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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

  

A. Dekripsi Teoritis 

1. Teori Kesiapan 

a. Pengertian Kesiapan 

Menurut Yusnawati (2007:11), ”kesiapan merupakan suatu kondisi 

dimana seseorang telah mencapai pada tahapan tertentu atau 

dikonotasikan dengan kematangan fisik, psikologis, spiritual dan skill”. 

Menurut Suharsimi Arikunto (2001:54), ”kesiapan adalah suatu 

kompetensi berarti sehingga seseorang yang mempunyai kompetensi 

berarti seseorang tersebut memiliki kesiapan yang cukup untuk berbuat 

sesuatu”. 

Menurut Slameto (2010:13), ”kesiapan adalah keseluruhan 

kondisi yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban 

di dalam cara tertentu terhadap suatu situasi. Penyesuaian kondisi 

pada suatu saat akan berpengaruh pada kecenderungan untuk 

memberi respon”. 

 

Dari beberapa teori itu dapat disimpulkan bahwa kesiapan adalah 

suatu kondisi yang dimiliki baik oleh perorangan maupun suatu badan 

dalam mempersiapkan diri baik secara mental, maupun fisik untuk 

mencapai tujuan yang dikehendaki. 
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b. Aspek-aspek Kesiapan 

 

Suatu kondisi dikatakan siap setidak-tidaknya mencakup beberapa 

aspek, menurut Slameto (2010:14), ”ada tiga aspek yang mempengaruhi 

kesiapan yaitu: 

1) Kondisi fisik, mental, dan emosional 

2) Kebutuhan atau motif tujuan 

3) Keterampilan, pengetahuan, dan pengertian yang lain yang 

telah dipelajari”. 

Slameto juga mengungkapkan tentang prinsip-prinsip readiness 

atau kesiapan yaitu: 

1) semua aspek perkembangan berinteraksi (saling pengaruh 

mempengaruhi). 

2) kematangan jasmani dan rohani adalah perlu untuk 

memperoleh manfaat dari pengalaman.  

3) pengalaman-pengalaman mempunyai pengaruh yang positif 

terhadap kesiapan. 

4) kesiapan dasar untuk kegiatan tertentu terbentuk dalam periode 

tertentu selama masa pembentukan dalam masa perkembangan 

(2010:15) 

 

2. Kajian Mengenai Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) 

a. Pengertian Sekolah Bertaraf Internasional 

Menurut Permendiknas No 78 Tahun 2009, Sekolah Bertaraf 

Internasional adalah sekolah yang sudah memenuhi seluruh Standar 

Nasional Pendidikan (SNP) yang diperkaya dengan keunggulan mutu 

tertentu yang berasal dari negara anggota OECD atau negara maju 

lainnya.  

Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) adalah suatu sekolah 

yang telah memenuhi standar nasional pendidikan (SNP) pada tiap 
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aspeknya meliputi kompetensi lulusan, isi, proses, pendidik dan 

tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, 

pengelolaan, dan penilaian serta telah menyelenggarakan dan 

menghasilkan lulusan dengan ciri keinternasionalan (Zainal aqib, 

2010:81). 

 

Jadi sekolah bertaraf internasional adalah sekolah yang sudah 

memenuhi standar keinternasionalan diantaranya yaitu memiliki guru, 

siswa, dan sarana prasarana dengan standar internasional, dimana standar 

itu sudah diatur oleh pemerintah dalam peraturan perundang-undangan. 

b. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) 

1) Visi Sekolah Bertaraf Internasional 

Visi dari Sekolah Bertaraf Internasional adalah ”terwujudnya 

insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif secara internasional” 

(Zainal Aqib, 2010:89). Visi tersebut memiliki implikasi bahwa 

penyiapan manusia bertaraf internasional memerlukan upaya-upaya 

yang harus dilakukan secara intensif, terarah, terencana, dan 

sistematik agar dapat mewujudkan bangsa yang maju, sejahtera, 

damai, dihormati, dan diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain. 

2) Misi Sekolah Bertaraf Internasional 

Misi sekolah bertaraf internasional menurut Zainal Aqib 

(2010:89), ”mewujudkan manusia Indonesia cerdas dan kompetitif 

secara internasional, yang mampu bersaing dan berkolaborasi secara 

global. Misi ini direalisasikan melalui kebijakan, rencana, program, 

dan kegiatan SBI yang disusun secara cermat dan tepat”. 
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3) Tujuan Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional 

 

Penyelenggaraan sekolah bertaraf internasional tidak hanya 

sebatas penyelenggaraan saja, tentunya mempunyai tujuan yang 

jelas. Tujuan diselenggarakan Sekolah Bertaraf Internasional 

menurut Kementrian Pendidikan Nasional adalah: 

a) Kompetensi sesuai standar kompetensi lulusan dan 

diperkaya dengan standar kompetensi pada salah satu 

sekolah terakreditasi di negara anggota OECD atau negara 

maju lainnya 

b) Daya saing komparatif tinggi yang dibuktikan dengan 

kemampuan menampilkan keunggulan lokal ditingkat 

internasional 

c) Kemampuan bersaing dalam berbagai lomba internaional 

yang dibuktikan dengan perolehan medali emas, perak, 

perunggu, dan bentuk penghargaan internasional lainnya 

d) Kemampuan bersaing kerja di luar negeri terutama bagi 

lulusan sekolah menengah kejuruan 

e) Kemampuan berperan aktif secara internasional dalam 

menjaga kelangsungan hidup dan perkembangan dunia dari 

perspektif ekonomi, sosio-kultural, dan lingkungan hidup 

f) Kemampuan menggunakan dan mengembangkan teknologi 

komunikasi dan informasi secara profesional 

(Kemendiknas, 2010:6) 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan penyelenggaraan 

