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I. PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan investasi
jangka panjang yang sangat penting bagi
tumbuhnya peradaban manusia di
manapun berada. Pendidikan sebuah
bangsa akan menentukan apakah bangsa
dan negara tersebut menjadi sebuah
negara yang maju atau justru tertinggal
dalam segala bidang. Indonesia sebagai
negara berkembang telah menempatkan
pendidikan sebagai perhatian utama,
sehingga berbagai upaya dilakukan oleh
pemerintah untuk terus berusaha
memajukan pendidikan walaupun hasil
yang dicapai belum maksimal.
Dewasa ini pendidikan mempunyai
kedudukan yang semakin strategis dan
memegang peranan penting dalam
kemajuan suatu bangsa. Melalui
pendidikan, human investment dapat
dilakukan untuk memajukan suatu bangsa
dalam berbagai aspek kehidupan. Demi
kemajuan suatu bangsa tersebut, maka
pendidikan sekarang tidak lagi dilakukan
secara tradisional-konservatif tetapi
secara progresif dengan mengembangkan
peserta didik secara optimal sesuai
dengan potensinya.
Kebijakan peningkatan mutu pendidikan melalui pengembangan program
RSBI di SMA tersebut dituangkan dalam
sepuluh komponen pokok bidang garapan
RSBI antara lain yaitu: (1) Akreditasi; (2)
Pengembangan Kurikulum (KTSP); (3)
Proses pembelajaran; (4) Peningkatan
mutu penilaian; (5) Peningkatan mutu
kompetensi lulusan; (6) Peningkatan
mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
(7) Sarana dan prasarana pendidikan; (8)

Pengelolaan; (9) Pembiayaan; dan (10)
Kesiswaan (Depdiknas, 2009: 18). Adapun
tujuan pokok progam RSBI diarahkan pada
tujuan khusus pengembangan yaitu
meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dalam menyiapkan lulusan SMA
yang memiliki kompetensi yang memenuhi standar kompetensi lulusan berdaya
s a i n g p a d a ta raf
i nte r n a s i o n a l
(Depdiknas, 2009: 6).
Berkaitan dengan hal tersebut untuk
mengetahui keberhasilan implementasi
program RSBI secara mendetail pada
masing-masing sekolah diperlukan suatu
model evaluasi dan instrumen pengukuran yang sederhana dan mudah
dipahami oleh evaluator yang ada di
sekolah. Jika model evaluasi dapat
ditentukan dan instrumen dapat disusun,
maka tingkat keberhasilan implementasi
program RSBI masing-masing sekolah
dapat diukur dan dievaluasi. Hasil evaluasi
tersebut dapat dijadikan dasar untuk
perbaikan dan peningkatan kualitas
implementasi program RSBI secara
berkesinambungan.
II. KAJIAN TEORI
A. Konsep Pendidikan Berkualitas
1. Pengertian Kualitas Pendidikan
Dalam konteks pendidikan, pengertian
kualitas/mutu dapat dilihat dalam dua hal,
yakni mengacu pada proses pendidikan
dan hasil pendidikan. Dalam proses
pendidikan yang berkualitas/bermutu,
seluruh komponen pendidikan terlibat
dalam proses pendidikan itu sendiri.
Faktor-faktor yang termasuk dalam proses
pendidikan adalah berbagai input antara
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lain yaitu bahan ajar, metodologi, sarana
prasarana sekolah, dukungan administrasi, sumber daya manusia, dan
penciptaan iklim sekolah yang kondusif.
Sedangkan mutu pendidikan dalam
konteks hasil pendidikan mengacu pada
prestasi yang telah di capai sekolah pada
setiap periode waktu tertentu.
Filosofi mutu yang dipaparkan oleh
Piaget (Arcaro, 1995: 71) menyebutkan
bahwa tujuan utama pendidikan adalah
melahirkan manusia yang mampu
melakukan hal-hal baru, tidak sekedar
mengulang apa yang dilakukan generasi
sebelumnya, sehingga dapat menjadi
manusia kreatif, penemu, dan penjelajah.
Selanjutnya tujuan kedua pendidikan
adalah untuk membentuk jiwa yang
mampu bersikap kritis, membuktikan, dan
tidak menerima begitu saja apa yang
diajarkan.
Dalam bidang pendidikan, pada tahun
2005 UNESCO mengeluarkan pernyataan
tentang pendidikan yang bermutu,
sebagai berikut :
Education must help learners live their
lives with greater competence and greater
confidence. It will only do this if it is of
good quality. Where the learning process
is positive and helpful, and where real
learning takes place.
Berangkat dari pemikiran tersebut,
tahun 2005 UNESCO mencanangkan
empat pilar pendidikan sekarang dan
masa depan yaitu : 1) learning to know, 2)
learning to do, 3) learning to be, dan 4)
learning to live together. Pendidikan
berperan dalam penguasaan pengetahuan siswa (belajar untuk mengetahui),

