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SARI 

Afria Kafarudin. 3501407016. 2011 Implementasi Program Pembelajaran 

Sister School di SMP Negeri 1 Purbalingga Sebagai Rintisan Sekolah 

Bertaraf Internasional. Skripsi, Jurusan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas 

Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. 

  

Kata Kunci : Sister School, RSBI 

 

  Pendidikan bertaraf internasional yang diharapkan dapat memperbaiki 

mutu pendidikan di Indonesia, namun dalam pelaksanaan pembelajaran di 

sekolah bertaraf internasional masih mendapat pro dan kontra dari berbagai 

pihak dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Seiring perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, maka sekolah berkategori RSBI melakukan 

upaya pemenuhan standar pengelolaan rintisan sekolah bertaraf internasional, 

yang salah satunya yaitu dengan menjalin hubungan kerjasama dengan 

sekolah bertaraf internasional atau sister school.  

 Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: (1) bagaimana proses 

pelaksanaan program pembelajaran sister school di SMP Negeri 1 

Purbalingga, (2) apa saja faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan 

program pembelajaran sister school di SMP Negeri 1 Purbalingga. Tujuan 

penelitian ini adalah (1) mengetahui proses pelaksanaan program 

pembelajaran sister school di SMP Negeri 1 Purbalingga, (2) mengetahui 

faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan program pembelajaran sister 

school di SMP Negeri 1 Purbalingga.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Informan 

utama dalam penelitian ini adalah guru dan siswa SMP Negeri 1 Purbalingga 

sebagai pelaksana program sister school. Informan pendukungnya dan 

sekaligus penanggung jawab program sister school adalah kepala sekolah 

SMP Negeri 1 Purbalingga. Data dikumpulkan menggunakan metode 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data 

menggunakan teknik triangulasi dengan sumber. Analisis data melalui tahap 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. 

 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pelaksanaan program 

pembelajaran sister school yang dilaksanakan SMP Negeri 1 Purbalingga 

pada program pertukaran siswa dalam kategori baik. Kegiatan belajar 

mengajar pada program pertukaran siswa meliputi perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi. Program pertukaran guru dalam kategori baik. Kegiatan belajatr 

mengajar juga meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Program seni 

dan budaya dalam kategori baik. Hal ini berarti dengan pelaksanaan program 

sister school di SMP Negeri 1 Purbalingga sebagai sekolah kategori RSBI 

dapat meningkatkan kualitas SDM dan sistem pembelajaran di sekolah. 
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Kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut: (1) Pelaksanaan sister 

school program pertukaran pelajar berjalan baik. Kegiatan belajar mengajar 

mata pelajaran bahasa Inggris meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan 

penilaian. Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan program dilakukan 

evaluasi dalam bentuk lembar observasi aktivitas siswa. Hasil aktivitas siswa 

memperoleh presentase 69,4% dan termasuk dalam kategori baik. (2) 

Pelaksanaan sister school program pertukaran guru berjalan baik. Kegiatan 

belajar mengajar mata pelajaran ICT meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan 

penilaian. Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan program dilakukan 

evaluasi dalam bentuk lembar observasi aktivitas guru. Hasil aktivitas guru 

memperoleh presentase 60,6% dan termasuk dalam kategori baik. (3) 

pelaksanaan program seni dan budaya juga berjalan baik. Pada kegiatan awal 

siswa dari kedua sekolah memperkenalkan hasil seni atau budaya masing-

masing. Setelah itu siswa dari kedua sekolah mempraktekan serta 

berkolaborasi dalam seni. Kegiatan diakhiri dengan pemberian kenang-

kenangan dari pihak SMP Negeri 1 Purbalingga. (4) faktor pendorong bagi 

siswa meliputi pengembangan IPTEK, pengembangan sistem pembelajaran, 

mengenal budaya luar, menambah pengalaman belajar. faktor penghambat 

bagi siswa meliputi biaya, sulit beradaptasi, penggunaan bahasa. Faktor 

pendorong bagi guru yaitu menggali potensi sekolah. Sedangkan faktor 

penghambatnya yaitu masalah biaya. 

Saran yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) SMP 

Negeri 1 Purbalingga perlu memperluas hubungan kerja sama dengan sekolah 

internasional yang lain. (2) SMP Negeri 1 Purbalingga diharapkan dapat 

mengatasi atau meminimalisasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan sister 

school, sehingga tujuan dari pelaksanaan program dapat tercapai dengan baik. 

