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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian  

Pemberlakuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah menuntut pelaksanaan otonomi daerah dan 

wawasan demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan 

pendidikan yang semula bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik. 

Desentralisasi pengelolaan pendidikan dengan diberikannya wewenang 

kepada satuan pendidikan untuk menyusun kurikulumnya mengacu pada 

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

yaitu pasal 3 tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional dan pasal 35, 

mengenai standar nasional pendidikan (Hasbullah, 2006: 6). 

Desentralisasi pengelolaan pendidikan yang diharapkan dapat 

memenuhi kebutuhan dan kondisi daerah perlu segera dilaksanakan. Bentuk 

nyata dari desentralisasi pengelolaan pendidikan ini adalah diberikannya 

kewenangan kepada satuan pendidikan untuk mengambil keputusan berkenaan 

dengan pengelolaan pendidikan, seperti dalam pengelolaan kurikulum, baik 

dalam penyusunannya maupun pelaksanaannya di satuan pendidikan (Tilaar, 

2005: 18). 

 Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pengembangan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mengacu pada standar nasional 

pendidikan: standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, 
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sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan 

(Mulyasa, 2007: 18). Dua dari kedelapan standar nasional pendidikan tersebut, 

yaitu Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan 

acuan utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum. 

Pengembangan kurikulum didasarkan pada seperangkat rasional 

teoritis dan praktis yang mendasari perumusan standar kompetensi, 

kompetensi dasar dan indikator dalam kurikulum tersebut. Hal ini 

dikemukakan oleh Erickson yang menyatakan bahwa sistem penyusunan 

kurikulum harus dilakukan secara koheren, seimbang dan sistematis yang 

dapat mengembangkan kemahiran dalam pengetahuan, pemahaman dan 

kemampuan untuk melakukan (Erickson, 2002: 45). Lebih lanjut Erickson 

menjelaskan bahwa rancangan sistem tersebut harus  ditujukan pada empat 

komponen yang meliputi: a) hasil yang diperoleh siswa; b) kandungan kritis, 

konsep kunci dan pemahaman utama; c) proses utama dan kemampuan 

ketrampilan; dan d) pengukuran yang berkualitas untuk mengukur kinerja 

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Erickson, 2002: 45). 

A system design for curriculum is coherent, balanced, and system-

atically develops sophistication in knowledge, understanding, and the 

ability to perform. A system design addresses four critical components: 

(a) the student outcomes (what students should know, understand, and be 

able to do based on the identified knowledge, skills, and abilities they will 

need as ‘educated’ and sucessful citizens in the 21st century); (b) the 

critical content, key concepts, and essential understandings that frame the 

knowledge base of different areas of study; (c) the major process and skill 

abilities that ensure qualitty performance; and (d) quality assessments for 

measuring standards-driven performance (Erickson, 2002: 44-45). 

  

Pasal 37 UU Sisdiknas tahun 2003 mengamanatkan bahwa kurikulum 

pendidikan dasar dan menengah wajib memuat IPS yang merupakan ilmu 
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bumi, sejarah, ekonomi, kesehatan dan sebagainya, yang dimaksudkan untuk 

mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis peserta 

didik terhadap kondisi sosial masyarakat. Dengan demikian, maka implikasi 

dari maksud dan tujuan PIPS, maka kurikulum Pendidikan IPS berisikan garis-

garis besar struktur disiplin ilmu dan model perilaku manusia yang tumbuh 

dalam masyarakat.  

Isi kurikulum dalam pembelajaran IPS akan terdiri atas hal-hal sebagai 

berikut: 1) Model inquiry, masing-masing disipliln ilmu yang terdiri atas 

pertanyaan-pertanyaan pokok dan metode research setiap disipliln ilmu-ilmu 

sosial, psikologi dan agama; 2) Batang tubuh pengetahuan (body of 

knowledge) yang terdiri atas beberapa konsep. Konsep-konsep psikologi, 

fulsafat dan agama akan sangat berguna untuk menghidupkan dan 

memperkuat kurikulum PIPS.; dan 3) Generalisasi, dari konsep-konsep dalam 

butir 2 tersebut, hendaknya meningkat kesukarannya dalam bentuk 

generalisasi (Sumantri, 2001: 45-46). 