belajar untuk melakukan sesuatu, belajar
untuk menjadi seseorang, dan belajar
untuk menjalani kehidupan bersama.
Strategi yang perlu ditempuh oleh
pemerintah adalah merumuskan pendidikan di Indonesia yang diarahkan pada
peningkatan kualitas kemampuan intelektual dan profesional, serta sikap,
kepribadian, dan moral. Kemampuan dan
sikap manusia Indonesia yang demikian,
pada gilirannya akan menjadikan
masyarakat Indonesia masyarakat yang
bermartabat di mata masyarakat dunia.
2. Layanan Pendidikan Berkualitas
Pendidikan merupakan salah satu
kebutuhan yang paling fundamental
dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, manusia tidak akan dapat
tumbuh dan berkembang secara optimal
sesuai dengan potensinya. Manusia sering
disebut sebagai homo educandum yang
berarti sebagai makhluk yang dapat di
didik, mendidik, dan perlu untuk di didik.
Dewasa ini pendidikan mempunyai
kedudukan yang semakin strategis dan
memegang peranan penting dalam
kemajuan suatu bangsa. Pendidikan
sebagai wahana peningkatan nilai tambah
dan kualitas sumber daya manusia
mempunyai berbagai fungsi yang berdampak pada kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
Bertitik tolak dari konsep pendidikan di
atas, substansi pendidikan hendaknya
mengacu pada pengembangan potensi
dan kreativitas siswa secara total dan
membuka kemungkinan untuk terjadinya
pengembangan individu secara optimal
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dalam situasi yang demokratis. Hal ini
karena setiap anak yang lahir mempunyai
bakat dan potensi yang dapat dikembangkan melalui pertolongan pendidikan
yang demokratis, sebagaimana dikatakan
Beck (1967: 324) sebagai berikut:
Each human being is born an infant. He is
immature, helpless, dependent upon
activities of others. That many of these
dependent beings survive is proof that
others in some measure look out for them,
take care of them. Mature and better
equipped beings are aware of the
consequences of their acts upon those of
the young. They not only act conjointly
with them, but they act in that especial
kind of association which manifests
interest in the consequences of their
conduct upon the life and growth of the
young.
Sekolah sebagai institusi (lembaga)
pendidikan, merupakan wadah atau
tempat proses pendidikan dilakukan.
Sekolah memiliki sistem yang kompleks
dan dinamis. Dalam kegiatannya, sekolah
adalah tempat yang bukan hanya sekedar
tempat berkumpul guru dan murid,
melainkan berada dalam satu tatanan
sistem yang rumit dan saling berkait,
sehingga membutuhkan pengelolaan
yang serius. Kegiatan inti sekolah adalah
mengelola sumber daya manusia yang
diharapkan menghasilkan lulusan yang
berkualitas sesuai dengan tuntutan
kebutuhan masyarakat, yang pada
gilirannya lulusan tersebut dapat memberikan kontribusi pada pembangunan
bangsa.

