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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan diberbagai bidang pada era globalisasi yang sangat cepat

memang perlu disikapi secara proaktif. Berbagai upaya terus dilakukan untuk

dapat bersaing dalam pergaulan internasional. Peningkatan Sumber Daya

Manusia adalah kunci pokok untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini,

Indonesia memiliki prestasi buruk terkait Sumber Daya Manusia yang

dimiliki. E. Mulyasa (2007:3), menyebutkan bahwa “Human Development

Index (HDI) melaporkan bahwa pada tahun 1998 Indonesia menduduki

peringkat 108, pada tahun 1999 menduduki peringkat 109 dan pada tahun

2004 menduduki peringkat 111 dari 174 negara yang diteliti terkait tingkat

kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki”.

Salah satu sisi yang harus diperhatikan untuk meningkatkan Sumber Daya

Manusia Indonesia adalah meningkatkan mutu pendidikan yang ada. Tingkat

kualitas pendidikan suatu negara dapat dijadikan sebagai tolak ukur kualitas

Negara tersebut. Suryanto (2006:4), menyatakan bahwa “suatu negara yang

mempunyai sistem pendidikan yang baik akan mampu melahirkan tenaga

kerja yang baik. Begitu juga sebaliknya, jika sistem pendidikan suatu negara

itu jelek maka ia tidak akan mampu melahirkan tenaga kerja yang

berkualitas”. Dengan demikian, dunia pendidikan Indonesia ditutut untuk
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menghasilkan lulusan yang cerdas, bermoral, berakhlak mulia, siap

menghadapi perubahan, kompetitif atau mampu bersaing di kawasan regional,

nasional dan internasional.

Mengingat akan pentingnya pendidikan yang bemutu bagi bangsa Indonesia,

maka Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional

dengan cara mengembangkan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI)

yang nantinya akan menjadi Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).

Perkembangan sekolah bertaraf internasional tersebut telah diamanatkan

dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional, BAB XIV mengenai Pengolahan Pendidikan,

pasal 50 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Pemerintah dan/atau Pemerintah

Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada

semua jenjang untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf

internasional”. Hal ini juga dipertegas dalam peraturan pemerintah nomor 19

tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 61 ayat (1)

yang menyebutkan bahwa “Pemerintah bersama-sama Pemerintah Daerah

menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang

pendidikan dasar dan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada

jenjang pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi satuan

pendidikan bertaraf internasional”. Satuan pendidikan pada jenjang

pendidikan dasar tersebut dapat berbentuk sekolah dasar (SD), madrasah

ibtidaiyah (MI), sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsnawiyah

(MTs) atau bentuk lain yang sederajat. Sedangkan satuan pendidikan pada

jenjang pendidikan menengah tersebut dapat berbentuk sekolah menengah
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(SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK) dan

madrasah aliyah kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat. Selain

daripada itu, penyelenggaraan satuan pendidikan yang bertaraf internasional

merupakan tindak lanjut dari visi dan misi pendidikan nasional. Adapun visi

dari pendidikan nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai

pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga

negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas

sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu

berubah. Adapun misi pendidikan nasional adalah mengupayakan perluasan

dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi

seluruh rakyat indonesia dan meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki

daya saing di tingkat regional, nasional dan internasional.

Selain alasan-alasan tersebut di atas, menurut Kir Haryana (2007 : 3)

pelaksanaan rintisan sekolah bertaraf internasional pada semua jenjang

pendidikan baik pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, maupun

SMA/MA/SMK dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, diantaranya sebagai

berikut :

1) Era globalisasi menuntut kemampuan daya saing yang kuat dalam
teknologi, manajemen dan sumberdaya manusia. Keunggulan
teknologi akan menurunkan biaya produksi, meningkatkan
kandungan nilai tambah, memperluas keragaman produk, dan
meningkatkan mutu produk. Keunggulan manajemen dapat
mempengaruhi dan menentukan bagus tidaknya kinerja sekolah,
dan kenggulan sumber daya manusia yang memiliki daya saing
tinggi pada tingkat internasional, akan menjadi daya tawar
tersendiri dalam era globalisai ini.
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2) Penyelenggaraan SBI didasari oleh filosofi eksistensialisme dan
esensialisme (fungsionalisme).
a. Filosofi eksistensialisme berkeyakinan bahwa pendidikan

harus menyuburkan dan mengembangkan eksistensi peserta
didik seoptimal mungkin melalui fasilitasi yang dilaksanakan
melalui proses pendidikan yang bermartabat, pro-perubahan
(kreatif, inovatif dan eksperimentatif), menumbuhkan dan
mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik.
Selain itu juga, filosofi eksistensialisme mengisyaratkan
pentingnya layanan pendidikan harus memperhatikan
perbedaan kecerdasan, kecakapan, bakat dan minat peserta
didik. Jadi, peserta didik harus diberi perlakuan secara
maksimal untuk mengaktualkan potensi intelektual,
emosional, dan spriritualnya. Karena para peserta didik
tersebut merupakan aset bangsa yang sangat berharga dan
merupakan salah satu faktor daya saing yang kuat, yang
secara potensial mampu merespon tantangan globalisasi.

