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abstract 
The subjects consisted of the vice principal of the school, teachers, staff, 

employees and students of SMP Negeri 1 Surakarta which is located at Jalan MT. 
Haryono. No. 4 Manahan Banjarsari Surakarta, Phone 0271-714866. The data 
were obtained from the source of documents or files including: strategic planning 
and school development of SBC of Junior High School 1 Surakarta, school 
profiles, as well as the historical background of SMP Negeri 1 Surakarta, activity 
and budget plan of school, Junior High School 1 Surakarta curricula, Lesson Plan, 
education and training of educators and staffs. 

The results showed that the development of human resource management 
SBI is (1). The existence of teacher certification test from Cambridge London that 
serves to test the feasibility of making RPP (Lesson Plan) and the teachers teach 
in English. (2). Increased presence of teaching competence of teachers through 
student surveys based on questionnaires that have been designed by the Quality 
Assurance according to ISO 9001:2008. (3). An increase in education competency 
based questionnaire that has been designed by the Quality Assurance according to 
ISO 9001:2008. (4). The training of education personnel on ISO 9001:2008 
quality assurance management to ensure the satisfaction of the quality of 
educational services. SBI management development curriculum is (1). Dikspora 
coordination with the development of local intelligence. (2). Had used the 
curriculum (contents) in 2011, in 2011 the curriculum of the SMA material is 
inserted into the material SBI. (3). The process of teaching and learning have been 
using the 2011 curriculum has been implemented aiming to prepare students to 
enter upper secondary level than that prepare students in response to global 
competence. (4). In the process of teaching and learning which is based on 
implementing the ISO 14001:2004 environmental (geological character education 
leads to the environment). 

 
Key words: SBI, School Development 
 
 
 



3 
 

 
  



4 
 

 



 

1 

Pendahuluan 

Salah satu usaha yang sedang ditempuh pemerintah Indonesia dalam 

meningkatkan pendidikan bagi anak bangsa yakni senantiasa memperbaharui 

program pembelajaran. Pembaharuan program pembelajaran nantinya diharapkan 

mampu mendongkrak mutu pendidikan yang menghasilkan anak bangsa yang 

bertanggung jawab dan berdaya saing secara nasional maupun internasional. 

Perbaikan mutu pendidikan yang sedang diupayakan oleh pemerintah Indonesia 

mengembangkan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). 

Kebijakan pemerintah Indonesia untuk memperbaiki kualitas pendidikan 

nasional agar memiliki daya saing dengan negara-negara maju lainnya. Icon 

Sekolah Bertaraf Internasional di mata masyarakat Indonesia tak bisa lepas dari 

bilingual sebagai medium of instruction, multi media dalam pembelajaran di 

kelas, berstandar internasional, ataupun sebagai sekolah prestisius dengan jalinan 

kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara anggota OECD (Organization 

for Economic Development) maupun lembaga-lembaga tes/sertifikasi 

internasional, seperti Cambridge, IB, TOEFL/TOEIC, ISO, dan lain-lain. 

Sekolah dalam memenuhi standar SBI juga melaksanakan pengembangan 

kurikulum. A. L. Hartini (2011: 65) mengatakan manajemen kurikulum adalah 

segenap proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian 

kurikulum guna mencapai tujuan pendidikan dengan titik berat pada usaha 

peningkatan kualitas pembelajaran. Pengembangan kurikulum dalam kerangka 

Sekolah Berstandar Internasional diharapkan dapat menciptakan hasil lulusan 

yang memiliki kualitas dan mutu diakui secara global. Tim Pengembang Ilmu 
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Pendidikan (2007:122) pengembangan kurikulum merupakan upaya untuk 

mempertahankan dan meningkatkan mutu pendidikan, baik mutu proses maupun 

mutu hasil (mutu lulusan). 

Pengembangan sekolah (school development) merupakan proses 

pengembangan yang terencana untuk meningkatkan kinerja setiap komponen 

dalam sekolah secara terus menerus. Pengembangan sekolah yang dilaksanakan 

harus disusun berdasarkan visi misi sekolah dengan dasar pemahaman tentang 

keberadaan dan kondisi sekolah sewaktu proses perencanaan pengembangan 

dilaksanakan. Pengembangan sekolah adalah perubahan terencana sekolah guna 

menjawab tantang masa depan dan memenuhi harapan stakeholder. 

Sri Minati (2011: 139) menambahkan bahwa pengembangan pendidik dan 

tenaga kependidikan biasanya dilakukan latihan-latihan tertentu dengan arah 

kemampuan yang telah dimiliki atau searah dengan bidang kerja dari masing-

masing karyawan yang bersangkutan.  

Rikunto dan Yuliana dalam Samino (2010:194) bahwa manajemen 

kurikulum adalah segenap proses usaha bersama untuk memperlancar pencapaian 

tujuan pengajaran dengan titik berat pada usaha, meningkatkan kualitas interaksi 

belajar mengajar. Dengan demikian yang dimaksud dengan manajemen kurikulum 

adalah pengelolaan kegiatan pengembangan kurikulum melalui proses 

perencanaan, pengorganisasian, implementasi atau pelaksanaan dan evaluasi. 

