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Lampiran 1 : Instrumen Penelitian 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

EVALUASI TERHADAP PENYELENGGARAAN PROGRAM 

LAYANAN KELAS AKSELERASI MENGGUNAKAN  

MODEL CIPP 

(Studi Kasus di SMPN 1 Salatiga TA 2013/2014) 

Komponen 

Evaluasi 

Substansi CIP Pertanyaan Sumber 

 

 

 
 

a. Deskripsi dari 

lingkungan yang 

akan diteliti 

1. Bagaimanakah deskripsi 

dari SMPN 1 Salatiga?  

2. Apa yang menjadi Visi-misi 
SMPN 1 Salatiga? 

Kepala 

Sekolah 

 
 

 

 
 

Context 

b. Kebutuhan yang 
belum terpenuhi 

dalam lingkungan 

tersebut 

1. Apa yang melatar belakangi 
penyelenggaraan program 

akselerasi di SMPN 1 

Salatiga?  
2. Bagaimana tanggapan 

masyarakat mengenai 

program akselerasi di 
SMPN 1 Salatiga? 

3. Apakah terdapat masalah 

yang penting sehingga 
program tersebut perlu 

diselenggarakan? 

Kord. 
Program, 

Komite 

Sekolah 

 c. Populasi yang 

dilayani 

(karakteristik dari 
subjek yang akan 

dilayani, 

karakteristik 
siswa 

1. Siapakah yang menjadi 

sasaran bagi program 

akselerasi? 
2. Siapakah yag menjadi 

sumber peserta didik 

program akselerasi? 

Kepala 

Sekolah, 

Kord. 
Program, 

 

 d. Tujuan dari 
diselenggarakann

ya program 

tersebut 

1. Apa yang menjadi tujuan 
utama sekolah 

menyelenggarakan program 

akselerasi? 

Kord. 
Program, 

 e. Peluang dan 

manfaat bagi 
sekolah dengan 

diselenggarakann

ya program 
tersebut 

1. Manfaat apa yang diperoleh 

sekolah dalam 
penyelenggaraan program 

akselerasi? 

 
 

Kord. 

Program, 
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Input 

a. Kemampuan yang 

dimiliki sekolah 
dalam 

menyelenggara-

kan program 
tersebut (sarpras, 

kriteria 

penerimaan 
siswa/seleksi, 

kemampuan 

siswa, kurikulum, 

jumlah siswa 

1. Bagaimanakah proses 

penyelenggaraan program 
akselerasi di SMPN 1 

Salatiga? 

2. Bagaimanakah kriteria yang 
harus dipenuhi siswa kelas 

akselerasi? 

3. Berapa jumlah siswa kelas 
akselerasi pada awal 

penyelenggaraan? 

4. Sarana dan prasarana 

seperti apakah yang telah 
dimiliki SMPN 1 Salatiga 

dalam menyelenggarakan 

program akselerasi? 

Kord. 

Program, 
Waka. Kur 

 b. Perencanaan dari 

penyelenggaraan 
program tersebut; 

1. Siapa saja yang terlibat 

dalam penyelenggaraan 
program akselerasi di 

SMPN 1 Salatiga? 

2. Bagaimanakah struktur 
kepengurusan program 

akselerasi SMPN 1? 

3. Adakah keterlibatan 
pakar/ahli dalam 

penyelenggaraan program 

akselerasi? 
4. Apakah terdapat kajian 

yang dilakukan sekolah 

sebelum menyelenggarakan 
program akselerasi? 

Kord. 

Program, 
Waka. Kur 

 c. Sumber dana dari 
penyelenggaraan 

program tersebut 

1. Berasal dari manakah 
sumber dana pembiayaan 

program akselerasi di 

SMPN 1 Salatiga? 
2. Apakah terdapat mitra 

lain/sponsor dalam 

penyelenggaraan akselerasi 

di SMPN 1 Salatiga? 
3. Dalam jangka waktu 

berapa lama, laporan 

pertanggung jawaban dana 
operasional sekolah dibuat? 

4. Apakah terdapat dana  BOS 

dari peperintah untuk 
program akselerasi? 

 

Tata 
Usaha, 

Kord.  

Program 
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 d. Staf/sumber daya 
manusia dari 

penyelenggaran 

program tersebut 

dari 
mana(pelatihan 

terhadap guru 

1. Berapakah jumlah pengajar 
yang terlibat dalam PBM 

akselerasi di SMPN 1 

Salatiga? 

2. Apakah staf pengajar yang 
terlibat dalam PBM kelas 

akselerasi sudah 

memenuhi syarat sebagai 
pendidik? 

3. Aakah terdapat pelatihan 

untuk meningkatkan 
kompetensi guru 

Kepala 
Sekolah, 

Kord. 