b. Filosofi esensialisme menekankan bahwa pendidikan harus
berfungsi dan relevan dengan kebutuhan, baik kebutuhan
individu, keluarga, maupun kebutuhan berbagai sektor dan
sub-sub sektornya, baik lokal, nasional, maupun
internasional. Terkait dengan tuntutan globalisasi, pendidikan
harus menyiapkan sumberdaya manusia Indonesia yang
mampu bersaing secara internasional.

Dalam mengaktualisasikan kedua filosofi tersebut, empat pilar pendidikan

yaitu learning to know, learning to do, learning to live together, and learning

to be merupakan patokan berharga bagi penyelarasan praktek-praktek

penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, mulai dari kurikulum, guru, proses

belajar mengajar, sarana dan prasarana, hingga sampai penilaiannya.

Makdusnya adalah pembelajaran tidaklah sekedar memperkenalkan nilai-nilai

(learning to know), tetapi juga harus bisa membangkitkan penghayatan dan

mendorong menerapkan nilai-nilai tersebut (learning to do) yang dilakukan

secara kolaboratif (learning to live together) dan menjadikan peserta didik

percaya diri dan menghargai dirinya (learning to be).
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Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) adalah sekolah yang telah memenuhi

Standar Nasional Pelayanan (SNP) pada tiap aspeknya, meliputi kompetensi

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

pembiayaan, pengelolaan, penilaian dan telah menyelenggarakan serta

menghasilkan lulusan dengan ciri keinternasionalan.

SBI dapat dikatakan juga sebagai sekolah yang memenuhi Standar Nasional

Pendidikan (SNP) dan diperkaya dengan mengacu pada standar pendidikan

salah satu negara anggota OECD dan/atau negara maju lainnya yang

mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pedidikan akan tetapi SBI

tidak bisa terlepas dari jiwa, kepribadian, nilai-nilai, dan karakteristik

kebangsaan Indonesiaaa, serta memenuhi SNP yang telah diperkaya sesuai

karakteristik sekolah dan lingkungannya, sehingga lulusannya setara atau

sama dengan kompetensi dan profesionalitas daripada dengan lulusan sekolah

intenasional dari salah satu negara anggota OECD dan/atau negara maju

lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan.

Makna lebih jauh tentang ini semua adalah bahwa SBI di Indonesia memang

memiliki ciri-ciri tersendiri, tidak semata-mata seratus persen (100%) sama

dengan yang lainnya.

Sementara itu menurut Pedoman Penjaminan Mutu Sekolah/ Madrasah

Bertaraf Internasional Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (2007 :

5), Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional adalah “Sekolah/Madrasah yang

sudah memenuhi seluruh Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan

mengacu pada standar pendidikan salah satu negara anggota Organization for
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Economic Co-operation and Development (OECD) dan/atau negara maju

lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan

sehingga memiliki daya saing di forum internasional”.

Sedangkan menurut Panduan Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf

Internasional (2007 : 5), Sekolah Bertaraf Internasional adalah “Sekolah

Dasar yang dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan telah memenuhi

seluruh aspek standar nasional pendidikan yaitu standar isi, standar

kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga

kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, standar

pengelolaan, dan standar penilaian serta diperkaya dengan melakukan

penguatan, pengayaan, pengembangan, perluasan dan pendalaman. Sehingga

SBI memiliki standar yang lebih tinggi dari Standar Nasional Pendidikan

(SNP) dan lulusannya memiliki kemampuan daya saing di forum

Internasional”.

Jadi bagi  sekolah yang dirintis sebagai RSBI, maka harus terlebih dahulu

memenuhi standar nasional dari berbagai unsur pendidikan tersebut.