Sekolah Bertaraf Internasional ini adalah selain untuk menghasilkan 

lulusan yang berkelas nasional juga untuk menghasilkan lulusan 

berkelas internasional. 
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c. Karakteristik Sekolah Bertaraf Internasional 

Sekolah bertaraf internasional memiliki ciri keunggulan yang 

tentunya berbeda dengan sekolah biasa. Pada umumnya sekolah disebut 

sebagai sekolah internasional antara lain memiliki ciri-ciri: 

1) Sebagai anggota atau termasuk dalam komunitas sekolah 

dari negara-negara/lembaga pendidikan internasional yang 

ada di negara-negara OECD dan/atau negara maju lainnya 

2) Terdapat guru-guru dari negara-negara tersebut  

3) Dapat menerima peserta didik dari negara asing 

4) Terdapat kegiatan-kegiatan kultur sekolah atau 

pengembangan karakter peserta didik yang menghargai 

atau menghormati negara/bangsa lain di dunia, toleransi 

beragama, menghormati dan saling menghargai budaya tiap 

bangsa, menghormati keragaman etnis/ras/suku, mampu 

berkomunikasi berbasis TIK dan berbahasa Inggris/asing 

lainnya, dan sebagainya (Kemendiknas, 2010: 7). 

 

Suatu sekolah dikatakan sebagai sekolah internasional jika 

memiliki keunggulan yang ditunjukkan dengan pengakuan internasional 

terhadap masukan, proses, dan hasil-hasil pendidikan dalam berbagai 

aspek. 

d. Kriteria Sekolah Bertaraf Internasional 

Sekolah bertaraf internasional merupakan upaya sadar, intens, 

terarah, dan terencana dalam mewujudkan citra manusia ideal yang 

memiliki kemauan dan kesanggupan hidup secara lokal, regional, 

nasional, dan global. Kriteria sekolah bertaraf internasional dirumuskan 

sebagai berikut: 

 



18 
 

 

1) Masukan (Input) 

Input penyelenggaraan sekolah bertaraf internasional yang 

ideal dalam menyelenggarakan proses pendidikan yang bertaraf 

internasional meliputi: siswa baru yang diseleksi secara ketat dan 

didukung oleh kurikulum, pendidik, dan tenaga kependidikan, bahan 

ajar, alat bantu pembelajaran, teknologi, ketersediaan sarana dan 

prasarana pendidikan, dan lingkungan sekolah. Siswa baru sekolah 

bertaraf internasional harus memiliki potensi kecerdasan unggul yang 

ditunjukkan oleh kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, serta 

berbakat luar biasa. 

2) Proses 

Proses penyelenggaraan sekolah bertaraf internasional mampu 

mengakrabkan, menghayatkan, dan menerapkan nilai-nilai (religi, 

ekonomi, seni, solidaritas, teknologi mutakhir dan canggih), norma-

norma untuk mengkonsentrasikan nilai-nilai tersebut, standar-standar 

dan etika global yang menuntut kemampuan bekerjasama lintas 

budaya dan bangsa. Proses belajar mengajar sekolah bertaraf 

internasional adalah pro-perubahan yaitu mampu menumbuhkan dan 

mengembangkan daya kreasi, inovasi, nalar, dan eksprementasi untuk 

menemukan kemungkinan baru. Bahasa pengantar yang digunakan 

adalah bahasa Indonesia dan bahasa asing (khususnya bahasa Inggris) 
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dan menggunakan media pendidikan yang bervariasi serta 

berteknologi canggih, seperti laptop, LCD, VCD. 

3) Keluaran (Output) 

Lulusan sekolah bertaraf internasional memiliki kemampuan 

bertaraf nasional dan internasional, ditunjukkan dengan penguasaan 

standar naional pendidikan dan penguasaan kemampuan utama yang 

diperlukan di era global. Standar nasional pendidikan merupakan 

standar minimal yang harus diikuti oleh semua sekolah di Indonesia, 

namun hasil (output) sekolah boleh melebihi standar nasional 

pendidikan asal memberikan nilai lebih yang positif bagi pengaktualan 

potensi siswa baik intelektual, emosional, maupun spiritual. Nilai 

tambah yang dihasilkan sekolah bertaraf internasional adalah 

menyiapkan manusia Indonesia yang berkemampuan berbasis IPTEK, 

beretika global, dan sekaligus berjiwa dan bermental kuat, integritas 

etika dan bermoral tinggi serta peka terhadap tuntutan-tuntutan 

keadilan sosial. 

e. Model-model Pembelajaran Sekolah Bertaraf Internasional 

Sebagai rintisan sekolah bertaraf internasional yang nantinya akan 

menjadi sekolah bertaraf internasional, sekolah harus menerapkan proses 

belajar mengajar yang mengarah pada pembelajaran dengan standar 

internasional, diantaranya adalah harus menerapkan pembelajaran 
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bilingual dan menggunakan fasilitas ICT secara optimal. Berikut adalah 

contoh  model pembelajaran di sekolah bertaraf internasional: 

1) Model terpisah 

Yang dimaksud model terpisah adalah perkembangan bahasa 

siswa difasilitasi melalui kegiatan penunjang di luar pembelajaran 

utama (misalnya MIPA) dalam bahasa Inggris yang diikuti siswa di 

sekolah. Dalam hal ini, siswa menerima pelajaran tambahan berupa 

English for mathematics and science yang dilakukan oleh guru bahasa 

Inggris dan/atau guru MIPA. Mata pelajaran tambahan ini didasarkan 

pada kebutuhan dan urutan penyajian tema-tema pelajaran yang ada 

pada pembelajaran MIPA dalam bahasa Inggris. 