Kurikulum SBI disusun berdasarkan standar isi dan standar kompetensi 

lulusan yang diperkaya dengan standar dari negara maju. Dalam pengembangan 

kurikulum SBI terdapat tiga alternatif yang bisa ditempuh. Zainal Aqib 
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(2010:108) menjelaskan ketiga alternatif sebagai berikut: pertama, pengembangan 

SK, KD dan indikator serta penambahan SKL dari SKL yang telah ada 

sebagaimana telah dijelaskan diatas untuk ditentukan menjadi suatu mata 

pelajaran tertentu. 

Selanjutnya dikembangkan menjadi beberapa SK dan beberapa KD, dari 

masing-masing KD dikembangkan lebih lanjut menjadi indikator-indikator 

kompetensi. Alternatif kedua adalah dengan mengembangkan SK, KD dan 

indikator dari beberapa mata pelajaran (misalnya IPA, bahasa Inggris, 

Metematika, TIK dan sebagainya) sebagai cirri-ciri keinternasionalnya. Alternatif 

ketiga adalah dengan cara mengembangkan KD yang ada pada SK untuk mata 

pelajaran tertentu. 

Syarat utama satuan pendidikan penyelenggaran rintisan SBI adalah para 

guru, kepala sekolah dan karyawan harus mampu berkomunikasi dalam bahasa 

asing (bahasa Inggris). Zainal Aqib (2010:110) mengatakan sekolah rintisan SBI 

dalam mengembangkan SDM dengan program (a). peningkatan kemampuan 

bahasa Inggris bagi guru (semua mata pelajaran), (b). peningkatan kemampuan 

bahasa Inggris bagi kelasa sekolah dan jajarannya, (c). peningkatan bahasa Inggris 

bagi karyawan (tenaga TU, laboran, teknisi dan lainnya), (d). peningkatan 

kemampuan guru dan karyawan dalam bidang studinya atau latar belakang 

bidangnya masing-masing, (e). peningkatan manajerial bagi kepala sekolah dan 

jajarannya, (f). peningkatan kemampuan komputer dan internet bagi semua warga 

sekolah. 
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Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dimana dilakukan dengan cara 

menggambarkan apa yang sudah diteliti oleh peneliti untuk memperoleh hasil 

penelitiannya. Menurut Moleong (2004: 6), penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara 

holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah. 

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif memegang peranan penting 

yakni sebagai seorang siswa. Sutopo (2006:76) mengatakan sudah menunjukkan 

adanya peranan yang paling pasif dan pengamatan. Peneliti disini ditempatkan 

sebagai seorang asing orang-orang yang sedang diamatinya.  

Peneliti sebagai instrument memungkinkan seorang peneliti dalam 

kedudukan segala-segalanya. Basrowi dan Suwandi (2008:173) mengatakan 

kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Ia sekaligus 

merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analis, penafsir data dan 

pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitian. Pengertian instrument atau alat 

penelitian di sini tepat karena ia menjadi segalanya dari keseluruhan proses 

penelitian. 

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan 

dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Menurut Sugiyono (2010: 
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89) bahwa dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama 

proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik analisis model interaktif, yang 

terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu: reduksi data, sajian data, dan penarikan 

simpulan/ verifikasi. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Untuk memenuhi standar 20% guru yang memiliki kualifikasi S-2, maka 

perlu direncanakan sebuah program bantuan pendidikan bagi guru yang 

melanjutkan ke jenjang S-2. Selain itu, bagi guru yang telah mendapatkan tunjang 

sertifikasi untuk bersedia menyisihkan dana pendidikan S-2 sebagai pribadi. Ini 

merupakan komitmen pemerintah Indonesia dalam memajukan pendidikan di 

tanah air. Sebagaimana dikatakan oleh Mulyana A.Z. (2010: 74) bahwa banyak 

program-program pemerintah yang dikhususkan untuk dunia pendidikan misalnya 

dana 20% dari APBN untuk pendidikan. Dana pendidikan seperti yang 

dimaksudkan oleh Mulyana tersebut bahwa termasuk didalamnya dana tunjangan 

sertifikasi guru. Sehingga guru dapat memanfaatkan dana tersebut dalam rangka 

peningkatan kualifikasi akademiknya. 

Slamet Suyanto (2008; 246) menambahkan penerapan pembelajaran 

bilingual: pembelajaran dengan dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa 

Inggris diperlukan agar siswa mampu menguasai bahasa Internasional. Program 

pendampingan dalam pelaksanaan pembuatan perangkat belajar yang biasa 

digunakan di sekolah-sekolah berbasis internasional, bahkan dalam pelaksanaan 
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proses pembelajaran di kelas guru juga didampingi oleh tim ahli yang secara 

khusus ditunjuk oleh sekolah. Program pendampingan tenaga ahli sebagai upaya 

sekolah untuk meningkatkan kualitas SDM guru dalam pembelajaran bilingual 

dan pembelajaran berbasis ICT.  

