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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang  Penelitian 

Bimbingan dan Konseling (BK) anak berbakat, merupakan keniscayaan 

adanya. Hal ini sebagai konsekuensi dari konteks keutuhan dalam pendidikan. 

Dengan demikian, kesadaran akan pentingnya pendidikan khusus anak berbakat 

yang berkembang saat ini, seyogyanya sejalan dengan kesadaran pentingnya BK 

anak berbakat. Disadari, selama ini anak berbakat masih terabaikan. Van Tassel-

Baska (Millgram,1991) melaporkan hanya Sembilan persen anak berbakat yang 

menerima program BK. Padahal, seperti anak lainnya, anak berbakat membutuhkan 

BK untuk mengoptimalkan potensinya, ditambah kebutuhan yang berakar dari 

kemampuan luar biasanya (Myers & Pace dalam Milgram,1991). 

Seiring dinamika pendidikan dan jaminan aspek legal undang-undang, 

fakta empiris, praktik pendidikan anak berbakat terbagi ke dalam setting eksklusi 

dan setting inklusi. Sebagai bagian terintegrasi dari pendidikan, BK ditantang 

hadir dalam kedua setting tersebut. Tetapi dengan dijadikannya pendidikan 

inklusif sebagai komitmen nasional yang sejalan dengan komitmen internasional, 

setting eksklusi menjadi tidak relevan.  

Pendidikan anak berbakat dalam setting eksklusi baik yang segregatif maupun 

yang integratif meskipun memiliki aspek legal, tetapi pilihan ini menunjukan 

“keterbelakangan” paradigma pendidikan yang dianutnya. Adanya polemik 

berkepanjangan, menunjukkan belum ada konsensus tentang bagaimana anak 

berbakat dididik. Fenomena kelas akselerasi (Direktorat Pendidikan Khusus-Layanan 

Khusus), Brilliant Class (Surya Institute), Cugenang Gifted School (Yayasan 

Kinarya Didaktika), dan sejenisnya, di satu sisi merupakan bentuk tanggung jawab 

pendidikan, tetapi disisi lain bertentangan dengan komitmen inklusi. Salamanca 

statement, dalam kajian lima tahun aktivitas UNESCO (1999) memperingatkan 

institusi khusus adalah eksklusi.  

Akselerasi berkembang seiring lahirnya Undang Undang No.20 tahun 2003 
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tentang sistem pendidikan nasional. Tetapi sejak awal, mengundang pro-kontra. 

Mereka yang pro berargumen dengan aspek legal dan kebutuhan anak berbakat akan 

pendidikan yang sesuai. Anak berbakat dinilai beresiko berprestasi rendah, sehingga 

kelas “khusus” akselerasi diasumsikan sebagai solusinya. Di sisi lain, sikap kontra 

muncul atas pemikiran kelas “khusus”, mengarah pada pembentukan masyarakat elit. 

Kalangan ini menyatakan pengelompokan anak secara homogen menjadi kelas super 

baik dan kelas kurang baik tidak memiliki dasar filosofi, apalagi disertai degradasi. 

Kelas akselerasi, dipandang negatif karena dijadikan prestise sekolah, 

eksklusif dan bersyarat. Sekolah harus melakukan pelatihan kurikulum berdiferensiasi 

dengan nara sumber dari asosiasi Cerdas Istimewa dan Bakat Istimewa (CI+BI) 

nasional. Setelah pelatihan, sekolah direkomendasikan mengajukan perizinan 

(Asosiasi CI+BI Nasional,2011). Pengelola akselerasi dipersyaratkan memiliki 

manajer program dan secara administratif terpisah dalam berbagai aspek, termasuk 

pembiayaannya (Direktorat PKLK,2009). Dari aspek ketenagaan, guru diseleksi IQ-

nya, sehingga wacananya ada anak akselerasi, kelas akselerasi, dan guru akselerasi.  

Seiring gencarnya kritikan, semangat mempertahankan kelas akselerasi mulai 

mengendur. Kelas akselerasi kehilangan konteks, meskipun seharusnya disadari sejak 

lama. Tetapi dalam perspektif “projek”, CI+BI masih dipertahankan. Wacananya 

bergeser pada enrichment yang menyelenggarakan pembelajaran dikelas berbeda, 

dengan pengantar bahasa Inggris. Pelajaran lain diselenggarakan dikelas reguler. 

Ditengah polemik berkepanjangan, akselerasi terus berkembang. Berdasarkan data 

Bidang Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan, Jawa Barat (2006), terdapat 46 

sekolah penyelenggara akselerasi, untuk jenjang SD tercatat 13 sekolah. 