3. Strategi Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan MBS
Membangun sektor pendidikan tidak
pernah akan mencapai tujuan akhir yang
sempurna dan final. Hal ini terjadi karena
konteks pendidikan selalu dinamis,
berubah, dan tidak pernah konstan,
sesuai dengan perubahan masyarakat,
ilmu pengetahuan, dan teknologi
(Suyanto, 2002: 98). Terlebih-lebih dalam
era global di mana arus informasi secara
virtual bebas keluar masuk di wilayah
semua negara, yang menyebabkan
keterbukaan dalam berbagai sistem
kehidupan manusia secara terus menerus.
Begitu pula parameter kualitas pendidikan, baik dilihat dari segi input, process,
product, maupun outcome, selalu
berubah dari waktu ke waktu.
S e n a d a d e n ga n h a l t e rs e b u t ,
Chapman & Adams (2002: 9), mengemukakan bahwa untuk memperbaiki kualitas,
ef i s i e n s i , d a n ke s eta ra a n d a l a m
pendidikan, tergantung pada aspek
belajar dan mengajar, ” ..... improvements
in the quality and to some extent, the
efficiency and equity of education depend
on the nexus of teaching and learning.” Hal
ini menunjukkan bahwa proses belajar
dan mengajar memegang peranan
penting dalam peningkatan kualitas
pendidikan.
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
merupakan salah satu upaya pemerintah
untuk mencapai keunggulan masyarakat
bangsa dalam penguasaan ilmu dan
teknologi. Hal tersebut diharapkan dapat
dijadikan landasan dalam pengembangan
pendidikan di Indonesia yang berkualitas
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dan berkelanjutan, baik secara makro,
meso, maupun mikro. Selain hal tersebut,
MBS juga memberikan kebebasan dan
kekuasaan yang besar pada sekolah,
disertai seperangkat tanggungjawab.
Dengan adanya otonomi yang memberikan tanggungjawab pengelolaan sumber
daya dan pengembangan strategi MBS
sesuai dengan kondisi setempat, sekolah
dapat lebih meningkatkan kesejahteraan
guru sehingga dapat lebih berkonsentrasi
dalam tugas.
MBS memberikan peluang kepada
guru dan kepala sekolah untuk mengelola
sekolah menjadi lebih efektif karena
adanya partisipasi dan rasa kepemilikan
dan keterlibatan yang tinggi dalam
membuat keputusan. Dengan demikian
melalui MBS program RSBI diharapkan
dapat berjalan dengan baik, sebab
sekolah diberi keleluasaan untuk
mengelola proses pendidikan secara
menyeluruh sehingga tujuan pendidikan
secara bertahap dapat terwujud.
B. Standar Nasional Pendidikan (SNP)
Hakekat pendidikan dalam konteks
pembangunan nasional pada prinsipnya
mempunyai fungsi sebagai pemersatu
bangsa, pemerataan kesempatan, dan
pengembangan potensi diri peserta didik.
Pendidikan diharapkan dapat memberi
kesempatan bagi setiap warga negara
untuk memiliki kesempatan yang sama
dalam berpartisipasi pada sektor
pembangunan dan mampu mengembangkan potensinya secara optimal.

Sementara itu, Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional
merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan
nasional. Undang-Undang tersebut
memuat visi, misi, fungsi dan tujuan
pendidikan nasional, serta strategi
pembangunan pendidikan nasional,
untuk mewujudkan pendidikan yang
bermutu, relevan dengan kebutuhan
masyarakat, dan memiliki daya saing
tinggi dalam kehidupan global.
Berkait dengan hal tersebut Standar
Nasional Pendidikan memuat kriteria
minimal tentang komponen pendidikan
yang memungkinkan setiap jenjang dan
jalur pendidikan untuk mengembangkan
pendidikan secara optimal sesuai dengan
karakteristik dan kekhasan programnya.
Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di
seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang meliputi delapan
hal antara lain yaitu : 1) standar isi; 2)
standar proses; 3) standar kompetensi
lulusan; 4) standar pendidik dan tenaga
kependidikan; 5) standar sarana dan
prasarana; 6) standar pengelolaan; 7)
standar pembiayaan; dan 8) standar
penilaian pendidikan.
Penjelasan di atas dapat dimaknai
bahwa Standar Nasional Pendidikan
merupakan acuan kriteria minimal yang
harus dipatuhi dalam penyelenggaraan
program SBI/RSBI dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Hal
ini dapat dicapai apabila seluruh
stakeholders terkait bersinergi dalam
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upaya peningkatan mutu pendidikan di
masing-masing lembaga yang
dinaunginya.
C. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional
1. Konsep Dasar Rintisan Sekolah Bertaraf
Internasional
Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)
adalah suatu sekolah yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan pada
tiap 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 (Aqib, 2010: 21). Sedangkan
rintisan sekolah bertaraf internasional
adalah sekolah yang sedang berproses
untuk mampu memiliki keunggulankeunggulan tersebut, baik dalam hal
masukan, proses, dan hasil-hasil
pendidikan terhadap berbagai komponen,
aspek, dan indikator pendidikan.
Terkait dengan hal tersebut pemerintah merasa perlu untuk menyiapkan SDM
unggul lewat pembenahan sistem
pendidikan nasional. Dasar hukum
penyelenggaraan dan informasi sistem
pendidikan nasional tertuang dalam
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem
pendidikan nasional. Undang-Undang
tersebut memuat visi, misi, fungsi, dan
tujuan pendidikan nasional, serta strategi
pembangunan pendidikan nasional untuk
mewujudkan pendidikan yang bermutu,
relevan dengan kebutuhan masyarakat,

