
GAMBARAN ASPECTS OF TEACHING PADA  
GURU AKSELERASI DI JAWA BARAT1 

 
Oleh: 

Fitriani Yustikasari Lubis, S.Psi, M.Psi 
(132318260) 

Fitri Ariyanti Abidin, S.Psi, Psych. 
(131323568) 

 
 
PENDAHULUAN 

 
Setiap siswa memiliki karakteristiknya masing-masing. Dalam karakter siswa 

tersebut terdapat siswa dengan kebutuhan khusus. Dahulu penanganan ini difokuskan 
pada siswa yang memiliki kekurangan yang menjadi tantangan untuk mengikuti 
pelajaran. Saat ini, pendidikan di Indonesia semakin berkembang dan mulai 
memperhatikan siswa yang memiliki kelebihan baik sisi intelektual, kreativitas, 
leadership, maupun kemampuan khusus lainnya dalam visual maupun seni. Siswa 
tersebut merupakan anak yang membutuhkan penanganan khusus. 

Definisi siswa berbakat yang digunakan di Indonesia mengikuti Renzulli yang 
mendefinisikan anak berbakat dengan tingkat kecerdasan di atas rata-rata, tingkat 
kreativitas yang tinggi dan task commitment yang memadai. Pendidikan Indonesia 
mengenal anak berbakat dengan sebutan Siswa Cerdas Istimewa Berbakat Istimewa 
(CIBI). Sesuai dengan kelebihan yang dimiliki, dalam pengajaran siswa CIBI 
memiliki kebutuhan yang berbeda dibandingkan dengan siswa lainnya. Kebutuhan ini 
dapat diakomodir dengan strategi akselerasi, enrichment, atau mempelajari hal baru 
(novelty). Kurikulum yang berlaku di Indonesia menggunakan strategi akselerasi. 

Fakultas Psikologi, khususnya Tim Pendampingan Siswa CIBI mendapat tugas 
dari pihak Direktorat Pendidikan Luar Biasa untuk melakukan pendampingan 
terhadap Sekolah Akselerasi di Jawa Barat. Namun masih dibutuhkan penelitian untuk 
menentukan kebutuhan dari kelas akselerasi yang berada di Jawa Barat. 

Menurut Arends (2004) dalam pengajaran aspek yang penting untuk dimiliki 
guru adalah Leadership, Interaction dan Organization yang baik. Penelitian ini akan 
melihat aspek yang terkait langsung dengan siswa sehingga aspek yang dilihat adalah 
Leadership dan Interaction guru-siswa. Aspek Organization tidak termasuk karena 
berkaitan dengan kemampuan organisasi guru. Leadership adalah kemampuan guru 
untuk merencanakan, memotivasi siswa, mengkoordinir siswa untuk dapat bekerja 
secara mandiri dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Interactive adalah 
kondisi aktual ketika guru berhadapan langsung dengan siswa. Guru perlu menguasai 
dasar pengajaran.  
 
Pertanyaan Penelitian 
Bagaimana gambaran aspek leadership dan aspek interaction pada guru kelas 
akselerasi di Jawa Barat dalam mengajar siswa akselerasi? 
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METODE 
 

Merupakan penelitian eksploratif untuk melihat gambaran aspek leadership 
dan aspek interaction pada guru kelas akselerasi di Jawa Barat dalam mengajar siswa 
akselerasi. Subjek penelitian adalah 114 guru yang berasal dari 2 SD, 4 SMP,dan 6 
SMA akselerasi di jawa barat. 

Analisis kuantitatif menghasilkan gambaran deskriptif tentang gambaran aspek 
leadership dan aspek interaction pada guru kelas akselerasi di Jawa Barat dalam 
mengajar siswa akselerasi. 
 
•Gambaran aspek Leadership: 
–Planning 
–Organizing 
–Managing Classroom 
 
•Gambaran aspek Interaction: 
–Presenting and explaining 
–Direct Instruction 
–Concept teaching 
–Cooperative Learning 
–Problem-based Learning 
–Discussion 
 
Definisi Konseptual dan Operational:  
Aspek Leadership memiliki definisi kemampuan guru untuk membimbing dan 
memotivasi siswanya dan mengkoordinir variasi kegiatan yang akan mendukung 
siswa untuk mampu mencapai tujuan akademik dan sosial dari sekolah secara 
mandiri. Indikator dari aspek Leadership adalah Planning, Organizing, Managing 
Classroom 
 
Aspek interactive memiliki definisi kemampuan guru dalam mengajar siswanya, hal 
ini terkait dengan tipe siswa yang dimiliki dan tujuan yang ingin dicapai guru dengan 
pengajaran yang dilakukannya. Indikator dari aspek Interactive adalah Presenting and 
explaining, Direct Instruction, Concept teaching, Cooperative Learning, Problem-
based Learning, Discussion 
 

Validitas menggunakan content validity, yaitu penilaian oleh TIM ahli CIBI 
yang terdiri dari 5 psikolog. Reliabilitas menggunakan Alpha Cornbach. 
 



HASIL dan PEMBAHASAN 
 

Planning 
Organizing 
Learning 

Communities 

Managing 
the 

Classroom 
Interaction Organization TOTAL 

2,413043 2,5 2,565217 2,608696 2,8695652 2,7173913 

 
 Dari data mentah yang telah diperoleh kemudian dilakukan perhitungan rata-
rata untuk melihat gambaran umum dari seluruh sampel yang diambil datanya. 
Berdasarkan penilaian secara kuantitatif nilai tertinggi yang dapat diperoleh pada 
setiap aspek adalah 5, sementara dari gambaran umum para guru rata-rata baru 
memperoleh nilai 2 atau 3 yang berarti penguasaan terhadap aspek masih sedang. 
Perolehan nilai tersebut jika didukung dengan pengamatan secara kualitatif terhadap 
respon yang diberikan oleh guru diperoleh penjelasan bahwa mayoritas guru baru 
memiliki wawasan atau pengetahuan mengenai aspek leadership yang tepat 
digunakan pada kelas akselerasi, belum secara aktual mereka melakukannya di kelas. 
Sebagian besar dari guru masih memperlakukan kelas akselesari sama dengan kelas 
reguler. Sementara untuk aspek Interaction mayoritas guru menunjukkan nilai 3 
karena terbantu dengan ketetapan yang telah dibuat oleh sekolah dan keterampilan 
mereka untuk menjalin relasi dengan siswanya.   
 
KESIMPULAN 
 

 Guru akselerasi di Jawa Barat belum optimal dalam keterampilan mengajar 
berdasarkan kriteria dari aspects of teaching 

 Baik guru SD, SMP, SMA menunjukkan penguasaan aspects of teaching yang 
relatif sama yaitu berada dalam tahap sedang. 

 
SARAN 
 

 TIM CIBI akan melakukan pengembangan bagi guru, yaitu pelatihan terhadap 
aspek Leadership dan Interaction 

 Pelatihan terhadap aspek Leadership akan ditujukan pada peningkatkan 
penggunaan metode pengajaran yang kreatif. 

 Pelatihan terhadap aspek Interaction akan diberikan dengan peningkatan 
pemahaman akan karateristik anak CIBI 

 
DISKUSI 
 
Subjek penelitian ini belum mewakili seluruh guru dan seluruh sekolah yang 
menyelenggarakan program akselerasi di jawa barat 
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