(3) SMP Negeri 1 Purbalingga dapat mengadaptasi apa yang menarik pada 

sekolah mitra sister school yang sekiranya memberikan manfaat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha sadar untuk 

meningkatkan harkat  dan  martabat  manusia.  Menurut Undang-Undang 

No. 20 Tahun 2003 dalam pasal 1 dinyatakan bahwa Pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan 

mempunyai peranan yang sangat penting untuk menjamin 

perkembangan dan kelangsungan hidup suatu bangsa. Oleh karena itu 

bagi semua elemen masyarakat baik dari golongan bawah maupun atas, 

pendidikan merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan demi 

kelangsungan kehidupan. 

Pengelolaan pendidikan merupakan usaha memanusiakan 

manusia. Usaha memanusiakan manusia ini merupakan jalan terjal yang 

penuh hadangan dan godaan yang bisa membelokkan usaha tersebut. 

Membeloknya usaha pendidikan bisa jadi merupakan sebuah faktor 

kesengajaan belaka atau memang tanpa kesengajaan. Sengaja atau tidak, 



2 

 

 

 

manusia manusia yang sedang berada diproses pendidikan rentan 

menerima dampaknya. Lebih parah lagi jika dampak negatif yang 

muncul. Maka, akan merusak sebuah generasi atau sebuah peradaban. 

Derasnya arus globalisasi dan teknologi baru membuat negara 

dunia ketiga seperti Indonesia mengalami ketertinggalan dan dominasi 

negara maju terhadap ilmu dan teknologi. Kondisi ilmu dan teknologi 

Indonesia sama-sama sebangun dengan negara dunia ketiga lainnya, 

sama-sama tergantung dengan negara maju. Bahkan, di Indonesia, 

restrukturisasi pasca krisis ekonomi masih mengalami ganjalan di 

banyak sektor, termasuk pendidikan sebagai tolok ukur pengembangan 

ilmu dan teknologi. Banyak faktor yang menyebabkan ketertinggalan 

pendidikan di Indonesia, salah satunya adalah  faktor kemiskinan 

masyarakat. 

Usaha untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia telah 

diakukan dengan berbagai cara namun kenyataannya hingga sekarang 

kualitas pendidikan di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan 

negara-negara yang sedang berkembang, terutama di lingkup negara-

negara ASEAN.  

Hasil survey yang dilakukan oleh Political and Economic Risk 

Country (PERC) sebuah lembaga konsultan di Singapura yang diterbitkan 

oleh  The Jakarta Post, edisi 3 September 2001, rendahnya kualitas 

pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain 
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kurangnya perhatian pemerintah dalam menangani bidang pendidikan 

menjadi faktor utama lambatnya pergerakan kemajuan negara ini. Banyak 

sekolah/madrasah di negeri ini masih jauh dari sebutan sekolah. Sekian 

ribu guru hidup dengan penghasilan dibawah standar. Sarana dan 

prasarana pendidikan masih amat sangat terbatas, yang disebabkan oleh 

terbatasnya anggaran pendidikan serta menjamurnya praktik KKN di 

kalangan pejabat. Semua itu ditengarai sebagai penyebab terpuruknya 

bangsa Indonesia. Untuk mengetahui peringkat kualitas pendidikan di 

Indonesia dapat  dilihat pada tabel 1 berikut: 

Tabel 1.Peringkat Kualitas Pendidikan di Asia 

Peringkat Negara Nilai 

1 Korea Selatan 3,09 

2 Singapura 3,19 

3 Jepang 3,50 

4 Taiwan 3,96 

5 India 4,24 

6 Cina 4,27 

7 Malaysia 4,41 

8 Hongkong 4,72 

9 Pilipina 5,47 

10 Thailand 5,96 

11 Vietnam 6,21 

12 Indonesia 6,56 

Sumber: http://www.google.co.id Tabel Pendidikan Indonesia di Asia 

Tenggara. 

