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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Dalam bab II tentang kajian pustaka ini akan 

membahas mengenai beberapa bagian sebagai berikut: 

2.1. Program Akselerasi Sebagai Layanan Siswa Cerdas 

Istimewa, 2.2. Konsep Manajemen Pendidikan, 2.3. 

Kurikulum Diferensiasi bagi Kelas Akselerasi, 2.4. Evalua-

si Program, 2.5. Model Evaluasi Program, 2.6. Hasil 

Peneitian Relevan, 2.7. Kerangka Berfikir. 

 

2.1 Program Akselerasi Sebagai Layanan Siswa 

Cerdas Istimewa 

Sebelum membahas lebih lanjut tentang akselerasi, 

maka perlu dipahami bahwa konsep dalam penelitian ini, 

bahwa akselerasi merupakan sebuah bagian dari program 

pendidikan. Oleh karena itu pada awal bab ini akan 

dibahas terlebih dahulu tentang pengertian program itu 

sendiri, dari segi terminologi definisi dari program sangat 

bermacam-macam tergantung dari pendapat para ahli. 

Secara umum program didefinisikan sebagai sebuah 

rencana yang dilakukan seseorang atau organisasi guna 

mencapai tujuan (Jaedun, 2010). Pendapat lain juga 

disampaikan Arikunto (2012) program dapat dipahami 

dalam dua pengertian yaitu program secara umum dan 

khusus. Dari segi pendapat umum program dapat 

diartikan dengan rencana atau rancangan kegiatan yang 

akan dilakukan oleh seseorang di kemudian hari.  
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 Sedangkan pengertian secara khusus, program 

dikaitkan dengan evaluasi yang bermakna suatu unit atau 

kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau 

implementasi dari suatu kebijakan, yang berlangsung 

dalam proses berkesinambungan dan terjadi dalam satu 

organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Menilik 

pengertian secara khusus ini, maka sebuah program 

adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara 

berkesinambungan secara waktu pelaksanaannya biasa-

nya panjang. Selain itu, sebuah program juga tidak hanya 

terdiri dari satu kegiatan melainkan rangkaian kegiatan 

yang membentuk satu sistem yang saling terkait satu 

dengan lainnya dengan melibatkan lebih dari satu orang 

untuk melaksanakannya. Menurut Arikunto & Abdul 

Jabar (2009) program dapat dibedakan sebagai berikut:  

1. Program Pemrosesan 
Adalah program yang kegiatannya pokoknya berasal dari 

bahan mentah yang diolah menjadi bahan jadi sebagai 

hasil proses yang disebut out put/luaran. Adapun ciri 
khusus dari program ini adalah kegiatan mengubah 

bahan mentah sebagai masukan, untuk diolah dan 

ditransformasikan menjadi suatu keluaran sesuai deng-
an tujuan program. 

2. Program layanan 
Merupakan suatu kesatuan kegiatan yang bertujuan 

untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu yang 

dilayani, sehingga mereka merasa puas karena 
terpenuhinya kebutuhan. 

3. Program umum 
Dalam konsep program unum tidak tampak apa yang 

menjadi ciri utama dalam program tersebut, sehingga 

dalam program tersebut tidak ditemuhi criteria-kriteria 
yang spesifik. 

 

Dari ketiga kategori program ini, maka dapat 

dikategorikan bahwa penelitian tentang evaluasi program 

layanan akselerasi termasuk dalam kategori program 
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layanan. Istilah akselerasi menuju pada pelayanan yang 

diberikan dan kurikulum yang disampaikan. Selajutnya 

juga dikatakan bahwa akselerasi sebagai model layanan 

pembelajaran lompat kelas (Calangelo dalam Hawadi, 

2011). Melalui pendapat tesebut dapat dipahami bahwa 

akselerasi fokus pada layanan yang diselenggarakan oleh 

piahak sekolah terhadap siswa yang memiliki kecerdasan 

diatas siswa normal belajar. 

Program Akselerasi merupakan sebuah program 

pelayanan peserta didik yang memiliki potensi cerdas dan 

atau berbakat istimewa (CI+BI). Penyelesaian pendidikan 

dalam program ini dapat ditempuh dengan jangka waktu 

lebih singkat, dibanding dengan program biasanya. 

Menurut Kanevsky (2013) pendidikan akselerasi memiliki 

pengaruh terhadap perkembangan akademik, sosial dan 

emosional seseorang.  

Pendapat Kanevsky memberikan sebuah gambaran 

bahwa dampak pendidikan akselerasi pada perkembang-

an anak itu selalu ada. Penyelenggaraan program 

akselerasi bagi siswa sekolah mempunyai maksud dan 

tujuan sebagai berikut:  

1. Memberikan kesempatan bagi pesertadidik cerdas istime-

wa untuk mengikuti program pendidikan sesuai dengan 
potensi kecerdasan yang dimilikinya. 

2. Memenuhi hak asasi pesertadidik cerdas istimewa sesuai 

kebutuhan pendidikan bagi dirinya. 
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelajar-

an bagi pesertadidik cerdas istimewa. 

4. Membentuk manusia berkualitas yang memiliki kecerdas-

an spiritual, emosional, sosial dan intelektual serta 
memiliki ketahanan dan kebugaran fisik. 

5. Membentuk manusia yang berkualitas dan berkompeten 

dalam pengetahuan dan seni, berkeahlian dan 
berketerampilan, menjadi anggota masyarakat yang 

bertanggungjawab, serta mempersiapkan mampu peserta 
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didik mengikuti pendidikan lebih lanjut dalam rangka 
mewujud-kan pendidikan nasional (Depdikans, 2009). 