2) Model terpadu 

Perkembangan bahasa siswa difasilitasi secara terpadu dalam 

pembelajaran bahasa Inggris. Artinya, siswa menerima pelajaran 

materi English for Mathematics and Science yang bersamaan ketika 

mereka menerima pelajaran Matematika dan ilmu Pengetahuan Alam 

dalam bahasa Inggris. Model ini cocok/sesuai untuk guru MIPA 

dengan pengetahuan kebahasaan tinggi (Zainal Aqib, 2010:128). 

Sekolah dapat memilih model pembelajaran yang dianggap lebih 

efektif dan efisien, yaitu memilih model pembelajaran terpisah dimana 

siswa harus diberikan jam tambahan untuk menunjang penguasaan 

kebahasaan mereka di luar jam pelajaran atau dengan contoh 
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pembelajaran terpadu dimana mereka menerima pelajaran sekaligus 

dengan menggunakan bahasa Inggris. Kedua contoh model pembelajaran 

itu tentunya memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. 

Sekolah memilih salah satu contoh model pembelajaran tentunya juga 

harus disesuaikan dengan kemampuan komponen yang ada di sekolah, 

seperti guru dan siswa. 

3. Kesiapan Menuju Sekolah Bertaraf Internasional 

Menurut Bambang Irianto yang dikutip oleh Andi Primeriananto 

(2009:12), ”kesiapan merupakan kondisi fisiologis seseorang yang siap untuk 

menanggapi sesuatu”. Jadi kesiapan berarti suatu kondisi atau keadaan yang 

sudah siap. Secara sederhana pengertian kesiapan adalah suatu titik 

kematangan menerima dan mempraktikan tingkah laku tertentu. 

Jadi kesiapan menyelenggarakan sekolah bertaraf internasional adalah 

terpenuhinya standar pelaksanaan yang diwajibkan untuk melaksanakan 

program tersebut. Dalam pelaksanaan pembelajaran rintisan sekolah bertaraf 

internasional untuk menuju sekolah bertaraf internasional diperlukan beberapa 

kesiapan. Dalam proses pembelajaran ada banyak komponen penunjang, 

namun dalam penelitian ini hanya melihat kesiapan pelaksanaan pembelajaran 

menuju sekolah bertaraf internasional dari tiga komponen yaitu kesiapan guru 

yang mempunyai beberapa aspek yaitu kualifikasi pendidikan atau kualifikasi 

akademik, pengalaman mengajar, kompetensi guru, penguasaan bahasa 

Inggris, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, kesiapan siswa yang 
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terdiri dari aspek persyaratan administrasi, kemampuan akademik, penguasaan 

bahasa Inggris, minat siswa, dan motivasi siswa, kesiapan yang ketiga adalah 

kesiapan sarana prasarana. 

a. Kesiapan Guru Sekolah Bertaraf Internasional 

Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Tahun 2005 

bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia 

dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah (Zainal Aqib, 2010:120).  

 

Sedangkan menurut Umar Tirtaraharja dan La sulo dalam Dwi 

Siswoyo (2007:126), ”Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab 

terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik”.  

Implikasi dan tugas utama guru pada sekolah rintisan SBI-SMP 

secara lebih tegas lagi adalah mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dengan 

standar internasional. Tugas utamanya secara garis besar pada sekolah 

rintisan SBI-SMP yaitu, mengembangkan kurikulum bertaraf 

internasional, mengembangkan silabus bertaraf internasional, membuat 

RPP, mengajar dengan bilingual yaitu menggunakan salah satu bahasa 

asing, khususnya dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, 

menerapkan berbagai metode pembelajaran sesuai dengan tuntutan 

kurikulum yang bertaraf internasional dengan menerapkan prinsip 

pembelajaran tuntas, PAKEM, CTL, dan lain-lain, mampu menggunakan 
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perangkat ICT untuk proses pembelajaran atau untuk pengembangan 

profesinya, misalnya menggunakan komputer, internet, LCD, berbagai 

program komputer, OHP, dan sebagainya, menerapkan berbagai metode 

penilaian atau evaluasi dalam pembelajaran, mengembangkan berbagai 

media pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum bertaraf 

internasional. 

Penilaian terhadap kesiapan guru dalam pelaksanaan pembelajaran 

menuju sekolah bertaraf internasional dapat dilihat dari beberapa aspek, 

yaitu: 

1) Kualifikasi Akademik 

Pendidikan merupakan suatu proses pengembangan sumberdaya 

manusia. Salah satu tujuan pendidikan adalah menyiapkan seseorang 

agar mampu dan terampil dalam suatu bidang tertentu sesuai dengan 

bidang keahlian yang ditekuninya. Latar belakang pendidikan 

seseorang menentukan keberhasilan dalam menyelesaikan pekerjaan. 

Menurut Dadi Permadi (2010:98), ”Kualifikasi akademik adalah 

tingkat pendidikan formal yang telah dicapai sampai dengan guru 

mengikuti sertifikasi guru, baik pendidikan gelar (S1, S2, dan S3), 

maupun non gelar misalnya D4, baik di dalam maupun di luar negeri, 

dengan bukti fisik dapat berupa ijazah”. Tingkat pendidikan yang 

dimiliki oleh seorang guru sangat berpengaruh terhadap bagaimana 
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kualitas dalam proses pembelajaran, bagaimana cara mendidik peserta 

didik, dan lain sebagainya.  