Survey yang dilakukan oleh United National Development 

Program (UNDP) beberapa waktu yang lalu mengindikasikan betapa 

terpuruknya kualitas pendidikan kita. Dari 174 negara yang disurvey, 

Indonesia berada pada posisi yang sangat memperihantinkan dibanding 
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beberapa negara tetangga. Indek kualitas Sumber Daya Manusia atau 

Human Development Index (HDI) Indonesia dari tahun ke tahun terus 

mengalami penurunan drastis. Pada tahun 1996 berada pada peringkat 

102, 1999 turun menjadi peringkat 102, dan tahun 2000 HDI berada pada 

urutan 109, satu peringkat lebih rendah dari Vietnam yang berada pada 

urutan ke 108.  

Dampak rendahnya mutu pendidikan Indonesia itu secara tidak 

langsung ternyata ikut mempengaruhi berbagai sisi kehidupan di negeri 

ini. Misalnya terhadap sumber daya manusia Indonesia sangat jelas jauh 

tertinggal. Hal ini dapat dilihat dari hasil reset Ciputra yang menyatakan 

bahwa Indonesia hanya mempunyai 0,18 persen pengusaha dari jumlah 

penduduk. Padahal sesuai syarat untuk menjadi negara maju minimal 2 

persen dari jumlah penduduk harus ada pengusaha. 

Tabel 2. Peringkat SDM Beberapa Negara di Asia Tenggara 

Nama Negara Peringkat HDI 

Singapura 34 

Brunai Darussalam 36 

Thailand 52 

Malaysia 53 

Vietnam 108 

Indonesia 109 

Sumber : http://www.google.co.id Tabel Pendidikan Indonesia di Asia 

Tenggara. 
 

Berdasarkan data yang ada terbukti bahwa kualitas pendidikan 

Indonesia berada pada titik terendah. Rendahnya kualitas pendidikan di 
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tanah air antara lain tidak terlepas dari rendahnya kualitas sarana fisik. 

Banyak gedung-gedung sekolah rusak, penggunaan media belajar yang 

rendah, buku perpustakaan tidak lengkap, laboratorium tidak standar serta 

pemakaian teknologi informasi yang tidak memadai. 

Untuk mengatasi persoalan tersebut, memperbarui kemampuan 

dan program pembelajaran untuk memperbaiki mutu pendidikan dan 

mempersiapkan peserta didik di masa datang dengan cara profesional 

adalah tanggung jawab masyarakat dan negara. Sebuah upaya untuk 

memperbaiki mutu tersebut diwujudkan dalam program Sekolah 

Bertaraf Internasional atau Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. 

Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional 

memiliki dasar hukum yang kuat yaitu pasal 50 ayat 3 UU No. 20 tahun 

2003 tentang sistem pendidikan nasional yang menyebutkan bahwa 

“Pemerintah dan atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-

kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk 

dikembangkan menjadi satuan pendidikan berstandar internasional. 

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. Sekolah berlabel RSBI tentu saja berbeda dengan sekolah-
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sekolah lain. Adapun yang membedakan yaitu dalam RSBI harus 

memiliki sertifikat ISO 9001 versi 2000 atau sesudahnya dan ISO 14000 

serta menjalin hubungan sister school. 

SMP Negeri 1 Purbalingga melalui SK Direktur Pembinaan 

Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan 

Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional No. 

543/C3/KEP/2001 tanggal 14 Maret 2007 ditetapkan sebagai Rintisan 

Sekolah Bertaraf Internasional. 

Sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang 

menggunakan KTSP sebagai pedoman dalam pengembangan 

pembelajaran dan mengadopsi kurikulum Internasional, tidaklah mudah 

SMP Negeri 1 Purbalingga untuk mensejajarkan penyelenggaraan proses 

pembelajaran seperti di negara maju. Pasalnya dalam pelaksanaan 

pembelajaran di Sekolah Bertaraf Internasional masih terdapat pro dan 

kontra dari masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. 

Seiring dengan perkembangan globalisasi maka dituntut kemampuan 

daya saing yang kuat dalam teknologi, manajemen, dan sumber daya 

manusia. Sehingga tujuan program Rintisan Sekolah Bertaraf 

Internasional dapat tercapai, yaitu untuk mengembangkan dan 

meningkatkan kualitas pendidikan. 
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Mengingat begitu pentingnya pengelolaan pada RSBI, SMP 

Negeri 1 Purbalingga yang berlabel RSBI banyak melakukan upaya 

pemenuhan standar pengelolaan diatas. Hal ini dilakukan untuk dapat 

mendongkrak mutu pembelajaran dan dapat survive dalam derasnya arus 

globalisasi dan teknologi di bidang pendidikan. Untuk mensiasati 

pesatnya globalisasi dan teknologi dan untuk dapat mensejajarkan mutu 

pembelajaran pada sekolah bertaraf internasional negara lain, maka 

sekolah bertaraf internasional perlu adanya inovasi dalam 

pembelajarannya. Salah satunya yaitu melalui program pembelajaran 

sister school. 