dan berdaya saing dalam kehidupan
global.
Program Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)/Rintisan Sekolah Bertaraf
Internasional (RSBI) lahir didasarkan pada
ketentuan undang-undang Sistem
Pendidikan Nasional (UU nomor 20 tahun
2003) pasal 50 ayat 3 yang menyatakan
“Pemerintah dan/ atau Pemerintah
Daerah menyelenggarakan sekurangkurangnya satu satuan pendidikan pada
semua jenjang pendidikan untuk
d i ke m b a n g ka n m e n j a d i s a t u a n
pendidikan yang bertaraf internasional”.
Untu k memen u h i ketentu an in i,
Depdiknas khususnya Direktorat Jenderal
Manajemen Pendidikan Dasar dan
Menengah telah merintis beberapa
sekolah yang diharapkan mampu
menerapkan standar mutu menuju
sekolah bertaraf internasional.
2. Mekanisme Pemilihan dan Penetapan
RSBI
Dalam proses penetapan RSBI, Kemendiknas menerapkan beberapa tahap yang
harus dilalui sekolah yang akan mengajukan penyelenggaraan program RSBI.
Adapun tahap tersebut adalah sebagai
berikut : 1) sekolah bersama komite
sekolah atau yayasan membuat proposal
pengajuan penyelenggaraan program
RSBI; 2) proposal yang sudah jadi diajukan
ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
setempat untuk mendapat rekomendasi
diajukan ke Dinas Pendidikan Provinsi; 3)
proposal yang sudah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/
Kota diajukan ke Dinas Pendidikan
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Provinsi untuk mendapat persetujuan
diajukan ke Kemendiknas; 4) proposal
yang telah mendapat persetujuan dari
Dinas Pendidikan Provinsi diajukan ke
Kemendiknas; 5) Kemendiknas
menerjunkan Tim Verifikasi ke sekolah
yang mengajukan proposal untuk
melakukan verifikasi dan evaluasi; 6)
apabila hasil verifikasi dan evaluasi dari
Tim Verifikasi dinyatakan memenuhi
syarat, maka dijadikan pertimbangan
penetapan RSBI bagi sekolah tersebut
(Dirjen Mandikdasmen, 2009: 7). Tahapan
tersebut dapat dipaparkan dalam gambar
sebagai berikut:

3. Monitoring dan Evaluasi Program RSBI
Implementasi RSBI membutuhkan
monitoring dan evaluasi untuk menilai
apakah RSBI benar-benar mampu
meningkatkan kualitas pendidikan atau
tidak (Depdiknas, 2009: 53). Monitoring
adalah upaya yang dilakukan untuk
memantau proses/pelaksanaan program
RSBI dan pembiayaannya. Jadi fokus
monitoring adalah pada pelaksanaan atau
proses, baik kualitasnya maupun
kepatuhannya terhadap rencana yang
telah dibuat. Sedangkan evaluasi adalah
upaya untuk mengetahui tingkat
keberhasilan program RSBI, yang

Sekolah + Komite
Sekolah/Yayasan
membuat proposal

Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota
Proposal

Dinas Pendidikan Provinsi
(mengetahui/menyetujui proposal)

KEMENDIKNAS
Tidak
Tim
Verifikasi

Verifikasi
&
Evaluasi
Ya
Penetapan
RSBI

Gambar 1.
Mekanisme Pemilihan dan Penetapan RSBI
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dilakukan dengan membandingkan hasil
nyata dengan hasil yang diharapkan
(efektivitas). Informasi yang diperoleh
dibandingkan dengan tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika
sesuai tujuan dan sasaran, dapat diartikan
RSBI efektif. Akan tetapi apabila tidak
sesuai dengan tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan, maka dapat dikatakan
RSBI tidak efektif atau gagal. Monitoring
dan evaluasi bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan
untuk pengambilan keputusan. Untuk
mengetahui berhasil tidaknya implementasi RSBI, maka prestasi peserta didik
harus dibandingkan sebelum dan sesudah
RSBI. Jika terdapat kenaikan prestasi
peserta didik secara signifikan, dapat
diartikan RSBI berhasil dan efektif. Hasil
monitoring dan evaluasi dapat digunakan
untuk memberi masukan kepada
stakeholders terkait bagi perbaikan
pelaksanaan RSBI.
D. Pengembangan Model Evaluasi Program
Berdasarkan analisis terhadap modelmodel evaluasi program mulai dari
komponen sistem, indikator masingmasing komponen, alur hubungan, dan
desain analisisnya, maka diperoleh
gambaran konsep evaluasi implementasi
program RSBI yang berbasis kondisi
sekolah. Oleh karena itu komponenkomponen yang akan dievaluasi dalam
implementasi program RSBI adalah
komponen-komponen yang berkaitan
dengan implementasi program RSBI,
sehingga model yang dikembangkan
harus dapat mengevaluasi komponen-

