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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia. Pendidikan dapat membentuk watak dan perilaku manusia 

ke arah yang lebih baik. Menurut Binti Maunah (2009:1-2), Pengertian 

pendidikan dalam arti luas yaitu segala pengalaman belajar yang berlangsung 

dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup dan merupakan situasi hidup yang 

mempengaruhi pertumbuhan individu. Pendidikan dalam arti luas ini memiliki 

empat karakteristik. Karakteristik yang pertama yaitu masa pendidikan. 

Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan dalam setiap saat, 

selama ada pengaruh lingkungan baik pengaruh positif maupun pengaruh 

negatif. Karakteristik yang kedua adalah lingkungan pendidikan, dimana 

pendidikan itu berlangsung dan dilaksanakan dalam semua lingkungan hidup, 

baik yang secara khusus diciptakan untuk kepentingan pendidikan (formal) 

maupun yang ada dengan sendirinya (informal dan nonformal). Karakteristik 

yang ketiga adalah bentuk kegiatan, bentuk-bentuk kegiatan pendidikan dapat 

diidentifikasi dari berbagai macam, mulai terentang dari bentuk-bentuk yang 

misterius atau tak sengaja sampai dengan terprogram. Pendidikan dapat 

berbentuk dalam segala macam pengalaman belajar dalam hidup. Pendidikan 

berlangsung dalam beraneka ragam bentuk, pola, dan lembaga. Pendidikan dapat 

terjadi sembarangan, kapan dan dimana pun dalam hidup. Hal ini yang tidak 
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kalah pentingnya adalah bahwa pendidikan lebih berorientasi pada peserta didik. 

Karakterisitik yang keempat adalah tujuan, dimana tujuan pendidikan terkandung 

dan dapat dipahami dalam setiap pengalaman belajar, tidak hanya ditentukan dari 

luar. Tujuan pendidikan tidak jauh berbeda dengan tujuan hidup. 

Menurut UU No 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampiloan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara (Dwi Siswoyo, 2007:20). 

 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan Nasional sendiri mempunyai 

fungsi sebagai mana ditegaskan pada pasal 3 UUD 1945 yaitu pendidikan 

nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu 

kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan 

tujuan nasional negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. 

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, diperlukan pendidikan yang 

bermutu. Untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu, 

pelaksanaan pendidikan di Indonesia diatur dalam Standar Nasional Pendidikan. 

Berdasarkan pasal 35 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
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Nasional, untuk mencapai tujuan pendidikan harus memiliki standar nasional 

pendidikan (SNP) sebagai acuan pengembangan dan pengendalian pendidikan. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Bab II pasal 2, standar 

nasional pendidikan mencakup standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga 

kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian 

pendidikan (Zainal Aqib, 2010:1). 

Pendidikan nasional berkaitan erat dengan pembangunan nasional karena 

tujuan dari pendidikan nasional itu sendiri adalah untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia masyarakat Indonesia guna melaksanakan pembangunan 

nasional. Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup 

manusia Indonesia. Sebaliknya, keberhasilan pembangunan nasional tergantung 

dari kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai pelaksana pembangunan 

tersebut.  

Beberapa hal yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan di 

Indonesia diantaranya adalah efektifitas, efisiensi, dan standardisasi pendidikan 

di Indonesia. Pendidikan dikatakan efektif apabila pendidikan itu memungkinkan 

peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan dan dapat 

tercapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Telah banyak penelitian 

dilakukan untuk mengetahui penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. 

Setelah seorang praktisi pendidikan melakukan penelitian dan survey ke 

lapangan, salah satu penyebab rendahnya mutu pedidikan di Indonesia adalah 

tidak adanya tujuan pendidikan yang jelas sebelum kegiatan pembelajaran 
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dilaksanakan. Hal ini menyebabkan peserta didik dan pendidik tidak tahu “goal” 

atau tujuan apa yang akan dihasilkan sehingga tidak mempunyai gambaran yang 

jelas dalam proses pendidikan. 

Sedangkan pendidikan dikatakan efisien adalah apabila pendidikan dapat 

menghasilkan efektifitas dari suatu tujuan dengan proses yang lebih „murah‟. 

