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MANAJEMEN PROGRAM AKSELERASI BAGI ANAK BERBAKAT 

(Studi Kualitastif pada Tiga SMP di Iakarta Timur) 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Masyarakat Indonesia kini memiliki harapan sangat besar akan 

terciptanya pendidikan yang bermutu. Indikasi pendidikan bermutu dapat dilihat 

dari hasil pendidikan dengan menghasilkan lulusan yang: (1) menguasai 

keterampilan dasar, (2) berfikir secara rasional dan mandiri, (3) menguasai 

pengetahuan umum dalam berbagai bidang, (4) memiliki keterampilan yang 

cukup untuk memperoleh pekerjaan, (5) berperan serta secara aktif dalam 

masyarakat dan kebudayaan, (6) memiliki dan menghargai nilai-nilai luhur yang 

tumbuh dalam masyarakat dan dapat hidup di dalamnya. Untuk menjawab 

tantangan tersebut, pendidikan harus menitikberatkan kiprahnya pendidikan yang 

bermutu, baik dari segi masukan, proses, maupun hasil pendidikan. Pendidikan 

yang bermutu diharapkan dapat menghasilkan keunggulan sumberdaya manusia, 

tidak hanya dari aspek akademik, tetapi juga dalam hal segi seni, olahraga, 

disiplin, dan keterampilan untuk dapat hidup dalam masyarakat yang sedang 

mengalami perubahan cepat. 

Hal ini didukung pula oleh prinsip demokrasi dalam bidang pendidikan, 

sebagaimana yang disebutkan di atas telah tertuang sejelas-jelasnya dalam Pasal 

31 Ayat 1 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: 

“Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran”. Hal ini dikarenakan 

pendidikan memainkan peranan sangat penting dan strategis dalam pembangunan 

nasional, untuk mencapai bangsa yang maju, mandiri, dan beradab. Oleh karena 

itu, Pemerintah telah menetapkan pendidikan sebagai salah satu prioritas dalam 

agenda utama pembangunan nasional seperti termuat di dalam dokumen Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004–2009. Bahkan pendidikan 

merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam memasuki era global, yang 

ditandai oleh persaingan antar bangsa yang sangat ketat. Kemudian dalam 

pelaksanaannya terdapat dalam GBHN 1983 yang menyebutkan ” ... Demikian 

pula perhatian khusus perlu diberikan kepada anak-anak yang berbakat istimewa 

agar mereka dapat mengembangkan kemampuannya secara maksimal.” 

Anak berbakat adalah anak yang memiliki satu keunggulan atau mampu 

dalam satu bidang atau lebih, baik yang bersifat umum maupun khusus. Banyak di 

antara anak  berbakat ini kurang mendapat perhatian yang serius sehingga potensi 

yang mereka miliki kurang bisa mereka salurkan secara maksimal. Anak berbakat 

itu laksana tanaman yang membutuhkan seseorang yang dapat membimbing dan 

membantunya agar berkembang secara alamiah, menghilangkan  
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berbagai kendala yang ada di hadapannya, serta merintis jalan baginya. 

Anak berbakat pun membutuhkan seseorang yang dapat memahami serta 

menghargai kelebihan dan bakatnya, atau orang-orang yang mampu menggali 

bakat dan minatnya.  Secara umum anak berbakat tidak dapat dipisahkan dari 

keseluruhan kerja tim pendidikan yang harus multidisiplin. Untuk pelayanan 

anak-anak berbakat ini tidak mudah dan tentu tidak sama dengan menangani anak-

anak biasa (kelas reguler). Pelaksanaan pendidikan bagi anak berbakat perlu 

dikelola dengan serius, baik yang berhubungan dengan proses perekrutan siswa, 

lebih-lebih yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia (manajemen 

sumber daya guru). Guru yang akan mendidik anak berbakat perlu diseleksi 

dengan baik dan diperlukan pengembangan sumber daya untuk dapat mendukung 

tugasnya dalam mengelola pelaksanaan pendidikan bagi anak-anak berbakat di 

sekolah.  

Berdasarkan adanya pengharapan yang besar terhadap anak berbakat, 

maka dibentuk pendekatan bagi anak berbakat sehingga diperlukan manajemen 

pendidikan yang tepat agar anak berbakat tidak mengalami kerugian bagi 

pengembangan potensi anak berbakat lainnya. Dengan manajemen pendidikan 

yang terprogram, maka akan memberikan peluang bagi anak berbakat untuk 

berkembang sesuai dengan kemampuan yang dimiliknya. 

Mengingat sekolah sebagai unit pelaksana pendidikan formal terdepan 

dengan berbagai keragaman potensi anak didik yang memerlukan layanan 

pendidikan yang beragam, kondisi lingkungan yang berbeda satu dengan lainnya 

termasuk untuk menangani anak-anak yang berbakat, maka sekolah harus dinamis 

dan kreatif dalam melaksanakan perannya untuk mengupayakan peningkatan 

kualitas/mutu pendidikan. Sebuah sekolah tidak dengan mudah membuka 

program khusus untuk anak berbakat, banyak faktor-faktor yang harus dimiliki. 

Kenyataan masih dapat dihitung dengan jari sekolah-sekolah yang mampu 

menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh anak berbakat sehingga mereka dapat 

mengekspresikan diri secara optimal dan juga dapat memberikan sumbangan baik 

untuk diri mereka sendiri maupun untuk masyarakat dan bangsa.  

Beberapa tahun belakangan ini, muncul beberapa sekolah yang 

menyelenggarakan pendidikan khusus untuk anak berbakat dalam bentuk 

akselerasi (percepatan belajar). Keberadaan program akselerasi di sekolah 

merupakan salah satu usaha pelayanan pendidikan bagi anak berbakat yang 

tujuannya adalah agar anak berbakat tersebut mampu mengembangkan dan 

mengoptimalisasi bakat yang dimilikinya. Program akselerasi ini bisa diikuti oleh 

siswa yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Setelah melalui proses 

identifikasi dan seleksi, mereka dikumpulkan dalam satu kelas khusus yang 

berbeda dengan kelas biasa (reguler). Di antara perbedaannya adalah lamanya 

waktu penyelesaian pendidikan yakni hanya selama dua tahun, setahun lebih cepat 

dari program reguler. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang mengungkap mengenai “Manajemen Program Akselerasi bagi 

Anak Berbakat”. Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 
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bahan kajian dan mungkin dijadikan sebagai masukan dalam pembentukan, 

penyelenggaraan dan kemajuan pelaksanaan layanan pendidikan anak berbakat. 

Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada implementasi manajemen program 

akselerasi dalam upaya untuk mewujudkan program yang mampu memfasilitasi 

dan memenuhi kebutuhan pendidikan anak berbakat. 

 

Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan 

merumuskan hasil yang kongkret pelaksanaan Manajemen Program Akselerasi 

bagi Anak Berbakat yang dikembangkan di SMP 252, SMP 49 dan SMP Al Islam 

PB. Sudirman Jakarta Timur. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kekhususan manajemen program 

akselerasi bagi anak berbakat pada tiga SMP di Jakarta Timur dalam hal 

perencanaan, pelaksananaan dan penilaian. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pengambilan keputusan 

dalam rangka implementasi manajemen program akselerasi bagi anak 

berbakat pada tiga SMP di Jakarta Timur. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan/keunggulan dan kelemahan 

implementasi manajemen program akselerasi bagi anak berbakat pada tiga 

SMP di Jakarta Timur. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis persamaan dan perbedaan pelaksanaan 

manajemen program akselerasi bagi anak berbakat pada tiga SMP di Jakarta 

Timur. 

 

MANAJEMEN PROGRAM AKSELERASI  

Manajemen Pendidikan dan Anak Berbakat 

Manajemen Pendidikan 

Sebelum menjelaskan pengertian manajemen pendidikan, terlebih dahulu 

diuraikan pengertian manajemen. Terry (1987: 10) mendefinisikan manajemen 

sebagai: 

Suatu proses yang khas, terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk 

menentukan serta mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan melalui 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain.  

 

Millett (Siswanto, 2005: 1) mendefinisikan manajemen sebagai “suatu 

proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang 

diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan’. Pendapat lain 

dapat didefinisikan sebagai: 

Proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian 

upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi 

lainya demi tercapainya tujuan organisasi (Stoner dan Winkel, 1986: 4). 

Harold & Donnel (1982: 35) mengartikan manajemen sebagai “usaha 
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untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain”. Dalam 

melaksanakan pengkoordinasian sejumlah kelompok aktivitas, selaku manejer 

atau pimpinan harus melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, penempatan, 

penggerakan (pengarahan) dan pengendalian. 

Pengertian yang sangat sederhana, Hersey dan Blanchard (1980: 3) 

memberi batasan manajemen sebagai “suatu usaha yang dilakukan dengan dan 

bersama individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi”. Hersey dan 

Blachard lebih menekankan bahwa definisi tersebut tidaklah dimaksudkan hanya 

untuk satu jenis organisasi tertentu saja, tetapi dapat diterapkan pada berbagai 

jenis organisasi tempat individu dan kelompok tersebut menggabungkan diri 

untuk mewujudkan tujuan bersama, termasuk pada organisasi pendidikan. 

Manajemen pendidikan merupakan penerapan prinsip-prinsip manajemen 

dalam bidang pendidikan. Manajemen pendidikan menurut Sukirman (1998: 6) 

adalah: 

Penataan, pengelolaan, pengaturan dan kegiatan-kegiatan lain sejenisnya 

yang berkenaan dengan lembaga pendidikan beserta segala komponennya, 

dan dalam kaitannya dengan pranata dan lembaga lain.  

 

Menurut Arikunto (1993: 31), manajemen menunjuk kepada pengertian 

“pengaturan atau pengelolaan”. Manajemen sebagai suatu usaha bersama 

sekelompok manusia untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien 

dengan menggunakan segala dana dan daya yang ada. 

Pidarta (1988: 4) mengartikan manajemen pendidikan sebagai “aktivitas 

memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam mencapai tujuan 

pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya”. Manajemen pendidikan juga dapat 

didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, 

mengendalikan tenaga pendidikan sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan 

pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan manusia 

seutuhnya, yaitu manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan, keterampilan, kesehatan 

jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, mandiri       serta bertanggung 

jawab kemasyarakatan dan  kebangsaan (Depdikbud, 1993: 4). Hestrop (1975: 

168) mengartikan manajemen pendidikan sebagai: 

Upaya seseorang untuk mengerahkan, dan memberi kesempatan kepada 

orang lain untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif, dan menerima 

pertanggungjawaban pribadi untuk mencapai pengukuran hasil yang 

ditetapkan.  

 

Selain beberapa pendapat tersebut di atas, Engkoswara (2001: 2) 

mengartikan manajemen pendidikan sebagai: 

Suatu ilmu yang mempelajari bagaimana menata sumber daya untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara produktif dan bagaimana 

menciptakan suasana yang baik bagi manusia yang turut serta didalam 

mencapai tujuan yang disepakati bersama.  
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Sumber daya yang dimaksud adalah sesuai dengan garapan utama dari 

manajemen pendidikan yaitu: (1) Sumber daya manusia yaitu peserta didik, tenaga 

kependidikan, dan masyarakat sebagai pemakai jasa pendidikan; (2) Sumber 

belajar ialah alat atau rencana kegiatan yang akan dipergunakan sebagai media, di 

antaranya kurikulum; dan (3) Sumber fasilitas dan dana yaitu faktor pendukung 

yang memungkinkan pendidkan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.  

Menurut Engkoswara (2001: 2-3), ruang lingkup manajemen pendidikan 

mempunyai fungsi yaitu “perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan 

pendidikan”. Keterpaduan antara fungsi manajemen pendidikan diharapkan dapat 

mencapai tujuan pendidikan yang produktif, baik untuk kepentingan perorangan 

ataupun kelembagaan. 

Manajemen pendidikan menurut Mulyasa (2002: 19) merupakan “suatu 

proses kerja sama yang sistematik, sistemik, dan komprehensif dalam rangka 

mewujudkan tujuan”. Mulyasa (2002: 20) juga mengartikan manajemen 

pendidikan sebagai “segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan proses 

pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan jangka 

pendek, menengah, maupun tujuan jangka panjang”.  

Fisher, James L., (Arnold, Allyn, 1981: 15-21) mengatakan bahwa untuk 

memanage program pendidikan bagi anak-anak berbakat, ada beberapa hal yang 

perlu diperhatikan, yaitu ‘merencanakan program, identifikasi dan penyeleksian 

siswa-siswa, penyeleksian dan pelatihan guru-guru, serta penyediaan program’. 

Selanjutnya, Arnold, Allyn (1981: 13) memaparkan bahwa manajemen program 

pendidikan anak berbakat untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama yang efektif 

tidak akan muncul semata-mata dari kepemimpinan kepala sekolah, seorang 

koordinator program, staffing yang benar, dan desain-desain program, selain 

semuanya itu, harus ada partisipasi orang tua. Keterlibatan para orang tua 

biasanya menciptakan suatu program yang merespon terhadap kebutuhan-

kebutuhan komunitas, menyediakan dukungan, dan membantu dalam 

menyediakan sumberdaya komunitas sekolah. 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan 

bahwa manajemen pendidikan merupakan rangkaian kegiatan atau keseluruhan 

proses pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan 

pendidikan secara berencana dan sistematis yang diselenggarakan di lingkungan 

tertentu. Pengertian sederhana, manajemen pendidikan merupakan penerapan 

prinsip-prinsip manajemen dalam bidang pendidikan.  

 

Anak Berbakat 

Pengertian Anak Berbakat 

Newland (1976), Gallagher (1985) dan Greenlaw & MacIntosh (1988), 

yang dikutip dalam Hawadi (2001: 3), menyatakan bahwa ‘pengertian bakat 

sangat tergantung dari kebutuhan masyarakat setempat’. Istilah anak berbakat 

diturunkan dari istilah bahasa Inggris Gifted. Istilah ini telah berkembang dari 

tahun ke tahun melalui para peneliti, ilmuan, dan para pendidik. 



 

 

8 

Sukmadinata (2007: 101) mengartikan bakat sebagai “kecakapan 

potensial yang bersifat khusus, yaitu khusus dalam sesuatu bidang atau 

kemampuan tertentu”. Ki Fudyartanta (2004: 4) mendefinisikan bakat sebagai 

“kemampuan khusus yang berkembang secara istimewa atau menonjol, 

dibandingkan dengan kemampuan-kemampuan yang lain”. Di sisi lain, Semiawan 

& Djeniah Alim (2002: 8) mengartikan Bakat adalah “kemampuan yang 

merupakan sesuatu yang inherent (telah ada dan menyatu) dalam diri seseorang, 

di bawa sejak lahir dan terkait dengan struktur otak”. Semiawan (1997: 63) juga 

mengatakan bahwa “anak berbakat diidentifikasi karena kemampuan superior 

dalam satu atau berbagai bidang, seperti matematika, IPA dan IPS”. Munandar 

(1999: 17) menjelaskan bahwa kemampuan tersebut biasanya dikaitkan dengan 

tingkat inteligensi seseorang yang mecakup pengertian:  

Hasil perkembangan semua fungsi otak, terutama apabila kedua belahan 

otak kanan maupun kiri berkembang seimbang dan optimal sebagai 

kemampuan bawaan, sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan 

dilatih agar dapat terwujud.  

 

Bakat memerlukan latihan dan pendidikan agar suatu tindakan dapat 

dilakukan di masa yang akan datang. Bakat menentukan prestasi seseorang. Anak 

yang berbakat matematika diperkirakan akan mampu mencapai prestasi tinggi 

dalam bidang itu. Jadi prestasi merupakan perwujudan dari bakat. Prestasi yang 

sangat menonjol dalam salah satu bidang mencerminkan bakat yang unggul dalam 

bidang tersebut.  

Guru yang mengetahui bakat siswanya akan menempatkan siswa sesuai 

dengan bakatnya. Ahmadi dan Supriyono (1991: 78), menjelaskan bahwa bakat 

adalah “potensi atau kecakapan dasar yang dibawah sejak lahir, untuk itu setiap 

individu mempunyai bakat yang berbeda”. Umumnya dalam satu kelas terdapat 

beberapa bakat yang menonjol pada tiap-tiap siswa. Siswa yang berbakat melukis, 

apabila mendapat dukungan dari berbagai pihak baik dari orang tua maupun 

gurunya, maka siswa tersebut akan berprestasi tinggi pada bakatnya tersebut. 

Seyogyanya siswa yang mempunyai kemampuan yang sangat menonjol ini, 

memerlukan program pendidikan ekstra di luar sekolah biasa, agar dapat 

mewujudkan sumbangannya terhadap diri sendiri maupun terhadap masyarakat. 

Seperti halnya pada siswa yang mempunyai bakat melukis, menari atau menyanyi, 

guru dapat mengembangkan bakatnya dengan mengikutsertakan siswa tersebut 

pada lomba-lomba. 

Dalyono (1997: 127) mendefinisikan bakat sebagai “kemampuan khusus 

yang menonjol di antara berbagai jenis yang dimiliki seseorang”. Renzulli (1981) 

menyatakan bahwa: 

Gifted merupakan satu interaksi di antara tiga sifat dasar manusia yang 

menyatu dalam ikatan terdiri dari kemampuan di atas rata-rata, komitmen 

yang tinggi terhadap tugas-tugas, dan kreativitas yang tinggi. 

 

Anak gifted adalah anak yang cakap dalam mengembangkan tiga sifat itu, 



 

 

9 

berhak mendapatkan kesempatan pendidikan yang luas dan layanan-layanan 

berbeda dengan program-program reguler. Marland & Coleman (1985) 

mengemukakan pengertian anak berbakat adalah “mereka yang diidentifikasikan 

oleh orang-orang yang profesional atas dasar kemampuan mereka yang luar biasa 

dan kecakapannya dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berkualitas 

tinggi”. Mereka adalah anak-anak yang memerlukan program dan layanan 

pendidikan yang berbeda dari anak-anak normal, dengan demikian mereka akan 

dapat mewujudkan dan memberikan sumbangan baik terhadap dirinya maupun 

masyarakatnya. 

Apabila kita berbicara mengenai siswa berbakat intelektual, maka kita 

perlu memberikan perhatian ekstra pada siswa-siswi tersebut, karena siswa yang 

mempunyai kemampuan di atas rata-rata, biasanya mempunyai masalah dalam 

dirinya. Masalah tersebut menurut Schmitz dan Galbraith (1985: 22) di antaranya 

“siswa menjadi sangat pendiam, menarik diri, tidak suka bergaul, selalu gelisah. 

Mereka mempunyai masalah dalam hubungan dengan orang lain”. 

Cropley (Munandar, 2002: 10), menjelaskan bahwa keberbakatan sejati 

merupakan gabungan antara kemampuan konvensional (ingatan baik, 

berpikir logis, pengetahuan faktual, kecermatan, dan sebagainya) dan 

kemampuan kreatif (menciptakan gagasan, mengenal kemungkinan 

alternatif, melihat kombinasi yang tidak diduga, memiliki keberanian 

untuk mencoba sesuatu yang tidak lazim, dan sebagainya). 

 

Semiawan (1997: 66) menjelaskan bahwa “seseorang dapat memiliki 

bakat lebih dari satu”. DeHaan dan Havighurst (Hawadi, 2002: 57) menyebutkan 

bahwa ada beberapa bidang keberbakatan yang perlu dikembangkan, yaitu 

‘Intellectual Ability, Creative Thinking, Scientific Abilities, Social Leadership, 

Mechanical Skills, dan Talent in the fine Arts’. Intellectual Ability mencakup 

kemampuan mental utama, seperti kemampuan kata, kemampuan angka, 

kemampuan ruang dan kemampuan ingatan, kemampuan induktif yang semua 

secara jelas terlihat ada di dalam keberhasilan tugas-tugas sekolah. Creative 

Thinking adalah aspek lain yang penting dalam kreativitas, seperti kemampuan 

mengenali masalah, kemampuan berpikir fleksibel, orisinal, dan menemukan 

sesuatu yang baru dari penggunaan barang-barang bekas. Scientific Abilities 

adalah kemampuan saintifik yang bukan merupakan kemampuan kemampuan 

mental primer, melainkan merupakan kelompok dari berbagai kemampuan dan 

sikap. Beberapa dari kemampuan ini menggunakan angka dan simbol, 

kemampuan akal aritmetika keingintahuan tentang alam, dan kemampuan untuk 

menggunakan kemampuan berfikir tertentu. Social Leadership, penting untuk 

menemukan mereka yang mempunyai potensi untuk berlaku sebagai pemimpin, 

yaitu kemampuan untuk berkelompok, dan kemampuan berhubungan sosial dan 

mencapai prestasi.  

Anak-anak dengan kemampuan ini  kelak akan menduduki posisi penting 

di dunia usaha, industri, unit kerja, organisasi profesi, kelompok komunitas, 

pemerintah dan sebagainya. Mechanical Skills, erat kaitannya dengan bakat seni 
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seperti halnya dalam saintifik dan keteknikan. Ini meliputi keterampilan 

manipulasi, keruangan, dan melihat pola-pola visual detail persamaan dan 

perbedaan. Talent in the fine Arts, meliputi profesi seperti artis, penulisan, musisi, 

aktor, penari, pembuat pola, simbol, dan warna yang bersifat estetis dan 

memuaskan banyak orang. Dalam seminar nasional mengenai Alternatif program 

pendidikan bagi Anak Berbakat yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan 

pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Pengembangan Kurikulum 

dan Sarana Pendidikan bekerjasama dengan Yayasan Pengembangan Kreativitas 

pada tanggal 12-14 November 1981 di Jakarta, disepakati bahwa: “Anak berbakat 

adalah mereka yang oleh orang-orang professional diidentifikasi sebagai anak 

yang mampu mencapai prestasi yang tinggi karena mempunyai kemampuan-

kemampuan yang unggul”.  

Kitano & Kirbi  (Semiawan, 1997: 114) mejelaskan bahwa: (1) Individu 

berbakat memerlukan konsiderasi khusus dalam pendidikannya, karena 

mereka secara kualitatif berbeda dari individu lainnya; (2) Program 

pendidikan berbakat harus berbeda dari program pendidikan untuk anak 

lainnya, dengan penekanan luar biasa pada perkembangan kreatif dan 

proses berpikir tinggi; (3) Hafalan dalam pembelajaran bagi anak berbakat 

harus sejauh mungkin dicegah dengan memberikan tekanan pada teknik 

yang berorientasi pada penemuan dan pendekatan induktif. 

 

Secara implisit rumusan tersebut menurut Munandar (2002: 23) bahwa 

“anak berbakat membutuhkan pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan 

dengan kondisi dan kebutuhan anak”. Hallahan dan Kauffman (1986: 3) 

menyebutkan anak berbakat digambarkan sebagai “anak yang memiliki potensi 

lebih dibanding dengan anak seusia pada umumnya, baik di bidang akademik 

maupun dibidang lainnya”.  

Gage dan Berliner (1992: 216) mengemukakan bahwa “siswa yang 

Gifted merupakan pengecualian di antara siswa lainnya”, mereka selalu 

menunjukkan prestasi yang tinggi dalam satu atau lebih kemampuan, intlektual 

umum, bakat akademik khusus, berfikir kreatif produktif, kepemimpinan, ataupun 

di bidang lainnya.  

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para pakar di 

atas apabila dikaji, maka terlihat dengan jelas perbedaan redaksinya, namun 

demikian esensi yang terkandung di dalamnya bahwa anak berbakat adalah anak 

yang memiliki kecakapan potensial yang bersipat khusus, yaitu khusus dalam 

sesuatu bidang atau kemampuan tertentu yang berkembang secara istimewa atau 

menonjol dibandingkan dengan kemampuan-kemampuan lain. 

 

Konsep Kecerdasan 

Istilah Kecerdasan yang padanan katanya Inteligensi. Kecerdasan 

menurut Edward Thorndike (Sobur, 2003: 157) adalah ‘kemampuan individu 

untuk memberikan respons yang tepat (baik) terhadap stimulasi yang 

diterimanya’. Selanjutnya William Stern (Sobur, 2003: 158) mengartikan 
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kecerdasan sebagai ‘kecakapan umum pada individu secara sadar untuk 

menyesuaikan pikirannya pada situasi yang dihadapinya’. David Weschler 

(Sukmadinata, 2007: 93) mengartikan kecerdasan atau inteligensi sebagai ‘suatu 

kapasitas umum dari individu untuk bertindak, berfikir rasional dan berinteraksi 

dengan lingkungan secara efektif.’ Kecerdasan menurut Ki Fudyartanta (2004: 26) 

merupakan “kecakapan atau kemampuan umum manusia dalam mengerjakan 

tugas hidupnya”. Hamalik (1992: 89) mengartikan kecerdasan sebagai 

“kemampuan untuk memudahkan penyesuaian secara tepat terhadap berbagai segi 

dari keseluruhan lingkungan seseorang”. Menurut Anastasi (1990: 363), 

kecerdasan itu merupakan “kemampuan komposit yang terdiri dari berbagai 

fungsi, merupakan gabungan dari berbagai kemampuan spesifik, bukan 

kemampuan tunggal”. 

