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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran Umum Sekolah 

SMPN 1 Salatiga merupakan sekolah negeri yang telah 

berdiri sejak zaman penjajahan Belanda, dahulu sering 

disebut dengan MULO (Meer Uitgebreit Lager Onderwijs). 

SMPN 1 Salatiga memiliki luas lahan 9.128 m2, dengan 

luas lantai 3.857,36 m2. 

Dalam menyelenggarakan program pendidikan bagi 

sekolah, SMPN 1 Salatiga memiliki Visi “Mewujudkan 

Pelayanan Terbaik dalam Membentuk Insan Berkualitas 

Terdepan dalam Iman dan taqwa serta Ilmu Pengetahuan 

dan Terknologi”. Selain itu SMPN 1 Salatiga memiliki 

slogan GRISSA: Giat, Rajin, Iman dan Intelek, Siap, Sigap, 

aktif. 

Sebagai salah satu sekolah negeri, SMPN 1 Salatiga 

telah memperoleh penilaian akreditasi sekolah dengan 

nilai “A”(nilai 97,0), selain itu sekolah ini juga berhasil 

memperoleh sertifikasi ISO: 9001:2008 dari lembaga 

sertifikasi Global Group pada tahun 2009. Hal tersebut 

merupakan sebuah prestasi yang luar biasa dalam 

menyelenggarakan program pendidikan di sekolah 

tersebut (Sumber: Dokumen profil SMPN 1 Salatiga). 

Sedangkan dari segi penyelenggaraan pendidikan di 

SMPN 1 Salatiga, terdapat dua program pembelajaran 

yakni program Intra Kurikuler dan Ekstra Kurikuler. 

Program Intra Kurikuler sekolah meliputi program 

pembelajaran kelas reguler dan akselerasi, sedangkan 
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program Ekstra Kurikuler terdiri dari program wajib, 

penunjukan dan pilihan. 

Apabila dilihat dari segi kualitas sumber daya 

pengajarnya, secara menyeluruh jumlah pengajar di 

SMPN 1 Salatiga sebanyak 55 orang guru, sebesar 24% 

diantaranya berpendidikan S2 dan 95% berpedidikan S1. 

Selain itu, dari 55 orang guru yang ada terdapat 50 guru 

yang telah memiliki sertifikasi sebagai tenaga pendidik. 

Sebagai salah satu sekolah di Salatiga, SMPN 1 

memiliki kriteria dalam menerima siswa peserta didik. 

Tidak semua calon peserta didik yang mendaftar di SMPN 

1 Salatiga dapat diterima sebagai pesertadidik. Proses 

seleksi yang dilakukan sekolah dalam menerima calon 

siswa baru melalui beberapa tahapan. 

Seleksi mulai dari tahapan pendaftaran, seleksi 

administrasi, tes akademik, sampai dengan proses 

wawancara, menjadi prosedur yang telah dilaksanakan 

oleh SMPN 1 Salatiga. Dengan demikian calon siswa yang 

diterima menjadi peserta didik di SMPN 1 Salatiga, 

merupakan siswa yang memiliki kemampuan secara 

akademik dan telah lulus dalam proese seleksi yang 

dilakukan oleh pihak sekolah.  

 

4.2 Hasil Penelitian Evaluasi Program Layanan 

Kelas Akselerasi SMPN 1 Salatiga 

Mengacu pada rumusan penelitian tentang bagaimana  

context, input dan process penyelenggaraan program 

layanan kelas akselerasi di SMPN 1 Salatiga 2013/2014, 

akan dibahas nantinya berdasarkan data penelitian. Hasil 

pengumpulan data dalam penelitian ini, nantinya dilaku-
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kan penggolongan terhadap data yang telah diperoleh, 

sesuai dengan komponen evaluasi yang digunakan yakni 

komponen context, input dan process. Sehingga pada 

akhirnya akan memudahkan dalam melakukan 

pembahasan dan penarikan kesimpulan.  

 

4.2.1 Evaluasi Context Program Layanan Kelas 

Akselerasi SMPN 1 Salatiga 

Penyelenggaraan program layanan kelas akselerasi di 

SMPN 1 Salatiga, menjadi salah satu solusi yang di pilih 

oleh pihak sekolah untuk menjawab kebutuhan-

kebutuhan yang belum terpenuhi dalam sekolah tersebut. 

Salah satu kebutuhan yang belum terpenuhi bagi SMPN 1 

Salatiga yakni pemberian layanan terhadap siswa yang 

memiliki kategori cerdas istimewa (IQ ≥ 130) dalam 

melaksanakan proses pembelajaran. 

Kebutuhan tersebut mulai muncul yang diawali 

dengan diselenggarakannya program RSBI oleh SMPN 1 

Salatiga pada Tahun Ajaran 2010/2011 sampai dengan 

Tahun Ajaran 2012/2013. Melalui program tersebut 

sekolah melakukan identifikasi terhadap siswa-siswa yang 

memiliki IQ ≥ 130 dan ternyata jumlahnya mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut juga 

disampaikan oleh Kor. Program Akselerasi sebagai 

berikut:  

Bahwa setiap tahun, jumlah siswa yang memiliki 
kecerdasan ≥ 130 mengalami peningkatan jumlahnya 

(Wawancara Kord.Prog. Akselerasi, 13 Januari 2015). 

 

Melalui pernyataan diatas bahwa di SMPN 1 Salatiga 

memang terdapat siswa yang memiliki IQ ≥ 130 
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pernyataan tersebut juga diperkuat dengan data tabel 

mengenai siswa yang memiliki IQ ≥ 130 selama tiga tahun 

terakhir sebagai berikut: 

Tabel. 4.1 

 Jumlah Siswa yang Memiliki IQ ≥ 130 

 Tiga Tahun Terakhir 

 

Tahun Ajaran 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

Jumlah siswa yang diterima 

jalur RSBI 

180 240 240 

Jumlah siswa yang memiliki 
IQ ≥ 130 

17 31 40 

Persentase 9,4% 12,9% 16,7% 

Sumber: Dokumen Sekolah 2013 

 

Berdasarkan pada hasil wawancara dan data tabel 

diatas, dapat disimpulkan bahwa di SMPN 1 Salatiga 

terda-pat siswa yang memiliki IQ ≥ 130 dan dari segi 

jumlahnya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. 

Dijelaskan lebih lanjut bahwa jumlah siswa yang memiliki 

IQ ≥ 130 untuk tahun 2010/2011 sebanyak 17 orang 

siswa, tahun 2011/2012 sebanyak 31 orang siswa dan 

tahun 2012/2013 sebanyak 40 orang siswa. Dengan 

adanya peningkatan dari segi jumlah, maka sangat 

disayangkan apabila siswa yang memiliki IQ ≥ 130 

tersebut digabung dengan siswa-siswa lain yang memiliki 

kemampuan IQ ≤ 130 dalam proses pembelajaran di kelas. 

