangkan untuk mendapatkan pemahaman 

yang mendalam terhadap materi ajar (Supriyanto, 2012:11).  

 

c) Pengembangan Kurikulum Diferensiasi  

Pentingnya kurikulum dalam pengoptimalisasian potensi siswa 

CI/BI dapat disikapi dengan mengembangkan kurikulum yang sesuai 

dengan kebutuhan dan tingkat kecerdasan siswa (Murtianto, 2013:59). 

Menurut Sujinah (2012:247) kebutuhan pengembangan kurikulum 

khusus ini menjadi sangat penting ketika muncul Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan dan Peraturan Pemerintah No 66 tahun 2010 tentang 

Penyempurnaan PP RI Nomor 17 tahun 2010. Dengan layanan 
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pembelajaran yang sesuai akan diperoleh hasil belajar yang maksimal 

dan sekaligus pengembangan potensi yang optimal. 

Munandar dalam Murtianto (2013: 59) kurikulum 

berdiferensiasi merupakan jawaban terhadap perbedaan dalam minat 

dan kemampuan anak didik. Menurut Wafi (2012:36) pemaknaan 

kurikulum diferensiasi cukup beragam diantaranya; (a) Kurikulum 

diferensiasi adalah kurikulum yang memberi pengalaman pendidikan 

yang disesuaikan dengan minat dan kemampuan intelektual peserta 

didik, (b) Kurikulum diferensiasi adalah kurikulum yang menantang 

sesuai dengan kemampuan peserta didik. Kurikulum yang mempunyai 

karakter cepat belajar, mampu menyelesaikan problem lebih cepat 

maupun keunggulan lain, (c) Kurikulum berdiferensiasi adalah 

kurikulum nasional dan lokal yang dimodifikasi dengan penekanan 

pada materi esensial dan dikembangkan melalui sistem eskalasi yang 

dapat memacu dan mewadahi secara integrasi pengembangan potensi 

peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 

Menurut Hawadi seperti yang dikutip oleh Murtianto (2013:59) 

kurikulum atau silabus berdiferensiasi adalah kurikulum nasional dan 

lokal yang dimodifikasi dengan penekanan pada materi esensial dan 

dikembangkan melalui sistem eskalasi dan enrichment yang dapat 

memacu dan mewadahi secara integrasi pengembangan spiritual, 

logika, etika dan estetika, kreatif, sistematik, linier dan konvergen. 

Direktorat Pendidikan Luar Biasa memberikan suatu panduan umum 
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mengenai isi kurikulum dalam program percepatan belajar seperti yang 

dikutip oleh Alfikalia (2010:4), dengan paparan sebagai berikut: 

1) Kurikulum nasional dan muatan lokal yang dimodifikasi dengan 

penekanan pada materi 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 konvergen, untuk memenuhi 

tuntutan masa kini dan masa mendatang. 

2) Kurikulum nasional dan muatan lokal yang dikembangkan 

secara berdiferensiasi untuk memenuhi pendidikan peserta didik 

yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dengan 

cara memberikan pengalaman belajar yang berbeda dalam arti 

kedalaman, keluasan, percepatan, maupun jenisnya. 

3) Pengembangan kurikulum berdiferensiasi untuk program 

percepatan belajar dapat dilakukan dengan melakukan 

modifikasi kurikulum nasional dan muatan lokal dengan cara 

sebagai berikut : (1) modifikasi alokasi waktu, yang disesuaikan 

dengan kecepatan belajar bagi siswa yang memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat istimewa; (2) modifikasi isi/materi, dipilih 

yang esensial; (3)modifikasi sarana-prasarana, yang disesuaikan 

dengan karakteristik siswa yang memiliki potensi kecerdasan 

dan bakat istimewa yakni senang menemukan sendiri 
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pengetahuan baru; (4) modifikasi lingkungan belajar yang 

memungkinkan siswa memiliki potensi kecerdasan dan bakat 

istimewa dapat memenuhi kehausan akan pengetahuan; (5) 

modifikasi pengelolaan kelas, yang memungkinkan siswa dapat 

bekerja di kelas, baik secara mandiri, berpasangan, maupun 

berkelompok. 

4) Struktur program (jumlah jam setiap mata pelajaran) sama 

dengan kelas reguler, hanya perbedaannya terletak pada waktu 

penyelesaian kurikulum tersebut lebih dipercepat dari pada kelas 

reguler. Untuk itu sekolah dapat menyusun kalender pendidikan 

khusus untuk program percepatan belajar. 

6. Teori yang Mendasari Layanan Cerdas Istimewa/Berbakat Istimewa 

Menurut Kustawan (2012:33) konsepsi tiga cincin dari Renzulli 

banyak digunakan dalam menyusun pendidikan untuk anak cerdas 

istimewa/bakat istimewa dan merupakan teori yang mendasari 

pengembangan pendidikan anak cerdas istimewa dan bakat istimewa 

(Gifted and Talented Children). Davis (2012:59) menjelaskan bahwa 

Joseph Renzulli adalah salah satu akademisi yang paling berpengaruh dan 

produktif di dalam bidang pendidikan khusus anak yang sangat cerdas. 

Model tiga cincinnya didasarkan pada deskripsi orang yang secara kreatif 

produktif serta unggul yang telah membuat kontribusi luar biasa untuk 

masyarakat. Model terkenal Renzulli disimpulkan sebagai tiga lingkaran 

yang tumpang tindih. Tiga komponen dalam model tiga cincin Renzulli 
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yaitu: (1) kemampuan intelektual di atas rata-rata/above average ability, 

(2) kreativitas yang tinggi/creativity, dan (3) komitmen terhadap tugas 

yang tinggi/task commitment  (misalnya motivasi).  

 

 

Bagan 1. Model tiga cincin Renzulli 

Sumber: Davis, 2012:61 

C. Kerangka Berfikir 

Anak dengan kecerdasan istimewa/bakat istimewa tidak hanya 

menunjuk kepada mereka yang memiliki intelektual tinggi yang 

dimanifestasikan dalam prestasi akademik, tetapi juga mereka yang 

mempunyai bakat tertentu dalam satu atau lebih bidang baik itu seni, 

olahraga dan lain-lain (Ishartiwi, 2009:5). SMA Negeri 1 Purwokerto 

menyelenggarakan satu kelas khusus untuk siswa cerdas istimewa/bakat 

istimewa. Siswa CI/BI menyelesaikan program pendidikannya lebih cepat 

dari siswa regular yaitu dalam waktu dua tahun. Dengan penyelesaian 

pendidikan yang lebih cepat, bagaimana cara guru menyampaikan materi 

khususnya materi sejarah yang seharusnya disampaikan dalam waktu tiga 
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tahun tapi harus selesai dalam waktu dua tahun, dan adakah kendala yang 

ditemui dalam pembelajaran sejarah. Dengan karakteristik siswa serta 

waktu penyelesaian pendidikan yang berbeda dengan kelas regular adakah 

perbedaan pembelajaran sejarah di kelas CI/BI dengan pembelajaran 

sejarah di kelas regular. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui 

bagaimana pelaksanaan pembelajaran sejarah di kelas CI/BI serta kendala 

yang ditemui, baik yang dialami oleh guru maupun siswa.  

 

 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2. Kerangka berfikir 

Pembelajaran sejarah 

 

Kendala dalam 

pembelajaran sejarah 

di kelas CI/BI 

Kelas Regular Kelas CI/BI 

Siswa Guru 

Pembelajaran sejarah 

yang berkualitas 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Bogdan dan 

Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian kualitatif 

tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variabel atau 

hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu 

keutuhan  (Moleong, 2006:4).  

Sukmadinata (2009 : 60) menjelaskan penelitian kualitatif adalah 

suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, 

pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Sugiyono (2010:15) 

mengemukakan bahwa metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan 

data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah 

data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data 

yang tampak. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitaif tidak 

menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna. 

Peneliti menggunakan pendekatan kualitaif karena memiliki 

beberapa pertimbangan, yaitu: (1) pendekatan kualitatif lebih mudah 

apabila berhadapan dengan kenyataan jamak, (2) pendekatan ini 
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menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan 

informan, (3) metode ini lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan 

banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang 

dihadapi (Moleong, 2006:9-10). 

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian yang berjudul 

“Pembelajaran Sejarah Pada Kelas CI/BI (Cerdas Istimewa/Bakat 

Istimewa) di SMA Negeri 1 Purwokerto” adalah studi kasus. Menurut 

Salim (2006:116) studi kasus dipahami sebagai pendekatan untuk 

mempelajari, menerangkan atau menginterpretasi suatu „kasus‟ dalam 

konteksnya yang alamiah tanpa adanya intervensi pihak luar. Dengan 

menggunakan desain peneitian studi kasus peneliti dapat mempelajari 

subjek secara mendalam dan menyeluruh.  

B. Fokus penelitian 

Dengan penetapan fokus dalam penelitian dapat membatasi studi. 

Jadi, dalam hal ini fokus akan membatasi bidang inkuiri. Selain itu 

penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-ekslusi atau 

kriteria keluar-masuk (inclusion-exlusion criteria) suatu informasi baru 

yang diperoleh di lapangan. Dengan bimbingan dan arahan suatu fokus, 

seorang peneliti tahu persis data mana dan data tentang apa yang perlu 

dikumpulkan, dan data mana pula, yang walaupun mungkin menarik, 

karena tidak relevan, tidak perlu dimasukkan kedalam sejumlah data yang 

sedang dikumpulkan (Moleong, 2006:94). Penelitian ini difokuskan pada 

pembelajaran sejarah pada kelas CI/BI (Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa) 
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di SMA Negeri 1 Purwokerto yang meliputi pelaksanaan pembelajaran 

sejarah pada kelas CI/BI, kendala pelaksanaan pembelajaran sejarah pada 

kelas CI/BI, serta solusi yang diberikan oleh pihak guru maupun sekolah 

terhadap kendala yang ditemui pada pembelajaran sejarah pada kelas 

CI/BI. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan. 

Penelitian ini berlokasi di SMA Negeri 1 Purwokerto yaitu Jl. Jenderal 

Gatot Soebroto No. 73 Purwokerto Kabupaten Banyumas. Pemilihan 

lokasi penelitian di SMA Negeri 1 Purwokerto karena beberapa 

pertimbangan diantaranya karena di sekolah tersebut selain 

menyelenggarakan kelas regular juga menyelenggarakan layanan kelas 

CI/BI (Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa) untuk siswanya. Sekolah ini juga 

merupakan satu-satunya SMA di Kabupaten Banyumas yang 

menyelenggarakan kelas CI/BI.  

 

D. Teknik Sampling 

Menurut Moleong (2006:224) maksud sampling dalam penelitian 

kualitatif adalah untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari 

pelbagai macam sumber dan bangunannya. Tujuannya bukanlah 

memusatkan diri pada adanya perbedaan-perbedaan yang nantinya 

dikembangkan ke dalam generalisasi. Maksud kedua dari sampling yakni 
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menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori 

yang muncul.  

Sugiyono (2010:300) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, 

teknik sampling yang sering digunakan adalah purposive dan snowball 

sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber 

data dengan pertimbangan tertentu. Snowball sampling adalah teknik 

pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, 

lama-lama menjadi besar. 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling purposive dan 

snowball sampling. Penggunaan purposive sampling, yakni mengambil 

sampel dengan pertimbangan tertentu, yakni orang yang benar-benar 

mengetahui tentang apa yang kita harapkan, dengan begitu peneliti akan 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Teknik snowball sampling 

dilakukan saat peneliti tidak mengetahui sumber data ataupun informan 

yang akan dimintai informasi, untuk itu pengambilan sampel dilakukan 

berdasarkan rekomendasi dari pihak tertentu. 

  

E. Sumber Data Penelitian 

Sugiyono (2010:400) menjelaskan bahwa sumber data pada tahap 

awal memasuki lapangan dipilih orang yang memiliki power dan otoritas 

pada situsi sosial atau objek yang diteliti, sehingga mampu “membukakan 

pintu” kemana saja peneliti akan mengumpulkan data. Menurut Lofland 

dalam Moleong (2006:157) sumber data utama dalam penlitian kualitatif 
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ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti 

dokumen dan lain-lain. 

Sumber data penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

objek yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari 

hasil observasi serta wawancara. Sumber data primer yang diperoleh 

dari hasil wawancara yakni wawancara dengan kepala sekolah yakni 

Bapak Dayono, pengelola CI/BI yakni Ibu Nining Nuryani, wakil 

kepala bidang kesiswaan yakni Bapak Untung Suroso, guru sejarah 

yakni Bapak Lulus Kismoyo & Ibu Erlina Supriyanti, serta siswa 

kelas XI CI/BI yang terdiri dari Destiani Fajarindah Ramadhani, Putri 

Dies Mercurli, Christhoper Joshua Leksana, Larasati Nanda 

Rahmalia, dan Shinta Aprilia. 

2) Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak 

langsung dari sumbernya, misalnya melalui dokumen. Data sekunder 

diperlukan untuk melengkapi data primer. Dalam hal ini adalah 

dokumen, buku-buku, foto, dan sumber lain yang relevan dan 

berhubungan dengan penelitian ini. Dokumen dalam penelitian ini 

seperti profil sekolah serta jumlah siswa CI/BI. Foto dalam penelitian 
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ini berupa foto pelaksanaan kegiatan belajar mengajar serta 

pelaksanaan ujian tengah semester di kelas CI/BI.  

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data (Sugiyono, 2010: 308). Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan beberapa teknik yaitu: 

1) Pengamatan atau observasi 

Moleong (2006:174-175) menyebutkan beberapa alasan 

mengapa dalam penelitian kualitatif, pengamatan dimanfaatkan 

sebesar-besarnya. Alasannya sebagai berikut: pertama, teknik 

pengamatan ini didasarkan atas pengalaman langsung. Kedua, teknik 

pengamatan juga memungkinkan peneliti melihat dan mengamati 

sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang 

terjadi pada keadaan sebenarnya. Ketiga, pengamatan memungkinkan 

peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan 

pengetahuan proporsial maupun pengetahuan yang langsung dari data. 

Keempat, sering terjadinya keraguan peneliti, jangan-jangan pada data 

yang dijaringnya ada yang keliru atau bias. Kelima, teknik 

pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi 

yang rumit. Keenam, dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik 
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komunikasi lainnya tidak dimungkinkan, pengamatan menjadi alat 

yang sangat bermanfaat. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi atau 

pengamatan langsung terhadap proses pembelajaran sejarah di kelas 

XI CI/BI (Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa), dengan membuat catatan 

khusus mengenai perilaku siswa kelas CI/BI dan guru dalam proses 

pembelajaran sejarah. Dalam penelitian ini peneliti juga telah 

menyiapkan instrumen observasi, yang meliputi pedoman observasi 

perencanaan pembelajaran, kegiatan belajar mengajar serta pedoman 

observasi kegiatan evaluasi. Dengan adanya pedoman observasi 

tersebut maka kegiatan observasi ini dapat dijalankan lebih terstruktur. 

 

2) Wawancara 

Moleong (2006:186) menyatakan bahwa wawancara adalah 

percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh 

dua pihak, yaitu pewawacara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu. Menurut Salim (2006: 16-17), karena 

data dalam penelitian kualitatif lebih berupa kata-kata, maka 

wawancara menjadi perangkat yang sedemikian penting. Biasanya 

wawancaranya berlangsung dari alur umum ke alur khusus.  

Wawancara dalam hal ini adalah wawancara terstruktur, 

dengan demikian sebelum melakukan wawancara peneliti telah 
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menyiapkan instrumen wawancara. Instrumen wawancara yang dibuat 

berupa pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang 

terkait dengan pelaksanaan pembelajaran sejarah pada kelas CI/BI 

(Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa). Wawancara dalam penelitian ini 

dilakukan pada Kepala Sekolah, pengelola CI/BI, Wakil Kepala 

bidang kesiswaan, Guru sejarah dan siswa kelas CI/BI (Cerdas 

Istimewa/ Bakat Istimewa). Wawancara ini bertujuan untuk 

memperoleh keterangan yang rinci dan autentik.  

3) Dokumentasi 

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen 

merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang 

(Sugiyono, 2010:329). 

Dokumentasi dalam penelitian ini diperlukan untuk 

memperkuat data yang diperoleh dari lapangan, yaitu dengan cara 

mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti dokumen, 

buku tentang CI/BI (Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa), sejarah 

sekolah, jumlah guru, jumlah siswa kelas CI, serta visi misi sekolah. 

 

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan 

menggunakan teknik triangulasi. Moleong (2006:330) menjelaskan 
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triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain. Di samping itu, triangulasi dilakukan untuk pengecekan 

atau pembanding terhadap data itu. Ada empat macam teknik triangulasi 

yaitu dengan menggunakan sumber, metode, penyidik, dan teori. 

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini dengan 

menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Sugiyono 

(2010:373) menyatakan bahwa triangulasi sumber untuk menguji 

kredibilitas data, dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh 

melalui beberapa sumber. Triangulasi sumber dalam penelitian ini 

dilakukan dengan membandingkan pernyataan informan satu dengan 

informan yang lain. Dalam penelitian ini pengujian data yang telah 

diperoleh dilakukan dengan membandingkan pernyataan dari guru sejarah, 

pengelola CI/BI, kepala sekolah, wakil kepala bidang kesiswaan serta 

siswa CI/BI. 

Menurut Moleong (2006:331) triangulasi teknik terdapat dua 

strategi, yakni: (1) pengecekan derajat kepercayaan hasil penelitian dengan 

beberapa teknik pengumpulan data, dan (2) pengecekan derajat 

kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Dalam 

penelitian ini triangulasi teknik dilakukan dengan cara: (1) 

membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara, (2) 

membandingkan hasil pengamatan dengan dokumen yang diperoleh, (3) 

membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang diperoleh 

peneliti.  
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H. Tahap penelitian 

Menurut Bogdan dalam Basrowi ( 2008:84-91 ) tahap penelitian 

kualitatif menyajikan tiga tahapan yaitu tahap lapangan, tahap kegiatan 

lapangan, dan tahap analisis. Untuk memberikan gambaran mengenai 

prosedur atau langkah-langkah penelitian, berikut akan diuraikan tahap-

tahap penelitian: 

1) Tahap pralapangan 

Pada tahapan ini ada enam kegiatan yang harus dilakukan oleh 

peneliti, yang ditambah satu pertimbangan yang perlu dipahami, yaitu 

etika penelitian lapangan. Kegiatan yang harus dilakukan pada tahap 

pralapangan, diantaranya adalah (1) menyusun rancangan penelitian, 

(2) memilih lapangan lokasi penelitian, (3) mengurus perizinan, (4) 

menjajaki dan menilai keadaan lapangan, (5) memilih dan 

memafaatkan informan, (6) menyiapkan perlengkapan penelitian, dan 

(7) persoalan etika penelitian.  

2) Tahap pekerjaan lapangan 

Kegiatan pada tahap pekerjaan lapangan ada tiga, yaitu (1) memahami 

latar penelitian dan persiapan diri, (2) memasuki lapangan, dan (3) 

mengumpulkan data. 

3) Tahap analisis data 

Aktivitas yang dilakukan pada tahap analisis data diantaranya adalah 

(1) reduksi data, (2) menyajikan data/ data display, dan (3) penarikan 

kesimpulan/verifikasi 
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I. Teknik Analisis Data 

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan dalam Sugiyono 

(2010:334) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah difahami, dan 

temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data 

dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-

unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting dan akan dipelajari, dan dapat membuat kesimpulan yang dapat 

diceriterakan kepada orang lain. 

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data interaktif model. 

Miles dan Huberman dalam  Sugiyono (2010:337), mengemukakan bahwa 

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah 

jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, 

dan conclusion drawing/verification. Adapun untuk penjelasan masing-

masing aktivitas dalam analisis data adalah sebagai berikut:  

1) Reduksi data (data reduction) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, 

maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dan untuk itu perlu segera 

dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal 

penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. 
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Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan. Dalam mereduksi data peneliti akan dipandu oleh tujuan 

yang akan dicapai. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif 

yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan 

yang tinggi (Sugiyono, 2010:338-339). 

2) Penyajian data (data display) 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 

sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data 

dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dengan 

mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa 

yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang 

telah dipahami tersebut. Disarankan dalam melakukan display data, 

selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, 

network (jejaring kerja) dan chart (Sugiyono, 2010:341).   

3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, 

dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-
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bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel. Untuk lebih memperjelas penjelasan 

mengenai aktivitas analisis data model interaktif, ditunjukkan pada 

gambar berikut: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3. Komponen analisis data (interactive model) Miles & Huberman 

Sumber: Sugiyono, 2010:338 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 1 Purwokerto yang 

berlokasi di Jln. Jenderal Gatot Soebroto 73 Purwokerto, kabupaten 

Banyumas, provinsi Jawa Tengah. Lokasi  SMA Negeri 1 Purwokerto 

merupakan tempat yang strategis karena berada di kawasan perkantoran 

dan sekolah seperti Polres, Kantor Perhutani, Eks Karesidenan, Bank 

Indonesia, Polwil, SMA Negeri 2, SMK 2, SMU YKPP dan lain-lain. 

Sekolah ini menempati gedung kuno bekas Kantor Karesidenan yang 

dibangun tahun 1921. 

SMA Negeri 1 Purwokerto tidak hanya menyelenggarakan kelas 

regular tetapi juga menyelengarakan kelas CI/BI. Sekolah ini merupakan 

satu-satunya SMA yang menyelenggarakan kelas CI/BI di kabupaten 

Banyumas. Akhirnya tidak sedikit siswa yang berasal dari luar kabupaten 

Banyumas juga ikut berlomba agar bisa menjadi siswa di SMA Negeri 1 

Purwokerto. Sekolah ini sering menjuarai berbagai lomba/pertandingan 

dibidang akademik maupun non akademik yang diselenggarakan oleh 

Depdiknas maupun lembaga lain, baik di tingkat kabupaten, provinsi, 

nasional bahkan pernah beberapa kali mewakili Indonesia di tingkat 

internasional. 
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Visi yang dimilki SMA Negeri 1 Purwokerto adalah menjadikan 

lulusannya bertakwa (takwa), mempunyai keunggulan dibidang akademik 

dan nonakedemik (unggul), dan tetap berpegang pada budaya nasional 

(berbudaya), yang disingkat tanggul budaya. Untuk mewujudkan visi 

tanggul budaya, SMA Negeri 1 Purwokerto memiliki misi diantaranya 

adalah: (1) menyelenggarakan manajemen peningkatan mutu berbasis 

sekolah yang partisipatif, akuntabel, dan  transparan; (2) 

menyelenggarakan pendidikan keagamaan yang berkualitas; (3) 

menyelenggarakan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif dan 

menyenangkan; (4) mengembangkan kecerdasan spiritual, intelektual dan 

emosional secara seimbang; (5) menumbuhkan budaya tertib dan disiplin 

serta  sikap kritis, kreatif, inovatif, sportif dan konstruktif pada  seluruh 

komunitas sekolah; (6) menerapkan nilai-nilai budi pekerti, moral dan 

estetika, serta semangat nasionalisme; (7) meningkatkan profesionalisme 

tenaga pendidik dan kependidikan; (8) menyediakan sarana dan prasarana 

yang lengkap dan berkualitas; (9) membangun jaringan dan kerjasama 

dengan berbagai komponen masyarakat (sumber: dokumen SMA Negeri 1 

Purwokerto tentang visi & misi sekolah). 

SMA Negeri 1 Purwokerto memiliki luas tanah 11.533 m
2
. Sekolah 

ini terdapat sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk menunjang 

kegiatan belajar mengajar. Sarana prasarana tersebut diantaranya adalah 

ruang perpustakaan yang cukup luas dengan dilengkapi koleksi buku yang 

berjumlah 11346 judul. Untuk laboratorium sendiri terdapat laboratorium 
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bahasa, kimia, fisika, biologi, komputer dan laboratorium IPS. Selain itu 

terdapat fasilitas olahraga seperti lapangan basket dan voli. Sekolah ini 

juga menyediakan wifi yang dapat diakses oleh siswa setiap saat. Setiap 

kelas dilengkapi dengan LCD dan layar proyektor. 

Pada Tahun Pelajaran 2011/2012 SMA Negeri 1 Purwokerto 

memiliki 1016 orang siswa. Jumlah tersebut ditampung dalam 29 kelas 

yang masing-masing berjumlah 10 kelas di kelas X, 9 kelas XI, dan 10 

kelas XII. Jumlah siswa setiap kelas kurang lebih 40 orang. Jumlah jurusan 

di SMA Negeri 1 Purwokerto ada dua, yaitu IPA (tujuh kelas regular & 

satu kelas CI/BI) dan IPS (dua kelas). Tenaga pendidik yang dimiliki oleh 

SMA Negeri 1 Purwokerto yaitu 64 guru serta memiliki 26 karyawan. 

Guru yang mengampu mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 1 

Purwokerto ada 3 guru sejarah.  

 

2. Gambaran Kelas CI/BI di SMA Negeri 1 Purwokerto 

SMA Negeri 1 Purwokerto di samping menyelenggarakan kelas 

regular juga menyelenggarakan kelas akselerasi atau yang sekarang 

disebut kelas CI/BI (Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa). Kelas CI/BI mulai 

diselenggarakan oleh sekolah ini dari tahun ajaran 2010/2011. Jumlah 

siswa CI/BI yang ada di SMA Negeri 1 Purwokerto adalah 47 siswa, yakni 

23 siswa di kelas XI dan 24 siswa di kelas XII. Peminat yang ingin 

menjadi siswa di kelas CI/BI tiap tahunnya meningkat. 
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Menurut Ibu Nining Nuryani pengelola kelas CI/BI di SMA Negeri 

1 Purwokerto yang melandasi adanya kelas CI/BI di sekolah ini adalah “ 

kalau itu asal mulanya memang program, program pemerintah bahwa 

RSBI itu harus ada kelas CI/BI, jadi awal mulanya memang kita mengikuti 

program yang ada” (wawancara dengan Ibu Nining Nuryani, tanggal 1 

April 2013). Pernyataan tersebut juga didukung dengan pernyataan dari 

Ibu Erlina Supriyanti salah seorang pengampu mata pelajaran sejarah di 

SMA Negeri 1 Purwokerto menyatakan bahwa:  

“ya disini kan jadi ini bukan permintaan dari SMA 1 tapi diminta 

dari Pemda, meminta dari...SMA 1 untuk diadakan kelas akselerasi 

karena di SMP nya kan sudah ada, nah jadi alangkah baiknya kalau 

SMA nya juga ada kelas akselerasi untuk kelanjutan dari SMP nya. 

Itu jadi bukan dari kita tapi dari pemerintah daerah dan 

penyelenggara bekerja sama dengan dinasnya” (wawancara dengan 

Ibu Erlina Supriyanti tanggal 3 April 2013). 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas ternyata diselenggarakannya 

kelas CI/BI di SMA Negeri 1 Purwokerto karena mengikuti program 

pemerintah bahwa sekolah RSBI harus ada kelas CI/BI. Dalam 

penyelenggaraan kelas CI/BI sekolah ini bekerja sama dengan Pemda dan 

dinas pendidikan. Adanya kelas CI/BI di SMA Negeri 1 Purwokerto juga 

sebagai kelanjutan dari kelas akselerasi yang ada di tingkat SMP. 

Penyelenggaraan kelas CI/BI di SMA Negeri 1 Purwokerto 

memiliki tujuan yang diutarakan oleh Bapak Lulus Kismoyo, pengampu 

mata pelajaran sejarah sebagai berikut: “untuk menjaring anak-anak yang 

memiliki kemampuan lebih tujuannya itu, jadi dengan anak yang 

mempunyai kemampuan lebih itu kan diharapkan bisa belajar lebih cepat, 
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kalau yang di kelas konvensioanl atau regular 3 tahun itu biasa, intinya itu 

menjaring....” (wawancara dengan Bapak Lulus Kismoyo tanggal 10 April 

2013). Pernyataan serupa juga disampaikan oleh kepala sekolah SMA 

Negeri 1 Purwokerto Bapak Dayono yang menyatakan sebagai berikut. 

“ya tujuannya agar anak-anak yang mempunyai prestasi istimewa 

itu bisa dilayani sehingga perkembangannya itu akan terakomodir 

ya selama ini kalau kelasnya yang yang dicampur dengan umum itu 

kan anak ini mempunyai loncatan yang lebih dalam berpikir dalam 

mengerjakan soal dalam bertindak nah ini kalau nggak diwadahi 

khusus ya memang ini kurang adil memang harus ada wadah 

khusus.... Cuma sekali lagi karena keistimewaan khusus ya 

dibanding rata-rata anak-anak maka memang harus dilayani secara 

khusus tujuannya agar perkembangan anak ini bisa terlayani kalau 

misalnya mereka menyatu dengan yang umum itu ya memang apa 

namanya tidak berkembanng gitu” (wawancara dengan Bapak 

Dayono tanggal 6 April 2013). 

 

 

Pernyataan di atas juga didukung oleh pernyatan dari Ibu Nining 

Nuryani yang menyatakan sebagai berikut.  

“Tujuan CIBI itu adalah satu apabila anak itu memang 

kecerdasannya di atas rata-rata dia kan pasti akan merasa jenuh 

kalau disamakan dengan yang regular, sehingga dia diberi wadah 

oleh sekolah agar dia itu apa istilahnya berkumpul bersama anak-

anak yang cerdas tadi sehingga berkembangnya akan lebih cepat 

sesuai dengan kemampuanya” (wawancara dengan Bu Nining 

Nuryani tanggal 1 April 2013). 

 

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Untung Suroso selaku 

kesiswaan di SMA Negeri 1 Purwokerto, sebagai berikut. 

“Tujuannya satu memfasilitasi untuk siswa dan siswi yang memang 

secara kualitas keilmuannya prestasinya memang membutuhkan 

itu.... tujuan pertama memfasilitasi anak yang memang betul-betul 

punya bakat istimewa gitu aja. Kemudian yang kedua tujuannya 

yaitu dalam rangka untuk meningkatkan mutu dan kualitas 

pembelajaran di SMA 1, jadi sekolah yang baik kan tidak stagnan 

ya kita akan selalu kontinuiti untuk melakukan perubahan nah itu 
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jadi saya rasa itu meningkatkan mutu dan kualitas apa namanya 

pendidikan di SMA 1 purwokerto gitu....” (wawancara dengan 

Bapak Untung Suroso tanggal 12 April 2013). 

 

Hasil wawancara di atas menunjukan bahwa tujuan 

diselenggarakannya kelas CI/BI di SMA Negeri 1 Purwokerto diantaranya 

adalah untuk menjaring anak-anak yang mempunyai kemampuan lebih. 

Anak-anak yang mempunyai kecerdasan istimewa dilayani sehingga 

perkembangannya dapat terakomodir. Memang anak-anak di atas rata-rata 

ini memerlukan wadah khusus karena bila disamakan dengan regular dia 

akan merasa jenuh. Dengan diberi wadah khusus ini siswa yang 

mempunyai kecerdasan istimewa dapat berkembang sesuai dengan 

kemampuannya serta dapat menyelesaikan pendidikannya lebih cepat. 

Tujuan yang lain adalah untuk meningkatkan mutu dan kualitas 

pendidikan di SMA Negeri 1 Purwokerto. 

Penanganan penerimaan siswa baru kelas CI/BI di SMA Negeri 1 

Purwokerto yang menjadi leader adalah bagian kesiswaan. Menurut Bapak 

Untung Suroso cara penyeleksian siswa CI/BI adalah sebagai berikut. 

“CI/BI yang pertama jadi kita lihat kriterianya, kriteria secara 

akademik kita lihat dari SMP kelas 1 itu maksudnya kelas 7 ya... 

nilai rapot, jadi nilai rapot kita lihat dari mulai kelas 7 sampai kelas 

9 ya semester 5 itu kita lihat prestasinya jadi kita lihat eee ibaratnya 

kurvanyalah. Nah ini secara kurva bagus apa tidak itu menjadi 

salah satu penilaian kemudian syarat minimal untuk beberapa 

mapel juga kita lihat kemudian yang ketiga kita sendiri juga  

setelah mengadakan seleksi dari akselerasi itu tadi juga kita adakan 

tes IQ, ya kita adakan tes IQ nah tes IQ ini jadi bahan pertimbangan 

juga anak ini bisa masuk di program CI/BI atau tidak” (wawancara 

dengan Bapak Untung Suroso tanggal 12 April). 
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Pernyataan serupa juga disampaikan oleh siswa CI/BI Putri Dies 

Mercurli, jadi selain meggunakan nilai raport juga mengikuti beberapa tes 

sebagai berikut: “ iya kan tes semua...pelajaran apa ya bahasa Indonesia, 

bahasa Inggris, IPA, matematika, yang kedua tes psikologi sama 

kesehatan” (wawancara dengan Putri Dies Mercurli tanggal 26 April 

2013). Adanya beberapa tahapan tes dalam seleksi penerimaan siswa baru 

kelas CI/BI juga dibenarkan oleh Destiani Fajarindah Ramadhani seorang 

siswa kelas CI/BI, pernyataannya sebagai berikut: “ tahap satu sampai 

tahap dua...waktu itu ada perjanjian yang kalau misalnya sudah diterima 

tidak boleh ditarik lagi” (wawancara dengan Destiani Fajarindah 

Ramadhani tanggal 26 April 2013). 