Kecerdasan menurut Heidenrich (Soemanto, 2006: 142) menyangkut 

‘kemampuan untuk belajar dan menggunakan apa yang telah dipelajari dalam 

usaha penyesuaian terhadap situasi-situasi yang kurang dikenal, atau dalam 

memecahkan masalah-masalah’. Manusia yang belajar sering menghadapi situasi-

situasi baru serta permasalahan. Hal itu memerlukan kemampuan individu yang 

belajar untuk menyesuaikan diri serta memecahkan setiap permasalahan yang 

dihadapi. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kecerdasan 

merupakan suatu kapasitas umum atau kecakapan potensial umum yang dimiliki 

oleh seseorang.  

 

Landasan Yuridis Pendidikan Anak Berbakat 

Kesungguhan pemerintah untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi 

anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa secara tegas telah 

dinyatakan dengan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1983, yang 

menyebutkan: "... Demikian pula perhatian khusus perlu diberikana kepada anak-

anak yang berbakat istimewa agar mereka dapat mengembangkan kemampuannya 

secara maksimal". 

Tekad ini berlanjut terus dan dipertahankan dalam Garis-garis Besar 

Haluan Negara berikutnya yaitu GBHN Tahun 1988, yang berbunyi: "Anak didik 

berbakat istimewa perlu mendapat perhatian khusus agar mereka dapat 

mengembangkan kemampuan sesuai dengan tingkat pertumbuhan pribadinya", 

GBHN Tahun 1993 yang menyatakan "Peserta didik yang memiliki tingkat 

kecerdasan luar biasa perlu mendapat perhatian khusus agar dapat dipacu 

perkembangan prestasi dan bakatnya"; GBHN Tahun 1998 menyebutkan bahwa: 

"Peserta didik yang memiliki tingkat kecerdasan luar biasa mendapat perhatian 

dan pelajaran lebih khusus agar dapat dipacu perkembangan prestasi dan bakatnya 

tanpa mengabaikan potensi peserta didik lainnya. Selanjutnya GBHN Tahun 1999 

mengamanatkan bahwa: "Melakukan pembaruan kurikulum, berupa difersipikasi 

kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum 

yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta 

difersipikasi jenis pendidikan secara profesional." 
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Demikian pula di dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 8 ayat (2) menegaskan bahwa: "Warga 

negara yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh 

perhatian khusus." Begitu pula dalam pasal 24 dinyatakan bahwa "Setiap peserta 

didik pada suatu satuan pendidikan mempunyai hak-hak sebagai berikut: (1) 

Mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya; (2) 

Mengikuuti program pendidikan yang berkelanjutan, baik untuk mengembangkan 

kemampuan diri, maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan 

tertentu yang telah dilakukan; (3) Menyelesaikan program pendidikan lebih awal 

dari waktu yang telah ditentukan. Pasal 26, yaitu “Peserta didik berkesempatan 

untuk mengembangkan kemampuan dirinya dengan belajar pada setiap saat dalam 

perjalanan hidupnya sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan masing-masing”. 

Implementasi pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki 

potensi kecerdasan dan bakat istimewa diatur dengan keputusan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0487/u/1992 untuk Sekolah Dasar, yang 

dinyatakan dalam pasal 15. Sedangkan untuk tingkat SMP ditindaklanjuti dengan 

Keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 054/u/1993, seperti 

yang disebutkan dalam: 

 

Pasal 15 

Ayat 1:  "Pelayananpendidikan bagi siswa yang memiliki bakat istimewa dan 

kecerdasan luar biasa dapat diberikan melalui jalur pendidikan sekolah, 

dan jalur pendidikan luar sekolah." 

Ayat 2: "Pelayanan pendidikan siswa yang memiliki bakat istimewa dan 

kecerdasan luar biasa melalui jalur pendidikan luar sekolah, dapat 

diberikan dengan penyelenggaraan program khusus dan program kelas 

khusus." 

 

Pasal 16 

Ayat 1:  "Sisawa yang memiliki bakat istimewa dan 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." 

Ayat 2: “Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan 

oleh Dirtektur Jendral”. 

 

Ciri-ciri Anak Berbakat 

Cara mengenali anak berbakat dapat dilihat dari berbagai segi maupun 

aspek-aspek tertentu seperti potensi, cara menghadapi masalah dan kemampuan 

atau prestasi yang dapat dicapai. Sebagaimana anak-anak pada umumnya, anak 

berbakat memiliki ciri-ciri positif maupun negatif. Sebagai ciri positif anak 

berbakat di antaranya dalam tingkat intelektual, kreativitas dan ciri motivasi 

tersebut nampak sekali perbedaannya dengan anak-anak sebaya pada umumnya.  

Munandar (1992) menjelaskan ciri intelektual anak berbakat adalah 
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mudah dalam menangkap pelajaran, ingatannya baik, perbendaharaan kata luas, 

penalaran tajam (berpikir logis-kritis), memahami hubungan sebab akibat, daya 

konsentrasi baik, perhatian tidak mudah teralihkan, menguasai banyak bahan 

tentang macam-macam topik, senang dan sering membaca, ungkapan diri lancar 

dan jelas. Memiliki pengamatan yang jelas dan cermat. Senang mempelajari 

kamus, peta, ensiklopedia, cepat memecahkan soal, cepat menemukan kekeliruan 

atau kesalahan, cepat menemukan asas dalam sesuatu uraian, mampu membaca 

pada usia lebih muda, daya atraksinya tinggi, selalu sibuk mengejar ketinggalan 

dan perkembangan dalam berbagai hal terutama dalam perkembangan ilmu dan 

teknologi. 

Berdasarkan ciri-ciri keberbakatan, Renzuli (Sastradiharja (2002: 4) 

menyatakan ada tiga kelompok ciri keberbakatan, yaitu: ‘(1) kemampuan umum 

yang tergolong di atas rata-rata, (2) kreativitas tergolong tinggi, (3) pengikatan 

diri terhadap tugas tergolong tinggi’.  

Kitarno & Kirby (1986), mengidentifikasikan karakteristik individu-

individu berbakat dalam bidang akademik khusus sebagai berikut:  

(1) memiliki perhatian lama terhadap bidang akademik khusus, (2) 

memiliki pemahaman yang sangat maju tentang konsep, metode, 

terminologi dari bidang akademik khusus, (3) mampu mengaplikasikan 

berbagai konsep dari bidang akademik khusus yang dipelajari pada 

aktivitas lain, (4) kesediaan mencurahkan sebagian besar perhatian dan 

usaha untuk mencapai standart yang tinggi dalam suatu bidang akademik, 

(5) memiliki sifat kompetitif yang tinggi dalam suatu bidang akademik 

khusus dan motivasi yang tinggi untuk berbuat baik, dan (6) belajar 

dengan cepat dalam suatu bidang akademik khusus. 

 

Bentuk Pelayanan Manajemen Pendidikan Anak Berbakat 

Sebagaimana disampaikan oleh Hallahan dan Kauffman (1986: 346), 

bahwa anak berbakat digambarkan sebagai “anak yang memiliki potensi lebih di 

banding dengan anak seusia pada umumnya, baik di bidang akademik maupun di 

bidang lain”. Anak tersebut dianggap sebagai anak bermasalah atau anak luar 

biasa, karena mereka selalu mendapatkan penolakan dari masyarakat atau orang-

orang di sekitarnya. Untuk itu bagi guru yang menghadapi siswa berbakat 

akademik, perlu memberikan materi yang jauh melebihi dan sesuai dengan 

kemampuan siswa dalam tertentu saja atau menempatkan siswa sesuai dengan 

keberbakatannya.  

Upaya untuk mengembangkan bakat siswa, sekolah dapat 

menyelenggarakan programnya dan disesuaikan dengan keadaan/kondisi sekolah. 

Penyelenggaraannya, menurut Alim (2000) ada beberapa tahap yang dapat 

dilaksanakan, di antaranya adalah:  

(1) menyusun pembelajaran terprogram berdasarkan analisis kurikulum; 

menyiapkan prasarana dan sarana penunjang; (3) menetapkan model 

pelaksanan sesuai dengan kondisi sekolah; (4) menelaah siswa; (5) 

melaksanakan PBM dengan kriteria hasil sesuai tingkat ketuntasan, (6) 
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proses PBM harus mengembangkan kreativitas, kemandirian, keberanian, 

dan seterusnya (sesuai dengan ciri khusus siswa berbakat), dan (7) 

penilaian terpadu terus menerus dan berkesinambungan.  

 

Munandar (2002: 144) menjelaskan beberapa kemungkinan 

penyelenggaraan program anak berbakat, sebagai berikut: 

a) Ruang Sumber 

Anak berbakat pada waktu-waktu tertentu dibebaskan dari program 

reguler untuk mendapatkan pengalaman pemerkayaan yang diberikan oleh guru 

khusus untuk anak berbakat dalam ruang yang khusus disediakan untuk itu. 

b) Kelas Khusus untuk Sebagian Waktu 

Siswa-siswa berbakat dikelompokkan dalam kelas tersendiri 

sepanjang hari dari hari-hari pada hari-hari tertentu dengann guru yang khusus 

dipersiapkan untuk mengajar anak berbakat. 

c) Kelas Khusus Penuh di dalam Sekolah 

Siswa-siswa berbakat mengikuti kelas-kelas khusus terus menerus; 

jadi seperti sekolah tersendiri tetapi dalam satu kampus dengan sekolah biasa. 

d) Sekolah di Waktu Libur Panjang 

Merancang program khusus untuk anak berbakat yang 

diselenggarakan pada waktu-waktu libur panjang. 

e) Meloncat kelas 

Siswa-siswa berbakat dimungkinkan meloncat satu tingkat/kelas. 

f) Program di Luar Sekolah 

Anak berbakat mengikuti program pemerkayaan dalam macam-

macam bidang pada waktu-waktu sesudah sekolah, misalnya sore hari. 

g) Program Mentor 

Siswa berbakat bekerja dengan seseorang ahli dalam bidang tertentu 

yang diminatinya. Hal ini dapat dilakukan di luar jam sekolah, atau pada 

waktu-waktu di mana ia bisa dibebaskan dari program reguler (misalnya 

dengan ahli yang purnawirawan). 

h) Masuk Perguruan Tinggi Lebih Awal 

Anak berbakat yang dapat menyelesaikan pendidikan di SMA lebih 

cepat diberikan kesempatan masuk perguruan tinggi pada usia lebih muda. 

Atau, anak berbakat boleh mengikuti kuliah-kuliah tertentu yang dihargai 

dengan mendapat kredit, di samping mengikuti sekolah biasa. Kursus-kursus 

dapat juga diberikan melalui paket tertulis atau melalui televisi. 

 

Barbara (1983), menjelaskan bahwa di antara sekian banyak bentuk 

program pendidikan yang dapat dipilih, terdapat tiga jenis program yang 

terbanyak dilaksanakan yaitu: (1) Sistem Pengayaan, yakni pembinaan siswa yang 

memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa dengan penyediaan kesempatan 

dan fasilitas belajar tambahan yang bersifat pendalaman, setelah yang 

bersangkutan menyelesaikan tugas-tugas yang diprogramkan untuk anak-anak 

lainnya; (2) Sistem Percepatan, yakni pembinaan siswa yang memiliki 
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kemampuan dan kecerdasan luar biasa dengan memperbolehkan yang 

bersangkutan naik kelas secara meloncat (eskalasi), atau menyelesaikan program 

reguler dalam jangka waktu yang lebih singkat (akselerasi); (3) Pengelompokan 

Khusus, yakni pembinaan siswa yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar 

biasa dengan cara yang bersangkutan dikumpulkan dan diberi kesempatan secara 

khusus sesuai dengan potensinya. Pengelompokan biasanya didasarkan pada 

kemampuan dan kecerdasan, dan dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk, 

antara lain: (a) kelas khusus, (b) sekolah khusus, (c) pertemuan khusus, sebelum 

dan sesudah jam sekolah, serta (d) program di luar kelas reguler pada jam belajar. 

Bentuk-bentuk penyelenggaraan pendidikan bagi anak berbakat ini tentu 

saja memerlukan manajemen yang berbeda-beda. Ketiga model atau bentuk 

penempatan anak berbakat ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

1. Enrichment  

Enrichment adalah bentuk pelaksanaan pendidikan bagi anak berbakat di 

dalam kelas reguler. Tujuan enrichment bagi anak berbakat agar memelihara 

sosialisasi anak berbakat dengan teman-teman sebaya. Anak berbakat diberikan 

pengayaan yang lebih bila dibandingkan dengan anak-anak sebaya dalam kelas 

yang sama. Pengayaan bagi anak berbakat ini dapat berupa pengayaan yang 

bersifat vertikal dan horisontal. 

 

2. Grouping 

Grouping adalah pengelompokan murid-murid yang mempunyai tingkat 

kecerdasan yang sama dalam sebuah kelas. Sesama anak berbakat akan lebih 

terpadu karena kemampuan mereka yang relatif seimbang. Namun secara 

sosiologi bentuk pengelompokan ini seakan-akan mengisolasikan anak berbakat 

dengan realita kehidupan sosial yang sewajarnya. 

 

3. Acceleration 

Acceleration merupakan suatu cara dalam pelaksanaan kurikulum biasa 

dimungkinkan anak berbakat dapat maju sesuai dengan kecepatan mereka 

sehingga sangat dimungkinkan mereka dapat menyelesaikan program tertentu 

dalam batas waktu yang lebih pendek dari yang seharusnya. Bentuk ini terutama 

sekali untuk tingkat sekolah dasar, lanjutan maupun untuk tingkat perguruan 

tinggi. Menurut Sholeh (1988, 104) bahwa anak berbakat yang diakselerasikan 

“akan dapat mencapai hasil belajar dan penyesuaian diri yang lebih baik bila 

dibandingkan dengan mereka yang tidak diakselerasikan”. 

Pendidikan anak berbakat pada umumnya memerlukan sistem pengajaran 

individual di samping pengajaran klasikal. Namun yang lebih penting lagi bukan 

mengenai individual atau klasikalnya, melainkan individualisasi pengajaran, 

artinya dalam pelaksanaannya boleh individu, kelompok dan boleh klasikal. 

Dalam menilai apakah guru melaksanakan individualisasi pengajaran dan apakah 

pelaksanaan tersebut sesuai dengan teorinya, seringkali guru terkecoh. Menurut 

Amin (1999: 190) pengajaran individu adalah: “(1) cara guru tersebut mengajar, 
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(2) penuhnya ruang oleh berbagai hal, dan (3) bebasnya murid berpindah tempat 

di kelas”. Efektif tidaknya individualisasi pengajaran tidak boleh hanya diukur 

oleh apa yang dilihat secara visual. 

Agar mempermudah proses pendidikan, ruangan perlu sekali dirancang 

dengan sebaik-sebaiknya. Salah satu syarat yang penting ialah anak tetap leluasa 

dalam bergerak dalam arti fisiknya seperti berpindah tempat dan berganti posisi 

maupun dalam pelajarannya. Setiap bagian ruang hendaknya membuka 

kemungkinan bagi anak untuk mendapatkan pengalaman dan memberikan 

kesempatan melakukan pertemuan. Saat menilai baik tidaknya pengaturan 

lingkungan untuk individualisasi pengajaran, menurut Amin (1998: 191) hal-hal 

yang harus diperhatikan adalah: (1) adanya keseimbangan antara bagian-bagian 

yang harus sunyi dan gaduh dengan pekerjaannya, (2) tersediakah tempat untuk 

melakukan independent study (belajar mandiri) dan untuk group interaction 

(interaksi kelompok), (3) adakah tanda-tanda dan petunjuk-petunjuk lain tentang 

penggunaan tiap bagian, (4) adakah tempat-tempat teratur sedemikian rupa 

sehingga anak mudah menjangkau atau mengambil yang diperlukan, (5) adakah 

pengaturan tentang bagaimana mendapat bantuan dari orang yang dibutuhkan dan 

bantuan material. Salah satu cara untuk melaksanakan individualisasi pengajaran 

ialah dengan mengadakan pusat belajar (learning center), biasanya merupakan 

awal pelaksanaan individualisasi pengajaran.  

Adanya learning center, anak terlepas dari situasi belajar mengajar atas 

pilihan sendiri. Oleh karena itu ruangan perlu dibagi menjadi beberapa learning 

center dan tempat bekerja. Pembagian seperti itu memungkinkan anak lebih 

banyak terlibat dalam kegiatan belajar mengajar. Learning center merupakan 

bagian dari kelas yang diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan dan dipakai 

menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan. Dalam learning center terdapat media 

seperti slide, film strips, buku, rekaman dan sebagainya, serta bahan-bahan 

lainnya untuk kepentingan kegiatan eksplorasi dan penemuan-penemuan. Siswa 

melakukan aktivitas atas kemauan dan pilihannya sendiri, melaksanakan tugas-

tugas yang diberikan oleh guru dan kegiatan-kegiatan lain yang penting.  

Ketika proses belajar terdapat kebebasan memilih arah perkembangan 

diri berdasarkan minat, dan potensi individual. Tinjauan prespektif psikologi 

humanistik, proses belajar menekankan persepsi individual dan keunikan setiap 

individu dalam cara belajar. Individu mempunyai kebebasan untuk memilih atas 

pilihan sendiri. Disinilah letak perbedaan setiap individu mewujudkan aktualisasi 

diri berdasarkan potensi dari dalam diri (from within) untuk belajar bagaimana 

individu belajar secara terus menerus tiada henti sehingga berkembang menjadi 

optimal. Selanjutnya Semiawan (1999) menambahkan bahwa pendekatan belajar 

dapat dilakukan melalui “akselerasi” dan “eskalasi”. Pendekatan Akselerasi 

mempercepat pertumbuhan intelektual secara horisontal dan vertikal. Upaya 

pengayaan konten dan metodologi pembelajaran harus direncanakan dengan dasar 

kebermaknaan bagi pembelajar. Pendekatan eskalasi yakni peningkatan atau 

penanjakan mental, yang menjadi melalui pengayaan dan program pengayaan 

yang berdiferensiasi. Menurut Stanley dan Ktahena dalam Semiawan (1999: 73-
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74), aktualisasi dalam pendekatan ini terjadi melalui tiga tahap yakni ‘penemuan, 

deskripsi, dan pengembangan’.  

 

Mekanisme Mengidentifikasi Anak Berbakat 

Semiawan (1997: 24), dalam bukunya yang berjudul “Perspektif 

Pendidikan Anak Berbakat” menyebutkan bahwa: 

Diperkirakan satu persen dari populasi total penduduk Indonesia yang 

rentangan IQ 137 ke atas, merupakan manusia berbakat tinggi, sedangka 

mereka yang rentanganya berkisar antara 120-137, yaitu tercakup dalam 

rentangan 10 porsen di bawah yang satu porsen itu, di sebut moderately 

gifted. 

 

Upaya untuk menentukan keterbakatan pada seseorang anak, perlu 

dilakukan berbagai deteksi/identifikasi terlebih dahulu. Bakat seseorang dapat 

diukur dengan tes bakat. Tes bakat adalah “tes yang dirancang untuk mengukur 

kemampuan potensial seseorang dalam suatu jenis aktivitas dispesialisasikan dan 

dalam rentang tertentu” (Fudyartanta, 2004: 5).  

Munandar (1981: 9) menyetir difinisi dari United States Office of 

Education (1971), bahwa individu yang mempunyai kemampuan sangat menonjol 

dapat memberikan prestasi tinggi adalah “mereka yang diidentifikasikan oleh para 

professional sebagai anak berbakat”. Salah satu alat yang digunakan untuk 

mengidentifikasikan anak berbakat intelektuan ialah tes intelegensi. Menurut 

klasifikasi inteligensi Wechsler, IQ 120-129 termasuk unggul, IQ 130 ke atas 

tergolong sangat unggul. Tetapi untuk keberbakatan yang lain tidak cukup dengan 

ukuran IQ. Lebih lanjut Munandar (1981: 20-21). menjelaskan bahwa 

kemampuan-kemampuan pada individu yang berbakat itu mencakup baik secara 

potensi maupun aktual, yang meliputi:  

Kemampuan intelektual umum, kemampuan akademik khusus, 

kemampuan berpikir kreatif dan produktif, kemampuan dalam salah satu 

bidang seni, kemampuan psikomotor atau kinestetik, dan kemampuan 

psikososial, seperti bakat kepemimpinan.  

 

 

Joseph S. Renzulli lahir bulan Juli 1936, ia adalah seorang ahli psikologi 

pendidikan Amerika, kini sebagai Guru Besar Psikologi Pendidikan pada The 

University of Connecticut, dan menjadi Direktur of The National Center on the 

Gifted and Talented pada Universitas tersebut. Hasil studi Renzulli tentang 

konsep keberbakatan (conception of giftedness) yang menekankan pada above 

average ability, creativity, dan task commitment telah menjadi terkenal dan 

berpengaruh karena sangat signifikan dalam mengubah pandangan para ahli 

pendidikan dari yang menekankan kemampuan intelektual sebagai kriteria tunggal 

untuk menentukan keberbakatan seseorang menjadi konsep yang lebih fleksibel 

untuk menggunakan berbagai informasi menjadi alat asesmen keberbakatan. 
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Menurut Couslon (2002: 2), Renzulli telah mengidentifikasi tiga kualitas 

yang bekerja sama yang merupakan ciri membuat seseorang pribadi berbakat 

menjadi efektif. Ketiga kualitas itu ialah “Creativity, above average ability, dan 

Task commitment yang tinggi”.  

Sebelum teori Renzulli dikenal secara meluas, kecenderungan untuk 

mengidentifikasi keberbakatan lebih mengutamakan kepada taraf superioritas 

kemampuan umum. Hasil penelitian Renzulli, bahwa individu yang kreatif-

produktif memiliki tiga kluster yang secara relatif berkaitan, yaitu memiliki above 

average ability tidak perlu superior, creativity, dan task commitment. Interaksi 

ketiga kluster itulah yang menentukan untuk mencapai keberbakatan.  

Teori Renzulli ini dinamakan juga Three-Ring-interaction yang oleh 

Munandar (Semiawan, 1997: 91) teori ini adalah ‘kemampuan umum di atas rata-

rata, pengikatan diri terhadap tugas yang cukup tinggi, dan kreativitas di atas rata-

rata’. Munandar (1997: xxiii) menjelaskan teori Three-Ring-interaction atau 

interaksi tiga lingkaran ini menarik, karena untuk mengidentifikasi keunggulan 

seseorang, perkembangannya yang luar biasa diperhatikan melalui interaksi tiga 

lingkaran itu dalam melaksanakan tugasnya. 

Renzulli, J.S.Reis,s.,M. & L.H. Smith (Munandar, 1999: 31), bahwa 

keberbakatan teori Renzulli itu digambarkan dalam keberlapisan tiga lingkaran, 

bagian yang hitam adalah menunjukkan keunggulan. 

      

  

 

                                                  

  

     

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  

Three-Ring Conception of Giftedness ( Renzulli & Reis, 1991: 24 ) 

 

Konsep yang dikemukakan oleh Renzulli tersebut menurut Hawadi 

(2001: 6) merupakan konsep yang sedang diterapkan di Indonesia. Konsep 

tersebut yang dikenal dengan sebuah “The Three Ring Conception”.  Bagi 

Renzulli, keberbakatan merupakan interaksi dari tiga kelompok ciri (kluster) yaitu 

inteligensi, kreativitas dan pengikatan diri terhadap tugas dalam mencapai 
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produktivitas. Masing-masing kluster berperan sama penting dan sejajar untuk 

mewujudkan keberbakatan seseorang. Ditekankan pula keberbakatan harus 

ditunjukkan dalam suatu prestasi, sehingga siswa yang tidak berprestasi tidak 

dikategorikan sebagai anak berbakat. Feldhusen (1989) membagi keberbakatan 

dalam tiga kategori yaitu “keberbakatan ringan (IQ = 115-129), keberbakatan 

sedang (IQ = 130-144), dan keberbakatan tinggi (IQ = 145 ke atas), menurut 

Skala Wechsler”. 

Menurut Hawadi (2001: 6) bagi yang ingin mengikuti program 

percepatan belajar minimal IQ yang dipersyaratkan adalah: 

125, dengan kreativitas yang memadai dan pengikatan diri terhadap tugas 

tergolong baik. Namun, jika siswa memiliki skor IQ 140, mereka langsung 

di rekomendasikan oleh psikolog sebagai calon akseleran tanpa melihat 

lagi faktor lain seperti kreativitas dan pengikatan diri terhadap tugas. 

 

 

Berdasarkan Identifikasi terhadap siswa berbakat ini diharapkan 

pengembangan bakat siswa dapat dicapai dan layanan pendidikan siswa berbakat 

dapat terrealisasi. Guru juga harus memperhatikan siswa berbakat dari segi emosi 

dan sosial, selain kecerdasannya. 

 

Penelitian Anak Berbakat di Indonesia  

Penelitian untuk mengidentifikasi anak berbakat di Indonesia telah mulai 

dilakukan seperti penelitian tentang Masalah Idetifikasi Anak Berbakat 

Intelektual, yaitu Suatu Studi di Sekolah Dasar Kelas Enam Jakarta dengan 

Pendekatan terhadap Murid, Guru kelas, dan terhadap Orang Tua Murid, yang 

dilakukan secara kerja sama antara Pusat Kurikulum dan Sarana Pendidikan dan 

Kebudayaan, Balitbang, Depdikbud dengan Yayasan Pengembangan Kreativitas 

dan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, tahun 1981. Pada tahun 1993 

dilakukan suatu penelitian Inditifikasi Anak Berbakat Intelektual menurut Konsep 

Renzulli Berdasarkan Nominasi oleh Guru, Taman Sejawat, dan Diri Sendiri oleh 

Reni Akbar Hawadi dalam rangka penulisan disertainya. Pada tahun 1986 

Balitbang melakukan Penelitian Alat Identifikasi Sederhana Siswa Berbakat. 