Di sekolah bertaraf internasional, kualifikasi guru 100% minimal 

harus Diploma empat (D-IV) atau S1 (Mendiknas, 2010:18). Jumlah 

guru minimal 20% berpendidikan S-2/S-3 dari perguruan tinggi yang 

program studinya terakreditasi A (Mendiknas, 2010:38). 

2) Pengalaman Mengajar 

Pengalaman mengajar merupakan masa kerja guru dalam 

melaksanakan tugas sebagai pendidik pada satuan pendidikan tertentu 

sesuai dengan surat tugas dari lembaga yang berwenang, misalnya dari 

pemerintah, dan/atau dari kelompok masyarakat penyelenggara 

pendidikan. Bukti fisiknya dapat berupa keputusan/surat keterangan 

yang sah dari lembaga yang berwenang.  

Pengalaman guru akan mempengaruhi kemampuan guru dalam 

melaksanakan proses belajar mengajar, semakin lama pengalamannya, 

semakin tinggi pula kemampuannya dalam mengajar. Menurut 

Kemendiknas, pengalaman guru yang harus dimiliki dalam 

melaksanakan sekolah bertaraf internasional minimal adalah lima 

tahun mengajar. 
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3) Kompetensi Guru 

Menurut Broke dan Stone dalam Dadi permadi (2010:87), 

”Kompetensi guru adalah merupakan gambaran kualitatif tentang 

hakikat perilaku guru yang penuh arti”. Sedang menurut Dwi Siswoyo 

(2007:127), ”Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, 

keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai 

oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru merupakan 

perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, 

dan spiritual yang membentuk kompetensi standar profesi guru, yang 

mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, 

pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi, dan 

profesionalisme. Sebagai guru profesional harus memiliki empat 

kompetensi guru profesional meliputi: 

a) Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam 

pengelolaan pembelajaran peserta didik, menurut Dadi Permadi 

(2010:89) kompetensi pedagogik meliputi: 

(1) Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan 

(2) Pemahaman terhadap peserta didik 

(3) Pengembangan kurikulum atau silabus 

(4) Perencanaan pembelajaran 

(5) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis 
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(6) Pemanfaatan teknologi pembelajaran 

(7) Mengevaluasi hasil pembelajaran 

(8) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya   

 

Kompetensi ini dapat diukur dengan tes terstruktur dalam 

praktek pengalaman   lapangan (PPL), dan tes yang dilakukan 

secara tertulis. 

b) Kompetensi Kepribadian 

Menurut Dwi Siswoyo (2007:129) kompetensi 

kepribadian, ”Adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh 

pendidik di sekolah yang berupa kepribadian yang mantap. 

Berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta 

didik. Kompetensi ini dapat diukur dengan alat ukur portfolio 

guru/calon guru, tes kepribadian/potensi”. 

c) Kompetensi Profesional 

Adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang 

pendidik di sekolah berupa penguasaan materi pelajaran secara 

luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta 

didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam 

Standar Nasional Pendidikan (2007:129). 

 Menurut E. Mulyasa dalam Dadi Permadi, bahwa ruang 

lingkup kompetensi profesional meliputi: 

(1) Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan 

baik filosofi,  psikologis, sosiologis, dan sebagainya. 
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(2) Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai dengan 

taraf perkembangan peserta didik. 

(3) Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang 

menjadi tanggung jawabnya. 

(4) Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang 

bervariasi. 

(5) Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, 

media, dan sumber belajar yang relevan. 

(6) Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program  

pembelajaran. 

(7) Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik. 

(8) Mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik 

(2010:90). 

 

Kompetensi ini diukur dengan tes tertulis baik multiple 

choise maupun essay. 

d) Kompetensi Sosial 

Menurut Dwi Siswoyo (2007:129), ”Adalah 

kemampuan yang harus dimiliki oleh pendidik di sekolah 

untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien 

dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/wali peserta 

didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi ini diukur dengan 

portfolio kegiatan, prestasi dan keterlibatan dalam berbagai 

aktivitas”. 

Dalam kompetensi ini dapat ditunjukkan dengan 

kemampuan berkomunikasi guru dan kemampuan penguasaan 

komputer, serta penguasaan pengetahuan umum. 

4) Penguasaan Bahasa Inggris 

Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen No.14 Tahun 2005 

menjelaskan bahwa untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses 

peningkatan mutu dan relevansi tata cara pemerintah yang baik dan 

akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai 
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dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global perlu 

dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru secara terencana, 

terarah, dan terprogram.   

Proses belajar mengajar SBI harus dikembangkan melalui 

berbagai gaya dan selera agar mampu mengaktualkan potensi peserta 

didik, baik intelektual, emosional maupun spiritualnya. Bahasa 

pengantar yang digunakan dalam proses belajar mengajar adalah 

bahasa Indonesia dan bahasa asing khususnya bahasa Inggris. Jadi 

dalam pembelajaran bertaraf internasional ini, guru harus memiliki 

kompetensi penguasaan mata pelajaran, kepribadian, dan bertaraf 

internasional serta memiliki kemampuan berkomunikasi secara 

internasional yng ditunjukkan oleh penguasaan salah satu bahasa asing 

misalnya bahasa Inggris. Menurut standar SBI-SMP, guru sekolah 

bertaraf internasional harus mempunyai kemampuan bahasa Inggris 

dan pernah mengikuti tes TOEFL dengan TOEFL > 450. 

