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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dinamika perubahan zaman telah mengantarkan manusia pada zaman 

yang sangat maju dan canggih atau zaman modern. Oleh nya itu, ilmu 

pengetahuan memiliki posisi dan peran yang sangat penting di era globalisasi ini. 

Dalam upaya menghadapi fenomena tersebut, Indonesia yang titik sentral 

pembinaan generasi muda adalah pendidikan, telah berpikir dan mengambil 

langkah mengadakan berbagai perubahan untuk menyesuaikan wacana dan 

program pendidikan sesuai dengan tantangan zaman. 

Untuk mewujudkannya, maka haruslah berawal dari pendidikan yang 

layak, pendidikan yang berkualitas dan pendidikan yang mampu berkiprah di 

jenjang internasional. Sehingga pada saat ini akan kita temukan beberapa lembaga 

pendidikan yang memiliki dan menjalankan proses pembelelajaran yang berbeda-

beda dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Baik dari segi strategi mengajar, 

metode dan model mengajar oleh guru. 

Sebagaimana salah satunya yang diterapkan oleh Masdarasah Ibtidaiyah 

(MI) Ummusshabri Kendari, dalam upaya meningkatkan pengembangan potensi 

siswa, telah melakukan suatu program yang unik dan efektif dan mampu berdaya 

saing internasional dengan program kelas unggulan cerdas intelektual berbasis 

islami (CIBI). 
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 Dalam peningkatan mutu pendidikannya menggunakan metode 

pembiasaan. Pembiasaan dalam penggunaan bahasa asing, pembiasaan belajar 

secara mandiri, serta pembiasaan mengimplementasikan nilai-nilai adab. Kegiatan 

belajar tersebut dirangkai dalam kelas unggulan khusus dengan program kelas 

CIBI. 

Agenda pembangunan pendidikan Indonesia tidak akan pernah terhenti 

dan selesai. Ibarat patah tumbuh hilang berganti. Sehingga hal ini yang menjadi 

acuan pembentukan dan pelaksanaan program CIBI di Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

Ummusshabri kendari yang terus melakukan  peningkatan kulalitas pendidikan 

yang bertujuan peningkatan potensi siswa pada aspek kognitif,afektif dan 

psikomotorik yang mendatangkan native speaker dari luar negeri dalam upaya 

pencapaian kemampuan siswa di taraf internasional, serta tidak melupakan 

pengembangan karakter akhlak siswa sebagai ciri khas kepesantrenan. 

Secara tegas dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 bahwa peningkatan imtaq 

(iman dan taqwa) merupakan salah satu tujuan nasional yaitu “ Mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”
1
 

Namun beberapa lembaga-lembaga pendidikan, baik pada Madrasah 

Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah yang berada di Indonesia 

secara umum dan kota Kendari khususnya masih terkesan melakukan proses 

pembelajaran secara sederhana atau pembelajaran tradisional, sehingga 

                                                             
1
 Undang-undang Republik Indonesia no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (SISDIKNAS) beserta penjelasannya, (Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 7 



3 
 

 
 

peningkatan terhadap hasil belajar atau pengembangan potensi siswa tidak 

berkembang secara signifikan. Hal ini tentunya terjadi akibat beberapa faktor yang 

mempengaruhi diantaranya kurangnya keprofesionalan guru dalam mengajar, 

guru tidak menciptakan suasana kelas yang kondusif, penggunaan model dan 

metode serta strategi yang tidak relevan terhadap kesusaian materi pelajaran, serta 

guru tidak memberikan kreatifitas dalam mengajar sehingga tidak terdapat suatu 

inovasi pembelajaran. 

Pemandangan yang masih kita saksikan hari ini  proses pembelajaran 

dalam kelas yang cenderung masih menggunakan model dan metode yang umum 

digunakan oleh kebanyakan lembaga-lembaga pendidikan yaitu lebih mengarah 

pada guru sebagai tenaga pendidik sebagai pusat dan sumber ilmu semata bagi 

siswa dikelas, sehingga guru masih lebih banyak menggunakan metode caramah 

hingga jam mata pelajaran usai. Sehingga dengan menggunakan metode umum 

tersebut peningkatan hasil belajar atau perkembangan potensi siswa tidak dapat 

diraih secara maksimal. 

Permasalahan diatas sesuai kutipan yang penulis ambil dari pendapat 

Trianto yang mengatakan bahwa: 

“Salah satu masalah pokok dalam pembelajaran pada pendidikan formal 

(sekolah) dewasa ini adalah masih rendahnya daya serap peserta didik. Hal 

ini nampak terhadap hasil belajar peserta didik yang senantiasa masih 

sangat memperihatinkan. prestasi ini tentunya hasil kondisi pembelajaran 

yang masih bersifat konvensional dan tidak menyentuh ranah peserta didik 

itu sendiri, yaitu bagaimana sebenarnya belajar itu (belajar untuk 

belajar)”.
2
 

                                                             
2
 Trianto, Model-model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik, (Jakarta: 

Prestasi Pustaka, 2007), h. 1 
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Dalam arti yang lebih substansial, bahwa proses pembelajaran hingga 

dewasa ini masih memberikan dominasi guru dan tidak memberi akses bagi anak 

didik untuk berkembang secara mandiri melalui penemuan dan proses 

berpikirnya. 