Indikator-indikator pendidikan tersebut merupakan kunci pokok yang harus

dipenuhi sebagai tolak ukur bahwa sekolah yang bersangkutan minimal telah

memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana telah ditentukan

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, pasal 1 ayat (1), yang

dimaksud dengan Standar Nasional Pendidikan adalah “kriteria minimal

tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan

Republik Indonesia”.
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Sedangkan di dalam PP No. 19 Tahun 2005, pasal 2 ayat (1) menyebutkan

bahwa ruang lingkup standar nasional pendidikan meliputi :

1. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang
dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi
bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran
yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis
pendidikan tertentu.

2. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan
dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk
mencapai standar kompetensi lulusan.

3. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan
yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan
prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan
dalam jabatan.

5. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan
yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat
berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel
kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber
belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran,
termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

6. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang
berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan
kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota,
provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan pendidikan.

7. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan
besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu
tahun.

8. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan
yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen
penilaian hasil belajar peserta didik.

Di Indonesia pengembangan sekolah bertaraf internasional pada semua

jenjang pendidikan baik di tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK

termasuk juga di Propinsi Lampung. Di Propinsi Lampung sendiri, khususnya

di Kota Bandar Lampung sudah ada beberapa sekolah yang telah menerapkan

sistem Sekolah Bertaraf Internasional. Seperti salah satu diantaranya adalah

pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) yaitu SMP



8

Negeri 2 Bandar Lampung. SMP Negeri 2 Bandar Lampung yang

sebelumnya merupakan sekolah standar nasional (SSN) ditetapkan atau

terpilih menjadi rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) di propinsi

Lampung.

Penetapan SMP Negeri 2 Bandar Lampung sebagai rintisan sekolah bertaraf

internasional tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan

Nasional (Kepmendiknas) nomor : 543/C3/KEP/2007 tentang Penetapan

Sekolah Menengah Pertama Sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional

Tahun 2006 dan juga terdapat dalam Surat Keputusan Direktur Pembinaan

Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan

Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional tentang Penetapan

Sekolah Menengah Pertama Sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional

pada tanggal 14 Maret 2007 di Jakarta.

Tentunya dalam pelaksanaan rintisan sekolah bertaraf internasional di SMP

Negeri 2 Bandar Lampung tidaklah mudah karena berdasarkan Panduan

Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (2007 : 12), untuk

dapat menjadi rintisan sekolah bertaraf internasional harus memenuhi kriteria

sebagai berikut :

a) Sekolah Menengah pertama negeri atau swasta yang telah
memenuhi Standar Nasional Pendidikan yang meliputi : standar isi,
standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan
tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar
pengolalahan, standar pembiayaan, serta standar penilaian.

b) Telah terakreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional-
Sekolah/Madrasah (BAN-S/M).

c) Kepala Sekolah memenuhi standar nasional pendidikan,
berkompeten dalam pengelolaan, manajemen mutu pendidikan,
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serta mampu mengoperasikan komputer, dan dapat berkomunikasi
dalam bahasa Inggris.

d) Memiliki tenaga pengajar fisika, kimia, biologi, matematika dan
mata pelajaran lainnya yang berkompeten dalam menggunakan ICT
dan pengantar bahasa Inggris.

e) Tersedia sarana dan prasarana yang memenuhi standar untuk
menunjang proses pembelajaran bertaraf internasional antara lain :
1. Memiliki tiga laboratorium IPA (Fisika, Kimia, Biologi).
2. Memiliki perpustakaan yang memadai.
3. Memiliki laboratorium komputer.
4. Tersedia akses internet
5. Memiliki web sekolah
6. Memiliki kultur sekolah yang kondusif (bersih, bebas asap

rokok, bebas kekerasan, indah dan rindang)
f) Memiliki dana yang cukup untuk membiayai pengembangan

program rintisan SMP bertaraf internasional
g) Jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan menimial 6

(enam) atau setara dengan 192 siswa.
h) Dari segi lokasi, memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :

1. Bebas dari gangguan bencana alam seperti banjir, tanah longsor
dan lain-lain.

2. Tidak terletak pada daerah pabrik, jaringan listrik tegangan
tinggi, tempat pembuangan sampah, rawa, dan karangtina
hewan.

3. Tidak langsung berbatasan pada jalur lalu lintas utama atau
ramai, pasar, lintas rel kereta api atau kendaraan yang dapat
membahayakan keselamatan anak.

4. Dekat dengan perumahan atau pemukiman penduduk dan mudah
dijangkau alat transportasi umum dan pribadi.

5. Berada pada lingkungan masyarakat yang tidak mengganggu
aktivitas pembelajaran, taat pada peraturan dan mau
berparrtisipasi dalam berbagai kegiatan sekolah.

i) Memiliki luas lahan sekolah minimal 5000 .
j) Mendapat dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat untuk

membangun, mengembangkan, mengelola dan membina sekolah
sesuai dengan karakteristik SBI.