 

Sekolah yang akan menyelenggarakan program 

akselerasi, seharusnya memperhatikan dimensi-dimensi 

yang ada pada sekolah unggul. Terdapat beberapa 

dimensi-dimensi pada sekolah unggul (Depdiknas, 2004) 

sebagai berikut : 1). Masukan (input) berupa siswa yang 

diseleksi secara ketat dengan menggunakan kriteria 

tertentu dan prosedur yang dapat dipertanggung 

jawabkan. Kriteria seleksi ini biasanya menggunakan nilai 

IQ 130; 2). Sarana dan prasarana yang menunjang guna 

memenuhi kebutuhan siswa serta dapat menyalurkan 

minat dan bakat, baik dalam kegiatan kurikuler maupun 

kegiatan ekstrakulikuler;. 

Dimensi yang ke 3). Lingkungan belajar yang kondusif 

untuk terwujud dan berkembangnya potensi keunggulan 

yang nyata, baik lingkungan arti fisik maupun sosial 

psikologi; 4). Guru dan tenaga kependidikan yang 

menanganinya harus guru/tenaga kependidikan yang 

terpilih mutunya, baik dari segi penguasaan mata 

pelajaran, penguasaan metode mengajar, maupun komit-

men dalam menjalankan tugas; 5). Kurikulum yang 

diperkaya; 6). Rentang waktu disekolah lebih 

panjang/lebih lama dibandingkan dengan sekolah lain. 

Dimensi yang ke 7). Proses belajar mengajar yang 

berkualitas dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan 

kepada siswa, lembaga dan masyarakat; 8). Nilai lebih 

sekolah unggul terletak pada perlakukan tambahan 

diiluar kurikulum, program pengayaan, perluasan serta 

percepatan, pengajaran remidial, pelayanan bimbingan 
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dan konseling yang berkualitas, pembinaan kreatifitas 

dan disiplin, sistem asrama dan ekstrakulikuler lainnya. 

Sedangkan dimensi yang ke 9). Terdapat pembinaan 

kemampuan kepemimpinannya yang menyatu dalam 

seluruh sistem pembinaan siswa dan melalui praktek 

langsung dalam kehidupan sehari-hari, bukan sebagai 

mata pelajaran; 10). Sekolah unggul merupakan bagian 

dari sistem pendidikan nasional; 11). Sekolah unggul 

diproyeksikan untuk menjadi pusat keunggulan. 

Kesebelas dimensi tersebut merupakan komponen-

komponen yang harus ada dalam menyelenggarakan 

sekolah unggulan.   Penyelenggaraan program layanan 

kelas akselerasi sebaikanya harus memenuhi dimensi-

dimensi yang ada dalam sekolah unggul, karena jika 

ditinjau dari konsepnya program ini merupakan program 

unggulan.  

Konsep pemikiran tentang siswa cerdas istimewa 

sering dipahami hanya sebatas dengan siswa yang 

memiliki intelegensi yang tinggi/memiliki IQ diatas rata-

rata normal. Paradigma terhadap pemahaman siswa yang 

mempunyai kecerdasan istimewa secara lingkup sangat 

luas, sehingga penilaiannya tidak hanya sebatas 

kemampuan IQ. 

Renzulli dan Reis (dalam Smith, 1998) menyatakan 

bahwa anak CIBI merupakan mereka yang memiliki 

kemampuan mengembangkan sifat gabungan dari 

kemampuan umum yang tinggi, komitmen tugas yang 

tinggi (motivasi) dan kreativitas yang tinggi, yang 

diterapkan dalam bidang yang bernilai potensial dari 

prestasi manusia.  
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Melalui pendapat tersebut dapat dipahami bahwa 

indentifikasi terhadap siswa cerdas istimewa tidak hanya 

terbatas pada penilaian aspek intelegensinya, namun juga 

mencakup aspek yang lainnya seperti aspek kreativitas 

dan komitmen kinerja.  

Menurut Wendy (dalam Supriyanto, 2012) terdapat 

beberapa karakteristik kemampuan yang ditunjukkan 

siswa cerdas istimewa sebagai berikut: 1). Kemampuan 

intelek umum, mampu memproses informasi dengan cara 

komplek, selalu ada ide baru, belajar secara cepat, 

nyaman dengan hipotesa, punya perbendaharaan kata; 2). 

Bakat akademik khusus yakni memiliki kemampuan 

mengingat bagus, unggul dalam pemahaman, menguasai 

pengetahuan & skil dasar secara cepat, sukses dalam 

bidang minatnya; 3). Berfikir kreatif dan produktif, 

merupakan pemikir mandiri, mengajukan beberapa solusi 

untuk  masalah, mempunyai humor, cara berfikir beda, 

mencari tantangan tugas yang kreatif. 

Krakteristik 4). Kemampuan kepemimpinan yaitu 

suatu kemampuan untuk berani bertanggung jawab, 

berpengharapan tinggi pada diri, berani bertanggung 

jawab, percaya diri, mampu berorganisasi; 5). Seni peran 

dan visual yakni menonjol dalam pemahaman relasi, 

berkemampuan luar biasa dalam perasaan diri, handal 

dalam koordinasi motorik, pengamat handal. 

Beberapa karakteristik mengenai area kemampuan 

siswa cerdas istimewa diatas, dapat dipahami bahwa 

penilaian atau identifikasi terhadap kemampuan siswa 

cerdas istimewa tidak hanya terbatas pada kemampuan 

aspek intelektual/IQ (bakat akademik khusus dan intelek 
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umum). Kemampuan berfikir kreatif, kepemimpinan serta 

seni dan visual, juga menjadi faktor-faktor siswa cerdas 

istimewa. 