Sementara itu, pada Madrasah Ibtidaiyah Ummusshabri Kendari telah 

selangkah lebih maju, peneliti menemukan fenomena lain yang lebih khusus 

dalam hal penerapan pembelajaran. Adanya inovasi penerapan strategi 

pembelajaran, inovasi pada model serta metode pembelajaran. Dan terbukti, dari 

inovasi pembelajaran yang dilakukan pada Kelas Cerdas intelektual berbasis 

islami (CIBI) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ummusshabri tersebut yang belum 

banyak dilakukan oleh kelas-kelas pada sekolah lain , ternyata mampu menunjang 

peningkatan pada perkembangan potensi siswa 

Melalui observasi awal peneliti yang dilakukan di pesantren Ummusshabri 

Kendari ini, peneliti sangat tertarik dengan keunikan yang terdapat pada proses 

pembelajaran dalam Kelas Cerdas intelektual berbasis islami (CIBI) di 

Ummusshabri kendari, diantarnya terdapat  strategi Team Teaching yang terdiri 

dari beberapa guru yang tentu memberikan pemandangan dan suasana kelas yang 

berbeda dari kelas-kelas normal yang biasa kita saksikan, terdapat pembiasaan 

adab dalam belajar, pembiasaan terhadap bahasa asing, hapalan surah pilihan juz 

amma, full day lesson. Serta masih terdapat banyak hal yang sangat menarik baik 

dari segi, strategi, metode dan model pembelajaran dalam kelas dan tentunya 

sangat produktif dalam proses pembelajaran, Sehingga penulis sangat tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Kelas Cerdas 
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intelektual berbasis islami (CIBI) Dalam Pengembangan Potensi Siswa di 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ummusshabri Kendari”. 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini merupakan usaha untuk lebih mengetahui implementasi 

program Kelas Cerdas intelektual berbasis islami (CIBI) di Madrasah Ibtidaiyah 

(MI) Ummusshabri Kendari yang merupakan salah satu program yang di anggap 

unggul dan memiliki ciri khas serta karakteristik proses pembelajaran dengan 

nuansa yang berbeda. Sehingga terdapat berbagai keunikan di dalam 

pengimplementasian kelas tersebut yang menjadi daya tarik tersendiri untuk di 

angkat sebagai bahan yang akan diteliti lebih lanjut. 

Kelas unggulan CIBI merupakan hal yang baru dalam upaya peningkatan 

mutu pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ummusshabri Kendari yang 

berorientasi pada  kegiatan belajar dan mengajar dalam kelas, sebagai upaya 

seorang guru selaku tenaga pendidik dengan berbagai metode, model dan strategi 

yang digunakan yang diharapkan dapat meningkatkan potensi diri dari siswa yang 

tidak hanya terpaku pada satu pengembangan potensi siwa saja, akan tetapi 

dengan adanya pengimplementasian kelas unggulan CIBI ini di anggap mampu 

menunjang pada pengembangan dan peningkatan potensi siwa baik dari segi 

aspek kognitif, afektif, serta psikomotorik 

Suatu kelas dengan desain pembelajaran yang sistematis tentunya akan 

lebih produktif dibandingkan proses pembelajaran secara tradisional. Dalam Kelas 

Cerdas, intelektual, berbasis islami (CIBI) yang dimaksud dalam penilitian ini 

telah lebih maju dan lebih baik dalam memilih dan memilah strategi 
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pembelajaran, diantara nya dengan menghadirkan sosok guru professional sebagai 

sosok penting dalam pembelajaran. Guru merupakan faktor yang sangat penting 

dalam pendidikan formal pada umumnya karena bagi seorang peserta didik guru 

sering dijadikan tokoh teladan.  

Oleh karena itu, guru seyogianya memiliki prilaku dan kompetensi yang 

memadai untuk mengembangkan potensi peserta didik secara utuh. Sehingga 

keprofesionalan guru juga menjadi kunci keberhasilan terhadap hasil belajar 

siswa. Yang ditandai dengan perubahan perilaku baik dalam aspek kognitif, 

afektif dan psikomotorik. Seorang guru hanya dapat dikatakan telah melakukan 

kegiatan pembelajaran jika terjadi perubahan perilaku pada diri peserta didik 

sebagai akibat dari kegiatan tersebut.  