Disamping itu dalam pelaksanaan RSBI, SMP negeri 2 bandar Lampung juga

harus dapat memenuhi tolak ukur atau karakteristik RSBI. Tolak ukur atau

karakteristik RSBI yang dimaksud adalah sebuah sekolah harus mampu

memenuhi delapan obyek atau unsur pendidikan yang secara rinci dijabarkan
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dalam standar indikator-indikator kinerja kunci minimal (IKKM) dan

indikator kinerja kunci tambahan (IKKT).

Adapun kedua indikator tersebut harus dipenuhi dan ditunjukkan sekolah

dalam penjaminan mutu pendidikan bertaraf internasional yang dapat dilihat

pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.  Standar Indikator Kinerja Kunci Minimal (IKKM) dan
Indikator Kinerja Kunci Tambahan (IKKT).

No Objek Penjamin
Mutu (Unsur
Pendidikan
dalam SNP)

Indikator Kinerja
Kunci Minimal

(IKKM) dalam SNP

Indikator Kinerja Kunci
Tambahan (IKKT) sebagai

(X-nya)

1. Akreditasi Berakreditasi minimal A
dari Badan Akreditasi
Nasional-Sekolah dan
Madrasah (BAN-S/M)

Berakreditasi tambahan dari badan
akreditasi sekolah pada salah satu
negara Organization for Economic
Co-operation and Depelopment
(OECD) dan/atau negara maju
lainnya yang mempunyai
keunggulan tertentu dalam bidang
pendidikan.

2. Standar
Kurikulum
(Standar Isi) dan
Standar
Kompetensi
Lulusan

 Menerapkan
Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan
(KTSP)

 Menerapkan sistem
satuan kredit semester
di SMA,/SMK/MA/
MAK

 Memenuhi Standar Isi

 Sekolah telah menerapkan
sistem administrasi akademik
berbasis teknologi informasi
dan komunikasi (TIK) di mana
setiap saat siswa dapat
mengakses transkripnya
masing-masing

 Sekolah telah
mengadopsi/adaptasi/ mengacu
kepada kurikulum salah satu
negara Organization for
Economic Co-operation and
Depelopment (OECD) dan/atau
negara maju lainnya yang
mempunyai keunggulan tertentu
dalam bidang pendidikan.

 Muatan pelajaran (isi) dalam
kurikulum setara atau lebih
tinggi dari muatan pelajaran
yang sama pada sekolah unggul
salah satu negara (OECD)
dan/atau negara maju lainnya

Memenuhi Standar
Kompetensi Lulusan

 Lulusan mempunyai 2 lapor
yaitu lapor berbahasa Indonesia
dan lapor berbahasa Inggris.
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 Lulusan bukan hanya dapat
melanjut pendidikannya pada
jenjang sekolah di SMA atau
sekolah reguler atau sekolah
yang bertaraf internasional di
Indonesia saja tetapi dapat
melanjutkan ke sekolah yang
bertaraf internasional yang ada
di luar Indonesia.

3. Standar Proses
Pembelajaran

Memenuhi Standar
Proses

 Proses pembelajaran pada semua
mata pelajaran telah menjadi
teladan atau rujukan bagi sekolah
lainnya dalam pengembangan
akhlak mulia, budi pekerti luhur,
kepribadian unggul,
kepemimpinan, jiwa patriot, dan
jiwa inovator.

 Proses pembelajaran telah
diperkaya dengan model-model
proses pembelajaran sekolah
unggul dari negara anggota
(OECD) dan/atau negara maju
lainnya yang mempunyai
keunggulan dalam bidang
pendidikan.

 Penerapan prases pembelajaran
TIK pada semua mata pelajaran.

 Pembelajaran mata kelompok
sains, matematika, dan inti
kejuruan menggunakan bahasa
Inggris, sementara pembelajaran
mata pelajaran lainnya kecuali
bahasa asing harus menggunakan
bahasa Indonesia.

4. Standar Penilaian Memenuhi Standar
Penilaian

Diperkaya dengan model penilaian
sekolah unggul dari negara anggota
(OECD) dan/atau negara maju
lainnya yang mempunyai
keunggulan tertentu dalam bidang
pendidikan.

5. Standar Pendidik Memenuhi Standar
pendidik

 Semua guru mampu
memfasilitasi pembelajaran
berbasis TIK

 Guru sains, matematika dan
teknologi mampu
mengajardengan bahasa Inggris.