 

2.2 Konsep Manajemen Pendidikan 

Pemahaman mengenai konsep-konsep manajemen 

pendidikan, dapat dipahami melalui definisi-definisi 

manajemen penddikan menurut pendapat ahli. Terdapat 

beberapa ahli yang memiliki konsep pemahaman yang 

sama mengenai definisi manajemen pendidikan itu 

sendiri.  

Manajemen pendidikan merupakan usaha kerjasama 

sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Arikunto, 

2012).  Konsep pokok dari definisi tersebut, memberikan 

gambaran mengenai usaha kerjasama yang dilakukan 

untuk mencapai tujuan merupakan esensi manajemen 

pendidikan.  

Selain itu manajemen pendidikan juga dipahami 

sebagai proses sumber daya pendidikan untuk mencapai 

tujuan pendidikan secara efektif, efisien dan mandiri 

(Daryanto, 2013). Hal senada mengenai pendapat tentang 

definisi manajemen penddikan menurut Engkoswara 

(2010) suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan 

an pengawasan usaha pendidikan untuk mencapai tujuan 

bersama. 

Pendapat kedua tokoh diatas, memberikan sebuah 

pemahaman yang sama mengenai pemaknaan manajemen 

pendidikan, yakni suatu usaha untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Hastrop (dalam Engkoswara, 2013) 
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memberikan pendapat bahwa manajemen pendidikan 

merupakan upaya seseorang memberikan kesempatan 

orang lain melaksanakan tugas secara bertanggungjawab 

untuk mencapai tujuan. 

Konsep dasar yang dapat dipahami tentang definisi 

manajemen pendidikan yakni kerja sama mencapai 

tujuan (Arikunto, 2012); sumber daya pendidikan untuk 

mencapai tujuan (Daryanto, 2013); usaha untuk 

mencapai tujuan (Engkoswara, 2010). Berdasarkan 

pendapat dari beberapa tokoh diatas, dapat dipahami 

bahwa manajemen pendidik-an merupakan sebuah usaha 

yang dilaksanakan oleh sekelompok orang-orang melalui 

sebuah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta 

pengawasan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Pelaksanaan manajemen pendidikan terhadap lemba-

ga-lembaga pendidikan, memiliki beberapa tujuan. Terda-

pat beberapa tujuan dari manajmen pendidikan sebagi 

berikut: 

1. Proses belajar yang aktif, kreatf, efektif, menyenangkan 

2. Terpenuhinya salah satu standar kompetensi tenaga 
pendidik 

3. Tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien 

4. Terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, 
bermutu relevan dan akuntabel 

5. Meningkatkan citra positif pendidikan  

(Daryanto, 2013) 
 

Melalui tujuan manajemen pendidikan tersbut, maka 

akan lebih mampu memperjelas dan mempermudah 

dalam melaksanakan program pendidikan. Secara umum 

konsep dari manajemen dipahami sebagai sebuah 

perencanaan, pengoganisasian, pengarahan, pengawasan 

(Terry dalam Engkoswara, 2010).  
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Konsep manajemen pendidikan dalam penelitian ini 

berupaya untuk  dibahas berdasarkan fungsi manajemen 

Geoge Terry (planing, organizing, actuating dan controlling). 

Keterkaitan antara fungsi manajemen dalam konsep 

manajemen pendidikan, akan menjadi suatu kunci untuk 

meneliti konsep manajemen pendidikan dalam program 

layanan pendidikan akselerasi. 

Pemahaman mengenai fungsi POAC dapat dijelaskan 

menurut Prihartono (2012)sebagai berikut: 

1. Perencanaan (Planning) 

Merupakan sebuah keputusan waktu yang akan datang, 
mengenai apa yang akan dilakaukan, bilamana akan 

dilakukan dan siapa yang akan melakukan (5W+1H). 

2. Pengorganisasian (Organizing) 
Sebuah pengatuaran pekerjaan dan pembagian job description 

para anggota, agar tujuan organisasi dapat tercapai. 

3. Pengarahan (Actuating)  

Pengintergrasian usaha-usaha kelompok terhadap tugas yang 
diemban, sehingga tercapainya tujuan kelompok dan individu. 

4. Pengawasan (Controling) 

Merupakan suatu proses dari suatu kegiatan yang dilakukan 

secara intensif. 

 

Melaui pemahaman mengenai fungsi POAC tersebut 

dalam penelitian ini berupaya mengevaluasi mengenai 

lingkup planning, organizing, actuating dan controling 

dalam program layanan kelas akselerasi. Evaluasi 

program layanan kelas akselerasi, juga akan berupaya 

dilihat dari keempat komponen manajemen tersebut. 

 

2.3 Kurikulum Diferensiasi bagi Program 

Kelas Akselerasi 

Perbedaan antara kelas akselerasi dengan kelas 

reguler tidak hanya dilihat dari segi kemampuan 

siswanya, namun juga dari hal yang lain salah satunya 
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kurikulum yang digunakan. Kurikulum kelas akselerasi 

jelas berbeda dengan kurikulum kelas reguler, dalam 

kelas akselerasi kurikulum yang digunakan adalah 

kurikulum diferensiasi.  

Pemahaman tentang kurikulum diferensiasi tidak bisa 

lepas dari hakikat pengertian kurikulum, maka pada 

bagian ini akan dibahas mengenai pengertian kurikulum 

menurut pendapat para ahli sebagai pengantar guna 

membahas tentang kurikulum diferensiasi.  

Menurut Beanchamp (dalam Akbar, 2011) kurikulum 

dipahami sebagai dokumen tertulis yang berisi bahan-

bahan, namun pada dasarnya merupakan rencana 

pendidikan bagi orang-orang selama mengikuti pendidik-

an yang diberikan oleh sekolah. Hal senada juga 

dinyatakan dalam BSNP (2007) bahwa kurikulum 

merupakan seperangkat rencana dan peraturan mengenai 

tujuan, isu dan bahan pelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Glatthorn 

(dalam, Supriyanto, 2012) kurikulum adalah perencanaan 

yang disiapkan sebagai pedoman belajar dalam sekolah 

yang pada umumnya dimunculkan dalam dokumen dan 

ditetapkan dalam kelas. 