Program, 

 

 
 

 

 
Process 

a. Monitoring dan 
evaluasi 

1. Apakah terdapat monev 
yang dilakukan oleh dinas 

pendidikan melalui  

pengawas sekolah terhadap 
program akselerasi? 

2. Bagaimanakah tanggapan 

orang tua siswa akselerasi 
terhadap program 

akselerasi? 

3. Bagaimanakah tanggapan 
komite sekolah terhadap 

pelaksanaan program 

akselerasi di SMPN 1 

Salatiga? 
4. Apakah proses seleksi 

penerimaan siswa baru 

kelas akselerasi sesuai 
dengan rencana yang 

dibuat? 

5. Bagaimana pendapat 
pengawas sekolah 

mengenai program 

akselerasi  di SMPN 1 
Salatiga? 

Pengawas 
Sekolah, 

Kepala 

Sekolah, 
Kord. 

Program 

b. Kompetensi guru 
dalam  mengajar; 

1. Apakah guru sudah 
memanfaatkan teknologi 

dalam melaksanakan PBM di 

kelas akselerasi? 
2. Apakah guru telah 

menyusun perencanaan 

pembelajaran sebelum 
mengajar. 

Guru 
Kepala 

Sekolah, 

Kord. 
Program 

c. Pelaksanaan 
kegiatan  

pembelajaran 

1. Bagaimanakah proses 
pembelajaran dalam kelas 

akselerasi? 

Kepala 
Sekolah, 

Pengawas 
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2. Apakah terdapat bimbingan 
yang dilakukan guru 

terhadap siswa akselerasi 

yang mengalami kesulitan? 

3. Dari segi non akademik 
apakah kegiatan 

ekstrakulikuler bagi siswa 

kelas reguler juga 
diperuntukkan bagi siswa 

kelas akselerasi? 

Sekolah, 
siswa 

d. Efektivitas sarpra 1. Apakah sarana dan 

prasarana yang ada sudah 

bermanfaat bagi siswa kelas 
akselerasi? 

2. Apakah sarana dan 

prasarana yang ada sudah 
bermanfaat bagi guru? 

Guru, 

Siwa 

e. Masalah yang 
dihadapi 

siswa/problem 

siswa dan guru; 

1. Apakah yang menjadi 
kendala dalam pelaksanaan 

program akselerasi di SMPN 

1 Salatiga bagi siswa? 
2. Apakah yang menjadi 

kendala dalam pelaksanaan 

program akselerasi di SMPN 
1 Salatiga bagi guru 

3. Apa harapan anda bagi kelas 

akselerasi? 

Kepala 
Sekolah, 

Kord. 

Program 
Guru, 

Siswa 

f. Kendala yang 

dialami oleh pihak 
sekolah 

1. Apakah yang menjadi 

kendala dalam pelaksanaan 
program akselerasi di SMPN 

1 Salatiga bagi pihak 

sekolah? 
2. Apakah sekolah mengalami 

kendala dalam hal subsidi 

dana dalam penyelenggaraan 
program akselerasi? 

Kord. 

Program, 
Kepala 

Sekolah, 

Pengawas
Sekolah, 

Komite  

Sekolah 
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Lampiran 2 : Transkrip Wawancara 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Hari/tanggal : Rabu, 7 Januari 2015 

Waktu  : 08.00-09.00 WIB 

Tempat  : SMPN 1 Salatiga 

Informan  : Kepala Sekolah 

Hasil Wawancara 

No Pertanyaan Jawaban 
1 Bagaimanakah 

deskripsi dari SMPN 1 
Salatiga?  

SMPN 1 Salaiga merupakan salah satu 

sekolah favorit yang ada di kota Salatiga. 
Dimana sekolah ini memiliki beberapa 

prestasi akademik maupun non akademik 

dari mulai tingkat kota, provinsi maupun 
nasional. Sekolah yang berdiri diatas lahan 

seluas 9.128 m2 dengan luas lantai 3.857.36 

m2, merupakan sekolah salah satu sekolah 
yang berdiri sejak zaman penjajahan 

Belanda yang disebut dengan MULO (Meer 

Uitgebreit Lager Onderwijs). Memang secara 

letak lokasinya,  bahwa SMPN 1 Salatiga 
berada diantara beberapa sekolah lainnya 

seperti SDN Mangunsari 6, SMPN 2 Salatiga, 

SMAN 3 Salatiga, bahkan dekat dengan 
STIBA Satya Wacana. SMPN 1 Salatiga 

merupakan sekolah yang memperoleh 

akredita-si dengan nilai A pada tahun 2012 
dan sertefikas ISO 9001 : 2008 pada tahun 

2009 oleh lembaga sertefikasi Global Group. 