Implementasinya menggunakan kelas khusus. Jumlah anak kelas akselerasi 20-

25 orang, dengan IQ 135-140. Akselerasi dimulai dari kelas 4 sampai kelas 6 

yang ditempuh selama 2 tahun. Tetapi jika tidak mampu, anak bisa kembali ke 

kelas regular. 

Format berbeda, dikembangkan SD AL-Mabrur Kabupaten Bandung. 

Akselerasi di SD Al-Mabrur tergolong unik, didisain dalam setting inklusi dan pola 
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pembelajaran lima tahun, melalui asesmen kesetaran dan diversifikasi layanan. 

Keunggulan anak didik diamati sepanjang proses perkembangan, hasilnya dituangkan 

dalam bentuk portofolio dan laporan perkembangan (Kartadinata,2011).  

Pentingnya pendidikan khusus anak berbakat, diterima banyak kalangan. 

Esensi masalahnya terdapat pada implementasinya. Implementasi melalui kelas 

akselerasi ini yang mengundang polemik. Argumentasi jika anak berbakat dijadikan 

satu  kelas dengan anak biasa, akan kehilangan semangat belajar karena jenuh, tidak 

relevan dengan solusinya. Jika proses belajarnya tidak bermutu, semua anak 

dipastikan mengalami kejenuhan. Karena itu, solusinya dengan memperbaiki mutu 

pembelajaran, bukan dengan kelas akselerasi, apalagi dengan sekolah khusus.  

Berkenaan dengan hal tersebut, progam akselerasi perlu dikembalikan pada 

gagasan awal, sebagai upaya memberi layanan pendidikan yang sesuai, agar potensi 

anak berbakat berkembang optimal. Hal ini menuntut evaluasi terhadap implementasi 

program akselerasi, sebab meskipun kelas akselerasi diklaim sebagai wahana 

pembinaan anak berbakat, tetapi esensi akselerasi tidak terjadi. Selain itu, akselerasi 

dalam bentuk kelas ”khusus’ hanya menyentuh anak berbakat berprestasi dan ber-IQ 

tinggi, tidak menyentuh anak berbakat berprestasi rendah dan tidak beruntung, 

padahal aspek legal berbicara “warga negara” tanpa kecuali. Jika kembali pada aspek 

legal, implementasi pendidikan khusus anak berbakat belum berada di jalan benar.   

Hal mendasar untuk mengahiri polemik, adalah kembali pada filosofi 

pendidikan, sehingga semua kalangan memahami hakikat pendidikan. Dengan 

pemahaman terhadap hakikat pendidikan, diharapkan bangsa ini memiliki konsensus 

mengenai bagaimana seharusnya anak berbakat dididik. Pendidikan sebagaimana 

diungkapkan Kartadinata (2011) adalah upaya normatif yang membawa manusia dari 

kondisi apa adanya kepada kondisi seharusnya. Dari pemikiran ini benang kusut 

pendidikan seharusnya diurai.  

            Dalam konteks pendidikan khusus anak berbakat, permasalahannya adalah, 

kondisi apa adanya dan seharusnya masih menjadi polemik. Kelas akselerasi dengan 

pengayaan juga bukan jawaban terhadap dilematika pendidikan khusus anak berbakat, 

sebab ketika berbicara akselerasi dipastikan terjadi pengayaan. Hal ini menunjukkan 
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kebijakan pendidikan masih sporadis. Esensi akselerasi terletak pada pemberian 

layanan pendidikan yang relevan dengan potensi anak. Karena itu penting disadari, 

konteks pendidikan khusus anak berbakat banyak modelnya. Untuk itu perlu 

dikembangkan model akselerasi yang relevan dengan filosofi inklusi, termasuk 

bagaimana mengembangkan  BK  dalam setting inklusi.  

Pendidikan inklusif, hadir dari keyakinan fundamental bahwa setiap individu 

dapat belajar, tumbuh, dan bekerja bersama. Pendidian inklusif merupakan  koreksi 

terhadap praktik pendidikan khusus yang eksklusif dan koreksi terhadap praktik 

pendidikan umum yang diskriminatif. Kesadaran internasional ini tidak serta merta, 

tetapi muncul setelah pendidikan dipraktikan lebih dari satu abad. Perkembangannya 

didorong oleh kenyataan pendidikan untuk semua belum benar benar ditargetkan 

untuk semua, sehingga pendidikan inklusif hakikatnya adalah penegasan kembali 

komitmen terhadap pendidikan bagi semua (education for all). 

