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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Pengertian Evaluasi

Evaluasi berasal dari kata evaluation (bahasa Inggris). Kata tersebut

diserap ke dalam pembendaharaan istilah bahasa Indonesia dengan tujuan

mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia

menjadi “evaluasi”. Istilah evaluasi dapat juga diartikan sebagai penilaian

atau pengukuran. Istilah “penilaian” merupakan kata benda dari “nilai”.

Sedangkan pengertian “pengukuran” mengacu pada kegiatan

membandingkan sesuatu hal dengan satuan ukuran tertentu, sehingga

sifatnya menjadi kuantitatif.

James E. Anderson (Budi winarno, 2004:166) mengemukakan pengertian

evaluasi adalah “kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian

kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak”.

Sondang P. Siagian (1985:141) mengemukakan evaluasi sebagai “proses

pengukuran dan perbandingan daripada hasil pekerjaan yang nyatanya

dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai”.



25

Menurut Arikunto (2001:3) evaluasi adalah “hal yang meliputi kegiatan

mengukur dan menilai. Mengukur adalah membandingkan sesuatu

dengan satu ukuran, sedangkan menilai adalah mengambil suatu

keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik atau buruk. Evaluasi

(evaluation) berarti menilai (tetapi dilakukan dengan mengukur terlebih

dahulu)”.

Selanjutnya The joint committee on Standars For Educational Evaluation

(1994), mendefinisikan bahwa “evaluasi sebagai kegiatan investigasi

yang sistematis tentang keberhasilan suatu tujuan”. Sedangkan Djaali,

Mulyono dan Ramli (2000) mendefinisikan bahwa “evaluasi sebagai

proses menilai sesuatu berdasarkan standar objektif yang telah ditetapkan

kemudian diambil keputusan atas obyek yang dievaluasi”.

Rutman and Mowbray (1983), mendefinisikan “evaluasi adalah

penggunaan metode ilmiah untuk menilai implementasi dan outcomes

suatu program yang berguna untuk proses membuat keputusan”.

Chelimsky (1989), mendefinisikan evaluasi adalah “suatu metode

penelitian yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi dan

efektifitas suatu program”.

Wirawan (2006) evaluasi adalah “proses mengumpulkan dan menyajikan

informasi mengenai objek evaluasi, menilainya dengan standar evaluasi

dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek

evaluasi”.
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Dengan demikian yang dimaksud dengan evaluasi adalah kegiatan untuk

mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya

informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat

dalam mengambil sebuah keputusan.

Dalam melakukan pengukuran atau penilaian terhadap suatu program

atau pekerjaan diperlukan suatu alat evaluasi yang tepat, sehingga

diperlukan jenis alat evaluasi yang sesuai dengan karakteristik program

yang akan diukur.

Evaluasi program adalah langkah awal dalam supervisi, yaitu

mengumpulkan data yang tepat agar dapat dilanjutkan dengan pemberian

pembinaan yang tepat pula. Evaluasi program sangat penting dan

bermanfaat terutama bagi pengambil keputusan. Alasannya adalah

dengan masukan hasil evaluasi program itulah para pengambil

keputusan akan menentukan tindak lanjut dari program yang sedang atau

telah dilaksanakan.

2. Pengertian Program

Ada dua pengertian untuk istilah “program”, yaitu pengertian secara

khusus dan umum. Menurut pengertian secara umum, program dapat

diartikan sebagai “rencana”. Menurut Arikunto dan Cepi, (2004) apabila

program ini langsung dikaitkan dengan evaluasi program maka program

didefinisikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan

realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam



27

proses yang berkesinambungan, dan yang terjadi dalam suatu organisasi

yang melibatkan sekelompok orang.

Ada tiga pengertian penting dan perlu ditekankan dalam menentukan

program, yaitu :

1. realisasi atau implementasi suatu kebijakan

2. terjadi dalam waktu relatif lama bukan kegiatan tunggal tetapi

jamak-berkesinambungan

3. terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Sebuah program bukan hanya kegiatan tunggal yang dapat diselesaikan

dalam waktu singkat, tetapi merupakan kegiatan yang berkesinambungan

karena melaksanakan suatu kebijakan. Oleh karena itu, sebuah program

dapat berlangsung dalam kurun waktu yang relatif lama.

Pengertian program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan maka

program merupakan sebuah sistem, yaitu rangkaian kegiatan yang

dilakukan bukan hanya satu kali tetapi berkesinambungan. Pelaksanaan

program selalu terjadi di dalam suatu organisasi yang artinya harus

melibatkan sekelompok orang. Pengertian program yang dikemukakan di

atas adalah pengertian secara umum. Karena dalam kehidupan, terdapat

juga program yang berlangsung hanya dalam waktu singkat, misalnya

program peringatan Hari Pahlawan. Upacara peringatan ini dapat

diklasifikasikan sebagai program karena mengandung beberapa

komponen dan dirancang melalui serangkaian rapat, tetapi

melaksanakannya hanya sebentar.
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3. Pengertian Rintisan SBI

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. Di samping itu, SBI juga mampu mengembangkan

budaya sekolah dan lingkungan sekolah yang mendukung ketercapaian

standar internasional dari berbagai aspek tersebut.

Direktorat Pembinaan SMP bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi

dan Kabupaten/Kota pada dasarnya bertugas untuk melaksanakan uji

coba atau melaksanakan pembinaan awal menuju sekolah yang bertaraf

internasional, yang selanjutnya secara bertahap dapat mencapai standar

sekolah yang benar-benar bertaraf internasional. Oleh karena itu dalam

kurun waktu selama pembinaan tersebut, sekolah ditetapkan sebagai

rintisan untuk meyelenggarakan sistem pendidikan yang bertaraf

internasional, yang selanjutnya disebut dengan Rintisan SBI. Apabila

sekolah telah memenuhi kriteria sebagai SBI secara penuh, maka

selanjutnya disebut dengan SBI (tidak lagi sebagai rintisan).