2 Apa yang menjadi Visi-

misi SMPN 1 Salatiga? 
Visi SMPN 1 Salatiga: Mewujudkan 

Pelayanan Terbaik dalam Membentuk Insan 

Berkualitas Terdepan dalam Iman dan taqwa 
serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 

Misi SMPN 1 Salatiga 

3 Apa yang melatar 

belakangi 

penyelenggaraan 
program akselerasi di 

SMPN 1 Salatiga?  

Pihak sekolah merasa bahwa dalam 

lingkungan SMPN 1 Salatiga, terdapat 

banyak siswa-siswi yang memiliki 
kecerdasan diatas rata-rata siswa normal. 

Sehingga apabila siswa-siswa yang memiliiki 

kemampuan tersebut tetap dicampur dengan 
siswa kelas reguler, maka untuk 
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mengembangkan diri mereka akan 
mengalami kesuitan. Maka dari itu sekolah 

berupaya untuk memberikan layanan 

khusus kepada siswa-siswa yang memiliki 

kecerdasan tersebut. 

4 Siapakah yang menjadi 
sasaran bagi program 

akselerasi? 

Sasarn utama sisw bagi program akselerasi 
adalah siswa-siswa yang memiliki 

kecerdasan IQ ≥130 dan memiliki minat dan 

komitmen untuk mendaftar di program 
akselerasi di SMPN 1 Salatiga. 

5 Siapakah yag menjadi 
sumber peserta didik 

program akselerasi? 

Sumber peserta didik bagi program kelas 
akselerasi adalah siswa-siswi lulusan 

sekolah dasar. 

6 Berapakah jumlah 

pengajar yang terlibat 

dalam PBM akselerasi 
di SMPN 1 Salatiga? 

Untuk kelas akselerasi sendiri terdapat 13 

guru yang mengajar. Guru-guru tersebut 

merupakan guru yang berasal dari sMPN 1 
Salatiga, sehingga sekolah tidak melakukan 

rekrutmen guru baru namun 

memaksimalkan guru yang sudah ada di 
sekolah. 

7 Apakah staf pengajar 
yang terlibat dalam 

PBM kelas akselerasi 

sudah memenuhi 
syarat sebagai 

pendidik? 

Pada dasarnya seluruh guru di SMPN 1 
Salatiga telah memenuhi syarat sebagai 

tenaga pendidik. Sebagian besar bahkan 

telah memiliki serteikat sebagai seorang 
tenaga pendidik. Dengan demikian bahwa 

guru/tenaga pendidik di SMPN 1 Salatiga 

telah memenuhi persayaratan sebagai 
seorang tenaga pendidik. 

8 Apakah terdapat 
pelatihan untuk 

meningkatkan 

kompetensi guru 

Dalam rangka meningkatkan kompetensi 
tenaga pendidik/guru di SMPN 1 Salatiga, 

pihak sekolah melakukan beberapa upaya 

untuk meningkatkan kompetensi tersebut, 
diantaranya mengadakan workshop PTK bagi 

guru, pelatihan, IHT, menugaskan guru-

guru untuk mengikuti pelatikhan, seminar 
baik diluar sekolah, dalam kota maupun 

luar kota. 
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Lampiran 3 : Transkrip Wawancara 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Hari/tanggal : Selasa, 13 Januari 2015 

 Rabu, 21 Januari 2015 

 Jumat, 10 April 2015 

Waktu  : 08.00-09.00 WIB 

Tempat  : SMPN 1 Salatiga 

Informan  : Kord. Program Akselerasi 

Hasil Wawancara 

No Pertanyaan Jawaban 
1 Apa yang melatar 

belakangi 

penyelenggaraan 
program akselerasi di 

SMPN 1 Salatiga?  

Salah satu yang pokok yang menjadi latar 

belakang penyelenggaraan program kelas 

akselerasi di SMPN 1 Salatiga adalah 
adanya siswa-siswa yang memiliki 

kecerdasan istimewa (IQ ≥130) dan dari segi 

jumlahnya terus mengalami peningkatan 
setiap tahunnya. Beranjak dari kondisi 

seperti itulah, sekolah merasa perlu 

memberikan sebuah pelayanan yang 

khusus bagi siswa yang memiliki 
kecerdasan istimewa.  

2 Bagaimana tanggapan 

masyarakat mengenai 

program akselerasi di 
SMPN 1 Salatiga? 