 

Hal ini karena siswa yang memiliki IQ ≥ 130 cenderung 

lebih mudah dalam memahami materi yang disampaikan 

oleh guru, sehingga dari segi penguasaan materi mereka 

tidak membutuhkan waktu yang relatif lama dibandingkan 

siswa dengan kemampuan biasa. 
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Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan 

Kord. Program sebagai berikut: 

Siswa yang memiliki IQ ≥ 130 cenderung lebih cepat 

mengalami kebosanan dalam belajar, karena mereka tidak 
membutuhkan waktu yang lama untuk menangkap materi 

pelajaran sedangkan siswa kategori kecerdasan dibawahnya 

butuh waktu yang relatif lama, sehingga siswa yang 
memiliki IQ ≥ 130  harus mengunggu siswa kategori 

dibawahnya untuk memahami materi pelajaran dan 

munculah rasa kebosanan tersebut 
(Wawancara dengan Kord. Akselerasi,13 Januari 2015 ) 

 

Melalui hasil wawancara diatas, terdapat permasalahan 

yang dialami oleh siswa yang memiliki IQ ≥ 130 yakni siswa 

mengalami rasa kebosanan dalam proses pembelajar-an, 

hal tersebut terjadi karena siswa yang memiliki IQ ≥ 130 

harus menunggu siswa yang memiliki kecerdasan di 

bawahnya untuk memahami materi pelajaran. Sebuah 

kondisi yang dialami oleh siswa yang memiliki IQ ≥ 130 di 

SMPN 1 Salatiga, menjadi sebuah kebutuhan yang harus 

segera dipenuhi oleh pihak sekolah. Sehingga untuk 

menjawab kebutuhan yang ada pada SMPN 1 Salatiga, 

yakni memberikan pelayanan terhadap anak yang memiliki 

IQ ≥ 130 sekolah menyelenggarakan program layanan kelas 

akselerasi. 

Selain dilihat dari segi pemberian layanan terhadap 

siswa yang memiliki IQ ≥ 130, penyelenggaraan program 

akselerasi juga untuk menjawab kebutuhan lain yakni 

terhadap efektivitas sarana dan prasarana yang telah ada 

pasca ditutupnya program RSBI. Sarana dan prasarana 

yang dimiliki oleh sekolah akan menjadi kurang maksimal 

dan akan membebani sekolah dalam pemeliharaannya. 

Oleh karena itu sekolah perlu memberikan sebuah solusi 

untuk menjawab kebutuhan tersebut. Penyelenggaran 
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program akselerasi, menjadi solusi yang dilakukan sekolah 

untuk menjawab kebutuhan tersebut. Hal tersebut juga 

disampaikan oleh Komite Sekolah sebagai berikut: 

Penyelenggaraan program akselerasi merupakan upaya 

untuk memanfaatkan sumber manusia dan sarpras yang 

telah ada pasca ditutupnya program RSBI” (Wawancara 

Komite Sekolah, 18 Febuari 2015). 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selain 

memberikan pelayanan terhadap siswa yang memiliki 

kecerdasan istimewa, penyelenggaraan program layanan 

kelas akselerasi ini juga merupakan salah satu strategi 

pemanfaatan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh 

SMPN 1 Salatiga pasca ditutupnya program RSBI.  

Disamping melihat kebutuhan-kebutuhan yang 

menjadi dasar dalam penyelenggaraan program akselerasi, 

sekolah juga mempertimbangkan aspek potensi/aset yang 

dimilki oleh sekolah guna mendukung penyelenggaraan 

program akselerasi. Potensi tersebut tentu merupakan 

potensi yang telah dimiliki oleh sekolah sebagai faktor 

pendukung proses pembelajaran disekolah. 

Terdapat beberapa potensi yang ada pada SMPN 1 

Salatiga untuk menyelenggarakan program kelas akselerasi 

guna menjawab kebutuhan bagi sekolah. Siswa yang 

memiliki IQ ≥ 130 menjadi potensi utama bagi sekolah 

dalam menyelenggarakan program tersebut. Selain menjadi 

dasar kebutuhan sekolah, siswa yang memiliki IQ ≥ 130 

merupakan sebuah modal atau potensi yang dimiliki oleh 

sekolah guna menyelenggarakan sebuah program untuk 

menjawab kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi. 

Potensi yang kedua yang dimiliki oleh SMPN 1 Salatiga 

adalah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah 
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yang merupakan fasilitas dari program RSBI meliputi 

ruang kelas, AC, lab komputer, lab bahasa, ruang diskusi, 

sumber daya guru yang berkualitas dan dukunga komite 

sekolah. Sarpras tersebut merupakan faktor pendukung 

bagi sekol-ah dalam melaksanakan proses pembelajaran di 

SMPN 1 Salatiga. 

Melalui potensi-potensi dan aset-aset yang dimliki oleh 

SMPN 1 Salatiga, menjadi sebuah modal utama bagi sekol-

ah untuk menyelenggarakan program akselerasi. Selain 

melihat potensi dan aset dari SMPN 1 Salatiga untuk 

menyelenggarakan program akselerasi, peluang bagi sekol-

ah untuk menyelenggarakan program akselerasi sangat 

terbuka. Hal tersebut dibuktikan melalui hasil analisis 

SWOT studi kelayakan terhadap SMPN 1 Salatiga dalam 

menyelenggarakan program akselerasi. Hasil analisis 

SWOT tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 4.2 

Hasil Analisis SWOT Studi Kelayakan 

 SMPN 1 Salatiga 

Faktor 

Internal 

X Faktor 

Eksternal 

Y 

Strengths 4,709 Opportunities 4,883 

Weknesses 4,475 Thearts 3,489 

Selisih 0,234  1,394 

Sumber: Dokumen Program Akselerasi, 2013 
 

Melalui hasil analisis SWOT, dapat memberikan sebuah 

gambaran dan pertimbangan bahwa SMPN 1 Salatiga 

memiliki posisi yang kuat (4,709) dan berpeluang (4,883). 

Berdasarkan hasil SWOT diatas, bahwa strategi yang 

direkomendasikan adalah progresif dan dimungkinkan 

untuk membuka program layanan kelas akselerasi. Jika 
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dilihat dari sisi peluang yang lain, prospek penyelenggara-

an program layanan kelas akselerasi SMPN 1 Salatiga 

menurut koordinator program sebagai berikut: 

Bahwa di Kota Salatiga belum pernah ada sekolah yang 

menyelenggarakan program layanan kelas akselerasi 

(Wawancara dengan Kepala Sekolah, 21 Januari 2015).  

 

Melalui hasil studi kelayakan, analisis SWOT dan 

belum adanya sekolah di Salatiga yang menyelenggarakan 

program layan-an kelas akselerasi, tentu menjadi sebuah 

peluang bagi SMPN 1 Salatiga untuk menyelenggarakan 

program akselerasi guna menjawab kebutuhan-kebutuhan 

yang bel-um terpenuhi. 

Selain itu respon masyarakat terhadap penyelenggara-

an program akselerasi sangat baik, hal tersebut disampai-

kan oleh Kepala Sekolah sebagai berikut: 

Pada saat dilakukan sosialisasi layanan kelas 

akselerasi, yang hadir lebih dari 100 orang siswa dan 
bersama orang tua murid (Wawancara dengan Kepala 

Sekolah, 21 Januari 2015). 

 

Melalui hasil wawancara diatas, maka dapat dipahami 

bahwa penyelenggaraan program layanan kelas akselerasi 

merrupakan upaya untuk menjawab kebutuhan  masyara-

kat untuk memberikan layanan terhadap di siswa yang 

memiliki kecerdasan istimewa. 