Jadi “rintisan” memberikan makna hanya bersifat sementara, sehingga

rintisan SBI adalah juga bersifat sementara saja. Pada saatnya nanti akan

menjadi SBI secara penuh.
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4. Sekolah Bertaraf Internasional

a. Pengertian Sekolah Bertaraf Internasional

Sekolah Bertaraf Internasional adalah satuan pendidikan yang

diselenggarakan dengan menggunakan Standar Nasional Pendidikan

(SNP) dan diperkaya dengan standar salah satu negara anggota

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)

dan/atau negara maju lainnya. SNP adalah standar minimal yang

harus dipenuhi oleh satuan pendidikan meliputi standar kompetensi

lulusan, isi, proses, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan,

sarana dan prasarana, pengolahan, dan pembiayaan. Sedangkan

pengayaan dengan standar negara maju dapat berupa penyesuaian,

penguatan, pengayaan, pengembangan, perluasan, dan pendalaman

pada peningkatan mutu pendidikan yang mengacu pada standar mutu

pendidikan bertaraf internasional.

Kemudian menangkap pengertian dari Direktorat Pembinaan SMP

(2007 : 5), yang merumuskan bahwa SBI adalah “Sekolah

Berstandar Nasional yang didalamnya terdapat Standar Nasional

Pendidikan dimana meliputi standar kompetensi lulusan, isi, proses,

pendidik dan tenaga pendidikan, dana, pengelolaan dan penilaian

diakumulasi dengan faktor pengembangan, perluasan dan pengayaan

serta pendalaman yang didapat melalui pengadaptasian terhadap

standar pendidikan di dalam maupun diluar negeri yang pada

akhirnya mutu dari sekolah tersebut diakui secara internasional”.
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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 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”.
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b. Landasan Hukum Pelaksanaan  Sekolah Bertaraf Internasional

Menurut Panduan Penyelenggaraan Program Rintisan Sekolah

Bertaraf Internasional (2007 : 6), pengembangan program rintisan

sekolah bertaraf internasional di Indonesia menggunakan landasan

hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31.

2. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional dalam pasal 50 ayat (3) bahwa

“Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan

sekurang-kurangnya satu sekolah pada semua jenjang

pendidikan untuk dikembangkan menjadi sekolah yang bertaraf

internasional”.

3. Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah.

4. Undang-Undang RI Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan

Dosen.

6. Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2000 tentang Program

Pembangunan Nasional.

7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan (SNP) dalam Pasal 61 Ayat (1)

menyatakan bahwa “Pemerintah bersama-sama pemerintah

daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu sekolah
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pada jenjang pendidikan dasar dan sekurang-kurangnya satu

sekolah pada jenjang pendidikan menengah untuk

dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional”.

8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah

daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 tentang

Pendanaan Pendidikan.

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006

tentang Standar Isi.

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2006

tentang Standar Kompetensi Lulusan.

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007

sebagai penyempurnaan Peraturan Menteri pendidikan Nasional

24 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas Nomor 22

dan 23 Tahun 2006.

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 tahun 2007

sebagai penyempurnaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Nomor 24 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas

Nomor 22 dan 23 Tahun 2006.

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 tahun 2007

tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah.

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2007

tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.
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16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007

tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025

mengatur perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai

arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan

dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil

dan makmur.

18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Sertifikasi Bagi

Guru Dalam Jabatan.

19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007

tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan

Dasar dan Menengah.

20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2007

tentang Standar Penilaian Pendidikan.

21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007

tentang Standar Sarana Prasarana Sekolah SD-MI, SMP-MTS,

dan SMA-MA.

22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 tahun 2007

tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan

Menengah.

23. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru.

24. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun

2005-2009 menyatakan bahwa untuk meningkatkan daya saing
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bangsa, perlu dikembangkan sekolah bertaraf internasional pada

tingkat kabupaten/kota melalui kerjasama yang konsisten antara

pemerintah dengan pemerintah kabupaten/kota yang

bersangkutan.

25. Kebijakan Departemen Pendidikan Nasional (Tahun 2007)

tentang Pedoman Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Bertaraf

Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah,

antara lain pada halaman 10 disebutkan “.........diharapkan

seluruh pemangku kepentingan untuk menjabarkan secara

operasional sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan

Sekolah/Madrasah bertaraf internasional...”.

26. Keputusan Mendinas RI Nomor 44/U/2002 tanggal 2 April 2002

tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

c. Visi dan Misi Sekolah Bertaraf Internasional

Visi dan misi RSBI merupakan bagian integral dari usaha

mwujudkan tujuan pendidikan nasional sekaligus sebagai strategi

peningkatan mutu. Merunjuk pada amanat Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Departemen

Pendidikan Nasional menetapkan visi pendidikan nasional :

“Terwujudnya  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
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selalu berubah”.

Sedangkan  Direktorat Pembinaan SMA menetapkan visi

pengembangan SMP sebagai berikut : “Terwujudnya instansi

profesional, akuntabel, kuat dan berwibawa sebagai pendorong

menuju SMA mandiri berskala nasional dan internasional

Sementara itu visi dan misi sekolah bertaraf internasional adalah

sebagai berikut :

1.    Visi SBI

Visi SBI dirancang agar memenuhi tiga indikator, yaitu :

a. Mencirikan wawasan kebangsaan,

b. Memberdayakan seluruh potensi kecerdasan (multiple

inteligencies).

c. Meningkatkan daya saing global

2. Misi SBI

Misi SBI merupakan jabaran visi SBI yang dirancang untuk

dijadikan referensi dalam menyusun/mengembangkan rencana

program kegiatan, indikator untuk menuyun misi ini terangkum

pada akronim SMART : 1. Specific (spesifik), 2. Measurable

(dapat dirukur), 3. Achievable (dapat dicapai), 4. Realistic (dapat

dilaksanakan), 5. Time Bound (ditentukan batas waktunya).