Pendidikan IPS (Social Studies) menurut Mayhood dkk., (Saidihardjo, 

2004: 10), adalah “The Social Studies are comprised of those aspects of 

history, geography, and philosophy which in practice are selected for 

instructional purposes in schools and colleges.” National Council for the 

Social Studies (NCCS) memberikan definisi yang lebih tegas, seperti yang 

dikutip Saidihardjo, bahwa IPS sebagai “the study of political, economic, 

culturals, and environment aspects of societies in the past, present and future”  
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Perkembangan Pendidikan IPS di AS sangat gencar pasca Perang 

Dunia I, ketika integrasi nasional diperlukan sebagai benteng melemahnya 

kebudayaan Anglo-Saxon sebagai identitas peradaban mereka. Sementara di 

Indonesia istilah IPS sendiri baru muncul sekitar tahun 1975-1976, pada saat 

penyusunan pendidikan atau yang disebut sebagai Program Satuan Pengajaran 

(PSP), label untuk mata pelajaran Sejarah, Ekonomi, geografi dan mata 

pelajaran lainnya pada tingkat dasar dan menengah (Sumantri, 2001:101). 

Sumantri, lebih lanjut, memberikan penjelasan PIPS adalah suatu synthetic 

discipline yang berusaha untuk mengorganisasikan dan mengembangkan 

substansi ilmu-ilmu sosial secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan 

pendidikan (Sumantri, 2001:102). Makna synthetic discipline, bahwa PIPS 

bukan sekedar mensistesiskan konsep-konsep yang relevan antara ilmu-ilmu 

pendidikan dan ilmu-ilmu sosial, tetapi juga mengkorelasikan dengan 

masalah-masalah kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Secara lebih 

tegas, bahwa Pendidikan IPS memuat tiga sub tujuan, yaitu; Sebagai 

Pendidikan Kewarganegaraan; Sebagai ilmu yang konsep dan generalisasinya 

dalam disiplin ilmu-ilmu sosial; Sebagai ilmu yang menyerap bahan 

pendidikan dari kehidupan nyata dalam masyarakat kemudian dikaji secara 

reflektif.  

Pelaksanaan pembelajaran IPS di sekolah SMP/MTs, sebagian besar 

dilaksanakan secara terpisah. Pencapaian Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar mata pelajaran IPS masih dilakukan sesuai dengan bidang 

kajian masing-masing (sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi) tanpa ada 

keterpaduan di dalamnya (Balitbang Diknas: 2004: 3). Hal ini tentu saja 

menghambat ketercapaian tujuan IPS itu sendiri yang dirumuskan atas dasar 
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realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan satu pendekatan interdisipliner 

dari aspek dan cabang-cabang ilmu sosial (sosiologi, sejarah, geografi, 

ekonomi, politik, hukum, budaya).     

Faktor lain yang menjadi salah satu penghambat ketercapaian tujuan 

pembelajaran IPS adalah adanya anggapan yang keliru terhadap ilmu sosial 

pada sebagian orang. Hal ini dikarenakan secara epistimologi, ilmu sosial 

dianggap tidak mampu memecahkan patologi sosial yang terjadi di 

masyarakat. Ketika pelajar bahkan masyarakat tidak mendapatkan apa yang 

diinginkan atau tidak mendapatkan pelayanan sosial, mereka juga akan 

menjustifikasi ilmu yang satu ini, termasuk dalam kepincangan bidang politik 

di Indonesia dan perilaku yang kurang beradab (anti sosial) oleh sebagian 

masyarakat, sehingga banyak orang yang meragukan eksistensi aktualisasi dari 

ilmu-ilmu sosial (Kisworo, 2008: 1).  