Ketiga pernyataan diatas memiliki persamaan konsep 

tentang kurikulum, dimana point penting dalam 

pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana dan 

didokumenkan secara tertulis. Melalui pernyataan diatas, 

maka dapat dipahami bahwa kurikulum merupakan 

suatu seperangkat rencana pedoman penyelenggaraan 
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pembelajaran, yang dibuat dalam wujud dokumen-

dokumen yang tertulis.  

Kurikulum diferensiasi menurut Supriyanto (2012) 

sebagai “kegiatan perencanaan, pendokumentasian dan 

mengubah kurikulum menjadi lebih menantang sesuai 

dengan kemampuan siswa akselerasi yang mempunyai 

karakter lebih cepat belajar, mampu menyelesaikan 

problem lebih cepat maupun keunggulan lain”. Lebih 

lanjut Tomlinson & Jarvis (dalam Supriyanto, 2012) 

menjelaskan kurikulum diferensiasi dalam kelas layanan 

CI dapat dimunculkan sebagai berikut: 

a. Menghilangkan materi kurikulum yang sudah dikuasai 

oleh siswa. 
b. Menambah materi baru dengan menjadikan kurikulum 

menjadi berbeda. 

c. Menambah bahan kerja bagi siswa cerdas istimewa. 
d. Menuliskan bahan baru yang disesuaikan dengan 

kebutuhan siswa cerdas istimewa. 

 

Implementasi kurikulum diferensiasi dalam kelas 

layanan cerdas istimewa, dapat dimunculkan melalui 

beberapa alternatif. Melalui hal tersebut dipahami bahwa 

penerapan kurikulum diferensiasi sangat bermanfaat bagi 

siswa yang memiliki kecerdasan istimewa. 

 

2.4 Evaluasi Program 

Pembahasan tentang evaluasi, semestinya dimulai 

dari pengertian evaluasi itu sendiri. Pendapat tentang 

evaluasi tentu akan bermacam-macam tergantung dari 

paradigma masing-masing ahli. Menurut Rose & Nyre 

(1977) evaluasi merupakan sebuah proses yang dilakukan 

oleh sekelompok ahli yang professional terhadap suatu 

program guna menentukan tindakan berikutnya. 
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Pernyataan diatas dapat dipahami bahwa konteks 

evaluasi dalam hal ini meliputi suatu pertimbangan 

terhadap suatu progam untuk menentukan tindakan 

berikutnya.  

Senada dengan pendapat Rose & Nyre, Sufflebeam & 

Shinkield (2007) berpendapat bahwa evaluasi adalah 

pengumpulan dan analisis informasi yang berkualitas 

bagi pengambil keputusan. Kedua pendapat tersebut 

sama-sama memberikan pandangan bahwa evaluasi 

dilakukan oleh para ahli professional/ pakar yang 

melakukan evaluasi terhadap suatu program, guna 

mengambil sebuah keputusan tentang tindak lanjut dari  

program tersebut. 

Secara teoritis evaluasi program mempunyai enam 

ciri, yaitu:  

Pertalian menyeluruh, konsep-konsep inti, hipotesis-
hipotesis teruji mengenai bagaimana prosedur evaluasi yang 

menghasilkan hasil yang diharapkan, prosedur yang dapat 

diterapkan, persyaratan etika, dan kerangka umum 
untuk mengarahkan praktik evaluasi program dan 

melaksanakan penelitian mengenai evaluasi program 

(Stufflebeam & Shinkield, 2007). 

 

Melalui enam ciri tersebut, penyelenggaraan evaluasi 

program dapat terlaksana sesuai dengan tujuan evaluasi 

tersebut. Evaluasi dilakukan salah satunya bertujuan 

untuk memperbaiki dan memberikan keputusan terhadap 

suatu program (Arikunto, 2010).  

Evaluasi yang bertujuan untuk memperbaiki suatu 

program sering dikenal dengan model evaluasi formatif. 

Menurut Sukardi (2008) evaluasi ini formatif diperlukan 

apabila akan melakukan program-program perbaikan bagi 

siswa yang memerlukannya. Hal yang perlu digaris bawahi 
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bahwa dalam konteks evaluasi formatif ini lebih untuk 

melakukan suatu perbaikan terhadap suatu program yang 

sudah dirancang. 

Evaluasi formatif merupakan satu rangkaian dengan 

evaluasi sumatif, merupakan sebuah model evaluasi yang 

dilakukan untuk mengumpulkan informasi, guna 

menentukan keputusan (Sukardi, 2008). Berbeda dengan 

evaluasi formatif, evaluasi sumatif lebih fokus pada 

pengambilan suatu keputusan terhadap suatu program 

melalui informasi-informasi yang telah dikumpulkan. 

Menurut Arikunto (2012) terdapat poin penting dalam 

evaluasi program yakni pembahasan rangkaian kegiatan 

untuk melihat ketercapaian program melalui evaluasi dan 

tindak lanjut keputusan terhadap program tersebut. 

Melalui pendapat tersebut dapat dipahami, bahwa hasil 

akhir dari evaluasi program adalah pemberian keputusan 

tindak lanjut terhadap suatu program.  

Selain dilihat dari segi aspek tujuan evaluasi, 

dilakukannya evaluasi program dapat bermanfaat bagi 

pengambilan keputusan terhadap tindak lanjut bagi 

suatu program. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat 

Arikunto (2010) evaluasi program mmpunyai manfaat 

terutama terhadap pengambilan keputusan sebagai 

tindak lanjut suatu program yang sedang atau telah 

dilaksanakan. 