Program layanan kelas akselerasi masih 

merupakan program pendidikan yang 

masih baru. Hal tersebut karena di Salatiga 
belum ada sekolah yang menyelenggarakan 

program tersebut, sehingga masih banyak 

masyarakat yang belum begitu mengenal 

program tersebut. Pada awal sosialisasi 
program akselerasi yang dilakukan oleh 

SMPN 1 Salatiga, mendapat respon yang 

cukup baik. Lebih dari 100 orang tua murid 
hadir dalam acara sosialisasi tersebut. 

Selain itu pada saat dibuka program PPDB 

kelas akselerasi, terdapat sekitar 56 siswa 
yang mendaftar. 

3 Apakah terdapat 
masalah yang penting 

sehingga program 

tersebut perlu 

Program akselerasi SMPN 1 Salatiga, 
diselenggarakan atas dasar kebutuhan 

yang harus dipenuhi oleh sekolah. Karena 

kebutuhan yang ada pada sekolah telah 
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diselenggarakan? didasarkan pada program yang 
sebelumnya. Kebutuhan untuk 

memberikan pelayanan khusus kepada 

siswa yang mempunyai kategori cerdas 

istimewa, perlu silakukan oleh pihak 
sekolah. 

4 Siapakah yang menjadi 

sasaran bagi program 

akselerasi? 

Diselenggarakannya program kelas 

akselerasi di SMPN 1 Salatiga adalah dalam 

rangka memberikan layanan khusus 
kepada siswa yang memiliki kemampuan 

istimewa. Dalam hal ini bahwa sasaran bagi 

program kelas akselerasi yakni siswa yang 

memiliki kecerdasan istimewa (IQ≥130) dan 
mempunyai minat dan komitmen untuk 

masuk dalam program akselerasi di SMPN 

1 Salatiga. 

5 Siapakah yag menjadi 

sumber peserta didik 
program akselerasi? 

Sumber peserta didik dalam kelas 
akselerasi adalah siswa-siswa lulusan 

Sekolah Dasar yang memenuhi persyaratan 
dan berminat untuk mendaftar diprogram 

akselerasi, serta telah dinyatakan lulus 

dalam seleksi yang diadakan oleh pihak 
sekolah. Dalam menyelenggarakan program 

layanan kelas akselerasi, sekolah telah 

memiliki alur prosedur penerimaan peserta 

didik kelas akselerasi. Prosedur 
penerimaan tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut: Tahapan I yakni 

mencakup seleksi berdasarkan kriteria 
administrasi yang meliputi nilai rapor, UN 

dan rekomendasi dokter, jika nilai < 8,0 

dinyatakan gugur. Tahap II yakni seleksi 
tes potensi akademik, yang meliputi tes 

tertulis Bhs. Indonesia, Matematika dan 

IPA, apabila jika nilai < 8,0 dinyatakan 
gugur. Sedangkan tahap III yakni seleksi 

psikotes dan wawancara yang meliputi tes 

IQ, kreativitas dan Task Commitment. 
Dalam tes tahap III peserta dinyatakan 
gugur apabila IQ<130 Skala Weschler, nilai 

Kreativitas < High level dan Task 
Commitment < High level. Setelah melalui 
tiga tahapan seleksi tersebut, peserta didik 

yang lulus dalam tes tersebut akan 

dinyatakan diterima sebagai siswa kelas 

akselerasi. Selanjutnya sekolah akan 
melakukan pencatatan terhadap calon 
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siswa yang telah diterima sebagai siswa 
kelas akselerasi di SMPN 1 Salatiga. 

Jumlah Kelas akselerasi SMPN 1 Salatiga 
Tahun Ajaran 2013/2014 sebanyak 14 

orang siswa yang terdiri dari 3 putra dan 11 

putri dari 57 siswa yang mendaftar yang 
berasal dari SD di Kota Salatiga dan Kab. 

Semarang. 

5 Apa yang menjadi 

tujuan utama sekolah 

menyelenggarakan 
program akselerasi? 

Penyelenggaraan program akselerasi 

didasarkan atas kebutuhan yang ada di 

SMPN 1 Salatiga, dimana dengan 
diselenggarakannya program kelas 

akselerasi di SMPN 1 Salatiga, dalam 

memberikan layanan terhadap siswa yang 
memiliki kecerdasan istimewa. Selain itu 

dengan diselenggarakannya program 

tersebut yakni dalam rangka efektivitas 

sarana dan prasarana yang dimiliki oleh 
sekolah pasca tutupnya program RSBI. 

6 Manfaat apa yang 

diperoleh sekolah 

dalam penyelenggaraan 
program akselerasi? 

Dengan diselenggarakannya program 

akselerasi di SMPN 1 Salatiga, maka dapat 

menjawab kebutuhan yang ada di SMPN 1 
Salatiga.  pemberian layanan khusus 

kepada siswa yang memiliki kecerdasan 

istimewa dan sarana prasarana yang 

dimiliki oleh sekolah dapat bergunan secara 
maksimal.  