Pernyataan Destiani Fajarindah Ramadhani di atas mengenai 

adanya perjanjian memang benar karena ada surat pernyataan yang harus 

dipatuhi oleh siswa CI/BI. Dalam surat pernyataan tersebut disebutkan 

bahwa : (1) syarat pendaftaran dan dokumen pendaftaran yang saya 

lampirkan pada pendaftaran siswa baru tahun pelajaran 2012/2013 SMA 

Negeri 1 Purwokerto adalah benar adanya dan saya sanggup digugurkan 

atau mengundurkan diri apabila kemudian hari diketemukan adanya 

pemalsuan data atau menyampaikan data yang tidak benar, (2) saya akan 

belajar dengan sungguh-sungguh selama menjadi siswa SMA Negeri 1 

Purwokerto dan sanggup menaati semua tata tertib dan peraturan yang 

berlaku, (3) saya tidak akan meminta untuk pindah ke kelas regular apabila 

saya diterima di kelas akselerasi kecuali apabila ditentukan oleh sekolah 
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karena sesuatu hal (sumber: dokumen SMA Negeri 1 Purwokerto tentang 

surat pernyataan untuk siswa yang mendaftar melalui jalur akselerasi). 

Berdasarkan hasil wawancara serta surat pernyataan yang telah 

disebutkan di atas menunjukan bahwa dalam penerimaan siswa baru kelas 

CI/BI selain menggunakan nilai raport juga melalui beberapa tahapan 

seleksi. Tahapan pertama adalah tes beberapa mata pelajaran, seperti 

bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika dan IPA. Tahapan kedua 

adalah tes psikologi dan tes kesehatan. Jika telah diterima menjadi siswa 

CI/BI diharuskan menaati surat pernyataan dari pihak sekolah. 

Siswa kelas CI/BI mendapatkan layanan khusus yang tidak 

didapatkan oleh siswa regular yaitu seperti yang diutarakan oleh pengelola 

kelas CI/BI di SMA Negeri 1 Purwokerto Ibu Nining Nuryani sebagai 

berikut. 

“....ada perbedaan layanan, akselerasi itu setiap semester ada 

layanan psikologi ya kita juga punya biro psikologinya setiap saat 

anak aksel bila membutuhkan bisa dilayani kita kerjasama dengan 

dengan biro psikologi dari luar terus juga ada setiap semester ada 

eee out door study, seperti out bound ya untuk refereshing dan lain-

lain ya itu sudah terprogram terus juga ada native speaker ada eeee 

student project” (wawancara dengan Ibu Nining Nuryani, tanggal 1 

April 2013  ). 

 

Hal senada juga disampaikan oleh kepala sekolah SMA Negeri 1 

Purwokerto Bapak Dayono sebagai berikut. 

“...yang pasti anak-anak di CI/BI itu juga kadang ada semacam 

kejenuhan ada guratan semacam rasa bosan ya sehingga secara 

periodik sekolah pun menyiapkan atau mendatangkan psikolog atau 

minimal guru BK untuk memberikan suport, memberikan motivasi, 

memberikan semacam penyejuk agar eee tidak terlalu spaneng 
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tertekan dengan target-target dan sebagainya” (wawancara dengan 

Bapak Dayono, tanggal 6 April 2013). 

 

Pernyataan mengenai adanya layanan khusus juga dibenarkan oleh 

siswa CI/BI yang bernama Destiani Fajarindah Ramadhani sebagai 

berikut. 

“ada layanan psikolog, layanan itu biasanya diberikan setelah 

kegiatan ujian seperti ini. Layanan psikolog diberikan di dalam 

kelas ataupun di aula, untuk memberikan motivasi kepada siswa. 

Kalau ada hal yang ingin ditanyakan dapat langsung bertanya, tapi 

kalau kita masih punya masalah biasanya konsultasi ke BK” 

(wawancara dengan Destiani Fajarindah Ramadhani tanggal 26 

April 2013) 

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Putri Dies Mercurli 

siswa kelas CI/BI menyatakan bahwa ada layanan khusus seperti 

didatangkannya psikolog, sebagaimana yang diutarakan sebagai berikut: 

“o iya, biasanya kalau setelah tes seperti UAS semesteran atau kenaikan 

kelas” (wawancara dengan Putri Dies Mercurli tanggal 26 April 2013). Hal 

senada juga disampaikan Christopher Joshua Leksana oleh siswa kelas 

CI/BI sebagai berikut. 

“ada outdoor study dan psikolog. Kalau kelas aksel kenapa 

mendapatkan layanan psikolog mungkin karena siswa aksel 

mempunyai beban mental tersendiri, cenderung minder karena 

sosialisasinya yang kurang, mungkin ada yang takut atau 

mempunyai masalah tapi ditutup-tutupi sehingga ada layanan 

psikolog seperti ini” (wawancara dengan Christopher Joshua 

Leksana tanggal 26 April 2013). 

Berdasarkan hasil wawancara di atas ternyata siswa CI/BI 

mendapatkan layanan khusus seperti adanya psikolog setiap semester, out 

door study seperti out bound, native speaker dan student project. 

Pemberian layanan psikolog bertujuan untuk memberikan semacam 
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motivasi dan penyejuk. Pihak sekolah mengadakan layanan program 

outdoor study untuk menghilangkan kejenuhan siswa dan supaya tidak 

spaneng. Layanan program student project adalah mendatangkan guru 

narasumber dari luar sesuai keinginan siswa. 

Siswa kelas CI/BI selain mendapatkan layanan program khusus 

juga mendapatkan fasilitas sarana prasana belajar yang sedikit berbeda 

dengan siswa regular. Hasil pengamatan peneliti, fasilitas yang ada di 

kelas CI/BI diantaranya adalah LCD, layar proyektor, TV layar datar, AC/ 

air conditioner, rak sepatu, loker, lantainya beralaskan karpet berwarna 

abu-abu, serta meja dan kursi yang berbeda dengan kelas regular yang 

terbuat dari kayu. Berikut ini merupakan gambaran fasilitas yang ada di 

kelas CI/BI: 

 

 

Gambar 1. Fasilitas di dalam kelas CI/BI 

(Sumber: dokumen pribadi) 
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Pada gambar tersebut terlihat lantainya beralaskan karpet. Kursi 

dan mejanya berbeda dengan kelas regular. Di bagian depan ada TV, LCD 

dan layar proyektor. Ruangan kelas yang cukup luas sehingga pada 

gambar tersebut tidak menjangkau sebelah kanan dan kiri kelas. Di sebelah 

kiri terdapat rak sepatu dan loker, sedangkan AC (air conditioner) di 

sebelah kanan atas. Hasil pengamatan peneliti tersebut juga dikuatkan oleh 

pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Nining Nuryani sebagai berikut. 

“ada perbedaan fasilitas kelas ya, kelas itu karena anak CI/BI itu 

kan membayarnya lebih mahal daripada yang regular masuknya 

juga lebih mahal terus bulanannya juga lebih mahal dua kali 

lipatnya, jadi dengan biaya dua kali lipat itu ya sekitar dua kali lipat 

ya tidak persis sekali itu untuk memberikan fasilitas lebih kepada 

anak CI/BI dimana kelasnya juga ber-ac, sedangkan kelas-kelas 

regular masih menggunakan kipas angin, mungkin ke depan semua 

seperti itu hanya karena ini dianggarkan khusus dan minta langsung 

ke orang tua jadi itu untuk memberikan fasilitas seperti itu. Terus 

untuk KBM juga tidak boleh ada yang sampai guru meninggalkan 

kelas atau tidak masuk kalaupun tidak masuk harus mengganti pada 

waktu yang lain misalnya sore hari atau kapan terserah pada 

kesepakatan antara guru dan siswa jadi di warning jangan sampai 

ada jam yang  tidak terisi oleh guru itu perbedaannya” (wawancara 

dengan Ibu Nining Nuryani, tanggal 1 April 2013  ). 

 

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Erlina Supriyanti seorang 

guru pengampu mata pelajaran sejarah, adapun pernyataannya adalah 

sebagai berikut. 

“fasilitas fisik iya ada perbedaan karena mereka membayarnya pun 

berbeda jadi misalnya dari segi tempat duduknya ya maksudnya 

meja kursinya itu ya, kemudian ada peralatan menyimpan barang-

barang mereka lalu ada ACnya dan lantainya beralaskan karpet ya 

jelas ada perbedaannya” (wawancara dengan Ibu Erlina Supriyanti 

tanggal 3 April 2013). 
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Hal serupa juga diutarakan oleh Bapak Lulus Kismoyo salah satu 

pengampu mata pelajaran sejarah menyatakan bahwa: “jadi perbedaanya 

disini ruangan aksel ber-AC lebih nyaman, kalau fasilitas yang lain seperti 

LCD sama hanya itu kursinya beda lebih nyaman seperti itu saja...” 

(wawancara dengan Bapak Lulus Kismoyo tanggal 10 April 2013). Hal 

serupa juga diutarakan oleh kepala sekolah SMA Negeri 1 Purwokerto 

Bapak Dayono dengan pernyataan sebagai berikut.  

“ini memang saya seting berbeda, berbeda karena tuntutan muatan 

yang harus segera selesai maka kelas saya kondisikan agak lain. 

Perbedaannya diantaranya ruangannya ada AC, pakai karpet 

semata-mata agar mereka lebih nyaman sehingga belajar yang 

dipadatkan itu bisa dilaksanakan dengan suasana lingkungan 

suasana kelas yang mendukung, bukan berarti ingin apa namanya 

membuat ekslusifisme disini jelas tidak hanya saya berpikir semua 

sepakatlah ketika orang harus kerja keras jika tanpa didukung oleh 

lingkungan kerja yang memadai maka hatinya kurang memuaskan” 

(wawancara dengan Bapak Dayono, tanggal 6 April 2013). 

Berdasarkan hasil pengamatan dan hasil wawancara di atas 

menunjukan memang terdapat perbedaan fasilitas karena membayarnya 

lebih mahal, fasilitas yang diberikan seperti LCD, layar proyektor, TV 

layar datar, AC/ air conditioner, rak sepatu, loker, lantainya beralaskan 

karpet, serta meja dan kursi yang berbeda dengan kelas regular. Hal ini 

semata-mata untuk membuat siswa CI/BI lebih nyaman dalam proses 

belajar yang selesai dalam waktu dua tahun. Fasilitas yang disediakan 

tidak bermaksud untuk menciptakan ekslusifisme hanya berusaha ingin 

membuat suasana kelas yang nyaman dan mendukung proses belajar 

mengajar.  
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Perbedaan fasilitas dan program layanan yang didapat oleh siswa 

CI/BI karena mereka membayar lebih mahal, SPP dua kali lipat dari siswa 

regular dan saat awal  masuk siswa CI/BI juga biayanya lebih besar dari 

siswa regular. Untuk SPP siswa regular kelas X dan kelas XI sebesar Rp. 

250.000, dan kelas XII sebesar Rp. 235.000. Siswa CI/BI membayar dua 

kali lipat dari siswa regular, SPP kelas X sebesar Rp. 500.000 dan kelas XI 

sebesar Rp. 450.000. Biaya DPP awal masuk siswa regular Rp. 5.000.000 

sedangkan siswa CI/BI Rp. 11.000.000. Adanya program layanan khusus 

siswa CI/BI membuat dalam waktu singkat membutuhkan biaya yang 

besar sehingga dibuat APBS (Anggaran Pendapatan & Belanja Sekolah) 

tersendiri khusus kelas CI/BI. Pernyataan terkait APBS kelas CI/BI 

disampaikan oleh Ibu Nining Nuryani sebagai berikut: “..dalam waktu 

yang singkat butuh biaya yang banyak..akhirnya kan dibuat anggaran 

tersendiri APBS anggaran pendapatan belanja sekolahnya itu punya eee 

sub tersendiri khusus akselerasi..” (wawancara dengan Ibu Nining 

Nuryani, tanggal 1 April 2013). 

Penjurusan untuk siswa CI/BI nantinya saat di kelas XI dan XII 

otomatis masuk jurusan IPA. Hasil pengamatan peneliti misalnya pada 

papan nama kelas XII bertuliskan “XII science accel”. Mengenai 

penjurusan kelas akselerasi/ kelas CI/BI ke jurusan  IPA disampaikan oleh 

Bapak Lulus Kismoyo pengampu mata pelajaran sejarah sebagai berikut: “ 

semua IPA disini semua diarahkan ke IPA XI XII” (wawancara dengan 

Bapak Lulus Kismoyo tanggal 10 April 2013). 
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Pernyataan serupa juga diutarakan oleh kepala SMA Negeri 1 

Purwokerto Bapak Dayono sebagai berikut: “ IPA, kami hanya membuka 

CI/BI IPA saja karena tidak mungkin anak 24 dikelompokan lagi ada IPA 

IPS kita hanya mengadakan kelas IPA...dan memang seandainya dari 24 

anak kita buka program lain itu dalam pengelolaannya kita mengalami 

kesulitan” (wawancara dengan Bapak Dayono, tanggal 6 April 2013). 

Pengelola kelas CI/BI di SMA Negeri 1 Purwokerto juga menyatakan 

bahwa: “ kalau akselerasi otomatis masuk IPA...jadi dari awal pada saat 

penerimaan itu sudah disebutkan bahwa akselerasi pasti masuk ke IPA 

untuk disini...” (wawancara dengan Ibu Nining Nuryani, tanggal 1 April 

2013). 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukan bahwa semua 

siswa kelas CI/BI pada kelas XI dan XII dimasukan ke jurusan IPA. Hal 

ini dikarenakan daya tampung yang terbatas dan jika siswa yang bejumlah 

24 itu digolongkan dalam beberapa jurusan, jumlahnya nanggung dan 

pihak sekolah akan mengalami kesulitan dalam pengelolaanya. Dari awal 

saat penerimaan sudah disebutkan bahwa kelas CI/BI pasti masuk ke IPA. 

3. Pembelajaran Sejarah pada Kelas CI/BI di SMA Negeri 1 Purwokerto 

Pembelajaran merupakan interaksi dua arah dari seorang guru dan 

peserta didik, dimana antara keduanya terjadi komunikasi (transfer) yang 

intens dan tearah menuju pada suatu target yang telah ditetapkan 

sebelumnya (Trianto, 2009:17). Karakteristik peserta didik kelas CI/BI 
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yang ada di SMA Negeri 1 Purwokerto menurut Ibu Erlina Supriyanti 

adalah sebagai berikut. 

“.... mau untuk bekerja sama, bertanggung jawab kemudian etos 

kerja untuk mengerjakan tugasnya juga sangat tinggi, kemudian 

totalitas mereka juga iya gitu jadi persaingan mereka antar teman 

itu cukup ketat dan ini dibuktikan dengan pada saat mereka 

mengerjakan tugas-tugas itu semuanya maksimal tidak ada yang 

istilahnya lembek tidak ada” (wawancara dengan Ibu Erlina 

Supriyanti, tanggal 3 April 2013). 

 

Bapak Dayono selaku kepala sekolah memberikan pernyataan 

mengenai karakteristik siswa CI/BI sebagai berikut. 

“.... karakteristik siswanya sendiri ya memang anak-anak 

mempunyai kemampuan lebih, maka dia apa namanya keaktifannya 

lain dengan yang lain, dia lebih banyak membaca, lebih banyak 

diskusi dan lebih banyak memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang 

sifatnya pembelajaran daripada dia harus nongkrong atau mungkin 

apa namanya bermain ....” (wawancara dengan Bapak Dayono, 

tanggal 6 April 2013). 

Pernyataan Bapak Dayono diperkuat oleh pernyataan dari siswa 

kelas XI CI/BI Larasati Nanda Rahmalia sebagai berikut. 

“kita kan anak aksel jadi harus belajar lebih daripada anak-anak 

regular, maksudnya kurangi waktu bermain seperti itu. Dengan ada 

beban tanggung jawab seperti itu jadi kita makin giat belajar” 

(wawancara dengan Larasati Nanda Rahmalia, tanggal 19 April 

2013).  

Hal serupa juga disampaikan oleh Putri Dies Mercurli sebagai 

berikut: “sekarang lebih sering membaca” (wawancara dengan Putri Dies 

Mercurli, tanggal 26 April 2013). Christhopher Joshua Leksana juga 

memberikan pernyataan yang sama sebagai berikut: “ kalau saya belajar 

sampai larut malam” (wawancara dengan Christhopher Joshua Leksana, 

tanggal 26 April 2013).  
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Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukan bahwa 

karakteristik siswa CI/BI di SMA Negeri 1 Purwokerto diantaranya yakni 

mau bekerjasama, tanggung jawab, mempunyai kemampuan lebih, aktif 

dalam pembelajaran dan etos kerja dalam mengerjakan tugas sangat tinggi. 

Siswa CI/BI mengerjakan tugas dengan maksimal. Siswa CI/BI juga 

mempunyai semangat belajar yang tinggi, yakni dengan mengurangi waktu 

bermain, lebih suka membaca serta belajar hingga larut malam. 

Dalam proses pembelajaran terjadi interaksi antara seorang guru 

dengan peserta didik. Kriteria guru yang mengajar di kelas CI/BI menurut 

Ibu Erlina Supriyanti sebagai berikut. 

“secara teori ada kriterianya ya, jadi ada saatnya untuk 

mengimbangi kecerdasan anak yang di atas rata-rata itu otomatis 

gurunya juga harus mengikutinya ya dengan standar minimal 

sebagai seorang pendidik jadi baik dari segi pengetahuan maupun 

dari segi sikap dan prilaku dia, juga menguasai IT dan 

sebagainya.... Seharusnya seperti itu tapi prakteknya kan 

disesuaikan dengan kondisi sekolah, jadi ditunjuk dari sekolah. Jadi 

dipadukan antara kriteria yang ada di ketentuan, aturan seperti apa 

kemudian seperti apa dilapangan nanti di kolaborasikan” 

(wawancara dengan Ibu Erlina Supriyanti, tanggal 3 April 2013). 

 

Bapak Dayono memberikan pernyataan mengenai guru yang 

mengajar di kelas CI/BI sebagai berikut: “ya sebenarnya secara umum 

guru disini siap... karena pada dasarnya materi yang diajarkan kan materi 

kelas regular sama saja, hanya disana itu percepatan” (wawancara dengan 

Bapak Dayono, tanggal 6 April 2013). Ibu Nining Nuryani selaku 

pengelola kelas CI/BI memberikan pernyataan sebagai berikut. 
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“.... pada awalnya begitu, bahwa yang mengajar itu diambil 

diantara guru-guru yang lebih apa ya mungkin lebih loyalitasnya 

bagus, disiplinnya bagus dan lain-lain. Kalau kemampuan setiap 

guru memang sama, maksudnya memang ada yang lebih sedikit 

tapi rata-rata guru ya semuanya baik ....” wawancara dengan Ibu 

Nining Nuryani, tanggal 1 April 2013).  

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukan bahwa guru yang 

mengajar di kelas CI/BI ada kriterianya. Kriteria yang harus dimiliki oleh 

guru yang mengajar di kelas CI/BI seperti memahami siswa CI/BI untuk 

dapat mengimbanginya misalnya dari segi pengetahuannya, menguasai IT, 

serta loyalitas yang tinggi. Dalam pelaksanaannya di SMA Negeri 1 

Purwokerto disesuaikan dengan kondisi sekolah, karena dianggap bahwa 

materi yang diajarkan di kelas CI/BI sama dengan materi kelas regular, 

hanya saja kelas CI/BI itu percepatan sehingga semua guru siap untuk 

mengajar di kelas CI/BI.    

Dalam lingkup pembelajaran CI/BI perlu adanya pengembangan 

kurikulum, yaitu dengan menerapkan kurikulum diferensiasi agar tidak 

sama dengan kurikulum regular sebab ada perbedaan bobot antara 

kurikulum regular dan kurikulum khusus (Supriyanto, 2012: 49). 

Kurikulum akan membantu untuk dapat mengajar secara lebih efektif dan 

sistematis. Dalam pelaksanaan pembelajaran pada kelas CI/BI di SMA 

Negeri 1 Purwokerto belum menerapkan kurikulum diferensiasi. Ibu 

Nining Nuryani selaku pengelola CI/BI memberikan pernyataan mengenai 

kurikulum yang diberlakukan untuk kelas CI/BI sebagai berikut.  

“...disini belum menerapkan karena belum ada uji coba... untuk 

akselerasi menggunakan kurikulum 2006 sama dengan kelas 
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regular, nanti kalau kelas 10 yang akan datang, kita menggunakan 

kurikulum 2013.... hanya memang di SMA 1 belum ada uji coba, 

belum ada sosialisasi sehingga untuk praktek yang sesungguhnya 

saya belum mengerti arahya seperti apa” (wawancara dengan Ibu 

Nining Nuryani, tanggal 1 April 2013). 

 

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh kepala sekolah SMA 

Negeri 1 Purwokerto Bapak Dayono sebagai berikut: “belum, artinya sama 

dengan regular hanya pembedanya itu waktu tempuhnya yang mestinya 

ditempuh dalam 3 tahun menjadi 2 tahun....” (wawancara dengan Bapak 

Dayono, tanggal 6 April 2013). 

Hasil wawancara di atas menunjukan bahwa kurikulum yang 

diterapkan untuk kelas CI/BI masih sama dengan kurikulum kelas regular, 

yakni kurikulum 2006. Alasan belum diterapkannya kurikulum diferensiasi 

adalah karena SMA Negeri 1 Purwokerto belum mendapat sosialisasi dan 

uji coba. Belum adanya uji coba dan sosialisai di SMA Negeri 1 

Purwokerto membuat pengelola CI/BI belum mengerti arah praktek yang 

sesungguhnya. 

Penelitian ini mengkaji mengenai pembelajaran sejarah yang 

dilaksanakan di kelas CI/BI (cerdas istimewa berbakat istimewa), yang 

meliputi persiapan, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi. Untuk 

kepentingan ini dilakukan pengumpulan data dengan pengamatan, 

wawancara dan dokumentasi agar mendapatkan informasi yang dapat 

dipercaya. Peneliti hanya bisa melakukan pengamatan proses pembelajaran 

sejarah di kelas XI CI/BI dikarenakan kelas XII akan menempuh ujian 

nasional sehingga dari pihak wakil kepala bidang kurikulum tidak 
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memperbolehkan. Saat itu kelas XII akan menempuh ujian nasional 

sehingga mata pelajaran yang diajarkan hanya mata pelajaran yang masuk 

dalam ujian nasional, oleh sebab itu pembelajaran sejarah di kelas XII 

CI/BI sudah tidak ada. Kedua hal inilah yang membuat peneliti hanya bisa 

melakukan pengamatan pelaksanaan pembelajaran sejarah di kelas XI 

CI/BI. 

a) Persiapan Dalam Mengajar 

Guru mempunyai peranan penting dalam keseluruhan proses 

belajar mengajar, termasuk dalam hal persiapan mengajar. Peneliti 

melakukan pengamatan terkait kegiatan persiapan mengajar guru yang 

meliputi penampilan, perangkat pembelajaran, serta penggunaan alat 

peraga. Perangkat pembelajaran seperti silabus dan RPP untuk kelas 

CI/BI menurut Bapak Lulus Kismoyo dalam wawancaranya 

memberikan pernyataan sebagai berikut: “sama hanya waktu 

tempuhnya berbeda..”, sedangkan pernyataan tentang RPP sebagai 

berikut: “sama, tidak ada perbedaanya untuk pembelajaran hanya kita 

kejar tayang saja intinya” (wawancara dengan Bapak Lulus Kismoyo 

tanggal 10 April 2013). Ibu Erlina Supriyanti juga memberikan 

pernyataan terkait perangkat pembelajaran silabus dan RPP untuk kelas 

CI/BI sebagai berikut: “perbedaannnya lebih kepada materinya jadi 

materinya itu lebih esensial karena waktunya kan pendek sehingga 

hanya materi-materi esensial yang disampaikan di kelas kemudian 
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selebihnya kita jadikan tugas portofolio” (wawancara dengan Ibu 

Erlina Supriyanti, tanggal 3 April 2013). 

Berdasarkan hasil wawacara di atas menunjukan bahwa silabus dan 

RPP sejarah yang dibuat untuk pembelajaran di kelas CI/BI hampir 

sama dengan silabus dan RPP kelas regular. Menurut Bapak Lulus 

Kismoyo perbedaannya hanya pada waktu tempuhnya sedangkan 

menurut Bu Erlina Supriyanti perbedaannya pada materi yang 

disampaikan hanya materi esensial. Materi non esensial dijadikan tugas 

portofolio. 

Untuk mengetahui persiapan guru sebelum mengajar, peneliti ikut 

masuk ke kantor guru. Sebelum mengajar Ibu Erlina Supriyanti 

mempersiapkan perangkat pembelajaran yang akan digunakan untuk 

mengajar, seperti laptop, buku bahan ajar serta alat tulis. Tetapi 

sebelum melangkah keluar dari kantor guru, Ibu Erlina Supriyanti 

terlihat bercermin pada cermin yang ada di kantor guru untuk 

merapikan jilbab dan pakaiannya. Selesai merapikan jilbab dan 

pakaiannya Ibu Erlina Supriyanti langsung menuju kelas yang akan di 

ajar. 

Ibu Erlina Supriyanti memberikan pernyataan serupa dengan hasil 

pengamatan peneliti terkait penampilannya sebagai berikut. 

 

“...saya itu menjadi orang tidak mau jarkoni istilahnya, mungkin 

kamu juga tahu sendiri kalau saya memperhatikan misalnya saya 

dulu di kesiswaan itu kan saya selalu menanamkan apa disiplin 

rambut, baju dan sebagainya seperti itu. Saya juga menyesuaikan 

jadi supaya saya itu tidak susah menyampaikan ke anak, kamu 
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harus patuh peraturan sementara saya tidak kan lucu kaya gitu. 

Sampai sepatu pun saya tetap perhatikan dalam arti sekarang hari 

apa, kalau memang harinya untuk siswa itu sepatu hitam saya juga 

ikut hitam seperti itu. Jadi hari sabtu saya juga kadang tidak hitam, 

bersepatu pun mengikuti anak sampai seperti itu dan sampai 

sekarang. Saya ada perasaan malu kalau misalnya di guru kalau 

hari senin biru...kemudian hari kamis sampai sabtu pakai batik ya 

saya usahakan itu saya lakukan walaupun ada juga teman yang 

tidak patuh dengan aturan itu tapi itu urusan mereka yang penting 

saya bisa untuk patuh pada peraturan, seperti saya mengajarkan 

pada anak untuk bisa patuh peraturan dan ya intinya tetap 

memperhatikan” (wawancara dengan Ibu Erlina Supriyanti tanggal 

25 April 2013). 

 

Ibu Erlina Supriyanti menyatakan memperhatikan penampilannya 

sebelum mengajar, namun Bapak Lulus Kismoyo memberikan 

pernyataan sebaliknya terkait penampilan sebelum mengajar yang 

disampaikan sebagai berikut: “itu terlalu itu kurang percaya diri kalau 

saya percaya diri saja karena laki-laki biasanya tidak terlalu, percaya 

diri saja” (wawancara dengan Bapak Lulus Kismoyo tanggal 10 April 

2013). 

Hasil pengamatan peneliti setelah ikut masuk kelas untuk melihat 

Ibu Erlina Supriyanti saat mengajar, ternyata selesai mengajar pada jam 

pertama dan kedua Ibu Erlina Supriyanti langsung menuju kelas yang 

akan diajar selanjutnya karena letaknya yang berdekatan. Namun baru 

masuk kelas keluar lagi, ternyata Ibu Erlina Supriyanti masuk kelas 

untuk meletakan perangkat pembelajaran lalu ke kantor guru untuk 

minum terlebih dahulu. Setelah minum Ibu Erlina Supriyanti langsung 

kembali ke kelas yang akan diajar. 
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Hasil pengamatan dan wawancara peneliti menunjukan bahwa 

menurut Ibu Erlina Supriyanti penampilan menjadi salah satu unsur 

yang diperhatikan sebelum mengajar. Memperhatikan penampilan 

selain untuk mengajar juga untuk memberi contoh pada siswa, jadi guru 

tidak hanya memerintahkan siswa untuk patuh peraturan dan disiplin 

tapi guru juga mematuhi peraturan itu dengan mengenakan pakaian 

hingga sepatu sesuai peraturan. Sedangkan Bapak Lulus Kismoyo tidak 

terlalu memperhatikan penampilan karena menurutnya itu kurang PD 

(percaya diri).  

Saat peneliti melakukan pengamatan dalam kelas XI CI/BI, 

perangkat pembelajaran yang dibawa oleh Ibu Erlina Supriyanti adalah 

laptop, buku bahan ajar, daftar presensi dan alat tulis. Namun saat 

kegiatan inti pembelajaran laptop yang dibawa tidak digunakan, dan 

baru digunakan saat akhir pelajaran. Saat akhir pelajaran diadakan kuis 

dan Ibu Erlina Supriyanti terlihat membaca soal dari laptop yang 

dibawanya. Beberapa kali peneliti mengamati persiapan Ibu Erlina 

Supriyanti sebelum mengajar, seringnya tidak menggunakan alat 

peraga. Ibu Erlina Supriyanti lebih memilih untuk menampilkan gambar 

dan video dari internet, seperti yang disampaikan berikut: “selama ini 

saya menggunakan gambar dan video dari internet, nanti misalnya saya 

menjelaskan tentang candi tidak menggunakan miniatur candi tapi 

melalui gambar atau video dari internet” (wawancara dengan Ibu Erlina 

Supriyanti, tanggal 25 April 2013). 
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Berdasarkan hasil wawancara serta hasil pengamatan di atas 

menunjukan bahwa perangkat pembelajaran yang biasanya dibawa oleh 

Ibu Erlina Supriyanti adalah laptop, buku bahan ajar, daftar presensi 

dan alat tulis. Ibu Erlina Supriyanti tidak menggunakan alat peraga dan 

lebih memilih menggunakan gambar serta video dari internet untuk 

ditampilkan saat pembelajaran sejarah. 

b) Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar 

Pelaksanaan proses belajar mengajar merupakan proses 

berlangsungnya belajar mengajar di kelas yang merupakan kegiatan inti 

dari kegiatan pendidikan di sekolah. Pelaksanaan pengajaran yang 

merupakan interaksi guru dengan siswa untuk menyampaikan bahan 

pelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan pengajaran 

(Suryosubroto, 2009: 29). Alokasi waktu untuk pelaksanaan 

pembelajaran mata pelajaran sejarah di kelas CI/BI sama seperti alokasi 

waktu mata pelajaran sejarah pada kelas regular yaitu 2 jam pelajaran 

atau 2x45 menit dalam satu minggu. 

Saat peneliti melakukan pengamatan pelaksanaan pembelajaran 

sejarah di kelas XI CI/BI, awal pembelajaran guru menanyakan apakah 

siswa masuk semua dan setelah itu langsung mempersilakan siswa 

untuk melanjutkan presentasi minggu lalu. Guru tidak terlihat 

memberikan apersepsi, dan terkait pemberian apersepsi Ibu Erlina 

Supriyanti memberikan pernyataan sebagai berikut. 
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“Ya, jadi saya tidak selalu memberikan apersepsi tapi sepertinya 

seringnya seperti itu karena tergantung dengan program saya hari 

itu apa begitu. Kalau kira-kira agak longgar saya tanyakan lagi tapi 

misalnya saya harus cepat-cepat itu paling ya sambil lalu saja 

materi kemarin begini-begini paling hanya 5 menit cukup untuk 

mereview materi itu kalau waktunya memang mepet dan harus 

banyak program yang harus saya lakukan” (wawancara dengan Ibu 

Erlina Supriyanti tanggal 3 April 2013). 

Pernyataan mengenai adanya apersepsi pada awal kegiatan belajar 

mengajar disampaikan oleh Bapak Lulus Kismoyo sebagai berikut: “iya 

tapi waktunya juga harus disesuaikan...ya hanya waktunya tidak terlalu 

lama (wawancara dengan Bapak Lulus Kismoyo tanggal 10 April 

2013). Hal serupa juga diutarakan oleh siswa kelas XI CI/BI yang 

bernama Putri Dies Mercurli sebagai berikut: “biasanya materi minggu 

lalu hanya sedikit kemudian langsung masuk ke materi hari ini” 

(wawancara dengan Putri Dies Mercurli tanggal 26 April 2013). Hal 

senada juga disampaikan oleh Christopher Joshua Leksana siswa kelas 

XI CI/BI sebagai berikut: “iya memberi penjelasan singkat maksudnya 

rangkuman singkat untuk merefreshkan diri yang lalu-lalu itu pelajaran 

yang lalu kemudian setelah ini hubungannya dengan yang ini 

kelanjutannya” (wawancara dengan Christopher Joshua Leksana 

tanggal 26 April 2013). 

Pernyataan yang sedikit berbeda disampaikan siswa kelas XI CI/BI 

Shinta Aprilia sebagai berikut: “ materi minggu lalu sepertinya jarang-

jarang soalnya mengejar materi yang besok sehingga yang telah lalu 

dipelajari sendiri. Yang dijelaskan sekarang untuk materi yang besok ke 

depan seperti itu” (wawancara dengan Shinta Aprilia tanggal 19 April 
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2013). Larasati Nanda Rahmalia siswa kelas XI CI/BI memberikan 

pernyataan sebagai berikut: “... di aksel tidak ada yang mengulas materi 

minggu lalu... tidak ada, guru hanya menanyakan kemarin sampai apa 

sekarang itu dilanjutkan” (wawancara dengan Larasati Nanda Rahmalia 

tanggal 19 April 2013). 

Dari hasil pengamatan serta hasil wawancara di atas menunjukan 

bahwa pemberian apersepsi dalam kegiatan belajar mengajar di kelas 

CI/BI sifatnya menyesuaikan, kalau saat itu banyak program yang akan 

dilakukan maka pemberian apersepsi hanya sambil lalu, tidak terlalu 

lama sekitar 5 menit. Apersepsi dilakukan jika waktu longgar. Saat 

peneliti melakukan pengamatan Ibu Erlina Supriyanti tidak memberikan 

apersepsi karena pada hari itu ada presentasi individu. Kegiatan 

presentasi individu tersebut harus selsesai pada hari itu karena pada 

minggu berikutnya siswa kelas CI/BI akan menjalani ujian tengah 

semester. 