Terdapat empat macam kebijakan tindak  lanjutan 

yang dapat diambil setelah dilakukannya sebuah evaluasi 

terdahap suatu program sebagai berikut: 

1. Kegiatan tersebut dilanjutkan, karena program tersebut 

sangat bermanfaat. 
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2. Kegiatan tersebut tetap dilanjutkan tetapi dengan 
penyempurnaan, karena pelaksnaanya kurang lancar. 

3. Kegiatan tersebut dimodifikasi ulang, karena diketahui 

kemanfaatannya masih kurang tinggi. 

4. Kegiatan tersebut tidak dapat dilanjutkan, karena dari 
data yang terkumpul bahwa hasilnya kurang bermafaat 

(Arikunto, 2012). 

 

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Sukardi 

(2008) bahwa evaluasi merupakan proses yang menentu-

kan kondisi dimana suatu tujuan telah dapat tercapai. 

Proses penetuan kondisi ini, dipahami sebagai 

pengumpulan informasi guna membuat alternatif-alterna-

tif keputusan. 

Melalui beberapa pendapat diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa evaluasi merupakan serangkaian 

kegiatan yang dilakukan untuk mengumpul-kan 

informasi terhadap suatu obyek atau program, guna 

mengambil suatu keputusan berikutnya. Sedangkan 

dengan adanya evaluasi dapat bertujuan untuk 

memperbaiki suatu program, serta melalui evaluasi akan 

bermanfaat terhadap keputusan tindak lanjut terhadap 

suatu program. 

Keterkaitan evaluasi program layanan kelas akselerasi 

dalam penelitian ini, berupaya untuk mengumpulkan 

informasi guna melaksanakan perbaikan. Pelaksanaan 

penelitian evaluasi ini lebih mengarah pada tujuan 

evaluasi formatif dan buka dalam rangka memberikan 

keputusan terhadap tindak lanjut program akselerasi.  
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2.5 Model Evaluasi Program 

Keberhasilan kegiatan evaluasi terhadap suatu 

program tidak dapat terlepas dengan model evaluasi yang 

digunakan dalam pelaksanaannya. Salah satu tujuan 

adanya model evaluasi, yakni untuk mempermudah 

dalam mengumpulkan data-data/informasi berkaitan 

dengan program yang akan dievaluasi.  

Terdapat beberapa model evaluasi yang dapat 

digunakan dalam melakukan kegiatan evaluasi terhadap 

suatu program (Arikunto, 2010) sebagai berikut: 

1. Goal Oriented Evaluation Model 

Fokus pada model evaluasi ini adalah tujuan dari program 

yang sudah ditetapkan jauh sebelumnya, pelaksanaan 

evaluasi dilakukan secara berkesinambung, terus-menerus 
dan menge-cek sejauh mana program telah terlaksana. 

 

2. Goal Free Evaluation Model 

Model evaluasi ini tidak memperhatikan apa yang menjadi 

tujuan program, sehingga fokus dari model ini adalah melihat 
kinerja program dan hal-hal yang terjadi baik positif maupun 

negatif dalam pelaksanaan program. 

 

3. Formatif-Sumatif Evaliuation Model 

Merupakan model evaluasi yang menunjuk adanya tahapan 
dan lingkungan obyek yang dievaluasi. Model evaluasi ini 

dilakukan ketika program masih berjalan (Formatif) dan ketika 

program sudah selesai (Sumatif). 

 

4. Countinace Evaluation Model 

Model ini dikembangkan oleh Stake, dimana dalam model 

evaluasi ini menekannkan adanya pelaksanaan dua hal 

pokonk yakni deskripsi dan petimbangan. 

 

5. CSE-UCLA Evaluation Model 

Center for the Study of Evaluation University of California in Los 
Angeles. Dalam pelaksanaan model evaluasi ini, meliputi 

empat tahapan yakni 1). Needs Assessment, 2). Program 
Planning, 3). Formative Evaluation, 4). Sumative Evaluation.  
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6. CIPP Evaluation Model 

Model evaluasi ini dikembangkan oleh Stufflebeam dkk pada 

tahun 1967. Model evaluasi CIPP melakukan tindakan 
evaluasi yang mencakup empat sasaran evaluasi yakni 

konteks, input, proses dan produk. 

 

Evaluasi terhadap program akselerasi, pada dasarnya 

membutuhkan jenis model yang cocok untuk melakukan 

kegiatan evaluasi tersebut. Dilihat dari beberapa 

substansinya bahwa evaluasi ini juga berupaya untuk 

melihat hal yang melatar belakangi penyelenggaraan 

program, desain perencanaan program, pelaksanaan prog-

ram dan produk yang dihasilkan dari program terse-but. 

Selain dilihat dari keempat substansi tersebut, yang 

pada akhirnya evaluasi ini akan memberikan rekomendasi 

terhadap keberadan program. Apabila dilihat dari 

beberapa substansi yang ada, maka tidak semua model 

evaluasi cocok untuk digunakan sebagai model evaluasi 

program terebut. 

Dari keenam model evaluasi yang ada, terdapat salah 

asatu model evaluasi yang dapat digunakan dalam 

penelitian ini. Model evaluasi CIPP merupakan salah satu 

model yang cocok digunakan untuk melakukan evaluasi 

terhadap program akselerasi. 

Selain memberikan rekomendasi hasil evaluasi 

terhadap program, model ini juga berupaya untuk 

mengetahui dan mengumpulkan informasi mengenai hal-

hal yang melatar belakangi penyelenggaraan program 

(konteks), perencanaan program (input), pelaksanaan 

program (proses) dan hasil dari program tersebut 

(produk). Melalui beberapa hal tersebut, maka evaluasi 

terhadap program layanan kelas akselerasi di SMPN 1 
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Salatiga dilakukan dengan menggunakan model evaluasi 

CIPP (Context, Input, Process, Product). 