 Minimal 10% guru berpendidikan
S2/S3 dari Perguruan Tinggi yang
program studinya berakreditasi A
untuk SD/MI
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 Minimal 20% guru berpendidikan
S2/S3 dari Perguruan Tinggi yang
program studinya berakreditasi A
untuk SMP/MTs.

 Minimal 30% guru berpendidikan
S2/S3 dari Perguruan Tinggi yang
program studinya berakreditasi A
untuk SMA/SMK/MA/MAK

6. Standar Tenaga
Kependidikan

Memenuhi Standar
Tenaga Kependidikan

 Kepala Sekolah berpendidikan S2
dari perguruan tinggi yang
program studinya berakreditasi A
dan telah menempuh pelatihan
kepala sekolah dari lembaga
kepala sekolah yang diakui oleh
pemerintah

 Kepala Sekolah mampu
berbahasa Inggris

 Kepala Sekolah memiliki visi dan
misi internasional, mampu
membangun jejaring
internasional, memiliki
kompetensi majerial, serta jiwa
kepemimpinan dan
entrepreneural yang kuat

7. Standar Sarana
dan Prasarana

Memenuhi Standar
Sarana dan Prasarana

 Setiap ruang kelas dilengkapi
sarana pembelajaran berbasis TIK

 Sarana perpustakaan telah
dilengkapi dengan sarana digital
yang memberikan akses ke
sumber pembelajaran berbasis
TIK di seluruh dunia

 Dilengkapi dengan ruang
multimedia, ruang unjuk seni dan
budaya, fasilitas olahraga, klinik
dan lain sebagainya

8. Standar
Pengolahan

Memenuhi Standar
Pengolahan

 Merahi sertifikat ISO 9001 versi
2000 atau sesudahnya dan ISO
14000

 Merupakan sekolah multi-kultural
 Menjalin hubungan “sister

school” dengan sekolah bertaraf
internasional di luar negeri

 Sekolah terbebas dari narkoba,
rokok, kekerasan (bullying)
kriminal, pelecehan, seksual dan
lain-lain

 Menerapkan prinsip kesetaraan
gender dalam segala aspek
pengelolaan sekolah
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 Meraih mendali/ penghargaan
internasional pada berbagai
kompetensi sains, matematika,
teknologi, seni dan olahraga

9. Standar
Pembiayaan

Memenuhi Standar
Pembiayaan

Menerapkan model pembiayaan
yang efesien untuk mencapai
berbagai target indikator kunci
tambahan

Sumber : Pedoman  Penjamin Mutu Sekolah/Madrasah bertaraf Internasional
Pada Jenjang Pendidikan dasar dan Menengah.

Berdasarkan data-data yang dihimpun oleh peneliti bahwa SMP Negeri 2

Bandar Lampung sudah menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan

(KTSP) dan telah berakreditasi A dari Badan Akreditasi Sekolah (BAS)

namun dalam memenuhi standar Indikator Kinerja Kunci Tambahan (IKKT)

SBI SMP negeri 2 Bandar Lampung belum memenuhi syarat karena belum

mendapatkan akreditasi dari badan akreditasi sekolah pada salah satu negara

Organization for Economic Co-operation and Depelopment (OECD) dan/atau

negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang

pendidikan.

Dilihat dari segi lokasi dari SMP Negeri 2 Bandar Lampung sangatlah

strategis karena mudah dilalui oleh alat transportasi, merupakan daerah yang

maju dan mendukung, dikelilingi perumahan penduduk dengan strata

mayoritas menengah, banyaknya masyarakat yang menitipkan putra/putri

mereka ke SMP Negeri 2 Bandar Lampung, dan berbagai prestasi telah diraih

oleh SMP Negeri 2 Bandar Lampung.

Dan bila dilihat dari standar isi SMP Negeri 2 Bandar Lampung telah

menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) namun dalam
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memenuhi standar Indikator Kinerja Kunci Tambahan (IKKT) SBI SMP

negeri 2 Bandar Lampung belum memenuhi standar karena SMP negeri 2

Bandar Lampung belum mempunyai kurikulum yang mengacu kepada

kurikulum salah satu negara Organization for Economic Co-operation and

Depelopment (OECD) dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai

keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan, serta belum menerapkan

sistem administrasi akademik berbasis teknologi informasi dan komunikasi

(TIK) di mana setiap saat siswa dapat mengakses transkripnya masing-

masing.