Misi direalisasikan melalui kebijakan, rencana, program, dan

kegiatan yang disusun secara cermat, tepat, dan berbasis kepada

sekolah bertaraf internasional.
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d. Model Pengembangan SBI

Terdapat 4 (empat) model pengembangan SBI yaitu :

1. Model Sekolah Baru (Newly Developed)

Dalam model ini, SBI yang didirikan dengan segala isi dan

fasilitasnya adalah baru. Dimana diharapkan untuk menjadi SBI

yang baru harus mempunyai semua yang bertaraf internasional,

baik guru, siswa, kepala sekolah, sarana prasarana, dana,

maupun kurikulum yang akan diterapkan dengan asumsi bahwa

bila kita membangun sekolah yang ada untuk dijadikan SBI

kemungkinan tingkat kesiapan keseluruhan elemen baik input,

proses dan outpunya masih rendah.

2. Model Pengembangan Sekolah Yang Ada (Existing
Developed)

Maksudnya adalah pengembangan SBI untuk sekolah yang telah

ada dapat dilaksanakan, yaitu khusus sekolah yang telah

memiliki kepala sekolah dan guru yang profesional, sarana

prasarana yang memadai untuk pengembangan ke taraf

internasional. Hambatan yang didapat dalam model ini adalah

meningkatkan kualitas guru, sistem manajemen dan budaya

sekolah yang harus disadari sedini mungkin.

3. Model terpadu

Adalah dengan dibangunnya sekolah terpadu yaitu SD, SMP,

SMA dan SMK dalam satu komplek dan satu manajemen.

Dengan model ini sekolah dapat dipimpin oleh 1 (satu) kepala
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sekolah untuk seluruh satuan pendidikan atau 1 (satu) satuan

pendidikan dipimpin oleh 1 (satu) kepala sekolah.

4. Model Kemitraan

Model ini diharapkan SBI yang dipilih dari sekolah yang ada

dapat bermitra dengan salah satu sekolah di luar negeri yang

memiliki reputasi internasional. Dengan adanya kemitraan

diharapkan sekolah tersebut dapat menerapkan model bertaraf

internasional, contoh : twins program atau sister school, dan

lain-lain.

e. Tujuan Pengembangan Program Rintisan SBI

Adapun tujuan pengembangan program rintisan SBI adalah sebagai

berikut :

1. Tujuan Umum

Pengembangan program rintisan SBI bertujuan meningkatkan

kinerja sekolah dalam mewujudkan situasi belajar dan proses

pembelajaran untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional

secara optimal dalam mengembangkan manusia yang beriman

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga

negara yang demokratis serta bertanggung jawab, dan memiliki

daya saing pada taraf internasional.
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2. Tujuan Khusus

Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dalam menyiapkan

lulusan SMP yang memiliki kompetensi seperti yang tercantum

di dalam Standar Kompetensi Lulusan yang memenuhi standar

kompetensi lulusan berdaya saing pada taraf internasional yang

memiliki karakter sebagai berikut :

a. Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan serta berakhlak

mulia.

b. Meningkatnya kesehatan jasmani dan rohani.

c. Meningkatnya mutu lulusan standar yang lebih tinggi dari

pada standar kompetensi lulusan nasional.

d. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

e. Siswa termotivasi umtuk belajar mandiri, berpikir kritis dan

kreatif, dan inovatif.

f. Mampu memecahkan masalah secara efektif.

g. Meningkatkan kecintaan pada persetuan dan kesatuan

bangsa.

h. Menguasai penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan

benar.

i. Membangun kejujuran, objektivitas, dan tanggung jawab.

j. Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan atau

bahasa asing lainnya secara efektif.

k. Siswa memiliki daya saing melanjutkan pendidikan bertaraf

internasional.
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l. Mengikuti sertifikasi internasional.

m. Meraih mendali tingkat internasional.

n. Dapat bekerja pada lembaga internasional.

f. Perencanaan Program Rintisan SBI

Perencanan program Rintisan SBI yang merupakan realisasi dari

misi, dituangkan dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS). Adapun

langkah-langkah penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS) adalah

sebagai berikut:

1. Evaluasi Diri

Sekolah Rintisan SBI perlu melakukan evaluasi diri untuk

mengetahui tingkat kesiapan. Evaluasi diri dilakukan dengan

membandingkan antara kondisi ideal yang diinginkan dengan

kondisi nyata sekolah saat ini. Melalui evaluasi diri akan

diketahui kekuatan dan kelemahan setiap komponen sekolah.

Hasil evaluasi diri digunakan sebagai dasar untuk menyusun

Rencana Kerja Sekolah (RKS) yang meliputi Rencana Strategis

(Rencana Kerja Sekolah dalam kurun waktu sampai 5 tahun)

dan Rencana Kerja Tahunan/Rencana Opersional.

2. Penyusunan RKS

Rencaca Kerja Sekolah (RKS) disusun oleh Tim Pengembang

SBI dan diketahui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

RKS disusun berdasarkan kebutuhan sekolah, dan berdasarkan

renstra kabupaten/kota, propinsi serta renstra pusat (Depdiknas).
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5.    Standar Pelaksanaan Rintisan SBI

Adapun standar minimal Sekolah Bertaraf Internasional terdiri dari

Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP merupakan komponen

minimal untuk menyelenggarakan rintisan sekolah bertaraf

interrnasional. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) 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”. Sedangkan di

dalam PP No. 19 Tahun 2005, pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa

“ruang lingkup standar nasional pendidikan meliputi : standar isi, standar

proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga

kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengolahan, standar

pembiayaan dan standar penilaian pendidikan”.

a. Standar Isi

Menurut PP No. 19 Tahun 2005, pasal 1 ayat (5) yang dimaksud

dengan standar isi adalah “ruang lingkup materi dan tingkat

kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi

tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata perlajaran dan

silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada

jenjang dan jenis pendidikan tertentu”. Dijelaskan lebih lanjut dalam

Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan

Pendidikan Dasar dan Menengah pasal 1 ayat (1) menyebutkan

bahwa “Standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah
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mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal

untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis

pendidikan tertentu”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa

“kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus

pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas : kelompok

mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran

kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran ilmu

pengetahuan dan teknologi, kelompok mata pelajaran estetika,

kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan”.

Cakupan setiap kelompok mata pelajaran untuk jenjang pendidikan

menengah (SMP) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. Cakupan Kelompok Mata Pelajaran SMP

No Kelompok Mata
Pelajaran

Cakupan

1. Agama dan Akhlak Mulia Kelompok mata pelajaran agama
dan akhlak mulia dimaksudkan
untuk membentuk peserta didik
menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa serta berakhlak mulia.
Akhlak mulia mencakup etika, budi
pekerti, atau moral sebagai
perwujudan dari pendidikan agama.