Fokus penilaian evaluasi dengan menggunakan model  

CIPP memang lebih menekankan pada empat komponen 

utama dalam evaluasi. Hal tersebut senada disampaikan 

Stufflebeam (2007) terdapat empat sasaran dalam sebuah 

pelaksanaan evaluasi yakni context, input, process dan 

product, selanjutnya Stufflebeam menjelaskan bahwa: 

Substansi dari evaluasi konteks adalah menilai 

kebutuhan, masalah, aset dan peluang, mengidentifikasi 

target populasi, mendiagnosa permasalahan dalam suatu 
lingkungan umum. Evaluasi masukan menilai pendekatan 

alternatif, rencana kerja, rencana kepegawaian, dan 

anggaran untuk kelayakan dan potensi efektivitas biaya 

untuk memenuhi kebutuhan sasaran dan mencapai 
tujuan. Evaluasi proses bertjuan untuk memberikan 

sebuah penilaian dalam implementasi kegiatan, serta 

memberikan umpan balik bagi kinerja staf. Evaluasi 
produk bertujuan untuk mengukur, mengintepretasikan 

dan menilai hasil pencapaian suatu program”(Stufflebeam, 

2007). 

 

Menurut Arikunto & Abdul Jabar (2009) apabila 

kegiatan evaluasi menggunakan model CIPP maka analisis 

program harus berdasarkan pada komponen-komponen 

tersebut (CIPP), komponen dalam model evaluasi CIPP 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Evaluasi konteks berupaya mengidentifikasi mengenai 

kebutuhan lingkungan yang belum terpenuhi, populasi 

sampel yang dilayani dan tujuan program/proyek. 

b. Evaluasi masukan berupaya mengidentifikasi tentang 

kemampuan awal dari komponen yang ada (siswa atau 
sekolah) dalam menunjang pelaksanaan program tersebut. 

c. Evaluasi Proses mengidentifikasi mengenai pelaksanaan 

dari suatu program yang dapat meliputi program apa yang 

akan dilaksanakan, siapa penyelenggara program terse-
but, waktu  pelaksanan program tersebut. 



26 
 

d. Evaluasi Produk berupaya untuk mengidentifikasi hal-hal 
atau perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan program 

tersebut, serta ketercapaian dari pelaksanaan program. 

(Arikunto & Abdul Jabar, 2009). 

 

Melalui beberapa pendapat tersbut, dapat dipahami 

bahawa kegiatan evaluasi dengan model CIPP baik 

menurut Stufflebeam maupun Arikunto harus 

menganalisis program berdasarkan komponen-komponen-

nya. Dalam penelitian ini model evaluasi yang dipilih 

adalah model evaluasi CIPP, hal ini dikarenakan bahwa 

komponen-komponen dalam penyelenggaraan program 

layanan kelas akselerasi dapat dianalisis menggunakan 

model CIPP. 

Pendapat yang sama dengan pernyataan Stufflebeam 

dan Arikunto tentang substansi komponen CIPP juga 

disampaikan Wirawan (2012) sebagai berikut:  

Evaluasi konteks pada berupaya mengidentifikasi dan 

menilai kebutuhan-kebutuhan yang mendasari disusun-
nya suatu pogram, evaluasi masukan mengidentifikasi 

dan menilai program, SDM, Sarpras, Pembiayaan, Prose-

dur kerja, perencanaan, pada evaluasi proses menilai ten-
tang wujud program, pelaksana, waktu pelaksanaan dan 

anggaran, evaluasi product berupaya menilai tentang hasil 

dan ketercapaian program tersebut 

 

Berdasarkan uraian pendapat diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa analisis dalam penyelenggaraan 

program layanan kelas akselerasi dapat dinilai dari 

kontkes, input, proses dan produk, walaupun dari segi 

produk program ini belum menghasilkan lulusan sehingga 

komponen produk dinilai dari produk selain lulusan.  

Penyelenggaraan evaluasi dengan model CIPP, pada 

dasarnya memiliki empat pengaturan keputusan yaitu 

Homeostatic, Incremental, Neomobilistic dan Metamorphic 



27 
 

(Rose & Nyre, 1977). Lebih lanjut Rose & Nyre 

menjelaskan bahwa keputusan homeostatic merupakan 

keputusan yang ditujukan untuk mempertahankan status 

quo. Keputusan Incremental merupakan keputusan yang 

diambil guna melakukan perbaikan-perbaikan terhadap 

suatu program.  

Keputusan Neomobilistic keputusan yang diambil guna 

memecahkan permasalahan yang signifikan. Sedangkan 

keputusan Metamorphic keputusan yang diambil untuk 

melakukan perubahan yang menyeluruh terhadap suatu 

program. 

Pengaturan keempat keputusan tersebut menjadi 

kunci terhadap keberadaan tindak lanjut suatu program. 

Melalui penggunakan model CIPP maka akan dapat 

diketahui hasil evaluasi program terebut masuk dalam 

keputusan Homeostatic, Incremental, Neomobilistic atau 

Metamorphic.. 

Pelaksanan evaluas dengan model CIPP, memberikan 

fokus evaluasi terhadap empat komponen yaitu Context, 

Input, Process dan Product yang merupakan satu rangkai-

an keutuhan. Namun dalam pelaksanannya dimungkin-

kan untuk melakukan evaluasi dengan menggunakan 

satu atau dua jenis komponen saja. Menurut Stufflebeam 

(1983) dalam pelaksanaan evaluator bisa saja melakukan 

satu atau kombinasi dari dua jenis evaluasi tersebut dan 

tidak harus menggunakan keempatnya. 

