
 

 

 

 

 
I.  PENDAHULUAN 

 

 
 

A.  Latar Belakang 

 

 Proses pembelajaran dengan pengantar bahasa Inggris memang sudah 

berlangsung beberapa waktu di beberapa sekolah di Lampung.  Tepatnya, 

sejak 2005 Kementerian Pendidikan Nasional (KemDikNas) melalui 

Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah 

(DikDasMen) mencanangkan sekolah bertaraf internasional di Indonesia.  Dari 

sekitar 450 sekolah di Indonesia yang menerapkan sistem ini, kini tersaring 

112 yang kemudian ditetapkan sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf 

Internasional (R-SBI).  Di sekolah yang berlabel R-SBI, bahasa Inggris 

dipakai untuk pengantar pelajaran matematika dan sains atau lazim disebut 

English-medium Teaching of Mathematics and Science through English 

(EMMS), (British Council Indonesia, 2009:1). 

 

EMMS merupakan suatu program yang menerapkan penggunaan bahasa 

Inggris dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) disertai dengan penggunaan 

media pembelajaran melalui kemajuan teknologi.  Sehingga siswa dituntut 

terbiasa menggunakan bahasa Inggris dalam memecahkan masalah dan 

memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru.  Selain itu siswa ditunjang 

dengan teknologi yang maju seperti tersedianya laptop, OHP, dan LCD yang 



 

 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A.  Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional 

 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Pasal 1 Ayat 10 Rintisan Sekolah 

Bertaraf Internasional yang selanjutnya disingkat R-SBI adalah sekolah yang 

sudah memenuhi standar nasional pendidikan yang dipersiapkan untuk 

menjadi Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).   

 

Sekolah ini menyelenggarakan kelas Internasional yang telah memenuhi 

standar nasional pendidikan pada setiap aspeknya, meliputi kompetensi 

lulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, 

pembiayaan, pengelolaan, penilaian dan penyelenggaraan serta lulusan berciri 

internasionalan  (Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Ibu Kota Jakarta, 

2009:1). 

 

Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) adalah sekolah yang menyiapkan peserta 

didik berdasarkan standar nasional pendidikan (SNP) Indonesia dan tarafnya 

bersifat internasional sehingga lulusan memiliki kemampuan daya saing 

internasional.  SBI dicanangkan oleh pemerintah dengan harapan peningkatan  

mutu pendidikan di Tanah Air agar mampu bersaing di tingkat global, 

(Rahmayanti, 2009:1).  

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP 19/2005), komponen utama dalam 

standar nasional pendidikan (SNP) adalah standar isi, proses, kompetensi 

lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, 

pembiayaan, dan penilaian pendidikan.  Sementara komponen dalam SBI 

berupa semua komponen yang ada di dalam SNP ditambah dengan komponen 

X yang berisi penguatan, pengayaan, perluasan, pendalaman, penambahan dan 

pengembangan terhadap SNP.  Jadi dapat ditulliskan bahwa SBI = SNP + X. 

(sbisman5bekasi.blogspot.com, 2009:1) 

 

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari blog SBI SMAN 5 Bekasi 

(2009:1), terdapat beberapa landasan hukum yang menunjang diterapkannya 

program SBI antara lain : 

 



 

 

 

 

 

III.  METODE PENELITIAN 

 

 

 

A.  Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April - Mei 2010 di SMPN 1 Bandar 

Lampung.   

 

B.  Subyek Penelitian 

 

Subyek penelitian ini adalah guru mata pelajaran Biologi yang mengajar kelas 

VII R-SBI di SMPN 1 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2009/2010 

 

C.  Rancangan Penelitian 

 

Rancangan penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

yaitu merupakan kegiatan tindakan perbaikan yang digarap secara sistemik 

(perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi) untuk meningkatkan yang 

sudah ada, (Arikunto, 2007:1).  Sehingga dalam PTK harus terlihat upaya 

peningkatan mutu profesional guru.  

 

D.  Prosedur Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu prapenelitian dan pelaksanaan 

penelitian.  Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah : 

 

1.  Prapenelitian 

 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah : 