komponen dalam implementasi program
RSBI tersebut.
D a l a m ra n g ka
m e n g e va l u a s i
implementasi program RSBI, kerangka
model evaluasi implementasi program
RSBI secara konseptual dikembangkan
berdasarkan karakteristik, prinsip-prinsip,
dan indikator keberhasilan RSBI dengan
merujuk empat model evaluasi yaitu
model CIPP (Sttuflebeam, 2001), model
konfirmatif (Dessinger & Moseley, 2004),
indikator Canedcom (Canedcom, 2002),
dan model sistem (Slamet, 2005).
Keempat model evaluasi tersebut
belum tepat untuk mengevaluasi
komponen-komponen dari karakteristik
dan prinsip-prinsip program RSBI. Oleh
karena itu keempat model evaluasi
tersebut masih perlu dirancang pengembangannya dengan menambahkan
komponen dan indikator yang belum ada
tetapi dibutuhkan untuk mengevaluasi
implementasi program RSBI di SMA. Hasil
rancangan model adalah model evaluasi
implementasi program RSBI yang
kemudian dikembangkan kerangka
konseptualnya. Kerangka konseptual ini
dikembangkan terus sampai mendapatkan model yang utuh dengan komponen, indikator - indikator, instrumen,
sesuai masalah dan tujuan penelitian.
Model ini dikembangkan melalui
penelitian & pengembangan (R&D)
dengan menggunakan model Borg & Gall
(1983: 775) yang telah dimodifikasi dan
disederhanakan menjadi tiga tahap
pengembangan yaitu: 1) Pengembangan
desain model evaluasi melalui kegiatan
analisis, perencanaan, dan pengem-
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bangan produk awal; 2) uji coba model
dengan tiga tahap uji coba yaitu uji coba
pertama, uji coba kedua, dan uji coba
ketiga, sampai terbentuk draft final; dan
3) diseminasi model melalui seminar dan
jurnal evaluasi. Adapun rancangan model
evaluasi implementasi program RSBI yang
dikembangkan dapat digambarkan
berikut ini.

Kajian Teori

E. Kerangka Pikir
Program RSBI sebagai salah satu
program yang dikembangkan oleh pemerintah, digulirkan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Sekolah yang dapat menyelenggarakan
program RSBI adalah sekolah yang sudah
masuk dalam kategori Sekolah Standar
Nasional dan Sekolah Mandiri.

Pra Survei Lapangan &
Studi Empiris

Kajian Penelitian
Relevan

Draf Model Evaluasi
Expert Judgment,
Validasi Internal/
Eksternal & Seminar
Perbaikan Draf
Model Evaluasi

Uji Coba
Model Evaluasi
Analisis, Evaluasi,
dan Revisi
Produk Final
Model Evaluasi

Implementasi/
Diseminasi

Gambar 2.
Rancangan Model Evaluasi Implementasi Program RSBI
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CONTEX

INPUT
- Kualitas SDM
- Sarana &
Prasarana
belajar
- Kultur Sekolah
- Manajemen
pengolahan
sekolah

PROSES
- Kualitas
Pembelajaran

OUTPUT
- Prestasi
akademik &
Non Akademik
- Prestasi
Sekolah

OUT COME
- Serapan
lulusan di
PTN/PTS

Gambar 3.
Komponen Evaluasi Implementasi Program RSBI

Keberhasilan penyelenggaraan program RSBI dapat menjadi bahan rujukan
bagi penyelenggara pendidikan lain untuk
memberi jaminan kualitas. Apabila
jaminan kualitas ini diimplementasikan
secara luas, maka kualitas pendidikan
secara nasional akan meningkat, sehingga
pada akhirnya peningkatan kualitas
pendidikan akan berdampak pada
peningkatan kualitas sumber daya
manusia secara nasional.
Berdasarkan karakterisitik program
RSBI di SMA, dikembangkan indikatorindikator dari masing-masing komponen.
Pengembangan komponen dan indikator
implementasi program RSBI dilakukan
dengan beberapa langkah yang dimulai
dengan validasi internal, validasi eksternal, dan seminar model evaluasi beserta
instrumennya. Adapun komponen yang
dikembangkan dapat dipaparkan dalam
gambar berikut ini.

III. METODE PENELITIAN
Penelitian yang dilakukan ini menggunakan desain Penelitian dan Pengembangan (Research and Development) atau
R&D, yaitu suatu desain penelitian di
mana peneliti mengembangkan dan
memvalidasi suatu produk yang diharapkan dapat berguna dalam bidang
pendidikan (Borg & Gall, 1983: 772). Hasil
akhir yang akan didapatkan adalah produk
pendidikan yang siap pakai yang telah
teruji secara empirik yang nantinya akan
digunakan untuk mengevaluasi implementasi program RSBI di SMA.
A. Prosedur Pengembangan
Model pengembangan yang dilakukan
dalam penelitian ini adalah modifikasi
penelitian dan pengembangan dari Borg &
Gall (1983: 775) dengan tiga langkah.
Ketiga langkah model penelitian dan
pengembangan (R&D) ini diasumsikan
hampir sama dengan tahapan model
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Cennamo & Kalk (2005: 4) dan model
pengembangan lainnya, sehingga tidak
perlu ada penggabungan model. Adapun
tahapan atau langkah hasil modifikasi
penelitian pengembangan yang digunakan dapat dipaparkan dalam gambar
berikut ini.