5) Penguasaan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Era globalisasi menuntut kemampuan daya saing yang kuat 

dalam teknologi, keunggulan teknologi akan menurunkan biaya 

produksi, meningkatkan kandungan nilai tambah, dan meningkatkan 

mutu produk. Begitu juga dalam dunia pendidikan, khususnya di 

sekolah bertaraf internasional. Guru di sekolah bertaraf internasional 

dituntut memiliki kemampuan dalam menggunakan teknologi yang 
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canggih sebagai penunjang pelaksanaan pembelajaran seperti 

menggunakan komputer atau laptop, LCD, OHP,VCD, dan lainnya. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kesiapan guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran menuju sekolah bertaraf internasional adalah 

kematangan seorang guru dalam melaksanakan sekolah bertaraf 

internasional dan sesuai dengan kriteria yaitu jika memiliki guru dengan 

kualifikasi akademik minimal D4  dan jumlah guru yang berpendidikan 

S2/S3 di sekolah tersebut minimal 20% dari jumlah keseluruhan guru dan 

merupakan lulusan perguruan tinggi yang terakreditasi A, memiliki guru-

guru dengan pengalaman mengajar yang cukup lama, guru-guru tersebut 

harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi profesional, dan kompetensi sosial yang baik, menguasai 

bahasa Inggris aktif maupun pasif dan menerapkannya dalam proses 

pembelajaran, dibuktikan dengan skor TOEFL > 450, serta menguasai 

teknologi informasi dan komunikasi. 

b. Kesiapan Siswa Sekolah Bertaraf Internasional 

Siswa atau peserta didik merupakan salah satu komponen yang 

menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar dan merupakan 

pusat perhatian dari proses pembelajaran. 

Menurut Dwi Siswoyo (2007:92), ”peserta didik adalah anggota 

masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses 

pendidikan. Sosok peserta didik umumnya merupakan sosok anak yang 
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membutuhkan bantuan orang lain untuk bisa tumbuh dan berkembang ke 

arah kedewasaan”.  

Siswa SMP bertaraf internasional harus memiliki kompetensi dan 

kecerdasan yang tinggi, hal ini didasari oleh tuntutan kurikulum bertaraf 

internasional yang mengharuskan anak-anak yang masuk dalam kelas 

internasional harus mampu berkompetisi secara global dengan anak-anak 

dari negara lain. Beberapa kemampuan umum yang menjadi tolok ukur 

keinternasionalan adalah kemampuan berkomunikasi dalam bahasa 

Inggris, kemampuan dalam sains, kemampuan dalam bidang teknologi, 

dan kemampuan lain yang bersifat karya-karya inovatif dan kreatif. Untuk 

menjaring kemampuan tersebut perlu dilakukan seleksi secara ketat 

melalui tes dan nontes yang digabung menjadi satu secara proporsional 

dengan cara anak dijaring sejak duduk di Sekolah Dasar atau 

menggunakan dokumen portofolio prestasi anak ketika berada di SD. 

Kemudian di seleksi melalui tes yang terdiri dari tes kemampuan  

Akademik, atau Tes Potensi Akademik, tes kemampuan komputer/ICT, 

dan tes psikologi. Sekolah dapat menambahkan bentuk seleksi lainnya 

seperti melalui wawancara atau kuesioner yang mengungkap beberapa hal 

yang mendukung penilaian guna menentukan kelulusan calon siswa.  
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1) Persyaratan Administrasi 

Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi siswa yang masuk 

dalam kelas bertaraf internasional diantaranya: 

a) Nilai rata-rata rapor SD kelas IV sampai kelas VI minimal 7,5 

b) Nilai rata-rata ijazah SD minimal 7,5 (Mendiknas, 2010:49). 

2) Kemampuan Akademik 

Faktor lain yang tidak kalah penting yang turut mempengaruhi 

proses dan hasil belajar adalah kemampuan akademik yang dimiliki 

siswa. Kemampuan akademik dalam penelitian ini memiliki arti 

kemampuan yang dimiliki oleh siswa dalam hal penguasaan materi 

akademik serta materi lain yang menunjang kegiatan akademik, 

khususnya yang tercermin dalam pencapaian nilai dan prestasi siswa 

serta dalam kegiatan lainnya. Kemampuan akademik sering 

diwujudkan dalan nilai dan prestasi siswa yang diukur dengan ranking 

yang diperoleh, sehingga tinggi rendahnya prestasi mencerminkan 

bagaimana kesiapan siswa tersebut dalam mengikuti pembelajaran. 

Sehingga dapat diduga bahwa siswa yang memiliki prestasi tinggi 

berarti memiliki tingkat kesiapan yang tinggi dalam pembelajaran. 

Dapat disimpulkan bahwa kemampuan akademik dalam hal ini adalah 

sejumlah pengetahuan yang dimiliki oleh siswa dalam pembelajaran 

bertaraf internasional. 
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Indikator bahwa seorang siswa memiliki kemampuan 

akademik adalah: memiliki prestasi baik yang ditunjukkan dengan 

skor/nilai dan prestasi siswa. Menurut Direktorat Pembinaan 

Pendidikan Dasar dan Menengah, hasil nilai mata pelajaran khususnya 

Matematika dan IPA untuk siswa sekolah bertaraf internasional adalah 

minimal 70 dalam rentang 0-100. 