Penelitian Reni Akbar Hawadi tahun 1998 terhadap 20 SMU Negeri Unggulan di 

16 propinsi di Indonesia menunjukan 9,7% saja jumlah siswa yang tergolong 

dalam kategori anak berbakat intelektual dan 25,3% siswa memiliki kecerdasan 

umum berada dibawah rata-rata.  

Penelitian tentang model pelayanan pendidikan anak berbakat telah 

dimulai dirintis di Indonesia sejak diujicobakan program akselerasi di beberapa 

sekolah swasta tahun ajaran 1998/1999. hasil studi uji-coba itulah menjadi dasar 

sehingga pada tahun ajaran 2000/2001 mulai dicanangkan uji-coba secara nasional 

oleh pemerintah layanan pendidikan bagi siswa unggul beberapa program 

akselerasi atau percepatan belajar pada sekolah dasar, sekolah menengah.  

Tanggal 14 Oktober 2002 Conny Semiawan, diberi kesempatan oleh 

Panitia Pelatihan Program Percepatan Program Tingkat Nasional (kerjasama 
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Direktorat Pendidikan Luar Biasa dan Fakultas Ilmu Pendidikan UNJ) 

memberikan pelatihan program layanan Bimbingan dan Konseling untuk Anak 

Berbakat Istimewa/kelas akselerasi. Materi pelatihan itu diberikan kepada para 

guru pembimbing SLTP dan SMU serta guru kelas SD yang menyelenggarakan 

program percepatan belajar/program akselerasi bagi para siswa berbakat seluruh 

Indonesia. Dalam pelatihan itu penulis memanfaatkan peluang itu untuk 

mengadakan kegiatan diskusi bagi para peserta pelatihan. Tujuan diskusi itu 

adalah “untuk mengidentifikasi karakteristik belajar siswa berbakat” (Hawadi, 

2001: xii).  

 

Manajemen Sumber Daya Guru 

Definisi Manajemen Sumber Daya Guru 

Literatur-literatur mengenai manajemen sumber daya guru secara garis 

besar bersumber dan diadopsi dari istilah manajemen sumber daya manusia, 

karena guru juga merupakan sumberdaya manusia. Oleh karena itu, 

uraian/penjelasan yang berkaitan dengan sumber daya guru digunakan teori 

manajemen sumberdaya manusia. Pentingnya mengangkat topik ini karena 

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor sentral dalam suatu 

organisasi/sekolah. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan 

berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola 

dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua 

kegiatan institusi/organisasi. SDM merupakan salah satu faktor yang sangat 

penting dalam suatu institusi, di samping faktor yang lain seperti modal. Oleh 

karena itu, SDM harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi organisasi. sebagai salah satu fungsi dalam institusi, sumber daya 

manusia perlu dimanage. 

Menurut Mondy dan Noe (1996: 4), manajemen sumber daya manusia 

(MSDM) adalah “pemanfaatan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran atau 

tujuan organisasi”. Sependapat dengan itu, Nawawi (2000: 42) mengatakan bahwa 

MSDM adalah “suatu proses pendayagunaan manusia sebagai tenaga kerja secara 

manusiawi, agar potensi fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi maksimal 

bagi pencapaian tujuan organisasi”. 

MSDM yang sering juga disebut dengan manajemen personalia. Para ahli 

mendefinisikan secara berbeda. Filippo (Tani Handoko, 1998: 3) mendefinisikan 

manajemen personalia sebagai: 

Perencanaan pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan 

pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, 

pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai tujuan 

organisasi, dan masyarakat. 

 

Andreas Lako (2004: 140) menjelaskan bahwa pelaksanaan manajemen 

dan pemberdayaan SDM meliputi: 

Perencanaan, rekruitmen dan seleksi, orientasi, pelatihan dan 

pengembangan, pendayagunaan, penilaian kinerja dan pemberian 
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kompensasi, dan keputusan ketenagakerjaan seperti promosi dan 

penurunan jabatan, transper, dan pemberhentian. 

Filippo (1985), menyajikan sebuah kerangka dalam memahami 

pengertian manajemen sumber daya manusia. Dalam pandangannya, manajemen 

personalia dapat dipahami dari dua kategori fungsi, yaitu “fungsi manajemen dan 

fungsi operasional”. Fungsi manajemen mengacu pada proses planning, 

organizing, directing, dan controlling. Sedangkan fungsi operasi meliputi 

kegiatan pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, 

pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Dengan membagi fungsi 

manajemen personalia ke dalam dua kategori, maka dirumuskanlah sebuah 

definisi manajemen personalia, yaitu; proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, 

kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja derigan 

sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan, organisasi, dan 

masyarakat. 

Mengingat manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari 

sebuah lingkungan manajemen maka pengertian MSDM menurut Yuli (2005: 16) 

dapat diartikan sebagai: 

Kegiatan yang mengatur tentang cara pengadaan tenaga kerja, melakukan 

pengembangan, memberikan kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan 

pemisahan tenaga kerja melalui proses-proses manajemen dalam rangka 

mencapai tujuan organisasi. 

 

Upaya untuk menunjang tercapainya tujuan organisasi, maka keberadaan 

sumber daya manusia harus dapat dioptimalkan peran dan fungsi strategisnya. 

Secara umum peran MSDM menurut Mathis and Jackson (2000) dapat 

dikelompokkan dalam tiga peran utama, yaitu; “(a) peran administrasi, (b) peran 

operasional, dan (c) peran strategis”. 

AsaI mula MSDM merupakan hasil penemuan dari Peter Drucker dan 

Dauglas Mc. Gregor pada tahun 1950-an. Karya Drucker The Practice of 

Manajemen (1955) mengetengahkan manajemen melalui sasaran (Management by 

Objective). Menurutnya manajemen yang efektif harus mengarah pada pandangan 

dan usaha semua menajer ke arah tujuan bersama. Konsep tersebut menjadi dasar 

bagi MSDM (Stoner Freeman, 1992: 7). Drucker juga merintis falsafah MSDM 

dan program sumber daya manusia (SDM) yang dimasukkan sebagai sasaran dan 

rencana strategis dari perusahaan yang hendaknya diarahkan untuk melibatkan 

semua orang dalam mencapai tujuan dan rencana tersebut. 

Semula yang berkembang di organisasi-organisasi publik adalah 

Manajemen Personalia, namun menjelang abad ke XX ini tampaknya ada 

kecenderungan perhatian ke arah MSDM. Menurut Gomes (1995: 3) pergantian 

istilah dari manajemen personalia ke MSDM dianggap sebagai suatu gerakan 

yang mencerminkan pengakuan adanya peranan vital dan semakin pentingnya 

sumber daya manusia dalam pengelolaan sumber daya manusia secara efektif, 

serta terjadinya pertumbuhan ilmu pengetahuan dan profesionalisme di bidang 
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MSDM. Bahkan dalam era global MSDM akan semakin penting peranannya, 

mengingat bahwa tantangan kompetisi semakin meluas, tidak hanya merambah 

pada sektor-sektor swasta, melainkan juga pada organisasi-organisasi publik yang 

memiliki peranan penting dalam menyediakan pelayanan. Tuntutan akan kualitas 

pelayanan, kinerja yang tinggi otomatis harus dibarengi dengan kemampuan 

sumber daya manusia yang baik. Sulistiyani dan Rosidah (2003: 3), mengatakan 

bahwa “setiap organisasi sebaiknya mengembangkan MSDM apabila tidak ingin 

tertinggal oleh perkembangan baru”. Guru juga merupakan bagian dari sumber 

daya manusia yang perlu dimanage. Jadi, dari uraian di atas dapat ditarik 

pengertian manajemen sumber daya guru adalah pemanfaatan sumber daya guru 

untuk mencapai sasaran atau tujuan sekolah. 

 

Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia 

Tujuan MSDM yaitu untuk meningkatkan dukungan sumber daya 

manusia dalam usaha meningkatkan efektivitas organisasi dalam rangka mencapai 

tujuan. Sulistiyani dan Rosidah (2003) menjelaskan bahwa, kegiatan atau aktivitas 

MSDM secara umum dapat di kategorikan menjadi empat, yaitu: “persiapan dan 

pengadaan, pengembangan dan penilaian, pengkompensasian dan perlindungan, 

dan hubungan-hubungan kepegawaian”. 

 

a.  Persiapan dan Pengadaan 

Kegiatan persiapan dan pengadaan meliputi banyak kegiatan, di antaranya 

adalah kegiatan analisis jabatan, yaitu kegiatan untuk mengetahui jabatan-jabatan 

yang ada dalam organisasi beserta tugas-tugas yang dilakukan dan persyaratan 

yang harus dimiliki oleh pemegang jabatan tersebut dan lingkungan kerja di mana 

aktivitas tersebut dilakukan. Untuk dapat melakukan berbagai kegiatan sesuai 

dengan tujuan dan sasaran, manajemen sumber daya manusia sudah barang tentu 

harus mengetahui keseluruhan tugas yang ada dalam organisasi berikut dengan 

rincian tugas (job description), persyaratan tugas (job spesification) dan standar 

kinerja (job performance standard). 

William B. Werther (Sulistiyani dan Rosidah, 2003: 127) mengatakan 

bahwa yang menjadi landasan utama kegiatan MSDM adalah:  

(1) Mengevaluasi bagaimana tantangan lingkungan mempengaruhi 

pekerjaan seseorang; (2) Menghindari persyaratan kerja yang tidak 

dibutuhkan yang dapat menyebabkan diskriininasi dalam pekerjaan; (3) 

Mengungkapkan item kerja yang dapat membantu atau mengabaikan 

kualitas kehidupan kerja; (4) Merencanakan kebutuhan sumber daya 

manusia pada masa ya akan datang; (5) Mencocokkan pelamar kerja 

dengan jabatan yang kosong; (6) Menentukan pelatihan untuk pegawai 

baru dan pegawai yang sudah berpengalaman; (7) Menentukan rencana-

rencana untuk mengembangkan pegawai yang memiliki potensi; (8) 

Menentukan standar kerja yang realistis; (9) Menempatkan pegawai 

dalam jabatan di mana mereka dapat menggunakan keahlian mereka 
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secara efektif; (10) Memberikan kompensasi kepada pemegang jabatan 

secara adil. 

 

Analisis jabatan dilakukan sebab informasi tersebut tepat menjadi landasan 

untuk mencocokkan pekerjaan dengan petugas, untuk mengetahui beban kerja 

yang dilakukan, untuk mengetahui kemungkinan berbagai hambatan yang ditemui 

para pelaksana, dan menjadi landasan dalam pelaksanaan keseluruhan kegiatan 

MSDM dalam upaya memenuhi fungsinya. Selanjutnya, sebagai landasan 

kegiatan dilakukan perencanaan sumber daya manusia, yaitu memprediksi dan 

menentukan kebutuhan tenaga kerja pada masa sekarang dan yang akan datang, 

baik jumlahnya maupun keahliannya atau jenisnya. Rencana sumber daya 

manusia akan menunjukkan jumlah yang akan direkrut dan kapan dilakukan 

rekrutmen untuk menarik calon pegawai yang berpotensi untuk mengisi jabatan. 

Setelah sekumpulan pelamar diperoleh, dilakukan seleksi untuk mendapatkan 

pegawai yang memenuhi persyaratan. Kemudian, setelah mereka diterima, sering 

kali kemampuan mereka sepenuhnya belum sesuai dengan keinginan organisasi, 

sehingga dilakukanlah program orientasi, setelah itu dilakukan penempatan. 

 

b.  Pengembangan dan Penilaian 

Setelah bekerja secara berkala harus dilakukan pelatihan-pelatihan, hal 

ini diperlukan untuk meningkatkan produktivitas pegawai dan menjaga terjadinya 

keusangan kemampuan pegawai akibat perubahan-peruahan yang terjadi dalam 

lingkungan kerja. Kemudian dilakukan penilaian yang bertujuan untuk melihat 

apakah unjuk kerja pegawai sesuai dengan yang diharapkan, dan memberikan 

umpan balik untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja. Selanjutnya membantu 

perencanaan karier pegawai dalam organisasi agar selaras dengan kebutuhan 

organisasi. ini diperlukan sebagai usaha pengembangan kemampuan pegawai, 

karena pegawai yang memasuki suatu organisasi senantiasa menginginkan jabatan 

yang lebih tinggi dan biasanya dengan tanggung jawab dan gaji yang lebih tinggi. 

 

c.  Pengkompensasian dan Perlindungan 

Upaya mempertahankan dan memelihara semangat kerja dan motivasi, 

para pegawai diberi kompensasi dan beberápa kenikmatan atau keuntungan 

lainnya dalam bentuk program-program kesejahteraan. Hal ini disebabkan 

pegawai mendapatkan balas jasa yang layak sebagai kosekuensi pada pekerjaan. 

Selain itu juga untuk melindungi pegawai dari buruk yang mungkin timbul dari 

pelaksanaan pekerjaan, serta untuk menjaga kesehatan pegawai. 

 

 

d.  Hubungan-Hubungan Kepegawaian 

Hubungan-hubungan kepegawaian meliputi usaha untuk memotivasi 

pegawai, memberdayakan pegawai, yang dilakukan melalui penataan pekerjaan 

yang baik, meningkatkan disiplin pegawai agar mematuhi aturan, kebijakan-

kebijakan yang ada, dan melakukan bimbingan. Kemudian, bilamana dalam 
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organisasi terbentuk organisasi atau serikat pekerja, organisasi harus melakukan 

kerja sama yang sinergis, dalam arti saling menguntungkan antara pegawai dan 

organisasi. Selanjutnya, dalam waktu-waktu tertentu harus dilakukan penilaian 

tentang sejauh mana manajemen sumber daya manusia tersebut memenuhi 

fungsinya, yang dilakukan melalui apa yang disebut audit sumber daya manusia. 

 

Kajian tentang Mekanisme Pengambilan Keputusan 

Karakter dan Tanggung Jawab Pemimpin 

Mungkin tidak disadari oleh banyak orang bahwa keberhasilan Henry 

Ford dalam menemukan mobil pertama dunia sekaligus sebagai pemimpin 

industri raksasanya bukan karena kemahirannya untuk mengaplikasikan segudang 

konsep yang dimilikinya. Padahal di balik dirinya, dia sebenarnya memiliki 

potensi yang telah dikembangkan sehingga membentuk suatu seni dan ilmu 

memimpin. Demikian halnya para pemimpin heroik seperti Washington, 

Napoleon, Roosevelt, Nehru, dan sebagainya telah membuktikan kepada dunia 

bahwa ia telah membentuk dirinya menjadi seorang pemimpin dunia. Semuanya 

menjadi termasyhur karena keahliannya dalam memainkan peran penting untuk 

membantu bangsa dan negaranya mencapai tujuan. 

Pengetahuan mengenai bagaimana perspektif tentang kepemimpinan dari 

sudut pandang akademik, Ramsden (1998) mengungkapkan tentang karakter 

khusus yang diperlukan oleh seorang pemimpin meliputi antara lain “integritas, 

kompetensi, visi jauh ke depan, mampu mendorong staf, memberi inspirasi, 

menjadi contoh dan mampu berkomunikasi”. Kepemimpinan yang efektif dapat 

menciptakan tujuan yang jelas dan menciptakan kemungkinan-kemungkinan yang 

baru. Pemimpin dapat mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk SDM 

secara efisien. Staf bisa terinspirasi dan termotivasi untuk melaksanakan 

kewajibannya demi tercapainya penampilan yang baik. Secara praktikal, seorang 

peimimpin harus dapat memotivasi, memberi contoh, bertanggung jawab dan bisa 

menggunakan jaringan kerja, komunikasi dan kerja sama yang baik dengan yang 

dipimpin. 

Secara khusus, kepemimpinan adalah tanggung jawab bagi pemimpin 

untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran, serta mengkordinasi pelaksanaan 

kurikulum antara level individu, program dan sekolah. Untuk meyakinkan 

kesesuaian penentuan misi dan tujuan sekolah, manajemen program pembelajaran 

dapat mempromosikan suatu iklim yang positif dan kondusif bagi sekolah. 

Dengan demikian, “kepemimpian sekolah amat penting dan tidak boleh diabaikan 

dalam pengelolaan sekolah secara menyeluruh” (Hallinger dan Murphy, 1987: 54-

61). 

Blanchard et al. (1992: 30) menjelaskan bahwa “sebagai pemimpin, 

kepala sekolah harus mampu menggunakan empat gaya kepemimpinan yang 

berbeda-beda”. Empat gaya kepemimpinan tersebut adalah (1) mengarahkan, 

yaitu pemimpin memberikan petunjuk yang spesifik dan mengawas secara ketat 

penyelesaian tugas; (2) melatih, yaitu pemimpin terus mengarahkan dan 

mengawasi secara ketat penyelesaian tugas, tetapi juga menjelaskan keputusan, 
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meminta saran, dan mendukung kemajuan; (3) mendukung, yaitu pemimpin 

memberikan fasilitas dan mendukung usaha bawahan ke arah penyelesaian tugas 

dan membagi tanggung jawab untuk membuat keputusan dengan mereka; (4) 

mendelegasikan, pemimpin menyerahkan tanggung jawab untuk pengambilan 

keputusan dan pemecahan masalah kepada bawahan. 

 

Mekanisme Pengambilan Keputusan 

Pengambilan keputusan adalah “proses pembuatan pilihan dari sejumlah 

alternatif” (Greenberg dan Baron, 1997: 331). Dalam pengertian yang lain, 

mengambil keputusan ialah “memilih alternatif dari dua atau beberapa alternatif 

yang ada untuk menentukan arah tujuan yang ingin dicapai” (Terry, 2003: 34). 

Alternatif-alternatif tersebut dapat berupa suatu kondisi fisik, atau usaha-usaha 

yang kreatif, atau tempat menghimpun pemikiran, perasaan dan pengetahuan 

untuk melaksanakan suatu tindakan. 

Ketika mengambil suatu keputusan selalu harus ada dua atau beberapa 

alternatif. Namun demikian, di dalam kenyataannya hanya ada dua alternatif yakni 

misalnya maksimumnya apa dan/atau minimumnya apa. Setiap alternatif sudah 

diramalkan kemungkinan akan berhasil yang kemudian dievaluasi menurut 

keinginan manajemen. Alternatif yang codong dipilih adalah “alternatif yang 

paling mendukung sasaran yang ingin dicapai” (Terry, 2003: 35). Selanjutnya 

Terry (2003: 35) menjelaskan bahwa “di dalam setiap alternatif juga terdapat 

elemen-elemen yang diinginkan dan yang tidak diinginkan, aspek-aspek yang 

berlawanan itu harus didamaikan supaya memudahkan dalam pengambilan 

keputusan”. 

Herbert A. Simon (Siswanto, 2005: 173-174) mengajukan  model yang 

bermanfaat sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan. mekanisme yang 

diajukan terdiri atas tiga tahap pokok, yaitu sebagai berikut.  

a) Penelitian, yaitu mempelajari lingkungan atas kondisi yang 

memerlukan keputusan;  

b) Desain, yaitu mendaftar, mengembangkan, dan menganalisis arah 

tindakan yang mungkin. Aktivitas ini meliputi proses untuk memahami 

permasalahan, menghasilkan pemecahan dan menguji kelayakan 

pemecahan tersebut;  

c) Pemilihan, yaitu menetapkan arah tindakan tertentu dari keseluruhan 

yang ada. Pilihan ditentukan dan dilaksanakan. 

 

Gibson, et al. (Siswanto, 2005: 173-174) mengemukakan mekanisme 

pengambilan keputusan yang seluruhnya terdiri atas tujuh tahapan, sebagai 

berikut: ‘(1) penetapan tujuan spesifik serta pengukuran hasilnya, (2) identifikasi 

permasalahan, (3) pengembangan alternatif, (4) evaluasi alternatif, (5) seleksi 

alternatif, (6) implementasi keputusan, dan (7) pengendalian dan evaluasi’. 

Veithzal Rivai (2004: 195) menjelaskan bahwa “mekanisme pengambilan 

keputusan yang baik perlu menerapkan manajemen partisipatif, yaitu suatu 

pendekatan manajemen yang melibatkan bawahan dalam proses pengambilan 



 

 

26 

keputusan”. Keterlibatan secara aktif dari bawahan dengan menggunakan segala 

keahlian dan kreativitas mereka dalam memecahkan persoalan-persoalan 

manajemen yang penting. 

Pengambilan keputusan secara bersama-sama dapat dilakukan oleh 

pimpinan dan bawahan. “Tugas pimpinan dalam pengambilan keputusan biasanya 

secara bersama-sama dengan bawahan melakukan pemilihan dari beberapa 

alternatif yang ada untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai” (Terry, 1976: 

35). 

Dasar pelaksanaan manajemen partisipatif adalah konsep “shared 

authority” yang berarti bahwa wewenang atasan diemban bersama dengan 

bawahannya. Pelaksanaan manajemen partisipatif yang berdasarkan shared 

authority dari atasan dengan bawahannya, tidak berarti atasan melimpahkan 

semua wewenangnya atau mengurangi wewenangnya dalam pengambilan 

keputusan, melainkan menyertakan bawahan membuat keputusan dalam 

memecahkan persoalan manajemen yang penting. 

Wewenang pimpinan dapat diemban bersama dengan bawahannya 

dengan melimpahkan sebagian wewenangnya atas pelaksanaan pekerjaan tertentu 

atau fungsi tertentu. Untuk mencegah pelimpahan seluruh wewenang, maka 

pimpinan menurut Terry (1976: 195) perlu:  

a) Menggariskan secara tegas dan jelas tugas-tugas dan fungsi-fungsi dari 

bawahan;  

b) Melimpahkan wewenang kepada bawahannya terbatas dalam kaitannya 

untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya;  

c) Menggariskan dengan jelas tanggung jawab bawahannya atas 

penggunaan wewenang yang telah dilimpahkan kepadanya;  

d) Mendorong bawahannya agar menerima pelimpahan wewenang dari 

atasannya dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebaik-

baiknya. 

 

Siagian (2003: 154) menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan partisipatif 

merupakan gaya yang paling tepat terutama apabila pemimpin menghadapi 

situasi: 

a) Mutu keputusan yang diambil mendapat perhatian; 

b) Penerimaan para bawahan penting atas keputusan yang diambil; 

c) Para bawahan cenderung menolak keputusan yang diambil apabila 

mereka tidak dilibatkan dalam proses pengambilannya; 

d) Para bawahan dapat dipercayai untuk memberikan perhatian pada 

tercapainya tujuan organisasi dan bukan sekedar tercapainya tujuan 

yang lebih sempit, yaitu tujuan kelompok dan tujuan pribadi dan bukan 

pula sekedar terwujudnya keputusan pribadi dari para bawahan 

tersebut sebagai individu. 

 

Partisipatif adalah “keterlibatan mental maupun emosional seseorang 

dalam situasi kelompok yang menggugahnya untuk memberikan kontribusi dalam 
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pencapaian sasaran kelompok” (Owens, 1981: 312). Menurut pendapat Finch dan 

McGough (2000: 96), bahwa. 

Pengambilan keputusan yang bersipat partisipatif lebih banyak 

mengadung kebaikan karena pendekatanan ini lebih banyak 

mempertimbangkan etik dan sangat personal, mengandung peluang untuk 

mendapatkan dukungan yang kuat berupa keterlibatan yang aktif dari staff 

professional yang terkait. 

 

Agar mendapatkan kualitas partisipasi yang baik, menurut pendapat 

Owens (1981: 216) “perlu dilakukan sejumlah seleksi”. Seleksi tersebut meliputi 

(1) seleksi relevansi yang berkaitan dengan kecocokan bidang materi, (2) seleksi 

kepakaran yang berkaitan dengan tingkat kompetensi yang diperlukan, (3) seleksi 

kewenangan yang berkaitan dengan kewenangan menurut peraturan yang berlaku, 

(4) seleksi minat yang berkaitan dengan minat individu untuk berpartisipasi. 

Adapun hubungan antara kepemimpinan dengan manajemen partisipatif 

sangat erat. Hubungan yang erat ini, melibatkan usaha kerjasama antara dua orang 

atau lebih, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setiap kegiatan 

organisasi dalam tingkat dan jenis apapun, peranan administrasi, manajemen dan 

kepemimpinan akan saling terkait di dalamnya. Agar menghasilkan kualitas yang 

baik, tidak menutup kemungkinan beberapa teori dan pendapat para ahli tentang 

mekanisme pengambilan keputusan tersebut bisa diimplementasikan dalam 

manajemen pendidikan anak berbakat. 

 

Program Akselerasi 

Pengertian Akselerasi 

Menurut Sastradiharja (2002: 2), model strategi pelayanan pendidikan 

alternatif dalam manajemen pendidikan yang perlu dikembangkan untuk 

menghasilkan peserta didik yang unggul, melalui pemberian perhatian, perlakuan 

dan layanan pendidikan berdasarkan bakat minat dan kemampuannya adalah 

“dengan diselenggarakannya percepatan belajar/akselerasi pada berbagai jenjang 

pendidikan baik sekolah negeri maupun swasta”. 

