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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan sebagai saka utama negara dalam meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia (SDM). Untuk itu perlu langkah strategis pemerintah 

Indonesia guna meningkatkan kualitas dunia pendidikan Indonesia. 

Peningkatan pembangunan pendidikan di Indonesia dengan jalan usaha 

meningkatkan dan menyempurnakan penyelenggaraan pendidikan itu sendiri.  

Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah dengan cara 

mengalakkan program wajib belajar 9 tahun. Dengan demikian ada kesamaan 

hak memperoleh pendidikan selama 9 tahun bagi setiap warga negara 

Indonesia. Pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas pendidik dengan 

cara diadakan diklat, workshop, seminar serta sertifikasi guru. Setiap tindakan 

yang ditempuh oleh pemerintah sebagai upaya agar pendidikan di tanah air 

Indonesia berjalan seperti amanat Undang-undang Dasar 1945 Republik 

Indonesia yang termuat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alenia 

empat bahwa “Mencerdaskan kehidupan bangsa.” 

Untuk mewujudkan amanat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, 

pembangunan di bidang pendidikan diadakan peningkatan dan penyempurnaan 

penyelenggaraan pendidikan secara terus menerus. Peningkatan secara 

kontinyu ini jangan mengabaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
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teknologi yang berkembangan dalam masyarakat sehingga pendidikan nantinya 

dapat menjawab kebutuhan masyarakat. 

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). 

Teguh Triwiyanti dan Ahmad Yusuf Sobri, (2010: 22) menceritakan 

latar belakang munculnya Sekolah Bertaraf Internasional bahwa Program SBI 

yang diselenggarakan pemerintah dipicu oleh beberapa latar belakang 

kelahirannya. Beberapa latar belakang tersebut antara lain: pada 1990-an, 

banyak sekolah-sekolah yang didirikan oleh yayasan dengan menggunakan 

identitas internasional, tetapi tidak jelas kualitas dan standarnya; banyak 

orangtua yang mampu secara ekonomi memilih menyekolahkan anaknya ke 

luar negeri; belum ada payung hukum yang mengatur penyelenggaraan sekolah 

internasional; dan perlunya membangun sekolah berkualitas sebagai pusat 

unggulan (center of excellence) pendidikan. Atas fenomena tersebut, 

pemerintah mulai mengatur dan merintis sekolah bertaraf internasional. 

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 
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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. 

Danim Sudarwan (2010: 146) mengungkapkan “Hasil pendidikan 

dipandang bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan 

ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang 

pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu”. Dalam usaha 

meningkatkan hasil pendidikan maka perlu digalakkan upaya pengembangan 

sekolah menuju SBI, diantaranya pengembangan manajemen SDM dan 

pengembangan manajemen kurikulum sekolah dalam memenuhi standar SBI.  

Russell C. Swanburg (1995: viii) menjelaskan sasaran 

pengembangan SDM adalah untuk mengembangkan suatu budaya kerjasama 

yang membuat pekerjaan dan lingkungan menarik, menimbulkan kepuasan 

pekerja yang memberikan pelayanan memuaskan bagi konsumen. Dalam 

memenuhi standar SBI, berorientasi pada pemuasan pelanggan atau 

stakeholder sekolah tersebut. Marwansyah (2010:152) berpendapat 

pengembangan  sumber daya manusia dirancang untuk membantu individu, 

kelompok dan organisasi secara keseluruhan, agar menjadi lebih efektif. 

Adanya pengembangan Manajemen SDM diharapkan mampu meningkatkan 

kualitas kinerja guru dalam memenuhi standar SBI. 
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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. Ini sejalan dengan pendapat yang ditulis oleh Tim Pengembang Ilmu 

Pendidikan (2007:122) pengembangan kurikulum merupakan upaya untuk 

mempertahankan dan meningkatkan mutu pendidikan, baik mutu proses 

maupun mutu hasil (mutu lulusan). 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Surakarta adalah satu sekolah 

unggulan yang terdapat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga kota 

Surakarta. SMP Negeri 1 Surakarta telah menjadi salah satu sekolah Rintisan 

Sekolah Bertaraf Internasional sejak tahun 2007. Pengembangan sekolah SMP 

Negeri 1 Surakarta dapat dilihat dari perkembangan pengelolaan sekolah baik 

itu: sarana prasarana, prestasi akademik dan non akademik siswa, usaha 

peningkatan dan pengembangan profesi guru melalui diklat-diklat guna menuju 

SBI.  

SMP Negeri 1 Surakarta merupakan sebuah sekolah yang berdiri 

diatas bangunan megah peninggalan jaman Belanda yang memiliki nilai 

sejarah dan merupakan salah satu cagar budaya. Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 1 Surakarta beralamatkan di JL. MT. Haryono No. 4 Surakarta Telp : 
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(0271) 714866 dekat dengan Stadion Manahan Surakarta. SMP Negeri 1 

Surakarta merupakan salah satu sekolah yang ditetapkan oleh Pemerintah 

sebagai penyelenggara program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional 

(RSBI) Angkatan ke-I. Disamping itu, sebelumnya Sekolah kami juga telah 

ditetapkan sebagai Sekolah Standar Nasional (SSN), Pilot Project KBK, 

Sekolah Koalisi Nasional. 

Permasalahan yang diangkat dalam hal ini adalah pengembangan 

sekolah menuju SBI karena mengingat beberapa hal diantaranya dibawah ini: 

Pertama, diharapkan nantinya hasil penelitian ini dapat dijadikan 

bahan evaluasi bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Surakarta 

dalam melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan sekolah RSBI yang 

terdapat di kota Surakarta. 

