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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Dunia pendidikan dari waktu ke waktu mengalami perkembangan 

dan pembaharuan seiring dengan perubahan dan perkembangan jaman serta 

kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Dengan 

dikeluarkannya UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, mengisyaratkan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu 

menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta 

relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan 

sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global 

sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, 

dan berkesinambungan (UU Sisdiknas, 2006: 30).  

Merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen pasal 

31 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat 

pendidikan, ayat (2) disebutkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti 

pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Berbagai upaya 

dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan kesempatan 

memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara melalui program wajib 

belajar pendidikan dasar 9 tahun yang berimplikasi bahwa semua anak usia 

pendidikan dasar di Indonesia berhak mendapatkan pelayanan pendidikan 

dasar, meskipun mereka berasal dari keluarga kurang mampu atau tinggal di 
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daerah yang sangat terpencil dan dinyatakan telah berhasil. Khususnya untuk 

wilayah Jawa Timur kebijakan tersebut ditingkatkan menjadi wajib belajar 12 

tahun.  Hal ini mengandung pengertian bahwa setiap warga negara berhak 

memperoleh pendidikan serendah-rendahnya tingkat sekolah menengah atas 

(SMA/MA) dan atau sekolah menengah kejuruan (SMK). 

Sedangkan dalam UU No. 20 tahun 2003 pasal 5 disebutkan bahwa 

setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan 

yang bermutu, warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, 

intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus, warga 

negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang 

terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus, warga negara yang 

memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh 

pendidikan khusus serta setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan 

meningkatkan pendidikan sepanjang hayat (UU Sisdiknas, 2006:70). 

Bertolak dari uraian di atas, untuk merealisasikan program layanan 

pendidikan khusus bagi peserta didik  dilakukan program percepatan belajar 

(akselerasi) dimana siswa oleh guru diidentifikasi telah memiliki kemampuan 

intelektual umum pada taraf cerdas, memiliki kreatifitas dan keterikatan 

terhadap tugas diatas rata-rata, untuk dapat menyelesaikan program pendidikan 

yang sesuai dengan kecepatan belajar mereka. Hal ini diperkuat dengan 

dikeluarkannya Permendiknas No. 34 tahun 2006 tentang pembinaan prestasi 

peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan 

diperbaharui dengan Permendiknas No. 70 tahun 2009 tentang pendidikan 
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inklusif.  Dalam pasal 1 Permendiknas dinyatakan bahwa pendidikan inklusif 

adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan 

kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi 

kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau 

pembelajaran dalam suatu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan  

peserta didik pada umumnya. 

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuhkembangkan potensi 

Sumber Daya Manusia (SDM) melalui kegiatan pengajaran. Ada dua buah 

konsep kependidikan yang berkaitan dengan lainnya, yaitu belajar ( learning ) 

dan pembelajaran (intruction). Konsep belajar berakar pada pihak peserta didik 

dan konsep pembelajaran berakar pada pihak pendidik. Dalam proses belajar 

mengajar (PBM) akan terjadi interaksi antara peserta didik dan pendidik. 

Peserta didik adalah seseorang atau sekelompok orang sebagai pencari, 

penerima pelajaran yang dibutuhkannya, sedang pendidik adalah seseorang 

atau sekelompok orang yang berprofesi sebagai pengolah kegiatan belajar 

mengajar dan seperangkat peranan lainnya yang memungkinkan 

berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang efektif. Peningkatan mutu 

pendidikan merupakan sasaran pembangunan di bidang pendidikan nasional 

dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia 

Indonesia secara menyeluruh. Pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan 

telah mencanangkan “Gerakan Peningkatan Mutu Pendidikan” pada tanggal 2 

Mei 2002; dan lebih terfokus lagi setelah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sisdiknas diundangkan.  
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Menyadari hal tersebut, pemerintah telah melakukan penyempurnaan 

sistem pendidikan dari model sentralisasi ke desentralisasi. Jika sebelumnya 

manajemen pendidikan merupakan wewenang pusat dengan paradigma     

top-down, maka dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2000 mengenai otonomi daerah 

kewenangan bergeser pada pemerintah daerah kota dan kabupaten dengan 

paradigma buttom-up yang antara lain dalam wujud pemberdayaan sekolah 

melalui School Based Management (SBM). School Based Management 

(SBM) ini merupakan paradigma baru manajemen pendidikan yang 

memberikan otonomi luas pada sekolah dan pelibatan masyarakat dalam 

kerangka kebijakan pendidikan nasional.  