Pengembangan
Desain Model

1. Subjek Uji Coba
Subjek uji coba adalah bagian dari
subjek penelitian. Subjek penelitian
adalah orang-orang yang terpilih dan
berkepentingan untuk memberi informasi, tanggapan, dan penilaian terhadap
produk pengembangan yang dibuat yaitu
model evaluasi implementasi program

Perencanaan Model:
1. Perumusan tujuan
2. Analisis isi

Analisis:
1. Prasurvei
lapangan
2. Studi
empiris

Mengembangkan
model
Draf Awal
Validasi Internal/
Eksternal & Seminar
Produk Awal

Uji Coba
Model

Uji Coba 1

Uji Coba 2

Review Expert
Analisis &
Evaluasi
Analisis
& Evaluasi

Analisis &
Evaluasi
Revisi

Revisi

Revisi

Diseminasi
Model

Uji Coba 3

Produk Akhir

Seminar
Jurnal Evaluasi

Gambar 4.
Desain Penelitian Pengembangan Model Evaluasi Implementasi Program RSBI
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RSBI selama penelitian berlangsung.
Subjek uji coba adalah orang-orang yang
dipilih secara terbatas sesuai dengan
karakteristik populasi penelitian yang
akan mengkritisi, menganalisis, memberikan saran dan informasi untuk
perbaikan dan penyempurnaan produk
yang dihasilkan dari penelitian pengembangan.
Subjek uji coba pertama (uji keterbacaan instrumen) adalah praktisi RSBI,
kepala sekolah SMA RSBI, guru, dan
mahasiswa S3 PEP. Untuk uji coba kedua,
subjek cobanya adalah kepala sekolah,
waka kurikulum, guru, dan siswa dari dua
SMA RSBI. Pada uji coba ketiga, subjek
cobanya adalah kepala sekolah, wakil
kepala sekolah, guru, dan siswa dari
empat SMA RSBI (SMA N 1 Yogyakarta,
SMA N 2 Yogyakarta, SMA N 3 Yoyakarta,
dan SMA N 1 Bantul) di Propinsi DIY dalam
jumlah yang representatif sesuai dengan
kriteria subjek minimum dalam penelitian
pengembangan.
2. Instrumen Pengumpul Data
Instrumen yang digunakan sebagai alat
pengumpul data dalam penelitian ini
terdiri dari: (1) angket, (2) penilaian
portofolio, (3) lembar observasi, (4)
pedoman wawancara, (5) lembar
penilaian, dan (6) studi dokumentasi.
Angket digunakan pada saat peneliti
m e n j a r i n g d a t a l i m a ko m p o n e n
implementasi program RSBI pada uji coba
kedua dan ketiga, sedangkan penilaian
portofolio digunakan untuk menjaring
data yang berkenaan dengan keadaan
sumber daya manusia, kurikulum, RPS,

MBS, SNP, dan program unggulan sekolah.
Lembar observasi digunakan untuk
mengamati proses pembelajaran guru di
kelas, keadaan lingkungan sekolah, kultur
sekolah, kegiatan guru dan siswa saat
istirahat, dan kegiatan siswa di
laboratorium. Pedoman wawancara
digunakan untuk menjaring data dari guru
dan siswa tentang implementasi program
RSBI di sekolah, lembar penilaian
digunakan untuk menjaring data uji
keterbacaan dan substansi instrumen,
sedangkan studi dokumentasi digunakan
untuk menjaring data hasil belajar siswa,
prestasi non akademik siswa, dan prestasi
sekolah untuk mengetahui kemajuan yang
telah dicapai oleh sekolah.
3. Teknik Analisis Data
a. Teknik Analisis Deskriptif Kuantitatif
Proses analisis data merupakan
serangkaian kegiatan dalam penelitian, sehingga kegiatan menganalisis
data sangat berkaitan dengan rangkaian kegiatan sebelumnya mulai dari
jenis penelitian, rumusan masalah,
tujuan penelitian, jenis data, jumlah
subjek coba, serta asumsi-asumsi yang
melandasi kegiatan penelitian ini.
Dengan demikian rangkaian tahapan
sebelumnya harus diperhatikan dalam
kegiatan analisis data ini dengan
tujuan agar penelitian yang dilakukan
bersifat koheren, yaitu berkaitan dan
berhubungan dengan tahap-tahap
penelitian sebelumnya.