Chalermsri Jogthong dan Rosarin Pimolbunyong (2011:6) mengatakan 

bahwa dalam pembelajaran berbasiskan bahasa Inggris harus didukung dengan 

teknologi modern yang memadai. Sekolah yang mengadakan pengajaran bahasa 

Inggris diharuskan menyediakan guru dengan keahlian bahasa Inggris yang baik. 

Karakteristik SDM guru dalam satuan pendidikan SBI merupakan guru yang 

mampu berkomunikasi dengan bahasa asing (bahasa Inggris) untuk semua bidang 

studi serta memiliki kemampuan IT.  

Karakteristik utama tenaga kependidikan satuan pendidikan SBI jenjang 

SMP diharapkan selain menguasai ICT dan bahasa Inggris juga harus memiliki 

kompetensi sesuai dengan bidangnya. Dalam penguasaan ICT tenaga 

kependidikan tidak mengalami kesulitan. Nanang Fattah, Tatat Hartati, dan Effy 

Mulyasari (2009:29) Dalam kerangka pengembangan SBI, semua tenaga 

pendukung (laboran komputer, laboran IPA, laboran bahasa, tenaga TU, 

pustakawan, teknisi komputer, tenaga administrasi keuangan, tenaga administrasi 

kepegawaian, tenaga administrasi akademik, tenaga administrasi sarpras, tenaga 

administrasi kesekretariatan) juga harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi 

yang memadai. Kemampuan atau kompetensi utama yang diperlukan sebagai 

tenaga pendukung antara lain: (a) memiliki kompetensi dan keterampilan sesuai 
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dengan bidang tugasnya serta memiliki kemampuan ICT, serta (b) memiliki 

kemampuan berkomunikasi berbahasa asing (misalnya Bahasa Inggris). 

Struktur kurikulum SMP SBI terdapat unsur X yang merupakan pengayaan 

melalui proses penyandingan (benchmarking), adopsi dan adaptasi dengan 

kurikulum negara bagian Victoria Australia.  Kurikulum SBI disusun berdasarkan 

standar isi dan standar kompetensi lulusan yang diperkaya dengan standar dari 

negara maju. Slamet Suyanto (2008:245) mengatakan bahwa memiliki sekolah 

partner dan melakukan benchmarking (perbandingan) terhadap sekolah-sekolah 

itu menjadi salah satu cara yang cukup baik untuk menuju SBI.  

Kurikulum SMP SBI perlu mendapatkan karakteristik keinternasionalan. 

Karakteristik keinternasionalan kurikulum diperlihatkan dengan adanya 

pembelajaran berbasis ICT.  Nanang Fattah, Tatat Hartati, dan Effy Mulyasari 

(2009:22) Kurikulum SBI harus bertaraf internasional, yang ditunjukkan oleh isi 

(content) yang mutakhir sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi global.  Adanya kesempatan bagi siswa diberi untuk mengali informasi 

pengetahuan dari website, library atau resources yang lain dan minta untuk 

menyajikan kepada stakeholder (teman-temannya, guru, atau orangtua) dalam 

berbagai bentuk: paper, alat peraga, dll. Nanang Fattah, Tatat Hartati, dan Effy 

Mulyasari (2009: 23) SBI harus mengembangkan proses belajar mengajar yang: 

(1) mendorong keingintahuan (a sense of curiosity and wonder), (2) keterbukaan 

pada kemungkinan-kemungkinan baru, (3) prioritas pada fasilitasi kemerdekaan 

dan kreativitas dalam mencari jawaban atau pengetahuan baru (meskipun jawaban 

itu salah atau pengetahuan baru dimaksud belum dapat digunakan), dan (4) 
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pendekatan yang diwarnai oleh eksperimentasi untuk menemukan kemungkinan-

kemungkinan baru.  

 

Simpulan 

Adanya uji sertifikat guru dari Cambridge London yang berfungsi menguji 

kelayakan membuat RPP (Lesson Plan) dan mengajar guru menggunakan bahasa 

Inggris. Adanya Peningkatan kompetensi mengajar guru melalui survei peserta 

didik berdasarkan kuesioner yang telah dirancang oleh Penjaminan Mutu sesuai 

dengan ISO 9001:2008. Adanya peningkatan kompetensi tenaga kependidikan 

berdasarkan kuesioner yang telah dirancang oleh Penjaminan Mutu sesuai dengan 

ISO 9001:2008. Adanya pelatihan tenaga kependidikan tentang manajemen 

penjaminan mutu ISO 9001:2008 untuk menjamin kepuasan mutu pelayanan 

pendidikan.  

Adanya koordinasi dengan Dikspora dalam pengembangan kecerdasan 

lokal. Telah digunakannya kurikulum (Standar Isi) tahun 2011, dalam kurikulum 

2011 adanya materi SMA yang dimasukkan kedalam materi SBI. Proses belajar 

mengajar telah menggunakan kurikulum 2011 yang telah dilaksanakan bertujuan 

untuk menyiapkan peserta didik memasuki jenjang menengah atas selain itu 

menyiapkan peserta didik dalam menanggapi kompetensi global. Dalam proses 

belajar mengajar mengimplementasikan ISO 14001:2004 yang berbasiskan 

lingkungan (pendidikan karakter geologi mengarah kepada lingkungan) 
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