Anak atau peserta didik sebagai pribadi yang unik membutuhkan 

layanan pendidikan spesifik agar potensi keberbakatannya dapat berkembang 

sehingga mencapai aktualisasi diri yang optimal. Mendorong aktualisasi 

potensi keberbakatan anak, pada perkembangannya akan menjadi salah satu 

pilar kekuatan bangsa dalam pertarungan dan persaingan antar bangsa-bangsa 

di era global. Tanpa pelayanan  pendidikan yang relevan, anak berbakat akan 

menjadi kelompok marjinal yang gagal memberikan sumbangan signifikan 

bagi kemajuan bangsa ini.  

Salah satu koridor  pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang 

memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa adalah melalui program 

akselerasi (percepatan belajar). Sebagaimana dikatakan E. Mulayasa (2004: 

128) bahwa bagi peserta didik yang mempunyai kemampuan dan kecerdasan 
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luar biasa harus menyediakan program-program khusus sebagai usaha untuk 

penanganan anak berbakat diantaranya adalah dengan diselenggarakannya 

program akselerasi sebagai layanan terhadap perbedan perorangan dalam diri 

siswa. 

Gagasan percepatan belajar diperuntukan khusus bagi siswa yang 

memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Dukungan secara politis 

telah dituangkan dalam GBHN tahun 1993 yang intinya menyatakan peserta 

didik yang memiliki tingkat kecerdasan luar biasa dan perlu mendapat 

perhatian khusus agar dipacu perkembangan prestasi dan bakatnya. Untuk itu 

perlu suatu kurikulum untuk mengakomodir berbagai kompetensi yang 

dimiliki. Hal ini pun dipertajam kembali dalam GBHN 1999 yang 

menekankan pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk 

melayani keberagaman peserta didik dan penyusunan kurikulum yang berlaku 

nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi 

jenis pendidikan secara profesional.  

Secara praktisnya telah dituangkan melalui Keputusan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0487/U/1992 untuk sekolah dasar. Di 

sini dinyatakan bahwa bagi siswa yang memiliki bakat istimewa dan 

kecerdasan luar biasa melalui jalur pendidikan sekolah dapat 

menyelenggarakan program percepatan, program khusus, program kelas 

khusus dan program pendidikan khusus (Pasal 15 ayat 2). Sedangkan SMP 

melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 

054/U/1993, diuraikan bahwa siswa yang memiliki bakat istimewa dan 
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kecerdasan luar biasa dapat menyelesaikan program belajar lebih awal dari 

waktu yang telah ditentukan dengan ketentuan telah mengikuti pendidikan di 

SLTP sekurang-kurangnya dua tahun. Hal yang sama pun berlaku pada 

jenjang SMA (Pasal 16 ayat 1).  

Paradigma sistem pendidikan di Indonesia pada umumnya dan di Kota 

Madiun pada khususnya masih bersifat klasikal-masal yang berorientasi pada 

kuantitas untuk dapat melayani sebanyak-banyaknya jumlah siswa, serta 

belum terakomodasikannya kebutuhan individual siswa di luar kelompok 

siswa normal sehingga potensi siswa tidak dapat disalurkan atau tidak 

berkembang secara optimal. Hal inilah yang menjadikan ketertarikan   

Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun untuk merintis pelayanan belajar 

bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa 

dalam benttuk program percepatan belajar atau akselerasi. 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun sebagai salah satu lembaga 

pendidikan model yang berada di bawah wewenang dan kekuasaan 

Departemen Agama (berdasarkan SK Dirjen Bimbingan Islam Depag No. 