Pengampu mata pelajaraan sejarah yang mengajar di kelas CI/BI 

ada dua yaitu Bu Erlina Supriyanti dan Bapak Lulus Kismoyo. Masing-

masing guru tersebut mempunyai perbedaan metode pembelajaran yang 

diterapkan pada kelas CI/BI. Metode pembelajaran mempunyai peranan 

penting dalam proses pembelajaran. Metode merupakan cara yang 

digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun 

dalam kegiatan belajar mengajar agar tujuan yang sudah disusun dapat 
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tercapai. Pernyataan mengenai metode pembelajaran yang diterapkan 

oleh Bapak Lulus Kismoyo adalah sebagai berikut. 

“Ya karena kita dikejar waktu yang harusnya 3 tahun menjadi 2 

tahun sehingga susah untuk mengembangkan metode-metode 

tertentu ya, bagaimana ya karena waktunya ya jadi kalau sudah 

bicara waktu kan sulit, jadi tidak ada metode khusus sama 

perlakuannya... untuk pengembangan siswa ke dalam metode-

metode seperti inquiry kita tidak bisa jadi guru ya mungkin seperti 

diktator ya bolehlah. Ya tapi bukan itu ya katakanlah karena 

metodenya metode ceramah itu kalau di aksel tidak ada diskusi 

tidak ada waktu” (wawancara dengan Bapak Lulus Kismoyo 

tanggal 10 April 2013). 

 

Hal sebaliknya diutarakan oleh Ibu Erlina Supriyanti sebagai 

berikut. 

“Ya jadi untuk yang aksel ini yang jelas awal metode pelajaran kan 

semua tidak bisa keluar dari ceramah ya tetap ada hanya 

presentasenya tidak terlalu, kemudian saya biasanya ada diskusi 

kemudian ada semacam PBL problem based learning itu ya, itu 

PBL itu sudah saya lakukan saat kemarin itu kita menggunakan 

PBL itu kemudian talking saya memang programnya apa jadi 

talking stick itu mba... saya berusaha supaya tidak membosankan” 

(wawancara dengan Ibu Erlina Supriyanti tanggal 3 April 2013). 

 

Menurut Destiani Fajarindah Ramadhani metode pembelajaran 

yang diterapkan oleh Ibu Erlina Supriyanti cukup variatif, dengan 

pernyataan sebagai berikut: “... terkadang setiap minggu ada yang 

berbeda-beda seperti presentasi kalau tidak kuis”  (wawancara dengan 

Destiani Fajarindah Ramadhani tanggal 26 April 2013). Shinta Aprilia 

siswa kelas XI CI/BI memberikan pernyataan terkait metode 

pembelajaran yang biasanya diterapkan oleh guru sejarah sebagai 

berikut. 
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“Kadang-kadang efektif kadang-kadang juga kurang efektif, 

efektifnya menurut saya yang presentasi itu tapi kalau yang hanya 

menulis di papan tulis itu membosankan, yang paling menarik tidak 

membuat ngantuk ya presentasi itu...misalnya siswa dijadikan 

kelompok lalu disuruh presentasi juga lebih efektif juga soalnya  

dibuka sesi tanya jawab. Kalau yang tadi baru saja tidak ada 

presentasi, hanya ditulis di papan tulis” (wawancara dengan Shinta 

Aprilia tanggal 19 April 2013). 

 

Pernyataan senada juga disampaikan oleh siswa kelas XI CI/BI 

Putri Dies Mercurli sebagai berikut. 

“Metode pembelajarannya kalau menjelaskan itu agak membuat 

mengantuk kadang-kadang terus tulisannya juga agak-agak tidak 

kelihatan karena saya duduk di belakang, tapi saya senengnya 

metodenya bu Erlina asik kadang-kadang disuruh kelompok nanti 

membuat power point presentasi seperti itu dengan tanya jawab 

terus nanti dibahas, menurutku seperti itu lebih masuk..bu Erlina 

mengajar sejarahnya itu lebih suka mengajak siswanya untuk ikut 

aktif juga...” (wawancara dengan Putri Dies Mercurli tanggal 26 

April 2013). 

 

Saat peneliti melakukan pengamatan di kelas XI CI/BI Ibu Erlina 

Supriyanti menggunakan metode pembelajaran presentasi individu. 

Setiap siswa yang belum presentasi terlihat mempersiapkan diri untuk 

presentasi dengan membaca rangkuman materi yang telah dibuatnya. 

Berikut merupakan gambaran saat pelaksanaan presentasi individu yang 

dilakukan oleh siswa kelas XI CI/BI. 
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Gambar 2. Pelaksanaan presentasi individu kelas XI CI/BI 

(Sumber: dokumen pribadi) 

  

 

Dari hasil wawancara serta pengamatan di atas menunjukan bahwa 

masing-masing guru menerapkan metode pembelajaran yang berbeda. 

Bapak Lulus Kismoyo lebih memilih metode ceramah dengan alasan 

mengajar di kelas akselerasi itu dikejar waktu sehingga susah untuk 

mengembangkan metode lain. Berbeda dengan Ibu Erlina Supriyanti 

yang tetap menerapkan metode pembelajaran yang lain disamping 

mempertahankan metode ceramah namun dalam porsi yang lebih kecil. 

Metode pembelajaran yang biasanya diterapkan oleh Ibu Erlina 

Supriyanti selain ceramah adalah diskusi melalui presentasi kelompok 

maupun presentasi individu. Metode pembelajaran yang lebih disukai 

siswa adalah metode pembelajaran yang melibatkan peran aktif mereka 

sehingga materi juga lebih mudah dipahami. 
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Media dalam sebuah kegiatan belajar mengajar diperlukan untuk 

mempermudah serta memaksimalkan proses pembelajaran. Penggunaan 

media juga bisa membuat proses belajar mengajar menjadi lebih 

menarik. Dalam pembelajaran sejarah di kelas CI/BI juga menggunakan 

media, seperti yang disampaikan oleh Ibu Erlina Supriyanti sebagai 

berikut: “LCD terkadang ada videonya” (wawancara dengan Ibu Erlina 

Supriyanti tanggal 3 April 2013). Hal serupa juga disampaikan oleh 

Bapak Lulus Kismoyo sebagai berikut: “sama seperti dengan regular 

disini media yang paling sering dipakai audio visual LCD itu” 

(wawancara dengan Bapak Lulus Kismoyo tanggal 10 April 2013). 

Penggunaan media saat pembelajaran sejarah juga dibenarkan oleh 

siswa kelas XI CI/BI Christopher Joshua Leksana dengan pernyataan 

sebagai berikut: “memakai LCD, membuat power point presentation iya 

ada seperti itu semacamnya” (wawancara dengan Christopher Joshua 

Leksana tanggal 26 April 2013). Hal senada juga diutarakan oleh Shinta 

Aprilia sebagai berikut: “... kebanyakan iya menggunakan presentasi” 

(wawancara dengan Shinta Aprilia tanggal 19 April 2013). 

Larasati Nanda Rahmalia juga memberikan pernyataan yang sedikit 

berbeda mengenai penggunaan media saat pembelajaran sejarah di kelas 

CI/BI, yakni: “terkadang memakai slide” (wawancara dengan Larasati 

Nanda Rahmalia tanggal 19 April 2013). Hal senada disampaikan oleh 

Putri Dies Mercurli sebagai berikut: “... seringnya iya tapi kadang-

kadang tidak” (wawancara dengan Putri Dies Mercurli tanggal 26 April 
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2013). Saat peneliti melakukan pengamatan di dalam kelas, saat itu ada 

presentasi individu namun tanpa menggunakan power point, hanya 

menjelaskan materi. 

Hasil wawancara dan pengamatan peneliti menunjukan bahwa 

penggunaan media pembelajaran di kelas CI/BI sama seperti pada kelas 

regular. Media yang biasanya digunakan adalah LCD. Media LCD oleh 

guru biasanya digunakan untuk menjelaskan materi, selain itu kadang 

presentasi siswa juga dengan menampilkan power point.  

Dalam sebuah pembelajaran antara guru satu dengan guru yang lain 

mempunyai strategi yang berbeda dalam mengajarkan materi. 

Pendidikan kelas CI/BI selesai hanya dalam waktu dua tahun, materi 

yang harusnya diajarkan tiga tahun tapi hanya diajarkan dalam dua 

tahun tentunya setiap guru mempunyai strategi dalam mengajarkan 

materi-materi tersebut. Menurut pengelola kelas CI/BI di SMA Negeri 

1 Purwokerto adanya stategi dalam mengajar di kelas akselerasi atau 

CI/BI memang perlu dengan alasan sebagai berikut. 

“...jadi kita memang dalam memperlakukan mereka juga harus 

khusus punya teknik-teknik tertentu agar anak itu tidak merasa 

bosan karena anak cerdas itu sekali mendengar saja dia sudah 

mengerti sekali diberi tahu dia sudah paham begitu, tapi kalau ada 

ilmu atau materi yang diulang-ulang dia tidak akan merespon sama 

sekali” (wawancara dengan Ibu Nining Nuryani, tanggal 1 April 

2013). 

 

Ibu Nining Nuryani memberikan contoh strategi atau teknik yang 

bisa diterapkan oleh guru adalah sebagai berikut. 
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“Ya contohnya kita tidak lagi menjelaskan seperti apa yang kita 

lakukan di kelas regular ya, jadi kita hanya memberi garis besarnya 

kemudian kita pancing untuk mereka yang aktif, aktif istilahnya 

bertanya aktif menjawab diantara mereka saja saling diskusi, kita 

hanya fasilitator saja...” (wawancara dengan Ibu Nining Nuryani, 

tanggal 1 April 2013). 

 

Strategi yang diterapkan oleh Bapak Lulus Kismoyo dalam 

menyampaikan materi yang harusnya di ajarkan dalam tiga tahun tetapi 

menjadi dua tahun adalah sebagai berikut. 

“Semua diajarkan perbedaanya hanya lebih cepat kalau misalnya 

diregular harus ada diskusi kita bercerita mengobrol jadi sambil 

lalu kadang-kadang banyak guru sejarah kan harus banyak cerita, di 

aksel ceritanya lebih dikurangi. Kalau saya kira guru sejarah 

manapun kalau kita hanya mengobrol masa lalu tanpa memadukan 

dengan masa sekarang dan tanpa kita memotivasi hanya cerita-

cerita peristiwa yang isu-isu yang kontemporer tidak ada tidak akan 

menarik...di aksel juga saya usahakan untuk lebih banyak itu, jadi 

sejarah jangan sampai menjadi benda mati” (wawancara dengan 

Bapak Lulus Kismoyo tanggal 10 April 2013). 

 

Ibu Erlina Supriyanti yang mengampu mata pelajaran sejarah kelas 

XI CI/BI mempunyai strategi yang berbeda dengan Bapak Lulus 

Kismoyo, dengan pernyataan sebagai berikut. 

“...kita menyampaikan semua materi yang ada di dalam silabus 

hanya saja penyampaiannya itu kalau yang di kelas itu yang 

esensial kemudian yang non esensial itu yang saya jadikan sebagai 

tugas dirumah, disuruh membaca sendiri di rumah dan sebagainya. 

Jadi itu tetap-tetap melaksanakan isi silabus tidak kemudian 

mendelete itu tidak begitu...untuk pembelajaran di kelas aksel 

memang seperti itu jadi misalkan peyajiannya KBM di kelas itu 

kita mengutamakan penyajian materi yang esensial” (wawancara 

dengan Ibu Erlina Supriyanti tanggal 25 April 2013). 

 

Ibu Erlina supriyanti memberikan penjelasan mengenai materi 

esensial sebagai berikut. 
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“materi esensial yakni misalnya materi yang pokok, yang inti 

misalnya dari judul kompetensi dasarnya tentang kolonialisme 

Eropa misalnya di Indonesia, maka peristiwa yang besar-besar saja 

yang ditonjolkan tentang VOC. Misalnya tentang Hindu-Budha 

saya ambil Sriwijaya, Majapahitnya saja, yang kerajaan kecil 

misalnya kerajaan Holing, kerajaan Tarumanegara, atau Kediri 

tidak saya sajikan. Kemudian yang Islam saya ambil kerajaan 

Banten dan Mataram Islamnya....” (wawancara dengan Ibu Erlina 

Supriyanti tanggal 25 April 2013). 

Hal senada dengan pernyataan Ibu Erlina Supriyanti juga 

disampaikan oleh Shinta Aprilia sebagai berikut: “..karena mengejar 

waktu beliau itu hanya menjelaskan fokusnya saja, sebenarnya jelas 

mungkin beliau itu lebih mengarahkan siswa supaya mandiri jadi 

membaca sendiri di rumah” (wawancara dengan Shinta Aprilia tanggal 

19 April 2013). Larasati Nanda Rahmalia siswa kelas XI CI/BI juga 

menyampaikan hal yang serupa sebagai berikut. 

“...kita memang jadi lebih belajar sendiri, guru itu hanya 

memberikan poin-poinnya saja, hanya memberikan intinya saja jadi 

kita itu harus menguatkan konsep sendiri, maksudnya kita harus 

mencari bahan belajar sendiri terus akhirnya mungkin kita tidak 

mempunyai konsep sebanyak konsep yang dimiliki anak-anak 

regular... biasanya kita disuruh meringkas, disuruh membaca, 

disuruh meringkas nanti itu individu nanti dipresentasikan sejauh 

apa kita menguasai materi itu” (wawancara dengan Larasati Nanda 

Rahmalia tanggal 19 April 2013) 

 

Pernyataan mengenai materi non esensial yang dijadikan tugas juga 

disampaikan oleh Putri Dies Mercurli sebagai berikut: “biasanya 

disuruh membaca sendiri terus nanti dijadikan tugas juga, juga disuruh 

merangkum” (wawancara dengan Putri Dies Mercurli tanggal 26 April 

2013). Hal senada juga disampaikan oleh Christopher Joshua Leksana 

sebagai berikut. 
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“Materi yang lain dipelajari sendiri juga, yang dipelajari sendiri ada 

di buku, juga ceritanya walaupun materi samping kita harus tetap 

mempelajari. Satu, karena pengetahuan juga bagi yang ingin 

mengetahui. Kedua walaupun materi sampingan seperti itu jangan 

dianggap sepele itu materi samping dan tidak berguna karena bisa 

saja itu muncul dalam suatu tugas atau ulangan sehingga tetap 

dipelajari semua, yang di sekolah memang pokok-pokoknya saja” 

(wawancara dengan Christopher Joshua Leksana tanggal 26 April 

2013). 

Hasil wawancara di atas menunjukan bahwa dalam mengajarkan 

materi di kelas CI/BI memerlukan strategi atau teknik tertentu. Setiap 

guru mempunyai strategi masing-masing, seperti Bapak Lulus Kismoyo 

yang tetap mengajarkan semua materi dengan dipadukan peristiwa dan 

isu-isu masa sekarang. Ibu Erlina Supriyanti mempunyai startegi yang 

sedikit berbeda yaitu dengan mengajarkan materi esensial dan untuk 

materi yang non esensial dijadikan sebagai tugas. Tugasnya adalah 

membaca sendiri materi itu dirumah dan merangkum yang kemudian 

dipresentasikan. Materi non esensial yang dijadikan tugas yang 

kemudian dipresentasikan adalah cara guru untuk memantau sejauh 

mana pemahaman siswa mengenai materi non esensial tersebut. Hasil 

pengamatan peneliti menunjukan bahwa guru memberikan koreksi serta 

memberikan penjelasan materi setiap kali siswa selesai presentasi. 

Sumber belajar yang digunakan siswa CI/BI selain buku paket juga 

ada tambahan modul yang dibuat oleh guru masing-masing mata 

pelajaran. Alasan pengadaan modul yang dibuat guru untuk siswa CI/BI 

menurut Ibu Nining Nuryani selaku pengelola kelas CI/BI adalah 

sebagai berikut. 
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“Ya jadi begini karena anak akselerasi itu kenaikannya tidak pada 

awal semester seperti yang lain tidak pada bulan juni, untuk dia  

bulan juni sudah 3 semester, dia sudah di kelas 11 pertengahan 

semester 3 mau masuk semester 4 sehingga kalau dia membeli 

buku membeli buku yang sama begitu kan misalnya, koperasi 

mempunyai kewenangan untuk menyediakan fasilitas buku-buku 

untuk anak-anak, sementara anak-anak naiknya 8 bulan sehingga 

bukunya belum ada maka dari itu disini setiap guru diwajibkan 

harus bisa membuat modul yang bahan ajarnya sama dari regular 

seperti itu, tapi kalau anak yang mau mencari sendiri juga tidak 

masalah soalnya ini namanya sumber bahan ajar jadi bisa dari mana 

saja” (wawancara dengan Ibu Nining Nuryani, tanggal 1 April 

2013). 

 

Ibu Erlina Supriyanti sebagai pengampu mata pelajaran sejarah 

juga membuat modul sejarah untuk siswa kelas CI/BI. Pernyataan Ibu 

Erlina Supriyanti mengenai pembuatan modul sejarah adalah sebagai 

berikut: “eee untuk bukunya sama samakan, hanya di kelas aksel kan 

ada kewajiban untuk membuat modul jadi ditambahkan dengan 

modulnya” (wawancara dengan Ibu Erlina Supriyanti tanggal 3 April 

2013). 

Pernyataan di atas didukung dengan pernyataan dari siswa kelas XI 

CI/BI sebagai berikut: “untuk buku yang saya gunakan itu modul, 

modul yang dari sekolah lalu dari bu erlina itu modul yang seperti LKS 

dengan buku cetak Yudistira”. Larasati Nanda Rahmalia juga 

menyatakan bahwa modul itu hanya untuk siswa CI/BI dengan 

pernyataan sebagai berikut: “hanya aksel” (wawancara dengan Larasati 

Nanda Rahmalia tanggal 19 April 2013). 

Hal senada tentang modul hanya untuk siswa CI/BI juga 

disampaikan oleh Putri Dies Mercurli sebagai berikut: “yang regular  
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tidak, khusus untuk aksel” (wawancara dengan Putri Dies Mercurli 

tanggal 26 April 2013). Shinta Aprilia juga menyatakan hal yang sama 

sebagai berikut: “ sepertinya tidak kalau anak regular tidak” 

(wawancara dengan Shinta Aprilia tanggal 19 April 2013). 

Pernyataan mengenai anak regular tidak mendapatkan modul juga 

disampaikan oleh Destiani Fajarindah Ramadhani sebagai berikut: 

“setahu saya tidak, soalnya waktu itu ada yang minta ke temen saya 

mau fotokopi” (wawancara dengan Destiani Fajarindah Ramadhani 

tanggal 26 April 2013). Hasil pengamatan peneliti terkait sumber 

belajar yang digunakan oleh siswa kelas XI CI/BI adalah modul yang 

dibuat oleh Ibu Erlina Supriyanti, modul dari sekolah yaitu “Modul 

Sejarah 2A Ilmu Pengetahuan Alam untuk SMA/MA Kelas XI 

Semester 1” serta buku cetak Yudistira. 

Berdasarkan hasil wawancara serta hasil pengamatan peneliti 

menunjukan bahwa sumber belajar di kelas CI/BI untuk bukunya sama 

seperti kelas regular, hanya saja kelas CI/BI mendapat tambahan modul 

yang dibuat oleh guru. Pengadaan modul ini dikarenakan kenaikan 

kelas CI/BI tidak seperti kelas regular. Siswa CI/BI kenaikan kelasnya 8 

bulan sedangkan kelas regular setelah 12 bulan. Keadaan seperti ini 

sehingga koperasi belum mempunyai stok buku sehingga setiap guru 

yang mengajar di kelas CI/BI diwajibkan membuat modul. 
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Dalam sebuah proses belajar mengajar pengelolaan kelas yang 

dilakukan oleh guru cukup penting untuk menjaga agar kondisi belajar 

tetap kondusif. Pengelolaan kelas dapat dilakukan salah satunya dengan 

penerapan penghargaan dan hukuman. Penghargaan dilakukan kepada 

siswa yang memberi respon positif, dengan memberikan penghargaan 

secara verbal seperti pujian maupun non verbal seperti isyarat yang 

menyenangkan. Penghargaan akan membuat siswa senang dan 

mendorong siswa memberikan respon dalam proses belajar mengajar. 

Hukuman diberikan kepada siswa yang mengganggu jalannya kegiatan 

belajar mengajar, dengan memberikan teguran dengan tujuan siswa 

kembali fokus pada materi dan mengembalikan iklim belajar yang 

kondusif.   

Hasil pengamatan peneliti menunjukan bahwa saat itu dalam proses 

pembelajaran sejarah di kelas XI CI/BI Ibu Erlina Supriyanti 

menerapkan sistem penghargaan dan hukuman. Bentuk penghargaannya 

adalah ucapan terima kasih, pujian dan tepuk tangan untuk siswa 

setelah selesai presentasi. Contoh pujian yang diberikan oleh Ibu Erlina 

Supriyanti adalah “cukup baik presentasinya ya”, contoh yang lain 

adalah “bagus sekali dalam menyampaikan materi dan juga menguasai 

materi”. 

Hukuman juga diberlakukan oleh Ibu Erlina Supriyanti untuk siswa 

yang mengganggu saat kegiatan belajar mengajar. Hukuman atau 

punishment diberikan dalam bentuk teguran. Contoh bentuk teguran 
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pada siswa misalnya mengetuk meja dan isyarat “ssst” agar siswa tidak 

ramai sendiri di kelas. Bentuk teguran yang lain adalah “tolong semua 

mendengarkan dan fokus karena tidak akan diajarkan dua kali karena 

waktu yang tidak memadai”. 

Hasil pengamatan di atas juga didukung pernyataan dari Ibu Erlina 

Supriyanti sebagai berikut: “reward iya tapi bukan dlam bentuk materi 

jadi saya biasanya memberikan pujian dan tepuk tangan, jadi kalau 

yang mereka seperti kemarin itu yang seperti itu saya berikan aplause 

untuk yang tampilnya bagus...”. Pernyataan terkait pemberian hukuman 

adalah sebagai berikut: “paling teguran ditegur ya ditegur begitu saja 

karena mereka ditegur saja sudah cukup tidak lebih dari itu” 

(wawancara dengan Ibu Erlina Supriyanti tanggal 25 April 2013). 

Bapak Lulus Kismoyo pengampu mata pelajaran sejarah di kelas 

XII CI/BI juga menerapkan sistem penghargaan dan hukuman pada 

pembelajaran sejarah di kelas CI/BI. Penghargaan yang diberikan oleh 

Bapak Lulus Kismoyo sebagai berikut: “iya tambahan nilai” 

(wawancara dengan Bapak Lulus Kismoyo tanggal 10 April 2013). 

Untuk pemberian hukuman dilakukan dengan memberi peringatan, 

seperti dalam pernyataan berikut: “ kita peringatkan saja” (wawancara 

dengan Bapak Lulus Kismoyo tanggal 10 April 2013).  

Berdasarkan hasil pengamatan serta hasil wawancara di atas 

menunjukan bahwa dalam pembelajaran sejarah di kelas CI/BI 

menerapkan sistem penghargaan dan hukuman. Penghargaan diberikan 
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dengan berbagai cara, misalnya tepuk tangan, ucapan terima kasih, 

pujian serta tambahan nilai. Bentuk hukuman yang diberikan adalah 

dengan memberikan peringatan dan teguran.     

Dalam pembelajaran sejarah di kelas CI/BI juga terdapat waktu 

untuk sesi tanya jawab, sesi tanya jawab akan meningkatkan partisipasi 

aktif siswa dalam sebuah kegiatan belajar mengajar. Adanya sesi tanya 

jawab misalnya seperti yang diutarakan oleh Bapak Lulus Kismoyo 

sebagai berikut: “pasti, pasti ada waktu yang saya berikan untuk tanya 

jawab” (wawancara dengan Bapak Lulus Kismoyo tanggal 10 April 

2013). Ibu Erlina Supriyanti juga melakukan hal yang sama hanya 

sifatnya lebih situasional, seperti pada pernyataan berikut. 

 

“...ada kadang ada ya sampai belum selesai sudah bel seperti itu 

kan, kalau begitu biasanya tidak ada tanya jawab maksudnya saya 

tidak sempat memberikan waktu pada mereka. Tapi kalau masih 

ada materi sudah selesai masih ada waktu saya beri kesempatan, 

situasional...Untuk memberikan apa namanya waktu tanya jawab 

itu situasional, ketika masih waktunya masih ada itu dilakukan tapi 

kalau waktunya kurang ya tidak, intinya kalau memberikan waktu 

bertanya itu tidak harus di akhir bisa ditengah-tengah juga bisa jadi 

kita berusaha untuk terus tetap tetap dilaksanakan hanya saja 

situasional” (wawancara dengan Ibu Erlina Supriyanti tanggal 3 

April 2013). 

 

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Shinta Aprilia sebagai 

berikut: “eee iya pasti eee ngasih kesempatan buat bertanya juga iya si 

he‟eh” (wawancara dengan Shinta Aprilia tanggal 19 April 2013). Hal 

yang sama disampaikan oleh Larasati Nanda Rahmalia sebagai berikut: 

“ditengah-tengah boleh bertanya kalau seperti ini sistemnya langsung 
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kalau misalnya kita sedang di ajar misalnya bu saya mau bertanya 

begitu tidak apa-apa” (wawancara dengan Larasati Nanda Rahmalia 

tanggal 19 April 2013). Pernyataan serupa juga diutarakan oleh Putri 

Dies Mercurli sebagai berikut: “setiap siswa yang mau bertanya boleh, 

tinggal mengangkat tangan” (wawancara dengan Putri Dies Mercurli 

tanggal 26 April 2013). 

Destiani Fajarindah Ramadhani juga memberikan pernyataan 

terkait waktu tanya jawab saat pembelajaran sejarah sebagai berikut: 

“biasanya kalau sudah selesai menjelaskan bu Er bertanya ada 

pertanyaan atau tidak” (wawancara dengan Destiani Fajarindah 

Ramadhani tanggal 26 April 2013). Hasil pengamatan peneliti saat 

melihat proses pembelajaran sejarah di kelas XI CI/BI terlihat bahwa 

siswa bisa bertanya langsung saat ada yang ingin ditanyakan tidak harus 

menunggu di akhir kegiatan belajar mengajar. 

Dari hasil wawancara serta hasil pengamatan di atas menunjukan 

bahwa sesi tanya jawab dalam kegiatan belajar mengajar sejarah pasti 

ada, namun untuk Ibu Erlina Supriyanti sesi tanya jawab bersifat 

situasional. Sesi tanya jawab dapat dilakukan di tengah maupun di akhir 

proses pembelajaran, setiap siswa yang ingin bertanya dapat langsung 

mengajukan pertanyaan tidak terpaku harus menyampaikan pertanyaan 

pada guru saat akhir pembelajaran. 
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Pada kegiatan penutup proses belajar mengajar salah satunya 

adalah dengan menyimpulkan materi yang telah dibahas. Ibu Erlina 

Supriyanti memberikan pernyataan terkait menyimpulkan materi di 

akhir pelajaran sebagai berikut: “kalau kesimpulan iya” (wawancara 

dengan Ibu Erlina Supriyanti tanggal 3 April 2013). Pernyataan serupa 

juga disampaikan oleh Bapak Lulus Kismoyo sebagai berikut: “iya 

memberikan kesimpulan” (wawancara dengan Bapak Lulus Kismoyo 

tanggal 10 April 2013). 

Pernyataan yang sama disampaikan oleh Larasati Nanda Rahmalia 

sebagai berikut: “...iya memberikan kesimpulan biasanya ditulis...” 

(wawancara dengan Larasati Nanda Rahmalia tanggal 19 April 2013). 

Hal senada juga disampaikan oleh Putri Dies Mercurli sebagai berikut: 

“iya menyimpulkan” (wawancara dengan Putri Dies Mercurli tanggal 

26 April 2013). Christopher Joshua Leksana juga menyampaikan 

pernyataan yang sama sebagai berikut: “iya menyimpulkan selalu” 

(wawancara dengan Christopher Joshua Leksana tanggal 26 April 

2013). 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukan bahwa pada 

setiap akhir pembelajaran, guru selalu memberikan kesimpulan. 

Kesimpulan mengenai materi yang telah dibahas pada hari itu. Hasil 

pengamatan peneliti selain memberikan kesimpulan guru juga 

menyampaikan materi apa yang akan dipelajari untuk pertemuan 

berikutnya. 
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Pada akhir kegiatan belajar mengajar selain menyimpulkan materi, 

biasanya guru akan memberikan tugas pada siswanya, begitu juga pada 

pembelajaran di kelas CI/BI. Pemberian tugas untuk siswa CI/BI seperti 

pada pernyataan Bapak Lulus Kismoyo sebagai berikut. 

“Kalau aksel karena terbatas waktu dan anak-anak sudah dibebani 

tugas sehingga kita membuat tugas yang sederhana saja misalnya 

membuat suatu suatu interpretasi terhadap suatu masalah misalnya 

misalnya tentang kenapa sampai sekarang, misalnya bagaimana 

politik dunia setelah perang dingin usai mereka bikin itu saja yang 

tidak terlalu membebani” (wawancara dengan Bapak Lulus 

Kismoyo tanggal 10 April 2013). 

 

Bentuk tugas yang diberikan oleh Ibu Erlina Supriyanti pada siswa 

kelas XI CI/BI adalah sebagai berikut: “tugasnya ini biasanya 

mengerjakan latihan soal, latihan soal kemudian membuat power point 

kemudian dipresentasikan” (wawancara dengan Ibu Erlina Supriyanti 

tanggal 3 April 2013). Hal senada disampaikan oleh Shinta Aprilia 

sebagai berikut. 

“untuk tugas rumah jarang, tugas rumah paling pernahnya kalau bu 

Erlina ada jam kosong kemudian disitu disuruh mengerjakan modul 

ataupun buku, nanti karena tidak selesai disekolah sehingga disuruh 

dilanjutkan dirumah. Kalau tidak tugasnya itu tugas kelompok yang 

disuruh mempersiapkan presentasi” (wawancara dengan Shinta 

Aprilia tanggal 19 April 2013). 

 

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Destiani Fajarindah 

Ramadhani dalam wawancaranya sebagai berikut. 

“... kalau misalnya ada jam kosong bu Er tidak bisa mengajar nanti 

diberi tugas, tugasnya waktu itu juga pernah membuat TTS. Kalau 

tugas rumah jarang paling kalau misalnya membuat power point, 

power point tentang materi apa nanti dikumpulkan..kita 

presentasinya ditentukan jadwalnya kapan seperti itu tetapi 
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slidenya dikumpulkan duluan” (wawancara dengan Destiani 

Fajarindah Ramadhani tanggal 26 April 2013). 

 

Hal senada juga diutarakan oleh Larasati Nanda Rahmalia dengan 

pernyataan sebagai berikut. 

“Biasanya diberi tugas membuat power point seperti itu tentang 

materi sejarah dibagi, misalnya tentang kerajaan dikelompok ini 

kerajaan ini. Kalau individu biasanya disuruh seperti membuat 

makalah tapi ini nanti untuk dipresentasikan. Terus kadang-kadang 

juga bosan mungkin ya diselingi kita suruh membuat puisi 

semacam deklamasi, intinya tentang sejarah baik pahlawan ataupun 

negara Indonesia atau apa nanti disuruh dibaca di depan” 

(wawancara dengan Larasati Nanda Rahmalia tanggal 19 April 

2013). 

 

Putri Dies Mercurli juga memberikan pernyataan yang sama, 

seperti dalam wawancaranya sebagai berikut: “dikasih tugas nanti 

disuruh membaca mempelajari ini untuk pelajaran minggu depannya. 

Terus membuat power point sperti itu misalnya” (wawancara dengan 

Putri Dies Mercurli tanggal 26 April 2013). Hal yang sama disampaikan 

oleh Christopher Joshua Leksana sebagai berikut. 

“Kalau masalah sering tidaknya tugas rumah yang wajib adalah 

membaca bab yang akan dipelajari dikemudian hari itu wajib. 

Kalau tugas-tugas terkadang seperti misalnya carilah informasi 

tentang ini, buatlah ini terkadang iya. Tugas wajib hanya yang pasti 

sudah wajib itu membaca” (wawancara dengan Christopher Joshua 

Leksana tanggal 26 April 2013). 

 

Hasil pengamatan peneliti terkait pemberian tugas juga sama 

seperti hasil wawancara di atas. Saat peneliti melakukan pengamatan, 

tugas yang diberikan oleh guru adalah membaca materi tentang 

imperialisme Jepang di Indonesia dan belajar untuk ujian tengah 
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semester. Pada kegiatan inti pembelajaran juga diisi dengan presentasi 

siswa. 

Berdasarkan hasil wawancara serta hasil pengamatan peneliti 

menunjukan bahwa tugas wajib untuk siswa CI/BI adalah membaca 

materi untuk pertemuan berikutnya. Tugas lain yang diberikan pada 

siswa CI/BI adalah membuat suatu interpretasi terhadap suatu masalah, 

membuat makalah, dan membuat power point yang kemudian 

dipresentasikan. Tugas yang diberikan cukup variatif karena terkadang 

siswa disuruh membuat TTS (teka-teki silang) yang berkaitan dengan 

materi sejarah serta membuat puisi tentang tokoh pahlawan ataupun 

tentang negara Indonesia. 

c) Evaluasi  

Kegiatan evaluasi pembelajaran bertujuan untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan.  

Kegiatan evaluasi hasil belajar siswa diawali dengan perancangan soal 

evaluasi oleh guru. Ketika berbicara mengenai perancangan evaluasi 

hasil belajar untuk siswa CI/BI Bapak Lulus Kismoyo memberikan 

pernyataan sebagai berikut: “Sama, kita sesuaikan dengan dalam 

rumusannya itu kan sudah ada rumusan dari indikator itu sama” 

(wawancara dengan Bapak Lulus Kismoyo tanggal 10 April 2013). 