Pembelajaran sister school merupakan salah satu inovasi 

pembelajaran yang berupa kolaborasi dalam belajar untuk mengenal 

budaya dan metode pembelajaran sekolah lain sehingga dapat membantu 

guru dan siswa dalam mengahadapi era teknologi informasi dan 

komunikasi serta  persaingan yang semakin ketat. Maka daya 

berkolaboarasi menjadi bagian kritis dari kehidupan global. 

Dalam rangka upaya meningkatkan mutu pembelajaran, 

keberadaan sister school yang dilaksanakan oleh SMP Negeri 1 

Purbalingga pada intinya adalah terjalinnya kemitraan di antara dua 

sekolah sehingga mampu meningkatkan mutu pengajaran di sekolah 

masing-masing. Kemitraan sejenis ini tidak harus langsung dengan 
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sekolah dari negara yang berbeda, apalagi di Indonesia yang terdiri dari 

berbagai pulau. Kebudayaan dan cara pengajaran di masing-masing 

daerah tentunya sudah memberikan keragaman tersendiri. 

Pembelajaran sister school yang dilaksanakan oleh SMP Negeri 1 

Purbalingga merupakan  salah satu standar yang harus dipenuhi dalam 

pengelolaan SBI yaitu dengan melakukan kerja sama dalam bidang 

akademik. Hal ini sesuai dengan Permendiknas No. 78 Tahun 2009 pasal 

20, yang menyebutkan bahwa dalam pengelolaannya, penyelenggaraan 

SBI dilaksanakan dengan  menjalin  kerja  sama  bidang akademik dan 

non-akademik dengan satuan pendidikan setara yang diselenggarakan 

oleh lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di 

negaranya.  

Sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, Rintisan untuk 

membangun sister school di SMP Negeri 1 Purbalingga sudah dirintis 

sejak 2008 saat mengirimkan delegasi kunjungan belajar pertama ke 

Bukit Panjang Government High School Singapore (BPGHS) yang 

disusul dengan kunjungan balasan guru dan pelajar BPGHS ke SMP 

Negeri 1 Purbalingga. Tahun 2009 kembali SMP Negeri 1 Purbalingga 

mengirimkan delegasi kunjungan belajar ke beberapa sekolah di 

Singapura, Mimmar Sinnan dan Mehmet Akif Ersoy 1, Istanbul, Turki 

sampai pada Maret, 2010 Memorandum of Understanding (MoU) antara 
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SMP Negeri 1 Purbalingga dengan Anglican High School Singapore 

kembali disepakati dengan tindak lanjut kunjungan belajar siswa dan guru 

ke sekolah tersebut. 

Upaya membangun jejaring internasional tak cukup berhenti di 

Anglican, Singapura sebagai pintu gerbang menuju kesejajaran 

pendidikan di negara-negara Asia, karena SMP Negeri 1 Purbalingga juga 

tengah merintis sister school dengan Samuel Marsden Collegiate School, 

New Zealand, untuk memperluas jejaring, membuka peluang pendidikan 

ke negara-negara Eropa. Diawali dengan kunjungan Kepala Sekolah atas 

fasilitasi dari SEAMOLEC. Selain melakukan kegiatan sister school 

dengan sekolah internasional luar negeri, SMP Negeri 1 Purbalingga juga 

melakukan sister school dengan sekolah bertaraf internasional dalam 

negeri. Hal ini dibuktikan dengan melakukan kegiatan sister school antara 

SMP Negeri 1 Purbalingga dengan SMP Negeri 1 Jakarta dan SMP 

Negeri 1 Weleri. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran sister school, pengetahuan 

diperoleh melalui proses kolaborasi dalam belajar, sehingga faktor 

kreatifitas dan keaktifan akan membantu mereka untuk berdiri sendiri 

dalam kehidupan kognitif  sehingga belajar lebih diarahkan pada 

experimental learning yaitu merupakan adaptasi kemanusiaan 

berdasarkan pengalaman konkrit di laboratorium, diskusi dengan teman 
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sekelas, yang kemudian dikontemplasikan dan dijadikan ide dan 

pengembangan konsep baru. Sehingga apa yang menjadi tujuan dan 

harapan pendidikan dapat tercapai yaitu meningkatkan kualitas 

pendidikan. 