Melaui pendapat diatas maka dapat dipahami bahwa 

dalam pelaksanaan evaluasi dengan menggunakan model 

CIPP, evaluator dimungkinkan hanya menggunakan satu 

atau dua dari komponen CIPP. Oleh karena itu pendapat 
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Stufflebeam diatas akan dijadikan acuan dalam evaluasi 

program layanan kelas akselerasi di SMPN 1 Salatiga 

Kegiatan evaluasi dengan model CIPP yang dilaksana-

kan terhadap Program layanan kelas akselerasi di SMPN 1 

Salatiga, pada dasarnya tidak dievaluasi sampai 

komponen produk. Berdasarkan hasil penjajakan awal 

disekolah tersebut, diketahui bahwa program tersebut 

belum menghasilkan sebuah lulusan.  

Hal tersebut, menjadi salah satu alasan mengapa 

evaluasi ini dilaksanakan hanya sampai pada tahap 

komponen koteks, input dan proses. Keterbatasan 

kompon-en yang dievaluasi, khususnya mengenai produk. 

Hal tersebut akan dapat menjadi tugas lembaga untuk 

meningkatkan upaya perbaikan demi menghasilkan 

produk yang baik. 

Dengan demikian, adanya upaya perbaikan untuk 

menghasilkan produk yang baik, menjadi indikator bahwa 

keputusan yang diambil dalam evaluasi ini bukan 

keputusan Homeostatic. Keputusan yang diambil juga 

bukan merupakan keputusan Neomobilistic dan bukan 

juga Metamorphic. Adanya indikator untuk melakukan 

upaya perbaikan secara terus menerus, memberikan 

penekanan bahwa pengaturan keputusan yang diambil 

dalam evaluasi ini adalah keputusan  Incremental.  

Salah satu dasar pertimbangan evaluasi program 

layanan kelas akslerasi memilih keputusan Incremental, 

akan adanya upaya perbaikan secara terus menerus 

terhadap program tersebut guna menghasilkan produk 

yang baik.  
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2.6 Hasil Penelitian Relevan 

Hasil penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Sri 

Rahayu. 2007. Evaluasi Program Akselerasi di SMAN 1 

Karanganyar  Tahun Ajaran 2006/2007. Tesis Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Penelitian evaluasi ini dilaku-

kan dengan menggunakan model CIPP. Hasil penelitian 

tersebut menyatakan bahwa program  Akselerasi di SMAN 

1 Karanganyar sangat baik dan relevan dengan kebutuh-

an belajar siswa. Sedangkan dari segi sarana dan 

prasarana menunjukkan kondisi yang sangat baik. 

Hasil penelitian yang relevan juga dilakukan oleh Dwi 

Astutik. 2013. Evaluasi Program Akselerasi di SMAN 1 

Karanganyar Tahun Ajaran 2012/2013. Menyatakan 

bahwa program akselerasi yang pada mulanya 

diperuntukan bagi siswa yang memang benar-benar 

memiliki kecerdasan istimewa, bergeser menjadi 

pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat yang mampu 

dan kaya untuk memasukkan anaknya menjadi peserta 

didik dalam program tersebut. 

Program akselerasi berjalan kurang sesuai dengan 

tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Pemerintah 

perlu mengambil kebijakan untuk melakukan perbaikan 

dalam penyelenggaraan program akselerasi di SMAN 1 

Karanganyar untuk melakukan evaluasi terhadap sekolah 

penyelenggara program tersebut. 

Hasil penelitian lain tentang program akselerasi juga 

dilakukan oleh Iman Mutasin, 2009 dengan  judul 

Implementasi Manajemen Program Kelas Akselerasi pada 

SMPN 3 Malang, hasil penelitian tersebut menyatakan 

bahwa penyelenggaraan program akselerasi di SMPN 3 
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Malang telah terselenggara dengan baik, dimana dilihat 

dari empat proses yaitu: perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan dan evaluasi.  

Selain itu juga terdapat hasil penelitian yang dilaku-

kan oleh Niken Asih Santjono. 2010. Pengelolaan Program 

Akselerasi di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Malang. 

Tesis. UM. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa 

pelaksanaan program akselerasi di SMAN 3 Malang telah 

dilaksanakan sesuai dengan input dan proses yang baik 

dan berkualitas sesuai dengan perencanaan sehingga 

menghasilkan output  yang baik. 

Hasil peneltian relevan dilakukan oleh Susan 

Scrivener dan Michael J. Weiss. Two-Year Results from an 

Evaluation of Accelerated Study in Associate Programs 

(ASAP) for Developmental Education Students. New York. 

2013. New York University. Hasil evaluasi selama dua 

tahun terhadap program akselerasi pendidikan di New 

York University, evaluasi ini dilaksanakan guna menilai 

dampak dari penyelenggaraan program akselerasi 

pendidikan di New York University. Hasil dari penelitian 

ini menyatakan bahwa  pembiayaan program ini bagi 

mahasis-wa termasuk hemat, kurikulum, pelayanan 

terhadap siswa, serta sesuai perencanaan siswa mampu 

lulus dalam waktu dua tahun. Evaluasi terhadap ASAP 

menyatakan progrm ini sangat bermanfaat, pada tahun 

2014 CUNY berencana untuk melayani lebih dari tiga kali 

lipat peserta didik. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

oleh Dwi Astutik dan Sri Rahayu, keduanya memberikan 

sebuah kesimpulan yang berbeda melalui hasil penelitian 
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tentang evaluasi yang dilakukan terhadap program kelas 

akselerasi. Penelitian yang Dwi Astutik menyatakan 

bahwa penyelenggaraan program kelas akselerasi kurang 

sesuai dengan tujuan dan perencanaan yang telah dibuat, 

sehingga perlu dilakukan perbaikan lagi terhadap 

penyelenggaraan program tersebut. 