7 Bagaimanakah proses 

penyelenggaraan 

program akselerasi di 
SMPN 1 Salatiga? 

Penyelenggaraan program kelas akselerasi, 

didasarkan atas kebutuhan sekolah yang 

belum terpenuhi. Sekolah sebelum 
menyelenggaraan program akselerasi, telah 

melakukan konsultasi kepada Komite 

Sekolah, Pokja Akselerasi, Dinas 

Pendidikan Pemuda dan Olahraga. 
Selanjutnya sekolah melakukan analisis 

SWOT da studi kelayakan bagi sekolah 

untuk melihat potensi dan peluang SMPN 1 
Salatiga guna mennyelanggarakan program 

tersebut. setelah melalui proses tersebut 

akhirnya pada tahun 2013 SMPN 1 Salatiga 
telah memperoleh ijin untuk 

menyelenggarakan program akselerasi dari 

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. 

8 Bagaimanakah kriteria 

yang harus dipenuhi 
siswa kelas akselerasi? 

Kriteria siswa yang dapat diterima pada 

program akselerasi di SMPN 1 Salatiga, 
yakni siswa yang memiliki IQ ≥130 dan 

berminat untuk masuk pada program 
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akselerasi. Setelah calon siswa yang 
berminat mendaftar maka akan dilakukan 

beberapa tahapan seleksi, yakni seleksi 

administrasi, tes dan non tes,dan 

wawancara bersama orang tua calon siswa. 
Setelah melalui beberapa tahapan tersebut 

siswa lulus pada seleksi tersebut, calon 

siswa dinyatakan diterima sebagai siswa 
kelas akselerasi. 

9 Berapa jumlah siswa 

kelas akselerasi pada 

awal penyelenggaraan? 

Pada penyelenggaraan program akselerasi 

tahun ajaran 2013/2013 jumlah siswa 

kelas akselerasi sebanyak 14 orang dari 56 

pendaftar pada program tersebut. 

10 Sarana dan prasarana 
seperti apakah yang 

telah dimiliki SMPN 1 

Salatiga dalam 

menyelenggarakan 
program akselerasi? 

Sarana dan prasarana penunjang dalam 
menyelenggarakan program akselerasi, 

memanfatkan fasiltas yang ada disekolah, 

dan terutama fasilitas yang digunakan pada 

program RSBI. Dengan ditutupnya program 
RSBI, maka fasilitas yang ada akan menjadi 

kurang maksimal.  

11 Siapa saja yang terlibat 

dalam penyelenggaraan 
program akselerasi di 

SMPN 1 Salatiga? 

Penyelenggaraan program akselerasi ini 

melibatkan beberapa pihak baik sekolah 
dan komite sekolah, dimana kedua unsur 

komponen sama-sama siap untuk secara 

bersama-sama menyelenggarakan program 

akselerasi. 

12 Bagaimanakah 
struktur kepengurusan 

program akselerasi 

SMPN 1? 

Struktur kepengurusan program akselerasi 
di SMPN 1 Salatiga telah dibentuk sebelum 

program dilaksanakan. Dalam 

kepengurusan tersebut terdiri dari 
komponen guru, dan wakili kepala sekolah, 

sebagai penanggungjawab program 

akselerasi di SMPN 1 Salatiga, dengan 

ditetapkan melalui SK Kepala Sekolah. 

13 Adakah keterlibatan 
pakar/ahli dalam 

penyelenggaraan 

program akselerasi? 

Sebelum sekolah menyelenggarakan 
program akselerasi, pihak sekolah 

melakukan konsultasi kepada pakar 

pendidikan inklusi/akselerasi, sekolah juga 

melakukan konsultasi kepada Pokja 
Akselerasi. Selain itu sekolah juga 

mengadakan kerjasama dengan perguruan 

tinggi dalam hal ini untuk mengadakan test 
seleksi untuk menerima siswa kelas 

akselerasi. 

14 Apakah terdapat kajian 

yang dilakukan 

sekolah sebelum 

Sebelum menyelenggarakan program 

akselerasi, sekolah melakukan studi 

kelayakan untuk melihat potensi dan 
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menyelenggarakan 
program akselerasi? 

peluang dalam rangka menyelenggarakan 
program akselerasi. Hasil studi kelayakan 

tersebut, dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan bagi sekolah untuk 

menyelenggarakan program akselerasi. 

15 Berasal dari manakah 
sumber dana 

pembiayaan program 

akselerasi di SMPN 1 
Salatiga? 