Perancangan soal evaluasi hasil belajar oleh Ibu Erlina Supriyanti 

dengan formasi mudah, sedang, sukar seperti dalam pernyataan berikut.  
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“ya tetap formasi mudah, sedang, sukar tetap tetap tetap ada, jadi 

tidak sulit-sulit sekali itu tidak, jadi formasi saya mudahnya 30, 

sedang 50, sukarnya 20 % begitu, jadi formasi mudah, sedang, 

sukar tetap diterapkan” (wawancara dengan Ibu Erlina Supriyanti 

tanggal 25 April 2013). 

Soal evaluasi hasil belajar siswa CI/BI tidak hanya terdiri dari 

materi esensial tetapi juga materi non esensial. Bentuk soal evaluasi 

yang diberikan untuk siswa CI/BI tidak berbeda dengan bentuk soal 

evaluasi untuk siswa regular. Pernyataan terkait bentuk soal untuk 

siswa CI/BI disampaikan oleh Bapak Lulus Kismoyo sebagai berikut: 

“ya itu objektif tes ya kadang esay juga tidak pasti tergantung 

kebutuhan ya” (wawancara dengan Bapak Lulus Kismoyo tanggal 10 

April 2013). Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Erlina Supriyanti 

sebagai berikut: “evaluasi esay iya, kemudian kalau UTS itu ujian 

tengah semester lebih ke pilihan ganda” (wawancara dengan Bu Erlina 

Supriyanti tanggal 25 April 2013). 

Hasil wawancara di atas menunjukan bahwa bentuk soal evaluasi 

yang diberikan untuk siswa CI/BI dengan siswa regular sama yaitu, 

esay dan pilihan ganda. Bentuk soalnya memang sama namun untuk 

perangkat soalnya berbeda, hal ini disampaikan oleh kepala sekolah 

SMA Negeri 1 Purwokerto Bapak Dayono sebagai berikut. 

“.... hanya begini kalau perangkat soalnya jelas berbeda, jelas 

berbeda perangkat soal untuk aksel karena ulangannya tidak 

bersamaan. Ulangan kalau misalnya aksel ulangan tengah semester 

anak regular belum itu tidak mungkin soal aksel sama dengan soal 

regular tidak mungkin saat ulangan kenaikan kelas juga tidak 

bersamaan sehingga soalnya berbeda” (wawancara dengan Bapak 

Dayono, tanggal 6 April 2013). 
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Berdasarakan hasil wawancara di atas ternyata guru dalam 

merancang soal evaluasi untuk siswa CI/BI sama seperti untuk siswa 

regular yaitu tetap menerapkan formasi mudah, sedang dan sukar. Soal 

evaluasi hasil belajar siswa CI/BI tidak hanya terdiri dari materi 

esensial tetapi juga materi non esensial. Bentuk soal yang dipakai 

adalah esay dan pilihan ganda atau objektif tes, meskipun bentuk 

soalnya sama namun perangkat soalnya berbeda dengan siswa regular 

karena waktu pelaksanaannya juga berbeda. Saat siswa CI/BI 

melakukan ujian tengah semester, siswa regular belum, untuk ujian 

akhir semesternya juga tidak bersamaan sehingga perangkat soalnya 

tidak sama.  

Peneliti melakukan pengamatan pada ujian tengah semseter kelas 

XI CI/BI, bentuk soal yang diberikan oleh Ibu Erlina Supriyanti adalah 

pilihan ganda dengan soal berjumlah 60. Suasana saat ujian tengah 

semester di kelas XI CI/BI cukup tenang karena setiap siswa 

mengerjakan soalnya masing-masing. Sebelum ujian tengah semester 

itu dimulai, guru meminta agar meja antar siswa direnggangkan. Ibu 

Erlina Supriyanti berkeliling mengawasi jalannya UTS dan sesekali 

melihat jawaban siswa, beliau terlihat mengawasi UTS dengan 

seksama. Sebagian besar siswa mengerjakan soalnya sendiri tanpa 

kerjasama dengan siswa yang lain. 

Ketika waktu mengerjakan soal UTS sudah akan habis, guru 

mengingatkan agar siswa mengecek kembali jawaban serta identitas di 



97 

 

 

lembar jawab. Ada siswa yang mengumpulkan jawaban sebelum waktu 

untuk mengerjakan habis. Setiap siswa setelah mengumpulkan jawaban 

kepada guru lalu bersalaman dengan mencium tangan guru. Saat siswa 

mengumpulkan jawabannya kepada guru, terlihat ada beberapa lembar 

jawab yang pada bagian atasnya terdapat lafadz basmallah. Berikut 

adalah gambaran saat pelaksanaan ujian tengah semester di kelas XI 

CI/BI. 

 

Gambar 3. Pelaksanaan ujian tengah semester kelas XI CI/BI 

(Sumber: dokumen pribadi) 

 

 

Evaluasi harian juga dilakukan oleh guru mata pelajaran sejarah 

seperti Ibu Erlina Supriyanti. Saat peneliti melakukan pengamatan, 

pada akhir kegiatan belajar mengajar guru mengadakan kuis. Peraturan 

saat kuis diantaranya adalah saat menjawab pertanyaan tidak boleh 

membaca buku, setiap siswa yang dapat menjawab langsung tunjuk 
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tangan, dan yang sudah menjawab disarankan tidak menjawab 

pertanyaan lagi.  

Kuis yang diberikan oleh guru menumbuhkan partisipasi aktif 

siswa. Setiap siswa berlomba untuk menjawab pertanyaan dari guru. 

Setiap siswa antusias untuk menjawab pertanyaan kuis bahkan ada 

siswa yang sudah menjawab pertanyaan ingin menjawab pertanyaan 

lagi. Siswa yang sudah menjawab pertanyaan ada yang memberi tahu 

jawaban kepada temannya yang belum menjawab. Guru memberikan 

penjelasan singkat terkait jawaban dari soal kuis setelah siswa 

menjawab soal kuis tersebut. Ketika jam pelajaran sejarah sudah 

berakhir siswa meminta kuis terus dilanjutkan karena ada beberapa 

siswa yang belum menjawab pertanyaan. 

Cara penilaian dalam kuis yang dilakukan di kelas XI CI/BI di atas 

adalah seperti dalam pernyataan Ibu Erlina Supriyanti sebagai berikut. 

“Ya begini jadi yang misalnya dapat menjawab sebelum saya 

menyampaikan pertanyaan pada klu pertama saja sudah paham itu 

yang nilainya tinggi yang paling tinggi yang itu, kemudian kalimat 

kedua berarti kemudian kalimat kedua dia baru bisa menjawab 

berarti ya lebih rendah lagi, kemudian seperti kalimat ketiga lebih 

rendah lagi, jadi semakin banyak kalimat yang saya sampaikan 

nilainya semakin kecil” (wawancara dengan Ibu Erlina Supriyanti 

tanggal 25 April 2013). 

 

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil pengamatan peneliti di atas 

menunjukan bahwa pelaksanaan evaluasi harian seperti kuis diikuti oleh 

siswa dengan antusias dan saling berrebut untuk menjawab pertanyaan 

dari guru, karena jika siswa dapat menjawab saat klu yang diberikan 
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sedikit maka akan mendapat nilai tinggi. Ujian tengah semester di kelas 

XI CI/BI berlangsung dengan lancar dan tenang karena setiap siswa 

mengerjakan soalnya masing-masing. 

Kriteria ketuntasan minimal (KKM) mata pelajaran sejarah untuk 

kelas regular dan kelas CI/BI sama. Kriteria ketuntasan minimal kelas 

X 78, kelas XI 79 dan untuk kelas XII adalah 80. Siswa yang belum 

mencapai batas KKM diwajibkan untuk mengikuti remidial baik untuk 

siswa CI/BI maupun siswa regular. 

 

4. Kendala Pembelajaran Sejarah pada Kelas CI/BI di SMA Negeri 1 

Purwokerto  

Kendala merupakan  sesuatu yang menghalangi, merintangi atau 

membatalkan pelaksaaan, yang dimaksud kendala dalam penelitian ini 

adalah kendala dalam pelaksanaan pembelajaran sejarah di kelas CI/BI. 

Kendala dalam pembelajaran sejarah di kelas CI/BI  kelompokan menjadi 

dua yaitu kendala yang dialami oleh guru dan kendala yang dialami oleh 

siswa sebagai berikut: 

a) Kendala yang dialami oleh guru 

Bapak Lulus Kismoyo pengampu mata pelajaran sejarah di kelas 

XII CI/BI menyatakan tidak mempunyai kendala terkait pembelajaran 

sejarah di kelas CI/BI. Hal tersebut disampaikan dalam wawancaranya 

sebagai berikut: “tidak, biasa saja ya terus terang guru yang guru seperti 

saya yang sudah di atas 26 tahun ya tidak ada masalah, iya biasa” 
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(wawancara dengan Bapak Lulus Kismoyo tanggal 10 April 2013). Ibu 

Erlina Supriyanti sebagai pengampu mata pelajaran sejarah di kelas XI 

CI/BI mengaku memiliki kendala terkait pembelajaran sejarah di kelas 

CI/BI. Kendala tersebut disampaikan sebagai berikut. 

“Kendala dari intern dari pribadi kita sebenarnya tidak ya, hanya 

kadang dari ektern misalnya ada kegiatan sekolah, jadi sudah ada 

kalender pendidikan khusus untuk akselerasi sudah ada tapi ada 

kegiatan sekolah yang kadang mengharuskan semua siswa 

misalnya dikumpulkan ini akhirnya mereka terpotong waktunya 

untuk kegiatan itu, ya kesulitannya ya itu saja tadi yang masalah 

managemen waktu, yang terkait dengan materi saya kira tidak” 

(wawancara dengan Ibu Erlina Supriyanti tanggal 3 April 2013). 

 

Untuk menyikapi kendala di atas ada jadwal bentrok antara 

kalender pendidikan akselerasi dengan kegiatan sekolah, pihak sekolah 

khususnya pengelola kelas CI/BI memberikan solusi yang disampaikan 

oleh pengelola kelas CI/BI Ibu Nining Nuryani, sebagai berikut. 

“Untuk KBM juga tidak boleh ada yang sampai guru meninggalkan 

kelas atau tidak masuk kalaupun tidak masuk harus mengganti pada 

waktu yang lain misalanya sore hari atau kapan terserah pada 

kesepakatan antara guru dan siswa jadi di warning jangan sampai 

ada jam yang tidak terisi oleh guru” (wawancara dengan Ibu Nining 

Nuryani, tanggal 1 April 2013). 

 

Pernyataan senada mengenai solusi dari jadwal yang bentrok juga 

disampaikan oleh Ibu Erlina Supriyanti sebagai berikut. 

“Solusi kalau misalnya terpotong kegiatan sekolah atau ada guru 

yang berhalangan hadir ke sekolah, itu dari sekolah atau pengelola 

aksel itu apa mem mengharuskan kita untuk menukar jam kita pada 

sore hari. mengganti jam pada sore hari sehingga secara umum 

kerugian tadi bisa bisa di tutup dengan tambahan mereka” 

(wawancara dengan Ibu Erlina Supriyanti tanggal 3 April 2013). 
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Ibu Erlina Supriyanti menyikapi kendalanya dalam managemen 

waktu, dengan cara sebagai berikut. 

“Menyikapinya begini jadi kalau sejarah kan bisa dipanjangkan 

bisa diperpendek juga, maksudnya pembahasannya, lalu kita 

dengan misalnya kita kehilangan waktu begitu ya aslinya biar biar 

tidak terlalu jauh ketinggalan apa yang kemarin materi yang 

tertinggal itu anak membaca sendiri di rumah, karena sudah punya 

sendiri bukunya jadi solusinya saya menyuruh anak untuk 

mempelajari materi itu secara mutlak di rumah karena ini krusial 

saya kira tidak terlalu sulit untuk mereka untuk mempelajari 

dirumah” (wawancara dengan Ibu Erlina Supriyanti tanggal 3 April 

2013). 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukan bahwa pihak 

sekolah memberikan pemecahan masalah dari kendala yang dihadapi 

oleh guru, seperti guru sejarah. Kendala yang dialami oleh guru adalah 

jadwal bentrok antara kalender pendidikan kelas CI/BI dengan kegiatan 

sekolah serta kendala dalam managemen waktu. Tindakan yang diambil 

mengenai adanya jadwal yang bentrok dari pihak sekolah memberikan 

peringatan agar tidak boleh ada KBM yang tidak terisi, jika guru tidak 

meninggalkan kelas maka wajib mengganti pada waktu yang telah 

disepakati antara guru dan siswa. Pemecahan masalah dari managemen 

waktu karena jadwal yang bentrok adalah guru mewajibkan siswanya 

untuk mempelajari sendiri dirumah tentang materi yang tertinggal itu. 

SMA Negeri 1 Purwokerto yang belum menerapkan kurikulum 

berdiferensiasi pada kelas CI/BI juga menjadi kendala dalam 

pelaksanaan pembelajaran, seperti pembelajaran sejarah. kurikulum 

berdiferensiasi merupakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan 



102 

 

 

dan tingkat kecerdasan siswa CI/BI. Penerapan kurikulum regular pada 

pembelajaran siswa CI/BI kurang bisa mengoptimalkan potensi yang 

dimiliki siswa CI/BI. Hal ini membuat pembelajaran sejarah di kelas 

CI/BI tidak berjalan sebagaimana mestinya. 

b) Kendala yang dialami oleh siswa 

Kendala yang dialami oleh siswa dalam pembelajaran sejarah 

adalah perbedaan antara sumber belajar yang satu dengan sumber 

belajar yang lain. Kendala tersebut disampaikan oleh siswa kelas XI 

CI/BI Larasati Nanda Rahmalia, sebagai berikut. 

“Kalau misalnya sejarah ya kan bisa saja secara orang menulis 

berbeda-beda mungkin ada yang mengatakan ini mengatakan itu 

mungkin kadang bingung juga sebenarnya yang benar itu yang 

mana. Beberapa kan ada buku-buku yang berbeda, bisa terkadang 

membuat bingung. Modul yang diberikan oleh bu erlina dengan 

modul yang dari sekolah itu kadang tidak itu tidak sama iya tidak 

sinkron jadi juga membuat bingung juga kalau misalnya mau 

belajar” (wawancara dengan Larasati Nanda Rahmalia tanggal 19 

April 2013) 

 

Hal yang sama juga dialami oleh Christopher Joshua Leksana, saat 

wawacara dia menyampaikan tentang kendala yang dialaminya sebagai 

berikut. 

“Kalau kesulitan yang tadi... kalau misalkan resensinya itu berbeda 

itu saya harus menyimpulkan yang mana yang benar, misalkan 

resensi ini eee gunung adalah A yang ini gunung adalah B kan 

harus disimpulkan terlebih dahulu yang bener yang mana ini” 

(wawancara dengan Christopher Joshua Leksana tanggal 26 April 

2013). 

  Saat peneliti melakukan pengamatan tentang pelaksanaan 

pembelajaran sejarah di kelas CI/BI hal tersebut memang benar terjadi. 
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Pada saat sedang membahas tentang VOC, ada siswa yang bertanya 

sebenarnya yang benar dari kepanjangan huruf V dalam kata VOC yang 

mana, “vereniging” atau “verenige”. Guru lalu memberikan saran untuk 

mengikuti yang ada pada modul. 

Melihat kendala yang dialami oleh siswa, dari pihak guru tidak 

hanya tinggal diam seperti yang disampaikan oleh Larasati Nanda 

Rahmalia sebagai berikut: “bu erlina menyarankan suruh ya intinya 

mengikuti yang ada di modul dulu seperti itu” (wawancara dengan 

Larasati Nanda Rahmalia tanggal 19 April 2013). Christopher Joshua 

Leksana mengatasi kendala yang dihadapi dengan mencari referensi 

dari internet, seperti disampaikan dalam wawancara sebagai berikut. 

“saya ambilnya yang ada di buku, biasanya saya ambilnya yang 

dari buku tidak terkecuali yang internet...buku kan sudah bukti 

otentik, lalu saya berdasarkan sumber ini, ini, ini, kalau bisa salah 

kenapa berarti ini kurang tepat ya seperti itu” (wawancara dengan 

Christopher Joshua Leksana tanggal 26 April 2013). 

 

Hasil wawancara dan hasil pengamatan peneliti menunjukan bahwa 

kendala yang dialami oleh siswa adalah jika antara buku dengan modul 

berbeda membuat bingung saat mempelajarinya. Guru memberikan 

saran untuk mengikuti yang ada di modul. Siswa juga punya inisiatif 

untuk menyikapi kendala yang dihadapinya misalnya dengan 

mengkroscek dengan sumber lain seperti buku lain dan internet agar 

bisa menyimpulkan yang benar mana dan yang kurang tepat mana. 

Pihak sekolah juga menyediakan wifi sehingga siswa dapat mengakses 

internet di lingkungan sekolah. 
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B. Pembahasan 

1) Pembelajaran Sejarah pada Kelas CI/BI di SMA Negeri 1 Purwokerto 

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 

menyatakan bahwa “pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”. 

Berdasarkan hasil wawancara menunjukan bahwa karakteristik siswa 

CI/BI di SMA Negeri 1 Purwokerto diantaranya yakni mau bekerjasama, 

tanggung jawab, mempunyai kemampuan lebih, aktif dalam pembelajaran 

dan etos kerja dalam mengerjakan tugas sangat tinggi. Siswa CI/BI 

mengerjakan tugas dengan maksimal. Siswa CI/BI juga mempunyai 

semangat belajar yang tinggi, yakni dengan mengurangi waktu bermain, 

lebih suka membaca serta belajar hingga larut malam. 

Santosa (2012) mengutip dari CGIS-Net Assessment systems, 

menyebutkan beberapa karakteristik  anak CI/BI, diantaranya yakni: (a) 

mempersoalkan pertanyaan, (b) penasaran dengan sesuatu, (c) terlibat 

secara emosional, mental dan fisik, (d) punya gagasan yang aneh, konyol 

dan di luar keumuman, (e) jarang belajar & hasil ujian bagus, (f) 

memperluas konteks jawaban, (g) di luar kelompok berprestasi normal, (h) 

gemar kompleksitas, (i) pengamat yang kritis bawel, dan (j) menyimak 

untuk siap berdebat. Kustawan (2012:33) menyatakan bahwa konsepsi tiga 

cincin dari Renzulli banyak digunakan dalam menyusun pendidikan untuk 

anak cerdas istimewa dan merupakan teori yang mendasari pengembangan 

pendidikan anak cerdas istimewa dan bakat istimewa terdiri dari tiga 
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komponen yakni: (1) kemampuan intelektual di atas rata-rata/above 

average ability, (2) kreativitas yang tinggi/creativity, dan (3) komitmen 

terhadap tugas yang tinggi/task commitment. 

Berdasarkan hasil wawancara menunjukan bahwa guru yang 

mengajar di kelas CI/BI ada kriterianya. Kriteria yang harus dimiliki oleh 

guru yang mengajar di kelas CI/BI seperti memahami siswa CI/BI untuk 

dapat mengimbanginya misalnya dari segi pengetahuannya, menguasai IT, 

serta loyalitas yang tinggi. Dalam pelaksanaannya di SMA Negeri 1 

Purwokerto disesuaikan dengan kondisi sekolah, karena dianggap bahwa 

materi yang diajarkan di kelas CI/BI sama dengan materi kelas regular, 

hanya saja kelas CI/BI itu percepatan sehingga semua guru siap untuk 

mengajar di kelas CI/BI. 

Sriharto (2013:120-121) menjelaskan bahwa untuk dapat melayani 

siswa kelas akselerasi yang memiliki kecerdasan serta bakat istimewa guru 

yang dipilih memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) memiliki tingkat 

pendidikan yang dipersyaratkan sesuai dengan jenjang sekolah yang 

diajarkan, sekurang-kurangnya S1 untuk guru SD, SMP, dan SMA, (2) 

mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya, (3) memiliki 

pengalaman mengajar di kelas reguler sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun 

dengan prestasi yang baik, (4) memiliki pengetahuan dan pemahaman 

tentang karakteristik siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat 

istimewa (anak berbakat) secara umum dan program percepatan belajar 

secara khusus, (5) memiliki karakteristik antara lain adil dan tidak 
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memihak, sikap kooperatif demokratis, fleksibilitas, rasa humor 

menggunakan penghargaan dan pujian, minat yang luas, memberi 

perhatian terhadap masalah anak, dan penampilan dan sikap menarik, 

memiliki pengetahuan tentang sifat dan kebutuhan anak berbakat, 

memiliki keterampilan dalam mengembangkan kemampuan berpikir 

tingkat tinggi, memiliki pengetahuan tentang kebutuhan afektif dan 

kognitif anak berbakat, memiliki kemampuan untuk mengembangkan 

pemecahan masalah secara kreatif, memiliki kemampuan untuk 

mengembangkan bahan ajar untuk anak berbakat, memiliki kemampuan 

untuk menggunakan strategi mengajar perorangan, serta memiliki 

kemampuan untuk menunjukkan teknik mengajar yang sesuai. 

Menurut Robert J. Marzano, sebagaimana yang dikutip oleh 

Supriyanto (2012:12) keefektifan pembelajaran sangat ditentukan oleh 

rancangan kurikulum sehingga layanan CI/BI juga akan berhasil jika 

kurikulum yang dibuat sesuai dengan siswa. Murtianto (2013:59) 

menyatakan bahwa pengembangan kurikulum yang sesuai dengan 

kebutuhan dan tingkat kecerdasan siswa dapat mengoptimalkan potensi 

siswa cerdas istimewa/berbakat istimewa. 

Tarmidi (2005:20) menyatakan bahwa siswa yang memiliki 

kemampuan dan kecerdasan luar biasa dapat berprestasi sesuai dengan 

potensinya. Untuk itu diperlukan pelayanan pendidikan yang 

berdiferensiasi, yaitu pemberian pengalaman pendidikan yang 

disesuaikan dengan kemampuan dan kecerdasan siswa, dengan 
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menggunakan kurikulum yang berdiferensiasi. Menurut Hawadi dalam 

Murtianto (2013:59) kurikulum berdiferensiasi merupakan kurikulum 

nasional dan lokal yang dimodifikasi dengan penekanan pada materi 

esensial dan dikembangkan melalui sistem eskalasi dan enrichment yang 

dapat memacu dan mewadahi secara integrasi pengembangan spiritual, 

logika, etika dan estetika, kreatif, sistematik, linier dan konvergen. 

Dalam penyelenggaraan layanan kelas CI/BI di SMA N 1 

Purwokerto masih menggunakan kurikulum yang sama untuk kelas 

regular yaitu kurikulum 2006. Hal ini dikarenakan pihak SMA N 1 

Purwokerto belum mendapatkan sosialisasi serta uji coba mengenai 

kurikulum berdiferensiasi. Intinya seberapapun bagus atau 

akomodatifnya suatu kebijakan, ujung tombaknya tetap pada sekolah dan 

guru. Kurikulum berdiferensiasi yang bertujuan untuk melayani siswa 

dengan kecerdasan dan bakat istimewa sudah baik, tetapi ternyata 

dilapangan belum siap.  

Dalam merencanakan sebuah pembelajaran yang efektif, 

diperlukan kurikulum yang efektif juga. Penggunaan kurikulum yang 

efektif akan mengoptimalkan proses pembelajaran. Dengan layanan 

pembelajaran yang sesuai akan diperoleh hasil belajar yang maksimal 

dan sekaligus pengembangan potensi yang maksimal (Sujinah, 

2012:248).  

 

 



108 

 

 

a) Persiapan guru dalam mengajar 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Ibu Erlina 

Supriyanti selalu memperhatikan penampilannya dari seragam sampai 

sepatunya, terlihat sebelum mengajar Ibu Erlina Supriyanti bercemin 

pada cermin yang ada di kantor guru untuk memastikan penampilannya 

sudah rapi. Beliau juga senantiasa menanamkan disiplin berpakaian 

kepada siswa sehingga sikap beliau memperhatikan penampilan sebagai 

bentuk tidak hanya menyuruh siswa untuk disiplin tapi beliau juga 

menjalankannya. Bapak Lulus Kismoyo memberikan pernyataan yang 

sebaliknya yaitu tidak terlalu memperhatikan penampilan karena hal 

seperti itu dianggap kurang percaya diri. 

Penampilan merupakan salah satu unsur yang perlu diperhatikan 

oleh guru sebelum mengajar. Sanjaya (2006:18) menyatakan bahwa 

pribadi  guru sering dianggap sebagai contoh atau panutan yang di-gugu 

dan di-tiru oleh siswa. Untuk itu sebagai orang yang dicontoh 

hendaknya penampilan guru rapi dan bersih saat mengajar. 

Perangkat pembelajaran yang diperlukan saat proses belajar 

mengajar dapat berupa silabus, RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran), media pembelajaran, instrumen evaluasi serta buku ajar 

siswa. Hasil wawancara menunjukan silabus dan RPP sejarah yang 

dibuat untuk pembelajaran di kelas CI/BI hampir sama dengan silabus 

dan RPP kelas regular. Perbedaanya terletak pada waktu tempuhnya  
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dan materi yang disampaikan, yakni hanya materi esensial sedangkan 

materi non esensial dijadikan tugas portofolio. 

Menurut Mukti (2008) karakteristik yang harus dimiliki kurikulum 

bagi siswa CI/BI, yaitu: (1) merupakan kurikulum nasional dan lokal. 

(2) menekankan pada materi esensial sebagai bagian dari proses 

percepatan waktu belajar. Tingkat intensitas kepentingan materi esensi 

adalah wewenang guru dalam penetapannya dengan memperhatikan 

beberapa hal berikut : (a) merupakan konsep dasar yang harus 

dimengerti siswa untuk memahami materi selanjutnya, (b) materi yang 

sering atau pasti keluar di ujian nasional, (c) materi yang sulit dan 

memerlukan bimbingan khusus oleh guru. (3) melakukan sistem 

eskalasi dan enrichment dan (4) fleksibel. Dengan memperhatikan 

beberapa faktor pada poin dua, maka dalam penyusunan silabus guru 

diharapkan melakukan suatu analisis kurikulum yang komprehensif. 

Materi yang dinilai kurang esensi dapat dipelajari siswa melalui 

penugasan dan pembahasan sepintas karena pada prinsipnya materi non 

esensi ini merupakan materi yang dapat dibaca dan dipahami siswa 

tanpa bimbingan khusus dari guru. 

Perangkat pembelajaran yang biasanya dibawa oleh guru adalah 

laptop, buku bahan ajar, daftar presensi serta alat tulis. Beberapa kali 

peneliti mengamati persiapan guru sebelum mengajar, seringnya tidak 

menggunakan alat peraga. Ternyata guru tersebut lebih memilih 

menampilkan gambar dan video dari internet saat pembelajaran sejarah.  
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Sanjaya (2006:160) menegaskan bahwa proses pembelajaran 

merupakan proses komunikasi. Terkadang dalam proses pembelajaran 

terjadi kegagalan komunikasi. Artinya, materi pelajaran atau pesan yang 

disampaikan guru tidak dapat diterima oleh siswa dengan optimal dan 

lebih parah lagi siswa sebagai penerima pesan salah menangkap isi 

pesan yang disampaikan. Untuk menghindari semua itu, maka guru 

dapat menyusun strategi pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai 

media dan sumber belajar. 

 

b) Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar 

Kegiatan pembelajaran merupakan interaksi dua arah dari seorang 

guru dan peserta didik, dimana antara keduanya terjadi komunikasi 

(transfer) yang intens dan terarah menuju pada suatu target yang telah 

ditetapkan sebelumnya (Trianto, 2009:17). Alokasi waktu pelaksanaan 

pembelajaran mata pelajaran sejarah di kelas CI/BI sama seperti alokasi 

waktu mata pelajaran sejarah pada kelas regular yaitu 2 jam pelajaran 

atau 2x45 menit dalam satu minggu. Kegiatan belajar mengajar dibagi 

menjadi tiga bagian yaitu kegiatan pembuka, kegiatan inti serta 

kegiatan penutup.  

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada pembelajaran sejarah 

di kelas XI CI/BI, kegiatan pembuka diawali dengan menanyakan 

kehadiran siswa, dan setelah itu langsung melanjutkan presentasi siswa. 

Ibu Erlina Supriyanti tidak terlihat memberikan apersepsi pada kegiatan 
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pembuka ini. Menurut Suryosubroto (2009:32) kegiatan pembuka pada 

pembelajaran penting untuk menciptakan kondisi awal agar mental 

serta perhatian siswa terpusat pada yang dipelajari sehingga akan 

memberikan efek positif terhadap kegiatan belajar mengajar. 

Pemberian apersepsi dapat dilakukan dengan menghubungkan 

dengan materi minggu lalu, dan pemberian apesepsi ini penting untuk 

menumbuhkan kesiapan mental dan perhatian siswa agar siswa terpusat 

pada hal-hal yang akan dipelajari (Sanjaya, 2006:41). Hasil  wawancara 

menunjukan bahwa pemberian apersepsi di kelas CI/BI ini sifatnya 

menyesuaikan kalau saat itu banyak program yang akan dilaksanakan 

maka apersepsi hanya dilakukan sambil lalu tidak terlalu lama sekitar 

lima menit. Bapak Lulus Kismoyo juga sependapat dengan Ibu Erlina 

Supriyanti, pemberian apersepsi waktunya disesuaikan dan tidak terlalu 

lama. 

Dalam kegiatan inti proses belajar mengajar seorang guru dapat 

menerapkan suatu metode mengajar agar tercipta proses belajar 

mengajar yang baik serta interaksi edukatif sehingga siswa ikut aktif 

dalam proses pembelajaran.  Setiap guru mempunyai alasan tersendiri 

dalam memilih metode yang diterapkan saat mengajar di kelas CI/BI. 

Pengampu mata pelajaran sejarah di kelas CI/BI ada dua yaitu Bapak 

Lulus Kismoyo dan Ibu Erlina Supriyanti. Bapak Lulus Kismoyo lebih 

memilih menggunakan metode ceramah dengan alasan waktunya yang 

singkat sehingga tidak dapat mengembangkan metode pembelajaran 
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yang lain. Menurut Kasmadi (1996:9) jika pengajar sejarah hanya 

menetapkan satu metode dan satu model saja dalam setiap menyajikan 

pelajarannya, maka pelajaran sejarah akan menjadi tidak menarik dan 

membosankan. Pada akhirnya pelajaran sejarah akan dijauhi oleh anak 

didik dan ditakuti bukan karena sukarnya seseorang mempelajari 

sejarah, tetapi karena membosankan, tidak menarik dan anak didik 

menganggap hanya membuang-buang waktu saja untuk mempelajari 

sejarah. 

Keberhasilan implementasi strategi pembelajaran sangat tergantung 

pada cara guru menggunakan metode pembelajaran (Sanjaya, 

2006:145). Ibu Erlina Supriyanti berusaha menciptakan pembelajaran 

yang tidak membosankan sehingga menerapkan metode pembelajaran 

diskusi baik dengan presentasi individu maupun presentasi kelompok, 

meski demikian tetap menggunakan metode ceramah hanya dalam porsi 

yang kecil. Siswa juga lebih menyukai pembelajaran yang mengajak 

peran aktif mereka sehingga materi juga lebih mudah dipahami. 

Menurut Kasmadi (1996:2) dalam pengajaran sejarah, metode dan 

pendekatan serta model yang telah dipilih, merupakan alat komunikasi 

yang baik antara pengajar dan anak, sehingga setiap pengajaran dan 

setiap uraian sejarah yang disajikan dapat memberikan motivasi belajar. 

Pendekatan proses belajar mengajar untuk siswa CI/BI hendaknya 

dengan menggunakan metode mengajar yang bervariasi. Kegiatan 

belajar mengajar pada kelas akselerasi hendaknya berorientasi pada 
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siswa. Jika dalam proses belajar lebih berorientasi pada guru maka 

kurang bisa mengoptimalkan perkembangan intelektual siswa. Menurut 

Sanjaya (2006:40) pola interaksi satu arah dari guru ke siswa dapat 

memasung kreativitas siswa. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pembelajaran sejarah di kelas 

CI/BI juga menggunakan media, yakni LCD. Pada setiap kelas di SMA 

Negeri 1 Purwokerto sudah tersedia LCD. Biasanya LCD digunakan 

saat ada presentasi baik presentasi siswa maupun guru yang 

menjelaskan materi dengan menampilkan power point. 

Dalam sebuah proses pembelajaran salah satu cara yang dapat 

dilakukan agar pembelajaran menarik dan pesan tersampaikan kepada 

siswa adalah dengan penggunaan media pembelajaran. Dengan 

penggunaan media pembelajaran dapat memaksimalkan proses belajar 

mengajar karena pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa serta 

meningkatkan motivasi belajarnya (Sanjaya, 2006:160). Dengan 

penggunaan media bahan pengajaran juga jadi lebih jelas dan lebih 

dapat dipahami, misalnya guru akan mengajarkan imperialisme Jepang 

di Indonesia ia menggunakan gambar ataupun video tentang hal itu. 

Dengan gambar dan video tersebut akan lebih menarik perhatian siswa. 

Siswa CI/BI menyelesaikan pendidikan di SMA hanya dalam 

waktu dua tahun. Materi yang harusnya diajarkan tiga tahun tapi hanya 

diajarkan dalam dua tahun sehingga setiap guru mempunyai strategi 

atau teknik dalam mengajarkan materi-materi tersebut. Inilah perbedaan 



114 

 

 

pengajaran untuk siswa regular dengan siswa CI/BI. Menurut pengelola 

CI/BI di SMA Negeri 1 Purwokerto dalam memperlakukan siswa CI/BI 

perlu teknik tertentu agar siswa yang cerdas itu tidak merasa bosan 

karena sekali mendengar saja mereka sudah paham. Dua pengampu 

mata pelajaran sejarah di kelas CI/BI mempunyai strategi yang berbeda 

dalam mengajarkan materi. Strategi yang diterapkan oleh Bapak Lulus 

Kismoyo yakni tetap mengajarkan semua materi dengan dipadukan 

peristiwa dan isu-isu masa sekarang. Ibu Erlina Supriyanti mempunyai 

startegi yang sedikit berbeda yaitu dengan hanya mengajarkan materi 

esensial dan untuk materi yang non esensial dijadikan sebagai tugas. 