Hawadi (2006: 6) menjelaskan, “sebagai model kurikulum, akselerasi 

berarti mempercepat bahan ajar dari yang seharusnya dikuasai oleh siswa saat 

itu”. Batasan yang lebih umum dijelaskan bahwa program akselerasi (percepatan 

belajar) adalah: 

Program layanan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki 

kemampuan dan bakat luar biasa dengan penyelesaian waktu belajar lebih 

cepat/lebih awal dari waktu yang telah ditentukan, pada setiap jenjang 

pendidikan (Sastradiharja, 2002).  

 

Proses pendidikan secara klasikal, pada umumnya peserta didik yang 

digolongkan sebagai kelompok anak normal atau anak biasa, memperoleh 

pelayanan pendidikan yang cukup, namun tidak demikian halnya bagi peserta 

didik yang berada di bawah normal atau di atas normal. Ketidaknormalan yang 
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mereka miliki, khususnya dalam fungsi intelektual membuat mereka 

membutuhkan satu pelayanan pendidikan yang tidak sama. Gallagher (Hawadi et 

al. (2001: 1) ‘menggunakan istilah persamaan vertikal dan ketidaksetaraan 

pelayanan agar kedua kelompok ini menjadi sama dengan kelompok normal’. 

Keuntungan pengembangan program percepatan belajar adalah untuk 

memacu pemerataan kualitas pendidikan. Dari segi efektivitas penggunaan 

sumber daya, penyelenggaraan program percepatan belajar memiliki nilai strategis 

dalam memacu keterlibatan dunia swasta untuk turut berperan serta secara aktif 

dalam pembangunan. Selain itu, dengan adanya pengembangan ciri-ciri 

keunggulan tertentu yang sesuai dengan kekhasan potensi ekonomi, sosial dan 

budaya daerah setempat, maka penyelenggaraan program percepatan belajar 

memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan daerah sesuai dengan 

prinsip otonomi daerah. 

Tinjauan perspektif global, penyelenggaraan program percepatan belajar 

juga memberikan nilai positif, karena tidak dapat dipungkiri bahwa tantangan 

global dan persaingan antar bangsa dalam berbagai aspek kehidupan terasa 

semakin nyata. Sastradiharja (2002) menjelaskan bahwa “Penyelenggaraan 

program percepatan belajar diharapkan lahir sumber daya manusia unggul yang 

bukan hanya dapat bersaing dalam lingkungan nasional melainkan juga dalam 

lingkup global”. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa program akselerasi 

(percepatan belajar) yaitu program layanan pendidikan khusus bagi peserta didik 

yang memiliki kemampuan dan bakat luar biasa dengan penyelesaian waktu 

belajar lebih cepat/lebih awal dari waktu yang telah ditentukan. 

 

Bentuk Penyelenggaraan Program Akselerasi 

Ditinjau dari bentuk penyelengaraannya, program akselerasi menurut 

Depdiknas (2003: 27-28) dapat dibedakan menjadi: “(1) kelas reguler, (2) kelas 

khusus, dan (3) sekolah khusus”. 

1) Kelas reguler, di mana siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat 

istimewa tetap berada bersama-sama dengan siswa lainnya di kelas reguler 

(model inklusif); Bentuk penyelenggaraan pada kelas reguler dapat dilakukan 

dengan model sebagai berikut: 

a) Kelas reguler dengan kelompok (cluster) 

Siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa tetap berada 

bersama-sama dengan siswa lainnya (normal) di kelas reguler dalam 

kelompok khusus. 

b) Kelas reguler dengan pull out 

Siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa belajar 

bersama siswa lain (normal) di kelas reguler namun dalam waktu tertentu 

ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber (ruang khusus) untuk belajar 

mandiri, belajar kelompok, dan/atau belajar dengan guru pembimbing 

khusus. 
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2) Kelas khusus, di mana siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat 

istimewa belajar dalam kelas khusus; dan 

3) Sekolah khusus, di mana semua siswa yang belajar di sekolah ini adalah 

siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. 

 

Sri Hartati R. Suradijono (Hawadi, 2006: 76), menjelaskan bahwa 

program akselerasi dapat tampil dalam beberapa bentuk, yaitu:  

(1) Masuk sekolah (TK) dalam usia yang jauh lebih muda daripada anak 

rata-rata umumnya; (2) Loncat kelas, umumnya berkisar antara satu kelas 

atau lebih di atas teman seusianya; (3) Akselerasi dalam subjek-subjek 

tertentu; dan (4) Mentoring, yaitu bekerja/belajar bersama seorang ahli 

dalam satu bidang (ahli tersebut bisa guru atau orang luar sama sekali). 

 

Semiawan (1997) menjelaskan bahwa prinsip pengembangan program 

pendidikan yang memperhatikan perbedaan kemampuan dalam belajar dapat 

didasarkan pada 2 prinsip utama yaitu “(1) Akselerasi dan (2) Eskalasi”.  

Akselerasi (Acceleration) secara singkat diterjemahkan “Percepatan”. 

Semiawan (1997) membagi 2 (dua) pengertian Akselerasi yaitu: Pengertian 

pertama: Akselerasi sebagai model layanan pembelajaran dengan cara lompat 

kelas, misalnya bagi siswa berbakat yang memiliki kemampuan unggul diberi 

kesempatan untuk mengikuti pelajaran pada kelas yang lebih tinggi. Pengertian 

kedua tentang Akselerasi menunjuk pada peringkasan program, sehingga dapat 

dijalankan dalam waktu lebih cepat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara 

menganalisis materi pelajaran dengan mencari materi yang esensial dan kurang 

esensial. 

Eskalasi menunjuk pada penanjakan kehidupan mental melalui berbagai 

program pengayaan materi yang mencakup pengayaan kurikulum dan 

penambahan berbagai layanan program tertentu yang melibatkan beberapa 

keterampilan seperti berpikir kritis dan kreatif pada tingkat tinggi. 

Nasichin (Hawadi, 2006: 22), menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah 

tahun pelajaran 2001/2002 adalah ‘pendiseminasian program percepatan belajar 

yang dititik beratkan pada model kelas khusus’. Akibatnya, peserta didik yang 

memenuhi persyaratan untuk masuk kelas percepatan belajar dikelompokkan 

dalam satu kelas khusus dengan penambahan aktivitas pengayaan belajar. Dengan 

demikian, program pendidikan bagi siswa berbakat menurut Munandar (1999: 

143) dapat diselenggarakan melalui berbagai cara yang umumnya mempunyai 

tujuan yang sama yaitu:  

(1) Mempercepat waktu belajar, apakah secara menyeluruh atau hanya 

untuk mata pelajaran tertentu; (2) Meluaskan pengalaman dan pengetahuan 

dengan memperkenalkan bahan-bahan yang tidak diberikan dalam 

kurikulum biasa; (3) Memberikan kesempatan untuk mendalami 

matapelajaran-matapelajaran yang diminati, dan (4) Mengembangkan 

keterampilan penelitian dan pemecahan masalah secara kreatif agar 



 

 

30 

menjadi produsen pengetahuan  dan  bukan  konsumen pengetahuan 

semata-mata.  

 

Program-program tersebut dapat diselenggarakan berdasarkan 

pengelompokan anak berbakat di dalam kelas biasa, pengelompokan di dalam 

kelas khusus untuk waktu-waktu tertentu atau untuk seluruh waktu pelajaran, atau 

pengelompokan di dalam sekolah khusus. Oleh karena itu, akan lebih 

menguntungkan jika tersedia beberapa pilihan penyelenggaraan program. 

 

Fungsi-fungsi Manajemen dalam Program Akselerasi 

Engkoswara (2001: 2-3), menjelaskan manajemen pendidikan 

mempunyai fungsi yaitu “perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan 

pendidikan”. Keterpaduan antara fungsi manajemen pendidikan diharapkan dapat 

mencapai tujuan pendidikan yang produktif, baik untuk kepentingan perorangan 

ataupun kelembagaan. Merujuk pada pendapat tersebut, maka dalam manajemen 

program akselerasi juga minimal terdapat tiga fungsi, yaitu fungsi perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan/penilaian.   

 

a) Perencanaan Program Akselerasi 

Siswanto (2005: 24) mengartikan perencanaan sebagai “aktivitas untuk 

memilih dan menghubungkan fakta serta aktivitas membuat dan menggunakan 

dugaan mengenai masa yang akan datang dalam hal merumuskan aktivitas yang 

direncanakan”. Dalam teori lain, perencanaan adalah: 

Menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk 

mencapai tujuan yang digariskan, dengan demikian diperlukan 

kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat kedepan guna 

merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang 

(Terry, 2003: 17).  

Sondang P. Siagian (Afifuddin, 2007: 5) mengartikan perencanaan 

sebagai ‘keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang terhadap hal 

yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan 

yang telah ditentukan’. 

Pidarta (1988: 34) membedakan antara konsep perencanaan secara 

tradisional dengan partisipatori yang dapat dijadikan panduan oleh pengelola 

program akselerasi dalam menyusun rencana program. Kedua konsep perencanaan 

itu mengandung keunggulan dan kelemahan tertentu seperti terlihat pada tabel 

berikut: 

 

Tabel 2.1 

Perbedaan Perencanaan Tradisional  

dengan Perencanaan Partisipatori 

No Perencanaan Tradisional Perencanaan Partisipatori 

1 Peranan perencanaan pendidikan dibawah 

arahan pengembangan ekonomi 

Perencanaan terintegrasi 

dalam proses pengambilan 
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keputusan secara menyeluruh 

2 Penilaian kuantitatif pada input-output 

sebagai tenaga kerja 

Penilaian pada program dan 

tujuan sistem pendidikan 

3 Perencanaan tingkat nasional Perencanaan desentralisasi 

 

Dari beberapa uraian di atas, nampak bahwa perencanaan merupakan 

salah satu syarat mutlak bagi setiap kegiatan manajemen. Tanpa perencanaan, 

pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami kesulitan dan bahkan kegagalan 

dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Merencanakan suatu kegiatan merupakan 

tindakan awal sebagai pengakuan bahwa suatu pekerjaan tidak semata-mata 

ditentukan sendiri keberhasilannya, namun banyak faktor lain yang harus 

dipersiapkan untuk mendukung keberhasilannya. Memperhatian penjelasan 

tersebut, maka program akselerasi perlu direncanakan dengan baik agar dalam 

pelaksanaan bisa mencapai hasil yang optimal, dan pemahaman mengenai 

pengertian perencanaan dalam hal ini sangat diperlukan. 

 

b) Pelaksanaan / Penyelenggaraan Program Akselerasi 

Pelaksanaan merupakan kegiatan untuk mewujudkan rencana menjadi 

tindakan nyata dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 

Tim Dosen MKDK FIP IKIP Bandung (1994: 34) menempatkan pelaksanaan 

kegiatan “merupakan tugas pemimpin yang kedua setelah penyusunan rencana 

kerja”. Dalam prakteknya pelaksanaan kegiatan merupakan implementasi 

kebijakan yang dilakukan dengan rangkaian tertentu dengan strategi dan metode 

kerja sebagaimana ditetapkan sebelumnya. 

 

c) Pengawasan / Penilaian Program Akselerasi 

Proses pengawasan / penilaian merupakan bagian penting dalam 

manajemen. Pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh 

kegiatan organisasi untuk mengumpulkan data dalam usaha mengetahui 

ketercapaian tujuan pendidikan dan kesulitan apa yang ditemui dalam pelaksanaan 

itu. Kebanyakan penilaian program, pada umumnya mempersoalkan “input-

process-output”, artinya dalam identifikasi mereka yang diperkirakan berbakat 

biasanya diadakan tes dahulu tentang sifat, perilaku atau segi lain yang dalam 

proses pelatihan akan diperlakukan. “Dengan merumuskan sasaran yang jelas 

tentang latihan perlakuannya, kegiatan ini dilaksanakan, terpadu atau tersendiri” 

(Semiawan, 1997: 186). 

Menurut pedoman depdiknas (2001: 51) penilaian yang dilakukan untuk 

siswa pada program anak berbakat dimaksudkan “untuk memperoleh informasi 

tentang pencapaian dan kemajuan belajar peserta didik pada setiap tahap atau unit 

pembelajaran yang didasarkan pada kriteria keberhasilan tertentu”. Hasil ini 

digunakan sebagai dasar untuk menentukan peserta didik yang boleh melanjutkan 

ke materi pelajaran berikutnya dan peserta didik yang perlu mendapat layanan 

perbaikan (remedial). Menurut Siskandar (2005), “jika pencapaiannya selalu tidak 

sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan untuk sebagian besar mata 
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pelajaran maka perlu dipertimbangkan kemungkinan untuk kembali pada program 

biasa (bukan program percepatan)”. 

 

Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan tentang pendidikan anak berbakat antara lain 

dilakukan oleh Mardiati Busono (1994: 17), yaitu studi kasus deteksi dan 

intervensi dini Anak berbakat di kota Yogyakarta, dapat diketahui bahwa cara 

mendeteksi anak berbakat antara lain dapat dilakukan dengan melakukan 

pengukuran kecerdasan, pengukuran kreativitas, pengukuran dari hasil belajar, 

nominasi dari guru, nominasi dari orang tua, nominasi dari teman sebaya dan 

sebagainya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (1998) menemukan bahwa 

mayoritas guru-guru di sekolah yang menyelenggarakan program sekolah unggul 

belum memahami makna, hakekat dan ciri-ciri anak berbakat unggul, para guru 

tidak tahu cara mengidentifikasi anak-anak berbakat, para guru juga tidak 

memahami konsep kurikulum berdiferensiasi, mereka juga belum menguasai 

strategi pembelajaran dan model evaluasi pembelajaran yang relevan dengan 

pelayanan anak berbakat. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di tiga SMP yang ada di Jakarta Timur. 

Ketiga sekolah tersebut, yaitu: (1) SMP 252 Pondok Kelapa; (2) SMP 49; dan (3) 

SMP Al Islam PB. Sudirman Jakarta Timur. Penentuan tempat penelitian 

didasarkan pada pertimbangan bahwa ketiga SMP tersebut merupakan lembaga 

pendidikan yang sudah cukup terkenal di Jakarta Timur (SMP unggulan). Ketiga 

SMP tersebut telah mampu mengembangkan diri menjadi lembaga pendidikan 

yang mendapat kepercayaan masyarakat. Kepercayaan ini dari tahun ke tahun 

semakin meningkat, terbukti dengan passing grade input peserta didik yang 

meningkat pula. Dengan dilandasi manajemen sekolah yang baik, maka tidak sulit 

prestasi demi prestasi dapat dicapai oleh ketiga SMP tersebut.  

Berbeda dengan SMP regular/biasa yang menempuh studi 3 tahun, tapi 

ketiga SMP tersebut mampu menyelenggarakan pendidikan anak berbakat dalam 

bentuk program akselerasi. Menempuh sudi dipercepat menjadi 2 tahun. Dengan 

proses manajemen pendidikan yang diterapkan tersebut, diharapkan pelaksanaan 

pendidikan bagi anak-anak berbakat dapat terwujud. Dengan penyelenggaraan 

secara khusus dalam pelaksanaan manajemen pendidikan yang baik, 

penyelenggaraan program pendidikan Anak Berbakat masih berlangsung hingga 

sekarang di ketiga SMP tersebut. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau suatu fenomena 

yang terjadi. Penelitian fenomenologi menurut Iskandar (2008: 204) “berorientasi 

untuk memahami, menggali dan menafsirkan arti dari peristiwa-peristiwa, 

fenomena-fenomena dan hubungan dengan orang-orang yang biasa dalam situasi 

tertentu”. Menurut Bogdan dan Biklen (Alsa, 2003) ‘penelitian dengan 
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pendekatan fenomenologi berusaha memahami makna dari suatu peristiwa atau 

fenomena yang saling berpegaruh dengan manusia dalam situasi tertentu’.  

Pendekatan kualitatif ini dipilih karena gejala-gejala, informasi-informasi 

atau keterangan-keterangan dari hasil pengamatan selama berprosesnya penelitian 

mengenai “Manajemen Program Akselerasi bagi Anak Berbakat pada tiga SMP di 

Jakarta Timur” ini, akan lebih tepat bila diungkap dalam bentuk kata-kata. Namun 

demikian apabila ada data yang berupa angka-angka tetap akan diolah untuk 

memperkaya hasil penelitian. 

Prosedur yang digunakan untuk merekam dan mengumpulkan data dalam 

penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Sedangkan analisis dilakukan dengan menggunakan model Interaktif, 

yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu “reduksi 

data, penyajian penarikan kesimpulan/verifikasi” (Milles & Huberman, 1992: 16).  

Pemeriksaan atau pengecekan keabsahan data dilakukan melalui: (1) 

Perpanjangan Keikutsertaan; (2) Ketekunan Pengamatan; (3) Triangulasi dengan 

sumber data dan metode pengumpulan data; (4) Melakukan Diskusi dengan 

Teman Sejawat; dan (5) Melakukan Pengecekan Narasumber. 

 

PEMBAHASAN TEMUAN PENELITIAN 

1. Kekhususan Manajemen Program Akselerasi Bagi Anak Berbakat pada 

tiga SMP di Jakarta Timur Dilihat dari Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, 

dan Penilaian 

a. Tahap Perencanaan Manajemen Program Akselerasi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan 

pendidikan anak berbakat dalam bentuk program akselerasi dari 3 (tiga) tahun 

dipercepat menjadi 2 (dua) tahun, sebelumnya dilakukan berbagai persiapan, di 

antaranya seperti mengadakan konsultasi dan komunikasi intensif untuk 

mendapatkan berbagai informasi dan masukan, membentuk tim kecil program 

akselerasi, memberikan pembekalan dan wawasan tentang program akselerasi 

bagi anak berbakat, melakukan seleksi terhadap guru-guru yang akan mengajar 

pada program akselerasi untuk mengetahui kompetensi guru, menyusun program 

kerja, dan mengurus perijinan. 

Perencanaan penyelenggaraan program akselerasi bagi anak berbakat ini 

diawali dengan kegiatan rekruitmen siswa sesuai dengan kriteria yang telah 

ditetapkan yaitu memenuhi kriteria dalam ciri-ciri bakat intelektual, ciri-ciri 

kreativitas, dan ciri-ciri motivasi. Kemudian dilakukan perencanaan terhadap 

proses pembelajaran, kurikulum dan materi, pembiayaan, program konseling dan 

evaluasi/monitoring. Hal ini dilakukan agar saat pelaksanaannya, sesuai dengan 

tujuan yang ditetapkan serta ketentuan yang berlaku. Pada prinsipnya semua anak 

berhak untuk menjadi siswa akselerasi. Agar dapat mengembangkan bakat, minat, 

dan kemampuan secara optimal, maka calon siswa program akselerasi memiliki 

persyaratan-persyaratan khusus yang berbeda dengan siswa biasa/reguler.  

Berbagai persiapan yang dilakukan sejalan dengan teori perencanaan, 

bahwa perencanaan merupakan aktivitas untuk memilih dan menghubungkan 
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fakta serta aktivitas membuat dan menggunakan dugaan mengenai masa yang 

akan datang dalam hal merumuskan aktivitas yang direncanakan (Siswanto, 2005: 

24). Dalam teori lain, perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang harus 

dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan (Terry, 2003: 

17). Pendapat tersebut juga senada dengan Sondang P. Siagian (Afifuddin, 2007: 

5) yang mengartikan perencanaan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan 

penentuan secara matang terhadap hal yang akan dikerjakan pada masa yang akan 

datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Manajemen pendidikan untuk anak berbakat di ketiga SMP tersebut 

diwujudkan melalui program akselerasi, yaitu program yang diprioritaskan untuk 

layanan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki kemampuan dan 

bakat luar biasa dengan penyelesaian waktu belajar lebih cepat/lebih awal dari 

waktu yang telah ditentukan, pada tiap jenjang pendidikan. Lama belajar 

ditempuh hanya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun atau dipercepat 2 (dua) tahun 

dari 3 (tiga) tahun target dalam kelas reguler. Setiap satu semester berjangka 

waktu 4 (empat) bulan, dan pelajaran sudah dimulai pada saat siswa masuk untuk 

pertama kali.  

Waktu yang digunakan untuk menyelesaikan program belajar bagi siswa 

berbakat lebih cepat dibandingkan siswa reguler. Oleh karena itu, siswa yang 

diterima sebagai peserta program akselerasi adalah benar-benar siswa yang 

memiliki kemampuan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.  

Program akselerasi bagi anak berbakat di ketiga SMP ini merupakan 

pelaksanaan amanat Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk terciptanya 

kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri di 

dalam suasana tenteram dan sejahtera lahir dan batin, dalam kehidupan 

masyarakat, bangsa dan negara. Manusia yang maju dan berkualitas utuh, yaitu 

beriman dan bertaqwa, berkepribadian, cinta tanah air, mandiri, maju, produktif, 

sehat jasmani serta mempunyai tanggung jawab kesetiakawanan sosial dan 

disiplin yang tinggi. 

Agar sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia itu dapat dicapai 

secara efektif, maka dalam penyelenggaraan pendidikan baik pada jalur 

pendidikan sekolah maupun luar sekolah maka dikembangkan “sistem nilai” yang 

berorientasi terhadap upaya memacu pribadi individu yang memiliki karakteristik 

sebagaimana dikemukakan Kamaluddin (1993), budaya berpikir kritis, kreatif, 

inovatif, dan daya nalar yang mandiri, memiliki wawasan kewiraswastaan yang 

mendalam, siap mewujudkan etos kerja yang mantap, dan mampu mencerminkan 

watak yang sesuai dengan nilai-nilai luhur agama dan budaya bangsa, 

sebagaimana telah dikemas dalam satu landasan idiil negara Indonesia Pancasila. 

Sebagaimana diungkapkan oleh Hallahan dan Kauffman (1986: 346), 

bahwa anak berbakat atau giftedness digambarkan sebagai anak yang memiliki 

potensi atau talenta lebih di banding dengan anak seusia pada umumnya, baik di 

bidang akademik maupun di bidang lain (Anak tersebut dianggap sebagai anak 

bermasalah atau anak luar biasa, karena mereka selalu mendapatkan penolakan 

dari masyarakat atau orang-orang di sekitarnya. Untuk itu bagi guru yang 
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menghadapi siswa berbakat akademik, perlu memberikan materi yang jauh 

melebihi dan sesuai dengan kemampuan siswa dalam tertentu saja atau 

menempatkan siswa sesuai dengan keberbakatannya. Untuk mengembangkan 

bakat siswa, sekolah dapat menyelenggarakan programnya dan disesuaikan 

dengan keadaan/kondisi sekolah. Dalam penyelenggaraannya ada beberapa tahap 

yang dapat dilaksanakan di antaranya adalah: (1) menyusun pembelajaran 

terprogram berdasarkan analisis kurikulum; (2) menyiapkan prasarana dan sarana 

penunjang; (3) menetapkan model pelaksanaan sesuai dengan kondisi sekolah; (4) 

menelaah siswa; (5) melaksanakan PBM dengan kriteria hasil sesuai tingkat 

ketuntasan, (6) proses PBM harus mengembangkan kreativitas, kemandirian, 

keberanian, dan seterusnya (sesuai dengan ciri khusus siswa berbakat), dan (7) 

penilaian terpadu terus menerus dan berkesinambungan (Alim, 2000). Dengan 

memperhatikan ini semua, maka manajemen pendidikan untuk anak-anak 

berbakat perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh terutama yang berkaitan 

dengan perencanaan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa perencanaan 

program akselerasi bagi anak berbakat yang dilaksanakan oleh ketiga SMP 

tersebut merupakan bentuk implementasi dan pelayanan bagi anak dengan bakat 

dan kemampuan lebih. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa anak-anak 

dengan kemampuan khusus tersebut merupakan aset bangsa yang harus 

mendapatkan pelayanan khusus pula. Dengan demikian model kelas akselerasi 

dianggap sebagai bentuk yang cocok dan sesuai dengan karakteristik dan tujuan 

pengembangan anak berbakat tersebut. 

Tujuan yang diharapkan dari proses perencanaan merupakan hal yang 

sangat penting karena tujuan inilah yang menjadi pegangan dalam aktivitas 

selanjutnya. Tujuan yang ingin direalisasikan tersebut harus tetap diperhatikan, 

dipedomani, dan dijadikan bacaan oleh setiap elemen organisasi, khususnya 

manajer yang memegang kemudi organisasi. 

Jadi, ketiga SMP tersebut telah melakukan perencanaan yang matang 

sebelum melaksanakan program akselerasi. Semua stakeholders pengelola 

program terlibat secara aktif dalam perencanaan. Hal ini dilakukan agar 

pelaksanaan manajemen program akselerasi bisa berjalan optimal sesuai dengan 

harapan, karena dengan perancanaan yang melibatkan banyak orang akan 

mempermudah dalam proses pelaksanaan.  

 

b. Tahap Pelaksanaan Manajemen Program Akselerasi 

1) Mekanisme dalam Mengidentifikasi/Merekrut Anak Berbakat  

Identifikasi siswa sebagai anak berbakat dan bukan anak berbakat 

bukanlah untuk memenuhi hasrat orang tua memiliki anak dengan label tertentu. 