Pembiayaan dalam penyelenggaraan 
program akselerasi, berasal dari beberapa 

sumber dana. Sumber perencanaan 

pembiayaan pendidikan di SMPN 1 Salatiga 
berasal dari beberapa sumber, antara lain 

yakni dana pemerintah daerah, dana BOS, 

orang tua, sponsorship dan swadaya 

lainnya. Sedangkan untuk pembiayaan 
secara operasional, dana penyelenggaraan  

Sedangkan pola pembiayaan 

penyelenggaraan program akselerasi 
bersum-ber dari orang tua siswa sebesar 

Rp. 33.600.000 guna mendukung 

operasional dan sumber dana dari PKLK 
Rp. 11.500.000 guna mendukung kegiatan 

penunjang 

16 Apakah terdapat mitra 

lain/sponsor dalam 

penyelenggaraan 
akselerasi di SMPN 1 

Salatiga? 

Daam menyelenggarakan program kelas 

akselerasi, sekolah juga melakukan kerja 

sama dengan pihak lain, seeperti Mitra 
Wijaya dalam rangka pelatihan komputer. 

Sedangkan untuk sponsor, sejauh ini 

memang sudah ada beberapa, namun 
belum secara maksimal. 
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Lampiran 4 : Transkrip Wawancara 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Hari/tanggal : Rabu, 18 Maret 2015 

Waktu  : 16.00-18.00 WIB 

Tempat  : UKSW 

Informan  : Komite Sekolah 

No Pertanyaan Jawaban 
1 Apa yang melatar 

belakangi 

penyelenggaraan 

program akselerasi di 
SMPN 1 Salatiga?  

Sebelum menyelenggarakan program kelas 

akselerasi, SMPN 1 Salatiga  memiliki 

program RSBI, namun beberapa tahun 

kemudian program tersebut ditutup atas 
dasar kebijakan dari pemerintah pusat. 

Dengan adanya program RSBI fasilitas 

sarana dan prasarana di sekolah sangat 
terpenuhi dan lengkap guna menunjang 

pelaksanaan program RSBI. Namun pasca 

ditutupnya program RSBI fasilitas sarana 
dan prasarana menjadi kurang maksimal 

dalam mendukung penidikan d SMPN 1 

Salatiga. Sehingga Komite Sekolah memiliki 
sebuah pandangan dan rekomendasi 

kepada sekolah untuk menyelenggarakan 

sebuah program pendidikan, dan 

muncullah masukan dan rekomendasi dari 
komite sekolah untuk menyelenggarakan 

program kelas akselerasi di SMPN 1 

Salatiga. 

2 Bagaimana tanggapan 
masyarakat mengenai 

program akselerasi di 

SMPN 1 Salatiga? 

Ya secara umun masyarakat memberikan 
respon tanggapan dan apresiasi yang 

positif, karena pendidikan untuk anak-

anak berkebutuhan khusus tidak hanya 

dilakukan kepada anak yang yang 
berkemampuan rendah namun juga anak-

anak yang berkemampuan diatas rata-rata 

anak normal lainnya. Secara khusus 
tanggapan dari orang tua murid melalui 

paguyuban orang tua siswa kelas 

akselerasi, bahwa program ini sangat 
bermanfaat dan membantu bagu anak yang 

memiliki kategori cerdas istimewa di kota 

Salatiga. 
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3 Apakah terdapat 
masalah yang penting 

sehingga program 

tersebut perlu 

diselenggarakan? 

Program kelas akselerasi salah satunya 
bertujuan untuk memberikan pelayanan 

kepada anak-anak yang memiliki kategori 

cerdas istimewa. Disatu sisi SMPN 1 

Salatiga pernah menyelenggarakan program 
RSBI, namun akhirnya ditutup, sehingga 

fasilitas yang ada akan menjadi kurang 

maksimal . 

4 Apa yang menjadi 
tujuan utama sekolah 

menyelenggarakan 

program akselerasi? 

Ada beberapa faktor yang menjadi tujuan 
sekolah untuk menyelenggarakan program 

ini, diantaranya yakni upaya sekolah untuk 

memberikan pelayanan terhadap siswa 

yang memiliki kemampuan kecerdasan 
istimewa. Selain itu juga lebih ke upaya 

sekolah untuk mempertahankan dan 

memanfaatkan fasilitas yang telah dimiliki 
oleh sekolah. 

5 Saran dan masukan 
seperti apa bagi 

sekolah dalam 

mnyelenggarakan 
program akselerasi? 

