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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang  

Dalam pembangunan nasional, potensi sumber daya manusia merupakan 

asset nasional yang sangat penting. Potensi ini hanya dapat digali dan dikembang-

kan serta dipupuk secara efektif melalui strategi dan pengelolaan pendidikan dan 

pembelajaran yang terarah dan terpadu dengan memperhatikan peserta didik 

secara utuh dan optimal. Oleh karena itu strategi manajemen pendidikan perlu 

secara khusus memperhatikan potensi peserta didik yang mempunyai prestasi luar 

biasa disbanding dengan teman-temannya. Dalam hal ini perlu dikembangkan 

program pembelajaran yang mampu mengembangkan keunggulan-keunggulan 

tersebut, dalam hal ini keunggulan di bidang potensi intelektual. Penyelenggaraan 

pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia secara umum masih bersifat klasikal 

missal, yaitu berorientasi pada kuantitas untuk dapat melayani sebanyak mungkin 

peserta didik. Pendidikan di Indonesia semata-mata masih bertujuan memberikan 

pelayanan yang menjangkau seluruh rakyat. Fakta di lapangan menunjukkan 

bahwa peserta didik kita mempunyai beberapa tingkat kecerdasan yang berbeda, 

sehingga memerlukan penanganan yang sesuai dengan potensi peserta didik.  

Undang-undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat (1) 

mengamanatkan bahwa “Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengaja-

ran”. Demikian pula dalan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 5 ayat (4) menjelaskan bahwa setiap warga 
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Negara yang mempunyai potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memper-

oleh pendidikan khusus. Demikian pula dalam pasal 12 ayat (1) dinyatakan bahwa 

“Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelaya-

nan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. 

Anak berbakat memiliki karakteristik kepribadian yang unik, umumnya 

mereka memiliki minat yang kuat terhadap berbagai bidang yang menjadi 

minatnya. Anak berbakat juga menunjukkan ketertarikan yang sangat kuat terha-

dap berbagai persoalan moral dan etika, sangat otonom dalam membuat keputusan 

dan menentukan tindakan. Sejumlah karakteristik unik ini jika tidak dipahami 

dengan benar oleh para pendidik dan orang tua akan memunculkan persepsi yang 

salah, seolah-olah anak berbakat adalah individu yang keras kepala, tidak mau 

komporomi, bahkan ada yang menilai anak berbakat berbakat rendah sikap 

sosialnya. Oleh karena itu, diperlukan cara-cara khusus dalam mengelola dan 

memfasilitasi kegiatan anak berbakat dalam menempuh pendidikannya. Pemaha-

man yang keliru terhadap anak berbakat akan menjadi kendala bagi anak berbakat 

dalam perwujudan diri dan karirnya, maupun pemecahan berbagai permasalahan 

yang dihadapi anak berbakat. 

Dalam belajar, anak berbakat mempunyai pola pengaturan diri yang kuat 

dan positif dalam menunjang keberhasilan belajarnya. Mereka mampu menen-

tukan sendiri tujuan belajarnya, mampu menumbuhkan rasa percaya diri yang kuat 

dalam mencapai cita-cita yang diinginkannya, mampu menata lingkungannya 

untuk mencapai target, mampu menentukan sendiri agar dapat mencapai kesuk-

sesannya dan mampu mengevaluasi diri dan memonitor kegiatan belajarnya. Hal 

inilah yang membedakan anak berbakat dengan anak-anak normal lainnya.  
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Anak berbakat adalah kelompok minoritas yang membutuhkan layanan 

pendidikan yang khusus agar potensi bakatnya dapat berkembang secara mak-

simal. Tanpa layanan pendidikan yang tepat, anak berbakat akan menjadi kelom-

pok minoritas yang gagal mencapai kompetensi maksimal yang dimilikinya, 

implikasinya mereka tidak akan mampu menghadapi masalah kehidupan dengan 

baik. Jika hal ini dibiarkan terus menerus, berarti kita telah menyianyiakan seba-

gian peserta didik dalam menempuh pendidikannya.  

