PENGELOLAAN PROGRAM PERCEPATAN
BELAJAR/AKSELERASI/CIBI DI SMA NEGERI 1 PURWOREJO

Oleh
Onny Setyawan Disviyanto
NIM. 05101244007
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kegiatan
pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi) yang dilaksanakan terhadap
komponen-komponen program percepatan belajar/akselerasi (siswa, kurikulum,
serta sarana dan prasarana).
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penyajian data
secara deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: wawancara
mendalam, dokumentasi, dan observasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah:
(1) kepala sekolah, (2) wakil kepala sekolah, (3) ketua program, dan (4) guru.
Agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, peneliti
melakukan pemeriksaan keabsahan data, yaitu dengan cara triangulasi metode dan
sumber data. Teknik analisis data dilakukan dengan kegiatan: reduksi
data/penyederhanaan data (data reduction), paparan/penyajian data (data display),
dan penarikan kesimpulan/verifikasi (conclution, verifying).
Dari hasil analisis, diperoleh gambaran sebagai berikut: (1) perencanaan
program akselerasi/CIBI SMA N 1 Purworejo telah berjalan sesuai dengan
ketentuan melalui tahapan: (a) pembentukan tim akselerasi yang beranggotakan
guru yang kompeten dan lembaga psikologi “PRIMASINDO” Yogyakarta, (b)
seleksi penerimaan siswa baru yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, (c) persiapan kurikulum dan PBM yang telah dilakukan sesuai
dengan ketentuan, serta (d) persiapan sarana dan prasarana yang juga telah sesuai
dengan ketentuan. (2) pelaksanaan program akselerasi/CIBI SMA N 1 Purworejo
telah berjalan sesuai dengan ketentuan meliputi: (a) Proses Belajar Mengajar
(PBM), (b) evaluasi belajar, remedial, dan pengayaan, serta (c) kegiatan-kegiatan
lain seperti: ekstrakurikuler, perlombaan/event-event siswa akselerasi/CIBI,
kegiatan asosiasi antar sekolah penyelenggara program akselerasi/CIBI, dan
kerjasama dengan perguruan tinggi. (3) evaluasi pada program akselerasi/CIBI
SMA N 1 Purworejo oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini dinas
pendidikan setempat belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Sedangkan
evaluasi oleh sekolah dalam bentuk pengawasan dan pengendalian melalui: (a)
pemantauan perkembangan siswa, (b) pengendalian kalender pendidikan, dan (c)
pemeliharaan sarana dan prasarana, masih memiliki kekurangan dalam hal tindak
lanjutnya.
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