Dilihat dari standar kompetensi lulusan, SMP Negeri 2 Bandar Lampung

telah memenuhi standar kompetensi lulusan dengan baik karena mutu lulusan

SMP Negeri 2 sangatlah bagus sebab banyak lulusan dari SMP Negeri 2

Bandar Lampung telah diterima di SMA unggulan baik di dalam maupun di

luar Lampung, telah diterima di SMA bertaraf internasional baik di dalam

maupun di luar Lampung, serta memiliki life skill. Namun dalam memenuhi

standar Indikator Kinerja Kunci Tambahan (IKKT) SBI SMP negeri 2 Bandar

Lampung belum memenuhi syarat karena siswa lulusan SMP negeri 2 Bandar

Lampung ijasahnya masih sama dengan anak-anak reguler dan para lulusan

SMP Negeri 2 Bandar Lampung tidak bisa melanjutkan pendidikannya pada

jenjang SMA ke luar negeri hanya bisa di Indonesia saja.

Dilihat dari segi standar proses pembelajaran SMP Negeri 2 Bandar Lampung

telah sudah memenuhi standar nasional pendidikan (SNP) yaitu

melaksanakan kegiatan pembuatan perangkat pembelajaran yang terdiri dari
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silabus dan RPP, dalam proses pembelajaran pada semua mata pelajaran telah

menjadi teladan atau rujukan bagi sekolah lainnya dalam pengembangan

akhlak mulia, budi pekerti luhur, kepribadian inggul, kepemimpinan, jiwa

patriot, dan jiwa inovator serta dalam pembelajaran mata kelompok sains dan

matematika telah menggunakan bahasa Inggris, sementara pembelajaran mata

pelajaran lainnya kecuali bahasa asing hanya menggunakan bahasa Indonesia.

Namun dalam memenuhi standar Indikator Kinerja Kunci Tambahan (IKKT)

SBI SMP negeri 2 Bandar Lampung belum memenuhi syarat karena SMP

negeri 2 Bandar Lampung dalam melaksanakan proses pembelajaran belum

diperkaya dengan model-model proses pembelajaran sekolah unggul dari

negara anggota (OECD) dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai

keunggulan dalam bidang pendidikan serta belum mererapkan proses

pembelajaran TIK pada semua mata pelajaran.

Selain itu juga, dilihat dari segi sarana dan prasarana sudah memenuhi standar

nasional pendidikan (SNP) penyelenggaraan pendidikan sekolah bertaraf

internasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional

Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana serta standar

Indikator Kinerja Kunci Tambahan (IKKT) karena setiap ruang kelas

dilengkapi sarana pembelajaran berbasis TIK. Namun apabila dilihat dari

standar Indikator Kinerja Kunci Tambahan (IKKT) SBI SMP negeri 2 Bandar

Lampung masih belum memenuhi syarat karena sarana perpustakaan belum

dilengkapi dengan sarana digital yang memberikan akses ke sumber

pembelajaran berbasis TIK di seluruh dunia, belum dilengkapi dengan ruang
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multimedia, ruang unjuk seni dan budaya, fasilitas olahraga, klinik dan lain

sebagainya.

Keadaan sarana dan prasarana SMP Negeri 2 Bandar Lampung dapat dilihat

pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Keadaan Sarana dan Prasaran SMP Negeri 2 Bandar Lampung
Tahun Pelajaran 2009-2010.

No. Jenis Ruangan Jumlah Luas ( 2) Kondisi

1. Teori/Kelas 18 1.060 Baik
2. Lab. IPA 1 99 Baik
3. Lab. Bahasa 1 56 Baik
4. Lab. Komputer 1 56 Baik
5. Perpustakaan 1 63 Baik
6. Kepala Sekolah 1 28 Baik
7. Wakil Kepala Sekolah 1 28 Baik
8. Guru 1 88 Baik
9. TU 1 72 Baik
10. BP/BK 1 28 Baik
11. UKS 1 28 Baik
12. KM/WC Guru 2 4 Baik
13. KM/WC Siswa 4 4 Baik
14. Pesuruh/Penjaga 1 21 Baik
15. Gudang 1 21 Baik

16. Musolah 1 88 Baik
17. Kantin 1 36 Kurang Baik
18. Kebun Sekolah 1 56 Baik
19. Lahan Parkir 1 82 Baik
20. Lapangan Basket 1 50 Baik
21. Lapangan Voli 1 50 Baik
22. Kantor 1 45 Baik
23. Water Pompa 1 15 Baik

Sumber Data : Tata Usaha SMP Negeri 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran
2009-2010.