Jurnal Riset Daerah Vol. XIII, No.2. Agustus 2014

2018

Pengembangan Model Evaluasi Implementasi Program RSBI di SMA Berbasis Kondisi Sekolah

b. Teknik Analisis Kualitatif.
Analisis data dalam penelitian
kualitatif dilakukan pada saat
pengumpulan data berlangsung, dan
setelah selesai pengumpulan data
dalam periode tertentu. Analisis data
kualitatif ini memiliki karakteristik data
berupa kata verbal, bahan berupa
informasi yang diolah mulai dari
mengedit data sampai menyajikan
data dalam keadaan ringkas. Hal
tersebut dikerjakan di lapangan, dan
peneliti harus lebih tanggap terhadap
situasi di lapangan. Miles and
Huberman (1994 : 23) mengemukakan
bahwa aktivitas dalam analisis data
kualitatif dilakukan secara interaktif
dan berlangsung secara terus menerus
sampai tuntas, sehingga datanya
sudah jenuh. Dalam proses analisis
data kualitatif ini ada beberapa
langkah utama yang harus dilakukan
yaitu pengumpulan data, reduksi data,
penyajian data, dan penarikan
kesimpulan atau verifikasi.
IV. HASIL PENELITIAN
1. Hasil Uji Coba Pertama
Pada uji coba pertama (uji coba
pendahuluan) dilakukan uji keterbacaan
instrumen dan substansi bahasa, yang
melibatkan 23 orang yang terdiri dari
praktisi RSBI Dinas Pendidikan Provinsi
DIY, kepala sekolah, wakil kepala sekolah
urusan kurikulum, dan guru.
Umpan balik uji coba pertama (uji coba
pendahuluan) yang disampaikan responden antara lain yaitu: 1) penggunaan
kalimat perlu disederhanakan agar

keterbacaan instrumen dapat maksimal;
2) alternatif pilihan jawaban agar disesuaikan dengan konteks pertanyaan/pernyataan yang tersedia; 3)
jumlah butir pertanyaan/pernyataan
jangan terlalu banyak (maksimal dua
puluh untuk satu komponen); dan 4)
jumlah alternatif jawaban maksimal
empat saja.
Berdasarkan hasil umpan balik uji coba
pertama ini, model evaluasi beserta
instrumennya dianalisis dan dievaluasi.
Hasil analisis dan evaluasi uji keterbacaan
instrumen dijadikan dasar untuk
melakukan revisi model evaluasi beserta
instrumennya dan diujicobakan pada
kelompok yang lebih besar.
2. Hasil Uji Coba Kedua
Uji coba kedua ini dilakukan pada dua
sekolah yang menyelenggarakan program
RSBI yaitu SMA Negeri 8 Yogyakarta dan
SMA Negeri 1 Yogyakarta. Subjek coba
dalam uji coba kedua ini melibatkan 205
subjek coba yang terdiri dari kepala
sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan
siswa dari dua SMA RSBI.
Berdasarkan hasil analisis terhadap
kelima komponen implementasi program
RSBI (kualitas SDM, sarana dan prasarana
belajar, kultur sekolah, kualitas pembelajaran, dan manajemen pengelolaan
sekolah) menunjukkan bahwa semua
butir dari kelima komponen tersebut
muatan faktornya lebih dari 0,3,
meskipun butir belum sepenuhnya
mengelompok menjadi satu. Selanjutnya
hasil analisis reliabilitas komposit
terhadap kelima komponen tersebut juga
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di atas 0,7. Hal ini dapat diasumsikan
bahwa instrumen yang dikembangkan
telah memenuhi persyaratan validitas dan
reliabilitas meskipun konstruk butir perlu
diperbaiki kembali dan diujicobakan
dalam skala yang lebih luas.
3. Hasil Uji Coba Ketiga
Pelaksanaan uji coba ketiga, melibatkan subjek coba yang lebih besar yakni
379 subjek coba yang terdiri dari kepala
sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan
siswa dari empat sekolah yang telah
menyelenggarakan program RSBI yaitu
SMA Negeri 1 Yogyakarta, SMA Negeri 2
Yogyakarta, SMA Negeri 3 Yogyakarta, dan
SMA Negeri 1 Bantul, Yogyakarta.
Kesimpulan yang dapat ditarik dari
hasil analisis validitas dan reliabilitas
instrumen pada kelima komponen
tersebut dinyatakan bahwa seluruh butir
dalam instrumen dari lima komponen
telah memenuhi persyaratan validitas dan
reliabilitas instrumen karena muatan
faktor semua butir di atas 0,3 dan
koefisien reliabilitas di atas 0,7. Hasil
analisis reliabilitas instrumen dari masingmasing komponen dapat dipaparkan pada
tabel di bawah ini.
V. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan
pengembangan terhadap model evaluasi
implementasi program RSBI di SMA dapat
disimpulkan sebagai berikut.
1. Pengembangan komponen dan
indikator dalam model evaluasi