Dengan demikian dapat dismpulkan bahwa tujuan dari 

diselenggarakannya program layanan kelas akselerasi di 

SMPN 1 Salatiga, yakni untuk menjawab kebutuhan dalam 

memberikan pelayanan terhadap siswa  yang memiliki IQ ≥ 

130 dan efektivitas sarana dan prasarana yang dimiliki 

oleh sekolah. 
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4.2.2 Evaluasi Input Program Layanan Kelas Akselerasi 

SMPN 1 Salatiga 

Evaluasi terhadap komponen input program layanan 

kelas akselerasi meliputi program, perencanaan program, 

alokasi sumber, sumber daya manusia, anggaran, prosedur 

pelaksanaan program. 

Berdasarkan kebutuhan dan peluang yang dimiliki oleh 

SMPN 1 Salatiga, sekolah telah memiliki solusi alternatif 

untuk menjawab kebutuhan tersebut. Penyelenggaraan 

terhadap program layanan kelas akselerasi merupakan 

sebuah solusi yang dilakukan oleh SMPN 1 Salatiga untuk 

menjawab kebutuhan-kebutuhan tersebut.  

Dalam hal ini, SMPN 1 Salatiga telah memperoleh ijin 

penyelenggaraan program layanan kelas akselerasi dari 

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah melalui Surat 

Keputusan No 420/12468, yang menyatakan bahwa SMPN 

1 Salatiga sebagai sekolah penyelenggara program layanan 

kelas akselerasi Tahun Ajaran 2013/2014.  

Perencanaan penyelenggaraan program kelas akselerasi 

juga didasarkan pada hasil analisis SWOT dan Studi 

Kelayakan yang diajukan pihak sekolah kepada Walikota 

Salatiga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas 

Pendidikan Provinsi (Proposal Program Akselerasi, 2013 ). 

Beberapa hal terkait dengan perencanaan penyelenggaraan 

program akselerasi yang telah dipersiapkan oleh sekolah 

meliputi kalender akademik pendidikan program akselerasi, 

jadwal pelajaran dan Job Description tentang pengurus 

program akselerasi. 

Kalender pendidikan pada program akselerasi disusun 

untuk merancang masa studi siswa kelas akselerasi selama 
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tiga studi kelas akselerasi. Dalam kelas program akselerasi, 

istilah studi sama artinya dengan istilah semester pada 

kelas reguler. Perbandingan masa pendidikan antara siswa 

kelas akselerasi dan reguler dapat dilihat melalui tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 4.3  
Perbandingan Masa Studi 

Kelas Akselerasi dengan Kelas Reguler 

       Sumber: Wawancara Kord. Program, data diolah 

 

Melalui data diatas dapat dijelaskan bahwa program 

layanan kelas akselerasi memiliki waktu masa studi 2 

tahun, dengan rincian sebagai berikut akselerasi 1 (studi 1, 

2 dan 3) untuk tahun pertama dan akselerasi 2 (studi 1, 2 

dan 3) untuk tahun ke 2. Hal tersebut berbeda dengan 

kelas reguler yang menyelesaikan masa studi selama 3 

tahun yakni kelas VII, VIII, IX yang masing-masing kelas 

diselesaikan ditempuh dua semester. Walaupun masa studi 

kelas akselerasi dan kelas reguler memiliki perbedaan, 

namun untuk kegiatan Ujian Akhir Sekolah dan Ujian 

Akhir Nasional dilaksanakan secara bersama.  

Dalam segi perencanaan program layanan kelas 

akselera-si, sekolah juga mempersiapkan kalender 

pendidikan bagi kelas akselerasi untuk setiap tahun 

ajaran. Hal tersebut bertujuan untuk mengatur agenda 

kegiatan pembelajaran pada kelas akselerasi. Selain itu, 

Kelas Akselerasi Studi Kelas Reguler Semester 

Akselerasi I Studi 1 Kelas VII Semester I 

Studi 2 Semester II 

Studi 3 Kelas VIII Semester I 

Akselerasi II Studi 1 Semester II 

Studi 2 Kelas IX Semester I 

Studi 3 Semester II 
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pada perencanaan program akselerasi sekolah melalui guru 

juga telah mempersiapkan program tahunan (Protan), 

program trisemester, silabus, dan jadwal pelajaran untuk 

mendukung pelaksanaan program akselerasi di SMPN 1 

Salatiga.  

Dalam kaitannya perencanaan prosedur pembelajaran 

kelas akselerasi meliputi persiapan program tahunan 

(PROTAN) yang disusun oleh setiap guru mata pelajaran 

selama 3 masa studi, program trisemesteran, silabus. 

Sedangkan dalam program trisemesteran/studi, guru 

menyusun rancangan program trisemesteran/studi untuk 

masa berlaku satu studi. Adapun kurikulum yang 

digunakan dalam pelaksanaan proses pembelajaran prog-

ram akselerasi yakni kurikulum KTSP  yang dimodifikasi 

dengan melakukan penyesuaian kebutuhan siswa.  

Sedangkan berkaitan dengan stuktur kepengurusan 

program akselerasi, secara sah telah ditetapkan struktur 

kepengurusan program layanan kelas akselerasi di SMPN 1 

Salatiga melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah No. 

800/289a/2013 tentang pembagian tugas guru sebagai 

pengurus program layanan kelas akselerasi. Melalui SK 

Kepala Sekolah tersebut, maka secara jelas bahwa program 

layanan kelas akselerasi memiliki struktur kepengurusan 

yang resmi (Terlampir). 

Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan program 

akselerasi di SMPN 1 Salatiga adalah tenaga pendidik yang 

yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidangnya. Tenaga 

pendidik yang mengajar di kelas akselerasi sebanyak 13 

yang terdiri dari 3 guru laki-laki dan 10 guru perempuan, 
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serta 4 orang guru berijazah S2 dan 9 orang guru berijazah 

S1 (Profil Sekolah, 2014). 

Dalam penyelenggaraan program layanan kelas 

akselerasi di SMPN 1 Salatiga terdapat beberapa fasilitas 

yang dimiliki oleh sekolah, baik fasilitas yang ada pada 

kelas reguler maupun fasilitas yang telah ada pasca 

penutupan prog-ram RSBI. Hal tersebut disampaikan oleh 

Waka. Sarpras sebagai berikut: 

Fasilitas yang dimiliki sekolah meliputi ruang kelas belajar 

dengan dilengkapi karpet, LCD, satu unit Lap Top, satu 

unit printer, AC dan loker. Secara keseluruhan terdapat 
25 ruang dan beberapa fasilitas lainya (Wawancara Waka. 

Sarpras, 22 Febuari 2015). 

 

Pernyataan dari Waka Sarpras diatas dikuatkan dengan 

data dokumen dari sekolah sebagai berikut: ruang kelas 

belajar rata-rata memiliki luas 72 m2, dengan fasilitas 

penunjang antara lain karpet, LCD, 1 unit Lap Top, 1 unit 

printer, AC, loker. Fasilitas penunjang lainnya meliputi 2 

unit Lab. IPA, 2 unit Lab. Bahasa, 2 unit Lab. TIK, 1 unit 

Lab PTD, 1 unit Lab. Elektro, 1 ruang seni dan batik, 

perpustakaan, multimedia, ruang baca dan ruang serba 

guna (Data Sarpras, 2014). 

Berdasarkan hasil wawancara dan data Sapras 

Sekolah, maka dapat disimpulkan bahwa dalam 

penyelenggarakan program kelas akselerasi, SMPN 1 

Salatiga memiliki fasilitas yang cukup memadahi untuk 

menyelenggarakan program tersebut. 