Dilihat dari segi standar penilaian sudah memenuhi standar nasional

pendidikan (SNP) penyelenggaraan pendidikan sekolah bertaraf internasional

namun apabila dilihat dari standar Indikator Kinerja Kunci Tambahan (IKKT)
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SBI SMP negeri 2 Bandar Lampung masih belum memenuhi syarat karena

belum diperkaya dengan model penilaian sekolah unggul dari negara anggota

(OECD) dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu

dalam bidang pendidikan.

Dilihat dari segi standar pengelolaan sudah memenuhi standar nasional

pendidikan (SNP) penyelenggaraan pendidikan sekolah bertaraf internasional

karena merupakan sekolah multi-kultural, menerapkan prinsip kesetaraan

gender dalam segala aspek pengelolaan sekolah, dan sekolah terbebas dari

narkoba, rokok, kekerasan (bullying) kriminal, pelecehan, seksual dan lain-

lain. Namun apabila dilihat dari standar Indikator Kinerja Kunci Tambahan

(IKKT) SBI SMP negeri 2 Bandar Lampung masih belum memenuhi syarat

karena belum merahi sertifikat ISO 9001 versi 2000 atau sesudahnya dan ISO

14000, belum menjalin hubungan “sister school” dengan sekolah bertaraf

internasional di luar negeri atau salah satu negara Organization for Economic

Co-operation and Depelopment (OECD) dan/atau negara maju lainnya yang

mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan, dan belum meraih

mendali/penghargaan internasional pada berbagai kompetensi sains,

matematika, teknologi, seni dan olahraga.

Selanjutnya dilihat dari standar pendidik dan tenaga kependidikan, keadaan

kualifikasi akademik guru dan tenaga kependidikan lainnya sudah memadai

untuk guru dan tenaga kependidikan bertaraf internasional, karena standar

kualifikasi akademik untuk guru dan tenaga kependidikan di SMP Negeri 2

Bandar Lampung sebagian besar adalah sarjana (S-1). Adapun keadaan
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kualifikasi akademik guru dan tenaga kependidikan di SMP Negeri 2 Bandar

Lampung dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. Kualifikasi Tenaga Kependidikan di SMP Negeri 2 Bandar
Lampung Tahun Pelajaran 2009-2010.

Status Ijasah Tertinggi Jumlah
Kepegawaian S2 S1 D3 D2 D1 SMA SMP Seluruh

Kepala Sekolah 1 - - - - - - 1
Guru Tetap - 43 4 3 2 - - 52
Guru Tidak Tetap - - - - - - - -
TU/Karyawan Tetap - 5 - - - - - 5
TU/Karyawan Honor - - - 1 1 7 2 11
Jumlah 1 49 4 4 3 7 2 69

Sumber Data :  Tata Usaha SMP Negeri 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran
2009-2010.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah guru tetap ada 52

orang. Dari jumlah tersebut, baru diketahui bahwa 71% guru tetap di SMP

Negeri 2 Bandar Lampung  telah memenuhi standar kualifikasi akademik SBI

guru SMP, yaitu strata satu (S-1) atau sarjana dari perguruan Tinggi yang

program studinya berakreditasi A. Itu berarti guru-guru di SMP Negeri 2

Bandar Lampung hampir 100% dapat menguasai bahasa Inggris dengan baik.

Dan guru sains, matematika dan tekniologi mampu mengajar dengan bahasa

Inggris, serta Kepala Sekolah mampu berbahasa Inggris, Kepala Sekolah

memiliki visi dan misi internasional, mampu membangun jejaring

internasional, memiliki kompetensi majerial, serta jiwa kepemimpinan dan

entrepreneural yang kuat. Namun apabila kita melihat tebel diatas maka

pendidik dan tenaga kependidikan SMP negeri 2 Bandar Lampung belum

memenuhi standar Indikator Kinerja Kunci Tambahan (IKKT) SBI karena

karena sebagian besar guruu SMP Negeri 2 Bandar Lampung masih belum

mampu memfasilitasi pembelajaran berbasis TIK, Kepala Sekolah hanya
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berpendidikan S-1 belum berpendidikan S-2 dari perguruan tinggi yang

program studinya berakreditasi A dan telah menempuh pelatihan kepala

sekolah dari lembaga kepala sekolah yang diakui oleh pemerintah.

