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   BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Konsep penyelenggaraan program layanan kelas 

akselerasi, bertujuan untuk memberikan layanan dan 

pembinaan terhadap siswa yang memiliki kategori 

cerdas istimewa (CI). Salah satu indikator dari siswa 

yang memiliki kategori cerdas istimewa yaitu 

mempunyai kemampuan diatas rata-rata siswa biasa 

(IQ dibawah 130). Menurut Supriyanto (2012) siswa 

yang memiliki kategori cerdas istimewa pada dasarnya 

memiliki kemampuan belajar, kemampuan menerima 

dan menerapkan pengetahuan yang lebih cepat 

dibanding dengan siswa biasa.  Selanjutnya Supriyanto 

menyata-kan bahwa proses indentifikasi terhadap 

siswa kategori cerdas istimewa tidak hanya 

berdasarkan pencapaian IQ, namun juga terhadap 

aspek-aspek yang lainnya, seperti kemampuan bakat 

akademik, berfikir kreatif dan produktif, kepemimpi-

nan, dll. 

Upaya pemerintah untuk memberikan layanan 

terhadap siswa yang memiliki kateori cerdas istimewa, 

salah satunya diwujudkan dengan diselenggarakannya 

program layanan kelas akselerasi. Program layanan 

kelas akselerasi merupakan suatu program layanan 

pendidikan yang diselenggarakan untuk siswa yang 

memiliki kecerdasan istimewa. Ahmadi (2011) 

menyatakan bahwa dengan diselenggarakannya 
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program akselerasi, memungkinkan bahwa siswa untuk 

dapat berprestasi lebih cepat dari rata-rata siswa 

normal. 

Penyelenggaraan layanan kelas akselerasi pada 

dasarnya memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. 

Hasil penelitian Nulhakim (2008) menyatakan bahwa 

layanan pendidikan khusus siswa cerdas istimewa 

memang dibutuhkan masyarakat, hal ini bertujuan 

agar dapat memperhatikan dan memberikan pelayanan 

kepada peserta didik yang membutuhkan. 

Dalam menyelenggarakan pendidikan akselerasi 

perlu landasan yang kuat, terutama landasan dari segi 

hukum. Kanevsky (2011) mengemukakan bahwa perlu 

pemberian dukungan terhadap pendidikan anak 

berbakat dan akselerasi melalui regulasi dari 

pemerintah. Pendapat tersebut memberikan sebuah 

penguatan, bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan 

akselerasi memerlukan sebuah payung hukum yang 

kuat dalam mendukung pelaksanaannya. 

Ditinjau dari aspek yuridis, bahwa penyelenggaraan 

program layanan kelas akselerasi didasarkan  UU No. 

23 Tahun 2002 pasal 52 tentang Perlindungan Anak 

yang berbunyi: “Anak yang memiliki keunggulan 

diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk 

memperoleh pendidikan khusus”. UU No. 20 Tahun 

2003 Pasal 5 ayat 4 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyatakan bahwa “Warga negara yang 

memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak 

memperoleh pendidikan khusus”. 



3 
 

Penyelenggaraan program layanan kelas akselerasi 

di Indonesia sebenarnya sudah lama diselenggarakan 

dibeberapa sekolah diantaranya SMP PL Domenico 

Savio Semarang tahun 2002, SMPN 2 Semarang tahun 

2002, SMPN 2 Surakarta tahun 2005, SMAN 3 

Semarang tahun 2004 (Ahmadi, 2011). Melalui 

informasi tersebut, penyelenggaraan program layanan 

kelas akselerasi bukan merupakan sesuatu hal yang 

sangat baru bagi pendidikan di Indonesia. 

Kebutuhan akan perlunya pemberian layanan 

terhadap siswa yang mempunyai kecerdasan istimewa, 

memang menjadi sebuah dasar utama bagi pemerintah  

untuk menyelenggarakan program tersebut. (Santjojo, 

2010) Inisiatif untuk menyelenggarakan program 

layanan kelas akselerasi di sekolah seharusnya muncul 

dari sekolah-sekolah yang berkompeten dan unggul. 

Konsep dari pendapat tersebut dipahami bahwa perlu 

adanya inisiatif dari sekolah untuk menyelenggarakan 

program akselerasi. 

Penyelenggaran program layanan kelas akselerasi 

telah dilaksanakan mulai tahun 2002 di beberapa 

sekolah, sehingga telah menghasilkan lulusan atau 

product dari penyelenggaraan program tersebut 

(Ahmadi, 2011). Sekolah sebagai lembaga penyelengga-

ra program tersebut perlu memperhatikan kualitas dari 

lulusan yang dihasilkan dari penyelenggaraan program 

tersebut. Upaya untuk tetap meningkatkan dan 

menjaga kualitas dari lulusan, serta meningkatkan 

pelayanan dari penyelenggaraan program tersebut 
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salah satunya dapat dilakukan dengan evaluasi 

terhadap program tersebut. 

Tindakan evaluasi yang dilakukan terhadap suatu 

program, akan dapat membantu mengukur tujuan 

program tersebut. Menurut Sukardi (2008) evaluasi 

merupakan sebuah upaya yang dilakukan dalam 

rangka menilai ketercapaian suatu program. Apabila 

jika dikaitan dengan penyenggaraan program layanan 

kelas akselerasi, maka evaluasi itu sendiri bertujuan 

untuk mengukur sejauh mana ketercapaian program 

layanan akselerasi dari tujuan yang telah dirancang. 