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka ilmu sosial harus dapat 

menjawab tantangan dan perubahan masyarakat yang dinamis. Terkait hal ini, 

Saidiharjo menjelaskan bahwa “Pendidikan Ilmu Sosial bertujuan agar peserta 

didik mampu mengembangkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan sosial 

yang berguna bagi kemajuan dirinya baik sebagai individu maupun sebagai 

anggota masyarakat” (Saidihardjo, 2004: 10). Dengan demikian, maka melalui 

pembelajaran Ilmu sosial (geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, 

kewarganegaraan, antropologi), diharapkan peserta didik menjadi lebih 

matang secara emosional, berpikir rasional, memiliki keterampilan sosial dan 
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intelektual sehingga mampu melahirkan keputusan-keputusan yang tepat 

berdasarkan situasi dan kondisi yang dialami. 

Berbagai kebijakan pengembangan kurikulum PIPS telah dilakukan 

pada setiap era. Upaya yang paling akhir adalah dengan pengembangan mata 

pelajaran IPS dalam kurikulum yang terintegrasi untuk pendidikan dasar dan 

menengah (SD dan SMP), dimana pada masa sebelumnya PIPS hanya dikenal 

di pendidikan dasar (Balitbang Diknas, 2004: 2). 

PIPS menurut NCCS mempunyai tujuan informasi dan pengetahuan 

(knowledge and information), nilai dan tingkah laku (attitude and values), dan 

tujuan ketrampilan (skill): sosial, bekerja dan belajar, kerja kelompok, dan 

ketrampilan intelektual (Saidiharjo, 2004: 12-13). Berdasarkan pengertian dan 

tujuan pendidikan IPS tersebut, maka kurikulum Pendidikan IPS harus 

memuat bahan pelajaran yang sesuai dengan tujuan institusional dan tujuan 

pendidikan nasional. Di dalamnya hendaknya berisikan bahan yang 

memungkinkan siswa untuk berfikir kritis. Dengan demikian, bahwa 

kurikulum pendidikan IPS harus memperhatikan pengembangan akal siswa. 

Pendidikan IPS harus membuat struktur keilmuan yang kuat, menyesuaikan 

tingkat keberadaan siswa. Walaupun demikian, kurikulum harus tetap terbuka 

untuk masuknya bahan kenyataan hidup seperti model perilaku manusia yang 

dialami lewat ; a) proses keyakinan agama, b) keyakinan pada dasar negara , 

c) proses pengaruh produksi estetika, d) proses pengalaman sejarah, e) proses 

pengalaman logika, f) proses pengalaman dari tantangan ekonomi, sains, dan 

teknologi.  
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Salah satu disiplin dalam Ilmu Pengetahuan Sosial yang diajarkan di 

sekolah adalah ilmu Sejarah.  Ilmu sejarah dimaksudkan untuk menanamkan 

pemahaman tentang perkembangan masyarakat masa lampau hingga masa 

kini, menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air serta bangga sebagai 

warga bangsa Indonesia dan memperluas hubungan masyarakat antar bangsa 

di dunia (Depdiknas, 2004: 12). 

Dalam pelaksanaannya, pembelajaran sejarah mengalami kendala dan 

hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat berasal dari faktor internal 

maupun eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam 

diri siswa itu sendiri, misalnya sikap, kemampuan membaca pemahaman, 

maupun motivasi belajar. Sedangkan faktor eksternal dapat disebabkan karena 

adanya anggapan kurang simpati terhadap sejarah, rendahnya kompetensi guru 

dalam mengajar, atau pun metode guru yang monoton dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran, serta kurangnya sarana pembelajaran, termasuk di 

antaranya bahwa mata pelajaran IPS tidak diikutkan dalam Ujian Akhir 

Nasional (UAN). 