42

2. Kewarganegaraan dan
Kepribadian

Kelompok mata pelajaran
kewarganegaraan dan kepribadian
dimaksudkan untuk peningkatan
kesadaran dan wawasan peserta
didik akan status, hak, dan
kewajibannya dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara, serta peningkatan
kualitas dirinya sebagai manusia.

3. Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi

Kelompok mata pelajaran ilmu
pengetahuan dan teknologi pada
SMP/MTs/SMPLB dimaksudkan
untuk memperoleh kompetensi
dasar ilmu pengetahuan dan
teknologi serta membudayakan
berpikir ilmiah secara kritis, kreatif
dan mandiri.

4. Estetika Kelompok mata pelajaran estetika
dimaksudkan untuk meningkatkan
sensitivitas, kemampuan
mengekspresikan dan kemampuan
mengapresiasi keindahan dan
harmoni.

5. Jasmani, Olahraga dan
Kesehatan

Kelompok mata pelajaran jasmani,
olahraga dan kesehatan pada
SMP/MTs/SMPLB dimaksudkan
untuk meningkatkan potensi fisik
serta membudayakan sportivitas
dan kesadaran hidup sehat.

Sumber : Lampiran Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tanggal
23 Mei 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikam
Dasar dan Menengah Halaman 2.

b. Standar Proses

Menurut PP No. 19 Tahun 2005, pasal 1 ayat (6) yang dimaksud

dengan standar proses adalah “standar nasional pendidikan yang

berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan

pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan”. Menurut

PP No. 19 Tahun 2005, pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa
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“Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi

peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang

cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan

bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Sedangkan Menurut PP No. 19 Tahun 2005, pasal 19 ayat (3)

menyebutkan bahwa “Setiap satuan pendidikan melakukan

perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran,

penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran

untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien”.

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana

pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan

pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan

penilaian hasil belajar. Sedangkan pelaksanaan proses pembelajaran

harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan

beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks

pelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta

didik setiap pendidik dengan mengembangkan budaya membaca dan

menulis. Kemudian teknik penilaian sebagaimana dimaksud dapat

berupa tes tertulis, observasi, tes praktek, dan penugasan

perseorangan atau kelompok.

Sedangkan menurut Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 pasal 1

ayat (1) menyebutkan bahwa “standar proses untuk satuan
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pendidikan dasar dan menengah mencakup perencanaan proses

pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil

pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran”. Perencanaan

proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan

pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, standar

kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian

kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode

pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan

sumber belajar. Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi

dari RPP. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan,

kegiatan inti dan kegiatan penutup. Sedangkan penilaian dilakukan

oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat

pencapaian kompetensi peserta didik, serta digunakan sebagai bahan

penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses

pembelajaran. Kemudian pengawasan proses pembelajaran yang

dilakukan berupa : pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan

tindak lanjut.

c. Standar Kompetensi Lulusan

Menurut PP No. 19 Tahun 2005, pasal 1 ayat (4) yang dimaksud

dengan standar kompetensi lulusan adalah “kualifikasi kemampuan

lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan”.

Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian

dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan
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yang meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau

kelompok mata pelajaran. Kompetensi lulusan untuk mata pelajaran

bahasa menekankan pada kemampuan membaca dan menulis yang

sesuai dengan jenjang pendidikan. Standar kompetensi lulusan pada

satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan

kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta

keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih

lanjut.

Dijelaskan lebih lanjut, dalam Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 tentang Standar

Kompetensi Lulusan (SKL) untuk Satuan Pendidikan Dasar dan

Menengah, pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “Standar

Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah

digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan

peserta didik”. Sedangkan dalam ayat (2) dijelaskan bahwa “Standar

Kompetensi Lulusan tersebut meliputi standar kompetensi lulusan

minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi

lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi

lulusan minimal mata pelajaran”.
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Menurut Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor

23 Tahun 2006 tanggal 23 Mei 2006 (2006:1), Standar Kompetensi

Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP) pada

SMP/MTs/SMPLB/Paket B adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan Agama

a. Menerapkan tata cara membaca Al-qur’an menurut
tajwid, mulai dari cara membaca “Al”- Syamsiyah dan
“Al”- Qomariyah sampai kepada menerapkan hukum
bacaan mad dan waqaf

b. Meningkatkan pengenalan dan keyakinan terhadap aspek-
aspek rukun iman mulai dari iman kepada Allah sampai
kepada iman pada Qadha dan Qadar serta Asmaul Husna

c. Menjelaskan dan membiasakan perilaku terpuji seperti
qanaah dan tasawuh dan menjauhkan diri dari perilaku
tercela seperti ananiah, hasad, ghadab dan namimah

2. Pendidikan Kewarganegaraan
a. Memahami dan menunjukkan sikap positif terhadap

norma-norma kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan,
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

b. Menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan
Republik Indonesia sesuai dengan suasana kebatinan
konstitusi pertama

c. Menghargai perbedaan dan kemerdekaan dalam
mengemukakan pendapat dengan bertanggung jawab

d. Menampilkan perilaku yang baik sesuai dengan
nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

3. Bahasa Indonesia
a. Mendengarkan

Memahami wacana lisan dalam kegiatan wawancara,
pelaporan, penyampaian berita radio/TV, dialog
interaktif, pidato, khotbah/ceramah, dan pembacaan
berbagai karya sastra berbentuk dongeng, puisi, drama,
novel remaja, syair, kutipan, dan sinopsis novel.

b. Berbicara
Menggunakan wacana lisan untuk mengungkapkan
pikiran, perasaan, informasi, pengalaman, pendapat, dan
komentar dalam kegiatan wawancara, presentasi laporan,
diskusi, protokoler, dan pidato, serta dalam berbagai
karya sastra berbentuk cerita pendek, novel remaja, puisi,
dan drama.