3) Penguasaan Bahasa Inggris 

Pelaksanaan sekolah bertaraf internasional adalah sekolah yang 

dalam proses pembelajarannya menggunakan kurikulum adaptif 

dengan pendekatan multi metode, multi media, dan berbasis ICT 

(information and comunication technology), juga menggunakan dua 

bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagai bahasa 

pengantar dalam pembelajaran. Penggunaan bahasa Inggris sebagai 

bahasa pengantar dalam pembelajaran mengharuskan guru dan siswa 

menguasai bahasa Inggris dengan baik dan benar.  

Siswa dituntut untuk dapat menguasai bahasa Inggris baik 

secara lisan maupun tulisan, baik secara aktif maupun pasif. Karena 

semakin tinggi penguasaan bahasa Inggris yang dimiliki oleh siswa, 

maka semakin siap siswa dalam pembelajaran bertaraf internasional. 

Kemampuan dalam berbahasa Inggris yang harus dimiliki oleh siswa 

sekolah bertaraf internasional meliputi: Reading, Listening, Writing, 

dan Speaking dengan skor minimal 70 dalam rentang 0-100.  



33 
 

 

4) Minat Siswa 

Dalam kegiatan belajar yang dilaksanakan oleh siswa ada 

beberapa yang mendorong diri mereka. Salah satunya adalah minat. 

Akan lebih baik jika seorang siswa belajar didorong oleh adanya minat 

yang berasal dari diri mereka sendiri. 

Minat adalah kecenderungan yang agak menetap dalam subjek 

merasa tertarik pada bidang atau hal tertentu dan merasa senang 

berkecimpung dalam bidang itu (Wingkel, 1983:30). 

Sedangkan menurut Sardiman A.M (2007:76), ”minat diartikan 

sebagai suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri 

atau arti sementara situasi yang dihubungkan dengan keinginan-

keinginan atau kebutuhan-kebutuhannya sendiri”. 

Jadi minat siswa adalah suatu keadaan dimana siswa memiliki 

ketertarikan untuk memilih satu bidang yang sesuai dengan 

keinginannya. Minat siswa terhadap sekolah bertaraf internasional 

adalah suatu ketertarikan siswa untuk mengikuti pembelajaran bertaraf 

internasional yang diikuti dengan berbagai usahanya sebagai upaya 

peningkatan kualitas diri untuk mencapai tujuan pembelajaran di 

sekolah bertaraf internasional. 
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5) Motivasi Siswa 

Menurut Mc. Donald dalam Sardiman A.M (2007:73), 

”motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai 

dengan munculnya ”feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap 

adanya tujuan”.  

 Sedangkan menurut Sardiman A.M (2007:74), ”dalam 

kegiatan pembelajaran, motivasi  dapat dikatakan sebagai 

keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang 

menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan 

dari kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan 

belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar 

itu dapat tercapai”. 

  

Jadi motivasi siswa sekolah bertaraf internasional adalah 

perasaan atau dorongan dari dalam diri siswa untuk dapat mengikuti 

kegiatan pembelajaran yang menjamin kelangsungan dari kegiatan 

belajar yang memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan 

dari pembelajaran pada sekolah bertaraf internasional dapat tercapai. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang siswa dikatakan siap dalam 

pelaksanaan pembelajaran menuju sekolah bertaraf internasional jika telah 

memenuhi syarat administrasi yaitu memiliki nilai rata-rata SD kelas IV 

sampai kelas VI minimal 7,5 dan memiliki nilai ijazah SD minimal 7,5, 

memiliki kemampuan akademik tinggi yang dibuktikan dengan prestasi 

dan nilai yang baik yaitu nilai mata pelajaran khususnya Matematika dan 

IPA adalah lebih dari 7, menguasai bahasa Inggris terutama untuk 
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Reading, Listening, Writing, dan Speaking, memiliki minat dan motivasi 

yang tinggi terhadap berlangsungnya pelaksanaan pembelajaran menuju 

sekolah bertaraf internasional. 

c. Kesiapan Sarana Prasarana Sekolah Bertaraf Internasional 

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 dan informasi.  

Berdasarkan PP No 19 Th 2005, dan Permendiknas No 24 Th 2007 

Standar Sarana Prasarana yang harus dipenuhi Sekolah Bertaraf 

Internasional adalah: 

1. Umum 

Luas tanah 15000 m 2 , luas ruang kelas > 63 m 2 , jumlah siswa per 

rombel: 24 anak, memiliki fasilitas ICT per kelas per tingkat. 

2. Perpustakaan 

0,2 m/siswa dan menampung 5% seluruh siswa untuk membaca dan 

studi, mandiri, memiliki buku teks dalam bentuk cetak tau digital 

untuk setiap mata pelajran 1 : 1 (1 buku : 1 siswa); buku referensi 1 : 3 

(1 buku : 3 siswa), berlangganan jurnal, majalah, buletin, surat kabar, 
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dan sebagainya, memiliki komputer untuk perpustakaan termasuk 

untuk multimedia 5 buah, memiliki ruang baca yang memadai, 

tersedia akses internet yang terhubung dengan jaringan. 

3. Laboratorium Fisika, Kimia, Bahasa, IPS 

Memiliki satu laboratorium fisika, kimia, biologi, bahasa, dan IPS, 

setiap laboratorium memiliki peralatan dan perlengkapan yang sesuai 

dengan spesifikasi, luas laboratorium minimal sesuai dengn SPM 

dalam SNP dan ber-AC untuk kapasitas maksimum 24 siswa per 

rombel. 