Identifikasi anak berbakat bukan pula bertujuan sebagaimana dugaan kebanyakan 

orang untuk melakukan kategorisasi kemampuan anak berbakat. Brandwein 

(Hawadi, 2006: 43) menyebutkan identifikasi merupakan suatu proses ketika kita 

berupaya untuk menyadari bahwa siswa dengan kemampuan, motivasi, dan 

kapabilitas kreatif yang melampaui rata-rata anak sebayanya membutuhkan 
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pelayanan pendidikan berdiferensiasi untuk memenuhi kemajuan pendidikannya 

secara optimal. Colangelo dan Davis (Hawadi, 2006: 43), menjelaskan bahwa 

identifikasi seharusnya memenuhi kebutuhan untuk menempatkan siswa dalam 

program pendidikan yang didesain untuk potensi mereka. Satu-satunya tujuan 

identifikasi adalah mengarahkan proses pendidikan dan memberikan pelayanan. 

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa SMP 252 Pondok Kelapa, SMP 

49 dan SMP Al Islam PB. Sudirman Jakarta Timur menetapkan kriteria dan aspek 

persyaratan, seperti Tes psikologi yang mencakup Intelegensi (IQ), Kreatifitas 

(CQ), dan Task Commitment (TC) dalam mengidentifikasi/merekrut anak 

berbakat. Kriteria lainnya seperti, Nilai rata-rata raport kelas V dan VI setiap 

cawu/semester minimal 8,00, General test bernilai baik, Tes potensi akademik 

bernilai baik, dan mendapat nominasi oleh guru dan teman. Seluruh siswa juga 

melewati 2 tahap, yaitu tahap penyaringan dan tahap penerimaan. Siswa yang 

telah memenuhi syarat berdasarkan hasil tes tersebut, selanjutnya mengikuti 

percobaan selama satu catur wulan. Apabila siswa tersebut setelah dicoba selama 

satu cawu tidak menunjukkan hasil yang baik yaitu minimal nilai rata-rata 7,5 dan 

nilai mata pelajaran pokok 8,0 maka siswa tersebut kembali ke kelas reguler.  

Untuk menjaga hasil dari proses identifikasi agar terhindar dari subyektif, 

dan agar hasil identifikasi sesuai dengan apa yang diharapkan, maka ketiga SMP 

tersebut mengadakan kerjasama dengan lembaga konsultan psikolog independent.  

Siswa yang berhak mengikuti program akselerasi di ketiga SMP tersebut 

ialah siswa yang mengikuti prosedur perekrutan sesuai petunjuk dari Direktorat 

Pendidikan Luar Biasa Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah 

Departemen Pendidikan Nasional, serta dipadukan dengan standarisasi dari 

konsultan psikolog. Hal tersebut juga relevan dengan yang di syaratkan oleh Sub 

Bagian Perencanaan Cross Cult issue (2005), bahwa siswa yang diterima sebagai 

peserta program akselerasi adalah siswa yang memiliki kemampuan dan 

kecerdasan luar biasa sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan yakni aspek 

psikologis, akademis, informasi, subyektif, keadaan siswa akseleran dan 

persetujuan orang tuanya. 

Mekanisme dan prosedur perekrutan anak berbakat yang dilakukan di 

ketiga SMP tersebut, juga sesuai dengan konsepsi keberbakatan dari Renzulli 

yang dikenal dengan The Three Ring Conception (1981: 33) berkenaan dengan 

bagaimana identifikasi berdasarkan ciri-ciri keberbakatan, ia menyatakan bahwa 

ada tiga kelompok ciri keberbakatan, yaitu (1) Kemampuan umum yang tergolong 

di atas rata-rata (aboveaverage ability); (2) Kreativitas (creativity) tergolong 

tinggi, dan (3) Pengikat diri terhadap tugas (task commitment) tergolong tinggi. 

Masing-masing kluster berperan sama pentingnnya dan sejajar untuk mewujudkan 

keberbakatan seseorang. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa yang diterima sebagai peserta 

program akselerasi adalah siswa yang memiliki bakat istimewa sesuai dengan 

kriteria yang ditetapkan berdasarkan aspek persyaratan Informasi Data Objektif, 

yang diperoleh dari pihak sekolah berupa skor akademis (Nilai Ujian Nasional 

dari sekolah sebelumnya dengan rata-rata 8,0; Tes Kemampuan Akademis 8.0; 
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nilai rata-rata raport seluruh mata pelajaran tidak kurang dari 8,0) dan skor hasil 

pemeriksaan psikologis, yang diperoleh dari hasil pemeriksaan psikologis yang 

meliputi tes inteligensi umum, tes kreativitas, dan inventori keterikatan pada 

tugas.  

Untuk menjaring siswa berbakat ini juga dilakukan dengan melibatkan 

Informasi Data Subjektif, yaitu nominasi yang diperoleh dari diri sendiri, teman 

sebaya, orangtua dan guru sebagai hasil dari pengamatan dari sejumlah ciri-ciri 

keberbakatan. Calon siswa juga harus sehat secara fisik, yang ditunjukkan dengan 

surat keterangan sehat dari dokter. Setelah semua persyaratan dipenuhi, maka 

siswa diminta Kesediaannya untuk mengikuti program akselerasi dan persetujuan 

orang tua, yaitu pernyataan tertulis dari pihak penyelenggara program akselerasi 

untuk siswa dan orang tuanya tentang hak dan kewajiban serta hal-hal yang 

dianggap perlu dipatuhi untuk menjadi peserta program akselerasi. 

Berdasarkan uraian di atas, ketiga SMP tersebut selain memperhatikan 

dan bersandar pada undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah, juga 

memperhatikan konsep-konsep teoretis yang berkembang berkenaan dengan anak 

berbakat. Ketiga SMP tersebut melakukan proses seleksi yang tepat, sesuai 

dengan prinsip-prinsip teoretis dan berdasarkan ketentuan yang dianjurkan dalam 

memilih siswa yang akan diikutsertakan dalam program akselerasi. Proses ini 

dilakukan karena proses rekruitment sangat menentukan hasil akhir dari program 

akselerasi. Input yang baik akan menghasilkan output yang baik, sebaliknya input 

yang kurang bermutu akan menghasilkan output yang kurang bermutu pula.  

Ketiga SMP tersebut telah merekrut anak-anak yang akan duduk pada 

program akselerasi berdasarkan mekanisme yang cukup ketat melalui tahapan-

tahapan dan persyaratan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Hal ini merupakan salah satu di antaranya yang turut mempengaruhi prestasi 

siswa berbakat pada saat proses pembelajaran berlangsung. Upaya ini dilakukan 

untuk menghasilkan siswa yang bermutu. Upaya ini juga dilakukan agar proses 

pelaksanaan pendidikan bisa berjalan efektif, karena siswa-siswa yang dipilih 

memang benar-benar siswa yang pantas untuk program tersebut. Ketika 

perekrutan dilakukan dengan serius dan maksimal, maka pendidikan yang dicita-

citakan diharapkan bisa berjalan efektif pula. 

 

2) Rekruitmen dan pengembangan Sumber Daya Guru 

a) Rekruitmen Guru 

Menurut Mondy dan Noe (1996: 4), manajemen sumber daya manusia 

adalah pemanfaatan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran atau tujuan 

organisasi. Guru merupakan sumber daya manusia yang perlu mendapat perhatian 

agar organisasi atau lembaga pendidikan bisa berkualitas. Menurut Munandar 

(2002: 144), guru menentukan tujuan dan sasaran belajar, membantu 

pembentukan nilai-nilai pada anak, misalnya nilai hidup, nilai moral, dan nilai 

sosial; memilihkan pengalaman belajar; menentukan metode atau strategi 

mengajar; dan yang paling penting menjadi model perilaku bagi siswa. Namun, 

bagaimanapun, tidak semua guru dapat mengajar siswa berbakat. 
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Kemampuan dasar atau bakat yang dimiliki seorang anak memerlukan 

serangkaian perangsang (stimulus) yang sistematis, terencana dan terjadwal agar 

apa yang ada, yang dimiliki menjadi aktual dan berfungsi sebaik-baiknya. 

Membiarkan seorang anak berkembang sesuai dengan azas kematangan saja akan 

menyebabkan perkembangan menjadi tidak sempurna dan bakat-bakat luar biasa 

yang sebetulnya memiliki potensi yang dapat dikembangkan menjadi tidak 

berfungsi. 

Guru sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan merupakan 

pihak yang sangat berpengaruh dalam proses pendidikan, termasuk untuk 

mengajar anak berbakat. Kepiawaian dan kewibawaan guru sangat menentukan 

kelangsungan proses belajar mengajar di kelas maupun efeknya di luar kelas. 

Guru menurut Noor (2005) harus pandai membawa siswanya kepada tujuan yang 

hendak dicapai. 

Guru yang baik dan memenuhi standard kualifikasi, hanya akan dapat 

diperoleh melalui upaya rekrutmen yang efektif. Seleksi atau perekrutan menurut 

Hodgetts dan Kuratko (1988: 227) adalah proses memilih pelamar yang memiliki 

kualifikasi terbaik sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan untuk suatu posisi yang 

tersedia. 

Ada beberapa alasan yang mendorong suatu organisasi melakukan 

perekrutan pegawai: (1) Berdirinya organisasi baru; (2) Adanya perluasan 

kegiatan organisasi; (3) Terciptanya pegawai-pegawai dan kegiatan-kegiatan baru; 

(4) Adanya pegawai yang pindah ke organisasi lainnya; (5) Adanya pegawai yang 

berhenti, baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat; (6) Adanya pegawai 

yang berhenti karena memasuki usia pensiun; (7) adanya pegawai yang meninggal 

dunia. 

Jika memperhatikan beberapa alasan di atas, maka perekrutan guru untuk 

mengajar di ketiga SMP tersebut adalah karena alasan adanya perluasan kegiatan 

organisasi berupa upaya penambahan program-program pendidikan berupa 

program akselerasi yang diperuntukkan untuk pemberian pelayanan khusus bagi 

anak berbakat.  

Beberapa persyaratan yang diperlukan guru menurut Achiar (2005) ialah 

guru harus seseorang yang memiliki intelegensi tinggi dan mempunyai minat luas 

dalam berbagai bidang. Minat guru yang ada harus dapat disampaikan dengan 

baik yang dimiliki orang lain. Keinginan guru belajar mendalami ilmu bersama 

murid terus menerus merupakan syarat lain yang harus dipenuhi guru anak 

berbakat. Di samping itu guru yang mengajar program ini wajib memiliki 

pengalaman mengajar dan prestasi yang baik, memiliki tingkat pendidikan yang 

dipersyaratkan sesuai dengan jenjang sekolah yang diajarnya serta memiliki 

sejumlah pengalaman mengikuti pendidikan non-formal, seperti mengikuti 

berbagai seminar, lokakarya ataupun studi banding (Sub Bagian Perencanaan 

Cross Cult issue. 2005). 

Rekruitmen guru menjadi tahapan yang penting dalam program 

akselerasi, karena guru memiliki peran penting dan srategis dalam 

penyelenggaraan program. Guru yang mengajar dalam kelas akselerasi harus 
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memiliki kualifikasi tertentu, karena berhadapan dengan karakter murid yang 

berbeda dengan murid pada umumnya (kelas reguler). Selain itu, guru bersama 

tim lainnya terlibat secara aktif dalam semua tahapan program, mulai dari 

perencanaan program, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program. Dengan 

tugas dan peran yang demikian, maka kualifikasi guru dalam program akselerasi 

menjadi penting.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, guru yang dipilih untuk mengajar 

siswa berbakat pada program akselerasi harus memenuhi persyaratan yang 

ditentukan seperti jenjang tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan yang 

sesuai, memiliki pengalaman mengajar, memiliki pengetahuan dan pemahaman 

karakteristik siswa, memiliki akhlak yang baik, kreatif, dan menguasai bidang 

bimbingan dan konseling, motivasi yang tinggi dan beberapa persyaratan lainnya.  

Idealnya guru yang mengajar anak berbakat mempunyai potensi 

kecerdasan dan bakat istimewa pula. Namun, untuk mencapai kondisi ideal 

tersebut nampaknya sulit dicapai. Berkenaan dengan hal itu, SMP 252, SMP 49, 

dan SMP Al Islam PB. Sudirman Jakarta Timur memilih guru yang memiliki 

sikap, kemampuan, dan keterampilan terbaik di antara guru yang ada (the best of 

the best). Semua guru yang mengajar pada program akselerasi di ketiga SMP 

tersebut adalah guru-guru yang juga mengajar pada program reguler. Yang 

membedakan hanyalah program, yaitu program akselerasi dan program reguler.  

Hariandja (2002: 108) menjelaskan bahwa sumber perekrutan ada dua, 

yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Jika merujuk pada pendapat tersebut, 

maka ketiga SMP tersebut melakukan perekrutan melalui sumber internal yaitu 

guru yang akan mengajar pada program akselerasi direkrut dari guru-guru yang 

sudah ada yang bersumber dari guru-guru yang mengajar pada program regular. 

Upaya ini dilakukan karena mereka beranggapan guru-guru tak perlu dari luar 

karena di sekolah pun sudah tersedia. Begitu pula halnya dengan SMPN 252 dan 

SMPN 49, kedua SMP tersebut sama-sama SMP negeri, mereka tidak mudah 

untuk mencari guru baru yang bersumber dari luar sekolah karena segala 

kebijakan berkaitan dengan pengadaan guru merupakan kebijakan pemerintah 

pusat. 

 

b) Pengembangan Sumber Daya Guru 

Marwansyah dan Mukaram (2000: 8) mengartikan pengembangan 

sumber daya manusia sebagai fungsi yang berisi kegiatan-kegiatan untuk 

memelihara dan meningkatkan kompetensi karyawan melalui peningkatan 

pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan aspek-aspek lainnya. Guru juga 

merupakan sumber daya yang perlu dikembangkan. Pengembangan sumber daya 

guru merupakan proses sepanjang hayat yang meliputi berbagai bidang 

kehidupan, terutama dilakukan melalui pendidikan. Dalam masyarakat modern 

seperti sekarang ini, terlebih lagi menuju era globalisasi, kita dituntut agar mampu 

menghadapi persaingan yang makin kompetitif, baik di dalam maupun di luar 

negeri. Salah satu cara untuk mengantisipasi persaingan yang makin kompetitif 
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tersebut adalah melalui peningkatan kualitas sumber daya guru yang 

komprehensif.  

Mengingat guru merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses 

pendidikan. Kepiawaian dan kewibawaan guru sangat menentukan kelangsungan 

proses pembelajaran. Agar mencapai kualitas yang baik, guru pun perlu di 

tingkatkan kualitas sumber daya yang dimilikinya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMP 252 Pondok Kelapa, SMP 49 

dan SMP Al Islam PB. Sudirman Jakarta Timur berusaha mengembangkan 

potensi dan kemampuan guru yang mengajar pada program akselerasi. Peran guru 

disadari sangat menentukan keberhasilan program ini, karenanya pembinaan guru 

diprogramkan dan diprioritaskan melalui diklat dan studi banding, sehingga 

mereka memiliki pemahaman, kemampuan dan keterampilan sesuai dengan yang 

diharapkan. Pelatihan yang dilaksanakan di antaranya penyusunan program kerja 

guru, pemilihan strategi pembelajaran, dan pemahaman tentang KBK dan KTSP.  

Program pelatihan yang mengasah keahlian, pengetahuan, dan sikap 

guru, sangat dibutuhkan untuk mencapai kualitas pelayanan yang baik. Mengacu 

pada konsep taksonomi Bloom, tujuan pelatihan harus memperhatikan tiga 

domain pada masing-masing orang sesuai dengan kebutuhannnya, yaitu affective, 

cognitive, dan psychomotor 

(http://www.reindo.co.id/reinfokus/edisi20/service_culture.htm). Indikator untuk 

menilai kualitas guru yang baik menurut Husin & Sasongko (2005) yaitu dari 

pengalaman yang diperoleh melalui latihan, penataran, magang, studi banding 

atau sejenisnya. Dengan menempatkan guru sebagai tenaga profesi diharapkan 

akan terjadi peningkatan kualitas guru yang berimplikasi secara langsung kepada 

perbaikan kualitas pendidikan. 

Data di lapangan menyebutkan bahwa ketiga SMP tersebut belum 

sepenuhnya menyelenggarakan program diklat guru. Beberapa diklat yang diikuti 

oleh guru-guru akselerasi rata-rata berupa pendalaman materi bidang studi, dan 

sangat jarang yang berkaitan langsung dengan pembinaan dan pengembangan 

pengetahuan tentang anak berbakat. Beberapa guru yang telah terseleksi untuk 

mengajar kemudian diberikan pelatihan tambahan untuk meningkatkan 

kompetensi dan keterampilan yang mendukung proses pendidikan anak berbakat, 

tetapi masih sangat terbatas. Kondisi ini memberi gambaran bahwa sekolah 

kurang maksimal dalam upaya peningkatan mutu sumber daya guru.  

 

c. Tahap Penilaian Manajemen Program Akselerasi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada program akselerasi dilakukan 

monitoring dan evaluasi secara terus menerus dan berkelanjutan, dengan maksud 

untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan program akselerasi termasuk di 

dalamnya melakukan monitoring dan evaluasi atau penilaian terhadap prestasi dan 

kemajuan belajar siswa. Monitoring dan evaluasi dilakukan baik oleh pengelola 

program akselerasi, juga oleh pihak eksternal dalam hal ini Dirjen Dikdasmen. 

Monitoring dan evaluasi internal dilakukan secara partisipatif, artinya semua 

komponen melakukan monitoring dan evaluasi, yaitu mulai dari Kepala Sekolah 
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selaku penanggung jawab program, kordinator program, kordinator kurikulum, 

dan guru-guru. 

Salah satu peran Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan adalah sebagai 

pengontrol dalam rangka transparasi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan 

keluaran pendidikan di sekolah. Untuk memperoleh informasi tentang kemajuan 

dan keberhasilan belajar peserta didik, pada setiap tahap pembelajaran dilakukan 

penilaian. Penilaian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang 

pencapaian dan kemajuan belajar peserta didik pada setiap tahap atau unit 

pembelajaran yang didasarkan pada kriteria keberhasilan tertentu (tingkat 

ketuntasan belajar), dan dengan hasil penilaian tersebut dijadikan sebagai dasar 

untuk menentukan peserta didik yang boleh melanjutkan ke materi pelajaran 

berikutnya.  

Penilaian juga diadakan untuk memperoleh informasi tentang penguasaan 

materi pelajaran yang diberikan dan keberhasilan peserta didik dalam mengikuti 

program akselerasi. Penilaian ini mencakup aspek penguasaan mata pelajaran dan 

aspek lainnya seperti: kematangan psikologis, kegairahan dan kejenuhan, kesiapan 

program itu sendiri termasuk faktor masukan (input) dan proses dalam program 

tersebut. Hasil penilaian ini digunakan antara lain untuk penentuan kenaikan 

kelas, penyempurnaan program, dan penyempurnaan pelayanan baik dalam 

penyempurnaan kegiatan belajar mengajar maupun pelayanan lainnya seperti 

kegiatan-kegiatan di luar kelas yang bermanfaat untuk menyelaraskan dan 

mengembangkan kematangan siswa. 

Adapun sistem evaluasi yang ada di kelas program akselerasi meliputi 

ulangan harian, ulangan umum dan ujian nasional. 

Di samping evaluasi terhadap siswa, evaluasi juga dilakukan terhadap 

penyelenggaraan program akselerasi ini. Evaluasi tersebut dilakukan oleh Dirjen 

Dikdasmen sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun dalam bentuk supervisi atau 

monitoring dan evaluasi. Unsur-unsur yang dievaluasi mencakup persiapan siswa 

calon peserta program akselerasi, penyiapan sumber daya pendidikan untuk 

penyelenggaraan program akselerasi (termasuk guru, staf, sarana dan prasarana, 

dan dana pendukung). Pelaksanaan manajemen sekolah dalam rangka 

penyelenggaraan program akselerasi bagi anak berbakat, Kerjasama dengan 

berbagai lembaga/instansi masyarakat dalam rangka kelancaran penyelenggaraan 

program akselerasi, dan evaluasi terhadap Hasil belajar siswa peserta program 

akselerasi. 

Penilaian/pengawasan dilakukan sebagai proses pengamatan dari 

pelaksanaan seluruh kegiatan sekolah untuk menjamin agar semua pekerjaan yang 

sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Upaya 

penilaian (baik penilaian hasil belajar maupun penilaian program) ini dilakukan 

karena sekolah beranggapan bahwa ketercapaian atau kegagalan suatu 

pelaksanaan hanya akan bisa diketahui dengan adanya penilaian. Melalui 

penilaian, pihak sekolah akan bisa menentukan upaya apa saja yang perlu 

dilakukan selanjutnya. Mereka beranggapan, tanpa penilaian yang benar dan 

teratur, pengelola pendidikan tidak akan dapat mengetahui dengan pasti daya guna 
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dan hasil guna suatu kegiatan dalam mengukur efektifitas, efisiensi dan 

implementasi suatu rencana. 

 

2.  Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rangka Implementasi 

Manajemen Program Akselerasi 

Luthans (1995: 532), menjelaskan bahwa keputusan merupakan 

rangkaian kegiatan yang ditempuh oleh seseorang atau kelompok dalam usaha 

mencari alternatif pemecahan masalah. Menurut Greenberk dan Baron (2000: 

331), pengambilan keputusan merupakan proses untuk memilih salah satu 

tindakan sebagai pemecahan masalah. Dari definisi tersebut di atas, dapat 

dipahami bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu tindakan yang sangat 

penting dalam kehidupan sehari-hari, baik bagi individu maupun organisasi, 

termasuk organisasi pendidikan. 

Hallinger & Murphy (1986: 217-247), menjelaskan bahwa sebagai 

manager pendidikan, kepala sekolah berfugsi sebagai: Pertama, supervisi dan 

evaluasi pengajaran, dimana isu sentral dalam fungsi ini untuk menjamin bahwa 

tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dari pusat diterjemahkan dalam proses 

belajar mengajar di kelas. Kedua, monitoring kemajuan siswa, dimana kepala 

sekolah memainkan peranan kunci dalam mengevaluasi hasil tes siswa melalui, 

misalnya mendiskusikan hasil tes dengan staf dan melakukan interpretasi analisis 

yang mendeskripsikan tentang hasil-hasil tes dalam bentuk ringkas yang 

kemudian disampaikan kepada guru. Ketiga, proteksi jam belajar, dimana kepala 

sekolah melakukan proteksi-proteksi terhadap waktu belajar melalui kebijakan-

kebijakan sekolah. Fungsi keempat seorang kepala sekolah yaitu, standarisasi 

akademik, dimana fungsi ini berkaitan dengan tanggung jawab kepala sekolah 

dalam menetapkan dan menggerakkan standarisasi dan harapan tinggi pencapaian 

sekolah. Kelima, koordinasi kurikulum, dimana fungsi mencakup sejauh mana 

kepala sekolah menjamin bahwa materi kurikulum sekolah terealisasi secara 

mendalam dengan materi yang diajarkan di kelas dan pencapaiannya dalam hasil 

tes. Keenam, penyediaan insentif, dimana fungsi ini dalam rangka menciptakan 

iklim konduksif dengan struktur kerja jelas dan tersedia insentif atau penghargaan 

lain terhadap upaya-upaya guru. Ketujuh, promosi pengembangan profesional, 

dimana fungsi ini berkaitan dengan tanggung jawab kepala sekolah 

menginformasikan guru tentang kesempatan pengembangan staf, membimbing 

kegiatan-kegiatan in-sercive training, membantu guru mengimplementasikan 

keterampilan-keterampilan yang diperoleh dari pelatihan ke dalam kelas. 

Kedelapan, kehadiran, dimana kepala sekolah menyediakan waktu untuk dapat 

hadir dalam acara informal agar dapat berkomunikasi dengan murid dan staf 

tentang berbagai prioritas sekolah.  

Berkenaan dengan hal tersebut, Wayan Koster (2005) menjelaskan 

bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan, kepala sekolah dituntut untuk mampu 

dalam banyak hal seperti: (1) menjabarkan sumber daya sekolah untuk 

mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar, (2) kepala administrasi, (3) 

sebagai manajer perencanaan dan pemimpin pengajaran, dan (4) mempunyai tugas 
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untuk mengatur, mengorganisir dan memimpin keseluruhan pelaksanaan tugas-

tugas pendidikan di sekolah. Sebagai kepala administrasi, kepala sekolah bertugas 

untuk membangun manajemen sekolah serta bertanggungjawab dalam 

pelaksanaan keputusan manajemen dan kebijakan sekolah. Sebagai manajer 

perencana, secara langsung kepala sekolah bertugas mengawasi pelaksanaan 

tugas-tugas aparat sekolah secara berkesinambungan sedangkan sebagai 

pemimpin pengajaran kepala sekolah bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan 

peningkatan mutu program pengajaran. Selain itu kepemimpinan kepala sekolah 

akan sangat menentukan kualitas iklim sekolah yang memungkinkan 

berlangsungnya proses belajar mengajar dan kerja sama antar aparat sekolah yang 

baik sehingga penyelenggaraan pendidikan di sekolah bisa berhasil. 

Jika kita tinjau tentang pengambilan keputusan, maka pengambilan 

keputusan tidak saja bagian dari hidup sehari-hari setiap orang, tapi juga syarat 

bagi kemungkinan hidup satu organisasi. Keputusan harus dibuat cepat dan tepat 

pada setiap organisasi, lembaga atau perorangan.  