47

c. Membaca
Menggunakan berbagai jenis membaca untuk memahami
berbagai bentuk wacana tulis, dan berbagai karya sastra
berbentuk puisi, cerita pendek, drama, novel remaja,
antologi puisi, novel dari berbagai angkatan.

d. Menulis
Melakukan berbagai kegiatan menulis untuk
mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam
bentuk buku harian, surat pribadi, pesan singkat, laporan,
surat dinas, petunjuk, rangkuman, teks berita, slogan,
poster, iklan baris, resensi, karangan, karya ilmiah
sederhana, pidato, surat pembaca, dan berbagai karya
sastra berbentuk pantun, dongeng, puisi, drama, puisi,
dan cerpen.

4. Bahasa Inggris
a. Mendengarkan

Memahami makna dalam wacana lisan interpersonal dan
transaksional sederhana, secara formal maupun informal,
dalam bentuk recount, narrative, procedure, descriptive,
dan report, dalam konteks kehidupan sehari-hari

b. Berbicara
Mengungkapkan makna secara lisan dalam wacana
interpersonal dan transaksional sederhana, secara formal
maupun informal, dalam bentuk recount, narrative,
procedure, descriptive, dan report, dalam konteks
kehidupan sehari-hari

c. Membaca
Memahami makna dalam wacana tertulis interpersonal
dan transaksional sederhana, secara formal maupun
informal, dalam bentuk recount, narrative, procedure,
descriptive, dan report, dalam konteks kehidupan sehari-
hari

d. Menulis
Mengungkapkan makna secara tertulis dalam wacana
interpersonal dan transaksional sederhana, secara formal
maupun informal, dalam bentuk recount, narrative,
procedure, descriptive, dan report, dalam konteks
kehidupan sehari-hari

5. Matematika
a. Memahami konsep bilangan real, operasi hitung dan

sifat-sifatnya (komutatif, asosiatif, distributif), barisan
bilangan sederhana (barisan aritmetika dan sifat-
sifatnya), serta penggunaannya dalam pemecahan
masalah

b. Memahami konsep aljabar meliputi: bentuk aljabar dan
unsur-unsurnya, persamaan dan pertidaksamaan linear
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serta penyelesaiannya, himpunan dan operasinya, relasi,
fungsi dan grafiknya, sistem persamaan linear dan
penyelesaiannya, serta menggunakannya dalam
pemecahan masalah

c. Memahami bangun-bangun geometri, unsur-unsur dan
sifat-sifatnya, ukuran dan pengukurannya, meliputi:
hubungan antar garis, sudut (melukis sudut dan membagi
sudut), segitiga (termasuk melukis segitiga) dan segi
empat, teorema Pythagoras, lingkaran (garis singgung
sekutu, lingkaran luar dan lingkaran dalam segitiga dan
melukisnya), kubus, balok, prisma, limas dan
jaringjaringnya, kesebangunan dan kongruensi, tabung,
kerucut, bola, serta menggunakannya dalam pemecahan
masalah

d. Memahami konsep data, pengumpulan dan penyajian
data (dengan tabel, gambar, diagram, grafik), rentangan
data, rerata hitung, modus dan median, serta
menerapkannya dalam pemecahan masalah

6. Ilmu Pengetahuan Alam
a. Melakukan pengamatan dengan peralatan yang

sesuai, melaksanakan percobaan sesuai prosedur,
mencatat hasil pengamatan dan pengukuran dalam tabel
dan grafik yang sesuai, membuat kesimpulan dan
mengkomunikasikannya secara lisan dan tertulis sesuai
dengan bukti yang diperoleh

b. Memahami keanekaragaman hayati, klasifikasi
keragamannya berdasarkan ciri, cara-cara pelestariannya,
serta saling ketergantungan antar makhluk hidup di
dalam ekosistem

c. Memahami sistem organ pada manusia dan
kelangsungan makhluk hidup

7. Ilmu Pengetahuan Sosial SMP/MTs
a. Mendeskripsikan keanekaragaman bentuk muka bumi,

proses pembentukan, dan dampaknya terhadap
kehidupan

b. Memahami proses interaksi dan sosialisasi dalam
pembentukan kepribadian manusia

c. Membuat sketsa dan peta wilayah serta menggunakan
peta, atlas, dan globe untuk mendapatkan informasi
keruangan

8. Seni Budaya
a. Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni rupa

terapan melalui gambar
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b. Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni musik
lagu daerah setempat secara perseorangan dan
berkelompok.

c. Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni tari
tunggal dan berpasangan/kelompok terhadap keunikan
seni tari daerah setempat

d. Mengapresiasi dan bereksplorasi teknik olah tubuh,
pikiran dan suara

9. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan
a. Mempraktekkan variasi dan kombinasi teknik dasar

permainan, olahraga serta atletik dan nilai-nilai yang
terkandung di dalamnya

b. Mempraktekkan senam lantai dan irama dengan alat dan
tanpa alat

c. Mempraktekkan teknik renang dengan gaya dada, gaya
bebas, dan gaya punggung

10. Keterampilan
a. Mengapresiasi dan membuat benda kerajinan untuk

fungsi pakai/hias berbahan lunak alami maupun buatan
dengan teknik lipat, potong dan rekat serta teknik butsir
dan cetak dengan ragam hias tradisional, mancanegara
maupun modifikasinya

b. Mengapresiasi dan membuat benda kerajinan jahit dan
sulam dengan ragam hias tradisional, mancanegara
maupun modifikasinya

c. Mengapresiasi dan membuat benda kerajinan anyaman
dan makrame

11. Teknologi Informasi dan Komunikasi
a. Memahami penggunaan teknologi informasi dan

komunikasi, dan prospeknya di masa datang
b. Menguasai dasar-dasar ketrampilan komputer
c. Menggunakan perangkat pengolah kata dan pengolah

angka untuk menghasilkan dokumen sederhana
d. Memahami prinsip dasar internet atau intranet dan

menggunakannya untuk memperoleh informasi

d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Menurut PP No. 19 Tahun 2005, pasal 1 ayat (7) yang dimaksud

dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah “kriteria

pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta
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pendidikan dalam jabatan”. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan

Pemerintah  Nomor 19 Tahun 2005, pasal 28 ayat (1) dinyatakan

bahwa “pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan

kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani,

serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan

nasional”.