Sedangkan penyelenggaraan program kelas akselerasi 

dari segi anggaran, berasal dari beberapa sumber antara 

lain dana pemerintah daerah, dana BOS, orang tua, 
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sponsorship dan swadaya. Hal tersebut juga disampaikan 

oleh Kord Program sebagai berikut: 

Sumber-sumber dana dalam penyelenggaraan program 

kelas akselerasi berasal dari dana Komite, RSBI, Sponsor, 

Swadana (Wawancara Kord. Program, 24 Januari 2015). 

 

Melalui pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa 

pendanaan dalam penyelenggaraan program akselerasi di 

SMPN 1 Salatiga berasal dari beberapa sumber dana. Hal 

tersebut juga diperkuat melalui data tentang sumber-

sumber pembiayaan penyelenggaraan program layanan 

kelas akselerasi Tahun 2013/2014 melalui tabel sebagai 

berikut: 

Tabel. 4.4 

Rencana Anggaran Program Akselerasi 2013 

Sumber  Jumlah 

Komite Rp. 12.7000.000 

RSBI Rp. 18.000.000 

Sponsor Rp. 5.200.000 

Swadana Rp. 10.000.000 

Total Rp. 45.900.000 

Sumber: Proposal Program Akselerasi 2013 

 

 Rencana pembiayaan dalam penyelenggaraan program 

kelas akselerasi di SMPN 1 Salatiga tahun 2013/2014 

kurang lebih sebesar Rp.45.900.000. sumber yang masuk 

dalam pembiayaan program tersebut meliputi sumber dari 

komite sebesar Rp. 12.700.000 dan sumber dana dari RSBI 

Rp. 18.000.000, Sponsor sebesar Rp.5.200.000 dan berasal 

dari Swadana sebesar Rp. 10.000.000. Perencanaan 

anggar-an tersebut telah dirancang oleh pihak sekolah 

dengan melakukan koordinasi dengan komite sekolah. 
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Aspek terakhir dalam komponen  evaluasi input adalah 

prosedur pelaksanaan, dalam hal ini terkait dengan prose-

dur pelaksanaan pembelajaran pada program layanan 

kelas akselerasi. Sebelum awal semester pembelajaran 

dimulai, guru telah merancang program tahunan (Protan), 

program trisemester, silabus dan RPP yang merupakan 

perencanaan proses kegiatan pembelajaran. Pelaksanaan 

pembelajaran pada program kelas akselerasi dari segi 

alokasi waktu sebagai beri-kut: Senin-Selasa: 07.00-

13.30, Rabu-Kamis: 07.00-12.50, hari Jumat: 07.00-

11.15 dan hari Sabtu: 07.00-09.50. 

Selain itu dalam melaksanakan proses pembelajaran, 

guru telah memanfaatkan media pembelajaran yang ada 

seperti LCD, Lap Top, Ruang Lab. Kegiatan pembelajaran 

yang dilaksanakan oleh siswa kelas akselerasi dalam 

pelaksanaannya memiliki komposisi sebagai berikut: 

model pembelajaran klasikal 50%, model pembelajaran 

individual 50%, kegiatan Indoor 70%, kegiatan Outdoor 

30% (Sumber: Hasil Instrumen Monev CIBI). 

Sedangkan dari segi penilaian pembelajaran, model 

hasil belajar di SMPN 1 Salatiga yakni penilaian berbasis 

kelas yang terdiri dari tes dan non tes, dengan teknik 

paper & pan, obsevasi, kuis, performance, proyek, dan 

portofolio. Berdasarkan uraian pada hasil temuan 

lapangan, bahwa sudah terdapat komponen dalam 

menyelenggarakan program akselerasi dinilai dari segi 

input   
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4.2.3 Evaluasi Process Program Layanan Kelas 

Akselerasi SMPN 1 Salatiga 

Dalam komponen evaluasi proses berupaya mempero-

leh informasi tentang apa program yang dibuat, siapa yang 

bertanggung jawab pada program tersebut, kapan program 

tersebut dilaksanakan dan berapa biaya yang dibutuhkan 

untuk program tersebut. 

Merujuk pada hasil evaluasi konteks dalam penelitian 

ini, bahwa SMPN 1 Salatiga telah memiliki sebuah solusi 

dalam rangka memberikan layanan terhadap siswa yang 

memiliki kecerdasan istimewa dan efektivitas sarpras pasca 

ditutupnya program RSBI SMPN 1 Salatiga. Melalui 

kebutuhan tersebut, maka dalam hal ini SMPN 1 Salatiga 

menyelenggarakan program layanan kelas akselerasi tahun 

ajaran 2013/2014. 

Adapun tujuan diselenggarakannya program tersebut 

yakni untuk memberikan layanan kepada siswa yang 

memiliki kecerdasan istimewa serta efektivitas sarana dan 

prasarana pasca ditutupnya program RSBI SMPN 1 

Salatiga. Program kelas akselerasi merupakan program 

percepatan pembelajaran, dimana masa studi dalam 

program  tersebut ditempuh selama dua tahun. 

Program kelas akselerasi ini diselenggarakan oleh 

SMPN 1 Salatiga, setelah melalui studi kelayakan, analisis 

SWOT terhadap potensi dan peluang yang dimiliki oleh 

sekolah, Selain itu juga terdapat masukan dan 

pertimbangan dari Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan 

Kebudayaan Pemuda dan Olahraga serta Rekomendasi 

Walikota Salatiga, sehingga melalui Surat Keputusan Dinas 

Pendidikan Provinsi Jawa Tengah No 420/12468, 
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menyatakan bahwa SMPN 1 Salatiga sebagai sekolah 

penyelenggara program layanan kelas akselerasi Tahun 

Ajaran 2013/2014. 

Pelaksanaan program layanan kelas akselerasi di 

SMPN 1 Salatiga, telah dimulai pada tahun ajaran 

2013/2014. Program ini dilaksanakan secara bertahap, 

dimulai dari kelas VII dan pendaftaran dimulai pada 

tanggal 10 Juni 2013. Siswa kelas akselerasi pada tahun 

ajaran 2013/2014 berjumlah jumlah 14 orang siswa dari 

57 pendaftar. 

Penyelenggaraan program kelas akselerasi dari segi 

anggaran didukung dari berbagai pihak, mulai dari 

dukungan komite, orang tua siswa sampai dukungan dana 

dari pihak sponsor. Sedangkan dari segi pola pembiayaan 

penyelenggaraan program akselerasi bersumber dari orang 

tua siswa sebesar Rp. 33.600.000 guna mendukung biaya 

operasional dan sumber dana dari PKLK Rp. 11.500.000 

guna mendukung kegiatan penunjang. Untuk pembiayaan 

operasional yang berasal dari orang tua murid, tentu 

dilakukan melalui koordinasi sekolah, komite dan orang 

tua siswa.   

Hal tersebut senada disampaikan oleh Kord. Program 

sebagi berikut:  

Untuk kelas akselerasi tahun ajaran 2013/2014 dana 

operasional tambahan yang dikeluarkan sebesar 
Rp.300.000 per siswa dengan jumlah siswa 14, dana 

tersebut digunakan untuk kegiatan Out bound, 

penambah-an buku ajar, penambahan media 

pembelajaran, dan kegiatan penunjan lainnya (Wawancara 
Kord. Program, 24 Januari 2015).   
 