Materi non esensial yang dijadikan tugas yang kemudian 

dipresentasikan adalah cara guru untuk memantau sejauh mana 

pemahaman siswa mengenai materi non esensial tersebut. 

Menurut Mukti (2010) salah satu karakteristik kurikulum 

diferensiasi adalah berfokus pada konsep pokok atau materi esensial 

sebagai bagian dari proses percepatan waktu belajar. Mukti (2008) 

menyatakan bahwa materi esensial adalah materi yang harus 

disampaikan kepada siswa melalui bimbingan khusus atau personal 

kepada siswa karena dianggap penting bagi siswa. Tingkat intensitas 

kepentingan materi esensial adalah wewenang guru dalam 

penetapannya. Adapun dengan materi yang dinilai kurang esensi dapat 

dipelajari siswa melalui penugasan dan pembahasan sepintas karena 
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pada prinsipnya materi non esensi ini merupakan materi yang dapat 

dibaca dan dipahami siswa tanpa bimbingan khusus dari guru. 

Berdasarkan hasil wawancara menunjukan bahwa sumber belajar di 

kelas CI/BI untuk buku sama seperti kelas regular, hanya saja kelas 

CI/BI menadapat tambahan modul yang dibuat oleh guru. Saat peniliti 

melakukan pengamatan sumber belajar yang dipakai siswa kelas XI 

CI/BI adalah modul yang dibuat oleh Ibu Erlina Supriyanti, modul dari 

sekolah yaitu “Modul Sejarah 2A Ilmu Pengetahuan Alam untuk 

SMA/MA Kelas XI Semester 1” serta buku cetak yudistira. 

Pengelola CI/BI selain menyarankan adanya strategi atau teknik 

tertentu dalam menyampaikan materi juga mewajibkan setiap guru yang 

mengajar di kelas CI/BI atau akselerasi untuk membuat modul. Hal ini 

dilatarbelakangi siswa CI/BI kenaikan kelasnya tidak seperti siswa 

regular karena hanya dalam waktu delapan bulan sudah naik kelas, 

sehingga dari pihak koperasi yang mempunyai kewenangan untuk 

menyediakan buku cetak siswa belum mempunyai stok buku.  

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti menunjukan bahwa saat itu 

dalam proses pembelajaran sejarah di kelas XI CI/BI Ibu Erlina 

Supriyanti menerapkan sistem penghargaan dan hukuman. Bentuk 

penghargaannya adalah ucapan terima kasih, pujian dan tepuk tangan 

untuk siswa setelah selesai presentasi. Contoh pujian yang diberikan 

oleh Ibu Erlina Supriyanti adalah “cukup baik presentasinya ya”, 
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contoh yang lain adalah “bagus sekali dalam menyampaikan materi dan 

juga menguasai materi”. 

Ibu Erlina Supriyanti juga memberlakukan hukuman untuk siswa 

yang mengganggu saat kegiatan belajar mengajar. Hukuman diberikan 

dalam bentuk teguran. Contoh bentuk teguran pada siswa misalnya 

mengetuk meja dan isyarat “ssst” agar siswa tidak ramai sendiri di 

kelas. Bentuk teguran yang lain adalah “tolong semua mendengarkan 

dan fokus karena tidak akan diajarkan dua kali karena waktu yang tidak 

memadai”. Berdasarkan hasil wawancara Bapak Lulus Kismoyo juga 

menerapkan sistem penghargaan dan hukuman pada pembelajaran 

sejarah di kelas CI/BI, bentuk penghargaannya adalah tambahan nilai 

dan bentuk hukuman yang diberikan berupa teguran.  

Menurut Sanjaya (2006:35-46) kemampuan guru dalam 

pengelolaan kelas sangat diperlukan untuk menjaga kondisi belajar 

tetap kondusif. Pengelolaan kelas dapat dilakukan dengan penerapan 

pemberian penghargaan dan hukuman. Penghargaan diberikan kepada 

siswa yang memberikan respon positif, dengan memberikan 

penghargaan veral maupun non verbal. Pemberian penghargaan akan 

mendorong siswa respon dalam proses belajar mengajar. Hukuman 

diberikan kepada siswa yang mengganggu kegiatan belajar mengajar, 

dengan memberikan teguran dengan tujuan siswa kembali fokus pada 

materi dan iklim belajar kembali kondusif. 
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Interaksi edukatif dapat diciptakan oleh guru dengan mengadakan 

sesi tanya jawab. Dengan adanya sesi tanya jawab akan menumbuhkan 

partisipasi aktif siswa dalam proses belajar mengajar. Dari hasil 

wawancara serta hasil pengamatan menunjukan bahwa sesi tanya jawab 

dalam kegiatan belajar mengajar sejarah pasti ada, namun untuk Ibu 

Erlina Supriyanti sesi tanya jawab bersifat situasional. Sesi tanya jawab 

dapat dilakukan di tengah maupun di akhir proses pembelajaran, setiap 

siswa yang ingin bertanya dapat langsung mengajukan pertanyaan tidak 

terpaku harus menyampaikan pertanyaan pada guru saat akhir 

pembelajaran, seperti saat peneliti melakukan pengamatan di kelas XI 

CI/BI, siswa boleh langsung bertanya tanpa menunggu akhir pelajaran. 

Pada kegiatan penutup, yang biasanya dilakukan oleh pengampu 

mata pelajaran sejarah di kelas CI/BI adalah menyimpulkan materi, 

memberitahukan materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya 

serta memberikan tugas. Tugas yang diberikan pada siswa CI/BI adalah 

membuat suatu interpretasi terhadap suatu masalah, membuat makalah, 

membuat power point yang kemudian dipresentasikan, dan tugas 

wajibnya adalah membaca materi untuk pertemuan berikutnya. 

Suryosubroro (2009:31-43) menyatakan bahwa kegiatan menutup 

pelajaran dilakukan oleh guru untuk mengakhiri kegiatan belajar 

mengajar. Pada akhir pelajaran dapat dilakukan dengan 

memberitahukan pokok materi yang akan dibahas pada pelajaran 

berikutnya, selain itu untuk memperkaya pengetahuan siswa mengenai 
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materi yang dibahas, guru dapat memberikan tugas atau pekerjaan 

rumah.  

c) Evaluasi 

Kegiatan evaluasi pembelajaran bertujuan untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan 

(Trianto, 2009:254). Kegiatan evaluasi diawali dengan perancangan 

soal evaluasi, dan berdasarkan hasil penelitian ternyata dalam 

perancangan soal sama degan kelas regular yaitu tetap dengan formasi 

mudah, sedang, sukar. Soal evaluasi hasil belajar siswa CI/BI tidak 

hanya terdiri dari materi esensial tetapi juga materi non esensial. Bentuk 

soal evaluasinya juga sama dengan kelas regular, seperti objektif tes 

dan esay, yang berbeda adalah perangkat soalnya karena waktu 

pelaksanaannya berbeda. Siswa CI/BI melaksanakan ujian tengah 

semester dan ujian akhir semester lebih dahulu daripada siswa regular. 

Kriteria ketuntasan minimal (KKM) mata pelajaran sejarah untuk kelas 

regular dan kelas CI/BI sama yaitu  kelas X 78, kelas XI 79 dan untuk 

kelas XII adalah 80. 

 

4. Kendala Pembelajaran Sejarah pada Kelas CI/BI di SMA Negeri 1 

Purwokerto  

Kondisi belajar tidak dapat optimal manakala terjadi hal-hal yang 

dapat mengganggu suasana pembelajaran (Sanjaya, 2006:43). Kendala 

merupakan  sesuatu yang menghalangi, merintangi atau membatalkan 
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pelaksaaan, yang dimaksud kendala dalam penelitian ini adalah kendala 

dalam pelaksanaan pembelajaran sejarah di kelas CI/BI. Kendala dalam 

pembelajaran sejarah di kelas CI/BI di kelompokan menjadi dua yaitu 

kendala yang dialami oleh guru dan kendala yang dialami oleh siswa 

sebagai berikut: 

a) Kendala yang dialami oleh guru 

Berdasarkan hasil penelitian, kendala yang dialami oleh guru 

adalah kesulitan dalam managemen waktu karena terkadang terjadi 

jadwal yang bentrok. Kalender pendidikan untuk siswa akselerasi 

sudah dibuat, namun terkadang ada kegiatan sekolah yang 

mengaharuskan semua siswa untuk berpartisipasi sehingga terjadi 

bentrok antara jadwal siswa CI/BI dengan kegiatan sekolah dan 

berdampak pada terganggunya kegiatan belajar mengajar. 

Pengelola CI/BI tidak hanya tinggal diam melihat kendala yang 

dialami oleh guru. Dari awal pengelola CI/BI memberikan peringatan 

agar tidak boleh ada kegiatan belajar mengajar yang tidak terisi, namun 

jika terpaksa hal itu terjadi, menyikapinya yaitu dengan adanya 

kewajiban untuk mengganti kegiatan belajar mengajar pada waktu yang 

telah disepakati antara guru dengan siswa. Sedangkan untuk menyikapi 

masalah managemen waktu karena jadwal yang bentrok adalah guru 

mewajibkan siswanya untuk mempelajari sendiri di rumah tentang 

materi yang tertinggal itu.  
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SMA Negeri 1 Purwokerto yang belum menerapkan kurikulum 

berdiferensiasi pada kelas CI/BI juga menjadi kendala dalam 

pelaksanaan pembelajaran, seperti pembelajaran sejarah. kurikulum 

berdiferensiasi merupakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan 

dan tingkat kecerdasan siswa CI/BI. Penerapan kurikulum regular pada 

pembelajaran siswa CI/BI kurang bisa mengoptimalkan potensi yang 

dimiliki siswa CI/BI. Hal ini membuat pembelajaran sejarah di kelas 

CI/BI tidak berjalan sebagaimana mestinya. 

 

b) Kendala yang dialami oleh siswa 

Siswa CI/BI menggunakan lebih dari satu sumber belajar, yaitu 

modul dari guru, modul dari sekolah serta buku cetak yudistira. 

Menurut Trianto (2009:227) sumber belajar seperti modul dan buku 

siswa merupakan buku panduan bagi siswa dalam kegiatan 

pembelajaran yang memuat materi pelajaran, buku ini selain sebagai 

panduan belajar dalam proses pembelajaran dikelas juga panduan 

belajar mandiri. Siswa mengalami kendala terkait perbedaan antara 

sumber belajar yang satu dengan sumber belajar yang lain sehingga 

membuat bingung saat mempelajarinya. Misalnya saja saat peneliti 

melakuakn pengamatan, antara modul dengan buku ada perbedaan 

mengenai kepanjangan dari huruf “V” dalam kata VOC lalu siswa 

mempertanyakan pada guru.  
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Pihak guru tidak hanya tinggal diam melihat kendala yang dialami 

oleh siswa yaitu dengan meyarankan untuk mengikuti yang ada pada 

modul. Bahkan siswa juga aktif dengan mencari referensi lain di 

internet untuk mengetahui mana yang tepat. Pihak sekolah juga 

menyediakan fasilitas wifi yang dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk 

mengakses internet. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

1. Pelaksanaan pembelajaran pada kelas CI/BI di SMA Negeri 1 

Purwokerto belum menerapkan kurikulum berdiferensiasi dan masih 

menggunakan kurikulum yang sama dengan kelas regular yaitu 

kurikulum 2006. Secara umum pembelajaran sejarah pada kelas CI/BI 

di SMA Negeri 1 Purwokerto tidak terlalu jauh berbeda dengan 

pembelajaran sejarah di kelas regular. Perbedaannya antara lain 

terletak pada sumber belajar dan strategi guru dalam mengajarkan 

materi sejarah. Sumber belajar yang digunakan oleh siswa CI/BI tidak 

hanya buku paket tetapi juga modul yang dibuat oleh guru. Hal ini 

dikarenakan setiap guru yang mengajar di kelas CI/BI diwajibkan 

untuk membuat modul oleh pengelola CI/BI di SMA Negeri 1 

Purwokerto. Siswa CI/BI menyelesaikan pendidikannya lebih cepat 

daripada siswa regular sehingga guru sejarah mempunyai strategi 

dalam mengajarkan materi yang seharusnya diajarkan tiga tahun 

menjadi dua tahun yaitu dengan hanya mengajarkan atau 

menyampaikan materi yang esensial, sedangkan untuk materi non 

esensial dijadikan tugas. 

2. Pembelajaran sejarah di kelas CI/BI ditemukan beberapa kendala. 

Kendala yang dialami oleh guru adalah kesulitan dalam managemen 

waktu karena terkadang terjadi jadwal bentrok antara jadwal siswa 
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CI/BI dengan kegiatan sekolah yang mengharuskan semua siswa 

berpartisipasi. Kendala yang lain yakni belum diterapkannya 

kurikulum berdiferensiasi sehingga membuat pembelajaran sejarah di 

kelas CI/BI tidak berjalan sebagaimana mestinya. Siswa CI/BI juga 

menemui kendala dalam pembelajaran sejarah yaitu adanya perbedaan 

antara sumber belajar yang satu dengan sumber belajar yang lain 

sehingga membuat siswa bingung saat mempelajarinya.  

 

B. Saran 

1. Bagi sekolah yang menyelenggarakan kelas CI/BI, dalam pelaksanaan 

pembelajaran hendaknya menerapkan kurikulum berdiferensiasi. 

Pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat 

kecerdasan siswa akan dapat mengoptimalkan potensi siswa. 

2. Bagi pemerintah serta pihak-pihak pemerhati pendidikan bagi siswa 

CI/BI hendaknya mengadakan sosialisasi untuk memberikan 

pengarahan mengenai pengembangan kurikulum berdiferensiasi bagi 

siswa CI/BI kepada sekolah-sekolah yang menyelenggarakan layanan 

pendidikan CI/BI, sehingga sekolah dapat mengembangkan kurikulum 

yang sesuai dengan kebutuhan siswa CI/BI. 

3. Bagi sekolah penataan ruang kelas CI/BI seyogyanya tidak terlalu 

jauh dengan kelas lain sehingga interaksi sosial dengan temannya 

dapat terjamin. 
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4. Penyusunan modul oleh guru hendaknya melibatkan tenaga ahli dalam 

materi, metodologi serta memahami siswa CI/BI, sehingga validitas 

materi lebih dipercaya. 
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Lampiran 1 

PEDOMAN OBSERVASI 

(Persiapan Guru dalam Mengajar) 

PEMBELAJARAN SEJARAH PADA KELAS CI/BI 

(CERDAS ISTIMEWA/BAKAT ISTIMEWA) 

DI SMA NEGERI 1 PURWOKERTO 

 

Hari/ tanggal:  

No. Fokus pengamatan Hasil pengamatan 

 

1. 

 

 

 

2.  

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

Persiapan dalam mengajar: 

Penampilan  

 

 

 

Perangkat pembelajaran 

 

 

 

Penggunaan alat peraga 

 

 

 

Bahan ajar 

 

 

 

 

 

 

 

1. ...................................................... 

 

 

 

2. .................................................. 

 

 

 

3. ...................................................... 

 

 

4. ...................................................... 
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Lampiran 2 

PEDOMAN OBSERVASI 

(Kegiatan Belajar Mengajar) 

PEMBELAJARAN SEJARAH PADA KELAS CI/BI 

(CERDAS ISTIMEWA/BAKAT ISTIMEWA) 

DI SMA NEGERI 1 PURWOKERTO 

Hari/ tanggal:  

No. Fokus Pengamatan Keterangan 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan pembuka proses 

belajar mengajar sejarah 

1. Bagaimana cara guru 

mengkondisikan siswa untuk 

siap mengikuti kegiatan belajar 

mengajar sejarah? 

2. Bagaimana cara guru 

memberikan apersepsi? 

3. Apakah guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran? 

4. Bagaimana cara guru 

memberikan motivasi awal agar 

siswa memperhatikan guru? 

5. Bagaimana respon siswa ketika 

guru akan mulai mengajar? 

 

Kegiatan inti 

1. Metode apakah yang dipakai 

oleh guru di kelas saat diteliti? 

2. Apakah siswa merasa berminat 

mengikuti pembelajaran dengan 

metode yang dipakai oleh guru? 

3. Media dan sumber belajar 

apakah yang digunakan oleh 

guru saat diteliti? 

4. Apakah guru menjelaskan 

 

 

1. ...................................................... 

 

 

 

2. ...................................................... 

 

3. ...................................................... 

 

4. ...................................................... 

 

 

5. ...................................................... 

 

 

 

1. ...................................................... 

 

2. ...................................................... 

 

 

3. ...................................................... 

 

 

4. ...................................................... 
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3. 

materi dengan jelas dan mudah 

dipahami? 

5. Apakah siswa memperhatikan 

penjelasan dari guru ketika 

mengajar? 

6. Sejauh mana partisipasi siswa 

selama KBM sejarah? 

7. Bagaimanakah pengelolaan 

kelas yang dilakukan oleh guru? 

8. Apakah guru memberikan 

teguran pada siswa yang 

mengganggu proses belajar 

mengajar? 

9. Apakah guru memberikan 

pujian kepada siswa? 

10. Apakah siswa selalu 

mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru?  

11. Apakah guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya? 

 

Kegiatan penutup 

1. Apakah guru mengajak siswa 

untuk menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari? 

2. Apakah guru memberikan tugas 

kepada siswa? 

3. Apakah guru memberitahukan 

materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya? 

 

 

 

 

5. ...................................................... 

 

 

6. ...................................................... 

 

7. ...................................................... 

 

8. ...................................................... 

 

 

 

9. ...................................................... 

 

10. ...................................................... 

 

 

11. ....................................................... 

 

 

 

1. ....................................................... 

 

 

2. ....................................................... 

 

3. ....................................................... 
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4. Apakah guru memberikan pesan 

ataupun motivasi kepada siswa 

5. Apakah guru melakukan 

pembelajaran sesuai alokasi 

waktu? 

    

4. ....................................................... 

 

5. ....................................................... 
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Lampiran 3 

PEDOMAN OBSERVASI 

(Evalusi Pembelajaran) 

PEMBELAJARAN SEJARAH PADA KELAS CI/BI 

(CERDAS ISTIMEWA/BAKAT ISTIMEWA) 

DI SMA NEGERI 1 PURWOKERTO 

 

Hari/ tanggal: 

No. Fokus pengamatan Hasil pengamatan 

 

1. 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

Evaluasi Pembelajaran: 

Perancangan evaluasi 

pembelajaran  

 

 

Jenis evalusi hasil belajar 

 

 

 

 

Situasi evaluasi pembelajaran 

 

 

 

 

Mengolah hasil evaluasi 

pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

1. ...................................................... 

 

 

 

2. ...................................................... 

 

 

 

 

3. ...................................................... 

 

 

 

4. ...................................................... 
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Lampiran  4 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

PEMBELAJARAN SEJARAH PADA KELAS CI/BI 

(CERDAS ISTIMEWA/BAKAT ISTIMEWA) 

DI SMA NEGERI 1 PURWOKERTO 

 

Dokumentasi dalam penelitian ini diperlukan untuk memperkuat data yang diperoleh dari 

lapangan. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini diantaranya adalah: 

 Sejarah sekolah 

 Visi dan misi sekolah 

 Jumlah guru 

 Jumlah siswa kelas CI/BI 
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Lampiran 5 

PEDOMAN WAWANCARA GURU 

PEMBELAJARAN SEJARAH PADA KELAS CI/BI 

(CERDAS ISTIMEWA/BAKAT ISTIMEWA) 

DI SMA NEGERI 1 PURWOKERTO 

 

A. Identitas Informan 

Nama:  

TTL: 

Alamat: 

Pendidikan: 

 

B. Daftar Pertanyaan 

1) Sejak kapan sekolah ini menyelenggarakan kelas CI/BI? 

2) Kenapa di sekolah ini menyelenggarakan kelas CI/BI? 

3) Menurut bapak/ibu apakah makna dari cerdas istimewa? 

4) Apakah tujuan diadakannya kelas CI/BI? 

5) Menurut bapak/ibu seperti apakah karakteristik dari siswa CI/BI? 

6) Apakah guru yang mengajar di kelas CI/BI ada syarat atau kriteria tertentu? 

7) Sebagai apakah posisi guru dalam kelas CI/BI? 

8) Apakah menerapkan kurikulum diferensiasi? 

9) Kurikulum diferensiasi seperti apa? 

10) Apakah ada perbedaan fasilitas untuk kelas CI/BI dan regular? 

11) Apa saja sarana dan prasarana yang diberikan untuk siswa CI/BI? 

12) Apakah silabus untuk kelas CI/BI berbeda dengan kelas regular? 

13) Apakah anda menemui kendala dalam menyusun silabus dan RPP? 

14) Apakah materi yang seharusnya disampaikan dalam 3 tahun tetapi hanya 

diberikan dalam 2 tahun, membuat anda kesulitan dalam mencapai tujuan 

pembelajaran sejarah? 

15) Untuk mata pelajaran sejarah sendiri satu minggu berapa jam? 

16) Siapakah yang menetapkan materi esensial yang akan diajarkan? Guru/ siswa? 
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17) Bagaimanakah cara menentukan materi esensial yang akan diajarkan? Apakah 

guru yang menentukan sendiri atau dengan melakukan asesment terlebih 

dahulu? 

18) Apakah mata pelajaran IPS khususnya sejarah ada laboratoriumnya? (kalau 

ada laboratorium, apakah saat PBM menggunakan laboratorium?) 

19) Apakah setelah memberikan tugas lalu guru akan memberikan umpan balik? 

20) Apakah yang menjadi fokus pembelajaran di kelas CI/BI, apakah kuantitas 

materi atau apa? 

21) Apakah Bapak/ibu selalu memberikan pertanyaan materi yang lalu sebelum 

memulai pelajaran? 

22) Apakah Bapak/ Ibu menggunakan metode ataupun model pembelajaran 

tertentu agar semakin bisa mengembangkan potensi intelektual siswa? 

23) Apakah bapak/ibu meggunakan media untuk menunjang pembelajaran? 

24) Apakah bapak/ibu menemui kendala dalam mengoperasikan media dalam 

pembelajaran sejarah? 

25) Apakah pada akhir pelajaran bapak/ibu memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya? 

26) Apakah anda selalu memberikan kesimpulan pada akhir pelajaran? 

27) Tugas rumah seperti apakah yang anda berikan kepada siswa kelas CI/BI? 

28) Apakah evaluasi pembelajaran sejarah pada siswa CI/BI dapat dilakukan per 

individu atau harus bersama-sama satu kelas? 

29) Apakah bapak/ibu menemui kendala dalam membuat evaluasi hail belajar 

siswa CI/BI? 

30) Apakah KKM mata pelajaran sejarah untuk siswa CI/BI dan regular berbeda? 

31) Apakah CI/BI membuat siswa menjadi underachievement, khususnya mata 

pelajaran sejarah? 

32) Apakah yang dilakukan agar siswa tidak mengalami underachievement? 

33) Bagaimanakah suka duka mengajar di kelas CI/BI? 

34) Siswa CI/BI diarahkan untuk masuk jurusan IPA/IPS? 

35) Apakah minat siswa CI/BI terdapat mata pelajaran sejarah tinggi/ malah 

cenderung menyepelekan? (karena di CI/BI diarahkan utuk masuk jurusan 

IPA) 
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36) Apakah pada kelas CI/BI lebih mengedepankan bidang MIPA? 

37) Apakah dengan memberlakukan reduksi materi tidak membuat siswa 

kekurangan materi atau dengan kata lain siswa CI/BI mendapat materi yang 

lebih sedikit dari siswa regular? 

38) Apakah perbedaan antara pembelajaran sejarah pada kelas regular dan kelas 

CI/BI? (dari segi materi/ metode pembelajaran/ tugas/ sumber belajar/ 

evaluasi) 

39) Menurut anda apakah manfaat dari pembelajaran sejarah khusunya untuk 

siswa CI/BI? 

40) Apakah kendala yang ditemui pada pembelajaran sejarah di kelas CI/BI? 

41) Dengan kendala seperti itu, lalu langkah apakah yang diambil untuk mengatasi 

kendala tersebut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 

 

 

Lampiran 6 

PEDOMAN WAWANCARA KEPALA SEKOLAH 

PEMBELAJARAN SEJARAH PADA KELAS CI/BI 

(CERDAS ISTIMEWA/BAKAT ISTIMEWA) 

DI SMA NEGERI 1 PURWOKERTO 

 

A. Identitas Informan 

Nama:  

TTL: 

Alamat: 

Pendidikan: 

 

B. Daftar Pertanyaan 

1) Sejak kapan sekolah ini menyelenggarakan kelas CI/BI? 

2) Kenapa di sekolah ini menyelenggarakan kelas CI/BI? 

3) Menurut anda apakah makna dari cerdas istimewa? 

4) Apakah tujuan diadakannya kelas CI/BI? 

5) Menurut anda seperti apakah karakteristik dari siswa CI/BI? 

6) Siapakah yang menangani masalah penyeleksian siswa CI/BI? 

7) Bagaimankah cara penyeleksian untuk masuk kelas CI/BI? 

8) Apakah menerapkan kurikulum diferensiasi? 

9) Kurikulum diferensiasi seperti apa? 

10) Apakah ada perbedaan fasilitas untuk kelas CI/BI dan regular? 

11) Apa saja sarana dan prasarana yang diberikan untuk siswa CI/BI? 

12) Apakah pedoman yang digunakan dalam penyelenggaraan kelas CI/BI? 

13) Apakah guru yang mengajar di kelas CI/BI ada syarat atau kriteria tertentu? 

14) Sebagai apakah posisi guru dalam kelas CI/BI? 

15) Siswa CI/BI diarahkan untuk masuk jurusan IPA/IPS? 

16) Apakah pada kelas CI/BI lebih mengedepankan bidang MIPA? 

17) Apakah dengan diselenggarakannya kelas CI/BI tidak membuat siswa kelas 

regular cemburu? 
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18) Bagaimana pendapat Bapak tentang pembelajaran sejarah pada kelas cerdas 

istimewa di SMA Negeri 1 Purwokerto? 

19) Siapakah yang menetapkan materi esensial yang akan diajarkan? Guru/ siswa? 

20) Bagaimanakah cara pembagian materi yang seharusnya diajarkan dalam tiga 

tahun tetapi untuk CI/BI hanya dua tahun? 

21) Apakah dengan memberlakukan reduksi materi tidak membuat siswa 

kekurangan materi atau dengan kata lain siswa CI/BI mendapat materi yang 

lebih sedikit dari siswa regular? 

22) Apakah perbedaan antara pembelajaran sejarah pada kelas regular dan kelas 

CI/BI? (dari segi materi/ metode pembelajaran/ tugas/ sumber belajar/ 

evaluasi) 

23) Menurut anda apakah manfaat dari pembelajaran sejarah khusunya untuk 

siswa CI/BI? 

24) Apakah kendala yang ditemui pada pembelajaran sejarah di kelas CI/BI? 

25) Dengan kendala seperti itu, lalu langkah apakah yang diambil untuk mengatasi 

kendala tersebut? 

26) Apakah untuk siswa CI/BI jika akan mengikuti UN ada persyaratannya? 

Misalnya IQ di atas 130 
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Lampiran 7 

PEDOMAN WAWANCARA PENGELOLA CI/BI 

PEMBELAJARAN SEJARAH PADA KELAS CI/BI 

(CERDAS ISTIMEWA/ BAKAT ISTIMEWA) 

DI SMA NEGERI 1 PURWOKERTO 

 

A. Identitas Informan 

Nama:  

TTL: 

Alamat: 

Pendidikan: 

 

B. Daftar Pertanyaan 

1) Sejak kapan sekolah ini menyelenggarakan kelas CI/BI? 

2) Kenapa di sekolah ini menyelenggarakan kelas CI/BI? 

3) Menurut anda apakah makna dari cerdas istimewa? 

4) Apakah tujuan diadakannya kelas CI/BI? 

5) Menurut anda seperti apakah karakteristik dari siswa CI/BI? 

6) Siapakah yang menangani masalah penyeleksian siswa CI/BI? 

7) Bagaimankah cara penyeleksian untuk masuk kelas CI/BI? 

8) Apakah menerapkan kurikulum diferensiasi? 

9) Kurikulum diferensiasi seperti apa? 

10) Apakah ada perbedaan fasilitas untuk kelas CI/BI dan regular? 

11) Apa saja sarana dan prasarana yang diberikan untuk siswa CI/BI? 

12) Apakah pedoman yang digunakan dalam penyelenggaraan kelas CI/BI? 

13) Apakah kurikulum yang diberlakukan untuk kelas CI/BI sama dengan kelas 

regular? 

14) Apakah guru yang mengajar di kelas CI/BI ada syarat atau kriteria tertentu? 

15) Sebagai apakah posisi guru dalam kelas CI/BI? 

16) Siswa CI/BI diarahkan untuk masuk jurusan IPA/IPS? 

17) Apakah pada kelas CI/BI lebih mengedepankan bidang MIPA? 
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18) Apakah dengan diselenggarakannya kelas CI/BI tidak membuat siswa kelas 

regular cemburu? 

19) Bagaimana pendapat Ibu tentang pembelajaran sejarah pada kelas cerdas 

istimewa di SMA Negeri 1 Purwokerto? 

20) Siapakah yang menetapkan materi esensial yang akan diajarkan? Guru/ siswa? 

21) Bagaimanakah cara pembagian materi yang seharusnya diajarkan dalam tiga 

tahun tetapi untuk CI/BI hanya dua tahun? 

22) Apakah dengan memberlakukan reduksi materi tidak membuat siswa 

kekurangan materi atau dengan kata lain siswa CI/BI mendapat materi yang 

lebih sedikit dari siswa regular? 

23) Apakah perbedaan antara pembelajaran sejarah pada kelas regular dan kelas 

CI/BI? (dari segi materi/ metode pembelajaran/ tugas/ sumber belajar/ 

evaluasi) 

24) Menurut anda apakah manfaat dari pembelajaran sejarah khusunya untuk 

siswa CI/BI? 

25) Apakah kendala yang ditemui pada pembelajaran sejarah di kelas CI/BI? 

26) Dengan kendala seperti itu, lalu langkah apakah yang diambil untuk mengatasi 

kendala tersebut? 

27) Apakah untuk siswa CI/BI jika akan mengikuti UN ada persyaratannya? 

Misalnya IQ di atas 130 
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Lampiran 8 

PEDOMAN WAWANCARA KESISWAAN 

PEMBELAJARAN SEJARAH PADA KELAS CI/BI 

(CERDAS ISTIMEWA/BAKAT ISTIMEWA) 

DI SMA NEGERI 1 PURWOKERTO 

 

A. Identitas Informan 

Nama:  

TTL: 

Alamat: 

Pendidikan: 

 

B. Daftar Pertanyaan 

1) Sejak kapan sekolah ini menyelenggarakan kelas CI/BI? 

2) Kenapa di sekolah ini menyelenggarakan kelas CI/BI? 

3) Menurut Bapak apakah makna dari cerdas istimewa? 

4) Apakah tujuan diadakannya kelas CI/BI? 

5) Menurut Bapak seperti apakah karakteristik dari siswa CI/BI? 

6) Apakah bagian kesiswaa yang menangani penyeleksian siswa CI/BI? 

7) Bagaimankah cara penyeleksian untuk masuk kelas CI/BI? 

8) Apakah ada pedoman penyeleksian? 

9) Apakah peminatnya setiap tahunnya bertambah? 

10) Apakah ada perbedaan fasilitas untuk kelas CI/BI dan regular? 

11) Apa saja sarana dan prasarana yang diberikan untuk siswa CI/BI? 

12) Apakah pedoman yang digunakan dalam penyelenggaraan kelas CI/BI? 

13) Apakah guru yang mengajar di kelas CI/BI ada syarat atau kriteria tertentu? 

14) Sebagai apakah posisi guru dalam kelas CI/BI? 

15) Bagaimanakah cara pembagian materi yang seharusnya diajarkan dalam tiga 

tahun tetapi untuk CI/BI hanya dua tahun? 

16) Siswa CI/BI diarahkan untuk masuk jurusan IPA/IPS? 

17) Apakah pada kelas CI/BI lebih mengedepankan bidang MIPA? 

18) Apakah dengan diselenggarakannya kelas CI/BI tidak membuat siswa kelas 

regular cemburu? 
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19) Bagaimana pendapat Bapak tentang pembelajaran sejarah pada kelas cerdas 

istimewa di SMA Negeri 1 Purwokerto? 

20) Apakah dengan memberlakukan reduksi materi tidak membuat siswa 

kekurangan materi atau dengan kata lain siswa CI/BI mendapat materi yang 

lebih sedikit dari siswa regular? 

21) Apakah perbedaan antara pembelajaran sejarah pada kelas regular dan kelas 

CI/BI? (dari segi materi/ metode pembelajaran/ tugas/ sumber belajar/ 

evaluasi) 

22) Menurut anda apakah manfaat dari pembelajaran sejarah khusunya untuk 

siswa CI/BI? 

23) Apakah kendala yang ditemui pada pembelajaran sejarah di kelas CI/BI? 

24) Dengan kendala seperti itu, lalu langkah apakah yang diambil untuk mengatasi 

kendala tersebut? 

25) Apakah untuk siswa CI/BI jika akan mengikuti UN ada persyaratannya? 