Berkaitan dengan evaluasi yang dilakukan terhadap 

penyelenggaraan program layanan kelas akselerasi, 

terdapat hasil kajian penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya oleh Dwi Astutik. 2013 tentang Evaluasi 

Program Akselerasi di SMAN 1 Karanganyar Tahun 

Ajaran 2012/2013, menyatakan bahwa penyelenggara-

an program layanan akselerasi di sekolah tersebut 

kurang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah 

direncanakan, yang didasarkan evaluasi dari dimensi 

konteks, input, proses dan produk. Hasil penelitian lain 

yang dilakukan oleh Sri Rahayu Evaluasi Program 

Akselerasi di SMAN 1 Karanganyar Tahun Ajaran 

2006/2007, menyatakan bahwa penyelenggara-an 

program akselerasi di SMAN 1 Karanganyar telah 

terselenggara sesuai dengan tujuan.   

Melalui hasil kajian penelitian diatas, berupaya 

memberikan sebuah gambaran bahwa ketercapaian 

tujuan dalam penyelenggaran program layanan kelas 

akselerasi di sekolah-sekolah yang menyelenggarakan 
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program tersebut memiliki hasil yang berbeda. 

Tantangan dan hambatan dalam rangka meningkatkan 

kualitas penyelenggaraan program tersebut juga tidak 

sama, walaupun demikian kegiatan evaluasi sangat 

penting dalam pelaksanaan program layanan kelas 

akselerasi. 

Penyelenggaraan program layanan kelas akselerasi 

di kota Salatiga sudah terlaksana sejak tahun 2013, 

untuk tingkat Salatiga program tersebut masih 

merupakan program yang sangat baru karena tidak 

semua sekolah mampu menyelenggarakannya. SMPN 1 

Salatiga merupakan salah satu sekolah unggulan di 

kota Salatiga yang mampu dan berhasil menyelenggara-

kan program layanan kelas akselerasi pada tahun 

2013. Hal tersebut disampaikan oleh kordinator 

program akselerasi sebagai berikut: 

Rancangan program layanan kelas akselerasi di SMPN1 
Salatiga telah disusun sejak tahun 2008 namun SK ijin 

penyelenggaraan baru keluar tahun 2013, sehingga 

pada tahun 2013 SMPN 1 Salatiga berhasil membuka 
program layanan kelas akselerasi. Jumlah siswa dalam 

kelas akselerasi untuk tahun ajaran 2013/2014 yang 

telah lulus seleksi dan dinyatakan diterima sebanyak 

14 orang sedangkan untuk tahun ajaran 2014/2015 
yang telah lulus seleksi dan dinyata-kan diterima 

sebanyak 9 orang (wawancara Kord. Program 

Akselerasi 21 Agustus 2014) 

 

Program layanan kelas akselerasi di SMPN 1 

Salatiga telah berjalan selama satu tahun, sehingga 

apabila dilihat dari segi produk program ini belum 

menghasilkan sebuah lulusan. Berbagai upaya untuk 

meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan pogram 

layanan kelas akselerasi ini terus dilakukan oleh pihak 
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sekolah, salah satunya melalui pelatihan bagi guru 

pengajar kelas akselerasi.  

Upaya untuk meningkatkan kualitas layanan kelas 

akselerasi di SMPN 1 Salatiga merupakan salah satu 

rencana untuk mencapai tujuan dari penyelenggaraan 

program tersebut. Perlunya sebuah tindakan untuk 

mengukur seberapa jauh program tersebut dapat 

tercapai sesuai dengan tujuan yang telah direncana-

kan, maka diperlukan sebuah evaluasi untuk 

mengetahuinya.  

Oleh karena itu guna mengetahui sejauh 

ketercapaian penyelenggaraan program layanan kelas 

akselerasi di SMPN 1 Salatiga, maka akan dilakukan 

penelitian dengan judul Evaluasi Penyelenggaraan 

Program Layanan Kelas Akselerasi Menggunakan Model 

CIPP (Studi Kasus di SMPN 1 Salatiga Tahun Ajaran 

2013/2014). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, 

maka dapat dituliskan beberapa rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1.2.1 Bagaimana evaluasi Context penyelenggaraan 

program layanan kelas akselerasi di SMPN 1 

Salatiga? 

1.2.2 Bagaimana evaluasi Input penyelenggaraan prog-

ram layanan kelas akselerasi di SMPN 1 Salatiga? 

1.2.3 Bagaimana evaluasi Process penyelenggaraan 

program layanan kelas akselerasi di SMPN 1 

Salatiga? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian sebagai berikut: 

1.3.1 Mengevaluasi Context dalam penyelenggaraan 

program layanan kelas akselerasi di SMPN 1 

Salatiga. 

1.3.2 Mengevaluasi Input dalam penyelenggaraan 

implementasi program layanan kelas akselerasi di 

SMPN 1 Salatiga. 

1.3.3 Mengevaluasi Process dalam penyelenggaraan 

program layanan kelas akselerasi di SMPN 1 

Salatiga  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah 

referensi pengetahuan dalam bidang pendidikan, 

khususnya mengenai evaluasi program akselera-

si. Disamping itu hasil penelitian ini juga 

diharapakan dapat memberikan bahan untuk 

penelitian ilmiah selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang bisa diperoleh melalui hasil 

penelitian ini:  

 Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini digunakan sebagai data 

ilmiah, dalam rangka meningkatkan kualitas 

pelaksanaan penyelenggaraan program laya-

nan akselerasi di SMPN 1 Salatiga. 
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 Bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

data ilmiah dalam rangka meningkatkan 

kualitas bagi guru kelas akselerasi. 

 

 

 

 