Sebagai upaya memberikan layanan pendidikan yang sesuai bagi siswa 

yang membutuhkan pendidikan yang berkeadilan ini, pemerintah telah menempuh 

berbagai langkah, diantaranya melalui pelimpahan pelaksanaan pendidikan yang 

semula bersifat sentralisasi telah bergeser kearah desentralisasi. Paradigma ini 

telah menjadikan momentum penting bagi madrasah untuk melaksanakan pola 

pendidikan secara otonom sesuai dengan visi dan misi madrasah tanpa harus 

menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. Sebagai bentuk layanan pendidikan 

bagi anak cerdas berbakat istimewa, maka madrasah dapat membentuk program 

kelas unggulan. Program kelas unggulan yang dikembangkan dengan pendekatan 

desentralistik ini, merupakan implikasi dari keseluruhan pelaksanaan 

desentralisasi pendidikan di Indonesia yang berdasar pada berbagai ketentuan 

perundangan yang telah ditetapkan, antara lain Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, Bab III tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Pasal 14 ayat 1 yang menegaskan bahwa bidang 

pemerintahan  wajib dilaksanakan oleh daerah/kabupaten antara lain adalah pelak-

sanaan pendidikan. Program kelas unggulan yang saat ini banyak dilakukan oleh 
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madrasah diwujudkan dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal bagi 

siswa yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata. 

Dalam pelaksanaannya, program kelas unggulan memerlukan biaya yang 

mahal, sarana dan prasarana yang lengkap, dana operasional yang besar, keterse-

diaan tenaga pengajar yang berkualitas, kegiatan belajar mengajar dan pengelo-

laan madrasah yang semuanya harus unggul. Oleh karena itu, penelitian ini 

menjadi sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh konsep 

pelaksanaan program kelas unggulan yang tepat untuk memberikan layanan yang 

tepat bagi siswa yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata yang nantinya 

dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk mereformulasi kebijakan dalam 

pelaksanaan program kelas unggulan. 

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus perhatian utama adalah peran 

kepala madrasah sebagai stake holder tertinggi di dalam mengimplementasikan 

fungsi kebijakannya mengenai pelaksanaan program kelas unggulan, baik itu yang 

berhubungan dengan siswa, guru, kurikulum maupun sarana dan prasarana. Dalam 

menjalankan fungsi kebijakan, peran kepala madrasah sangat penting dalam 

mensukseskan sebuah program pelayanan pendidikan, tak terkecuali pelaksanaan 

program kelas unggulan. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian untuk mengkaji 

dan menganalisis bagaimana pelaksanaan dan efektifitas pelaksanaan program 

kelas unggulan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Bandung Kabupaten 

Tulungagung. 

 

B.  Fokus Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, fokus penelitian dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1.   Bagaimana pelaksanaan kebijakan program kelas unggulan di MTs Negeri 

Bandung Kabupaten Tulungagung? 

2.   Bagaimana efektivitas pelaksanaan kebijakan program kelas unggulan di MTs 

Negeri Bandung Kabupaten Tulungagung? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan: 

1.   Mengetahui pelaksanaan kebijakan  program kelas unggulan di MTs Negeri 

Bandung Kabupaten Tulungagung. 

2.  Mengetahui efektivitas pelaksanaan kebijakan program kelas unggulan di MTs 

Negeri Bandung Kabupaten Tulungagung. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: 

1.   Peneliti di bidang pendidikan 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pengembangan wawasan keilmuan tentang pelaksanaan kelas unggulan 

sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan. 

2.   Bagi masyarakat 

Menambah wawasan tentang program kelas unggulan sebagai bentuk 

peningkatan mutu pendidikan.  

3.   Bagi pihak madrasah dan pemerintah 

Sebagai bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan baru sebagai upaya 

peningkatan mutu pendidikan. 
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4.   Peneliti lain 

Sebagai pijakan awal untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang program 

kelas unggulan atau melakukan penelitian dengan fokus berbeda. 

 

E.  Definisi Istilah 

Agar tidak menimbulkan salah pengertian atau menimbulkan perbedaan 

penafsiran tentang apa yang dimaksud peneliti, perlu penegasan atau kejelasan 

kata-kata kunci dalam penelitian ini, yaitu analisis kebijakan pendidikan dan kelas 

unggulan. 

1.  Analisis Kebijakan Pendidikan 

Kebijakan pendidikan  merupakan seperangkat keputusan-keputusan yang 

saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya, dibuat oleh pelaku-

pelaku  pendidikan untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang pendidikan..  