Beberapa masalah efisiensi pengajaran di Indonesia adalah mahalnya biaya 

pendidikan, waktu yang digunakan dalam proses pendidikan, mutu pengajar dan 

banyak hal lain yang menyebabkan kurang efisiennya proses pendidikan di 

Indonesia, yang juga berpengaruh dalam peningkatan sumber daya manusia 

Indonesia yang lebih baik. Tinjauan terhadap standardisasi dan kompetensi untuk 

meningkatkan mutu pendidikan akhirnya membawa pengunkapan adanya bahaya 

yang tersembunyi yaitu kemungkinan adanya pendidikan yang terkekang oleh 

standar kompetensi saja sehingga kehilangan makna dan tujuan pendidikan 

tersebut.  

Selain beberapa penyebab rendahnya kualitas pendidikan di atas, berikut 

ini akan dipaparkan pula secara khusus beberapa masalah yang menyebabkan 

rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia menurut Akbariz Rahmad (2010:7), 

“yaitu: rendahnya sarana fisik, rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan 

guru, rendahnya prestasi siswa, rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, 

rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, dan mahalnya biaya 

pendidikan”. 
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Banyak langkah yang ditempuh pemerintah dalam upaya meningkatkan 

mutu pendidikan di Indonesia. Salah satunya yaitu pemerintah melalui Direktorat 

Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah telah menetapkan tiga 

rencana strategis dalam jangka menengah, yaitu, peningkatan akses dan 

pemerataan dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar, 

peningkatan mutu, efisiensi, relevansi, dan peningkatan daya saing, peningkatan 

manajemen, akuntabilitas, dan pencitraan publik.  

   Dalam upaya meningkatkan mutu dan daya saing secara nasional 

sekaligus internasional untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, maka 

telah ditetapkan pentingnya penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional 

yang diwujudkan dalam penyelenggaraan sekolah bertaraf internasional. 

Menurut Zainal Aqib (2010:81), ”Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) adalah 

suatu sekolah yang telah memenuhi standar nasional pendidikan (SNP) serta 

telah menyelenggarakan dan menghasilkan lulusan dengan ciri 

keinternasionalan”. Saat ini sudah terdapat 1100 sekolah rintisan bertaraf 

internasional mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK di seluruh Indonesia, 

dan dalam rangka mengemban amanat Undang-Undang dan Peraturan 

Pemerintah, maka Direktorat Pembinaan SMP pada tahun 2007 telah merintis 

100 SMP Negeri di Indonesia menjadi SBI. Hal ini sesuai dengan Permendiknas 

I Tahun 2007 tentang Pedoman Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Bertaraf 

Internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, bahwa dalam 

tahapan penyelenggaraan SBI itu dimulai dari fase kemandirian. Saat ini 100 
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SMP itu disebut dengan rintisan SMP-SBI. Fase rintisan ini terdiri atas dua 

tahap, yaitu tahapan pengembangan kemampuan SDM, modernisasi manajemen, 

dan kelembagaan, dan tahap kedua adalah tahap konsolidasi. Dalam fase rintisan 

ini bentuk pembinaannya antara lain melalui sosialisasi tentang SBI, peningkatan 

kemampuan SDM sekolah, peningkatan manajemen, peningkatan sarana 

prasarana.  

Kementerian Pendidikan Nasional sedang melaksanakan evaluasi 

terhadap penyelengggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI). Hal 

ini dilakukan untuk membuat kebijakan baru yang akan dijadikan panduan dalam 

penyelanggaraan selanjutnya, karena sejauh ini ternyata pelaksanaan 

pembelajaran rintisan sekolah bertaraf internasional belum sepenuhnya berjalan 

optimal dan ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Ketercapaian 

pelaksanaan pembelajaran di sekolah RSBI dapat dilihat dari beberapa aspek 

kesiapan, yaitu aspek kesiapan guru, aspek kesiapan siswa, dan kesiapan sarana 

prasarana. Ketiga aspek tersebut masih dibagi dalam beberapa klasifikasi lagi 

misalnya untuk aspek kesiapan guru dapat dilihat dari berapa lama pengalaman 

mengajar, bagaimana penguasaan komunikasi dengan menggunakan bahasa 

Inggris, dan lain sebagainya. Masing-masing aspek inilah yang seringkali masih 

menjadi kendala dalam pelaksanaan RSBI. 