Dan dilihat dari segi standar pembiayaan sudah memenuhi standar nasional

pendidikan (SNP) penyelenggaraan pendidikan sekolah bertaraf internasional

namun apabila dilihat dari standar Indikator Kinerja Kunci Tambahan (IKKT)

SBI SMP negeri 2 Bandar Lampung masih belum memenuhi syarat karena

belum menerapkan model pembiayaan yang efesien untuk mencapai berbagai

target indikator kunci tambahan. Dilihat dari segi lahan tanah, SMP Negeri 2

Bandar Lampung kurang memenuhi standar pelaksanaan sekolah bertaraf

internasional karena luas tanah SMP Negeri 2 Bandar Lampung tidak

mencapi 5000 2(meter persegi), yaitu hanya 3256 2 (meter persegi).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian

mengetahui Program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di SMP Negeri

2 Bandar Lampung, yaitu bagaimana SMP Negeri 2 Bandar Lampung dapat

menjalankan program pelaksanaan sesuai standar nasional pendidikan (SNP)

dan standar indikator kinerja kunci minimal (IKKM) dan indikator kinerja

kunci tambahan (IKKT) yang ditetapkan dengan keterbatasan sumber

pendanaan yang dimiliki.
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dan pengamatan yang

penulis lakukan dapat di identifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan hasil penilaian  rintisan sekolah bertaraf

internasional (RSBI) di SMP Negeri 2 Bandar Lampung?

2. Bagaimana fasilitas yang ada dalam pelaksanaan rintisan sekolah bertaraf

internasional di SMP Negeri 2 Bandar Lampung?

3. Bagaimana kurikulum yang telah diterapkan dalam pelaksanaan rintisan

sekolah bertaraf internasional di SMP Negeri 2 Bandar Lampung?

4. Bagaimanakah hasil penilaian atau evaluasi pelaksanaan rintisan sekolah

bertaraf internasional di SMP Negeri 2 Bandar Lampung?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah agar

permasalahan yang akan diteliti tidak terlalu luas maka peneliti membatasi

permasalahan ini pada “Evaluasi pelaksanaan rintisan sekolah bertaraf

internasional di SMP Negeri 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2009-

2010”.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka perumusan masalah dalam

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : ”Bagaimanakah hasil

penilaian atau evaluasi pelaksanaan rintisan sekolah bertaraf internasional di

SMP Negeri 2 Bandar Lampung”.
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan hasil evaluasi

pelaksanaan rintisan sekolah bertaraf internasional di SMP Negeri 2

Bandar Lampung apakah telah berjalan sesuai dengan standar minimum

pelaksanaan rintisan sekolah bertaraf internasional.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini secara teoritis berguna untuk mengembangkan konsep-

konsep ilmu pendidikan khususnya PPKn, karena setiap warga

negara berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah

dalam hal pendidikan.

b.    Kegunaan Secara Praktis

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan informasi dan bahan pertimbangan bagi

institusi/sekolah yang telah melaksanakan program pendidikan

bertaraf internasional.

2. Sebagai bahan masukan untuk sekolah agar lebih

mengembangkan dan meningkatkan kompetensinya dalam

menyelenggarakan pendidikan khususnya pendidikan bertaraf

internasional.
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3. Menambah pengetahuan dan wawasan serta kreativitas bagi

penulis untuk menyelenggarakan pendidikan yang lebh baik lagi

khususnya pendidikan yang berorientasi pada pendidikan yang

bertaraf internasional.

4. Sebagai salah satu referensi atau sumber pustaka bagi semua

Pihak yang akan melakukan penelitian lanjut, baik dari praktisi

pendidikan maupun dari non pendidikan tentang evaluasi

pelaksanaan rintisan sekolah bertaraf internasional.

F. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu Pendidikan Pancasila

dan Kewarganegaraan yang termasuk dalam wilayah kajian pendidikan

kewarganegaraan, karena setiap warga negara berhak mendapatkan

pelayanan yang terbaik dari pemerintah terutama dalam hal pendidikan.

2. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Ruang lingkup objek dalam penelitian ini adalah evaluasi pelaksanaan

rintisan sekolah bertaraf internasional di SMP Negeri 2 Bandar

Lampung.
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3. Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Ruang lingkup subjek dalam penelitian ini adalah program pelaksanaan

rintisan sekolah bertaraf internasional di SMP Negeri 2 Bandar

Lampung.

4. Ruang Lingkup Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Bandar Lampung dengan

alamat di Jalan Jendral Sudirman No. 108 Rawalaut, Kecamatan

Tanjungkarang Timur, Kotamadya Bandar Lampung.

5. Ruang Lingkup Waktu Penelitian

Ruang lingkup waktu penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya

surat Izin Penelitian Pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan

Ilmu Pendidikan Universitas Lampung sampai dengan selesainya

penelitian ini.