2.  Kelas unggulan 

Adalah kelas yang dirancang secara khususs sebagai upaya meningkatkan 

mutu pendidikan. Kelas ini mempunyai karakteristik ’lebih’, dalam hal 

kualifikasi pendidik, sarana belajar yang lebih lengkap, perpustakaan yang 

memadai, laboratorium maupun pelayanan bimbingan konseling khusus. 

Kelas unggulan dilaksanakan untuk memberikan pelayanan pendidikan yang 

optimal utuk meningkatkan mutu pendidikan. 

 

F.  Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan adanya fenomena bahwa 

pelaksanaan pendidikan untuk peserta didik di kelas unggulan masih menghadapi 

sejumlah kendala: 
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1.  Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (1998) menemukan bahwa mayoritas 

pengajar di madrasah yang menyelenggarakan program kelas unggulan belum 

secara utuh memahami makna, hakekat dan ciri-ciri anak berbakat unggul, 

tidak tahu cara mengidentifikasi anak-anak berbakat, tidak memahami konsep 

kurikulum berdiferensiasi, belum menguasai strategi pembelajaran dan model 

evaluasi pembelajaran untuk anak berbakat unggul. 

2.  Studi yang dilakukan Suyanto (2002), program kelas unggulan yang dilaksa-

nakan di Indonesia secara pedagogis menyesatkan, bahkan ada yang telah 

memasuki wilayah malpraktik dan akan merugikan pendidikan di Indonesia 

dalam jangka panjang. Kelas-kelas unggulan diciptakan dengan cara menge-

lompokkan siswa menurut kemampuan akademisnya yang homogen tanpa 

didasari filosofi yang benar. Pengelompokan siswa dalam kelas-kelas menurut 

kemampuan akademis tidak sesuai dengan hakekat kehidupan yang nyata. 

Kehidupan di masyarakat tidak ada yang memiliki karakteristik yang homogen 

(Kompas, 29 April 2002, hal. 4). 

3.  Nurkholis (2002), beberapa kelemahan pelaksanaan kelas unggulan: pertama: 

kelas unggulan disini membutuhkan legitimasi dari pemerintah, bukan atas 

inisiatif masyarakat atau pengakuan masyarakat, sehingga penetapan kelas 

unggulan cenderung lebih bermuatan politis daripada muatan edukatifnya. 

Apabila kelas unggulan didasari atas pengakuan masyarakat, maka pemerintah 

tidak perlu mengucurkan dana khusus kepada kelas unggulan, karena 

masyarakat akan menanggung semua biaya atas keunggulan madrasah 

tersebut. Kedua, kelas unggulan hanya melayani masyarakat kaya, sementara 

itu masyarakat miskin tidak mungkin mampu mengikuti program kelas 
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unggulan walaupun secara akademis memenuhi syarat. Untuk mengikuti 

program kelas unggulan, selain harus memiliki kemampuan akademis tinggi 

juga harus menyediakan uang jutaan rupiah. Artinya, pelaksanaan program 

kelas unggulan bertentangan dengan prinsip equity yaitu terbukanya akses dan 

kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menikmati pendidikan yang 

baik. Keadilan dalam pelaksanaan pendidikan ini amat penting agar 

menghasilkan manusia-manusia unggul yang memiliki hati nurani yang 

berkeadilan. Ketiga, profil kelas unggulan hanya dilihat dari karakteristik 

prestasi yang tinggi berupa NEM, input siswa yang memiliki NEM tinggi, 

ketenagaan berkualitas, sarana prasarana yang lengkap, dana madrasah yang 

besar, kegiatan belajar mengajar dan pengelolaan madrasah yang kesemuanya 

sudah unggul. Wajar saja, apabila inputnya bagus, diproses di tempat yang 

baik dan dengan cara yang baik pula akan menghasilkan output yang bagus. 

Yang seharusnya disebut unggul adalah apabila inputnya biasa-biasa saja atau 

kurang baik, diproses di tempat yang baik dengan cara yang baik akan 

menghasilkan output yang baik. 

Dari ketiga penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

program kelas unggulan di sejumlah madrasah masih menghadapi sejumlah 

kendala, oleh karena itu diperlukan kebijakan khusus dari stake holder yang 

menyelenggarakan program kelas unggulan. Pada penelitian ini akan dibahas 

tentang kebijakan pelaksanaan program kelas unggulan di MTs Negeri Bandung 

Tulungagung dengan fokus pembahasan tentang kebijakan pelaksanaan dan 

efektifitas pelaksanaan program kelas unggulan. 
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