Pada implementasi Kelas Cerdas intelektual berbasis islami (CIBI) ini, 

tenaga pendidik dalam hal ini guru melakukan kegiatan mengajar dengan metode 

Team Teaching, yaitu strategi pembelajaran yang dilakukan oleh lebih dari satu 

orang guru dengan pembagian peran dan tangggung jawabnya masing-masing.  

Team teaching sebagai strategi pembelajaran di Kelas Cerdas intelektual 

berbasis islami (CIBI) seyogiayanya mampu meningkatkan potensi siwa. 

Demikian menariknya kegiatan transformasi ilmu yang di sajikan dengan berbagai 

strategi, metode dan model pembelajaran dalam kelas unggulan CIBI ini sehingga 

peneliti menentukannya sebagai fokus dan objek penelitian yang harus di kaji 

lebih dalam. 

Peneliti menekankan fokus penelitian pada pengelolaan pembelajaran 

kelas unggulan CIBI terkait strategi, model dan metode pembelajaran yang 
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dilakukan dengan proses pengajaran Team Teaching dalam implementasi kelas 

unggulan CIBI yang terdapat pada jenjang pendidikan madrasah ibtidaiyah (MI) 

di Ummusshabri Kendari. 

C. Rumusan Masalah 

Demikian menariknya kelas unggulan cerdas, intelektual berbasis islami 

(CIBI) ini untuk diteliti, maka peniliti menentukan rumusan masalah bagaimana 

implementasi kelas unggulan CIBI di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ummusshabri 

Kendari tentang: 

1. Bagiamana implmentasi program kelas unggulan cerdas intelektual 

berbasis islami (CIBI) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ummusshabri Kendari 

dalam mengembangkan potensi siswa. 

2. Bagaimana pelaksanaan Team Teaching dalam proses  Pembelajaran pada 

kelas unggulan cerdas intelektual berbasis islami (CIBI) di Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) Ummusshabri Kendari dalam mengembangkan potensi 

siswa.. 

3. Apa faktor pendukung efektifitas implementasi kelas unggulan cerdas 

intelektual berbasis islami (CIBI) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

Ummusshabri Kendari  terhadap pengembangan potensi siwa. 

D. Definisi Oprasional 

Untuk menghindari diri perbedaan persepsi dari pembaca, dan untuk 

mendapatkan gambaran yang lebih jelas, maka peneliti akan menguraikan defenisi 

oprasional dari variabel-variabel obyek yang akan diteliti oleh peneliti yaitu: 



8 
 

 
 

1. Implementasi kelas unggulan adalah penerapan kelas terbaik atau kelas 

utama. Berkaitan dengan implementasi  berarti terdapat penerapan dan 

pelaksanaan. 

2. CIBI adalah singkatan yang menggambarkan tujuan kelas tersebut bagi 

siwa yaitu Cerdas Intelektual Berbakat Islami (CIBI) pada tingkat 

Madrasah Ibtidaiyah (MI).  

Dari definisi oprasional diatas diketahui bahwa implementasi program 

Kelas Cerdas intelektual berbasis islami (CIBI) ialah penerapan kelas unggulan 

guna mengembangakan potensi siwa menjadi cerdas intelektual berbasis islami. 

E. Tujuan Penilitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk menghindari penyimpangan dalam menciptakan problem solving 

yang telah disistematiskan dengan tujuan penelitian, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui implementasi program Kelas Cerdas intelektual berbasis 

islami (CIBI) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ummusshabri Kendari yang 

menyangkut proses pembelajaran dalam kelas unggulan tersebut. 

2. Kegunaan penelitian 

Harapan besar peneliti adalah agar penelitian ini dapat membawa manfaat 

bagi peserta didik pada umumnya, dan pada peneliti khususnya. Untuk lebih 

jelasnya, peneliti menguraikan kegunaan peneltian sebagi berikut: 

a. secara teori 
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1) Memperkaya literatur penelitian berbasis ilmu pendidikan mengenai 

implementasi Kelas Cerdas intelektual berbasis islami (CIBI) di kampus 

pada umumnya. 

2) Penelitian juga diharapkan sebagai sarana untuk menjadi bahan kajian 

penelitian pada tingkat lebih lanjut. 

3) Dapat memberikan bahan pemikiran terhadap pemngembangan kelas 

unggulan tersebut. 

b. Secara Praktis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan 

mengenai Kelas Cerdas intelektual berbasis islami (CIBI) bagi mahasiswa 

tarbiyah. 

2) Selain itu, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan 

ilmu mengenai Kelas Cerdas intelektual berbasis islami (CIBI) bagi 

peneliti dan pendidik pada umumnya. 

3) Memberikan input mengenai Kelas Cerdas intelektual berbasis islami 

(CIBI) kepada peneliti, para pendidik, pada umumnya dan kampus jurusan 

tarbiyah pada khususnya. 

  