4. Laboratorium Komputer 

Memiliki ruangan dengan ukuran yang memadai dan ber-AC, 

memiliki jumlah komputer sesuai dengan rata-rata jumlah siswa 

(maksimum 24 siswa per rombel), memiliki software yang selalu 

update, memiliki teknisi komputer dengan jumlah yang memadai 

untuk membantu pelaksanaan pembelajaran dan perawatan komputer, 

memiliki sistem penjaminan keselamatan kerja di dalam laboratorium 

komputer. 

5. Kantin  

Memiliki satu kantin yang dapat menampung pejajn secara memadai, 

memiliki mebeler yang memadai sesuai dengan jumlah pejajan, 

memiliki lingkungan kantin yang sehat dan bersih, menyediakan 

makanan bergizi, fresh, dan terjangkau bagi warga sekolah 
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6. Auditorium  

Memiliki ruangan dengan ukuran memadai dan ber-AC, memiliki 

mebeler dan peralatan memadai untuk pertemuan dan kegiayan siswa 

misalnya: pertemuan orang tua siswa, wisuda, pentas teater, pameran 

hasil karya siswa, dan sebagainya, memiliki sistem penjaminan yang 

memadai bagi pengguna. 

7. Sarana Olah Raga 

Memiliki prasarana olah raga dengan ukuran yang memadai dan 

digunakan untuk berbagai jenis olah raga, memiliki sarana olah raga 

untuk berbagai jenis olah raga, memiliki teknisi dengan jumlah 

memadai untuk membantu pelakanaan kegiatan dan perawatan olah 

raga, memiliki sistem penjaminan kesehatan yang memadai bagi 

pengguna prasarana olah raga. 

8. Pusat belajar dan riset guru 

Memiliki ruangan untuk sumber dan riset guru yang luas dan yang 

dilengkapi dengan komputer, jaringan internet untuk guru dengan 1:5, 

dan dilengkapi media pembelajaran, memiliki buku referensi, baik 

cetak maupun digital bagi guru sesuai dengan mata pelajaran yang 

diajarkannya, memiliki mebeler bagi guru untuk menyimpan referensi, 

hasil kerja, dan sebagainya termasuk untuk kelompok diskusi. 
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9. Penunjang administrasi sekolah 

Memiliki ruangan dengan ukuran yang memadai, memiliki mebeler 

yang memadai untuk berbagai jenis administrsi, memiliki server 

minimum 2 buah, memiliki komputer dengan jumlah yang memadai 

untuk berbagai kegiatan administrasi, memiliki sistem penjaminan 

keselamatan kerja di dalam ruangan administrasi. 

10. Unit kesehatan 

Memiliki ruangan dengan ukuran yang memadai dn ber-AC, memiliki 

bahan-bahan dan peralatan dasar untuk P3K, memiliki tenaga 

profesional yang dapat menangani pelaksanaan P3K, memiliki sistem 

penjaminan keselamatan kerja di dalam unit kesehatan. 

11. Toilet  

Memiliki ruangan yng terpiah antara laki-laki dan perempuan dengan 

ukuran yang memadai dn sesuai dengan jumlah warga sekolah, 

memiliki sistem sanitasi yang baik dan memadai untuk menjamin 

kebersihan dan kesehatan, memiliki jumlah air yang memadai untuk 

mendukung sistem sanitasi, memiliki teknisi dengan jumlah yang 

memadai untuk membantu perawatan toilet. 

12. Tempat bermain, kreasi, dan rekreasi 

Memiliki tempat bermain yang memadai, memiliki tempat berkreasi 

yang menjamin kreativitas siswa, memiliki tempat untuk rekreasi yang 

memadai, misalnya taman dan pepohonan yang rindang. 
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13. Tempat ibadah 

Memiliki tempat ibadah yang memadai dan sesuai dengan agama 

masing-masing warga sekolah. 

  Jadi sarana dan prasarana yang harus dimiliki sekolah dalam upaya 

pelaksanaan pembelajaran menuju sekolah bertaraf internasional adalah harus 

memiliki luas tanah minimal 15000 m 2 , harus memiliki perpustakaan, 

laboratoratorium fisika, laboratorium kimia, bahasa, dan IPS, laboratorium 

komputer, kantin, auditorium, sarana olah raga, pusat belajar dan riset guru, 

penunjang administrasi sekolah, unit kesehatan, toilet, tempat bermain, 

berkreasi, dan tempat rekreasi, serta memiliki tempat ibadah yang sesuai 

dengan standar sarana prasarana yang harus dipenuhi oleh sekolah bertaraf 

internasional menurut badan nasional standar pendidikan. 

B. Kerangka Berpikir 

Persaingan di era globalisasi sangat berpengaruh terhadap kemajuan dunia 

pendidikan. Pengaruh tersebut menuntuk sekolah untuk meningkatkan lulusan 

yang memiliki daya saing global. Untuk itu, melalui Direktorat Pembinaan SMP, 

Pemerintah telah mengembangkan rintisan sekolah bertaraf internasional yang 

selanjutnya akan menjadi sekolah bertaraf internasional (SBI). 

Dalam hal ini SMP Negeri 1 Bantul sebagai lembaga yang telah 

melaksanakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dan sedang menuju 

Sekolah Bertaraf Internasional dituntut untuk menghasilkan lulusan yang mampu 
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bersaing secara global dan mempunyai kompetensi yang diakui secara 

internasional. 