Bertolak dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti 

dan mengetahui bagaimana implementasi program pembelajaran sister 

school di SMP Negeri 1 Purbalingga Sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf 

Internasional.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang diuraikan di atas maka permasalahan 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana  proses pembelajaran sister school di SMP Negeri 1 

Purbalingga? 

2. Faktor-faktor apa yang mendukung dan manghambat proses 

pembelajaran sister school di SMP Negeri 1 Purbalingga? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui: 

1. Proses pembelajaran sister school di SMP Negeri 1 Purbalingga. 

2. Faktor-faktor yang mendukung dan manghambat proses 

pembelajaran sister school di SMP Negeri 1 Purbalingga. 
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D. Manfaat Penelitian 

Secara umum penelitian ini diharapkan berguna baik secara 

teoritis maupun secara praktis. 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pengetahuan dan dapat berguna untuk pengembangan 

pembelajaran dan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah, khususnya 

di sekolah bertaraf internasional. 

2. Secara Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan berguna bagi lembaga 

pendidikan khususnya bagi sekolah yang bertaraf internasional dalam 

memberikan masukan kepada pemerintah pengajar mengenai pentingnya 

inovasi pembelajaran dalam sekolah bertaraf internasional melalui 

program pembelajaran sister school.  

E. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan maksud 

dari penelitian ini berikut beberapa istilah yang penulis gunakan dalam 

rumusan judul yaitu: 

1.  Implementasi  

Implementasi adalah proses untuk melaksanakan program 
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aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan 

perubahan yang terjadi secara bertahap, terus menerus dan jika ada 

hambatan dapat ditanggulangi (Purwadarminta.1984:57). 

Implementasi pembelajaran sister school dalam penelitian ini 

dapat diartikan sebagai suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, atau 

inovasi dalam suatu aktivitas pembelajaran sehingga peserta didik 

menguasai seperangkat kompetensi tertentu sebagai hasil interaksi dengan 

lingkungan. 

2.  Pembelajaran Sister School  

Pembelajaran sister school adalah suatu program pembelajaran 

dalam bentuk kerjasama antar sekolah di Indonesia dan negara lainnya 

dalam meningkatkan kualitas pembelajaran melalui kolaborasi dalam 

belajar, membuka jalan bagi guru untuk melakukan riset bersama, berbagi 

pengetahuan, budaya, dan nilai-nilai lainnya. 

(http://smpn21-smg.sch.id/index.php/artikel/5-sister school.html). 

Dalam penelitian ini pembelajaran sister school yang dilaksanakan 

di SMP Negeri 1 Purbalingga berupa bentuk kerja sama antar sekolah luar 

negeri dalam meningkatkan kualitas pembelajaran melalui kolaborasi 

dalam belajar. 

 

http://smpn21-smg.sch.id/index.php/artikel/5-sister%20school.html
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3.  Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional  

Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional adalah satuan pendidikan 

yang diselenggarakan dengan menggunakan Standar Nasional Pendidikan 

dan diperkaya dengan Standar sekolah salah satu negara anggota OECD 

(Effendi,2010).Dalam penelitian ini Rintisan Sekolah Bertaraf 

Internasional yang dimaksud adalah SMP Negeri 1 Purbalingga. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

A. Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan interaksi antara guru dengan siswa serta 

dengan lingkungannya, sehingga dalam pembelajaran terdapat dua 

kegiatan yang tidak dapat dipisahkan yaitu kegiatan belajar mengajar. 

Dalam hal ini Oemar Hamalik (2008:57) menyatakan bahwa 

pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur 

manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling 

mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran.  

Dari penjelasan tersebut unsur manusiawi yang terlibat dalam 

proses pembelajaran yaitu guru, siswa dan tenaga lainnya yang ada dalam 

lingkungan sekolah, misalnya tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium. 

Untuk unsur-unsur material yang terlibat dalam proses pembelajaran 

adalah buku–buku, papan tulis, slide, dan audio. Sedangkan fasilitas dan 

perlengkapan yang terlibat dalam suatu proses pembelajaran seperti ruang 

kelas, ruang komputer, ruang laboratorium, perpustakaan. Yang terakhir 

yaitu prosedur meliputi jadwal, praktik belajar, dan ujian.  