Sedangkan hasil penelitian Sri Rahayu menyatakan 

bahwa penyelenggaraan program kelas akselerasi sangat 

bermanfaat dan mampu memberikan pelayanan bagi 

siswa yang tergolong kategori cerdas. Sedangkan hasil 

penelitian dari Iman Mutasin dan Niken Asih Santjono 

keduanya, hasil kedua penelitian tersebut menyatakan 

bahwa penyelenggaraan program kelas akselerasi telah 

terselenggara dengan baik.    

Selain itu,hasil evaluasi selama dua tahun yang 

dilakukan di New York University juga menyatakan bahwa 

program akselerasi juga memberikan manfaat yang besar 

dan terselenggara dengan baik. Melalui beberapa hasil 

penelitian tersebut, dapat memberikan gambaran tentang 

evaluasi terhadap penyelenggaraan program akselerasi. 

Penelitian evaluasi terhadap penyelenggaraan program 

layanan kelas akselerasi di SMPN 1 Salatiga, berupaya 

menganalisis penyelenggaraan program tersebut dan 

melihat hasil dari evaluasi tersebut apakah termasuk 

dalam kategori baik atau tidak 

 

2.7 Kerangka Berfikir Penelitian 

Evaluasi terhadap penyelenggaraan program layanan 

kelas akselerasi di SMPN 1 Salatiga, bertujuan untuk 

mengukur pelaksanaan program tersebut. Model evaluasi 
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yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

evaluasi CIPP (context, input, process dan product), namun 

demikian kegiatan evaluasi yang dilaksanakan terhadap 

program kelas akselerasi di SMPN 1 Salatiga dengan 

model CIPP ini hanya melakukan penilaian sampai tahap 

proses. Secara teoritis bahwa pelaksanaan evaluasi 

dengan menggunakan model CIPP dapat dilaksanakan 

hanya dengan kombinasi satu atau dua komponen saja. 

Menurut Stufflebeam (1983) dalam pelaksanaan evaluator 

bisa saja melakukan satu atau kombinasi dari dua jenis 

evaluasi tersebut dan tidak harus menggunakan 

keempatnya. 

Program layaan kelas aselerasi di SMPN 1  Salatiga 

belum menghasilkan sebuah produk/lulusan, sehingga 

tidak dimungkinkan untuk melakukan evaluasi sampai 

dengan komponen produk. Kegiatan evaluasi terhadap 

komponen konteks dalam penyelenggaraan program 

layanan kelas akselerasi berupaya untk mengumpulkan 

informasi mengenahi kebutuhan-kebutuhan yang menjadi 

latar belakang dari penyelenggaraan program kelas 

akselerasi di SMPN 1 Salatiga. Penilaian terhadap 

kompnen input meliputi program, perencanaan program, 

alokasi sumber, sumber daya manusia, anggaran dan 

prosedur pelaksanaan program.  

Penilaian terhadap komponen evaluasi proses 

berupaya melakukan pengumpulan informasi mengenai 

program yang dibuat, pelaksana dan penanggungjawab 

program, waktu pelaksanaan dan pembiayaan program. 

Berdasarkan tujuan penelitian ini, bahwa kegiatan 

evaluasi terhadap program layanan kelas akselerasi 
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berupaya untuk menganalisis program layanan tersebut 

melalui ketiga komponen terdapat di dalam model CIPP.  

Melaui hasil analisis ketiga komponen tersebut, nanti-

nya akan dilakukan sebuah analisis sesuai dengan ketiga 

komponen yang terdapat di dalam model evaluasi CIPP. 

Berikutnya melalui hasil analisis tersebut, yang nantinya 

akan menghasilkan sebuah kesimpulan terhadap evaluasi 

penyelenggaraan program layanan kelas akselerasi di 

SMPN 1 Salatiga. 

Program layanan kelas akselerasi telah diselenggarkan 

sejak tahun 2002, pada penelitian sebelumnya tentang 

evaluasi program kelas akselerasi yang dilakukan oleh Sri 

Rahayu (2007) di SMAN 1 Karanganyar sebuah memberi-

kan kesimpulan bahwa program akselerasi di SMAN 1 

Karanganyar adalah baik. Namun hasil penelitian serupa 

juga dilakukan oleh Dwi Astutik (2013) di SMAN 1 

Karanganyar menyimpulakan bahwa penyelenggaraan 

program akselerasi tidak di dasarkan atas kebutuhan 

yang belum terpenuhi, namun atas berdasarkan 

kebutuhan masyarakat kaya yang ingin menyekolahkan 

anaknya menjadi pesertadidik kelas akselerasi di SMAN 1 

Karanganyar. 

Melaui hasil penelitian tersebut, pelaksanaan 

penelitian evaluasi ini berupaya melihat apakan 

penyelenggaraan program akselerasi di SMPN 1 Salatiga 

masuk dalam kategori baik atau kurang.  Gambaran 

mengenai kerangka berfikir penelitan evaluasi 

penyelenggaraan program layanan kelas akselerasi dapat 

dilihat sebagai berikut: 
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 Gambar 2.7 
Kerangka berfikir penelitian 

 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
 

 

 

   Program Layanan Kelas 
Akselerasi 

Evaluasi Context: 

Kebutuhan-kebutuahn yang 
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Evaluasi Input: 

program, perencanaan 

program, alokasi sumber, 

sumber daya manusia, 

anggaran dan prosedur 

pelaksanaan program 

 

 

Evaluasi Process: 

program yang dibuat, 

pelaksanan program, 

penaggungjawab program, 

waktu pelaksanaan dan 

pembiayaan program 

 