Merujuk pada aspek legal, pendidikan inklusif telah menjadi komitmen 

nasional. Tetapi, implementasinya jauh dari yang diidealkan. Hal ini dimungkinkan 

karena adanya miskonsepsi, kehilangan konteks dan kesalahan strategi. Pendidikan 

inklusif telah disederhanakan, hanya berkaitan dengan memasukan anak disabilitas ke 

sekolah umum. Bukti miskonsepsi, kehilangan konteks dan kesalahan strategi adalah 

dieklusifkannya anak berbakat, padahal secara alamiah mereka sudah berada di kelas 

umum, dengan kelas “khusus“ akselerasi, anak berbakat ditarik ke wilayah eksklusif, 

bahkan ke wilayah eksklusif-segregatif seperti sekolah khusus. 

Berkenaan dengan tantangan implementasi BK dalam setting inklusi,  

pengembangannya tidak lepas dari Visi BK abad 21 yang diletakan pada BK 

Komprehensif yang  melayani semua anak dan orang tua, serta melibatkan konselor 

secara aktif. Karakteristik BK Komprehensif yang melayani semua anak, relevan 

dengan pemahaman latar kultural. Hal ini memberi makna keseimbangan layanan 

dan berlangsung dalam lingkungan yang oleh Padersen (Kartadinata,2010) 

disebut kultur inklusif. Dalam konteks persekolahan, kultur inklusif diwujudkan 
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dalam layanan yang mengakomodasi perkembangan anak. Hal tersebut menuntut  

BK  yang memfasilitasi semua anak didik tanpa kecuali, dengan diversifikasi layanan.  

Konteks melayani, berkaitan dengan upaya menyiapkan pengalaman bagi 

semua anak untuk berkembang dengan segala keunikannya dan  tidak lepas dari 

konteks pendidikan inklusif yang memberi perspektif baru tentang hakikat manusia 

dan pendidikan. Berkaitan dengan  penyiapan pengalaman bagi anak berbakat, model 

struktur keberbakatan Milgram(1999), memberi perspektif relevan dengan filosofi BK 

komprehensif. Model struktur keberbakatan Milgram merupakan  kerangka 

konseptual yang mengorganisasi keberbakatan agar bermanfaat bagi guru, konselor, 

dan orang tua, sehingga  masing masing dapat berperan.  

Model struktur keberbakatan Milgram menarik, karena merefleksikan   

multidimensi yang menekankan keberbakatan pada tingkatan berbeda dan tiga setting 

yang mempengaruhinya. Berdasarkan model struktur keberbakatan Milgram, anak 

berbakat dengan tingkat berbeda diharapkan menghasilkan prestasi yang berbeda 

pula. Hal ini mengarah pada perlunya strategi BK anak berbakat sesuai  profil 

uniknya. Dengan demikian, model struktur keberbakatan Milgram dapat membantu 

konselor,  guru, dan orang tua memahami kebutuhan anak berbakat.  

Riset-riset berbasis BK Komprehensif telah memberi penguatan bahwa 

model ini sebagai model BK sekolah. Hasil studi Kartadinata (1996-1999) 

merekomendasikan model BK komprehensif (perkembangan) efektif dan mampu 

memperbaiki mutu BK di sekolah. Model ini memiliki kelayakan diterapkan di 

semua jenjang pendidikan. Sejak tahun 1998 model diperkenalkan melalui 

seminar, lokakarya, dan pelatihan. Diakui Kartadinata (2011) model ini belum 

tersosialisasikan kepada seluruh sekolah dan belum menjadi kebijakan nasional , 

sehingga substansi BK komprehensif masih memerlukan pengembangan.  

Meskipun ekspektasinya berbeda dengan sekolah menengah, tetapi BK 

komprehensif di SD tetap penting, karena berkaitan dengan konteks keutuhan 

pendidikan. BK di SD Al-Mabrur, dikenal dalam terminologi BK terintegrasi, 

dilaksanakan, secara terpadu dalam kegiatan pembelajaran oleh guru dan sebagai 
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layanan tersendiri oleh guru BK/konselor. Idealnya, guru BK berperan sebagai 

pemimpin dalam konteks mempromosikan  kesuksesan bagi semua anak didik  

dengan mensinergikan potensi sekolah, rumah dan komunitas (State of IOWA 

Departement of Education,2001).  

Berdasakan uraian tersebut, dan dalam konteks menuju pendidikan iklusif 

(towards inclusive education), serta sebagai suatu inovasi, pembelajaran 

akselerasi dalam setting inklusi di SD Al-Mabrur dan praktik BK didalamnya 

membuka banyak konsekuensi yang menantang dikaji  dari banyak sisi, termasuk 

dari sisi model BK yang relevan.  Karena itu  kajian terhadap BK Komprehensif 

anak berbakat melalui model struktur keberbakatan Milgram dalam setting 

akselerasi-inklusi dan dampaknya terhadp peningkatan prestasi akademik dan  

pengembangan diri menjadi menarik dilakukan.  