Keputusan yang dibuat oleh kepala sekolah sebagai seorang pemimpin 

dapat diidentifikasikan sebagai pengaturan-pengaturan atau batasan-batasan dalam 

rangka penugasan-penugasan. Sepanjang penugasan tersebut diatur agar semua 

bawahan dapat berpartisipasi dan beraktivitas. Namun perilaku efektif seorang 

pemimpin dapat dianggap relatif, karena para bawahan menginginkan dapat 

berpartisipasi dalam keputusan tersebut, misalnya perubahan penting dalam tugas-

tugas, pekerjaan dan formal kerja (Gibson, 1988: 437). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua isu yang muncul pada 

program akselerasi bagi anak berbakat di SMP 252 Pondok Kelapa, SMP 49 dan 

SMP Al Islam PB. Sudirman dikaji, dan pada suatu persoalan lebih berat dan 

memerlukan penaganganan yang lebih komprehensif, maka kepala sekolah akan 

melibatkan para guru dan staf lainnya. Apabila kasus yang muncul merupakan 

persoalan yang melibatkan siswa, maka kepala sekolah mengadakan sebuah rapat 

(konferensi) yang dipimpin oleh kepala sekolah atau koordinator program 

akselerasi, diikuti oleh para guru, dan staf lainnya. Berdasarkan hasil rapat 

tersebut maka diambil keputusan yang mengikat bagi seluruh yang bersangkutan. 

Pada tingkat persoalan yang hanya melibatkan guru, maka proses 

pengambilan keputusan diambil oleh kepala sekolah dengan membicarakannya 

terlebih dahulu dengan guru yang bersangkutan. Sedangkan pada kasus yang lebih 

ringan, apabila dirasa cukup guru atau koordinator yang menyelesaikan, maka 

kepala sekolah menyerahkan sepenuhnya pengambilan keputusan kepada guru 

atau koordinator yang bersangkutan. 

Secara rinci mekanisme dalam mengambil keputusan yang dilaksanakan 

di SMP 252 Pondok Kelapa, SMP 49 dan SMP Al Islam PB. Sudirman Jakarta 

Timur, adalah: (1) melakukan berbagai Identifikasi tentang masalah apa saja yang 

terjadi di sekolah, dengan melibatkan guru, staf administrasi, wakil BP3, dan 

wakil siswa. (2) Buat prioritas yang akan dipecahkan terlebih dahulu. (3) Jika 

sudah ditentukan masalah yang akan dipecahkan, dilakukan analisis untuk 

menemukan penyebab dari masalah tersebut. (4) Tentukan target yang ingin 
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dicapai. (5) Susun beberapa alternatif untuk mencapainya. Setiap alternatif dikaji 

kebaikan, kekurangan, serta resiko yang dapat terjadi jika dilaksanakan. (6) Dari 

alternatif tersebut dipilih salah satu yang terbaik. (7) Laksanakan alternatif yang 

terpilih. Selama pelaksanaan dilakukan evaluasi. 

Mekanisme pengambilan keputusan ini, senada dengan apa yang 

disyaratkan oleh Depdikbud (1998: 55), bahwa proses pemecahan masalah dalam 

pengambilan keputusan di sekolah, dapat dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: 

a. Identifikasi masalah apa saja yang terjadi di sekolah. Untuk itu libatkan 

beberapa guru, staf administrasi, wakil BP3, dan wakil siswa. 

b. Setelah beberapa masalah teridentifikasi, buat prioritas yang akan dipecahkan 

terlebih dahulu. 

c. Jika sudah ditentuka masalah yang akan dipecahkan, lakukan analisis untuk 

menemukan penyebab dari masalah tersebut. Jika perlu undang ahli tertentu 

untuk membantu analisis tersebut. 

d. Jika penyebab dari masalah sudah ditemukan, tentukan target yang ingin 

dicapai dalam pemecahan tersebut. Misalnya, jika masalah yang akan 

dipecahkan tentang disiplin siswa, apa indikator kedisiplinan siswa, yang 

diharapkan. 

e. Berdasarkan target tersebut, disusun beberapa cara (alternatif) untuk 

mencapainya. Setiap alternatif perlu dikaji kebaikan, kekurangan, serta risiko 

yang dapat terjadi jika dilaksanakan. 

f. Dari alternatif tersebut dipilih salah satu yang terbaik. 

g. Laksaakan alternatif yang terpilih tersebut. Selama pelaksanaan perlu 

dilakukan evaluasi dan jika perlu dilakukan penyempuraan. 

Toha menjelaskan bahwa, perilaku pemimpin yang efektif adalah 

melibatkan diri dalam komunikasi dua arah, misalnya mendengar menyediakan 

dukungan, dorongan, memudahkan interaksi dan melibatkan para pengikutnya 

dalam mengambil keputusan. Pada dasarnya bawahan mempunyai keinginan 

untuk berpartisipasi juga dalam mengambil keputusan. Kepala sekolah di ketiga 

SMP penyelenggara program akselerasi tersebut telah melakukkan proses 

komunikasi yang baik dalam pengambilan keputusan. Para bawahan selalu 

dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan karna para 

kepala sekolah beranggapan bahwa sekolah berbeda dengan organisasi lain, 

sekolah merupakan bentuk keorganisasian moral, yang berbeda dengan bentuk 

keorganisasian lain, terutama yang berorientasi pada keuntungan. Sebagai suatu 

organisasi, kesuksesannya tidak hanya ditentukan oleh kepala sekolah melainkan 

juga oleh tenaga kependidikan lainnya dan proses sekolah itu sendiri. Hal tersebut 

membawa konsekuensi logis bahwa kepala sekolah berkewajiban 

mengkoordinasikan ketenagaan di sekolah untuk menjamin terlaksananya 

peraturan dan perundangan sekolah. Dalam peranannya tersebut, kepala sekolah 

menurut Iksan (2005) dapat berfungsi sebagai motivator, direktur, dan evaluator.  

Menurut Pongtuluran (1995: 47), pengambilan keputusan adalah pilihan 

rasional dari antara beberapa alternatif. Ada beberapa kemungkinan yang dapat 

dipilih, kalau tidak ada pilihan maka tidak ada keputusan. Pengambilan keputusan 
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adalah proses, bukan suatu terjadi mendadak. Pemimpin harus membuat penilaian 

dan mengambil kesimpulan dari suatu daftar alternatif atau pilihan. Membuat 

keputusan (decision making) dalam ruang lingkup organisasi, lembaga atau 

perorangan adalah penting karena menyangkut pencapaian tujuan dan juga nasib 

orang lain. Fungsi pengambilan keputusan menurut Atmosudirdjo (1971: 22), 

merupakan pangkal atau permulaan dari semua macam aktivitas manusia yang 

sadar dan terarah, baik secara institusional atau organisasi. Jadi barang siapa 

menghendaki adanya aktivitas-aktivitas tertentu, maka ia harus mampu dan berani 

mengambil keputusan yang tepat. 

Keputusan menurut Gibson (1988: 465) adalah cara, bukan tujuan, yaitu 

proses melalui cara mana seseorang pimpinan berusaha mencapai beberapa 

keadaan yang diinginkan, namun kerap kali terjadi hambatan-hambatan dalam 

melaksanakan kegiatan. Pengambilan keputusan adalah mengatur semua kegiatan-

kegiatan yang dilakukan agar dapat terlaksana dengan lancar serta efisien. Pada 

lingkungan dimana pengambilan keputusan tidaklah terjadi atas kevakuman 

menurut Handayaningrat (1986: 117), melainkan keputusan tersebut adalah 

merupakan suatu proses yang terus menerus. Dengan kata lain keputusan adalah 

merupakan suatu proses yang terus menerus, tidak boleh terputus, ada hubungan, 

pengambilan keputusan dengan tindak lanjut dari suatu keputusan. Keputusan 

yang dibuat (decision making) menurut Handayaningrat (1986: 117), perlu 

memperhatikan pengaruh dari keputusan tersebut karena keputusan adalah suatu 

unsur yang menyangkut pengharapan-pengharapan dan mempengaruhi sikap, 

berlaku sejumlah individu yang berakibat tergantungnya kelompok untuk 

berdinamika.  

Untuk mengetahui keputusan yang telah dibuatnya, kepala sekolah 

melakukan penilaian. Adapun yang menjadi penilaian kepala sekolah adalah, 

apakah keputusan tersebut dapat dilaksanakan para personil, bagaimana sikap dan 

perilaku personil, tidak hanya didasarkan pada kemampuan tetapi bagaimana 

pertimbangan dari orang-orang yang menjadi stafnya dan juga akibat yang akan 

timbul dalam waktu yang akan datang. Yang menjadi penilaian adalah apakah 

keputusan tersebut dapat dilaksanakan para personil, bagaimana sikap dan 

perilaku personil, apakah iklim lingkungan tetap baik.  

Memperhatikan uraian-uraian diatas dalam penilitian ini disimpulkan 

bahwa keputusan adalah kegiatan-kegiatan sehari-hari perlu diatur dan ditertibkan 

dengan keputusan. Dengan keputusan tersebut organisasi dapat berdinamika 

bukan sebaliknya apatis. Dalam hal ini, Koster (2005) menyebutkan bahwa 

pembuatan keputusan dalam suatu organisasi cukup kompleks karena melibatkan 

semua anggota, seperti guru, siswa, staf tata usaha, orang tua dan pada aspek lain 

pengetahuan kepala sekolah, pengetahuan guru, fakta dan data yang dapat 

dihimpun untuk menjadi informasi.  

Untuk mengambil keputusan, maka pemimpin terlebih dahulu 

mengkomunikasikan dengan bawahan. Komunikasi yang dimaksud adalah bahwa 

pemimpin senantiasa untuk membuat keputusannya haruslah mendapatkan 

informasi dari bawahannya dan sekaligus juga menyebarkan informasi tersebut. 
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Informasi menurut Gibson (1988: 437) adalah pesan yang dapat bersifat lisan dan 

bukan tulisan, digunakan oleh para pemimpin untuk berkomunikasi agar 

bawahanya memahami gagasan tindakan dalam rangka membuat keputusan. 

Merupakan sesuatu yang sangat diharapkan oleh setiap personil dalam rangka 

keberhasilan lembaga. Pemimpin yang efektif harus menerapkan kebutuhan agar 

semua bawahannya dapat menerapkan keputusan tersebut berhasil guna dan 

berdaya guna.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengambilan keputusan 

dan kewenangan yang dimiliki oleh kepala sekolah di ketiga SMP tersebut, bahwa 

manajemen sekolah menjadi lebih efektif dan efisien. Hal ini terlihat dari 

mekanisme yang baik dan bijaksana, bersifat fleksibel, dan kewenangan kepala 

sekolah yang lues dalam mengelola sumber daya dan manajemen sekolah. Selain 

itu sebagai pemimpin tertinggi, kepala sekolah dibekali dengan kemampuan 

kepemimpinan dan pengetahuan manajerial yang baik, karena pemberian 

pelatihan tambahan menjadikan kepala sekolah punya ilmu tambahan dalam 

proses pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, kepala sekolah di 

ketiga SMP tersebut dinilai baik.  

Proses atau mekanisme pengambilan keputusan dalam implementasi 

program akselerasi bagi anak berbakat di ketiga SMP tersebut berjalan secara 

partisipatif. Artinya, semua komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan 

program akselerasi bagi anak berbakat terlibat secara aktif dalam proses 

pengambilan keputusan, dimana setiap orang memiliki kesempatan yang sama dan 

setara untuk menyuarakan pendapatnya dan bersama-sama merumuskan 

keputusan. Proses pengambilan keputusan berlangsung secara terbuka, informasi 

mudah diakses oleh setiap pihak sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan. Kondisi ini terjadi, tidak terlepas dari figur Kepala yang memilki 

komtimen dan kualifikasi yang memadai sebagai seorang pemimpin dan 

penanggung jawab program. Hal ini terlihat dari peran yang dijalankan oleh 

Kepala Sekolah dalam proses atau mekanisme pengambilan keputusan, dimana 

dengan kewenangan yang ada padanya, proses pengambilan keputusan 

dijalankannya dengan baik dan bijaksana, serta bersifat fleksibel.  Baik 

Koordinator maupun guru program akselerasi diberi wewenang, hak dan 

kesempatan yang sama untuk mengambil keputusan. Hal ini kemudian berdampak 

pada kemampuannya dalam mengelola sumber daya dan manajemen sekolah.  

Jika dikaitkan dengan konsep islami, maka dalam praktik kehidupan 

umat islam setiap permasalahan yang dihadapi senantiasa menempuh cara 

musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Musyawarah sangat diperlukan 

sebagai bahan pertimbangan dan tanggung jawab bersama di dalam setiap 

mengeluarkan sebuah keputusan. Sehingga setiap keputusan yang dikeluarkan 

akan menjadi tanggung jawab bersama. Sikap musyawarah juga merupakan 

bentuk dari penghargaan terhadap orang lain, karena pendapat-pendapat yang 

disampaikan menjadi pertimbangan bersama. Dalam alquran surat Ali Imran ayat 

159 di jelaskan "… Mohonkanlah ampunan bagi mereka dan bermusyawarahlah 

dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan 
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tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-

orang yang bertawakkal kepada-nya".   

Al Qur’an surat Asy-Syurraa ayat 38 juga ditegaskan "Dan (bagi) orang-

orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, 

sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan 

mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka". 

Pengambilan keputusan yang di terapkan di ketiga SMP tersebut bersifat 

partisipatif dan sejalan sengan konsep islami yang selalu menekankan 

musyawarah dalam mengambil keputusan. Owen (1981: 312), berpendapat 

bahwa, partisipasi merupakan keterlibatan mental maupun emosional seseorang 

dalam situasi kelompok yang menggugahnya untuk memberikan kontribusi dalam 

pencapaian sasaran kelompok.  

Menurut pendapat Finch dan McGough (2000: 96), pengambilan 

keputusan yang bersipat partisipatif lebih banyak mengadung kebaikan karena 

pendekatanan ini lebih banyak mempertibangkan etik dan sangat personil, 

mengadung peluang untuk mendapatkan dukungan yang kuat berupa keterlibatan 

yang aktif dari staff professional yang terkait. 

Lebih tegas lagi Finch dan McGough (2000: 139), berpendapat bahwa 

staff seharusnya menjadi pemeran serta yang aktif dan memahami bahwa 

masukan yang diberikannya dihargai oleh organisasi. Pendapat tersebut banyak 

mengadung kebenaran terutama dalam kaitanya dengan kemungkinan kurang 

lengkapnya informasi dan kurangnya kemampuan pemimpin dalam implementasi 

suatu keputusan. Hal ini sejalan dengan pendapat Whetton dan Cameron (1984: 

357) yang mengemukakan bahwa bawahan perlu dilibatkan secara selektif dalam 

pengambilan keputusan karena mereka memiliki informasi lebih banyak dan lebih 

baik sehingga dapat meningkatkan kualitas informasi. Di samping itu, Tjosvold 

dan Mary M. Tjosvold (Djatmiko, 2004: 82) memaparkan bahwa keterlibatan 

bawahan dalam proses pengambilan keputusan juga dapat menumbuhkan rasa 

turut memiliki atas keputusan yang diambil.  

McFarland (1976: 274), berpendapat bahwa organisasi yang 

menggunakan partisipasi dalam jumlah dan lingkup terbatas cendrung bersifat 

otoriter, dan yang lebih luas dan terbuka, cenderung demokratis. Memperhatikan 

pendapat tersebut di atas, maka ketiga SMP penyelenggara program akselerasi 

tersebut termasuk pada kategori organisasi yang lues dan terbuka yang cendrung 

demokratis, hal itu dilakukan agar kualitas keputusan yang diambil bisa optimal 

dalam menjalankannya. Para guru dan staf dilibatkan secara selektif dalam 

pengambilan keputusan karena mereka memiliki informasi lebih banyak dan lebih 

baik sehingga dapat meningkatkan kualitas informasi dan keterlibatan bawahan 

dalam proses pengambilan keputusan juga dapat menumbuhkan rasa turut 

memiliki atas keputusan yang diambil/disepakati.  

 

3. Kekuatan/Keunggulan dan Kelemahan Manajemen Program Akselerasi 

Falsafah penggunaan akselerasi adalah bahwa percepatan program bidang 

pendidikan harus mempertimbangkan kemampuan dan pengetahuan anak-anak 
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secara individu (Hollingworth, 1942). Akselerasi adalah pendekatan praktis yang 

mempertemukan kebutuhan siswa berbakat, memudahkan pengembangan 

ketrampilan dan kemandirian belajar dan pencapaian konsep diri dan motivasi 

yang lebih realistis. 

Berdasar pada prinsip yang diperoleh pada psikologi kognisi, dapat 

diargumentasikan bahwa akselerasi mempunyai potensial untuk meningkatkan 

kreativitas, prestasi terkemuka dan pencapaian yang lebih tinggi dari ketrampilan 

berpikir. Akhirnya, akselerasi dapat dibenarkan pada alasan-alasan sosial dan 

emosional. Para siswa  berbakat sering secara sosial lebih dewasa, mencari para 

teman lebih tua dan pemahaman sosial yang sering dipamerkan serta minat yang 

baik di atas usia mereka. 

Program akselerasi yang dilaksanakan di SMP 252 Pondok Kelapa, SMP 

49 dan SMP Al Islam PB. Sudirman Jakarta Timur merupakan salah satu bentuk 

pelayanan pendidikan bagi siswa berbakat intelektual umum. Secara keseluruhan 

program akselerasi bagi anak berbakat yang dilaksanakan di ketiga SMP tersebut 

berjalan dengan lancar.  Kekuatan yang bisa diambil dari pelaksanaan pendidikan 

anak berbakat dalam bentuk program akselerasi, bahwa ketika kualitas lulusan 

program akselerasi bagi anak berbakat (masa belajar 2 tahun) sama atau tidak 

lebih baik jika dibandingkan dengan kualitas lulusan program reguler (masa 

belajar 3 tahun), maka kita harus bijak menilainya, yaitu siswa program akselerasi 

tetap lebih baik dari siswa reguler, karena mereka mampu menyelesaikan 

pendidikannya 'lebih awal' dibanding dengan siswa yang mengikuti program 

reguler.  

Adanya pengurangan waktu dari tiga tahun menjadi dua tahun menjadi 

pertanda bahwa program akselerasi lebih efisien dibandingkan program reguler, 

dengan menghemat waktu satu tahun lebih awal. Di samping itu, dengan program 

akselerasi, siswa dimungkinkan untuk bergabung dengan siswa lain yang 

memiliki bakat intelektual yang sama. Hal ini akan lebih mudah bagi mereka 

untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, gurupun lebih gampang dalam mengatur 

strategi dalam proses pendidikan. 

Namun demikian ada beberapa hal yang dirasakan masih menjadi 

kelemahan, di antaranya: program akselerasi menimbulkan kejenuhan pada siswa. 

Tugas yang terlalu banyak dirasakan oleh siswa sangat membebani. Siswa 

dituntut untuk belajar lebih padat, diporsir, dan terus menerus serta sedikitnya 

waktu untuk santai dan bermain-main, kecemasan yang tinggi saat menghadapi 

ulangan. 

Dikarenakan siswa mengalami pemadatan materi dan akibat lebih 

sempitnya waktu penyelesaiannya yang hanya dua tahun, mengalami konsekuensi 

mendapat tugas-tugas mandiri yang bisa melelahkan dan membosankan. Belum 

lagi mereka dituntut untuk memenuhi target penilaian yang lebih tinggi dari kelas 

reguler. Hal ini menyebabkan mereka mendapatkan pengalaman yang lebih 

sedikit dalam hal aktivitas yang beragam di sekolah maupun di luar sekolah. 

Selain itu, adanya kebanggaan yang berlebihan dari siswa akselerasi dan cendrung 

eksklusif. Hal ini berdampak pada pola pergaulan mereka yang cenderung lebih 
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memilih-milih teman. 

 

4. Persamaan dan Perbedaan Pelaksanaan Manajemen Program Akselerasi 

Hasil analisis di lapangan terhadap ketiga sekolah (SMP 252 Pondok 

Kelapa, SMP 49 dan SMP Al Islam PB. Sudirman Jakarta Timur) terhadap 

penyelenggaraan manajemen program akselerasi bagi anak berbakat, tampak 

persamaan lebih menonjol daripada perbedaan dalam hal pelaksanaan manajemen 

program akselerasi bagi anak berbakat dari ketiga SMP yang diteliti, karena ketiga 

sekolah tersebut menyelenggarakan program pendidikan formal yang 

mekanismenya diatur langsung oleh pemerintah, melalui dirjen dikdasmen. 

Berikut temuan penelitian berkaitan dengan persamaan dan perbedaan 

pelaksanaan manajemen program akselerasi bagi anak berbakat antara ketiga SMP 

tersebut: 

 

a. Persamaan Pelaksanaan Manajemen Program Akselerasi 

1) Tahap Perencanaan 

Upaya yang dilakukan untuk mengefektifkan pelaksanaan manajemen 

program akselerasi, terlebih dahulu dilakukan perencanaan yang matang. Hal-hal 

yang dilakukan pada tahap perencanaan ini adalah: (1) Mengadakan konsultasi 

dan komunikasi intensif dengan sekolah-sekolah yang sudah menyelenggarakan 

lebih dahulu program tersebut, untuk mendapatkan berbagai informasi dan 

masukan. (2) Membentuk tim kecil program akselerasi di sekolah yang terdiri dari 

wakil kepala sekolah, dan guru-guru senior yang memiliki kepedulian dan 

perhatian untuk memberikan layanan bagi anak yang memiliki kemampuan dan 

kecerdasan luar biasa. (3) Memberikan pembekalan dan wawasan tentang 

program akselerasi bagi anak berbakat dengan mengundang nara sumber atau 

sekolah yang sudah menyelenggarakan program akselerasi, yang dihadiri oleh 

semua unsur tenaga kependidikan di sekolah yang akan terlibat dalam 

penyelengaraan program akselerasi. (4) Menyusun program kerja. (5) Mengurus 

perijinan penyelenggaraan program akselerasi. (6) Mengadakan sosialisasi kepada 

calon orang tua dan siswa akseleran. 

Ketiga SMP tersebut sama-sama melakukan perencanaan yang matang 

sebelum melaksanakan program akselerasi. Semua stakeholders pengelola 

program terlibat secara aktif dalam perencanaan. Tahap perencanaan ini dilakukan 

dengan maksimal oleh ketiga SMP tersebut dengan alasan bahwa dengan 

perencanaan yang baik akan mempermudah proses pelaksanaan dan diharapkan 

bisa menghasilkan output yang sesuai harapan. Tujuan yang diharapkan dari 

proses perencanaan merupakan hal yang sangat penting karena tujuan inilah yang 

menjadi pegangan dalam aktivitas selanjutnya. 

 

2) Tahap Pelaksanaan 

a) Mekanisme mengidentifikasi/merekrut anak berbakat 

Fisher (dalam Arnold, 1981: 15-21) mengatakan bahwa untuk memanage 

program pendidikan bagi anak-anak berbakat, ada beberapa hal yang perlu di 
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perhatikan, yaitu merencanakan program, identifikasi dan penyeleksian siswa-

siswa, penyeleksian dan pelatihan guru-guru, serta penyediaan program. 

Berkaitan dengan penyeleksian siswa, untuk penyelenggara program 

pendidikan anak berbakat di ketiga SMP tersebut telah melalui proses seleksi yang 

ketat dengan mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh Dirjen Dikdasmen, 

serta dipadukan dengan standarisasi dari konsultan psikolog. Adapun mekanisme 

yang ditempuh berikut ini: (1) Tes psikologi, meliputi: Intelegensi; (IQ) 

Kreativitas (CQ); Task Commitment (TC). (2) Nilai rata-rata raport kelas V dan VI 

setiap cawu/semester minimal 8,00. (3) General test bernilai baik. (4) Tes potensi 

akademik bernilai baik. (5) Nominasi oleh guru dan teman (6) Wawancara (7) tes 

pisik (8) Kesediaan Calon Siswa. 

Upaya  penyeleksian siswa dilakukan melalui proses seleksi yang ketat 

karena untuk belajar pada program ini tidak mudah, membutuhkan kesungguhan 

dan keseriusan. Jika salah deteksi, maka bisa patal akibatnya. Harapan untuk 

mencerdaskan, justru menjadikan siswa tidak cerdas. Untuk menghidar masalah 

ini, maka upaya  perekrutan siswa berdasarkan kriteria-kriteria tersebut di atas 

merupakan keharusan, dan upaya yang dilakukan untuk mencapai hasil yang baik, 

ketiga SMP tersebut berusaha melakukan proses seleksi yang ketat dengan 

mengikuti standar tersebut di atas. 

 

b) Rekruitmen Guru 

Guru yang dipilih untuk mengajar pada program akselerasi dipilih 

dengan kriteria guru terbaik di sekolah, dan semuanya berasal dari guru-guru yang 

mengajar pada program reguler, karena kriteria untuk menjadi guru pada program 

akselerasi sudah dirasakan cukup direkrut dari guru yang sudah ada. 

 

c) Pengembangan Guru 

Pengembangan kemampuan guru sebagai tenaga pendidik pada program 

akselerasi dilakukan dengan mengikutsertakan guru pada lembaga pendidikan dan 

latihan (diklat), serta mengikutsertakan studi banding pada sekolah-sekolah yang 

telah menerapkan program ini. Upaya pengembangan ini belum maksimal 

dilakukan. Upaya peningkatan mutu para guru yang dilakukan masi sangat 

terbatas dan masih dirasakan kurang. 