Sekolah diharapkan dapat terus 
meningkatkan pelayanan yang mereka 

berikan melalui program akselerasi, selain 

itu sekolah perlu memminta masukan. 
Evaluasi dari masyarakat,orang tua murid, 

paguyuban orang tua kelas akselerasi, 

konsultas dalam rangka meningkatkan 
kualitas program tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

Lampiran 5 : Transkrip Wawancara 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Hari/tanggal : Rabu, 21 Januari 2015 

Waktu  : 10.00-11.00 WIB 

Tempat  : SMPN 1 Salatiga 

Informan  : Wakil Kepala Sekolah 

Hasil Wawancara 

No Pertanyaan Jawaban 
1 Bagaimanakah proses 

penyelenggaraan 
program akselerasi di 

SMPN 1 Salatiga? 

Penyelenggaraan program kelas akselerasi, 

didasarkan atas kebutuhan sekolah yang 
belum terpenuhi. Sekolah sebelum 

menyelenggaraan program akselerasi, telah 

melakukan konsultasi kepada Komite 
Sekolah, Pokja Akselerasi, Dinas 

Pendidikan Pemuda dan Olahraga. 

Selanjutnya sekolah melakukan analisis 
SWOT da studi kelayakan bagi sekolah 

untuk melihat potensi dan peluang SMPN 1 

Salatiga guna mennyelanggarakan program 

tersebut. setelah melalui proses tersebut 
akhirnya pada tahun 2013 SMPN 1 Salatiga 

telah memperoleh ijin untuk 

menyelenggarakan program akselerasi dari 
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. 

2 Bagaimanakah kriteria 

yang harus dipenuhi 

siswa kelas akselerasi? 

Kelas akselerasi merupakan sebuah kelas 

percepatan, dimana masa studi siswa 

diselesaikan dalam jangka waktu dua 

tahun. Dengan demikian kriteria yang 
harus ada pada siswa kelas akselerasi 

yakni: memiliki IQ ≥ 130, memiliki minat 

untuk masuk dalam kelas akselerasi, 
berkomitmen. 

3 Berapa jumlah siswa 

kelas akselerasi pada 

awal penyelenggaraan? 

Di SMPN 1 Salatiga program layanan kelas 

akselerasi diselenggarakan pada tahun 

ajaran 2013/2014 dengan jumlah peserta 

didik sebanyak 14 siswa dari 57 pendaftar. 

4 Sarana dan prasarana 
seperti apakah yang 

telah dimiliki SMPN 1 

Salatiga dalam 

Sejauh ini sekoalh telah memiliki ruang 
kelas yang ber AC, LCD, Lap Top, Printer, 

Lab Bahasa, Lab.IPA, Lab. TIK, 

Perpuastakaan serta beberapa fasilitas 
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menyelenggarakan 
program akselerasi? 

penunjang dalam penyelenggaraan program 
pendidikan di SMPN 1 Salatiga.  

5 Siapa saja yang terlibat 
dalam penyelenggaraan 

program akselerasi di 

SMPN 1 Salatiga? 

Pihak-piha yang terlibat dalam 
penyelenggraan program kelas akselerasi di 

SMPN 1 Salatiga, tidak hanya berasal dari 

pihak sekolah saja, namun komite sekolah 
juga memiliki peran besar dalam 

menyelenggarakan program kelas akselerasi 

ini. Atas saran dan masukan dari komite 
sekolah, SMPN 1 Salatiga dapat 

menyelenggarakan program layanan kelas 

akselerasi. 

6 Bagaimanakah 

struktur kepengurusan 
program akselerasi 

SMPN 1? 

Struktur kepengurusan program akselerasi, 

disusun melalui rapat internal sekolah, 
dimana melalui surat keputusan kepala 

sekolah dibentuklah penanggungjawab 

program layanan kelas akselerasi di SMPN 

1 Salatiga. 

7 Adakah keterlibatan 
pakar/ahli dalam 

penyelenggaraan 

program akselerasi? 

Sekolah dalam menyelenggarakan program 
kelas akselerasi ini, melibatkan berbagai 

pihak. Mulai dari konsultasi dengan komite 

sekolah, dinas pendidikan, pakar/ahli serta 
melakukan kerja sama dengan perguruan 

tinggi dalam menyelenggarakan program 

tersebut. 

8 Apakah terdapat kajian 

yang dilakukan 
sekolah sebelum 

menyelenggarakan 

program akselerasi? 

Sebelum menyelenggarakan program 

akselerasi, sekolah telah melakukan 
konsultasi, analisis SWOT dan studi 

kelayakan terhadap SMPN 1 Salatiga 

sebelum menyelenggarakan program 
akselerasi. Setelah melalui hasil studi 

kelayakan, atas rekomendasi Dinas 

Pendidian Pemuda dan Olahraga serta 

Walikota Salatiga kepada Dinas Pendidikan 
Provinsi Jawa Tegah. 
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Lampiran 6 : Transkrip Wawancara 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Hari/tanggal Sabtu, 24 Januari 2015 

Waktu  : 10.00-11.00 WIB 

Tempat  : SMPN 1 Salatiga 

Informan  : Siswa 

Hasil Wawancara 

No Pertanyaan Jawaban 
1 Apakah sarana dan 

prasarana yang ada 

sudah bermanfaat bagi 
siswa kelas akselerasi? 