Melalui pernyataan diatas bahwa dari segi pembiaya-

an operasional, sekolah memerlukan dukungan dana 
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dalam pelaksanaan program kelas akselerasi. Sedangkan 

salah satu kendala yang dihadapi sekolah dalam 

menyelenggarakan program kelas akselerasi yaitu sekolah 

masih belum mampu untuk memberikan bantuan beasis-

wa secara penuh bagi seluruh siswa akselerasi.  

Selain itu untuk bantuan biaya operasional khusus 

dari pemerintah, sekolah belum mendapatkannya secara 

penuh. Hal tersebut disampaikan oleh Kord. Program 

sebagai berikut: 

Untuk biaya operasional khusus tahun 2013/2014 dari 
14 anak siswa akselerasi yang mendapatkan bantuan 

hanya 10 anak, sedangkan tahun 2014/2015 tidak 

mendapatkan apa-apa. Bantuan tersebut sangat 

tergantung dari inisiatif Dinas Pendidikan untuk 
mengajukannya (Wawancara: Kord. Program Akselerasi, 

10 April 2015). 
 

Melalui pernyataan diatas, maka dapat dipahami 

bahwa dalam menyelenggarakan program akselerasi 

sekolah juga mengalami kendala-kendala terutama 

terhadap masalah pembiayaan dan pemberian beasiswa 

secara penuh kepada siswa kelas akselerasi di SMPN 1 

Salatiga. 

SMPN 1 Salatiga sebagai penyelenggara program kelas 

akselerasi, memiliki tantangan dalam menyelenggarakan 

program akselerasi kedepan. Dengan keluarnya Surat 

Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia No. 6398/D/KP/2014 tentang 

pelaksanaan kelas khusus program akselerasi jenjang 

pendidikan dasar dan menengah, dalam point 1 dinyata-

kan bahwa: 
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Dengan diberlakukannya Kurikulum 2013 secara otomatis 
telah mengakomodir kebutuhan peserta didik cerdas 

istimewa untuk dapat menyelesaikan pendidikannya lebih 

cepat dari masa studi yang seharusnya dengan menerap-

kan sistem kredit semester (SKS). 

 

Sedangkan pernyataan point yang ke 4 menyatakan 

sebagai berikut “Mulai tahun ajaran 2015/2016 dan 

seterusnya sekolah tidak diperbolehkan lagi untuk meneri-

ma peserta didik baru untuk kelas khusus akselerasi”.  

Dengan keluarnya surat edaran tersebut, maka untuk 

tahun ajaran 2015/2016 SMPN 1 Salatiga tidak 

diperbolehkan untuk membuka dan menerima peserta 

didik baru untuk kelas akselerasi. Namun demikian 

untuk siswa kelas akselerasi tahun ajaran 2013/2014 

dan 2014/2015 diminta untuk diselesaikan dan 

melakukan penyesuaian terhadap perhitungan beban 

belajar pada kelas akselerasi, sesuai dengan instruksi dari 

Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Selain mengeluarkan kebijakan tentang penutupan 

program akselerasi, pemerintah dalam hal ini melalui 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga sedang 

mempersiapkan petunjuk untuk program cerdas istimewa 

dengan sistem SKS, sesuai pada point yang ke 5 dalam 

surat edaran sebagai berikut: 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang 

mempersiapkan petunjuk teknis tentang penyelenggaraan 

program cerdas istimewa dengan SKS yang akan dijadikan 

panduan pelaksanaan program cerdas istimewa 
 

Melalui keterangan dari surat edaran tersebut, bahwa 

harapan untuk tetap menyelenggarakan program kelas 

akselerasi masih di SMPN 1 Salatiga tetap ada, namun 

dengan menggunakan model sistem SKS. Hal tersebut, 
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menjadi peluang bagi sekolah untuk tetap menyelenggara-

kan program akselerasi dengan sistem SKS, bahkan 

sekolah telah memiliki rencana untuk mempersiapkan 

program tersebut. Hal tersebut juga disampaikan oleh 

Kord. Prog Akselerasi sebagai berikut: 

Sejauh ini sekolah telah memiliki perencanaan dan 
melakukan studi kelayakan guna menyelenggarakan 

program akselerasi dengan sistem SKS (Wawancara 

dengan Kord Program Akselerasi, 10 April 2015). 

 

Upaya sekolah untuk menyelenggarakan program 

kelas akselerasi dengan menggunakan sistem SKS terus 

dilaku-kan melalui berbagai hal, diantaranya melalui 

konsultasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 

Kelompok Kerja CIBI serta melalui dukungan dari Komite 

Sekolah. Dengan demikian bahwa dalam penyelenggaraan 

program layanan kelas akselerasi di SMPN 1 Salatiga, 

terdapat kendala-kendala dan perbaikan-perbaikan yang 

harus dilakukan dari segi wujud programnya. 

Hasil temuan data lapangan terhadap penyelenggara-

an program layanan kelas akselerasi di SMPN 1 Salatiga 

secara ringkas dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 4.5  

Ringkasan Hasil Temuan Lapangan 

Komponen 
Evaluasi 

Data Lapangan 

Context 1. Upaya pemberian layanan terhadap siswa 
yang memiliki kecerdasan istimewa 

(IQ≥130) 

2. Efektivitas sarana prasarana pasca 
ditutupnya program RSBI. 

Input 1. Program: Program Kelas Akselerasi 
2. Perencanaan: Studi Kelayakan, Analisis 

SWOT, SK Dinas Pendidikan Prov. Jateng 
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No. 420/12468 

3. Pengorganisasian: SK Kep. Sekolah No. 

800/289a/2013 
4. SDM: 13 orang guru kelas akselerasi, 4 

S2 dan 9 S1   

5. Sarana dan prasarana: Kelas ber AC, 
LCD, Lap Top, Lab Bahasa, IPA, TIK,  

Elektro perpustakaan,  lapangan 

olahraga. 
6. Pembiayaan: Komite, Sponsor, swada-na, 

orang tua siswa bantuan operasional 

khusus. 

Process 1. Program yang dibuat: Progarm akselerasi 
2. Penanggungjawab: pengurus progogram 

akselerasi (SK Kep. Sekolah No. 

800/289a/2013) 

3. Waktu pelaksanaan: TA 2013 

4. Sumber pembiayaan: Komite, Sponsor, 
swadana, orang tua siswa bantuan 

operasional khusus. 

 

 

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

Pada bagian ini disajikan pembahasan tenatang hasil 

penelitian yang dipaparkan pada bagian sebelumnya. 

Pembahasan terhadap hasil penelitian ini sebagai upaya 

untuk menjelaskan hasil analisis dan menjawab rumusan 

masalah yang diajukan yaitu bagaimanakah evaluasi 

terha-dap context, input dan process penyelenggaraan 

program layanan kelas akselerasi di SMPN 1 Salatiga TA 

2013/2014. 