Misalnya IQ di atas 130 
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Lampiran 9 

PEDOMAN WAWANCARA SISWA 

PEMBELAJARAN SEJARAH PADA KELAS CI/BI 

(CERDAS ISTIMEWA/BAKAT ISTIMEWA) 

DI SMA NEGERI 1 PURWOKERTO 

 

A. Identitas Informan 

Nama:  

TTL: 

Alamat: 

 

B. Daftar Pertanyaan 

1) Apakah masuk kelas CI/BI merupakan keinginan pribadi atau dorongan dari 

orang tua? 

2) Apakah saat di SMP kamu masuk kelas CI/BI? Atau baru sekarang? 

3) Mengapa lebih memilih masuk kelas CI/BI daripada kelas regular? 

4) Apakah masuk di kelas CI/BI membawa dampak negatif untuk anda? 

5) Apakah menurut anda masuk di kelas CI/BI membuat anda mengalami 

underachievement? 

6) Sebagai siswa CI/BI apakah anda mendapat beban yang berat? 

7) Apakah menjadi siswa CI/BI membuat kamu lebih fokus ke pelajaran dan 

tidak bisa bahkan mengesampingkan kegiatan yang lain seperti ekskul dan 

organisasi? 

8) Mata pelajaran apakah yang paling anda sukai? 

9) Apakah anda suka mata pelajaran sejarah? 

10) Menurut anda apakah mata pelajaran sejarah itu menarik? 

11) Adakah hal-hal yang membuat anda tertarik pada mata pelajaran sejarah? 

12) Apakah anda membaca buku referensi lain untuk menambah pengetahuan? 

13) Apakah guru sejarah anda selalu memberikan pertanyaan materi yang lalu 

sebelum memulai pelajaran? 

14) Bagaimana tanggapan anda terhadap metode yang digunakan oleh guru 

sejarah anda? 
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15) Menurut anda metode apakah yang membuat anda semakin tertarik dan 

semangat untuk belajar sejarah? 

16) Apakah guru sejarah anda selalu menggunakan media sebagai penunjang? 

17) Media apakah yang sering digunakan oleh guru sejarah anda? 

18) Apakah guru anda menyampaikan materi secara jelas dan mudah dipahami? 

19) Apakah pada akhir pelajaran guru sejarah anda memberikan kesempatan untuk 

bertanya? 

20) Apakah guru sejarah anda selalu memberikan kesimpulan pada akhir 

pelajaran? 

21) Apakah guru sejarah anda selalu memberikan tugas rumah? 

22) Tugas rumah seperti apakah yang diberikan oleh guru sejarah anda? 

23) Apakah anda pernah mengalami kesulitan atau menemui kendala dalam 

mengajarkan tugas yang diberikan oleh guru sejarah anda? 

24) Menurut anda apakah manfaat dari mempelajari sejarah? 

25) Apakah dengan adanya penjurusan ke IPA membuat anda menyampingkan 

mata pelajaran IPS seperti sejarah? 

26) Apakah dalam pembelajaran sejarah anda menemui kendala dan kesulitan? 

27) Apakah pihak sekolah memberikan solusi terhadap kendala yang anda hadapi? 
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Lampiran 10 
DAFTAR ABSEN 

TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
X-AXXEL 

Wali Kelas: Nani Hidayati, S.Kom        Semester 1  

 
No 

 
No 

Induk 

 
NAMA 

 
L/P 

TANGGAL DAN BULAN TIDAK HADIR  
JML 

1 17658 ABIGAEL HADOKO P. L   
2 17659 AGNES PUSPITASARI P   
3 17660 AREL RAGHIB NAJMUDDIN L   
4 17661 ARUM SULISTYARINI P   
5 17662 CHRISTOPHER JOSHUA L. L   
6 17663 CLARA PINASTHIKA P   
7 17664 DESTIANI FAJARINDAH R. P   
8 17665 INAYATUL EDSA SUROYA P   
9 17666 LARASATI NANDA R. P   
10 17667 LISA CHARISA SETIADI P   
11 17668 LOVENDO ILHAM WIDODO L   
12 17669 MAIDA YUNIAR BENITA P   
13 17670 MEGA AULIA RAMADHANI P   
14 17671 NADIA DEWIANI S. P   
15 17672 NICOLAS WILHELMUS A.B. L   
16 17673 PUTRI DIES MERCURLI P   
17 17674 RAIHANA SHEISAR S. P   
18 17675 RISMA ORCHITA AGWISA F P   
19 17676 RIZKI ANNISA YUNI P   
20 17677 SEPTIANA RAPIH MAHARANI P   
21 17678 SHINTA APRILIA P   
22 17679 VALDI HAFFINDRA P. L   
23 17680 VERINNA PUTRI NUR C. P   
24 17681 WILMA DEBORA WIRAWAN P   

L = 6  P = 17 
 

          Purwokerto 

Mengetahui 
Kepala SMA Negeri 1 Purwokerto       Guru Mata Pelajaran 
 

 
 
 

 
Drs. DAYONO, M.M 

Pembina 
NIP. 19600203 198503 1 016       NIP. 
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DAFTAR ABSEN 
PELAJARAN 2012/2013 

 

XII-AXXEL 
Wali Kelas:            Semester 1  

 
No 

 
No 

Induk 

 
NAMA 

 
L/P 

TANGGAL DAN BULAN TIDAK HADIR  
JML 

1 17292 ADE ANLIKA DAMAYATI P   
2 17293 AGNES ARNINDITA P   
3 17294 ALDY PUTRA ISMAYOGI L   
4 17295 ANASTASIA DEWI SAVITRY P   
5 17296 ANITA MUFIDATUN P   
6 17297 ANTHIA DINTI SORGANI P   
7 17298 AUDDREY SINDHUTOMO P   
8 17299 BONDAN IBNU SAMFEBRIAN L   
9 17300 DIFA AULIA AUNDRIAN L   
10 17301 FARADILLA NUR MULIANA P   
11 17302 FAUZI NURUL IMAN G. L   
12 17303 FEBYANA NUR FADILAH P   
13 17304 GALANG PUTRA HIMMAMI L   
14 17305 GAYUH LESTYANDHANA L   
15 17306 IFTA IRODATUL UTAMI P   
16 17307 JOHAN WIJAYA SANTOSA L   
17 17308 KARTIKA ROSIANA DEWI P   
18 17309 MARIA BONARULI P.B. P   
19 17310 MUHAMMAD TAUFIQ H. L   
20 17311 NURENDRA NASHARUDIN L   
21 17312 PATRICIA ANDYANI DEWI P   
22 17313 RIZKY TRICAHYA K. L   
23 17314 YOVITA HARIYANTI P   
24 17315 YUDISIA AUSI P   

L = 10  P = 14 
 

          Purwokerto 
Mengetahui 
Kepala SMA Negeri 1 Purwokerto       Guru Mata Pelajaran 

 
 
 

 
 

Drs. DAYONO, M.M 
Pembina 
NIP. 19600203 198503 1 016       NIP. 
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Lampiran 11 

Transkrip wawancara 

(Guru sejarah) 

 

Nama: Dra. Erlina Supriyanti  

Tempat/tanggal lahir: Banyumas, 5 Maret 1964 

Waktu wawancara: 3 April 2013 

 

Keterangan A: peneliti 

  B: Informan  

 

A: Bu disini kelas CI nya dari tahun ajaran berapa bu? 

B: Yang aksel? 

A: Yang aksel he‟e 

B: Yang akselerasi itu mmmm ini sudah tahun kedua apa ya  

A: Baru meluluskan satu kali ya bu ya? 

B: Iya, satu kali lulusan berarti mau tahun kedua ya mau tahun kedua . Eh mba kus iya 

mau tahun kedua ini.  

A: Kira-kira kenapa ya bu disini ada kelas aksel? 

B: Ya disini kan jadi ini bukan permintaan dari SMA 1 tapi diminta dari Pemda meminta 

dari apa SMA 1 untuk diadakan kelas akselerasi karena di SMP nya kan sudah ada, nah 

jadi alangkah baiknya kalau SMA nya juga ada kelas akselerasi untuk kelanjutan dari SMP 

nya, itu jadi mmmm 

A: Dari pemda 

B: Heem bukan dari kita tapi dari pemerintah daerah dan penyelenggara bekerja sama 

dengan dinasnya 

A: Kalau sekarang kan akselerasi istilahnya CIBI itu bu cerdas istimewa berbakat 

istimewa  

B: Ya bukan sekarang itu sudah bersamaan ya jadi istilah eee CIBI dengan aklselerasi itu 

bersamaan munculnya  

A: Nah itu kalau menurut ibu makna CIBI itu apa bu? 

B: Jadi ini sebenarnya ini eee lebih kepada pengelolanya ya kalau pertanyaan seperti ini 

A: O iya iya. 
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B: Pengelola akselerasi yang  di wawancara ya. 

A: Bu nining ya bu? 

B: Heeh jadi setahu saya itu jadi ini satu eeee apa namanya media untuk mmmm melayani 

ya melayani siswa yang punya tingkat kecerdasan di atas rata-rata gitu jadi bukan bukan 

dalam pengertian yang punya kekurangan fisik dan enggak tetapi dia punya kecerdasan 

yang di atas rata-rata yang dia menginginkan sesuatu apa namanya pendidikan yang lebih 

cepet dibanding dengan yang regular sehingga disitulah muncul kelas CIBI itu tadi itu 

setahu saya nanti detailnya bisa ke pengelola aksel. 

A: Berarti kalau menurut ibu karakteristik siswanya sepeti apa bu? 

B: Karakteristik siswanya itu secara keseluruhan  biasa saja mereka dalam arti eeee etika 

itu ya dia punya kemudian mau untuk bekerja sama bertanggung jawab kemudian etos 

kerja untuk mengerjakan  tugasnya juga sangat tinggi kemudian totalitas mereka juga iya 

gitu jadi persaingan mereka antar teman itu cukup ketat dan ini dibuktikan dengan pada 

saat mereka apa mengerjakan tugas-tugas itu semuanya maksimal enggak nggak ada yang 

istilahnya lembek gitu enggak. 

A: Terus kalau untuk ibu kan mengajar di kelas aksel itu karna ibu punya kriteria tertentu 

apa gimana bu? Guru yang bisa mengajar disitu ada kriteria atau syarat ngga bu?  

B: Secara teori iya ya jadi ada saatnya eeeee untuk mengimbangi kecerdasan anak yang di 

atas rata-rata itu otomatis gurunya juga harus mengikutinya ya dengan standar minimal 

sebagai seorang pendidik gitu jadi baik dari segi pengetahuan maupun dari segi sikap dan 

prilaku dia gitu, dia juga menguasai IT dan sebagainya nah yang saya tahu gitu. 

A: Nah ini kalau ibu sendiri bisa mengajar disitu karena ibu memiliki kriteria berarti bu? 

Apa karena gimana bu ditunjuk dari sekolah apa gimana bu? 

B: Ya he‟e jadi eee ditunjuk dari sekolah ya jadi seharusnya seperti itu tapi prakteknya kan 

disesuaikan dengan kondisi sekolah dalam arti eee mungkin masih apa berlaku gurunya 

adanya berapa lalu kemudian mungkin gurunya ini berkualitas tapi dia karena satu hal 

ngga mau mengajar aksel dan sebagainya jadi dipadukan antara eee kriteria yang ada di 

apa namanya mungkin ketentuan ya itu dalam aturan kaya apa kemudian nah gimana 

dilapangan nanti di kolaborasikan yang jelas eeee kalaupun misalnya ada yang di bawah 

standar misalnyaitu yang ngga terlalu apa namanya eeee ngga telalu jauh dari kriteria 

minimal. 

A: Terus kalau posisi guru dalam KBM di kelas aksel sebagai apa bu fasilitator atau 

sebagai apa? 
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B: Iya jadi disni lebih sebagai fasilitator dan motivator ya walaupun eeee apa target untuk 

menerapkan sistem ing ngarsi sung tulodho ing madya mangun karsa tut wuri handayani 

ada tapi kita lebih mengarah sebagai apa fasilitator dan motivator ya. 

A: Terus ada perbedaan fasiltas ngga bu untuk anak CIBI sama anak regular? 

B: Fasilitas fisik iya ada perbedaan karena mmm mereka membayarnya pun berbeda jadi 

misalnya dari segi tempat duduknya ya kemudian eeee apa namanya maksudnya meja 

kursinya itu ya, kemudian ada peralatan menyimoan barang-barang mereka lalau mmmm 

ada ACnya dan lantainya di dikasih karpet ya jelas ada perbedaannya. 

A: Terus kalau untuk sarana prasarana KBMnya bu ada perbedaannnya juga antara aksel 

ama regular? 

B: Sarana? 

A: Sarana prasaran yang menunjang kegiatan belajar mengajar gitu bu? 

B: Ooo prinsipnya ada kesamaan hanya saja apanya lebih berkualitas dibandingkan yang 

regular misalnya LCD itu lebih baik kemudian apanya itu eeee screen nya itu juga lebih 

baik gitu, jadi dekolah standar itu sama diregular, di aksel lebih baik dibandingkan yang 

diregular. 

A: Kalau untuk silabus kelas aksel berarti beda sama regular bu? silabus sejarah 

B: untuk silabus yang tahun ini sayabelum buat mba karena kemaren Cuma yang kemaren 

sudah di kumpulkan  

A: Jadi berbeda dengan kelas regular? 

B: Perbedaannnya bukan dari segi sistemika eeee apa namanya segi materinya tapi lebih 

kepada materinya jadi materinya itu lebih esensial karena waktunya kan pendek ya jadi 

hanya materi-materi yang disampaikan di kelas kemudian selebihnya kita jadikan tugas 

portofolio. 

A: Oooo gitu 

B: Kalau ngga seperti itu ngga nyampe karena waktunya yang sedikit itu. 

A: Kalau ibu memenui kesulitan atau kendala dalam membuat silabus dan RPP ngga bu? 

B: Kalau itu nggak ya karena prinsipnya sama si dengan yang regular. 

A: Sejarah satu minggunya berapa jam bu di kelas aksel? 

B: Di aksel sementara ini 2 jam. 

A: Berarti sama kaya anak regular yang IPS? 

B: Ya. 
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A: Terus kan kalau kelas aksel sekolahnya Cuma 2 tahun materi yang seharusnya 

diajarkan 3 tahun tapi diajarkan dalam 2 tahun itu yang diajarkan Cuma yang susah-susah 

apa semuanya tetap diajarkan bu? 

B: Yang yang esensial seperti yang saya katakan tadi yang utama-utama saja jadi kan ada 

materi pokok ada materi penunjang yang diajarkan dikelas itu materi pokok-pokoknya 

saja, materi penunjang dijadikan sebagai tugas portofolio. 

A: Nah itu yang menentukan materi esensial ibu atau siswa apa kesepakata keduanya bu? 

B: Eeee guru ya. 

A: Guru? 

B: Guru yang menentukan karena yang tahu pokok atau nggaknya kan guru, siswanya 

menerima saja jadi istlahnya juru masaknya itu gurunya. 

A: Tapi misalnya dengan kaya yang diajarkan Cuma materi yang pokok-pokok itu ngga 

membuat siswa kelas aksel itu mendapat materi lebih sedikit dari kelas regular bu? 

B: Nggak si, saya kira karena mmmm pada prinsipnya jadi kan mereka sudah bukunya 

prinsipnya juga sama gitu buku pegangan juga sama jadi otomatis mereka misalnya dalam 

ulangan baik harian atau semesteran kan juga apa lingkupnya juga sama dengan regular 

jadi kita nggak merasa dirugikan dengan dengan materi yang dianggap sedikit itukarena 

bukunya sama kemudian capaian tugas diluar KBM itu juga eeee harus sama jadi secara 

makro keseluruhan itu nggak kekurangan. 

A: Nggak kekurangan materi ya bu? 

B: Iya 

A: Terus kalau untuk apa ya tujuan pembelajarannya itu kan Cuma 2 tahu bu yang 

seharusnya 3 tahun Cuma diajarkan 2 tahun untuk mencapai tujuan pembelajaran itu ada 

kesulitan nggak bu? Ada kendalanya kaya gitu nggak bu? 

B: Kendala dari intern dari pribadi kita sebenarnya nggak ya, hanya kadang dari ektern 

misal ada kegiatan sekolah gitu ya, jadi kan sudah ada kaldik khusus untuk akselerasi 

sudah ada tapi kan ada kegiatan sekolah yang kadang yang semua siswa misalnya 

dikumpulkan ini akhirnya mereka kan kepotong waktunya untuk kegiatan itu nah untuk 

saya tapi ini apa ada solusi kalau misalnya terpotong kegiatan sekolah atau ada guru yang 

berhalangan hadir ya ke sekolah, itu eeee dari sekolah atau pengelola aksel itu apa mem 

mengharuskan kita untuk menukar jam kita pada sore hari gitu. 

A: Ooo ganti jam? 
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B: He‟eh ganti jam sore hari jadi secara umum kerugian tadi bisa bisa di apa namanya di 

tutup dengan tambahan mereka. 

A: Disini sudah ada lab IPS ya bu? 

B: Ya ada tapi belumrepresentatif ya karena belum ada ruangan khusus jadi ya 

A: Belum dipakai untuk pembelajaran? 

B: Satu dua kali sudah tapi saya sendiri belum paling pengelolanya saja pak lulus yang 

memfungsikan, jadi belum karena apa saya punya alasan karena belum representatif maka 

belum saya jadikan sebagai salah satu media untuk belajar gitu. 

A: Memang sekarang isinya apa saja bu di lab bu? Kaya miniatur-miniatur candi gitu bu? 

B: Miniatur candi terus patung terus kalau nggak salah uang apa ya, uang kuno. 

A: terus kalau misalnya ibu setelah memberikan tugas sama kelas aksel ibu memberikan 

umpan balik nggak bu? Dari tugas yang dikumpulkan itu bu? 

B: Maksudnya? 

A: Misalnya ditanyakan lagi atau seperti apa bu? 

B: Ooo iya jadi misalnya setelah dikumpulkan saya cek lagi kalau ada anak yang belum 

mengumpulkan siapa dan seterusnya nah itu harus mengumpulkan kemudian  

A: kalau dari hasil tugasnya itu nggak dibahas lagi ditanyakan lagi nggak bu? 

B: Hasil tugasnya? 

A: He‟eh 

B: Kalau secara detailnya nggak paling sambil lalu aja karna kita dikejar waktu itu jadi 

kita harus benar-benar pandai memanage waktu yang ada, waktu sekian kita 

menyelesaikan materi sekian itu benar-benar harus punya satu kepandaian dalam mengatur 

waktu sebab kalau enggak itu nggak akan tercapai indikator-indikator yang kita inginkan. 

A: Berarti waktu juga salah satu kendala ya bu ya? 

B: He‟eh jadi sebenarnya kendala si enggak ya jadi sepandainya kita itu memanagenya 

saja jadi nggak pernah menyalahkan waktu atau apapun dalam hal ini eeee karena waktu 

itu kan benda mati ya jadi kalau kita ada apa namanya agak susah untuk hal yang misalnya 

kita nggak bisa memenuhi target dan sebagainya bukan waktu yang salah tapi kita yang 

salah waktu itu enda mati kok disalahkan gitu. 

A: Kalau yang jadi fokus pembelajaran di kelas aksel itu kuantitas materi apa kualitas bu? 

B: Dua-duanya. 

A: Dua-duanya? 



152 

 

 

B: Iya dua-duanya jadi kuantitas materi terus terkait dengan terget ya, terkait kualitas ya 

eeee terkait dengan bagaimana pemahaman siswa terhadap materi yang kita ajarkan gitu 

kan, gimana kemudian buktinya apa mereka memahami materi yang kita ajarkan jadi dua-

duanya kita kita pentingkan 

A: tetap dijadikan fokus? 

B: he‟eh kuantitas iya kualitas iya. 

A: terus kalau ibu mengajar di kelas aksel yang misalnya pas baru masuk ibu menanyakan 

materi yang minggu lalu sudah diajarkan terus ditanyaka lagi nggak bu? Untuk 

menngingatkan 

B: ya, ya jadi eee saya tidak selalu ya tapi sepertinya seringnya seperti itu karena apa 

mmmm tergantung dengan program saya hari itu apa gitu. Kalau kira-kira agak longgar ya 

saya tanyakan laggi anu tapi misalnya saya harus cepat-cepat nah itu paling ya sambil lalu 

saja materi kemarin gini-gini paling Cuma 5 menit cukup untuk mereview materi itu kalau 

waktunya memang mepet dan harus banyak program yang harus saya lakukan.  

A: terus kalau ibu di kelas sksel menggunakan model atau metode pembelajaran tertentu 

nggak bu biar lebih apa ya mengembangkan intelektual siswa aksel? 

B: ya jadi eee untuk yang aksel ini yang jelas awal metode pelajaran kan semua nggak bisa 

keluar dari ceramah ya tetap ada hanya presentasenya nggak terlalu saya lalu kemudian 

eee saya biasanya ada diskusi kemudian ada semacam PBL problem based learning itu ya, 

itu PBL itu sudah saya lakukan saat kemarin itu kita menggunakan PBL itu kemudian 

talking saya memang programnya anu apa jadi talking stick itu lho mba 

A: apa? 

B: talking stick menggunakan itu biasanya pakai itu jadi saya berusaha si supaya tidak 

membosankan. 

A: biasanya kalau ngejar pakai media apa bu di kelas aksel? 

B: LCD kadang ada videonya 

A: ibu ada kendala nggak bu untuk mengoperasikan media pembelajaran? 

B: ya selama ini enggak, karna eee untuk LCD misalnya bisa kan tinggal apa 

menancapkan kabel aja udah jadi. 

A: jadi nggak ada kesulitan? 

B: he‟eh dan biasanya kalau ada guru yang sudah kaya gini sudah semuanya akan 

dilaksanakan kok nggak nyala misalnya kadang anak-anak lebih bisa atau kemudian kita 

mengambil teknisi dari sini untuk membantunya kalau ada kendala ya semua prosedur 
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dilaksanakan tapi waaaaa nggak nggak on misalnya langsung mereka teknisi atau mungkin 

anak ada yang bisa secara umum nggak ada kendala yang gimana 

A: terus kalau di akhir pelajaran ibu memberi kesempatan siswa untuk bertanya nggak bu?         

B: ya jadi kalau apa namanya eeee untuk jeeda waktunya itu juga tergantung materi yang 

kita ajarkan saat itu kan ada kadang ada yan sampai belum selesai sudah bel gitu kan, nah 

itu biasanya nggak ada tanya jawab maksudnya saya nggak sempat memberikan waktu 

pada mereka. Tapi kalau masih ada materi sudah selesai masih ada waktu saya beri 

kesempatan, situasional. 

A: berarti kalau untuk memberikan kesimpulan di akhir pelajaran juga gitu bu? 

B: kalau kesimpulannya iya jadi artinya untuk hari ini kita samapi disini jretjretjret iya tapi 

untuk memberikan apa namanya waktu tanya jwab itu situasional, ketika masih waktunya 

masih ada itu dilakukan tapi kalau waktunya kurang ya nggak, intinya kalau memberikan 

waktu bertanya itu tidak harus di akhir bisa ditengah-tengah juga bisa jadi eeee kita 

berusaha untuk terus tetap tetap dilaksanakan hanya saja situasional. 

A: terus kalau tugas rumah yang dikasih ke siswa aksel seperti apa? 

B: tugasnya mmmm ini biasanya mmm mengerjakan latihan soal, latihan soal kemudian 

membuat power point kemudian dipresentasikan. 

A: terus kalau untuk evaluasi hasil belajarnya, misal ada siswa yang bu saya sudah paham 

tentang bab ini, boleh melakukan evaluasi sendiri atau harus tetap bareng satu kelas? 

B: selama saya belum pernah belum pernah menerima selama ini belum pernah ada siswa 

yag berbicara seperti itu minta itu, jadi selalu bersama-sama. 

A: kalau ibu sendiri menemui kesulitan nggak bu dalam membuat evaluasi untuk anak 

aksel? 

B: (evaluasi) saya kira enggak ya, karena kalau membuatnya saya kira enggak karna 

prinsipnya sama sama dengan yang regular, nggak ya. 

A: terus untuk KKM nya aksel sama regular sama nggak bu? 

B: sama 

A: berapa bu? 

B: untuk kelas X ini untuk sejarah ya, kelas X itu 78 kelas XI 79 kelas XIInya 80. 

A: kalau menurut ibu kalau anak yang dikelas aksel itu bisa membuat mereka 

underachievement nggak bu? Kaya prestasinya jadi menurun khususnya di pelajaran 

sejarah. 

B: prestasi menurun? 
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A: iya yang tadinya cerdas banget terus jadi menurun gitu bu? 

B: ooo kalau menurt saya enggak si ya, karena mereka itu kebanyakan  senang-senang aja 

itu  nggak ada yanag awalnya pintar kemudian jadi drop tu malah mereka semuanya 

senang karena mereka masuk ke kelas itu mayoritas karena dorongan sendiri. 

A: bukan dorongan oranng tua ya bu? 

B: ya mungkin ya ya yang berminat kemudian ditunjang sama orang tua jadi kayaknya 

mereka kayaknya nggak ada yang mengeluh atau apa gitu nggak,  seneng-seneng aja 

mereka karena secara umum kegiatan sekolah yang besar itu kan mereka ikut juga jadi ya 

seneng aja mereka nggak merasa dikucilkan. 

A: terus suka dukanya mengajar di kelas aksel apa bu? 

B: suka dukanya karena waktunya yang pendek itu sehingga apa ya untuk improvisasi 

istilahnya itu nggak terlalu banyak kita cenderung lenceng gitu kalau regular kan kita bisa 

eee agak ada guyonannya ada gitu ya ini sangat jarang bisa kita lakukan karena mengejar 

materi itu jadi eee itu tadi pokoknya jadi untuk kelok-keloknya itu. Kalau kita nyanyi ya 

istilahnya diimprovisasinya itu kurang jadi terlalu formal serius gitu kalau di regular kan 

enggak ya karena waktunya longgar jadi kita nggak terlalu apa eeee terbelenggu oleh 

syarat wajib pokoknya kaya dikejar-kejar banget. 

A: kelas aksel itu berarti kelas XI nya masuk IPA apa IPS bu? 

B: IPA, kebanyakan IPA selama ini IPA 

A: terus kalau jadi masuk ke IPA semua untuk melihat ke mata pelajaran IPS khususnya 

sejarah itu mereka cenderung menyepelkan nggak bu? 

B: enggak, menurut saya ini satu nilai plus dari eee anak aksel  itu secara umum 

berdasarkan sikap dan prestasi mereka itu nggak ada yang meremehkan, mungkin mereka 

terhadap semua mapel itu total. Mereka inginnya semuanya menguasai gitusemua bisa gitu 

jadi eee khusus untuk sejarah itu setahu saya nggak ada yang meremehkan. 

A: berarti nggak membedakan mapel IPA IPS semua tetap suka ya? 

B: mereka mereka tahunya mereka diajar mereka harus bisa maksimal dan saling 

bersaingnya tetap ada gitu karena setiap guru yang masuk itu memang aslinya yang 

semula itu mungkin  totalitas pada pekerjaan di regular itu ibaratnya 65 kalau di aksel kan 

harus 100 kan anak kebawa gurunya semangat siswanya juga ikut semangat. 

A: terus kalau untuk perbedaan antara pembelajaran sejarah di kelas regular dan kelas 

aksel ada nggak bu? Misalnya dari segi materinya, metode pembeljarannya, atau segi 

tugas, sumber belajar atau gimana bu? 
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B: kalau dari tadi sudah ya kalau dari materi kan yang pokok saja eeee yang diutamakan 

kemudian materi penunjang jadi tugas portofolio kalau diregular kan semuanya diajarkan 

gitu. Terus untuk metode sama si kalau saya sama jadi tidak membedakan karena bagi 

saya itu mmm justru mereka terbersit keinginannya yang regularpun kalau punya 

kesempatan itu bisa kaya anak aksel gitu jadi saya nggak ingin karena bayare labih sedikit 

terus saya bedakan enggak enggak jadi semuanya saya layani dengan menu yang sama 

gitu sama karena fasilitasnya pun juga sama kan secara umum. 

A: kalau dari segi tuganya mungkin aksel lebih sulit atau gimana bu atau lebih banyak bu? 

B: enggak, saya nggak seperti itu jadi mmm karena sebenarnya gini untuk yang eee 

regular dengan aksel itu, yang regular sini ya itu sebenarnya banyak juga yang 

kemampuannya sama dengan anak aksel gitu hanya mereka tidak mau masuk kelas aksel 

jadi untuk tugasnya pun secara umum saya tidak tidak membedakan karena tugas yang 

saya berikan di aksel kemudian diterapkan di regular itu mereka juga bisa, nggak tahu 

mungkin kalau eksak ya kalau IPA atau apa saya nggak tahu karen aitu tadi secara umum 

andaikan mereka mau dan diberi kesempatan untuk masuk aksel mereka berlomba kok 

dengan anak yang aksel. 

A: terus kalau dari persiapan ibu ngajar mungkin ibu baca bukunya lebih banyak gitu bu? 

B: iya kalau baca bukunya iya, tapi itu tadi kadang ada juga kan anak regular yang 

kepandaiannya bahkan ada yang melebihi anak aksel nah itupun artinya juga eee porsi 

saya diaksel bisa saya berikan ke regular karna ada juga pertanyaannya kualitasya juga 

sama dengan yang di aksel gitu jadi mmm kalau saya mengajar di regular pun juga saya 

harus punya pengetahuan banyak. 

A: berarti persiapan ngajar aksel sama regular sama? 

B: iya secara umum sama karena kan mmm antara aksel denagn regular kan duluan 

regular ya nah ibarate misal perumpamaan gini kita disuruh untuk memberikan secangkir 

minuman nah kemudian eee agar kita nggak kehabisan, kita harus punya bkan hanya 

secangkir tapi satu teko misalnya, nah kemudia eee muncul orang baru yang juga butuh 

minuman itu nah kita kan sudah punya satu teko itu, kita sudah apa namanya nggak terlalu 

panik lagi untuk menambah lagi gitu walaupun tetap tetap saya berusaha semampu saya 

tetap ada tambahan maksudnya apa namanya pengetahuan tetap berusaha agar tidak kalah 

dengan mereka, bisa lewat media internet, TV, surat kabar misalnya itu kita nggak boleh 

ketinggalan . . . jadi nggak ada waktu untuk berhenti apa mencari tambahan ilmu agar kita 

nggak terlalu ketinggalan jauh dengan mereka. 
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A: kalau untuk evaluasinya sama bu? Evaluasi hasil belajar kelas aksel sama kelas 

regular? 

B: ya sama saya samakan 

A: terus untuk bahan ajar yang dipakai anak aksel apa aja bu? 

B: bahan ajar maksudnya? 

A: ibu menggunakan buku apa terus siswa menggunakan buku apa? 

B: ooo 

A: sumber belajar 

B: eee untuk bukunya sama samakan hanya di kelas aksel kan ada kewajiban untuk 

membuat modul jadi ditmbahkan dengan modulnya. 

A: kalau di kelas regular nggak ada bu? 

B: nggak 

A: terus kalau menurut ibu apa manfaat pembelajaran sejarah untuk kelas aksel? 

B: manfaatnya secara umum ya sama dengan pembelajara di semua sekolah saya kira jadi 

initinya memberikan pemahaman kepada mereka bahwa sejarah itu bukan suatu ilmu yang 

mati dalam arti hanya mempelajari masa lampau saja tapi sejarah akn merupakan apa eee 

ilmu yang memuat peristiwa tiga dimensi waktu, waktu dulu, sekarang dan akan datang itu 

yang selalu saya tanamkan, kalau peristiwa masa lampau itu mempengaruhi peristiwa 

sekarang dan sekarang itu mempengaruhi peristiwa masa yang akan datang. Ini kan maka 

agar kita bisa mengambil nilai positif dan negatif dari peristiwa masa lampau tidak 

terulang lagi dalam arti kita harus mempelajari sejarah sendiri itu juga, dan yang kedua 

mmm juga selalu saya tanamkan kita belajar peristiwa masa lampau itu bukan itu kan 

peristiwa masa lampau itu itu ada peristiwa plus ada peristiwa minusnya, nah agar 

peristiwa negatifnya tidak terulang lagi maka kita harus bisa dan mau mempelajari 

peristiwa itu agar tidak terulang lagi pada masa sekarang maupun yang akan datang, 

karena dengan seperti itu kita jadi orang yang bijak itu kita arahnya kedua unsur yang 

bahwa sejarah itu tiga dimensi waktu dan dengan sejarah itu kita jadi orang yang bijak 

dengan menjadi bijak kita bisa meminimalisir apa eee kesalahn yang kita perbuat dalam 

waktu sekarang maupun akan datang. 

A: terus berarti untuk secara umum ibu dalam pembeljaran sejarah nggak ada kendala 

yang terlali gimana gitu bu? 

B: secara umum 

A: khususnya di kelas aksel  
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B: ya kesulitannya ya itu saja tadi yang masalah managemen waktu, yang terkait dengan 

materi saya kira enggak. 

A: berarti Cuma itu di managemen waktu? 

B: he‟eh 

A: terus ibu menyikapi itunya gimana bu? 

B: apanya? 

A: menyikapi kendala? 

B: menyikapinya gini jadi kalau sejarah kan eeee bisa dipanjangkan bisa diperpendek juga 

kan maksudnya pembahasannya lho, nah kita eee dengan misalnya kita kehilangan waktu 

gitu ya aslinya eee biar biar ngak terlalu jauh ketinggalan ya apa yang kemarin eee materi 

yang tertinggal itu anak baca sendiri di rumah, karena sudah punya sendiri bukunya jadi 

eee solusinya saya menyuruh anak untuk mempelajari materi itu secara mutlak di rumah 

karena ini krusial saya kira nggak terlalu sulit untuk mereka untuk mempelajari dirumah.   
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Lampiran 12 

Transkrip wawancara 

(Pengelola CI/BI) 

 

Nama: Nining Nuryani, S.Pd  

Tempat/tanggal lahir: Brebes/ 30 Oktober 1966 

Waktu wawancara: 1 April 2013 (08:47 WIB) 

 

A: Jadi pertanyaan yang pertama kalau disini kelas akselnya mulai tahun ajaran berapa 

bu? 