 

3) Tahap Penilaian 

Penilaian program akselerasi bagi anak berbakat dilakukan melalui 

monitoring dan evaluasi secara partisipatif dan berkesinambungan. Hal ini 

dilakukan untuk melihat secara teliti mengenai implementasi manajemen program 

akselerasi bagi anak berbakat. Monitoring dilakukan selama proses program 

akselerasi berlangsung, sedangkan evaluasi dilakukan setiap akhir semester oleh 

pihak sekolah dan sekali tahun oleh Direktorat Pendidikan Luar Biasa Dirjen 

Dikdasmen.  

Penilaian yang dilakukan untuk siswa pada program akselerasi pada 

dasarnya sama dengan yang dilakukan pada program reguler, yaitu untuk 
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mengukur ketercapaian materi, meliputi; Ulangan Harian, Ulangan Umum, dan 

Ujian Nasional.  

4) Mekanisme Pengambilan Keputusan Manajemen Program Akselerasi 

Veithzal Rivai (2004: 195) menjelaskan bahwa mekanisme pengambilan 

keputusan yang baik perlu menerapkan manajemen partisipatif, yaitu suatu 

pendekatan manajemen yang melibatkan bawahan dalam proses pengambilan 

keputusan. Keterlibatan secara aktif dari bawahan dengan menggunakan segala 

keahlian dan kreativitas mereka dalam memecahkan persoalan-persoalan 

manajemen yang penting. 

Hasil analisis di lapangan, ketiga SMP tersebut sama-sama menerapkan 

manajemen partisipatif dalam hal pengambilan keputusan. Pengambilan 

keputusan partisipatif ini merupakan cara mengambil keputusan yang melibatkan 

kelompok-kelompok kepentingan sekolah, terutama yang akan melaksanakan 

keputusan dan yang akan terkena dampak keputusan. Pengambilan keputusan di 

ketiga SMP tersebut dilakukan secara bersama-sama antara pimpinan dan 

bawahan. 

Ketiga SMP tersebut sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik 

dalam hal pengambilan keputusan seperti yang disarankan oleh Veithzal Rivai. 

Hal ini juga didukung oleh pendapat Finch dan McGough (2000: 96), yang 

mengatakan bahwa pengambilan keputusan yang bersipat partisipatif lebih banyak 

mengadung kebaikan karena lebih banyak mempertimbangkan etik dan sangat 

personal, mengandung peluang untuk mendapatkan dukungan yang kuat berupa 

keterlibatan yang aktif dari staff professional yang terkait. 

 

5) Kekuatan/Keunggulan dan Kelemahan Manajemen Program Akselerasi 

Kekuatan/keunggulan dalam menyelenggarakan manajemen program 

akselerasi bagi anak berbakat, antara lain: (1) Meningkatkan efisiensi belajar; dan 

(2) mengenalkan siswa dalam kelompok teman sebaya yang memiliki bakat 

intelektual yang sama. Kelemahan penyelenggaraan program ini berkaitan dengan 

permasalahan yang dihadapi siswa terutama hal-hal sebagai berikut: 

a) Keluhan siswa yang merasakan beban tugas yang banyak, serta terkendala 

dengan mengatur waktu bermain dan belajar, sehingga seringkali tugas yang 

diberikan tidak dapat diserahkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. 

b) Ketakutan nilai-nilai yang diperoleh tidak dapat dicapai siswa, sehingga 

menimbulkan kecemasan yang berlebihan, di samping karena merasa jenuh 

dengan beban pelajaran, juga karena padatnya jadwal pelajaran yang 

diberikan. 

c) Adanya kebanggaan yang berlebihan dari siswa. Hal ini berdampak pada pola 

pergaulan mereka yang cenderung lebih memilih-milih teman dan nampak 

eksklusif.  

d) Usaha pemadatan materi dengan cara menghilangkan beberapa materi yang 

dianggap non esensial sangat beresiko hilangnya materi yang kadang kala 

justru itu merupakan proses analisis berpikir siswa. 
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b. Perbedaan Pelaksanaan Manajemen Program Akselerasi 

1) Perencanaan Program Akselerasi 

Ketiga SMP di Jakarta Timur yang dijadikan subjek penelitian dalam hal 

perencanaan program, tidak ada perbedaan menonjol, karena ketiga sekolah 

tersebut sama-sama mengikuti standar dan mekanisme yang ditetapkan oleh 

Dirjen Dikdasmen. Perbedaan dari ketiga sekolah ini hanya terletak pada 

pengelola program, yaitu terletak pada orang-orang yang tergabung dalam team 

perencana. 

 

2) Pelaksanaan Program Akselerasi 

a) Rekruitment Siswa 

Perbedaan ketiganya terletak pada penentuan psikolog yang akan 

membantu dalam proses perekrutan siswa. Khusus untuk SMP Al Islam PB. 

Sudirman, selain melakukan mekanisme perekrutan siswa berdasar petunjuk 

Dikdasmen, SMP Al Islam PB. Sudirman menambah satu item lagi sebagai 

persyaratan untuk mengikuti program akselerasi yaitu tes membaca alqur’an. 

Siswa yang ingin masuk program akselerasi harus sudah bisa membaca al qur’an 

(Ngaji). Hal ini dilakukan karna SMP Al Islam PB Sudirman merupakan SMP 

umum swasta islam yang selalu konsisten pada visi pendirian yang telah 

ditetapkan sebelumnya, yaitu: “Menjadi Salah satu SMP Swasta Islam yang 

memiliki kualitas unggul dalam Imtaq dan Iptek, berwawasan global, dan mampu 

berkompetisi.” Ngaji merupakan modal utama yang harus dipertahankan dan 

dibudayakan dikalangan siswa, dan Al Quran merupakan sumber hukum islam 

yang pertama yang harus dibudayakan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

 

b) Rekruitment Guru  

SMP 252  

Guru-guru yang dipilih untuk mengajar anak berbakat pada program 

akselerasi di SMP 252 diambil dari guru-guru yang mengajar pada program 

reguler yang dianggap guru terbaik di sekolah. 

 

SMP 49 

Guru yang mengajar pada SMP 49 diambil dari guru-guru yang mengajar 

pada program reguler, yaitu guru yang dianggap sebagai guru terbaik di sekolah. 

Mereka juga memprioritaskan pada guru-guru yang memiliki kesabaran. Hal ini 

dilakukan karena anak-anak berbakat adalah anak-anak yang mempunyai tingkat 

kemampuan lebih dari siswa rata-rata, maka dalam proses pembelajaran tidak 

menutup kemungkinan para siswa sangat agresif dan mengundang perhatian-

perhatian, sehingga dalam penanganannya butu perhatian dari guru-guru yang 

sabar. 

 

SMP Al Islam PB. Sudirman 

Selain diambil dari guru terbaik di sekolah, kriteria tambahan untuk 
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menjadi guru anak berbakat di SMP Al Islam PB. Sudirman, terlebih dahulu harus 

melalui tes (membaca al-Qur’an, shalat wajib dan sunnah). Semua ini dilakukan 

dalam rangka menyiapkan tenaga guru atau karyawan yang memiliki visi dan misi 

yang sama tentang keberadaannya di Yayasan Masjid Panglima Besar Sudirman, 

Cijantung Jakarta Timur. Upaya ini juga dilakukan dalam rangka untuk 

membangun insan-insan yang berakhlak mulia yang taat beribadah pada Tuhan 

Yang Maha Esa. Ketika Siswa diuji membaca Al-Qur’an, maka guru pun harus 

lebih baik dari pada siswanya. 

 

c) Pengembangan Guru 

Tahap pengembangan tidak terlalu nampak perbedaan. Ketiga sekolah 

tersebut, masih dirasakan belum maksimal dalam hal pengembangan sumber daya 

guru. Di samping karena pengembangan sumber daya guru dilakukan secara 

contineu sekali dalam setahun yang langsung diberikan oleh Direktorat 

Pendidikan Luar Biasa, juga karna faktor dana. 

Hanya saja untuk SMP 252 dan SMP Al Islam PB Sudirman di samping 

pengembangan SDM yang difasilitasi oleh sekolah, untuk meningkatkan 

pengetahuan, guru dianjurkan untuk mengikuti pelatihan sendiri, dan untuk SMP 

49 di samping pengembangan SDM yang difasilitasi oleh sekolah, untuk 

mendapatkan pengetahuan tambahan bagi guru, orang tua program akselerasi 

yang sangat antusias memberi fasilitas pelatihan tambahan dengan materi dan 

biaya sukarela dari orang tua. Hal ini karena para orang tua sangat perhatian akan 

pendidikan anak-anaknya, dan peningkatan mutu guru merupakan salah satu cara 

yang mereka tempuh dalam upaya untuk menambah pengetahuan anak-anak 

mereka. 

 

3) Penilaian Program Akselerasi Bagi Anak Berbakat 

Tidak terlalu nampak perbedaan, hal ini terjadi karena ketiga SMP 

tersebut sama-sama mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh dirjen 

Dikdasmen. Hanya saja untuk SMP Al Islam PB Sudirman melakukan supervisi 

dan kunjungan kelas. Timnya dibentuk oleh kepala sekolah. Dilakukan minimal 

sekali dalam satu cawu. Di samping untuk pembinaan kepada guru, bukan 

‘mencari kesalahan’ orang lain, juga sangat bermanfaat sebagai bahan masukan 

buat lembaga, apakah guru tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak untuk 

mengajar pada program akselerasi. 

Hal inilah yang membedakan antara ketiga SMP tersebut. SMP 252 dan 

49 tidak memberlakukan aturan ini karena kedua SMP tersebut status sekolah 

negeri. Hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan mendasar 

wewenang dari pusat, sementara untuk SMP Al Islam PB Sudirman adalah 

sekolah swasta islam yang otonom yang segala bentuk kebijakan dipegang oleh 

yayasan. Mereka Siap melakukan apa saja untuk mempertahankan mutu lembaga, 

karena mereka berkeyakinan, jika lembaga sudah tidak diminati oleh masyarakat 

tentunya sekolah juga akan kehilangan kekuatan. 
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4) Mekanisme Pengambilan Keputusan 

Berkaitan dengan mekanisme pengambilan keputusan, tidak terlalu 

nampak perbedaan pada ketiga sekolah tersebut. Ketiga sekolah penyelenggara 

program akselerasi tersebut sama-sama menerapkan model pengambilan 

keputusan partisipatif. Hal ini dikarenakan ketiga SMP ini berkeyakian dan 

berusaha untuk mengambil dan menerapkan sesuatu yang terbaik buat sekolah, 

termasuk dalam hal pengambilan keputusan. Mereka berkeyakinan bahwa salah 

melangkah/mengambil keputusan, maka akan patal akibatnya. 

Perbedaan dari ketiga sekolah tersebut ialah dalam hal proses 

menemukan masalah. Untuk SMPN 252 dan SMPN 49, pengambilan keputusan 

dilakukan ketika muncul persoalan dari bawah. Dengan kata lain pemimpin baru 

membuat sebuah keputusan jika terlebih dahulu muncul persoalan dari bawah, 

baik itu persoalan yang bersumber dari siswa, guru, maupun staf lainnya. 

Sedangkan untuk SMP Al Islam PB. Sudirman, pengambilan keputusan dilakukan 

tidak hanya menunggu masalah dari bawah, tetapi kepala sekolah berusaha pro 

aktif untuk menggali persoalan melalui proses komunikasi yang intensif dengan 

para bawahan, untuk kemudian bisa dipecahkan secara bersama-sama. Kondisi ini 

karena kepala sekolah di SMP Al Islam PB Sudirman merupakan kepala sekolah 

senior yang merupakan salah satu kepala sekolah perintis awal program akselerasi 

di Indonesia. Hal ini juga didukung oleh pengalaman memimpin sekolah sejak 

pertama kali program akselerasi diuji coba, hingga saat ini beliau tetap menjadi 

kepala sekolah dan telah banyak melayani dan memfasilitasi program akselerasi 

bagi anak berbakat.  

 

5) Kekuatan dan Kelemahan 

Tidak terlalu nampak perbedaan dari ketiga sekolah tersebut. Hal ini 

terjadi karena mayoritas siswa mengalami hal yang sama berkaitan dengan hal-hal 

yang mereka alami saat belajar pada program akselerasi. Tinjauan dari sisi efisien 

karena dengan program akselerasi dapat menghemat waktu dari tiga tahun 

menjadi dua tahun. Efisien dari sisi waktu tetapi menjadi negatif disisi yang lain. 

Proses pemadatan waktu yang berimbas pada pemadatan materi, penumpukan 

tugas/aktifitas siswa, jam bermain berkurang yang menyebabkan siswa menjadi  

mengeluh karena merasakan beban tugas yang banyak, serta terkendala dengan 

mengatur waktu belajar, mereka cenderung berkelompok dan nampak eksklusif. 

Ringkasan persamaan dan perbedaan pelaksanaan Manajemen Program 

Akselerasi Bagi Anak Berbakat antara ketiga SMP tersebut dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
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Tabel 4.4 

Persamaan dan Perbedaan  

Pelaksanaan Manajemen Program Akselerasi  

Bagi Anak Berbakat 

 
 

No 

 

Aspek 

 

Persamaan 

Perbedaan 

SMP 1 SMP 2 SMP 3 

1 Manajemen 

Pendidikan 

Program 

Akselerasi 

Bagi Anak 

Berbakat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perencanaan 

Telah melakukan 

perencanaan yang 

matang sebelum 

melaksanakan 

program. Semua 

stakeholders 

pengelola program 

terlibat secara aktif 

dalam perencanaan 

program akselerasi. 

 

Pelaksanaan 

Identifikasi dan 

rekruitmen murid 

peserta program yang 

dilakukan secara 

ketat, mengikuti 

standar persyaratan 

yang telah ditetapkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleksi dan 

rekruitmen guru yang 

ditugaskan untuk 

mengajar pada 

program akselerasi, 

direkrut dari guru 

yang mengajar pada 

Perencanaan 

Terletak  

pada team 

penyelenggara 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan 

Menggunakan 

konsultan 

psikolog Reni 

Akbar Hawadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru program 

reguler yang 

dianggap terbaik 

disekolah 

 

 

 

Perencanaan 

Terletak  

pada team 

penyelenggara 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan 

Menggunakan 

konsultan 

psikolog Reni 

Akbar Hawadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru program 

reguler yang 

dianggap terbaik 

disekolah, dan 

diprioritas pada 

guru yang 

memiliki 

Perencanaan 

Terletak  

pada team 

penyelenggara 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan 

Menggunakan 

konsultan 

psikolog Dr. 

Heri dan Dian 

Kum Prasasti 

 

Selain 

melakukan 

mekanisme 

perekrutan 

siswa berdasar 

petunjuk 

Dikdasmen, 

SMP Al Islam 

PB. Sudirman 

menambah satu 

item lagi 

sebagai 

persyaratan 

untuk mengikuti 

program 

akselerasi yaitu 

tes membaca 

alqur’an.  

 

Guru program 

reguler yang 

dianggap terbaik 

disekolah 

Plus: Melalui 

tes (membaca 

al-Qur’an, 
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program reguler 

dengan kriteria guru 

terbaik di sekolah. 

 

Pengembangan SDM 

Guru masih kurang 

maksimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilaian program 

dilakukan dengan cara 

monitoring dan 

evaluasi yang 

dilakukan baik oleh 

pengelola program, 

serta oleh pihak 

eksternal dalam hal ini 

Dirjen Dikdasmen. 

Monitoring dan 

evaluasi dilakukan 

terhadap keseluruhan 

pelaksanaan program 

termasuk di dalamnya 

monitoring dan 

evaluasi atau penilaian 

terhadap hasil studi 

siswa peserta program 

akselerasi 

 

 

 

 

 

 

Di samping 

pengembahan 

SDM yang 

difasilitasi oleh 

sekolah, 

untuk 

meningkatkan 

pengetahuan, 

guru dianjurkan 

untuk mengikuti 

pelatihan sendiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak 

menunjukkan 

perbedaan 

 

 

 

kesabaran 

 

 

 

Di samping 

pengembahan 

SDM yang 

difasilitasi oleh 

sekolah, untuk 

mendapatkan 

pengetahuan 

tambahan bagi 

guru, orang tua 

aksel yang 

memberi 

fasilitas 

pelatihan 

tambahan 

dengan materi 

dan biaya 

sukarela dari 

orang tua 

 

Tidak 

menunjukkan 

perbedaan 

 

 

shalat wajib dan 

sunnah).  

 

 

Di samping 

pengembahan 

SDM yang 

difasilitasi oleh 

sekolah, 

untuk 

meningkatkan 

pengetahuan, 

guru dianjurkan 

untuk mengikuti 

pelatihan sendiri  

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus: 

melakukan 

supervisi dan 

kunjungan 

kelas. Tim-nya 

dibentuk oleh 

kepala Sekolah. 

Dilakukan 

minimal sekali 

dalam satu 

cawu. Untuk 

pembinaan 

kepada guru, 

bukan ‘mencari 

kesalahan’ 

orang lain, juga 

dijadikan 

sebagai bahan 

masukan buat 

lembaga, 

apakah guru 

tersebut masih 

dapat 

dipertahankan 

atau  tidak 

untuk mengajar 

pada program 

akselerasi. 

 

 Mekanisme Berlangsung secara Pengambilan Pengambillan Pengambillan 
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pengambilan 

keputusan  

partisipatif. Semua 

komponen pengelola 

program memiliki 

kesempatan yang 

sama dan setara dalam 

menyuarakan 

aspirasinya dan 

terlibat secara aktif 

dalam proses 

perumusan dan 

pengambilan 

keputusan.  

 

 

keputus 

dilakukan ketika 

muncul 

persoalan dari 

bawah 

keputus 

dilakukan ketika 

muncul 

persoalan dari 

bawah 

keputus 

dilakukan ketika 

muncul 

persoalan, dan 

persoalan tidak 

hanya muncul 

dari bawah 

tetapi kepala 

sekolah 

berusaha untuk 

pro aktif 

mencari dan 

menemukan 

persoalan 

melalui proses 

komunikasi 

yang intensif 

 

 Kekuatan 

dan 

kelemahan 

Kekuatan dan 

kelemahan 

implementasi 

manajemen 

pendidikan program 

akselerasi bagi anak 

berbakat pada ketiga 

SMP di Jakarta Timur 

menunjukkan bahwa 

sebagian besar 

kekuatan dalam 

menyelenggarakan 

program pendidikan, 

antara lain: (1) 

Meningkatkan 

efisiensi belajar; (2)  

mengenalkan siswa 

dalam kelompok 

teman sebaya, 

sedangkan kelemahan 

berkaitan dengan 

keluhan siswa yang 

merasakan beban 

tugas yang banyak, 

serta terkendala 

dengan mengatur 

waktu belajar, 

ketakutan nilai-nilai 

yang diperoleh tidak 

dapat dicapai siswa, 

juga karena padatnya 

jadwal pelajaran yang 

diberikan, adanya 

kebanggaan yang 

berlebihan dari siswa, 

Tidak 

menunjukkan 

perbedaan 

Tidak 

menunjukkan 

perbedaan 

Tidak 

menunjukkan 

perbedaan 
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pola pergaulan mereka 

yang cenderung lebih 

memilih-milih teman 

dan nampak eksklusif. 

Usaha pemadatan 

materi dengan cara 

menghilangkan 

beberapa materi yang 

dianggap non esensial 

sangat beresiko 

hilangnya materi yang 

kadang kala justru itu 

merupakan proses 

analisis berpikir 

siswa. 

 

Kaplan dan Norton (2000: 8) menawarkan sebuah konsep Balanced 

Scorcard (BSC) sebagai alternatif pengembangan organisasi, yaitu dengan 

memperluas kinerja eksekutif/personel ke empat persepektif: finansial, 

customer/pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. 

Konsep ini sangat tepat bila diterapkan dalam pengembangan organisasi sekolah. 

Kaplan dan Norton (1996) menyatakan bahwa balanced scorecard terdiri dari 

kartu skor (scorecard) dan berimbang (balanced). Kartu skor adalah kartu yang 

digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja seseorang. Kartu skor juga dapat 

digunakan untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan oleh peronil di 

masa depan. Melalui kartu skor, skor yang akan diwujudkan personil di masa 

depan dibandingkan dengan hasil kinerja sesungguhnya. Hasil perbandingan ini 

digunakan untuk melakukan evaluasi atas kinerja personil yang bersangkutan. 

Kata berimbang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kinerja personil diukur 

secara berimbang dari dua aspek: keuangan dan non keuangan, jangka pendek dan 

jangka panjang, intern dan ekstern.  

Murphy and Russel (2002: 2) menemukan bahwa penggunaan Balanced 

Scorecard dapat menggantikan Costumer Relationship Management (CRM) 

Strategi, yakni suatu strategi dimana perusahaan mencoba mengelola hubungan 

yang baik dengan para pelanggan untuk menciptakan nilai tambah untuk para 

pelanggan dan untuk perusahaan itu sendiri. Konsep balanced scorecard 

mengukur kinerja suatu organisasi dari empat perspektif yaitu “perspektif 

finansial, perspektif customer, perspektif proses bisnis internal, perspektif 

pertumbuhan dan pembelajaran” (Ciptani, 2000). Konsep Balanced Scorecard ini 

pada dasarnya merupakan penerjemahan strategi dan tujuan yang ingin dicapai 

oleh suatu organisasi dalam jangka panjang, yang kemudian diukur dan dimonitor 

secara berkelanjutan.  

Hansen dan Mowen (1997) menjelaskan Penilaian kinerja aktivitas dibagi 

kedalam tiga dimensi utama, yaitu: (1) effisiensi, (2) kualitas, (3) waktu. Hal 

senada juga dijelaskan oleh Kaplan dan Norton, (1996) bahwa pengukuran kinerja 

non keuangan didesain untuk menilai seberapa baik aktivitas yang berhasil dicapai 

dan dipusatkan pada tiga dimensi utama yaitu efisiensi, kualitas dan waktu. 
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Melalui pengukuran kinerja berdasarkan pendekatan balanced scorecard, 

organisasi didorong untuk tidak hanya memberikan perhatian pada proses yang 

ada, tetapi berusaha mencari metode proses baru yang memberikan value lebih 

baik bagi pelanggan. Kaplan dan Norton (1996: 30) menjelaskan hubungan sebab 

akibat peningkatan kinerja perusahaan/organisasi yang dijelaskan dalam 4 

perspektif yang ada dalam balanced scorecard, bahwa kinerja keuangan 

sebenarnya merupakan hasil dari suatu proses yang berlanjut yang dimulai dengan 

adanya peningkatan kemampuan sumber daya, selanjutnya berimplikasi pada 

kualitas proses yang lebih baik. Kualitas proses yang lebih baik akan berakibat 

penyerahan produk dan jasa yang berkualitas dan tepat waktu sehingga akan 

menyebabkan pelanggan loyal dan mereka bersedia membayar lebih besar dan 

berkelanjutan, yang pada akhirnya akan menaikkan laba perusahaan. 

Pengembangan program merupakan bagian penting dalam sistem 

pendidikan di sekolah. Hal ini karena mempunyai pengaruh yang kuat terhadap 

keberhasilan pencapaian tujuan sekolah, khususnya pengembangan sekolah yang 

menyangkut persepektif keuangan, costumer, proses bisnis/jasa pendidikan, dan 

pembelajaran dan pertumbuhan. Balanced Scorcard (BSC) sebagai alternatif 

pengembangan program. Di dalam rangka pengembangan program, sekolah 

mengoptimalkan layanan pendidikan dengan  potensi sumber daya yang ada 

sesuai dengan tuntutan lingkungan internal dan eksternal. 

Untuk memperoleh hasil yang optimal berdasarkan konsep balanced 

scorecard, maka hasil kajian pada tiga SMP di jakarta timur tersebut, memilih 

program akselerasi sebagai salah satu program unggulan mereka. Hal ini 

dilatarbelakangi adanya keinginan untuk memberikan layanan pendidikan yang 

berkeadilan bagi seluruh peserta didik di sekolah untuk menyelesaikan pendidikan 

lebih cepat sesuai dengan bakatnya.  

Untuk mewujutkan hasil yang optimal tersebut, maka berbagai 

komponen yang diupayakan ikut terlibat dan menjadi faktor pendukung 

terlaksananya manajemen program akselerasi di ketiga SMP tersebut.  Adapun 

faktor yang mendukung terhadap penyelenggaraan program akselerasi antara lain 

peserta didik yang memiliki tingkat kemampuan yang disyaratkan, tenaga 

pendidik (guru), kurikulum, sarana dan prasarana yang relatif lengkap, dukungan 

dana dan orang tua serta unsur pimpinan yang mampu mengelola program dengan 

baik. Semua faktor tersebut saling melengkapi. 

Upaya-upaya yang dilakukan oleh ketiga SMP penyelenggara program 

akselerasi dalam rangka untuk mewujudkan keunggulan program dan kepuasan 

pelanggan dalam hal ini stakeholders, dimulai dari tahap perencanaan. Ketiga 

sekolah penyelenggara program akselerasi telah berusaha untuk membicarakan 

dan menyusun hal-hal apa saja yang akan dilaksanakan pada saat pelaksanaan 

program akselerasi. Proses perencanaan dilakukan secara partisipatif dengan 

melibatkan berbagai pihak yang memiliki perhatian pada anak berbakat. Pada 

tahap pelaksanaan dilakukan dengan mengidentifikasi dan rekruitmen murid yang 

dilakukan secara ketat mengikuti standar persyaratan yang telah ditetapkan Dirjen 

Dikdasmen serta dipadukan dengan standarisasi dari konsultan psikolog serta 
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mengikuti konsep keberbakatan Renzuli. Rekruitmen guru diambil dari guru-guru 

yang mengajar pada kelas reguler dengan kriteria guru terbaik dan dilakukan 

upaya pengembangan melalui pelatihan. Menerapkan kurikulum berdiferensiasi 

yang dipercepat dari masa tiga tahun menjadi dua tahun karena anak-anak yang 

direkrut merupakan anak-anak yang memiliki kemampuan di atas rata-rata teman 

sebaya yang memiliki tingkat kemampuan berpikir cepat. Proses pendidikan 

dilengkapi dengan berbagai sarana prasarana yang mendukung. Kemampuan 

pemimpin (Kepala Sekolah) dalam membangun komunikasi dengan para guru, 

staf administrasi dan murid ikut mempengaruhi terahadap keberhasilan program. 