Menurut PP No. 19 Tahun 2005, pasal 28 ayat (2) disebutkan juga

Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

“tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang

pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian

yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam PP No. 19 Tahun 2005,

pasal 29 ayat (3) menyebutkan bahwa Pendidik pada SMP/MTs atau

bentuk lain yang sederajat memiliki:

1. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV)

atau sarjana (S1).

2. latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang

sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan.

3. sertifikat profesi guru untuk SMP/MTs.

Menurut UU Nomor 14 Tahun 2005, pasal 1 ayat 10 yang dimaksud

dengan kompetensi adalah “seperangkat pengetahuan, keterampilan,

dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru

dan dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”. Menurut PP
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No. 19 Tahun 2005 Pasal 28 ayat (3) menyebutkan bahwa

“Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan

dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi

profesional, dan kompetensi sosial”.

1. Kompetensi Pedagogik adalah kemampuan mengelola

pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman guru

terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan

pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta

didik untuk mengaktualisasikan sebagai potensi yang dimilikinya.

Secara rinci setiap subkompetensi dijabarkan menjadi indikator

esensial sebagai berikut :

a) Memahami peserta didik secara mendalam memiliki indikator

esensial : memahami peserta didik dengan memanfaatkan

prinsip-prinsip perkembangan kognitif; memahami peserta

didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan

kepribadian; dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta

didik.

b) Merancang   pembelajaran,   termasuk   memahami   landasan

pendidikan untuk kepentingan pembelajaran memiliki

indikator esensial : memahami landasan kependidikan;

menerapkan teori belajar dan pembelajaran; menentukan

strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik;
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kompetensi yang ingin dicapai dan materi ajar; serta menyusun

rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih.

c) Melaksanakan   pembelajaran   memiliki   indikator   esensial :

menata latar (setting) pembelajaran; dan melaksanakan

pembelajaran yang kondusif.

d) Merancang  dan  melaksanakan  evaluasi pembelajaran

memiliki indikator esnsial : merancang dan melaksanakan

evaluasi (assessment) proses dan hasil belajar secara

berkesinambungan dengan berbagai metode; menganalisi hasil

evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat

ketuntasan belajar (mastery learning); dan memanfaatkan hasil

penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program

pembelajaran secara umum.

e) Mengembangkan  peserta  didik  untuk   mengaktualisasikan

berbagai potensinya, memiliki indikator esensial :

memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai

potensi akademik; dan memfasilitasi peserta didik untuk

mengembangkan berbagai potensi non-akademik.

2. Kompetensi Kepribadian adalah kemampuan personal yang

mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan

berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak

mulia.
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Secara rinci subkompetensi tersebut dapat dijabarkan sebagai

berikut :

a) Kepribadian  yang  mantap dan stabil memiliki indikator

esensial : bertindak sesuai dengan norma hukum; bertindak

sesuai dengan norma sosial; bangga sebagai guru; dan

memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai norma.

b) Kepribadian  yang  dewasa  memiliki indikator esensial :

menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik

dan memiliki etos kerja sebagai guru.

c) Kepribadian  yang  arif  memiliki  indikator  esensial :

manbampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan

peserta didik, sekolah dan masyarakat serta menunjukkan

keterbukaan dalam berpikir dan bertindak.

d) Kepribadian yang berwibawa memiliki indikator esensial :

memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta

didik dan memiliki perilaku yang disegani.

e) Akhlak mulia dan dapat menjadi teladan memiliki indikator

esensial : bertindak sesuai dengan norma religius (iman dan

taqwa, jujur, ikhlas, suka menolong) dan memiliki perilaku

yang diteladani peserta didik.

3. Kompetensi Sosial merupakan kemampuan guru untuk

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik

sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta



54

didik dan masyarakat sekitar. Kompetensi ini memiliki

subkompetensi dengan indikator esensial sebagai berikut :

a) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan

peserta didik memiliki indikator esensial : berkomunukasi

secara efektif dengan peserta didik.

b) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan

sesama pendidik dan tenaga kependidikan.

c) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang

tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

4. Kompetensi Profesional merupakan penguasaan materi

pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup

penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan

subtansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan

terhadap stuktur dan metodologi keilmuannya. Adapun indikator

esensial dari kompetensi propesional adalah sebagai berikut :

a) Menguasai subtansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi

memiliki indikator esensial : memahami materi ajar yang ada

dalam kurikulum sekolah, memahami stuktur, konsep dan

metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi

ajar; memahami hubungan konsep antarmata pelajaran terkait;

dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan

sehari-hari.

b) Menguasai    stuktur   dan   metode   keilmuan   memiliki

indikator esensial : menguasai langkah-langkah penelitian dan
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kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan/materi bidang

studi.

Dijelaskan lebih lanjut dalam Permendiknas No. 16 Tahun 2007

pasal 1 ayat (1) bahwa Setiap guru wajib memenuhi standar

kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara

nasional. Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru

dalam Permendiknas No.16 Tahun 2007 pasal 2 adalah “guru pada

SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki

kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV)

atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran

yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang

terakreditasi”.

Sedangkan menurut PP No. 19 Tahun 2005, pasal 32 ayat (1)

disebutkan juga “Tenaga kependidikan pada SMP/MTs atau bentuk

lain yang sederajat dan SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat

sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga

administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga

kebersihan sekolah/madrasah”. Adapun Menurut PP No. 19 Tahun

2005, pasal 29 ayat (3) disebutkan bahwa “Kriteria untuk menjadi

kepala SMP/MTs meliputi : a. Berstatus sebagai guru

SMP/MTS/SMA/MA/SMK/MAK; b. Memiliki kualifikasi akademik

dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan

perundang-undangan yang berlaku; c. Memiliki pengalaman



56

mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di

SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK; dan d. Memiliki kemampuan

kepimpinanan dan kewirausahaan di bidang pendidikan”.

.
e. Standar Sarana dan Prasarana

Menurut PP No. 19 Tahun 2005, pasal 1 ayat (8), 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”.