Dari 100 SMP yang telah dirintis sebagai sekolah bertaraf internasional, 

salah satunya adalah SMP N 1 Bantul. SMP N 1 Bantul merupakan SMP 

unggulan yang ada di kabupaten Bantul, yang bisa dibuktikan dengan prosentase 
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kelulusan setiap tahunnya selalu seratus persen lulus, dan selalu menduduki 

peringkat atas di kabupaten Bantul, selain itu banyak lulusan yang diterima di 

SMA unggulan, serta memiliki prestasi baik akademik maupun non akademik 

yang membanggakan.  

Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf 

internasional untuk menuju sekolah bertaraf internasional di SMP N 1 Bantul 

tentunya sudah dilaksanakan banyak pembaharuan komponen yang ada di 

sekolah, yaitu peningkatan kualitas baik pendidik, tenaga kependidikan, dan 

peserta didik. Selain itu, dilakukan juga pembaharuan terhadap sarana prasarana 

untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran menuju sekolah bertaraf 

internasional. Peningkatan kualitas terhadap tenaga pendidik dilakukan dengan 

peningkatan kemampuan berbahasa Inggris dan peningkatan kemampuan 

penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Siswa juga lebih difokuskan 

untuk lebih menguasai kemampuan dalam berbahasa Inggris. Untuk menunjang 

proses pembelajaran, pembangunan serta perbaikan terhadap sarana prasarana 

pun dilakukan. Namun ternyata untuk melakukan pembaharuan terhadap 

komponen yang ada tidak mudah dan masih menemui banyak kendala terutama 

yang berkaitan dengan kemampuan dari sumber daya manusia yang dimiliki. 

   Seperti yang disampaikan ketua Persatuan Guru Republik Indonesia 

(PGRI) Daerah Istimewa Yogyakarta, Ahmad Zainal Fanani, S.Pd. M.A,  

”Bahwa untuk menuju sekolah bertaraf internasional (SBI) sarana 

prasarana belajar yang memadai saja tidak cukup, tetapi juga perlu 

didukung oleh beberapa faktor yang lain termasuk Sumber Daya Manusia 
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(SDM). Padahal di Indonesia untuk mewujudkan hal itu bukan sesuatu 

yang mudah, pasalnya selain kemampuan guru untuk berkomunikasi 

dengan bahasa Inggris yang masih perlu ditingkatkan, siswa lebih banyak 

menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa ibu saat berkomunikasi” 

(Kedaulatan Rakyat edisi Jumat 11 Maret 2001:11). 

 

   Saat ini pemerintah sedang melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan 

rintisan sekolah bertaraf internasional, bahkan dikabarkan mulai tahun 2011 ini 

pemerintah berniat menghentikan pemberian izin penyelenggaraan RSBI karena 

pemerintah menilai kualitas dari komponen sekolah yang menyelenggarakan 

RSBI masih kurang. Oleh karena itu, penting penelitian ini dilaksanakan untuk 

melihat bagaimana kesiapan dari masing-masing komponen yang ada di SMP N 

1 Bantul dilihat dari aspek kesiapan guru, kesiapan siswa, dan sarana prasarana.  

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka dapat disusun 

identifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Masih rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. 

2. Rendahnya daya saing sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. 

3. Belum optimalnya penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional.  

4. Masih banyak pembaharuan yang harus dilakukan terhadap komponen yang 

ada di SMP N 1 Bantul dalam pelaksanaan pembelajaran menuju sekolah 

bertaraf internasional, yaitu terhadap sumber daya manusia dan sarana 

prasarana yang ada. 

5. Pembaharuan yang dilakukan tidak mudah, proses yang panjang, dan 

menemui banyak kendala. 
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6. Belum diketahui tentang bagaimana kesiapan guru di SMP Negeri 1 Bantul 

dalam pelaksanaan pembelajaran menuju sekolah bertaraf internasional. 

7. Belum diketahui tentang bagaimana kesiapan siswa di SMP Negeri 1 Bantul 

dalam pelaksanaan pembelajaran menuju sekolah bertaraf internasional. 