Kedua, hasil penelitian ini sendiri nantinya diharapkan dapat menjadi 

sebuah wacana bagi SMP Negeri 1 Surakarta dalam menyelenggarakan sistem 

pendidikan RSBI sehingga dapat memenuhi standar SBI yang telah ditetapkan 

dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 50. 

Ketiga, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat dijadikan 

model pengembangan sekolah, khususnya pengembangan manajemen SDM 

dan manajemen kurikulum bagi sekolah-sekolah RSBI dalam memenuhi 

standar SBI yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan 

Nasional. 
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Keempat, hasil penelitian ini nanti diharapkan dapat dijadikan bahan 

evaluasi oleh Komite SMP Negeri 1 Surakarta dalam menjalankan MBS di 

sekolah setempat. 

Kelima, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh 

Pimpinan Sekolah, guru dan staf karyawan SMP Negeri 1 pada khususnya dan 

seluruh pendidik dan tenaga kependidikan secara umum dalam 

mengembangkan profesionalitas dengan mengacu kepada Manajemen SDM 

dan manajemen kurikulum. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah model pengembangan 

sekolah menuju SBI yang didalamnya terdapat model pengembangan 

manajemen SDM dan model pengembangan manajemen kurikulum. Adanya 

keragu-raguan pencapaian pengembangan sekolah menuju SBI yang harus 

dipenuhi oleh SMP Negeri 1 Surakarta. Kondisi demikian menjadi tanda tanya 

terhadap pengembangan sekolah menuju SBI, sebagai upaya meningkatkan 

pendidikan nasional guna menghasilkan anak bangsa yang memiliki daya saing 

secara global. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti 

“Pengembangan Sekolah menuju Sekolah Bertaraf Internasional (Studi Situs 

SMP Negeri 1 Surakarta)”.  

 

B. Fokus Penelitian 

Beranjak dari konteks diatas maka fokus penelitian adalah 

“Karakteristik pengembangan sekolah menuju Sekolah Bertaraf Internasional”.  

Fokus penelitian tersebut dijabarkan menjadi dua, yaitu: 
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1. Karakteristik manajemen pengembangan SDM dalam pemenuhan 

standar SBI di SMP Negeri 1 Surakarta? 

2. Karakteristik manajemen pengembangan kurikulum dalam 

pemenuhan standar SBI di SMP Negeri 1 Surakarta?  

Penelitian tesis ini mengambil fokus penelitian pada manajemen 

pengembangan SDM dan manajemen pengembangan kurikulum mengingat hal 

sebagai berikut: 

Pertama, SMP Negeri 1 Surakarta merupakan salah satu sekolah 

RSBI angkatan pertama di kota Surakarta dan sekarang telah memasuki tahun 

ke lima, artinya bahwa SMP Negeri 1 Surakarta telah memiliki perencanaan 

berkesinambungan dalam hal manajemen pengembangan SDM dan manajemen 

pengembangan kurikulum. 

Kedua, manajemen pengembangan SDM sangat vital guna 

pencapaian standar sekolah dari RBSI menuju ke SBI yang hendak dipenuhi 

oleh SMP Negeri 1 Surakarta. 

Ketiga, SMP Negeri 1 Surakarta telah menyandang predikat RSBI 

telah mengadopsi kurikulum KTSP dengan kurikulum negara Organization for 

Economic Cooperation and Development (OECD) dan/atau negara maju 

lainnya yang mempunyai keunggulan dalam bidang pendidikan menarik 

perhatian dalam penelitian ini.  
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C. Tujuan penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mendeskripsikan manajemen pengembangan SDM dalam 

pemenuhan standar SBI di SMP Negeri 1 Surakarta. 

2. Mendeskripsikan manajemen pengembangan kurikulum dalam 

pemenuhan standar SBI di SMP Negeri 1 Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagia berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih bagi ilmu 

manajemen pendidikan khususnya manajemen SDM dan manajemen 

kurikulum. 

2. Manfaat Praktis 

a. Kepala Diknas 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan 

sekaligus kebijakan perbaikan pengembangan sekolah Rintisan Sekolah 

Bertaraf Internasioal menuju Sekolah Bertaraf Internasional. 

b. Kepala Sekolah 

Sebagai motivasi baik SMP Negeri 1 Surakarta yang telah RSBI 

melaksanakan evaluasi terprogram dalam mengembangkan sekolah 
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menuju SBI khususnya pengembangan manajemen SDM dan 

pengembangan manajemen kurikulum.  

c. Komite Sekolah 

Sebagai bahan kritisi atas pelaksanaan sistem pelaksanaan 

manajemen berbasis sekolah pengelolaan pendidikan RSBI/SBI di SMP 

Negeri 1 Surakarta. 

d. Guru 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi guru 

dalam rangka pengembangan profesinalitas guru. 

e. Peneliti yang akan datang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan 

atau bahan referensi bagi peneliti yang akan datang. 

 

E. Daftar Istilah 

Di bawah ini diuraikan beberapa istilah yang dianggap erat 

hubungannya dengan   model pengembangan sekolah menuju SBI. 

1. Pengembangan sekolah adalah perubahan terencana sekolah guna 

menjawab tantang masa depan dan memenuhi harapan stakeholder. 

2. Sekolah Berstandar Internasional merupakan sekolah yang telah 

memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar 

pendidikan Negara Organization for Economic Cooperation and 

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

keunggulan dalam bidang pendidikan.  
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3. Manajemen SDM adalah upaya terencana dalam memfasilitasi pendidik 

dan tenaga kependidikan melalui program-program pendidikan dan 

pelatihan untuk membekali pengetahuan dan ketrampilan guna mencapai 

tujuan sekolah.  

4. Manajemen kurikulum adalah pengelolaan kegiatan pengembangan 

kurikulum melalui proses perencanaan, pengorganisasian, implementasi atau 

pelaksanaan dan evaluasi. 