 



15 

 

 

 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (UU No. 20 

Tahun 2003, Bab I Pasal Ayat 20). Pembelajaran merupakan bantuan yang 

diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan 

pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap 

dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran 

adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan 

baik. Sedangkan Ibrahim (2002:48) mengemukakan bahwa pembelajaran 

merupakan proses komunikasi transaksional yang bersifat timbal balik, 

baik antar guru dengan siswa, siswa dengan siswa untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. 

Dari pengertian diatas, dapat penulis simpulkan bahwa dalam 

pembelajaran tidak hanya melibatkan guru dan siswa saja melainkan 

faktor lain seperti lingkungan, keluarga, dan masyarakat juga terlibat 

dalam kegiatan pembelajaran. Tidak hanya itu, dalam proses 

pembelajaran dikelas, siswa diharapkan lebih aktif dan kreatif dalam 

mengikuti pembelajaran dan tidak terlepas dari arahan guru sehingga 

tujuan pembelajaran yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. 

B. Karakterisitik Pembelajaran 

Belajar dan pembelajaran pada dasarnya dibangun untuk 

membangun kreativitas siswa dan meningkatkan kemampuan siswa 

http://id.wikipedia.org/wiki/Peserta_didik
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pendidik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kemahiran&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tabiat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Sikap
http://id.wikipedia.org/wiki/Kepercayaan
http://id.wikipedia.org/wiki/Belajar
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dalam mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan 

penguasaan terhadap materi. 

Sagala (2005:63) mengemukakan bahwa dalam pembelajaran 

mempunyai dua karakteristik yaitu: 

a. Dalam proses pembelajaran melibatkan proses mwntal siswa secara 

maksimal, bukan hanya menuntut siswa sekedar mendengar, 

mencatat, tetapi menghendaki aktivitas siswa dalam proses berpikir. 

b. Dalam pembelajaran membangun suasana dialogis dan proses tanya 

jawab yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan berfikir 

siswa, yang pada gilirannya kemampuan berfikir itu dapat membantu 

siswa untuk memperoleh pengetahuan yang mereka konstruksi 

sendiri. 

Oleh karena itu maka dalam suatu proses pembelajaran guru harus 

lebih menekankan aktivitas siswa dan kreativitas siswa dalam kegiatan 

belajar mengajar. Sedangkan guru hanya berperan sebagai pembimbing 

yang mengarahkan siswa agar tidak menyimpang dari tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai. Untuk itu maka perlu diketahui apa saja 

yang menjadi tujuan dari proses pembelajaran. 

Menurut Ibrahim (2002:48) tujuan pembelajaran merupakan 

rumusan perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya untuk menjadi milik 
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dan harus nampak pada diri siswa sebagai akibat dari perbuatan belajar 

yang telah dilakukan baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Selain 

itu tujuan pembelajaran disini juga merupakan instrumen proses penilaian 

hasil pembelajaran, membimbing siswa belajar, merancang pembelajaran, 

komunikasi dengan guru lain, mengontrol pelaksanaan dan keberhasilan 

proses pembelajaran serta menentukan isi pelajaran dan metode 

pembelajaran. 

C. Tahapan Pembelajaran 

Dalam proses pembelajaran, aspek lain yang sangat penting yaitu 

tahapan pembelajaran. Adapun tahapan dalam pembelajaran itu tersusun 

sebagai berikut: 

1. Tahap persiapan 

Tahap ini diawali dengan kesiapan guru dalam penguasaan bidang 

keilmuan yang menjadi kewenangannya, merupakan modal bagi 

terlaksananya proses pembelajaran yang baik. Guru yang profesional 

dituntut untuk memliliki persiapan dan penguasaan yang memadai, baik 

dalam bidang keilmuan maupun dalam merancang program pembelajaran 

yang akan disajikan. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Dalam pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran 
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menggambarkan dinamika kegiatan belajar siswa yang dipandu dan 

dibuat dinamis oleh guru. Oleh karena itu  guru harus memiliki 

pengetahuan, kemampuan dan keterampilan dalam proses pembelajaran 

secara tepat. 