Di sisi lain, dalam struktur program pengajaran SMP menyebutkan 

bahwa mata pelajaran sejarah sebagai salah satu komponen dalam IPS 

merupakan salah satu pelajaran dalam kategori umum dan wajib diikuti oleh 

semua siswa di kelas VII, VIII, dan IX (Depdiknas, 2004: 15). Berdasarkan 

hal tersebut, maka guru harus dapat membangkitkan faktor motivasi belajar 

siswa agar siswa dapat memahami materi yang diajarkan. Terkait dengan 

motivasi belajar, Harmer (2005: 14) menjelaskan mengenai adanya motivasi, 
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baik motivasi intrinsik maupun ekstrinsik. Menurut Harmer dikatakan bahwa 

“intrinsic motivation consists of learning for personal reasons as an end in 

itself, whereas extrinsic motivation stems from a desire for an external 

reward”. Demikian pula dalam hal pembelajaran sejarah, keberhasilan sangat 

ditentukan oleh adanya motivasi intrinsik dan ekstrinsik yang ada pada diri 

siswa. Brown sebagaimana dikutip oleh Krieger (2005: 12) mengatakan 

bahwa “intrinsic/extrinsic motivation designates a continuum of possibilities 

of intensity of feeling or drive, ranging from deeply internal, self generated 

rewards to strong, externally administered rewards from beyond oneself”. 

Dalam suatu latar di mana suatu mata pelajaran dipandang tidak 

menunjang kehidupan di masa mendatang, motivasi intrinsik peserta didik 

untuk belajar sejarah kemungkinan adalah rendah. Hal ini dikarenakan bahwa 

ilmu sejarah dianggap tidak penting bagi kehidupan mereka kelak. Mereka 

belajar ilmu sejarah hanya karena mata pelajaran tersebut merupakan suatu 

kewajiban yang diharuskan oleh kurikulum. Kondisi lain yang menyebabkan 

motivasi siswa untuk belajar ilmu sejarah rendah adalah bahwa peserta didik 

menganggap tidak ada keuntungan atau manfaat seperti memperoleh 

pekerjaan yang lebih baik jika menguasai sejarah dengan baik, yang menurut 

Brown dikatakan sebagai memperoleh imbalan dari luar dirinya atau 

“externally administered rewards from beyond oneself”.  Dengan adanya 

kondisi motivasional tersebut di atas, pengelolaan pembelajaran sejarah harus 

terfokus pada teknik peningkatan motivasi intrinsik peserta didik.  

Salah satu teknik yang dapat digunakan guru untuk meningkatkan 

motivasi instrinsik yang ada dalam diri siswa adalah dengan memberdayakan 
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manajemen kelas. Manajemen kelas atau classroom management menurut 

Duke seperti dikutip dalam National Center on Accessing the General 

Curiculum (NCAC) didefinisikan sebagai “Classroom management has been 

defined as the provisions and procedures necessary to establish and maintain 

an environment in which instruction and learning can occur” (Miller dan Hall, 

2005: 2). Duke lebih lanjut menjelaskan bahwa penekanan dalam manajemen 

kelas adalah pada aspek penciptaan lingkungan pembelajaran dan penciptaan 

perilaku yang mendukung. Hal ini disebabkan karena tujuan utama 

pengelolaan kelas yang efektif adalah pembelajaran siswa (Doyle dalam 

Miller dan Hall, 2005:).  

Strategi yang dilakukan dalam pengelolaan kelas sangat bervariasi. Hal 

ini dikatakan oleh Cunningham dan Allington (2003: 5) bahwa tidak ada 

strategi pengelolaan kelas yang dapat mengatasi permasalahan perilaku siswa 

apabila guru tidak memberikan program yang menarik dalam pembelajaran 

yang dapat melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran. 

“There is no strategy for classroom management that will overcome 

student behaviour problems if the teacher does not provide an interesting, 

engaging program that allows each student to become actively involved. 