 

4.3.1 Program Layanan Kelas Akselerasi Berdasarkan 

Evaluasi Context 

Evaluasi terhadap penyelenggaraan program layanan 

kelas akselerasi SMPN 1 Salatiga pada komponen context, 

meliputi unsur penilaian terhadap kebutuhan yang belum 
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terpenuhi, aset/potensi yang dimiliki sekolah, peluang 

dan tujuan yang akan dicapai sekolah dalam 

menyelenggarakan  suatu program. Berdasaran pada 

hasil penelitian mengenai evaluasi konteks dalam 

penyelenggaraan program kelas akselerasi di SMPN 1 

Salatiga ditemukan bahwa pemberian layanan terhadap 

siswa yang memiliki kecerdasan istimewa (IQ ≥ 130) serta 

efektivitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh 

sekolah merupakan kebutuhan yang belum terpenuhi 

bagi sekolah. 

Beberapa hal tersebut yang menjadi latar belakang 

atas diselenggarakannya program kelas akselerasi di 

SMPN 1 Salatiga. Dengan demikian dari segi evaluasi 

konteks penyelenggaraan program kelas akselerasi 

didasarkan pada pada aspek kebutuhan, aset/potensi 

dan tujuan dari sekolah tersebut. Hal tersebut senada 

dengan pendapat dari Stufflebeam (2007) menyatakan 

bahwa “evaluasi konteks berupaya menilai tentang 

kebutuhan, aset, peluang serta tujuan dari lingkungan”. 

Melalui uraian diatas dapat diuraikan bahwa kebutuhan 

pertama dari penyelenggaraan program akselerasi yakni 

upaya untuk memberikan layanan terhadap anak yang 

memiliki kecerdasan istimewa.  

Beberapa kriteria siswa cerdas istimewa yakni 

memiliki kemampuan diatas rata-rata siswa normal, serta 

memiliki kreativitas yang tinggi. Hal tersebut senada 

dengan pernyataan Renzulli dan Reis (dalam Smith, 1998) 

menyatakan bahwa anak CIBI merupakan mereka yang 

memiliki kemampuan mengembangkan sifat gabungan 
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kemampuan umum yang tinggi, komitmen dan kreativitas 

yang diterapkan dalam bidangnya. 

Melalui hasil temuan dan pendapat diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa kriteria anak yang memiliki kecerdas-

an khusus itu berbeda dengan anak normal pada 

umumnya, mereka memiliki keunggulan/kekhususan. 

Uraian tersebut memperjelas bahwa diperlukan sebuah 

pelayanan khusus bagi siswa yang memiliki kategori 

tersebut, dalam hal ini SMPN 1 Salatiga.  

Hal terebut dikarenakan bahwa SMPN 1 Salatiga 

memiliki potensi siswa kategori cerdas istimewa, dimana 

dari segi jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya. 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan perlu memberikan 

pelayanan khusus kepada siswa dengan kategori tersebut. 

Kondsi tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam 

Depdiknas (2009) bahwa penyelenggaraan program 

akselerasi mempunyai maksud dan tujuan untuk 

memberikan kesempatan bagi peserta didik cerdas istime-

wa untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan potensi 

kecerdasan yang dimilikinya. 

Sedangkan kebutuhan yang kedua penyelenggaraan 

program kelas akselerasi, berdasarkan hasil penelitian 

adalah efektivitas terhadap sarana dan prasarana pasca 

ditutupnya program RSBI di SMPN 1 Salatiga. Dengan 

ditutupnya program RSBI maka akan membuat sarpras 

yang dimiliki oleh sekolah menjadi kurang maksimal dan 

membutuhkan biaya perawatan.  

Namun demikian dengan adanya kebijakan dari 

sekolah untuk menyelenggarakan program akselerasi, 

maka sarpras yang dimilki sekolah akan lebih bermanfaat 
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secara maksimal untuk mendukung penyelenggaraan 

program akselerasi. Pernyataan diatas juga selaras 

dengan yang tercantum dalam Depdiknas (2004) tentang 

dimensi sekolah unggul bahwa sarpras berguna untuk 

menunjang kebutuhan siswa serta menyalurkan bakat, 

baik kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler.  

Berdasarkan temuan dalam penelitian, maka dapat 

disimpulkan bahwa kebutuhan memberikan pelayanan 

terhadap siswa yang memiliki kecerdasan istimewa dan 

efektivitas terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki 

SMPN 1 Salatiga menjadi dasar penyelenggaraan program 

akselerasi di SMPN 1 Salatiga. 

Selain mempertimbangkan aspek kebutuhan dalam 

penyelenggaraan program akselerasi, sekolah juga melihat 

aset-aset yang dimiliki oleh sekolah guna menyelenggara-

kan program tersebut. Secara umum bahwa potensi/aset 

yang dimiliki oleh sekolah dalam menyelenggarakan prog-

ram akselerasi meliputi siswa yang siswa yang memiliki 

IQ ≥ 130, sarpras yang memadahi, sumber daya guru 

yang berkualitas dan dukungan komite sekolah.  

 Beberapa komponen diatas merupakan aset/potensi 

yang dimiliki SMPN 1 Salatiga, sebagai faktor pendukung 

dalam menyelenggarakan program layanan kelas 

akselerasi. Hasil penelitian evaluasi terhadap program 

akselerasi pada komponen konteks, telah memberikan 

gambaran yang jelas bahwa penyelenggaraan program 

akselerasi telah di dasarkan atas kebutuhan. Temuan 

tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Sri Rahayu (2007) yang menyatakan bahwa 
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penyelenggaraan program akselerasi di SMAN 1 

Karanganyar telah relevan dengan kebutuhan yang ada.  

Berdasarkan pernyataam diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa tujuan penyelenggaraan program 

layanan kelas akselerasi di SMPN 1 Salatiga adalah untuk 

memberikan layanan terhadap siswa yang memiliki 

kategori kecerdasan istimewa (memiliki IQ ≥ 130) dan 

efektvitas sarpras yang dimiliki oleh SMPN 1 Salatiga. 

 

4.3.2 Program Layanan Kelas Akselerasi Berdasarkan 

Evaluasi Input 

Evaluasi terhadap penyelenggaraan program layanan 

kelas akselerasi SMPN 1 Salatiga pada komponen input   

meliputi unsur penilaian program, perencanaan program, 

alokasi sumber, sumber daya manusia, anggaran, 

prosedur pelaksanaan program. Berdasarkan kebutuhan-

kebutuhan dan potensi yang ada pada SMPN 1 Salatiga 

tentang upaya untuk pemberian layanan khusus kepada 

siswa yang berkemampuan cerdas istimewa dan efektivi-

tas sarpras yang ada, maka SMPN 1 Salatiga mengeluar-

kan kebijakan untuk menyelenggarakan program kelas 

akselerasi pada Tahun Ajaran 2013/2014. 

Adapun persiapan dalam penyelenggaraan program 

layanan kelas akselerasi diawali dengan perencanaan 

program. Sebelum program tersebut terbentuk, sekolah 

melakukan studi kelayakan, analisis SWOT serta melaku-

kan konsultasi kepada Pokja Akselerasi dan Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan guna meminta masukan bagi 

sekolah untuk menyelenggarakan program tersebut. 
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Setelah melalui tahap perencanaan, persiapan dan 

pengajuan program kepada Dinas Pendidikan, maka 

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah melalui SK No 

420/12468 menyatakan bahwa SMPN 1 Salatiga sebagai 

sekolah penyelenggaraan program layanan kelas 

akselerasi Tahun Ajaran 2013/2014. Melalui keputusan 

tersebut, SMPN 1 Salatiga telah mulai mempersiapkan 

mengenai teknis untuk pelaksanaan pembelajaran pada 

program layanan kelas akselerasi, yang meliputi kalender 

akademik, jadwal pelajaran, Job Description pengurus 

program, protan dan promes.  