E.IV/PP.00.6/KEP/17.A/98) merupakan figure central yang menjadikan 

contoh dan pusat pemberdayaan Madrasah yang sejenis. Oleh karena itu salah 

satu bentuk pengembangan Madrasah Aliyah Model yang berada di Kota 

Madiun ini pada tahun 2005/2006 menerapkan suatu kebijakan 

penyelenggaraan program pelayanan pendidikan melalui penyelenggaraan 

kelas percepatan atau akselerasi. 
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Penyelenggaraan program akselerasi yang diterapkan di Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Madiun mengacu pada buku pedoman akselerasi yang 

diterbitkan oleh Departemen Agama maupun Departemen Pendidikan 

Nasional. Program akselerasi yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Kota Madiun mulai tahun ajaran  2006/2007.  Hasil evaluasi terhadap 

program ini, baik yang menyangkut siswa peserta program maupun 

komponen-komponen program seperti sasaran-sasaran belajar, prosedur 

identifikasi, kurikulum, sarana-prasarana,  ketenagaan,  serta aspek biaya 

menunjukkan adanya keberhasilan dan  berlangsung dengan baik. Secara 

teknis tidak ada kesulitan yang cukup berarti.  Dari tahun ke tahun, beberapa 

siswanya memiliki keberbakatan dan berkemampuan tinggi dengan NEM 

minimal berjumlah 45 atau NEM minimal rata-rata 8 terus meningkat dan 

perlu adanya penanganan secara khusus dalam pelaksanaan proses belajar 

mengajarnya. 

Uraian di atas menjadi dasar permasalahan mengenai bagaimana 

mengelola atau manajemen pembelajaran program akselerasi di Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Kota Madiun. Berdasarkan permasalahan tersebut judul 

penelitian ini adalah: “Implementasi Manajemen Program Akselerasi di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun. 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut.  
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1. Bagaimanakah implementasi manajemen program akselerasi di Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Kota Madiun?  

2. Usaha-usaha yang dilakukan dalam meningkatkan manajemen program 

akselerasi di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun?  

3. Faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat implementasi 

manajemen pogram akselerasi di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun?  

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan beberapa hal, 

antara lain:  

1. Ingin mengetahui implementasi manajemen program akselerasi di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun.  

2. Ingin mengetahui usaha-usaha yang dilakukan dalam meningkatkan 

manajemen program akselerasi di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota 

Madiun. 

3.  Ingin mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan 

manajemen pogram akselerasi di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota   

Madiun. 

 

D.   Manfaat Penelitian  

Selain tujuan penelitian di atas, selanjutnya hasil penelitian dapat 

memberikan manfaat kepada beberapa pihak yang mungkin berkompeten dengan 

penelitian ini.  
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1. Manfaat Teoretis 

a. Membantu pengembangan teori mengenai manajemen pembelajaran 

khususnya program akselerasi.  

b. Sebagai sarana pendalaman teori mengenai manajemen pembelajaran 

khususnya program akselerasi dalam meningkatkan mutu pendidikan di 

Madrasah Aliyah.  

c. Untuk bahan evaluasi pengembangan konsep manajemen pembelajaran 

teoritis ke dalam konsep pembelajaran praktis, khususnya program 

akselerasi.  

2. Manfaat Praktis  

a. Sebagai informasi mengenai manajemen pembelajaran program akselerasi 

di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun.  

b. Sebagai bahan pertimbangan dalam rangka melakukan perbaikan dan 

pengembangan manajemen pembelajaran program akselerasi di Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Kota Madiun.  

c. Memberi masukan bagi penentu kebijakan di bidang pendidikan dalam 

upaya perbaikan konsep pembelajaran menuju mutu pendidikan yang lebih 

baik.  

 

F. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dari penulis maksudkan, 

maka penulis memberikan pembatasan istilah sebagai berikut: 
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1. Implementasi 

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau 

penerapan. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004:70) 

mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling 

menyesuaikan.  Jadi kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya 

aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme 

mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu 

kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasar-

kan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. 

2. Manajemen 

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan 

sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Malayu Hasibuan, 2001: 2). 

3. Program Akselerasi 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 745) akselerasi adalah 

proses mempercepat; peningkatan kecepatan; percepatan; laju perubahan 

kecepatan. Sedangkan program percepatan belajar (akselerasi) adalah salah 

satu program layanan pendidikan khusus bagi peserta didik yang oleh guru 

telah diidentifikasi memiliki prestasi sangat memuaskan, dan oleh psikolog 

telah diidentifikasi memiliki kemampuan intelektual umum pada taraf 

cerdas, memiliki kreativitas dan keterikatan terhadap tugas di atas rata-rata, 

untuk dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan 

belajar mereka (Website Dit. PSLB, 2010). 