There is no strategy for classroom management that will magically create 

a positive classroom environment if the teacher does not engage all 

students in a busy sense of working purpose with the most compelling 

reward of all, that of realizing that they are learning important things that 

are valued in the real world” (Cunningham and Allington, 2003: 5). 

 

Pengelolaan kelas yang baik sangat diperlukan agar pembelajaran 

menjadi efektif. Hal ini dikemukakan oleh Walker sebagaimana dikutip dalam 

NCAC bahwa “classroom systems are developed by teachers to support the 

larger school-wide policies and procedures and to manage the academic 
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performance and social behaviour of students within instructional 

environments and arrangements” (Miller dan Hall, 2005: 4). Keberhasilan 

suatu pembelajaran ditentukan oleh baik buruknya pengelolaan kelas yang 

dilakukan selama pembelajaran.          

B. Fokus Penelitian  

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka fokus utama 

dalam penelitian ini adalah “pengelolaan pembelajaran IPS pada sekolah 

RSBI di SMP Negeri 4 Surakarta? Fokus utama penelitian ini dapat 

dijabarkan ke dalam beberapa sub fokus berikut. 

1. Bagaimana karakteristik perencanaan pembelajaran IPS pada sekolah 

RSBI di SMP Negeri 4 Surakarta?  

2. Bagaimana karakteristik pengorganisasian pembelajaran IPS pada sekolah 

RSBI di SMP Negeri 4 Surakarta? 

3. Bagaimana karakteristik pelaksanaan pembelajaran IPS pada sekolah 

RSBI di SMP Negeri 4 Surakarta? 

4. Bagaimana karakteristik evaluasi pembelajaran IPS pada sekolah RSBI di 

SMP Negeri 4 Surakarta? 

5. Bagaimana karakteristik interaksi guru dengan siswa dalam pembelajaran 

IPS pada sekolah RSBI di SMP Negeri 4 Surakarta? 

6. Bagaimana karakteristik faktor pendukung dan faktor penghambat dalam 

pengelolaan pembelajaran IPS pada sekolah RSBI di SMP Negeri 4 

Surakarta? 
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C. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada fokus penelitian yang dibahas, maka penelitian ini 

mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum penelitian ini 

adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan pembelajaran IPS pada sekolah 

RSBI di SMP Negeri 4 Surakarta. Tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai 

berikut.  

1. Untuk mendeskripsikan karakteristik perencanaan pembelajaran IPS pada 

sekolah RSBI di SMP Negeri 4 Surakarta. 

2. Untuk mendeskripsikan karakteristik pengorganisasian pembelajaran IPS 

pada sekolah RSBI di SMP Negeri 4 Surakarta. 

3. Untuk mendeskripsikan karakteristik pelaksanaan pembelajaran IPS pada 

sekolah RSBI di SMP Negeri 4 Surakarta. 

4. Untuk mendeskripsikan karakteristik evaluasi pembelajaran IPS pada 

sekolah RSBI di SMP Negeri 4 Surakarta. 

5. Untuk mendeskripsikan karakteristik interaksi guru dengan siswa dalam 

pembelajaran IPS pada sekolah RSBI di SMP Negeri 4 Surakarta.  

6. Untuk mendeskripsikan karakteristik faktor pendukung dan faktor 

penghambat dalam pengelolaan pembelajaran IPS pada sekolah RSBI di 

SMP Negeri 4 Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang 

bersifat praktis maupun teoretis bagi berbagai pihak terkait. Manfaat tersebut 

antara lain adalah sebagai berikut. 
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1. Bagi Guru IPS 

a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi guru IPS untuk 

memberikan gambaran mengenai pengelolaan pembelajaran IPS pada 

sekolah RSBI guna meningkatkan kualitas pembelajaran yang 

dilakukan. 

b. Dengan memahami pembelajaran IPS pada sekolah RSBI, maka 

diharapkan guru dapat mengembangkan materi pembelajaran sesuai 

dengan kurikulum yang ditetapkan dan tetap memperhatikan potensi 

daerah dan peserta didik.  