Melalui uraian diatas bahwa dilihat dari segi 

perencanaan, penyelenggaraan program kelas akselerasi 

di SMPN 1 Salatiga sudah berupaya untuk memenuhi 

prosedur penyelenggaraan. Perencanaan dari segi alokasi 

waktu pendidikan, bahwa masa studi siswa program 

akselerasi ini, dirancang untuk selesai dalam waktu dua 

tahun.  

Dalam perencanaan, masa studi program akselerasi 

terdiri dari akselerasi 1 untuk tahun pertama dan 

akselerasi 2 untuk tahun ke dua. Masa studi tersebut 

berbeda dengan kelas reguler, dalam kelas reguler masa 

studi yakni selama tiga tahun (kelas VII, VIII dan IX) yang 

masing-masing kelas terdiri dari dua semester. 

Dengan adanya sistem percepatan pembelajaran pada 

kelas akselerasi, maka untuk memudahkan dalam proses 

pembelajaran sekolah juga telah melakukan modifikasi 

terhadap kurikulum yang akan digunakan. Kurikulum 

yang digunakan oleh program akselerasi dalam hal ini 

adalah kurikulum KTSP yang telah dimodifikasi sesuai 
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dengan kebutuhan siswa pada kelas akselerasi. Dalam 

pelaksanaannya bahwa kurikulum yang digunakan pada 

kelas akselerasi ini dapat mengurangi atau menambah 

materi dalam kurikulum tersebut (Tomlinson & Javris, 

dalam Supriyanto, 2012). 

Sedangkan berkaitan dengan struktur kepengurusan, 

telah terdapat peraturan tentang pembagian tugas sebagai 

pengurus program akselerasi melalui SK Kepala Sekolah 

No. 800/289a/2013 tentang stuktur kepengurusan prog-

ram akselerasi di SMPN 1 Salatiga. Dengan demikian dari 

segi input pengorganisasian bahwa secara khusus prog-

ram akselerasi telah terdapat tim yang bertanggungjawab. 

Hal tersebut selaras dengan fungsi dalam manajemen 

tentang pengorganisasian, senada dengan pernyataan 

tersebut, Prihartono (2012) menyatakan dalam fungsi 

organisasi terdapat sebuah pengaturan pekerjaan, 

pembagian tugas pada anggota untuk mencapai tujuan. 

Berdasarkan hasil temuan lapangan dan pendapat diatas, 

dapat disimpulkan bahwa program akselerasi dinilai dari 

segi pengorganisasian sangat baik. 

Selain dilihat dari segi perencanaan dan dari segi 

pengorganisasian, evaluasi dalam komponen input juga 

dilihat dari sumber daya manusia (guru). Dari segi 

kualifikasi bahwa guru pada kelas akselerasi merupakan 

guru-guru yang memiliki kualifikasi sesuai bidang mata 

pelajaran masing-masing. Berdasarkan data profil sekolah 

bahwa jumlah guru pada kelas akselerasi sebanyak 13 

orang terdiri dari 3 laki-laki dan 9 perempuan, serta 4 

orang guru berpendidikan S2 dan 9 guru berpendidikan 

S1. 
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Dalam komponen sumber daya manusia (guru), 

sekolah dalam menyelenggarakan program kelas 

akselerasi tidak begitu mengalami kesulitan, hal tersebut 

disebabkan bahwa dari segi sumber daya manusia 

sekolah memiliki guru-guru yang berkompeten dan 

berkualifikasi dibidangnya serta memiliki sertefikasi 

sebagai tenaga pendidik. 

Komponen penunjang lain dalam menyelenggarakan 

program akselerasi yakni sarana dan prasarana, apabila 

dilihat dari segi konteks evaluasi, komponen sarpras yang 

dimiliki SMPN 1 Salatiga ini merupakan aset maupun 

kebutuhan yang harus dipenuhi. Berdasarkah hasil 

temuan lapangan bahwa fasilitas yang dimiliki oleh 

sekolah saat ini sudah cukup memadahi, baik dari segi 

ruang kelas, Lab sampai dengan perpustakaan. Lebih 

lanjut lagi disampaikan Waka. Sarpras “bahwa saat ini 

sekolah fokus pada pemeliharaan fasilitas, bukan 

penambahan fasilitas”.  

Dengan adanya sarana dan prasarana yang 

memadahi, maka akan mampu mendukung dalam 

penyelenggaraan program akselerasi. Hal tersebut juga 

tercantum dalam Depdiknas (2004) bahwa dengan adanya 

sarpras yang baik, maka akan mampu memenuhi 

kebutuhan bagi siswa. Berdasarkan hasil temuan dan 

pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sarana 

dan prasarana dalam rangka mendukung penyelenggara-

an program layanan kelas akselerasi cukup baik.  

Komponen input yang terakhir dalam menyelenggara-

kan program akselerasi di SMPN 1 Salatiga adalah 

anggaran. Penyelenggaraan program akselerasi dari sisi 
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aspek anggaran berasal dari beberapa sumber yakni 

anggaran, berasal dari beberapa sumber antara lain dana 

pemerintah daerah, dana BOS, orang tua, sponsorship 

dan swadaya. Sedangkan untuk biaya operasional 

terdapat subsidi dana dari orang tua siswa kelas 

akselerasi sebesar Rp. 300.000 yang sudah melalui 

kesepakatan dan rapat antara pihak sekolah, komite 

sekolah dan orang tua murid. 

Sedangkan pada aspek prosedur pelaksanaan 

program, dalam hal ini adalah prosedur pelaksanaan 

pembelajaran kelas akselerasi, dari segi waktu, jadwal, 

perencanaan pembelajaran, sampai dengan penilaian hasil 

belajar telah dirancang oleh sekolah melalui guru dan 

kordinator program untuk pelaksanaan pembelajaran 

pada kelas akselerasi. 

Berdasarkan pada uraian diatas mengenai komponen 

input  dalam penyelenggaraan program akselerasi, secara 

menyeluruh bahwa secara garis besar penyelenggaraan 

program akselerasi dari segi input cukup baik, hal 

tersebut senada dengan hasil penelitian dari Rahayu 

(2006) tentang evaluasi program akselerasi SMAN 1 

Karanganyar dan Santjono (2010) tentang pengelolaan 

program akselerasi di SMAN 3 Malang dimana hasil kedua 

penelitian tersebut menyatakan bahwa dari segi input 

penyelenggaraan program akselerasi terancang dengan 

baik. 

 Secara teknis bahwa proses penyelenggaraan program 

akselerasi telah dilaksanakan sesuai dengan rancangan 

yang telah dibuat. Dilihat dari segi perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi program 
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akselerasi di SMPN 1 Salatiga telah memenuhi sesuai 

dengan rancangan yang dibuat. Hal tersebut sesuai 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Iman 

Mutasin, 2009 menyatakan bahwa penyelenggaraan 

program akselerasi yang baik harus memenuhi beberapa 

unsur perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 

evaluasi. Berdasrkan pada hasil temuan lapangan dan 

penelitian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa 

penyelenggaraan program layanan kelas akselerasi di 

SMPN 1 Salatiga, telah dilihat dari komponen program, 

perencanaan, SDM, prosedur dan pembiayaan telah 

memadahi. 