B: Tahun ajaran, baru meluluskan satu kali berarti dua ribu, dua ribu berapa yah 

A: 2010/2011 

B: 2010 2011 2012 2013, iya 2010/2011 

A: 2010/2011? 

B: iya baru satu kali meluluskan 

A: kenapa sekolah ini menyelenggarakan kelas CI/BI bu? 

B: oh kalau itu asal mulanya memang program yah, program pemerintah bahwa RSBI 

itu harus ada eeee kelas CI/BI, jadi awal mulanya memang kita mengikuti program 

yang ada. 

 

A: Oh, kalau menurut ibu sendiri makna cerdas istimewa/ berbakat istimewa itu apa 

bu? 

B: cerdas istimewa itu berarti anak itu di atas rata-rata kecerdasan secara intelegensinya 

ya. Minimal syaratnya masuk akselerasi itu 130 intelegensi Iqnya. Terus kalau berbakat 

anak itu punya bakat tertentu, karena akselerasi itu kan disiapkan untuk sebagai 

penemu, jadi anak itu tidak hanya percepatan waktunya saja tapi dia eee dicetak atau 

diarahkan, kalau anak itu punya bakat tertentu dia suatu saat itu untuk menkadi 

seseorang yang menemukan sesuatu yang baru seperti itu. 

A: kalau tujuannya berarti tujuan diadakannya kelas CI? 

B: Eeee tujuan CIBI itu adalah satu apabila anak itu memang kecerdasannya di atas 

rata-rata dia kan pasti akan merasa jenuh kalau disamakan dengan yang regular, 

sehingga dia diberi wadah oleh sekolah agar dia itu eeee apa istilahnya eeee berkumpul 

bersama anak-anak yang cerdas tadi sehingga eeee 
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A: semakin berkembang ya bu 

B: eeee iya berkembangnya akan lebih cepat sesuai dengan kemampuanya karena kalau 

di regular itu kan dengan kecerdasan yang fluktuasi berbeda-beda dan eeee kan tidak 

selamanya yang masuk SMA 1 itu semuanya cerdas, ada juga yang memang telaten 

gitu kan, tlaten itu artinya dia memang rajin sehingga dia bisa sama dengan anak-anak 

yang cerdas mungkin  tapi dia tidak belajar gitu lho. 

A: O iya iya 

B: Heem, jadi dalam menerima materi itu anak-anak itu bisa lebih apa ya waktunya 

sama dengan porsi yang sejajar. Dengan intelegensi 130 itu kan pasti, pasti anak-anak 

itu mempunyai apa istilahnya kejenuhan-kejenuhan tertentu apabila disamakan dengan 

yang regular. 

 

A: Iya heem, kalau menurut ibu karakterisitik siswa CIBI seperti apa? 

B: kalau siswa CIBI itu memang ada kelainan-kelainan motorik gitu ya, terus juga 

kelainan-kelainan eee perilaku dan juga yang sifatnya itu lebih agresif gitu ya 

maksudnya anak itu gampang bosan, eeee kalau dia sudah mengerti mislanya dalam 

KBM gitu ya dia sudah mengerti terus kita beri lagi dia kecenderungannya tidak ada 

tidak ada respon ya, jadi kita memang dalam memperlakukan mereka juga harus khusus 

punya teknik-teknik tertentu agar anak itu tidak merasa bosan karena anak cerdas 

itukan sekali mendengar gitu ya dia sudah mengerti seklai diberi tahu dia sudaj paham 

gitu, tapi kalau ada eee ilmu atau materi yang diulang-ulang dia tidak akan respon sama 

sekali. 

 

A: Berarti contoh teknik khususnya seperti apa bu? 

B: ya contohnya kita tidak lagi menjelaskan seperti apa yang kita lakukan di regular ya, 

jadi kita hanya beri garis besarnya terus kita pancing untuk mereka yang aktif, aktif 

istilahnya bertanya aktif menjawab diantara mereka saja saling diskusi gitu, kita hanya 

fasilitator saja walaupun sebenarnya diregular juga idealnya seperti itu ya, kan 

keaktivan regular itu tidak semuanya tapi sebenarnya yang regular itu juga banyak yang 

seharusnya di CIBI 
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A: dimasukan ke CIBI 

B: heem cuman karena kemauan anak yang tidak mau jadi jangan sampai keliru bahwa 

anak regular itu di bawah anak akselerasi itu tidak selamanya begitu karena  pada 

kenyataanya anak yang harusnya masuk ke akselerasi ternyata dia lebih memilih di 

regular karena mungkin dia lebih enjoy lebih nyaman waktunya 

A: lebih menikmati  

B: Heem tidak tertalu dipres gitu ya sehingga dia lebih mengeksplor gitu kan, misalnya 

yang ikut olimpiade dia lebih nyaman di regular karena kalau di akselerasi itu kan 

waktunya terlalu sempit hanya dua tahun sementara dia di kelas 3 kan juga masih 

seperti ivan itu kan ivan yang kelas 12 itu dia tingkat internasionalnya kan kelas 3 

berarti nanti kalau dia sudah lulus hanya dua tahun di SMA tidak punya kesempatan 

internasional,tingkatannya tingkatan dari kabupaten provinsi nasioanal internasioanl 

jadi mereka ada yang lebih memilih ke regular seperti itu 

 

A: Kalau yang mengurus masalah seleksi berarti bagian apa bu disini bu? 

B: kalau yang seleksi itu bagian kesiswaan  

A: Bagian kesiswaan 

B: heem, anu apa leadernya ya. Eeee apa istilahnya sentralnya 

A: Berarti kalau saya pengen tahu cara penyeleksiaanya lebih baik tanya ke kesiswaan 

B: Iya, kalau saya kan hanya pengelola ya, setelah ada setelah kelas 10 itu ada terus 

naik ke kelas 11 ke kelas 12, kurikulumnya KBMnya nah itu saya urusannya cuma 

sebatas itu. 

 

A: sekarang siapa bu? 

B: Sekarang pak untung. Pak untung iya itu bagian kesiswaan tapi mungkin setiap 

tahunnya ini kan baru tiga kali ya penerimaan kaya gitu itu juga metodenya berbeda-

beda tergantung iya, ada yang khusus untuk akselerasi itu ada panitia khusus gitu dan 

atau mungkin gabung dengan yang psb regular itu saya tidak tahu  

A: Berarti kalau disini ada kelas CI menerapkan kurikulum diferensiasi ngga bu? 

B: kurikulum yang anu apa namanya yah seperti universitas itu?  

 

 

 



161 

 

 

A: Iya yang kaya ada sks 

B: Sks heem belum disini kan memang belum ada uji coba ya, harusnya kan kalau 

sebenarnya kalau CIBI dengan eeee sistem sks itu berbeda sebenarnya kalau CIBI itu 

kan sudah dari awal anak itu sudah dikelompokan untuk percepatan dua tahun, jadi 

empat bulan satu semester, satu semesternya satu periode lalu kenaikan dan seterusnya 

jadi ada eeee dua tahun sementara kalau untuk sistem sks itu kan seperti perkuliahan 

jadi anak yang memang mampu secara intelegensinya juga dia pandai membaca apa 

strategi dia bisa mengambil misalnya kelas 10 dia bisa ambil materi kelas 11 iya seperti 

kuliah lah, nanti kelas 11nya dia ambil kelas 12 jadi dia bisa dua tahun juga bisa ikut 

ujian seperti anak akselerasi tapi kan startnya berbeda, kalau akselerasi memang sudah 

dikelompokan khusus bahwa dia itu tidak perlu menggunakan sks pasti dua tahun gitu 

kan, kalau dia memang mampu kalau tidak mampu dia juga diturunkan ke regular 

A: Oo gitu bu 

B: eem 

A: Berarti masih menggunakan kurikulum seperti kelas regular? 

B: masih hee untuk akselerasi kurikulum 2006 sama dengan ini regular ya, nanti kalau 

kelas 10 yang akan datang lha ini kita menggunakan kurikulum 2013 

 

A: Oo,memang sebenarnya kurikulum diferensiasi itu seperti apa bu? 

B: kalau diferensiasi secara resminya saya belum pernah mendapatkan sosialisasi terus 

juga belum pernah mee istilahnya di SMA 1 belum ada pembicaraan tentang kurikulum 

diferensiasi tapi secara garis besar saya sudah membaca gitu ya membaca di internet 

hanya garis besarnya saja seperti itu,seperti bahwa anak yang memang punya 

kemampuan lebih dibandingkan teman-temannya itu memungkinkan dia lebih cepat 

lulus ya sehingga karena dia bisa mengambil eee dia bisa kelas 10 bisa ikut tes kelas 11 

gitu ya, kelas 11 bisa ikut tes kelas 12 seperti itu, Cuma memang di SMA 1 belum uji 

coba jadi belum ada sosialisasi belum ada uji coba jadi saya ya praktek yang 

sesungguhnya belum mengerti arahya seperti apa. 

 

A: Terus itu kalau untuk fasilitasnya ada perbedaan ngga bu untuk anak CIBI sama 

kelas regular ? 

B:  untuk yang ini yang sekarang yang sudah-sudah itu ada perbedaan fasilitas kelas ya, 

kelas itu karena anak CI/BI itu kan membayarnya lebih mahal daripada yang regular 
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masuknya juga lebih mahal terus bulanannya juga lebih mahal dua kali lipatnya, jadi 

yang dengan biaya dua kali lipat itu ya sekitar dua kali lipat lah ya tidak persis sekali itu 

untuk memberikan fasilitas lebih kepada anak CI/BI dimana kelasnya juga ber-ac terus 

kan kelas-kelas regular belum yah baru kipas angin lah mugkin ke depan mungkin si 

semua seperti itu cuma karena ini dianggarkan khusus dan minta langsung ke orang tua 

jadi itu untuk memberikan fasilitas seperti itu. Terus untuk KBM juga tidak boleh ada 

yang sampai guru meninggalkan kelas atau tidak masuk kalaupun tidak masuk harus 

mengganti pada waktu yang lain mislanya sore hari atau kapan terserah pada 

kesepakatan antara guru dan siswa jadi di warning jangan sampai ada jam yang  tidak 

terisi oleh guru itu perbedaannya, kan mungkin kalau regular sebenarnya idealnya juga 

begitu tapi pada kenyataannya kan cukup memberikan tugas saja tidak ada kewajiban 

mengganti pada sore hari tapi kalau KBM di akselerasi itu setiap guru wajib mengisi 

sesuai dengan jadwal kalau tidak wajib mengganti seperti itu itu perbedaannya. 

Mungkin perbedaan apa ya fasilitas begitu saja. 

 

A: kalau yang sarana prasarana belajar? 

B: iya sarana prasarananya eee lebih lebih diperhatikan ya karena kita kebetulan kan 

cuma dua kelas saja terus juga ada perbedaan layanan. Akselerasi itu setiap semester 

ada layanan psikologi ya kita juga punya biro psikologinya setiap saat anak aksel bila 

membutuhkan bisa dilayani kita kerjasama dengan dengan biro psikologi dari luar terus 

juga ada setiap semester ada eee out door study, seperti out bound ya untuk refereshing 

dan lain-lain ya itu sudah terprogram terus juga ada native speaker ada eeee student 

project  

 

A: Student project apa bu?  

B: bisa mendatangkan guru narasumber dari luar sesuai dengan keinginan anak 

misalnya motivasi untuk masuk perguruan tinggi atau mungkin eeee tips-tips 

bagaimana cara menyiasati cara belajar yang baik dan lain-lain, sesuai kebutuhan anak 

itu apa nanti kita datangkan. Itu setiap semester jadi jeda tengah semesternya diisi oleh 

oleh jadwal-jadwal terprogram seperti itu, terus juga ada tour juga ada khusus  
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A: Satu semester sekali? 

B: Satu tahun sekali iya hee, kalau yang outdoor study lha iya satu semester sekali 

anak-anak itu kemana gitu supaya refreshing khusus memang karena anak itu dipres ya 

jadi harus banyak diimbangi oleh  

A: Hiburan juga 

B: iya heem 

A: tapi itu ada belajarnya juga bu?  

B: Iya ada maksudnya diselipi apa ya dari permainan-permainan itu kan nanti juga 

diterangkan tujuannya apa seperti itu, jadi tidak hanya sebatas main gitu ada 

pembelajaran di dalamnya secara melekat seperti itu 

A: Kalau penyelenggaraannya ini ada pedomannya ngga bu? 

B: ya sama kan porsinya sama ya ada bsnp itu ya kurikulumnya juga eeee pedomannya 

juga ada khusus akselerasi kita juga sudah ada mmmm apa namanya dari pusat itu 

sosialisasi untuk para pengajar akselerasi terus juga khusus motivasi untuk guru-guru 

yang khusus terus juga ada pelatihan-pelatihan khusus untuk guru-guru seperti kemarin 

ini bulan bulan apa ini april ya eee mei eee maret bulan maret itu kan kita juga 

mengirim tiga guru IPA matematika, biologi, dan kimia khusus sesuai permintaan 

karena ini kan memang ada dari memang dari pusat yah, dari pusat memang ada khusus 

tentang CIBI sehingga eeee semuanyalah semuanya sudah ada aturannya yang harus 

kita ikuti. 

 

A: Tadi kan katanya gurunya harus khusus,  berarti ada kriteria syarat guru yang 

mengajar harus seperti apa ngga bu? 

B: iya jadi pada awalnya begitu bahwa yang mengajar itu diambil diantara guru-guru 

itu yang yang lebih apa ya mungkin lebih loyalitasnya bagus, disiplinnya bagus dan 

lain-lain kalau kemampuan si ya kalau setiap guru si memang sama lah ya, maksudnya 

memang ada yang lebih sedikit tapi rata-rata guru ya semuanya baik Cuma belakangan 

ini sekarang dikembalikan lagi kepada MGMP, MGMP itu musyawarah guru mata 

pelajaran di sekolah siapa yang mau mengajar ditunjuk sesama mereka jadi tidak dipilih 

oleh sekolah  
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A: Kalau posisi guru dalam kelas CIBI tadi apa bu sebagai fasilitator? 

B: iya lebih kesitu arahnya lebih kesitu jadi sebenarnya kan kalau anak CIBI itu lebih 

menggali sendiri materi-materinya makanya kan setiap guru diwajibkan membuat 

modul, nah modul itu dikasih sama siswa, siswa mempelajari dirumah nanti kita di 

sekolah tinggal eeee membuka rangkanya garis besarnya nanti terus anak-anak diberi 

kesempatan untuk bertanya dan menjawab gitu. Ya dengan metode yang bermacam-

macam ya, kan metode cara mengajar kan banyak tergantung mau pakai yang mana 

misalnya anak-anak bosan kita memang harus pandai-pandai meee apa ya memberikan 

sesuatu yang berbeda agar supaya anak tidak merasa bosan. 

 

A: Kan kalau kelas CIBI itu yang harusnya tiga tahun Cuma dalam dua tahun nah itu 

kan materinya banyak sekali itu biasanya caranya gimana bu?  Cuma dipilih materinya 

yang susah atau semuanya tetap diajarkan atau gimana bu? 

B: oh untuk materi itu sama dengan regular jadi mislanya bu nining kan mengajar Pkn 

ya, Pkn kelas 10 ada 6 bab ya di akselerasi sama persis 6 bab juga Cuma mungkin kalau 

diregular kalau yang 3 bab itu 6 bulan kalau diakselerasi yang 3 bab 4 bulan. Nah 

jadinya bagaimana yang 6 bulan itu jadi 4 bulan nah itu dibuat eee apa itu namanya 

silabusnya sendiri RPPnya juga sendiri jadi kan sudah dibuat  analisis waktu ya analisis 

materi pelajaran terus berapa waktu efektifnya lha nanti itu dialokasikan jadi beda 

misalnya sama-sama mengajar kelas 10 kalau di kelas akselerasi otomatis lebih cepat 

kita lebih dipadatkan dengan materi yang sama tapi dengan waktu yang cukup singkat 

itu,itu bedanya akselerasi dengan kelas regular jadi tidak dikurangi materinya tidak 

boleh, materinya sama justru itulah kelebihan CIBI dengan materi yang sama dia bisa 

menerima dalam waktu yang eee berbeda. 

A: terus untuk kelas 10 ke kelas 11 itu penjurusannya ke Ipa atau IPS bu? 

B: kalau akselerasi otomatis ke IPA 

 

A: Otomatis ke ipa? 

B: Iya karena kan asumsinya kalau anak-anak cerdas itu lebih ke walaupun sebenarnya 

si boleh-boleh saja anak CIBI masuk bahasa atau IPS Cuma kan kita di SMA 1 hanya 

IPA semuanya dijuruskan ke IPA walaupun ada beberapa siswa satu atau dua yang 

berminat ke IPS ya diawal-awal itu harus kita sampaikan bahwa di SMA 1 itu dari 

jumlah siswa yang karena kemarin itu minimal 20 itu karena program  dari pusat 
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minimal harus 20 orang, minimal jadi kalau dibawah 20 itu harus mencari menjadi 20 

tapi mungkin ke depan tidak lagi karena kan sekarang RSBI sudah tidak ada yah jadi 

undang-undang 32 pasal 53 kan sudah dicabut tidak ada RSBI otomatis CIBInya juga 

mungkin tidak tidak lagi diatur oleh pusat mungkin lebih mandiri mungkin sekolah bisa 

menyelenggarakan sendiri sehingga kita sifatnya melayani gitu bukan karena kita 

melaksanakan akselersi karena program, karena program kan harus syarat-syarat semua 

harus dipenuhi misalnya anak yang berminat hanya 15 atau mungkin bukan berminat 

yah, anak yang di atas130 intelegensinya hanya 15 misalnya tapi karena syaratnya 

harus 20 maka harus mencari yang 5 walaupun tidak 130 gitu kan karena harus siapa 

yang mau dan berminat dan karena kita masih tergantung pada pembiayaan juga jadi 

kalau yang ada disini ya kita apa adanya saja maksudnya disini kan yang masuk 

akselerasi walaupun dia intelegensinya 130 kalau dia tidak mampu membayar di atas 

regular otomatis dia kan tidak masuk. Misalnya 500 sementara yang regular 250 

misalnya  nah itu kan otomatis itu bermasalah anak itu pasti tidak akan masuk ke CIBI 

pasti dia akan lebih memilih kee, mungkin ini kendala seperti itu mudah-mudahan ke 

depan kita itu sifatnya akselerasi itu bukan program tapi bener-bener layanan kalau 

menurut bu nining begitu ya karena kalau layanan itu berarti siapapun dia puya uang 

ataupun tidak gitu kan mampu membayar atau tidak ya dia harus kita layani  

 

A: Berhak masuk ke CIBI 

B: iya hee berhak masuk ke CIBI tapimungkin teknisnya yang belum tahu ya 

bagaimana mungkin kan karena awalnyakita program kita sudah terbentuk seperti itu 

kan untuk berubah kita harus apa butuh waktu dan butuh pemahaman yang lebih 

kepada semua unsur ya tidak hanya gurunya tapi juga untuk mungkin pada saat 

penerimaannya  mungkin juga dari komitenya harus juga memahami itu gitu kan kita 

ini kan semua unsur terkait kalau bu nining kan hanya menjalankan yang sudah ada 

yang sudah diterima nah ini istilahnya kan difokuskan bagaimana nanti penerimaanya 

cara penerimaanya seperti apa kriterianya bagaimana pembayarannya seperti apa kan 

itu bukan kewenangannya bu nining ya, bu nining hanya sebatas mengelola yang sudah 

ada hee gitu. 

 

A: kalau tadi dimasukan ke IPA itu berarti CIBI itu lebih megedepankan bidang MIPA 

atau gimana bu? 
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B: ya karena itu program pusat karena itu apa namanya ya eee istilahnya kemampuan 

mungkin ya daya tampung ruang kita terbatas kan misalnya ada dari CIBI itu yang 

berminat ke IPS otomatis ruang kelasnya kan harus ada nah ini hanya kebijakan 

mungkin kebijakan-kebijakan tertentu saja yang membuat kita seperti itu tapi mungkin 

kalau di sekolah lain yang memungkinkan memberi fasilitas memberi kesempatan 

kepada siswa CIBI untuk masuk ke semua jurusan ya mungkin saja  

 

A: Berarti bukan karena memang mengedepankan MIPA? 

B: Bukan karena kalau yang intelegensi 130 ke atas pasti IPA itu tidak selamanya, 

wong anak yang ingin misalnya ini kan sekarang apalagi masuk perguruan tinggi IPA 

tidak boleh memilih IPS gitu kan, sebenarnya itu lebih kalau ada yang berminat 

misalnya masuk hubungan internasional ada yang masuk psikologi ini anak-anak yang 

kelas 12 sekarang juga ada yang ingin masuk IPS gitu tapi kan ngga mungkin masa satu 

orang kita pisah gitu kan khusus misalnya akselerasi jurusan IPS dua orang gitu kan itu 

sudah maksudnya harus satu harus ada kelasnya dua eee dari segi efisiensi dan juga 

efektifitasnya mungkin kurang mendukung jadi dari awal pada saat penerimaan itu 

sudah disebutkan bahwa akselerasi pasti masuk ke IPA untuk disini tapi untuk sekolah-

sekolah yang sudah besar mungkin yang sudah menyelenggarakan CIBI lebih lama 

terus peminatnya banyak ya itu mungkin-mungkin saja. 

 

A: Terus kan kalau di RSBI di luar  dianggap seperti pengkastaan pendidikan nah kalau 

CIBI ini membuat siswa yang regular ini cemburu ngga bu kan sama-sama pinter? 

B: ya sebenarnya kan eee kalau sebenarnya CIBI yang sesungguhnya itu kan eee tidak 

membuat cemburu ya karena kita tidak membedakan fasilitas, tidak membedakan 

pelayanan uma mungkin program-programnya saja yang berbeda nah kalau karena ini 

eeee program pemerintah dari pusat sehingga eeee harus yah mengharuskan dengan 

program-program yang ada itu membuat memang biayanya agak membengkak. Kan 

dengan tadi ya ada layanan psikologi khusus dengan adanya native speaker kita 

mendatangkan dengan adanya eee student project  kita mendatangkan juga dari luar 

terus dengan adanya outbound outdoor study terus juga dengan adanya refreshing eee 

tour da lain-lain itu kan dalam waktu yang singkat butuh biaya yang banyak karena 

butuuh biaya banyak itu akhirnya kan dibuat anggaran tersendiri APBS anggaran 

pendapatan belanja sekolahnya itu punya eee sub tersendiri khusus akselerasi otomatis 
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kan biayanya besar dan biaya yang besar itu harus ditanggung oleh siswa yang sedikit  

siswa yang sedikit  akhirnya kan persiswanya jadi mahal nah sebenarnya seperti itu jadi 

tidak tidak eee istilahnya bahwa itu bukan membedakan wah ini akselerasi itu orang 

berduit misalnya ya kalau regular karena ngga punya uang masuk regular tidak seperti 

itu sebenarnya karena itu memang dari program-program CIBInya yang seperti itu nah 

kalau menurut bu nining pribadi si ya mungkin saja dengan biaya yang sama tapi kita 

memberikan layanan-layanan khusus pada anak-anak yang punya intelegensi dan bakat 

khusus tentunya ya tidak dengan fasilitas yang berbeda seperti sekarang misalnya tidak 

dengan ya ruangannya sama gitu kan guru-gurunya juga istilahnya dipersipakan 

semuanya tidak khususlah sama semuanya mungkin, mungkin bisa saja ke depan 

seperti itu, mungkin itu CIBI yang sesungguhnya ya. Kalalu CIBI yang sesungguhnya 

itu dari anak yang ada itu dites mana yang eee memang berhak masuk CIBI nah itu 

dikumpulkan berapapun jumlahnya siswa kalau adanya 10 ya 10 adanya 15 ya 15 tidak 

harus minimal 20 misalnya nah kemungkinan kalau memang itu di bicarakan terus juga 

APBSnya menjadi satu mungkin mungkin akan lebih baik dan juga memungkinkan 

menurut bu nining memungkinkan saja tergantung manajemennya. 

 

A: terus kalau saya ini kan lebih apa bu meneliti tentang pembelajaran sejarahnya kalau 

menurut ibu pembelajaran sejarah di kelas CIBI seperti apa bu? 

B: sama sejarah, CIBI kan juga kelas 10 ada sejarah, 11 ada, kelas 12 juga ada sama 

Cuma kan untuk kelas 10 eeee masih umum ya, kalau kelas 11 karena dia sudah IPA 12 

juga IPA jadi sejarahnya kan IPA, bu nining sendiri juga bingung kok sejarah IPA 

dengan IPS beda kenapa ya kan beda 

A: Beda 

B: hee, ujiannya juga soalnya beda terus tes jugasoalnya beda  

 

A: Mungkin kan kalau anak IPA mendapat materinya lebih sedikit mungkin bu 

B: Kalau menurut bu nining namanya sejarah, Pkn, agama, bahasa indonesia, bahasa 

inggris ya itu kan umum ya, masuknya materi umum diterima oleh siapa pun kan baik 

itu IPA IPS bahasa ya kan sama, sejarah kan tidak dapat dipilah-pilah misalnya oh 

kalau IPA sejarahnya berbobot oh kalau IPS kan tidak kan, semua sama kan kalau Pkn, 

agama kan jurusan apapun itu materi umum, sejarah masa sejarahnya IPA dengan IPS 

beda ya misalnya tentang pangeran diponegoro di IPA begini di IPS kan ngga mungkin 
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kan, mungkin porsi yang diberikan lebih ringan apa lebih berat juga ngga tahu tu pada 

kenyataanya memang begitu kan 

 

A: Berbeda ya bu ya? 

B: heem jadi memang bisa 11 12 ya sejarahnya pakai sejarahnya yang untuk di ini, 

kenyataanya beda si 

A: mungkin kalau dari sumber belajar beda ngga bu anak regular sama  aksel? 

B: sama  

 

A: Berarti sama-sama dikasih modul juga dari guru bu? 

B: Ya kan begini karena anak akselerasi itu kenaikannya tidak pada awal semester 

seperti yang lain ya tidak pada bulan juni, untuk eee dia kan bulan juni sudah 3 

semester kan, dia sudah di kelas 11 pertengahan semster 3 mau masuk semester 4 jadi 

kan kalau dia beli buku beli bukuyang sama gitu kan misalnya eee koperasi kan punya 

kewenangan untuk menyediakan fasilitas buku-buku buat anak-anak, sementara anak-

anak naiknya 8 bulan kan buku belum ada makanya disini guru-gurunya diwajibkan 

harus bisa membuat modul yang bahan ajarnya sama dari regular seperti itu, tapi kalau 

anak yang mau mencari sendiri ya ngga masalah wong ini namanya sumber bahan ajar 

kan bisa dari mana saja  

A:  ngga terbatas 

B: heem tidak terbatas, sama tidak ada perbedaan sama sekali. 

A: Kalau dari segi evaluasi belajarnya? 

B: Sama, kita mengevaluasi akselerasi dengan regular sama 

 

A: Ooh berarti kalau anak CIBI misalnya kalau saya sudah paham tentang bab ini saya 

mau evaluasi bab ini sendiri ngga bisa bu? 

B: tetep harus bareng karena itu satu kelas jadi ngga bisa misalnya bu saya mau yang 

eee mau materi yang di atasnya gitu? Tidak jadi dalam satu kelas itu sama evaluasi KD 

1 ya semua KD 2 ya semua gitu, ngga diberi kesempatan yang berbeda setiap anak 

 

A: Oo gitu, waktu saya pernah baca katanya kalau memang siswa itu sudah sudah 

paham tentang bab itu boleh untuk melakukan evaluasi dengan guru minta di evaluasi 
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biar dia bisa lanjut ke yang selanjutnya katanya biar ngga mennghambat potesinya 

intelektualnya biar semakin berkembang gitu bu 

B: oo kalau itu mungkin untuk yang sks itu ya kalau untuk yang CIBI kan tetep anak itu 

evaluasi tengah semesternya bareng, evaluasi semesternya bareng gitu nanti kalau kaya 

gitu anaknya bisa lompat sendiri nanti, nanti bisa maksudnya misalnya wah saya satu 

semesternya dua bulan misalnya ya nanti di ni kurikulumnya belum belum tercover itu 

seperti itu  

 

A: Susah malah ya bu  

B: iya misalnya anak baru masuk ni besok  tapi kan kita memang eee satu tahun dua 

kelas adanya ini untuk semester sekarang ini kan semester eeee yang regular kan 

semester 2 semester 4 semester 4 semester 6 ya untuk yang akselerasi sekarang 

semester tiga sama semester enam, jadi kelas 11 baru kenaikan kelas 11 masuk ini 

bulan februari kemarin lha nanti bulan juni dia masuk ke semester 4 begitu, jadi kalau 

dia mau lompat ngga ada temennya di atasnya ngga ada karena kan kakaknya sudah 

ujian karena kan kita penerimaanya tidak tiap semester penerimaan siswanya ya kan 

dari SMP nunggu lulus jadi penerimaanya tetep satu tahun sekali makanya di sekolah 

ini Cuma ada dua kalau misalnya kelas 10 dengan 11 kelas yang satunya yah semseter 1 

kelas 10 semseter 4 kelas 11 nanti semester 2 sama semester 5 nanti semester 3 sama 

semester 6 gitu jadi jadi kalau anak CIBI mau lompat misalnya eeee dia sekarang 

semester 3 nih lompat semester 4 ya ngga ada temennya gitu apalagi ke kakaknya juga 

udah ujian jadi tetep eee walaupun mungkin diperbolehkan anak itu kalau sudah merasa 

mampu minta dievaluasi nanti kalau gurunya melayani juga bisa saja tapi nanti kalau 

dia sudah selesai dia diem gitu nunggu temen-temennya juga kan tidak bisa berjalan 

sendiri seperti itu. 

 

A: Berarti kalau menurut ibu manfaat belajar sejarah untuk siswa CIBI apa bu? 

B: ya sama saja ya bahwa kan ada istilah ya bangsa yang besar itu bangsa  yang 

menghargai  eee apa jasa-jasa pahlawannya atau sejarah dari negaranya ya sepandai 

apapun siswa kalau dia itu tidak diberi pemahaman tidak diberi pengetahuan  

bagaimana jaman dahulu eee kakek nenknya itu berjuang eee untuk mengisi 

kemerdekaan eee untuk merebut kemerdekaan mengisi kemerdekaan nanti anak-anak 

CIBI itu yang hanya mengandalkan intelegensi itu dia tidak emosionalnya tidak akan 
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seimbang mungkin eeee tidak lebih terarah kalau dia hanya mengejar eee teknologi dia 

hanya mengejar pengetahuan ya yang sifatnya itu tidak diberi tidak ditekankan bahwa 

kita ini hidup di sebuah negara negara ini punya sejarah setiap negara punya punya 

punya latar belakang yang berbeda tidak bisa dong indonesia disamakan dengan 

amerika misalnya, indoesai disamakan dengan cina, indonesia disamakan dengan 

negara-negara lain yang mungkin menjadi sebuah eee apa istilahnya gambaran bagi 

anak-anak sekarang bahwa wah negara maju itu eropa misalnya amerika australia dan 

lain-lain mereka nanti hanya mengejar keinginannya tanpa tahu eee asal usulnya dia itu 

hidup di negara indonesia ya mau jadi apapun di negara lain dia tidak bisa melupakan 

tanah airnya eee rasa nasionalismenya menumbuhkan jiwa patriotismenya itu kalau 

tidak ada sentuhan-sentuhan dan pembukaan wacana bahwa begini lho dulu kakek 

nenek moyang kamu hidupnnya seperti ini itu sulitnya begini dia tahunya sekarang 

sudaj enak  sudah tidak mengenal kesulitan apapun ya nanti anak itu akan menjadi 

merasa bahwa segala sesuatu itu dia peroleh sendiri tanpa ada orang lain yang ikut andil 

gitu kan dia akan semakin melangit tetapi lupa gitu walaupun kan ada istilah bolehlah 

kita terbang setinggi-tingginya gitulah ya istilahnya tapi kita harus igat bahwa pasti kita 

akan turun lagi ke bumi tidak terus akan terbang dan tidak kembali lagi jadi tetep 

kakinya tetep berpijak di bumi lah itu justru semakin kesini generasi muda kita kan 

harus lebih diberi wacana-wacana seperti itu karena kecenderungan sekarang kan 

egoismenya tinggi individualistisnyanjuga tinggin kan nah mereka tidak lagi bermain 

seperti jamannya bu nining dulu misalnya sekolah ada waktu untuk main kasti gobak 

sodor dan lain-lain kalau sekarang kan tidak anak itu sudah dari SD sudah pulang 

langsung dududk di depan komputer setelah itu les  waktunya habis buat les leeees 

terus apalagi kalau sekarang saya juga bingung sendiri anak kelas 3 mau ujian itu yang 

apa di sekolah sudah ditambah sampai sore pulang les sampai malem terus waktu itu 

bahkan hari minggu saja les terus jadi 7 hari penuh itu mereka mikiiirrr bagaimana 

mengerjakan soal itu untuk yang regular apalagi yang akselerasi kalau tidak ada 

sentuhan-sentuhan masuk ke kurikulum tentang agama tentang moral tentang eeee 

perjuangan pendahulu dan lain-lain nah itu bahaya sekali jadi ya kalau ada kurikulum 

yang digonta-ganti misalnya hilangkan ini hilangkan itu aduuuh itu pertimbangannya 

apa gitu ngga tahu ya itu orang-orang di atas sana kita kan Cuma pelaksana nah itu jadi 

ngga tahu pertimbangan-pertimbangan, dan sejarah sampai kapanpun tetap penting yah 
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tetap harus masuk lah menjadi materi umum. Kalau kuliah kan materi kuliah dasar 

umum MKDU gitu kan tapi di kulah ngga ada kuliah itu MKDU Cuma agama 

 

A: Bahasa indonesia 

B: iya pancasila terus kewarganegaraan bahasa indonesia bahasa inggris ya kalau 

sejarah tidak masuk jadi tidak semua fakultas itu mungkin pertimbangannya berbeda 

tapi kalau untuk SD, SMP, SMA sejarah tetap harus dimasukan karena kalau kalau 

generasinya tidak tahu sejarah tidak tahu asal usulnya lho terus itu akan hilang begitu 

saja kan tidak ada lagi yang, aneh kan misalnya ingin tahu tentang indonesia beberapa 

tahun yang lalu justru yang lengkap 

A: Di belanda  

B: adanya di belanda kan aneh seperti bahasa jawa sekarang kan hilanh ya mulok nanti 

2013 ngga ada 

 

A: mau dihilangkan bu?  