implementasi program RSBI ini
dilakukan melalui R&D. Artinya, untuk
m e n g h a s i l k a n ko m p o n e n d a n
indikator implementasi program RSBI
sebagai inti (core) dari model evaluasi
implementasi program RSBI dilakukan
melalui kajian teoretik, prasurvei
lapangan, studi empiris, validasi
internal, validasi eksternal, dan
seminar instrumen penelitian.
2. Berdasarkan penilaian para ahli
(expert) dan hasil uji coba menunjukkan bahwa kualitas instrumen
model evaluasi implementasi program
RSBI di SMA yang dikembangkan telah
memenuhi persyaratan validitas dan
reliabilitas. Konsekuensinya akan
menghasilkan data dengan akurasi
yang tinggi dan dapat menggambarkan data yang tepat.
3. Model evaluasi implementasi program
RSBI hasil pengembangan dapat
dikatakan efektif, karena dapat
memberikan informasi yang tepat bagi
stakeholder. Artinya, enam jenis
instrumen yang digunakan meliputi
angket, observasi, wawancara, lembar
penilaian, dokumentasi, dan penilaian
portofolio dapat memberikan seluruh
informasi yang berkaitan dengan
implementasi komponen dan indikator
program RSBI di SMA, termasuk best
practice yang dilakukan oleh masingmasing sekolah.
4. Berdasarkan hasil analisis data secara
kuantitatif dan kualitatif, menunjukkan
bahwa hubungan antar komponen
dalam evaluasi implementasi program
RSBI saling terkait dan saling men-
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dukung antara komponen yang satu
dengan komponen lainnya.
B. Keterbatasan Penelitian
Model evaluasi yang dikembangkan ini
dirancang untuk program Rintisan Sekolah
Bertaraf Internasional (RSBI), maka
apabila instrumen-instrumen evaluasi
akan dipergunakan untuk program
Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)
memerlukan tambahan-tambahan yang
spesifik yang sudah dimiliki oleh Sekolah
Bertaraf Internasional (SBI).
C. Saran Pemanfaatan
1. Pedoman evaluasi implementasi
program RSBI di SMA dapat dijadikan
sebagai alternatif alat evaluasi diri
sekolah dalam implementasi program
RSBI, yang bisa dilakukan oleh otoritas
sekolah seperti kepala sekolah, guru,
tenaga administrasi, maupun komite
sekolah. Untuk itu diperlukan komitmen dan kejujuran yang tinggi dalam
pelaksanaan penelitian sampai pada
tahap analisis data penelitian dan
pelaporan.
2. Pedoman evaluasi implementasi
program RSBI di SMA dapat pula
digunakan untuk mengevaluasi
implementasi program RSBI di sekolah
lain seperti Madrasah Aliyah (MA)
RSBI. Hal penting yang perlu dilakukan
adalah mengkaji indikator implementasi program RSBI disesuaikan dengan
karakteristik implementasi program
RSBI di Madrasah Aliyah (MA).

D. Diseminasi dan Pengembangan Produk
Lebih Lanjut
1. Pedoman evaluasi implementasi
program RSBI di SMA
ini dapat
dikembangkan lebih lanjut oleh
peneliti lain menjadi semacam manual
yang lebih simpel untuk diikuti
ataupun dengan memanfaatkan
teknologi informasi.
2. Jumlah subjek coba penelitian dapat
diperluas secara purposif, baik dari segi
jumlah maupun jenjang pendidikan
dan jurusan yang ada, guna mendapatkan data dan informasi yang akurat
tentang implementasi program RSBI di
SMA.
3. Model Evaluasi Implementasi Program
RSBI di SMA ini baru mengungkap lima
komponen implementasi program
RSBI dan tujuh puluh empat indikator
implementasi program RSBI di SMA.
Akan lebih komprehensif apabila
dikembangkan lebih lanjut melalui
penerapan model dengan subjek coba
SMA RSBI yang lebih luas, serta
memperbanyak jumlah pakar RSBI
dalam validasi eksternal agar diperoleh
komponen dan indikator implementasi
program RSBI yang lebih spesifik.
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