Sejauh ini, siswa kelas akselerasi merasa 

puas dan terlayani atas kinerja pihak 

sekolah dalam menyelenggarakan progrm 
kelas akselerasi. Sekolah telah berusaha 

untuk memberikan pelayanan baik berupa 

fasilitas sarpras maupun bimbingan bagi 
siswa kelas akselerasi. 

2 Apakah yang menjadi 
kendala dalam 

pelaksanaan program 

akselerasi di SMPN 1 
Salatiga bagi siswa? 

Terkadang siswa harus menyelesaikan 
banyak tugas yang ada karena, setiap 

pertemuan akan memunculkan materi yang 

baru, namun melalui bimbingan dari guru 
mata pelajaran siswa dapat mengatasi 

permasalahan tersebut. 

3 Bagaimanakah proses 

pembelajaran dalam 

kelas akselerasi? 

Dalam proses pembelajaran kelas 

akselerasi, guru bukan sebagai sumber 

pengetahuan, namun guru menjadi 
fasilitator dalam proses pembelajaran. Dari 

segi pelaksanaan tidak terlalu mengalami 

kesulitasn,. 

4 Apa harapan anda bagi 
kelas akselerasi? 

Agar program akselerasi memberikan 
manfaat bagi siswa yang memiliki 

kecerdasan istimewa, serta sekolah dapat 

meningkatkan fasilitas dalam pelayannanya 

dapat ditingkatkan lagi. 
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Lampiran 7 : Transkrip Wawancara 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Hari/tanggal Sabtu, 21 Maret 2015 

Waktu  : 10.00-11.00 WIB 

Tempat  : Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahgara 

Informan  : Pengawas Sekolah 

Hasil Wawancara 

No Pertanyaan Jawaban 
1 Apakah pernah 

dilakukan Monitoring 

dan Evaluasi terhadap 

program akselerasi di 
SMPN 1 Salatiga oleh 

Dinas Pendidikan 

melalui pengawas 
sekolah? 

Kalau untuk monitoring pelaksanaan 
program akselerasi sejauh ini sudah pernah 

dilakukan, selain itu untuk monitoring dari 

Dinas Pendidikan Provinsi juga pernah 
dilakukan, hal tersebut dilakukan melalui 

instrumen monitoring dan evaluasi 

terhadap penyelenggaraan program 
akselerasi di SMPN 1 Salatiga. 

2 Bagaimana pendapat 
pengawas sekolah 

mengenai program 

akselerasi  di SMPN 1 
Salatiga? 

Program akselerasi di SMPN 1 Salatiga 
sangat bermanfaat bagi siswa yang memiliki 

kecerdasan istimewa, selain itu dengan 

diselenggarakannya program tersebut telah 
telah memberikan solusi terhadap 

kebutuhan-kebutuhan yang ada di SMPN 1 

Salatiga.  

3 Seberapa jauh 

program akselerasi 
berpengaruh tehadap 

pendidikan di 

Salatiga? 

Sejauh ini program kelas akselerasi 

dampak program akselerasi bagi 
pendidikan di Kota Salatiga masih perlu 

dilakukan peningkatan, hal tersebut karena 

untuk penyelenggaraan program ini hanya 
terfokus pada siswa/anak yang memiliki 

kecerdasan istimewa dengan IQ ≥130.  

4 Saran seperti apa yang 

dapat diberikan 

pengawas sekolah 
terhadap 

penyelenggaraan 

program akselerasi di 
SMPN 1 Salatiga? 

Dalam penyelenggaraan program lkelas 

akselerasi di SMPN 1 Salatiga, tidak 

menutup kemungkinan terhadap kendala 
yang dialami oleh sekolah dalam 

menyelenggarakan program. Saran yang 

dapat pengawas berikan yakni, sebaiknya 
setiap akan dilaksanakan kenaikan kelas 

sebaiknya juga dilakukan test IQ dan tes 

komitmen lagi agar dapat mengukur 

kemampuan siswa kelas akselerasi.  
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Lampiran 8 : Surat Keputusan Penyelenggaraan  

 Program Akselerasi SMPN 1 Salatiga 
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Lampiran 9 : Surat Keputusan Pengurus 

  Program Akselerasi 
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Lampiran 10 : Surat Edaran Tentang Program Kelas Akselerasi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
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