 

4.3.2 Program Layanan Kelas Akselerasi Berdasarkan 

Evaluasi Process 

Evaluasi terhadap penyelenggaraan program layanan 

kelas akselerasi dari segi process, berupaya untuk 

melakukan penilaian implementasi program yang menca-

kup tentang program, pelaksana program, waktu 

pelaksanaan dan pembiayaan program. Melalui identifika-

si pada tahap evaluasi konteks yang dilakukan terhadap 

kebutuhan yang terdapat pada SMPN 1 Salatiga, menjadi 

salah satu dasar penyelenggaraan program layanan kelas 

akselerasi. 

Penyelenggaraan program kelas akselerasi di SMPN 1 

Salatiga merupakan suatu wujud dari solusi kebijakan 

yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam rangka 

menjawab kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi. 

Program tersebut dirancang untuk memberikan layanan 

kebutuhan terhadap siswa yang memiliki kategori cerdas 
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istimewa (IQ ≥ 130), sehingga bisa dikatakan bahwa 

program kelas akselerasi merupakan sebuah program 

khusus. Hal tersebut selaras dengan pendapat Arikunto 

dan Jabar (2009) bahwa program layanan memiliki tujuan 

untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu, sehingga 

mereka merasa puas. 

Dilihat dari segi penyelenggaraannya bahwa program 

akselerasi di SMPN 1 Salatiga memiliki batasan jumlah 

kuota dalam menerima siswa kelas akselerasi, terbukti 

bahwa dari 57 pendaftar dan hanya 14 orang siswa yang 

diterima sebagai pesertadidik. Hal tersebut bertujuan agar 

pemberian layanan terhadap siswa kelas akselerasi dapat 

dilakukan secara maksimal.  

Melalui hal tersebut dipahami bahwa penyelenggaraan 

program layanan kelas akselerasi, memang didasarkan 

atas kebutuhan-kebutuhan yang ada. Melalui kondisi 

tersebut, maka kebijakan sekolah untuk menyelenggara-

kan program kelas akselerasi, merupakan salah satu 

solusi tepat yang dilakukan oleh sekolah. 

Penyelenggaraan program kelas akselerasi menjadi 

menjadi tanggungjawab bagi SMPN 1 Salatiga, sebagai 

pihak penyelenggara. Dengan adanya surat keputusan 

dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tentang ijin 

penyelenggaraan program akselerasi oleh SMPN 1 

Salatiga, maka secara sah dan resmi SMPN 1 Salatiga 

merupakan satu-satunya sekolah menengah pertama di 

Salatiga yang menyelenggarakan program kelas akselerasi. 

Selain itu, sebagai penyelenggara program akselerasi 

SMPN 1 Salatiga telah membuat tim pengurus khusus 

program akselerasi. Hal tersebut dibuktikan dengan 
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adanya Surat Keputusan Kepala Sekolah No. 

800/2891a/2013 tentang pembagian tugas sebagai 

pengurus program kelas akselerasi SMPN 1 Salatiga. 

Melaui Surat Keputusan tersebut, maka dari segi 

pengorganisasian bahwa Job Description telah diatur 

sesuai dengan pekerjaan masing masing. Hal tersebut 

juga disampaikan Prihartono (2012) pengorganisasian 

dirancang guna mengatur pekerjaan dan pembagian Job 

Description para anggota, agar tujuan organisasi dapat 

tercapai. Berdasarkan uraian pemaparan diatas maka 

dapat dipahami bahwa dari segi kepengurusan pelaksana, 

SMPN 1 Salatiga telah siap dalam rangka menyelenggara-

kan program kelas akselerasi. 

Sedangkan pelaksanaan pada program kelas 

akselerasi, berdasarkan SK Dinas Pendidikan Provinsi 

Jawa Tengah SMPN 1 Salatiga telah memulai pada tahun 

ajaran 2013/2014 diawali dengan pembukaan program 

PPDB. Sejauh ini dari tahun 2013-2015 sekolah telah 

membuka dua kali penerimaan pesertadidik kelas 

akselerasi yakni tahun 2013/2014 dan 2014/2015. 

Penyelenggaraan program kelas akselerasi dinilai dari 

segi pembiayaan berasal dari beberapa sumber. 

Rancangan sumber dana dalam pembukaan program 

berasal dari komite, sponsor, swadana. Sedangkan dari 

segi pembiayaan program tersebut sebagian besar 

bersumber dari dana orang tua murid dan dimana telah 

terjadi kesepakatan dan kordinasi antara sekolah dan 

pihak orang tua. 

Sejauh ini, dari segi pembiayaan sekolah masih belum 

mampu untuk memberikan beasiswa secara penuh 
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kepada seluruh siswa kelas akselerasi. Sedangkan untuk 

bantuan biaya operasional khusus dari pemerintah, dari 

14 siswa kelas akselerasi hanya 10 siswa yang 

mendapatkannya, bahkan untuk tahun berikutnya 

sekolah tidak mendapatkan bantuan operasional khusus 

dari pemerintah. 

Tantangan bagi sekolah dalam menyelenggarakan 

program akselerasi salah satu muncul melalui Surat 

Edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

yang menyatakan bahwa mulai tahun ajaran 2015/2016 

sekolah tidak diperbolehkan untuk menerima pesertadidik 

baru pada kelas akselerasi. Namun demikian, bahwa 

pemerintah dalam rangka mempersiapkan petunjuk 

teknis tentang penyelenggaraan program akselerasi 

dengan menggunakan sistem SKS. 

Melalui pernyataan diatas, maka peluang bagi SMPN 1 

Salatiga untuk kembali menyelenggarakan program 

akselerasi tetap ada. Sehingga hasil temuan lapangan 

bahwa tetap ada upaya dari sekolah untuk melakukan 

perencanaan dan studi kelayakan tentang penyelenggara-

an program kelas akselerasi dengan sistem SKS dan terus 

melakukan perbai-kan terhadap pelaksanaan program. 

Walaupun terdapat kendala dan tantangan dalam 

penyelenggaraan program akselerasi di SMPN 1 Salatiga, 

namun tujuan sekolah memberikan pelayanan terhadap 

siswa cerdas istimewa telah terpenuhi. Penyelenggaraan 

program akselerasi yakni untuk memberikan layanan 

terhadap siswa cerdas istimewa. Hal tersebut diperkuat 

dengan hasil penelitian dari Scrivener dan Michael, 2013 

yang menyatakan bahwa dengan menyusun perencanaan 
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yang baik terhadap program akselerasi, tentu akan 

mampu memberikan layanan bagi siswa cerdas istimewa. 

Berdasarkan pemaparan uraian diatas pada evaluasi 

proses, maka dapat dijelaskan bahwa dari segi proses 

penyelenggaraan program akselerasi telah sesuai dengan 

perencanaan program, walaupun masih terdapat beberapa 

kendala yang dihadapi. Dengan demikian apabila ditinjau 

secara teoritis, bahwa penyelenggaraan program akselera-

si di SMPN 1 Salatiga termasuk dalam kategori keputusan 

Incremental yaitu keputusan yang diambil guna melaku-

kan perbaikan terhadap program (Rose & Nyere, 1977). 

Hal tersebut dikarenakan bahwa program tersebut masih 

perlu dilakukan perbaikan, terutama dengan muculnya 

surat dari pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudaya-

an Republik Indonesia. 

 