2. Bagi Kepala Sekolah dan Komite Sekolah 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

Kepala Sekolah dan Komite Sekolah untuk lebih memahami tentang 

pengelolaan pembelajaran IPS pada sekolah RSBI. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Kepala 

Sekolah dan Komite Sekolah dalam peningkatan kualitas 

pembelajaran di sekolah masing-masing, sehingga peserta didik 

memperoleh pembelajaran yang berkualitas. 

3. Bagi Dinas Pendidikan 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Dinas 

Pendidikan pada umumnya, khususnya Dinas Pendidikan Pemuda dan 

Olah Raga Kota Surakarta untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan 

manajemen pemberdayaan kelas untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran di sekolah. 
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b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam 

pengambilan kebijakan di tingkat daerah, utamanya dalam hal 

pengelolaan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.   

E. Definisi Istilah   

1. Perencanaan Pembelajaran  

Perencanaan merupakan suatu cara yang memuaskan untuk membuat 

kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah 

yang antisipatif guna memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga 

kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dikaitkan dengan 

pembelajaran, maka perencanaan pembelajaran adalah suatu kegiatan 

untuk merancang proses pembelajaran agar rencana pembelajaran yang 

disusun benar-benar dapat memenuhi harapan dan tujuan pembelajaran. 

2. Pengorganisasian Pembelajaran  

Pengorganisasian pembelajaran secara khusus, merupakan fase yang 

amat penting dalam rancangan pembelajaran. Strategi pengorganisasian isi 

pembelajaran mengacu kepada cara untuk membuat urutan (sequencing) 

dan mensintesis (synthesizing) fakta-fakta, konsep-konsep, prosedur, atau 

prinsip-prinsip yang berkaitan. Sequencing mengacu kepada pembuatan 

urutan penyajian isi bidang studi dan synthesizing mengacu kepada upaya 

untuk menunjukkan kepada si-pembelajar keterkaitan antar isi bidang studi 

itu. 
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3. Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran adalah suatu proses kegiatan mengajar. 

Kegiatan mengajar dilakukan oleh guru untuk menyampaikan pengetahuan 

kepada siswa. Dalam konsep ini, guru bertindak dan berperan aktif bahkan 

sangat menonjol dan bersifat menentukan segalanya. Pengajaran sama 

artinya dengan perbuatan mengajar. 

4. Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi pembelajaran diartikan sebagai penentuan kesesuaian 

antara tampilan siswa dengan tujuan pembelajaran. Evaluasi pembelajaran 

bukanlah hanya suatu rangkaian kegiatan tanpa makna, tetapi Evaluasi 

(evaluation) pembelajaran merupakan proses yang sistematis dari 

mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi untuk 

menentukan siswa dalam mencapai tujuan instruksional. Lebih 

sederhananya evaluasi pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu 

proses sistematik dalam menentukan tingkat pencapaian tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. 

5. Interaksi Pembelajaran 

Interaksi pembelajaran adalah hubungan aktif dua arah antara guru dan 

anak didik yang berlangsung dalam ikatan tujuan pendidikan. Didalam 

proses interaksi antara guru dan murid dalam ke belajar mengajar 

dibutuhkan sejumlah komponen-komponen atau unsur yang harus ada 
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didalamnya, dimana komponen-komponen itu saling berkaitan dan saling 

mempengaruhi satu sama lainnya. 

6. Sekolah RSBI 

Sekolah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) adalah Sekolah 

Standar Nasional (SSN) yang menyiapkan peserta didik berdasarkan Standar 

Nasional Pendidikan (SNP) Indonesia dan bertaraf Internasional sehingga 

diharapkan lulusannya memiliki kemampuan daya saing internasional.  