Penyelenggaran Sekolah Bertaraf Internasional memerlukan persiapan 

dari seluruh komponen sekolah meliputi standar: isi, proses, kompetensi lulusan, 

tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, 

pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Oleh karena itu SMP Negeri 1 Bantul 

harus menyiapkan seluruh komponen tersebut. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kegiatan pembelajaran, yaitu 

guru, siswa, alat dan media, dan sarana prasarana. Banyaknya faktor  

mengharuskan peneliti untuk membatasi pada kesiapan guru, kesiapan siswa, dan 

kesiapan sarana prasarana 
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“kesiapan guru” 

1. Kualifikasi 
pendidikan 

2. Pengalaman 

mengajar 

3. Penguasaan 

bahasa Inggris 

4. Kompetensi guru 

5. Penguasaan 

teknologi dan 

informasi 

“kesiapan siswa” 

1. Persyaratan 

administrasi 

2. Kemampuan 

akademik 

3. Penguasaan 

bahasa Inggris 

4. Minat 

5. Motivasi siswa 

“kesiapan Sarana 

dan prasarana” 

Sarana prasarana 

yang sesuai dengan 

kriteria/standar 

Sekolah Bertaraf 

Internasional 

Kesiapan SMP Negeri 1 Bantul dalam pelaksanaan pembelajaran menuju 

Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) dapat dilihat pada bagan berikut: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Bagan Kerangka Berpikir Kesiapan SMP Negeri 1 Bantul dalam  

Pelaksanaan Pembelajaran menuju Sekolah Bertaraf Internasional 

 

Sumber: olahan peneliti 

C. Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian dari Herda Nanto Aditya (2010) mengenai ”Kesiapan Guru 

mata Pelajaran Ekonomi dalam Pelaksanaan Pembelajaran Sekolah Bertaraf 

Kesiapan SMP Negeri 1 Bantul dalam pelaksanaan pembelajaran 

menuju Sekolah Bertaraf Internasional 
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Internasional di SMA RSBI kota Yogyakarta”. Hasil penelitian menunjukkan 

dengan pencapaian setiap aspeknya yaitu: 

Guru ekonomi memiliki kompetensi pedagogik yang tergolong dalam kategori 

baik yaitu dengan prosentase 90,48%, memiliki kompetensi kepribadian 

termasuk kategori baik dengan prosentase 95,24%, memiliki kompetensi sosial 

yang termasuk dalam kategori baik dengan prosentase 90,48%, memiliki 

kompetensi profesional termasuk kategori baik dengan rincian 66% . 

Sedangkan kesiapan guru dalam pelaksanaan pembelajaran ekonomi termasuk 

dalam kategori cukup baik yaitu dengan prosentase 85,71%. Sedang untuk nilai 

Toefl 500  dan Toeic 550  dinyatakan belum siap karena 75,71% guru 

belum memenuhi, untuk penguasaan komputer dinyatakan belum siap karena 

66,67% guru belum menguasai. Untuk latar belakang pendidikan guru 

ekonomi 71,43% S1 pendidikan ekonomi dan 29,57% S1 ekonomi non 

kependidikan. Jika dilihat dari kesiapan mental guru mata pelajaran ekonomi, 

termasuk dalam kategori baik yaitu 85,71% yang berarti bahwa guru 

mempunyai kesiapan mental yang baik. Dalam kesiapan pemahaman guru 

mata pelajaran ekonomi dalam kategori baik yaitu 85,71% yang berarti bahwa 

guru memiliki kesiapan pemahaman yang baik, dan dilihat dari kesiapan 

keterampilan guru mata pelajaran ekonomi termasuk dalam kategori cukup 

baik karena hanya 28,57% yang berarti guru memiliki kesiapan keterampilan 

yang cukup baik.  



43 
 

 

2. Penelitian milik Hilda Apriyani (2010) dengan judul ”Kesiapan SMA N 8 

Yogyakarta dalam Pelaksanaan Pembelajaran menuju Sekolah Bertaraf 

Internasional”. Dalam penelitian ini terbukti sekolah ini memiliki tingkat 

kesiapan yang tinggi, hal ini dibuktikan dengan tingkat kesiapan guru yang 

terbukti tinggi dilihat dari kualifikasi pendidikan, pengalaman mengajar, 

kompetensi guru, penguasan teknologi informasi dan komunikasi, dan 

penguasaan bahasa inggris. Selain itu dapat dilihat dari tingkat kesiapan siswa 

yang sedang jika dilihat dari persyaratan administrasi, kemampuan akademik, 

penguasaan bahasa inggris, minat, dan motivasi. Dapat juga dilihat dari 

kesiapan sarana dan prasarana yang terbukti memiliki tingkat kesiapan yang 

tinggi. 

D. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan penjabaran dari kajian teori diatas, maka dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan yang dibentuk menjadi pertanyaan penelitian sebagai 

berikut. 

1. Bagaimanakah kesiapan guru dalam pelaksanaan pembelajaran menuju 

Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) di SMP Negeri 1 Bantul ditinjau dari 

aspek kualifikasi pendidikan, pengalaman mengajar penguasaan bahasa 

Inggris, kompetensi guru, serta penguasaan teknologi informasi dan 

komunikasi? 

2. Bagaimanakah kesiapan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran menuju 

Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) di SMP Negeri 1 Bantul ditinjau dari 
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persyaratan administratif, kemampuan akademik, dan penguasaan bahasa 

Inggris serta minat dan motivasi siswa? 

3. Bagaimanakah kesiapan sarana prasarana di SMP Negeri 1 Bantul dalam 

pelaksanaan pembelajaran menuju Sekolah Bertaraf Internasional? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