Dijelaskan lebih lanjut, dalam Permendiknas No. 24 Tahun 2007

tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs dan

SMA/MA/SMK bahwa satu SMP memiliki 6 rombongan belajar

maksimum 32 peserta didik serta sebuah SMP sekurang-kurangnya

memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media

pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai,

serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses

pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Kemudian dijelaskan juga dalam PP no. 19 pasal 42 ayat (2) bahwa

setiap SMP wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang

kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata
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usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja,

ruang unit produksi, ruang multimedia, ruang kantin, instalasi daya

dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain,

tempat berkreasi, ruang UKS, toilet, gudang, ruang sirkulasi dan

ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses

pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Rintisan SMP Bertaraf

Internasional harus didukung oleh sarana dan prasarana yang

lengkap, relevan, memadai, berkualitas dan fungsional. Untuk

mencapai sarana dan prasarana tersebut, perlu dilakukan telaah

terhadap sarana dan prasarana yang ada saat ini dan dilakukan

modernisasi. Modernisasi meliputi antara lain gedung sekolah, ruang

kelas, laboratorium (komputer, IPA, Bahasa), perpustakaan,

lapangan olahraga, mushola, perlengkapan media pembelajaran

berbasis ICT. RSBI harus menggunakan teknologi komunikasi

informasi (information communication tecnology/ICT) seperti

laptop, LCD, TV, VCD dan sebagainya dalam proses pembalajaran

dan administrasi sekolah serta menerapkan komunikasi secara digital

yang canggih dan mutakhir untuk kelancaran pengambilan

keputusan, kebijakan, perencanaan, pengawasan, dan memudahkan

akses informasi oleh masyarakat luas sehingga pencitraan publik

dapat diwujudkan.
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f. Standar Pengolahan

Menurut PP No. 19 Tahun 2005, pasal 1 ayat (9), 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”. Standar pengelolaan pendidikan merupakan standar

nasional pendidikan yang meliputi perencanaan program,

pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, serta

kepemimpinan sekolah. Pengelolaan pendidikan dalam sebuah

sekolah menjadi tanggung jawab  kepala sekolah yang meliputi :

1) Perencanaan program.  Perencanaan  program  sekolah  mencakup

visi, misi, tujuan dan rencana kerja sekolah.

2) Pelaksananan rencana kerja meliputi pedoman sekolah, stuktur

organisasi sekolah, lembar pendidikan, pembagian tugas, prestasi

akademik, tata tertib sekolah, kode etik, biaya sekolah, budaya

dan lingkungan sekolah dan peran serta masyarakat serta

kemitraan sekolah.

3) Pengawasan dan evaluasi. Program pengawasan dan evaluasi

meliputi meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan

tindak lanjut hasil pengawasan. Sedangkan evaluasi meliputi

evaluasi dirintuk mengukur, menilai kinerja, dan melakukan

perbaikan dalam rangka pelaksanaan Standar Nasional

Pendidikan; evaluasi dan pengembangan KTSP; evaluasi
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pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan; serta

akreditasi sekolah.

4) Kepemimpinan sekolah meliputi perangkat struktur organisasi

sekolah dan penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing

struktur.

5) Sistem informasi manajemen. Pengelolaan sistem informasi

manajemen yang memadai untuk mendukung administrasi

pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel yang

difasilitasioleh fasilitas dan tenaga kerja yang memadai agar

mendapatkan informasi yang efesien, efektif dan mudah diakses.

Dijelaskan lebih lanjut dalam Permendiknas No. 19 tahun 2007

Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan pendidikan

dasar dan Menengah bahwa setiap  satuan pendidikan termasuk

sekolah menengah pertama (SMP) harus memiliki perencanaan

program yang meliputi visi dan misi sekolah, tujuan sekolah, dan

rencana kerja sekolah yang terdiri dari rencana jangka menengah dan

jangka panjang (tahunan).

g. Standar Pembiayaan

Menurut PP No. 19 Tahun 2005, pasal 1 ayat (10), Standar

pembiayaan adalah “standar yang mengatur komponen dan besarnya

biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun”.
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Berdasarkan PP No. 19 Tahun 2005, pasal 62 ayat (1), bahwa

“Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi,

dan biaya personal”.

1) Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan

sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan

modal kerja tetap.

2) Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana

pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan

operasional satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya

kegiatan pendidikan yang sesuai SNP secara teratur dan

berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi :      a.

gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan

yang melekat pada gaji, b. bahan atau peralatan pendidikan habis

pakai, dan c. biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya,

air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana,

uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain

sebagainya.

3) Biaya personal satuan pendidikan meliputi biaya pendidikan yang

harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses

pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
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Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor

69 Tahun 2009 Tentang Standar Pembiayaan menyebutkan bahwa

biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah meliputi biaya-biaya

sebagai berikut :

1) Biaya operasi nonpersonalia meliputi: biaya alat tulis sekolah

(ATS), biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP), biaya

pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya daya dan jasa, biaya

transportasi/perjalanan dinas, biaya konsumsi, biaya asuransi,

biaya pembinaan siswa/ekstra kurikuler, biaya uji kompetensi,

biaya praktek kerja industri, dan biaya pelaporan.

2) Biaya alat tulis sekolah adalah biaya untuk pengadaan alat tulis

sekolah yang dibutuhkan untuk pengelolaan sekolah dan proses

belajar.

3) Biaya alat dan bahan habis pakai adalah biaya untuk pengadaan

alat-alat dan bahan-bahan praktikum IPA, alat-alat dan bahan-

bahan praktikum IPS, alat-alat dan bahan-bahan praktikum

bahasa, alat-alat dan bahanbahan  praktikum komputer, alat-alat

dan bahan-bahan praktikum  ketrampilan, alat-alat dan bahan-

bahan olah raga, alat-alat dan bahanbahan kebersihan, alat-alat

dan bahan-bahan kesehatan dan keselamatan, tinta stempel,

toner/tinta printer, dan lain-lain yang habis dipakai dalam waktu

satu tahun atau kurang.

4) Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan adalah biaya untuk

memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana
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sekolah/madrasah untuk mempertahankan kualitas sarana dan

prasarana sekolah/madrasah agar layak digunakan sebagai tempat

belajar dan mengajar.

5) Biaya daya dan jasa merupakan biaya untuk membayar langganan

daya  dan jasa yang yang mendukung kegiatan belajar mengajar

di sekolah/madrasah seperti listrik, telepon, air, dan lain-lain.

6) Biaya transpor/perjalanan dinas adalah biaya untuk berbagai

keperluan perjalanan dinas pendidik, tenaga kependidikan, dan

peserta didik baik dalam di kota maupun ke luar kota.

7) Biaya konsumsi adalah biaya untuk penyediaan konsumsi dalam

kegiatan sekolah/madrasah yang layak disediakan konsumsi

seperti rapat-rapat sekolah/madrasah, perlombaan di

sekolah/madrasah, dan lain-lain.

8) Biaya asuransi adalah biaya membayar premi asuransi untuk

keamanan dan keselamatan sekolah/madrasah, pendidik, tenaga

kependidikan, dan peserta didik seperti asuransi kebakaran,

asuransi bencana alam, asuransi kecelakaan praktek kerja di

industri, dan lain-lain.

9) Biaya pembinaan siswa/ekstrakurikuler adalah biaya untuk

menyelenggarakan kegiatan pembinaan siswa melalui kegiatan

ekstra kurikuler seperti Pramuka, Palang Merah Remaja (PMR),

Unit Kesehatan Sekolah (UKS), Kelompok Ilmiah Remaja (KIR),

olah raga, kesenian, lomba bidang akademik, perpisahan kelas

terakhir, pembinaan kegiatan  keagamaan, dan lain-lain.
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10) Biaya uji kompetensi adalah biaya untuk penyelenggaraan ujian

kompetensi bagi peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan

(SMK) yang akan lulus.

11) Biaya  praktek  kerja  industri  (prakerin)  adalah biaya untuk

penyelenggaraan praktek industri bagi peserta didik SMK.

12) Biaya pelaporan adalah biaya untuk menyusun dan mengirimkan

laporan sekolah/madrasah kepada pihak yang berwenang.

Penyelenggaraan RSBI membutuhkan dana yang cukup besar. Adapun

sumber dana berasal dari Pemerintah Pusat (50%), Pemerintah

Propinsi (30%) dan Pemerintah Kabupaten/Kota (20%).

h. Standar Penilaian

Menurut PP No. 19 Tahun 2005, pasal 1 ayat (11), Standar penilaian

pendidikan adalah “standar nasional pendidikan yang berkaitan

dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar

peserta didik”.

Teknik dan instrumen penilaian menggunakan berbagai teknik

penilaian berupa tes (tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik atau tes

kinerja), observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, dan

bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat

perkembangan peserta didik. Instrumen penilaian hasil belajar yang

digunakan pendidik memenuhi persyaratan (a) substansi, adalah

merepresentasikan kompetensi yang dinilai, (b) konstruksi, adalah
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memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang

digunakan, dan (c) bahasa, adalah menggunakan bahasa yang baik dan

benar serta komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta

didik. Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan

dalam bentuk ujian sekolah/madrasah memenuhi persyaratan

substansi, konstruksi, dan bahasa, serta memiliki bukti validitas

empirik. Instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah dalam

bentuk UN memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, bahasa, dan

memiliki bukti validitas empirik serta menghasilkan skor yang dapat

diperbandingkan antarsekolah, antardaerah, dan antartahun.

Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan

informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik

Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara

berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan

hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan

akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Yang akan digunakan

untuk: menilai pencapaian kompetensi peserta didik; bahan

penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; dan memperbaiki proses

pembelajaran. Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran agama

dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan

kepribadian dilakukan melalui: pengamatan terhadap perubahan

perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan

kepribadian peserta didik serta ujian, ulangan, dan/atau penugasan

untuk mengukur aspek kognitif peserta didik. Penilaian hasil belajar
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kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi diukur

melalui ulangan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang sesuai dengan

karakteristik materi yang dinilai. Penilaian hasil belajar kelompok

mata pelajaran estetika dilakukan melalui pengamatan terhadap

perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan

ekspresi psikomotorik peserta didik. Penilaian hasil belajar kelompok

mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan dilakukan melalui:

pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai

perkembangan psikomotorik dan afeksi peserta didik serta ulangan

dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.

Dijelaskan lebih lanjut dalam Permendiknas No. 20 Tahun 2007

tentang Standar Penilaian Pendidikan bahwa “Penilaian hasil belajar

peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan

pada prinsip-prinsip sebagai berikut: sahih, objektif, adil, terpadu,

terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan

kriteria, serta akuntabel.

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah

terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, oleh satuan

pendidikan dan penilaian hasil belajar oleh Perintah. Penilaian hasil

belajar oleh pendidik secara berkesinambungan bertujuan untuk

memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta

meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. Penilaian hasil

belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian
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kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran. Penilaian hasil

belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk UN yang bertujuan

untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada

mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu

pengetahuan dan teknologi.

B. Kerangka Pikir

Menurut Soerjono Soekamto (1988 :14), kerangka pikir adalah "konsep yang

memerlukan abstraksi dari  hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada

dasarnya berdimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat ditarik suatu kerangka pikir sebagai

berikut:

Bagan 1. Kerangka Pikir

Variabel Bebas (X)

Standar Minimum Pelaksanaan
Rintisan Sekolah Bertaraf
Internasional (RSBI), meliputi :
1. Standar Isi
2. Standar Proses
3. Standar Kompetensi Lulusan
4. Standar Pendidik dan Tenaga

Kependidikan
5. Standar Sarana dan Prasarana
6. Standar Pengelolaan
7. Standar Pembiayaan
8. Standar Penilaian

Variabel Terikat (Y)

Hasil Penilaian
Pelaksanaan Rintisan
Sekolah Bertaraf
Internasional
 Memenuhi Standar
 Kurang Memenuhi

Standar
 Tidak Memenuhi

Standar