8. Belum diketahui tentang bagaimana kesiapan sarana prasarana di SMP Negeri 

1 Bantul dalam pelaksanaan pembelajaran menuju sekolah bertaraf 

internasional. 

C. Batasan Masalah 

Banyak masalah yang muncul, namun dalam penelitian ini hanya 

terfokus pada bagaimana kesiapan guru, kesiapan siswa, dan kesiapan sarana 

prasarana di SMP Negeri 1 Bantul dalam pelaksanaan pembelajaran menuju 

sekolah bertaraf internasional karena ketiga komponen itu merupakan komponen 

terpenting dan sudah mencakup keseluruhan komponen yang menunjang 

pelaksanaan pembelajaran menuju sekolah bertaraf internasional. 

D. Rumusan Masalah 

  Dari penjabaran batasan masalah yang ada, maka dapat diambil 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kesiapan guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran menuju 

SBI di SMP N 1 Bantul dilihat dari segi kualifikasi pendidikan, pengalaman 

mengajar, penguasaan bahasa inggris, kompetensi guru, serta penguasaan 

teknologi informasi dan komunikasi? 
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2. Bagaimana kesiapan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran menuju SBI 

di SMP N 1 Bantul dilihat dari persyaratan administratif, kemampuan 

akademik, dan penguasaan bahasa inggris serta minat dan motivasi siswa? 

3. Bagaimana kesiapan sarana dan prasarana sekolah dalam proses pembelajaran 

SBI di SMP N 1 Bantul?   

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka dapat dirumuskan tujuan 

dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui seberapa jauh kesiapan guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran menuju Sekolah Bertaraf Internasional di SMP N 1 Bantul 

dilihat dari segi kualifikasi pendidikan, pengalaman mengajar, penguasaan 

bahasa inggris, kompetensi guru, serta penguasaan teknologi informasi dan 

komunikasi. 

2. Untuk mengetahui seberapa jauh kesiapan siswa dalam pelaksanaan 

pembelajaran menuju Sekolah Bertaraf Internasional di SMP N 1 Bantul 

dilihat dari segi  persyaratan administratif, kemampuan akademik, dan 

penguasaan bahasa inggris serta minat dan motivasi siswa. 

3. Untuk mengetahui seberapa jauh kesiapan sarana dan prasarana di SMP N 1 

Bantul dalam pelaksanaan pembelajaran menuju Sekolah Bertaraf 

Internasional.  
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F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberi suatu gambaran tentang beberapa kesiapan komponen yang ada 

di sekolah dalam pelaksanaan menuju sekolah bertaraf internasional. 

b. Menambah pengetahuan tentang sekolah bertaraf internasional dan 

persiapan yang dilakukan oleh komponen yang ada di sekolah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Dinas Pendidikan 

Dapat menjadi acuan bagi dinas pendidikan untuk meninjau kembali 

kebijakan-kebijakan yang telah ditempuh dan untuk memperbaiki 

kelemahan dari kebijakan tersebut serta untuk membuat kebijakan baru 

yang lebih tepat. 

b. Bagi Sekolah 

Dapat digunakan sebagai alat koreksi terhadap kebijakan sekolah 

yang kurang tepat, dan untuk membenahi komponen yang ada guna 

ketercapaian tujuan sekolah dalam upaya pelaksanaan pembelajaran 

menuju sekolah bertaraf internasional. 

c. Bagi Guru 

Mendorong guru untuk lebih memperbaiki kualitasnya dalam 

mengajar, memperbaiki kualitas penguasaan bahasa inggris dan juga 

penguasaan teknologi informasi dan komunikasi guna pelaksanaan 
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pembelajaran menuju sekolah bertaraf internasional di SMP Negeri 1 

Bantul. 

d. Bagi Siswa 

Mendorong siswa untuk lebih giat belajar guna meningkatkan 

kemampuan akademiknya, serta meningkatkan penguasaan bahasa 

Inggris, dan meningkatkan penguasaan teknologi informasi dan 

komunikasi dalam upaya pelaksanaan pembelajaran menuju sekolah 

bertaraf internasional di SMP Negeri 1 Bantul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