B.  Rumusan Masalah Penelitian 

Sebagai sebuah inovasi, pembelajaran akselerasi-inklusi menarik 

dicermati karena implikasinya luas, termasuk implikasinya terhadap BK yang 

relevan. Berkenaan dengan hal tersebut penelitian difokuskan pada konteks BK 

komprehensif anak berbakat yang relevan dalam setting akselerasi-inklusi. Adapun 

rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimanakah BK komprehensif anak 

berbakat melalui model struktur keberbakatan Milgram dalam setting akslerasi-

inklusi yang applicable dan efektif terhadap optimalisasi prestasi akademik dan 

pengembangan diri ? 

Untuk kepentingan eksplorasi data, diajukan pertanyaan penelitian  berikut: 

1. Bagaimana profil anak berbakat dan pembelajaran akselerasi dalam setting inklusi 

di SD Al-Mabrur? 

2. Bagaimana formulasi BK Komprehensif anak berbakat melalui model struktur 

keberbakatan Milgram dalam setting  akselerasi-inklusi yang applicable ? 
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3. Apakah BK Komprehensif anak berbakat melalui model struktur keberbakatan 

Milgram dalam setting akselerasi-inklusi efektif dalam optimalisasi  prestasi 

akademik dan pengembangan diri ? 

C.  Tujuan Penelitian 

   1. Tujuan Umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan mengembangkan BK komprehensif 

anak berbakat melalui model struktur keberbakatan Milgram dalam setting akselerasi-

inklusi yang applicable dan menguji  efektivitasnya terhadap  optimalisasi prestasi 

akademik dan pengembangan diri anak berbakat di SD Al-Mabrur kabupaten 

Bandung. 

2. Tujuan Khusus 

           Secara khusus penelitian  ini bertujuan;  

a. Mendapat profil anak berbakat dan pembelajaran akselerasi dalam setting inklusi 

SD Al- Mabrur  sebagai dasar pengembangan model BK komprehensif. 

b. Mendapat formulasi BK komprehensif anak berbakat melalui model struktur 

keberbakatan Milgram dalam setting akselerasi-inklusi yang teruji 

aplikabilitasnya di SD Al-Mabrur. 

c. Menguji efektivitas BK komprehensif anak berbakat melalui model struktur 

keberbakatan Milgram dalam setting akselerasi-inklusi terhadap optimalisasi 

prestasi akademik dan pengembangan diri. 

D.  Manfaat Penelitian 

Manfaat teoretis penelitian ini adalah diperolehnya formulasi BK 

komprehensif anak berbakat melalui model struktur keberbakatan Milgram dalam 

setting  akselerasi-inklusi yang applicable pada jenjang sekolah dasar. Sebagai sebuah 

inovasi hasil penelitian ini juga memberi wawasan keilmuan untuk menjadi landasan 

pemecahan masalah pemenuhan kebutuhan pembelajaran yang mendidik dan BK 

yang memandirikan bagi  anak berbakat dalam konteks towards inclusive education.  
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Manfaat praktis penelitian ini adalah bertambahnya alternatif model BK anak 

berbakat yang relevan dengan setting akselerasi-inklusi. Dari aspek guna laksana hasil 

penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pengambil kebijakan dan pengelola program 

akselerasi serta pendidikan inklusif pada jenjang sekolah dasar, sehingga apa yang 

menjadi polemik dan kehawatiran berkaitan dampak negatif program akselerasi bagi 

perkembangan anak berbakat dapat dieliminir, dan program akselerasi ini dapat 

berhasil guna sesuai harapan ideal, yaitu dikembangkan dalam setting inklusi. 

E. Struktur Organisasi Disertasi 

Sistematika penulisan disertasi ini dirinci dalam urutan penulisan yang di 

organisasi menjadi lima bab: Bab I Pendahuluan, mencakup latar belakang penelitian, 

fokus dan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian dan struktur 

organisasi disertasi; Bab  II  Kajian pustaka, mencakup konsep-konsep teoretis BK 

komprehensif anak berbakat dalam perspektif Milgram, model struktur keberbakatan 

Milgram, identifikasi anak berbakat, pendidikan khusus, akselerasi-inklusi dalam 

perspektif  menuju pendidikan inklusif dan  kerangka pemikiran; Bab III, Metodologi 

penelitian mencakup pendekatan dan metode penelitian, lokasi dan subjek penelitian, 

definisi konseptual, prosedur dan instrument penelitian serta  analisis data penelitian; 

Bab IV. Temuan penelitian dan pembahasan, dan Bab  V. Simpulan, implikasi  dan 

rekomendasi.  