B: Menurut,,tapi bu nining belum dapet sosialisasi juga tapi kan baru di internet itu ya. 

Kalau Bahasa jawa itu ya kita hidup di jawa yang tahu bahasa jawa kan Cuma jawa 

tengah dan jawa timur, jawa barat kan bahasa sunda nah kalau dua provinsi ini tidak 

nguri-nguri bahasa jawa ya terus siapa besok kalau anak cucu kalaian kalau bu nining si 

sekarang anaknya jelas tahu bahasa jawa belajar kalau nanti kan ngga tahu bahasa jawa 

tidak ada di kurikulum SD, SMP, SMA ngomong bahasa jawanya kan juga sekarang 

kan sudah mulai sedikit di rumah lebih banyak bahasa indonesia lha nanti itu hilang kan 

sayang banget budaya kita hilang begitu saja, ini ngga tahu kemana arahnya bu nining 

ngga tahu. 

 

A: Terus kalau anak CIBI disini tapi bisa bersosialisasi dengan anak regular bu? 

B: Kalau istirahat iya, kalau istirahat kan sama jamnya istirahat pertama ya mereka bisa 

ketemu istirahat kedua bisa ketemu terus kalau ada jeda tengah semester kan dikita 

biasa ada class meeting itu olahraga seni banyak kaya liga futsal mereka juga tetep ikut 

jadi eee kurikulumnya tetep di bu nining membuat kalender di sinkronkan dengan 

kalender pendidikan regular khususnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya satu sekolahan 

misalnya lomba futsal lomba basket lomba seni misalya ya dan lain-lain olahraga seni 

budaya gitu ya ya diikutkan agar mereka juga menjadi merasa menjadi bagian nanti 
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kalau tidak diikutkan karena dia harus sekolah terus gitu ya tidak ada jedanya  langsung 

KBM gitu ya wah nnga boleh langsung KBM gitu ya nanti mereka merasa waah ini kita 

ngga ada refreshingnya sama sekali dengan kakak-kakaknya gitu temen-temennya 

mereka tetep bersosialisasi. 

 

A: Kan dulu waktu PPL saya di SMP 1 muntilan ya bu itu kan RSBI juga ada akselnya  

juga kata guru si itu kalau anak aksel itu susah bersosialisasi sama yang regular 

biasanya anak aksel ya ngumpulnya sama anak-anak aksel gitu, berarti kalau disini 

tetep bisa ya bu? 

B: kalau disini alhamdulillah baik-baik saja anaknya ya biasa salig mengenal ooo anak 

aksel gitu kan ya Cuma memang mereka karena waktunya tidak sebanyak anak regular 

ya jadi aklau lagi lomba-lomba itu ya tapi semangatnya sama ya misalnya walaupun 

kalah ya mereka tetep semangat gitu tidak eee Cuma memang ada eee agak-agak itu 

anak-anak aksel itu memang lebih banyak yang asik sediri memang iya tapi banyak 

juga yang seneng  

 

A: Campur sama anak regular 

B: Cuma karena disini kan memang kelasnya sendiri jadi satu di pojok sana itu hee dua 

kelas meeka untuk pergi jauh paling ya mereka misalnya itu anak kelas 12 sederet itu 

tapi kadang mereka nyebrang-nyebrang  juga kesini ke kelas 11 kalau ke kelas 10 kan 

memang kelas 10 itu kan disana memang ya tidak eee karena waktunya 15 menit 

istirahat itu kan tidak memungkinkan untuk bisa kemana-mana paling yang deket-deket 

aja sama si sosialisasinya tak lihat-lihat anak-anaknya biasa saja Cuma beberapa 

memang ada yang kalau diperhatikan agak aneh memang ada tapi Cuma beberapa satu 

dua maksudnya anak yang tertutup terus anaknya yang individu ya satu dua saja itu si 

bukan karena akselnya menurut bu nining  

 

A: Memang dari diri sendiri kaya gitu  

B: hee  mungkin eeee keluarganya kurang mendukung atau mungkin ada faktor-faktor 

lain secara umum  

A: x factor. Hehe 

B: iya seperti itu kaya autis gitu ya jadi ngga bisa diem jalan kalau dia istirahat itu 

muter gitu ngga bisa berhenti ada satu tapi satu dua ngga banyak  
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A: Terus kalau kembalai ke pembelajaran sejarah kalau menurut bu nining itu kalau 

pembelajaran sejarah disini ada kendala atau kesulitannya ngga bu? 

B: ya mungkin anu ya kalau bu nining perhatikan si di SMA 1 itu ada laboratorium IPS 

juga sebenarnya tergantung mungkin ya tergantung gurunya bagaimana mee 

memaksimalkan fasilitas yang ada di sekolah mungkin juga untuk apa kreativitas dari 

guru-gurunya sendiri mungkin ya, kan sekarang yang namanya pembelajaran kan enak 

lho tinggal download download aja di internet apa pun kan bisa ditampilkan sejarah 

mau sejarah manalah jangankan sejarah indonesia sejarah dunia kan kita mau ambil 

sebagai bahan ajar gitu kan misalnya ya terus alat-alat peraganya ya banyak lah kita 

tinggal tergantung-tergantung dari setiap individu ya setiap individunya masing-

masing. 

 

A: terus ini nanti kan udah mau ujian nasional ya bu? 

B: Heem 

A: Setiap anak kelas 12 itu memang boleh ikut atau harus misalnya IQnya harus di atas 

130 lagi ada tesnya lagi baru boleh ikut ujian nasional gitu? 

B: oh itu, memang pas UN UN 2013 itu pasal 1 apa ya pasal 1 E itu mengatakan bahwa 

eee anak akselerasi yang boleh ikut itu harus 130 intelegensinya yaa itu kan harusnya 

kalau menurut bu nining ya kan harusnya memang yang namanya aturan undang-

undang apapun tidak boleh berlaku surut kan, kalau itu keluarnya 2013 ya mestinya 

diberlakukan untuk tahun yang akan datang aturan dulu keluar nanti baru dijalankan 

tapi ini berlaku surut nah karena berlaku surut dan mungkin ini kan kebijakan nasional 

kebijakan nasional itu kan juga menyangkut seluruh indonesia ya itu kan mungkin ada 

ada bagaimana megantisipasi agar siswa itu bisa ikut semua dan antisipasi kita kan eee 

CIBI CIBI itu kan bukan hanya CI nya saja hanya cerdasnya saja dia juga ada bakatnya 

jadi 130 itu intelegensi, intelegensi 130 itu tidak murni mutlak dari intelegensi quetion 

saja tetapi juga bisa dari emotional quetion juga dari advertisi quetion ya bisa dari 

macem-macemlah dari bakatnya itu nah itu nanati bisa diakumulasi sehingga akan 

menjadi 130 jadi itu di di gali semua potensi yang ada baik itu emosionalnya bakatnya 

itu semua sehingga itu mencapai 130 kalau untuk menjadi dasar hanya CI nya saja 

hanya cerdasnya intelegensinya aja ya anak-anak tidak setuju ya karena  kan yang 

namanya akselerasi itu kan CIBI cerdas berbakat anak itu anak itu mungkin 
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kecerdasannya hanya 125 tapi dia punya bakat luar biasa jadi ini bisa saling menutup 

sehingga menjadi 130 gitu itu jadi syarat yang di pos UN itu yang bab 1 E pasal 1 E itu 

ya diantisipasi dengan seperti itu jadi tesnya tidak hanya tes intelegensi tapi juga tes 

bakat dan kemampuan semua dimasukan sehingga anak itu semua di atas 130 tidak 

intelegensi quetionnya aja jadimudah-mudahan si ke depan gitu ya ke depan aturan-

aturan itu akan lebih lebih membumi istilahnya ya lebih ke kepada realisasinya itu 

seperti apa gitu jangan jangan buat aturan tanpa penelitian terlebih dahulu gitu kita kaya 

gitu kan ngga sinkron sementara kita program sementara aturannya baku ya kan ngga 

bisa sementara program misalnya harus harus minimal 20 kalau hanya ada 18 kan 

berarti tidak bisa berjalan? 

 

A: Iya 

B: nah harus digenapi 2 kan nah yang 2 ini tidak misalnya tidak sesuai dengan kriteria 

misalnya ya otomatis kan harus dicari darimana agar anak ini bisa memenuhi kriteria 

misalnya oo intelegensinya hanya 128 kurang 0,2 ya lha itu kan waaah tapi ini bakatnya 

di atas rata-rata nah berarti anak ini sudah tergolong pada CIBI jadi tidak hanya 

cerdasnya saja berbakatnya juga gitu itu sebuah kesatuan sebenarnya jadi itu asmumsi 

kita seperti itu 

 

A: Berarti emang sejak kapan si bu nama aksel diganti jadi CIBI?  

B: waah istilahnya itu hehehe bu nining itu sosialisasi tahun berapa ya kita 

mengenalnya dulu memang akselerasi mungkin CIBI mengganti kalau akselerasi itu 

kan percepatan artinya kalau akselerasi itu kan percepatan jadi dulu sejak jaman dulu 

bu nining juga sudahada yang namanya percepatan itu sudah ada yang namanya 

profesor umurnya hanya 22 tahun juga sudah ada jadi anak-anak yang punya otak 

brilian yang luar biasa kemampuannya tanpa ada program khusus di sekolah itu bisa 

jaman dulu misalnya SD, SD itu kan 4 tahun 

 

A: SD 4 tahun?  

B: Iya untuk akselerasi jadi misalnya Sdnya 4 tahun SMPnya 2 tahun SMAnya 2 tahun 

hanya 8 tahun sudah ke perguruan tinggi kan dia S1 nya misalnya itu cepet S2 S3 itu 

udah profesor itu dari dulu sudah ada Cuma memang tidak dikhususkan jaman dulu di 

desa saja sudah ada seperti di bu nining waaa anak pinter nih kelas 1 kok pinter banget 
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dia suruh ikut tes lompat langsung masuk ke kelas 2 nanti waah ni anak kelas 2 juga 

bisa mengikuti semua semuaaa bisa mengikuti nilai-nilainya bagus-bagus semua nanti 

bisa tes ikut kelas 3 gitu walaupun tidak ada disitu tidak ada yang namanya program 

akselerasi tidak ada program akselerasi tapi otomatis setiap siswa yang mempunyai 

kelebihan itu dia akan lompat-lompat dengan eeee apa istilahnya eeee dengan 

pertimbangan dan kebijakan dari sekolah gitu sehingga dia bisa 4 tahun di SD itu nah 

nanti temennya baru kelas 4 dia udah ikut ujian ujian dengan kakak kelasnya kelas 6 

dan dia bisa nilainya bagus ya ndak masalah itu dulu seperti itu SMP pun, jadi kalau 

sekarang karena kita dunia pendidikannya semakin maju jadi itu di di khususkan ada 

kelasnya ada perlakuan yang eee lebih fokus dibandingkan anak itu dibiarkan di regular 

terus dicoba coba kamu ikut ini ooo bisa bisa lompat sendiri gitu seperti itu kita 

sekarang ada khusus SD ada akselerasi SMP ada SMA ada seperti itu. 

A: Iya, terimakasih ya bu infonya sudah cukup mudah-mudahan insyaAlloh ini 

bermanfaat sekali 

B: Iya mudah-mudahan bu nining juga tidak salah dalam memberikan penjelasan 

karena itu yang bu nining tahu ya 
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Lampiran 13 

Transkrip wawancara 

(Siswa CI/BI) 

 

Nama: Larasati Nanda Rahmalia 

Kelas: XI 

Waktu wawancara: 19 April 2013 

 

A: kamu ini masuk kelas aksel atas dorongan sendiri apa karena orang tua? 

B: ya awalnya si coba-coba tapi ya eh malah ketrima ya udah dijalanin aja. 

A: berarti emang karna keinginannya kamu sendiri? 

B: iya pertama-tama kepingin lumayan tertarik. 

A: pas SMP aksel juga apa enggak apa biasa? 

B: nggak, aku biasa  

A: Kenapa milih masuk kelas aksel? 

B: ya awalnya si emang dari iklannya tu menggiurkan lho soalnya dulu tu yang 

angkatan pertama seratus persen kan jalur undangan, maksudnya kalau kelas 

aksel tu aturannya seratus persen jalur undangan tapi kalau sekarang atturannya 

sudah berubah juga kayaknya lebih cepat aja pengen dapet pengalaman baru. 

 

A: pas kamu emang masuknya jalur apa? 

B: jalur akselerasi 

A: itu jalur undangan kalau yang pakai raport? 

B: iya kalau yang angkatan pertama aksel angkatan pertama kan seratus persen 

jalur undangan, tapi sekarang kan dari pusatnya udah berubah 

A: berarti kamu ikut tes? 

B: iya ikut tes 

A: menurut kamu masuk di kelas aksel ini bawa dampak negatif nggak? 

B: ya menurut aku si ada dampak negatifnya  

 

A: Negatifnya apa? 

B: Jadi gimana ya mungkin kita si emang jadi lebih belajar sendiri lho guru tu 

Cuma ngasih poin-poinnya doang Cuma ngasih intinya aja jadi kita tu harus 
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nguatin konsep sendiri lho maksudnya kita harus nyari bahan belajar sendiri 

terus akhirnya mungkin kita nggak punya konsep sebanyak konsep yang 

dimiliki anak-anak regular gitu. 

A: kalau positifnya apa? 

B: kalau positifnya jadi kita punya tanggung jawab yang lebih lho kita kan 

aksel jadi kita harus belajar yang lebih daripada anak regular, maksude 

kurangin waktu main kaya gitu jadi itu beban tanggung jawab jadi kan ndorong 

lho jadi kan kalau misalnya nggak dibebanin tanggung jawab kita malas kaya 

gitu tapi sekarang kalau aksel kan kalau misalnya dibebanin tangggung jawab 

kaya gitu jadi kita makin giat belajar. 

 

A: terus kalau menurut kamu masuk kelas aksel ini buat kamu jadi 

underachievement nggak prestasinya jadi menurun? 

B: menurutku si tergantung ya tergantung orangnya aja kalau misalnya kitanya 

bis ya kenapa enggak, maksude daripada misale turun dari SMP gitu misale 

kita kok SMA jadi kaya gini nilainya turun hampir sama sama regular, 

sebenarnya si sama aja malah justru nilai-nilainya kita kita ngrasa disini kurang 

tapi misale kita bandingin sama anak regular malah kadang justru lebih tinggi 

kita gitu, ya ngrasa kuragnya dari itu dari pelajaran yang didapat variasinya 

lebih banyak regular daripada aksel. 

A: soalnya waktunya sedikit 

B: waktunya sedikit, ya paling kalau kita mau sama-sama regular ya kita harus 

belajar sendiri. 

 

A: berarti sebagai siswa aksel kamu ngrasa ada beban berat gitu? 

B: awalnya iya tapi setelah dijalanin ya enggak biasa aja. 

A: berarti jadi siswa aksel bikin kamu jadi fokus ke pelajaran jadi apa 

mengesampingkan kegiatan yang kaya ekskul kamu ikut apa? 

B: aku ngga ada ekskul 

A: ooo ngga ada nggak diwajibkan? 

B: nggak 

 

A: ikut kegiatan sekolah nggak? 
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B: soalnya tu biasanya gimana ya kegiatan sekolah itu biasanya nggak pro 

sama aksel jadwal aksel, misale disini ada kegiatan besoknya aksel ujian 

biasanya kaya gitu makanya kita si pengen Cuma kadang waktunya itu yang 

nggak pas sama jadwal aksel. 

A: terus mata pelajaran yang paling kamu sukai apa? 

B: kalau aku Pkn 

A: Pkn gurunya siapa? 

B: Pak Permadi 

A: o iya suka pelajaran sejarah nggak? 

B: ya lumayan, suka pelajaran apal-apalanlah 

 

A: hehe suka afal-afalan, kalau menurut kamu apa yang bikin sejarah menarik? 

B: apa si ya mungkin apa ya pokoke pelajaran sejarah itu bisa apa ya belajar 

sejarah itu kita bisa belajar yang dulu-dulu lho gimana si ya pelajaran sejarah 

tu uniklah walaupun udah lewat tapi tu ya masih layak kok buat dipelajari 

maksude kita jadi tahu lho apa ya gimana cara menghargai apa yang udah kita 

dapat sekarang, kalau misale ada pelajaran tu selalu mengajarkan tu apa ya 

pokoke kita nggak mungkin dapat sekarang ini kalau nggak ada sejarah itu 

maksude nggak ada pelajaran di masa lalu. 

A: pas kelas X dulu guru sejarahnya siapa? 

B: sama bu Erlina 

A: berarti belum pernah diajar pak Radi? 

B: belum 

 

A: berarti yang bikin tertarik sama pelajaran sejarah apa? 

B: pelajaran-pelajaran sejarah ya mungkin pelajaran yang dapat diambil lho 

dari pelajaran sejarah itu tu banyak makna lho, kalau misalnya kita pelajari tu 

kita tu makin terkesan lho sama dengan itu malah semakin menarik pelajarn 

sejarah tapi emang si anak sekarang banyak yang ngomong kalau pelajaran 

sejarah tu ngebosenin yang suka pelajaran sejarah berarti nggak bisa move on 

gitu, ya biasane gituya tapi ya kalau misale digali terus aklau aku si suka cerita-

cerita kaya gitu lho cerita-cerita jaman dulu kaya gitu ya menarik aja buat aku. 



179 

 

 

Fakta-fakta yang semakin digali itu semakin banyak fakta yang menarik dari 

pelajaran sejarah itu.  

A: terus kaamu baca buku referensi lain nggak untuk menambah pengetauan 

khususnya yang pelajaran sejarah? 

B: paling aku browsing-browsing aja di internet. 

 

A: bu erlina itu biasanya kalau pertama kali masuk kelas ngulas materi yang 

minggu lalu nggak?  

B: nggak, di aksel ngga ada yang ngulas materi minggu lalu 

A: ooo walaupun sedikit itu enggak? 

B: nggak paling Cuma tanya kemaren sampai apa sekarang ya itu dilanjutin.  

A: terus tanggapan kamu sama metode yang dipakai bu erlina gimana? 

B: ya gimana ya mungkin ya ada yang asiknya juga si soalnya bu Erlina kan 

kadang memisalkan, maksude nggak Cuma cerita tentang sejarah yang dulu 

tapi tu juga membandingkan dengan kehidupan yang sekarang gitu jadi ya 

mungkin kita lebih mudeng lah ya. Misale kita disuguhin sama sejarah-sejarah 

tok nggak dibandingin sama kehidupan sekarang yang kita alami kan kita 

nggak mudeng, ya itu si bisa mudengi Cuma gimana kadang kurang menarik 

ajalah, ya metodenya kurang gimana ya ya kurang yang menarik kita ya biar 

kita nggak bosen sama pelajaran sejarah itu, biasanya dia kan Cuma terfokus 

sama buku itu lho seharusnya dia dikembangin sendiri. 

 

A: emang metode yang sering dipakai apa? 

B: ya misalnya kalau kan ada kuis itu tu juga baru mulai kemaren biasanya si 

Cuma dijelasin biasa nulis dipapan tulis. 

A: kalau tadi? 

B: kalau tadi ya sama cuman diselingi sama tanya jawab. Tu juga kebanyakan 

si ngajar tu sama ngasih motivasilah nggak Cuma pelajaran tok kaya gitu. 

 

A: kalau menurut kamumetode apa yang bisa bikin siswa itu tertarik sama 

pelajaran sejarah? 

B: metode yang bisa agar pelajaran sejarah itu menarik ya mungkin dari segi 

apa ya kadang si anak-anak tertarik sama sejarah tu karena crita-crita yang 
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misalnya jaman perang mungkin ya kaya gitu lho ya masih tertarik tapi kalau 

udah mulai apalah itu kadang mbosenin lho. Ya mungkin pinter-pinternya guru 

aja mengemas cerita pelajaran sejarah tu jadi menarik, mungkin dari kata-

katanya atau dari apa biar siswa itu nggak bosen dengernya lho misalnya kata-

kata itu terus nggak ada kata-kata yang menarik mungkin dengan cara bu 

Erlina kaya gitu bisa dibandingin sama kehidupan yang sekarang kaya gitu 

pakai bahasa-bahasa gaul apa gimana gitu jadi anaknya kan tertarik buat 

ndengerin kaya gitu. 

A: terus pernah diajak ke itu nggak kaya museum, situs-situs apa gitu? 

B: kalau anak-anak aksel si belum, sampai sekarang belum tapi yang regular 

udah. 

A: bu erlina biasanya pakai media nggak kalau ngajar? 

B: kadang, kadang pakai itu slide kan kita biasanya. Bu erlina kan suka banget 

nyuruh ngasih tugas buat presentasi, kadang presentasi baik secara kita Cuma 

secara verbal tok ataupun diselingi dengan power point gitu. terus disuruh buat 

power point terus nanti kita mempresentasikan baik individu maupun 

kelompok, kemaren kan inidividu kadang kelompok. 

 

A: berarti media yang sering digunakan sama bu erlina apa aja? 

B: paling LCD. 

A: bu erlinanyampaikan materinya jelas mudah dipahami nggak? 

B: ya jelas Cuma kadang muter-muter apa ya mba, dia tu kalau ngomong ini 

terus kaya memotivasi nanti akhire jauuuuh banget jadi pelajarane dilupakan 

dilupakan gitulah. 

A: berarti intinya jelas apa enggak? 

B: ya kadang jelas tapi kalau lagi muter-muter kaya gitu ya mandan 

mbingungi. 

 

A: terus kalau di akhir pelajaran biasanya gurunya itu ngasih kesempatan buat 

bertanya nggak apa ditengah-tegang juga boleh bertanya? 

B: ditengah-tengah boleh bertanya kalau kaya gini sistemnya langsung kalau 

misale kita lagi diajar misale bu saya mau tanya gitu ngga papa. 
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A: terus setiap akhir pelajaran guru ngasih kesimpulan nggak? tadi materinya 

tentang apa kaya gitu hari ini kita mempelajari tentang ini gitu bu erlina 

B: iya bu erlina iya ngasih kesimpulan biasanya ditulis. Biasanyabu erlina tu 

nulisnya bukan tulisan kaya gini lho Cuma dia tu digambar pakai diagram kaya 

gitulah. 

 

A: sering dikasih tugas rumah sama bu erlina? 

B: nggak, jarang. 

A: kalau misalnya dikasih tugas itu bentuk tugasnya apa? 

B: biasanya suruh apa buat power point kaya gitu tentang materi sejarah dibagi 

lho, misale tentang kerajaan dikelompok ini kerajaan ini. Kalau individuya 

paling disuruh kaya buat makalah tapi ini nanti suruh dipresentasikan. Terus 

kadang-kadang juga bosen mungkin ya diselingi kita suruh membuat puisi kaya 

semacam deklamasi gitu, pokoknya tentang sejarah baik pahlawan apa negara 

Indonesia atau apa nanti suruh baca di depan. 

A: pernah mengalami kendala atau kesulitan dalam mengerjakan tugas dari 

guru nggak yang sejarah khususnya? 

B: ya kadang iya kalau misalnya ya mungkin sebenarnya si kalau sejarah si 

kalau ada si ya enggak ya wong kan kita medianya banyak bisa browsing bisa 

merangkum buku. Enggak, susahnya kalau jadwalnya lg padat ngasih tugas 

misalnya kalau ada yang remidial dikasih waktu satu hari tok, tu misalnya 

bikin power point 20 slide kaya gitu kan, ya kadang berat kan maksude disisi 

lain juga tugas-tugas diluar sejarah kan juga banyak. 

 

A: berarti menurut kamu manfaat mempelajari sejarah apa? 

B: ya banyaklah ya kan maksude kita jadi makin menghargai jasa-jasa orang-

orang yang udah memperjuangkan sampai saat ini, khususnya kalau pelajaran 

sejarah tentang itu. Terus kita juga apa bisa membedakan kehidupan jaman 

dulu sama jaman sekarang tu gimana gitu. Kalau kita nggak tahu sejarah ya 

maksude gimana si sekarang kita ada tu dulunya gimana gitu, terus samapai 

sekarang ini tu dulunya gimana kan kita kan jadi nggak tahu apa-apa, juga 

katanya bangsa yang besar itu bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. 

Kalau nggak ada pelajaran sejarah ya gimana kita mau menghargai jasa-
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jasanya wong kita juga nggak tahu pahlawan namanya siapa terus jasa-jasanya 

gimana memperjuangkan apa kan  kalau nggak ada sejarah kita nggak bakal 

tahu. 

A: terus kamu ini masuknya jurusan IPA ya? 

B: iya. 

 

A: itu membuat kamu mengenyampingkan pelajaran IPS nggak yang kaya 

sejarah gitu? 

B: nggak, nggak si nggak nyepelein pelajaran IPS aku jujur jiwanya aku jiwa 

IPS iya. 

A: berarti disamakan ya? 

B: iya, ilai-nilainya aku nilai-nilai IPSnya aku dari waktu kelas X tu justru 

lebih tiggi daripada nilai IPA, hampir semuane IPS aku 9 tapi biologi tok yang 

apalan. 

A: o iya berarti seneng apalan, terus kalau untuk yang pembeljaran sejarah 

menemui kesulitan atau kendala nggak yang lagi KBM? 

B: ya kadang kalau misalnya itu tadi kalau gurunya itu njlasinnya terlalu jauh 

menyimpang lho dari apa yang sedang dibicarakan, juga kalau misalnya kan 

sejarah ya kan bisa aja secara orang kan menulis beda-beda mungkin ada yang 

mengatakan ini mengatakan itu mungkin kadang bingung juga sebenere yang 

benar tu yang mana gitu. 

A: o iya yang kaya waktu itu yang VOC itu 

B: iya yang VOC juga beberapa kan ada buku-buku yang bedalah kaya, bisa 

kadang bikin bingung lho sedangkan bu erlina juga ngomongnya suruh ya 

pokoknya megikuti modul dulu kaya gitu. 

 

A: maksudnya modul, modul yang dari bu erlina apa modul yang dari sekolah? 

B: modul yang itu lho modul yang LKS semacam kaya gitulah, dari bu erlina 

juga kadang bu modul yang dikasih sama bu erlina sama modul yang dari 

sekolah itu kadang nggak itu lho nggak sama iya nggak sinkron jadi kan juga 

bingung juga kalau misale mau belajar. 

A: dua minggu lalu setelah UAS tu bu erlina kosong sejarahnya? 

B: iya. 
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A: itu diganti langsung sorenya apa kapan? 

B: oooo waktu itu nggak diganti nggak diganti waktu ya enggak diganti Cuma 

tugas. 

A: ooo Cuma dikasih tugas. 

B: dikasih tugas, tugas suruh apa nulis biografi tentang tokoh yang kita sukai 

tokoh nasional. 

A: kamu nulis tentang siapa? 

B: aku nulis Ir. Soekarno. 

 

A: ooo, berarti menurut kamu pembeljaran sejarah yang selama ini kamu 

dapatkan itu kesannya gimana menyenangkan, membosankan, monoton atau 

gimana gitu menarik? 

B: nano-nano lah mba ya kadang ya mungkin kadang gurunya juga tergantung 

moodnya, ya kalau lagi asik ya asik lho semangat belajar sejarah tapi kalau 

kadang membosankan ya membosankan kaya itu maksude. Mungkin kadang 

gurunya lagi nggak menarik apa mungkin gurunya lagi nggak bersemangat jadi 

kitane juga ikutan nggak bersemangat atau kebalikannya gurunya lagi 

semangat kita lagi nggak semangat ya jadi nggak semangat. 

A: kata bu erlina kan yang diajarkan ke anak aksel itu Cuma pokok-pokoknya 

aja terus yang materi penunjang itu dijadikan tugas portofolio apa bener gitu? 

B: iya biasanya ya itu kita suruh ngringkes suruh baca suruh ngrigkes nanti itu 

nanti dipresentasikan sejauh apa kita nguasain materi itu. 

A: cara kamu mempelajari materi sejarah gimana yang banyak itu? 

B: palig sering-sering baca aja si ya, ya biasa kalau lagi iseng-iseng browsing 

ya mungkin browsing tentang sejarah gitu terus juga aku si sebenarnya nggak 

terlalu nemuin kesulita soale dari kecil kau tu suka baca lho Cuma kadang kan 

sejarah itu butuh apa pemahaman lho apa lagi materi yang kelas X ini kan asal 

rajin baca aja nanti bisa. 

 

A: kalau yang kelas X kaya yang manusia purba itu? 

B: bukan yang kaya misalnya tentang sejarah lho misalnya sejarah secara apa 

ya yang sifat-sifat, ciri-ciri sejarah kaya gitu. 
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A: yang amsih awal-awal? 

B: iya mungkin kebolak-balik. 

 

A: yang dikasih modul yang dibuat guru itu Cuma untuk anak aksel apa regular 

juga dapat? 

B: Cuma aksel. 

A: Cuma aksel yang dapat? 

B: iya. 

 

A: berarti semua guru mapel apapun ngasih modul? 

B: iya, tapi ya ada si beberapa yang nggak, bahasa inggris terus agama 

A: kalau yang dipakai buat sejarah apa aja bukunya? 

B: buku paling kalau aku si modul jelas, modul yang dari sekolah terus dari bu 

erlina itu modul yang kaya LKS gitulah sama paling buku cetak yudistira.     

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



185 

 

 

Lampiran 14 

Prosedur Pembukaan Program Akselerasi 

Setiap sekolah/madrasah diberi peluang untuk menyelenggarakan program layanan 

akselerasi untuk peserta didik CI+BI, dengan melakukan tahapan sebagai berikut: 

1. Melakukan sosialisasi, persiapan, dan pelatihan. Narasumber kegiatan : 

Asosiasi CI+BI Nasional, pejabat dinas Pendidikan dan pihak lain terkait. 

2. Melakukan analisis SWOT 

3. Menyusun studi kelayakan, yang mencakup komponen-komponen:  

1. Latar belakang dan tujuan pendirian program 

2. Sumber input peserta didik 

3. Kurikulum dan pengembangannya 

4. Model Pembelajaran dan sistem penilaian 

5. Ketersediaan dan serta kesiapan Tenaga pendidik dan kependidikan 

6. Ketersediaan Fasilitas dan lingkungan penunjang penyelenggaraan 

program 

7. Dukungan masyarakat dan perguruan tinggi 

8. Sumber pembiayaan yang mencakup biaya operasional dan 

pengembangan 

4. Mengajukan proposal kepada Dinas Pendidikan Propinsi dengan rekomendasi 

dari Dinas Kabupaten/Kota dan Asosiasi CI+BI setempat 

Sekolah/madrasah yang dapat membuka layanan program akselerasi adalah 

sekolah/madrasah yang telah memiliki nilai akreditasi A 

(Sumber: asosiasi CIBI nasional) 
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Lampiran 15 

Pengembangan kurikulum berdiferensiasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

(Sumber : Sujinah, 2012:253) 
 
 

 

SK-KD Permendiknas 

Mengidentifikasi SK-KD mapel Sejarah 

berdasarkan taksonomi Bloom yang direvisi 

Bloom yang direvisi 

Mengeskalasi SK-KD mapel 

Sejarah 

Menentukan SK-KD esensial 

Memetakan SK-
KD 

Mengorganisasikan SK-KD ke dalam struktur satu 

semester 

Menentukan alokasi waktu 

dalam semester 
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Lampiran 16 

 

Foto penelitian 

 

 

              
  

Guru sejarah kelas XI CI/BI       Guru sejarah kelas XII CI/BI 

    Dra. Erlina Supriyanti           Drs. Lulus Kismoyo 

 Sumber: dokumen pribadi       Sumber: dokumen pribadi 

 

 
  

      Kepala SMA Negeri 1 Purwokerto            Pengelola CI/BI  

     Drs. Dayono, M.M                    Nining Nuryani, S.Pd  

Sumber: dokumen pribadi      Sumber: dokumen pribadi 
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Waka bidang Kesiswaan                 Siswa kelas XI CI/BI  

Untung Suroso, S.Pd               Larasati Nanda Rahmalia 

         Sumber: dokumen pribadi    Sumber: dokumen pribadi 

 

  
 

Siswa kelas XI CI/BI      Siswa kelas XI CI/BI  

 Shinta Aprilia     Destiani Fajarindah Ramadhani  

          Sumber: dokumen pribadi    Sumber: dokumen pribadi 
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      Kelas XI CI/BI           Kelas XII CI/BI 

         Sumber: dokumen pribadi    Sumber: dokumen pribadi 

 

  
      

Kegiatan belajar mengajar sejarah                   Kegiatan ulangan tengah semester 

      Kelas XI CI/BI            Kelas XI CI/BI 

        Sumber: dokumen pribadi    Sumber: dokumen pribadi 

 

 

 