Saluran Informasi yang dibutuhkan mudah didapatkan, tepat dan tidak 

memerlukan waktu lama untuk mendapat informasi tersebut. Dalam setiap 

pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif melalui musyawaran dengan 

berbagai unsur yang terkait. Untuk mengukur ketercapaian tujuan, maka pihak 

sekolah melakukan penilaian melalui monitoring dan evaluasi terhadap program 

dan hasil belajar siswa secara partisipatif dan kontineu oleh pihak internal maupun 

eksternal. Untuk mendukung program akselerasi ini, pihak sekolah juga menjalin 

hubungan kemasyarakatan melalui partisipasi orang tua siswa guna untuk 

menciptakan suatu program yang merespon terhadap kebutuhan-kebutuhan 

peserta didik. 

Mengacu pada konsep Kaplan dan Norton, (1996) bahwa pengukuran 

kinerja non keuangan didesain untuk menilai seberapa baik aktivitas yang berhasil 

dicapai dan dipusatkan pada tiga dimensi utama yaitu efisiensi, kualitas dan 

waktu. Dari beberapa upaya yang dilakukan oleh ketiga SMP tersebut, ditinjau 

dari sisi pengukuran kualitas, terlihat bahwa program yang sedang dijalankan 

oleh sekolah sudah berjalan dengan baik, berkaitan dengan proses perencanaan 

yang dilakukan dengan matang melibatkan berbagai sumber, proses perekrutan 

siswa akselerasi menggunakan berbagai kriteria, mekanisme pengambilan 

keputusan yang melibatkan banyak unsur baik unsur pimpinan maupun bawahan, 

tersedianya sarana dan prasana pendidikan, tersediaya ruang kelas yang nyaman, 

tersedianya layanan bimbingan konseling, proses penilaian yang berkelanjutan 

dan melibatkan berbagai sumber, serta telah terbina jalinan kerjasama yang baik 

antara sekolah dengan orang tua program akselerasi dalam rangka mendukung 

terlaksananya program tersebut.  

Tinjauan efisiensi dilihat dari sisi percepatan waktu yang dipakai dalam 

penyelesaian studi, yaitu satu tahun lebih awal dari program reguler. Dengan 

pengurangan waktu belajar ini akan berdampak pada cepatnya penyelesaian studi 

kejenjang selanjutnya sehingga kemungkinan masuk dunia kerja untuk 

mengembangkan diri bisa lebih awal. 

Pengukuran waktu, dewasa ini cendrung sekolah mengganggap 

komponen waktu adalah hal yang sangat penting. Penyelesaian masa studi yang 

tepat waktu dianggap sesuatu hal yang dapat memuaskan konsumen. Berkaitan 

dengan penyelesaian studi bagi masing-masing anak berbakat tepat waktu. Hal ini 

tidak terlepas dari berbagai unsur yang terlibat dalam proses manajemen program 

akselerasi yang diterapkan oleh ketiga sekolah tersebut. 
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Meskipun dari sisi kualitas, efisien dan waktu dinilai baik, namun 

beberapa kelemahan yang juga timbul dalam proses pelaksanaan program 

akselerasi, di antaranya adanya kejenuhan siswa tentang padatnya waktu belajar, 

tugas yang banyak, kesempatan bermain menjadi terbatas. Di samping itu anak-

anak yang tergabung dalam program akselerasi nampak eksklusif yang cendrung 

memilih-milih teman bermain. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka hasil temuan dari 

penelitian ini dapat disimpulkan, sebagai berikut: 

1. Kekhususan manajemen program akselerasi bagi anak berbakat pada tiga 

SMP di Jakarta Timur dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan 

penilaian. 

a. Perencanaan manajemen program akselerasi bagi anak berbakat pada 

ketiga SMP (SMP 252 Pondok Kelapa, SMP 49 dan SMP Al Islam PB. 

Sudirman) di Jakarta Timur telah melakukan perencanaan yang matang 

sebelum melaksanakan program akselerasi. Semua pengelola program 

terlibat secara aktif dalam perencanaan. Hal ini dilakukan karena dengan 

perencanaan yang baik dan melibatkan banyak orang akan mempermudah 

proses pelaksanaan dan dengan perencanaan yang baik pula sekolah bisa 

memfasilitasi kebutuhan pendidikan bagi anak berbakat, sehingga 

menghasilkan output yang sesuai dengan harapan. 

b. Pelaksanaan manajemen program akselerasi pada ketiga SMP tersebut 

dilakukan dengan mengidentifikasi dan rekruitmen murid yang dilakukan 

secara ketat, mengikuti standar persyaratan yang telah ditetapkan Dirjen 

Dikdasmen serta dipadukan dengan standarisasi dari konsultan psikolog. 

Upaya ini dilakukan untuk menghasilkan siswa-siswa yang benar-benar 

mapu untuk mengikuti program akselerasi, karena program akselerasi 

merupakan program percepatan, maka anak-anak yang direkrut pun harus 

anak-anak yang memiliki kemampuan sesuai dengan karakteristik yang 

diharapkan. Demikian juga rekruitmen guru yang ditugaskan untuk 

mengajar pada program akselerasi, direkrut dari guru-guru yang mengajar 

pada kelas reguler dengan kriteria guru terbaik. Upaya penyeleksian guru 

ini dilakukan untuk mendapatkan guru-guru yang bisa memfasilitasi anak 

berbakat. Karena untuk menangani anak-anak berbakat ini tidak mudah, 

maka harus merekrut guru-guru yang memiliki kemampuan dan 

pengalaman dalam menangani anak-anak berbakat. Untuk meningkatkan 

kualitas guru yang menangani program akselerasi, guru-guru tersebut 

diikutkan dalam berbagai jenis diklat tetapi masih sangat terbatas. Adapun 

materi pelatihan yang diberikan, masih bersifat umum. Di samping karena 

pengembangan sumber daya guru dilakukan secara contineu sekali dalam 

setahun yang langsung diberikan oleh Direktorat Pendidikan Luar Biasa, 

juga karna faktor dana. 

c. Penilaian manajemen program akselerasi bagi anak berbakat di ketiga 
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SMP tersebut dilakukan melalui monitoring dan evaluasi oleh pengelola 

program akselerasi dalam hal ini oleh SMP 252, SMP 49 dan SMP Al 

Islam PB. Sudirman, serta oleh pihak eksternal yaitu Dirjen Dikdasmen. 

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program akselerasi bagi anak 

berbakat dilakukan secara partisipatif dan berkesinambungan. Artinya, 

semua pihak yang terlibat dalam program, mulai kepala sekolah selaku 

penanggung jawab program, kordinator program, kordinator kurikulum, 

guru, dan komite sekolah ikut terlibat secara aktif melakukan monitoring 

dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap keseluruhan 

pelaksanaan program termasuk di dalamnya penilaian terhadap hasil studi 

siswa peserta program akselerasi.  Upaya penilaian (baik penilaian hasil 

belajar maupun penilaian program) ini dilakukan karena sekolah 

beranggapan bahwa ketercapaian atau kegagalan suatu pelaksanaan hanya 

akan bisa diketahui dengan adanya penilaian. Penilaian dilakukan secara 

partisipatif agar hasil dari penilian dapat diandalkan kevalidannya 

sehingga bisa dijadikan umpan balik untuk perbaikan dan atau untuk 

peningkatan kualitas.  

2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam rangka implementasi manajemen 

program akselerasi bagi anak berbakat di ketiga SMP tersebut berlangsung 

secara partisipatif. Semua komponen pengelola program memiliki 

kesempatan yang sama dan setara dalam menyuarakan aspirasinya dan 

terlibat secara aktif dalam proses perumusan serta pengambilan keputusan. 

Para guru dan staf dilibatkan secara selektif dalam pengambilan keputusan 

karena mereka memiliki informasi lebih banyak dan lebih baik sehingga 

dapat meningkatkan kualitas informasi dan keterlibatan bawahan dalam 

proses pengambilan keputusan juga dapat menumbuhkan rasa turut memiliki 

atas keputusan yang diambil. Informasi sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan mudah diakses oleh semua komponen. Kondisi ini 

tercipta tidak terlepas dari figur kepala sekolah ketiga SMP tersebut yang 

memiliki kapasitas keilmuan dan kepemimpinan yang baik. 

3. Kekuatan dan kelemahan implementasi manajemen program akselerasi di 

ketiga SMP tersebut. Ada dua kekuatan, yaitu: (1) Meningkatkan efisiensi 

belajar, hal ini terlihat dari lama belajar dari tiga tahun dipercepat menjadi 

dua tahun, yaitu adanya penghematan waktu satu tahun. (2) Mengenalkan 

siswa dalam kelompok teman sebaya yang memiliki bakat intelektual yang 

sama. Adapun kelemahannya, antara lain: berkaitan dengan keluhan siswa 

yang merasakan beban tugas yang banyak, serta terkendala dengan mengatur 

waktu belajar, ketakutan nilai-nilai yang diperoleh tidak dapat dicapai siswa, 

sehingga menimbulkan kecemasan yang berlebihan, di samping karena 

merasa jenuh dengan beban pelajaran, juga karena padatnya jadwal pelajaran 

yang diberikan, adanya kebanggaan yang berlebihan dari siswa, pola 

pergaulan mereka yang cenderung lebih memilih-milih teman dan nampak 

eksklusif. 

4. Persamaan dan perbedaan pelaksanaan manajemen program akselerasi bagi 
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anak berbakat pada ketiga SMP di Jakarta Timur. 

 

Persamaan Pelaksanaan Manajemen Program Akselerasi 

Penyelenggaraan program akselerasi bagi anak berbakat pada ketiga SMP 

tersebut tampak persamaan lebih menonjol daripada perbedaan, karena  sama-

sama mengikuti standar dan mekanisme yang ditetapkan oleh Dirjen Dikdasmen. 

Ketiga sekolah berupaya komitmen pada panduan penyelenggaraan Dirjen 

Dikdasmen, dengan harapan agar mendapatkan hasil yang optimal saat proses 

pelaksanaan program. Hal ini juga dilakukan karena hingga saat ini pendidikan di 

Indonesia belum sepenuhnya otonomi, sehingga pada tataran implementasi tetap 

harus mengikuti petunjuk yang ditetapkan oleh Dirjen Dikdasmen agar memiliki 

standar. Adapun persamaan ketiga SMP tersebut ditinjau dari sisi apa dan 

mengapanya telah disimpulkan pada point (1), (2) dan (3).  

 

Perbedaan Pelaksanaan Manajemen Program Akselerasi 

Ada beberapa perbedaan pelaksanaan manajemen program akselerasi 

pada ketiga SMP tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:  

Dalam hal perencanaan, perbedaan dari ketiga sekolah ini hanya terletak 

pada pengelola program, yaitu pada orang-orang yang tergabung dalam team 

perencana. Team perencana ini bersumber dari orang-orang yang sudah bekerja 

pada masing-masing dari ketiga sekolah, karena tim inilah yang akan terlibat saat 

proses pelaksanaan program. Tiap sekolah memiliki team yang bersumber dari 

sekolahnya masing-masing. 

Pelaksanaan program akselerasi dalam hal rekruitment, perbedaan 

ketiganya terletak pada penentuan psikolog yang akan membantu dalam proses 

perekrutan siswa. Penentuan psikolog ini dipilih berdasar kebutuhan dari tiap-tiap 

sekolah. Perbedaan penentuan psikolog ini karena masing-masing sekolah 

memiliki pandangan dan keyakinan terhadap psikolog yang diajak kerjasama. Di 

samping perbedaan psikolog, khusus untuk SMP Al Islam PB Sudirman selain 

melakukan mekanisme perekrutan siswa berdasar petunjuk Dirjen Dikdasmen, 

mereka menambah satu item lagi sebagai persyaratan untuk mengikuti program 

akselerasi yaitu tes membaca alqur’an. Hal ini dilakukan karna SMP Al Islam PB 

Sudirman merupakan SMP umum swasta islam yang selalu konsisten pada visi 

pendirian yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu: “Menjadi Salah satu SMP 

Swasta Islam yang memiliki kualitas unggul dalam Imtaq dan Iptek, berwawasan 

global, dan mampu berkompetisi.” Karena Al Quran merupakan sumber hukum 

islam yang pertama maka harus dibudayakan dalam kehidupan sehari-hari. 

Perbedaan dalam hal rekruitment guru pada ketiga SMP tersebut, khusus 

SMP 49 menambah satu point yaitu diprioritaskan guru yang memiliki kesabaran, 

karena anak-anak berbakat adalah anak-anak yang mempunyai tingkat 

kemampuan lebih dari siswa rata-rata, maka dalam proses pembelajaran tidak 

menutup kemungkinan para siswa sangat agresif dan mengundang perhatian-

perhatian, sehingga dalam penanganannya butuh perhatian dari guru-guru yang 

sabar. SMP Al Islam PB. Sudirman menambah tiga item seleksi, yaitu melalui tes 
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(membaca al-Qur’an, shalat wajib dan sunnah). Hal ini dilakukan dalam rangka 

menyiapkan tenaga guru atau karyawan yang memiliki visi dan misi yang sama 

tentang keberadaannya di Yayasan Masjid Panglima Besar Sudirman, Cijantung 

Jakarta Timur. Upaya ini juga dilakukan dalam rangka untuk membangun insan-

insan yang berakhlak mulia yang taat beribadah pada Tuhan Yang Maha Esa. 

Ketika Siswa diuji membaca Al-Qur’an, maka guru pun harus lebih baik dari pada 

siswanya. 

Dalam hal Pengembangan Guru, perbedaan khusus untuk SMP 49 orang 

tua aksel yang sangat antusias memberi fasilitas pelatihan tambahan dengan 

materi dan biaya sukarela. Hal ini karena para orang tua sangat perhatian akan 

pendidikan anak-anaknya, dan peningkatan mutu guru merupakan salah satu cara 

yang mereka tempuh dalam upaya untuk menambah pengetahuan anak-anak 

mereka. Untuk SMP 252 dan PB Sudirman, pihak lembaga menganjurkan pada 

guru untuk mengikuti pelatihan sendiri dalam rangka untuk menambah 

kompetensi keilmuan mereka. Anjuran ini dilakukan sebagai bentuk motivasi dan 

agar para guru bisa lebih kreatif untuk selalu mencari dan mengembangkan 

kompetensi mereka. Dalam hal penilaian, perbedaannya, pada SMP Al Islam PB 

Sudirman menambah komponen supervisi dan kunjungan kelas untuk menilai 

kinerja guru. Hal ini dilakukan sebagai bahan masukan buat lembaga, apakah guru 

masih dapat dipertahankan atau tidak untuk mengajar pada program akselerasi.  

Mekanisme pengambilan keputusan, perbedaannya untuk SMPN 252 dan 

SMPN 49, pengambilan keputusan dilakukan ketika muncul persoalan dari 

bawah. Sedangkan untuk SMP Al Islam PB. Sudirman, pengambilan keputusan 

dilakukan tidak hanya menunggu masalah dari bawah, tetapi kepala sekolah 

berusaha pro aktif untuk menggali persoalan melalui proses komunikasi yang 

intensif dengan para bawahan, untuk kemudian bisa dipecahkan secara bersama-

sama. Kondisi ini karena kepala sekolah di SMP Al Islam PB Sudirman 

merupakan kepala sekolah senior yang merupakan salah satu kepala sekolah 

perintis awal program akselerasi di Indonesia. Hal ini juga didukung oleh 

pengalaman memimpin sekolah sejak pertama kali program akselerasi diuji coba, 

hingga saat ini beliau tetap menjadi kepala sekolah dan telah banyak melayani dan 

memfasilitasi kebutuhan untuk anak-anak pada program akselerasi. 

Kekuatan dan kelemahan. Ketiga SMP tersebut memiliki kekuatan dan 

kelemahan yang sama sebagaimana yang di simpulkan pada point 3. Hal ini 

terjadi karena siswa-siswi di ketiga SMP tersebut sama-sama tergabung dalam 

sebuah program percepatan/akselerasi yang memiliki karakteristik yang sama 

yaitu sama-sama mengikuti standar dan mekanisme yang ditetapkan oleh dirjen 

dikdasmen, dengan pemadatan waktu dari tiga tahun menjadi dua tahun. 

 

Beberapa dalil yang dapat dirumuskan sebagai hasil analisis temuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Perencanaan program yang dilakukan dengan melibatkan semua pihak 

memperlancar proses pelaksanaan. 

b. Pendidikan akan berhasil jika dilakukan melalui proses pendidikan yang 
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bermutu. 

c. Keputusan efektif jika dirumuskan secara partisipatif.  

d. Kepercayaan dari pimpinan meningkatkan rasa tanggung jawab bagi 

karyawan/staf. 

e. Siswa bersemangat dalam belajar jika diberi tantangan. 

 

IMPLIKASI 

Hasil penelitian tentang manajemen program akselerasi bagi anak 

berbakat di SMP 252 Pondok Kelapa, SMP 49 dan SMP Al Islam PB. Sudirman 

Jakarta Timur sebagaimana dipaparkan dalam simpulan di atas, 

mengimplikasikan: 

1. Pelaksanaan manajemen program akselerasi bagi anak berbakat memandang 

beberapa aspek penting untuk diperhatikan. Aspek tersebut berkenaan dengan 

proses perencanaan, perekrutan siswa, perekrutan dan pengembangan guru, 

serta monitoring dan evaluasi secara terpadu. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa manajemen program akselerasi, memerlukan keseriusan 

dalam implementasinya. Hal ini memperlihatkan betapa pentingnya 

pelaksanaan manajemen yang baik, khususnya bagi pengembangan 

pendidikan anak berbakat.  

2. Sehubungan dengan proses pengambilan keputusan, maka hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan dilandaskan pada aspek 

demokratis dan kebersamaan/partisipatif. Semua persoalan yang muncul 

merupakan masalah bersama yang harus diselesaikan secara bersama-sama 

pula. Oleh karena itu, pengambilan keputusan dilandaskan pada kepentingan 

dan kebaikan bersama. Penyelenggara dan pelaksana Program Percepatan 

Belajar dihimbau dan ditekankan untuk menghindari sikap otoriter.  

 

REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil penelitian, diajukan beberapa rekomendasi yang 

meliputi rekomendasi terhadap peningkatan kualitas manajemen program 

akselerasi bagi anak berbakat, peningkatan proses pengambilan keputusan, dan 

upaya memperbaiki dampak pelaksanaan manajemen program akselerasi di SMP 

252 Pondok Kelapa, SMP 49 dan SMP Al Islam PB. Sudirman Jakarta Timur. 

1. Peningkatan Kualitas Manajemen Program Akselerasi bagi Anak 

Berbakat 

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas 

manajemen program akselerasi bagi anak berbakat, di antaranya: 

a) Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru-guru yang dilibatkan untuk 

mengajar pada program akselerasi selama ini, merupakan guru-guru yang 

sudah ada di sekolah dan sedang mengajar pada program reguler. Oleh karena 

itu, untuk meningkatkan kualitas, kedepannya guru-guru perlu direkrut dari 

berbagai sumber dengan seleksi yang ketat sesuai dengan persyaratan yang 

dibutuhkan dalam program akselerasi. 

b) Sertifikasi bagi guru anak berbakat. Sertifikat ini penting untuk menjaga 
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kualitas layanan pendidikan. Oleh karena itu pemilihan guru yang kompeten di 

bidangnya akan sangat membantu siswa tersebut mencapai tujuan dan 

keinginannya.  

c) Perlu adanya pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan di sekolah. 

Hendaknya para guru diberikan pelatihan bagaimana memperlakukan siswa 

siswi berbakat intelektual, baik untuk pengembangan kognitif, emosi dan 

sosial. Guru juga harus dipacu untuk terus belajar, bahkan sampai meraih gelar 

S3 (Doktor) sesuai dengan bidang studi yang diampu. Perlu disadari bahwa 

pengembangan anak berbakat membutuhkan ilmu pengetahuan dan 

keterampilan yang mendalam. Perkembangan informasi dan teknologi 

menuntut profesionalitas di segala bidang, termasuk bidang pendidikan ini. 

Dengan adanya pendidikan dan pelatihan, maka diharapkan guru-guru akan 

bertambah terampil dan kompetisi dalam bidang pengembangan anak 

berbakat. Hal ini sangat penting agar persoalan-persoalan yang muncul pada 

saat proses pembelajaran dapat diatasi dengan tepat dan benar. 

d) Untuk menjamin keterlaksanaan program dengan benar, maka perlu 

ditingkatkan bidang monitoring dan evaluasi. Dua hal tersebut yang akan 

memberikan umpan balik dari seluruh proses pelaksanaan manajemen 

pendidikan anak berbakat. Dengan adanya informasi tentang kelebihan dan 

kekurangan yang didapat, pengembangan manajemen program akselerasi 

dapat ditingkatkan menjadi lebih baik. 

e) Memberikan penghargaan bagi guru dan siswa berprestasi. Hal ini bertujuan 

untuk memacu kompetisi yang sehat dalam pengembangan program akselerasi 

bagi anak berbakat. Di samping itu, perlu juga adanya sanksi yang tegas bagi 

yang tidak berprestasi. Guru yang tidak dapat menjalankan tugas dengan baik, 

maka sudah selayaknya tidak diberikan beban tugas untuk mengajar di kelas 

akselerasi. Sementara siswa yang kurang berprestasi, mereka juga selayaknya 

harus diberikan pengayaan lebih serius atau mengikuti program reguler saja. 

f) Merancang lingkungan yang kondusif bagi siswa untuk mengembangkan 

aspek psikologi sosial yang sewajarnya. Hal ini untuk mengurangi dampak 

dari padatnya jam pelajaran dan banyaknya beban tugas siswa.  

g) Menambah pelajaran budi pekerti dan penanaman nilai-nilai keagamaan yang 

lebih, guna mendidik siswa agar bisa menghargai orang lain dalam bergaul 

atau berinteraksi sosial dan tidak sombong. Hal ini untuk mengurangi PD yang 

berlebihan yang dapat menimbulkan kesombongan dan rasa aku yang tinggi. 

h) Keberbakatan mencakup spectrum yang cukup luas, sementara saat ini yang 

diakomodasi baru keberbakatan intelektual. Untuk masa depan, pemerintah 

dan sekolah perlu memikirkan model layanan pendidikan lain dalam bidang 

keberbakatan. Model-model tersebut antara lain: (1) model pelayanan 

akselerasi bidang studi, (2) memberi pelayanan terhadap anak berbakat 

kesenian, olahraga, kepemimpinan, dan lain-lain. 

i) Sebaiknya sekolah tidak hanya mempersepsikan kurikulum akselerasi sebagai 

pemadatan dan percepatan materi, tetapi juga memberikan aktivitas-aktivitas 

yang terkait dengan pengembangan dan aktualisasi diri sisiwa baik dari sisi 
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wawasan sosial, emosi dan keterampilan-keterampilan lain. 

 

2. Upaya Meningkatkan Mutu Proses Pengambilan Keputusan 

Untuk meningkatkan mutu proses pengambilan keputusan, diharapkan 

agar kepala sekolah selalu melakukan rapat sebelum pulang kantor guna 

menjaring persoalan yang timbul dan mencari masukan-masukan guna 

penyempurnaan program pembelajaran yang sudah berjalan (jika di anggap perlu 

untuk perubahan). Hal ini juga berfungsi untuk menciptakan komunikasi yang 

baik antara kepala sekolah, guru, maupun karyawan. 

 

3. Upaya Memperbaiki Dampak  

Program akselerasi bagi anak berbakat memberikan keuntungan bagi 

anak yang berbakat akademik, namun juga beberapa kelemahan yang perlu 

diantisipasi dan dipikirkan dengan baik sebelum program ini ditawarkan kepada 

publik. 

Langkah yang dapat dilakukan, yaitu : 

• Memberikan bekal pemahaman bagi siswa mengenai manajeman diri dan 

pembelajaran nilai. Manajemen diri diberikan agar siswa bisa memanage diri 

sendiri, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Pembelajaran nilai diberikan 

agar siswa bisa memahami mengenai diri sendiri dan orang lain terutama yang 

berkaitan dengan cara bersosialisasi dan bergaul serta menghargai orang lain. 

• Memberikan bekal pemahaman bagi siswa mengenai tujuan jangka panjang 

dan motivasi. Siswa program akselerasi perlu diikutkan dalam pelatihan-

pelatihan atau seminar motivasi pengembangan diri agar tetap menjaga 

semangat, kemampuan dan moitivasi mereka agar selalu sukses mencapai 

prestasi. 

• Disarankan dalam implementasinya di sekolah, harus diperhatikan antara 

kecerdasan intelektual, sosial-emosional, dan spiritual secara seimbang. 
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