Keberhasilan proses pembelajaran banyak dipengaruhi oleh sikap 

dan belajar siswa. Tersedianya sumber belajar yang memanfaatkan media 

pembelajaran secara tepat mampu mendorong dan memelihara suasana 

pembelajaran yang dinamis dan menyenangkan. 

3. Tahap Evaluasi 

Evaluasi merupakan alat yang digunakan untuk mengungkap 

keberhasilan proses pembelajaran, khususnya untuk mengukur hasil 

belajar siswa. dengan evaluasi dapat diketahui efektivitas proses 

pembelajaran dan tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.    

4. Tahap Tindak Lanjut 

Tahap tindak lanjut dari proses pembelajaran dipilah menjadi 

promosi dan rehabilitasi. Promosi adalah penetapan untuk melangkah dan 

peningkatan lebih lanjut keberhasilan belajar siswa. bentuknya berupa 

keputusan kenaikan kelas. Sedangkan rehabilitasi merupakan perbaikan 

atas kekurangan yang terjadi dalam proses pembelajaran. Bentuknya 

berupa remidial. 
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Menurut Nana Sudjana (1987:148), dalam pelaksanaan proses 

belajar mengajar meliputi beberapa tahapan sebagai berikut: 

a. Tahap Pra Instruksional 

Tahap ini merupakan tahap tahap yang ditempuh pada saat 

memulai proses belajar mengajar, yaitu: 

1) Guru menanyakan kehadiran siswa dan mencatat siswa yang tidak 

hadir. 

2) Bertanya pada siswa sampai dimana pembahasan sebelumnya. 

3) Memberi kesempatan pada siswa untuk bertanya mengenai 

pelajaran yang belum dikuasai dari pelajaran yang telah diberikan 

4) Mengajukan pertanyaan pada siswa berkaitan dengan bahan yang 

telah diberikan 

5) Mengulang bahan pelajaran yang lain secara singkat dan 

mencakup semua bahan. 

b. Tahap Instruksional 

Tahap ini adalah tahap pemberian bahan pelajaran yang dapat di 

identifikasikan beberapa kegiatan sebagai berikut: 

1) Menjelaskan pada siswa tujuan pengajaran yang harus dicapai 

2) Menjelaskan pokok materi yang akan dibahas 
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3) Membahas pokok materi yang sudah dituliskan 

4) Setiap pokok materi yang akan dibahas sebaiknya diberikan 

contoh yang konkret  

5) Penggunaan alat bantu pengajaran  

6) Menyimpulkan hasil pembahasan dari semua pokok materi 

c. Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut 

Tahap ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan tahap 

instruksional. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam tahap ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Mengajukan pertanyaan pada beberapa murid mengenai semua 

aspek pokok materi yang telah dibahas 

2) Apabila pertanyaan yang diajukan belum dapat dijawab oleh siswa 

maka guru harus mengulang pengajaran 

3) Untuk memperkaya pengetahuan siswa guru dapat memberikan 

tugas  

4) Akhiri pelajaran dengan menjelaskan pokok materi yang akan 

dibahas pada pelajaran berikutnya. 
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D. Model Pembelajaran Sekolah Internasional 

Seiring dengan perkembangan zaman terdapat pergeseran 

paradigma pendidikan dari mengajar ke membelajarkan. Mengajar lebih 

menekankan pada kegiatan guru dalam mentransformasikan ilmu atau 

materi kepada siswa, dan siswa hanya sebagai pendengar, sedangkan 

pembelajaran lebih menekankan pada proses kegiatan siswa yang aktif 

mencari, menemukan sekaligus mempresentasikan temuan belajarnya. 

Poses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung 

serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik 

yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu. (Hasibuan 1992:1). Dalam melaksanakan proses pembelajaran 

sangatlah penting memperhatikan keseluruhan dari komponen-komponen 

penunjang proses pembelajaran salah satunya yaitu kurikulum. 

Menurut Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2003  disebutkan 

bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai isi dan bahan pengajaran serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Sedangkan dalam 

pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, dinyatakan bahwa 

kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan 

memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya 

dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan 
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ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesesuaian dengan jenis dan 

jenjang masing-masing pendidikan. 

Dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, Sekolah 

Bertaraf Internasional menggunakan kurikulum yang disusun 

berdasarkan standar isi dan standar kompetensi lulusan yang diperkaya  

dengan standar dari negara anggota OECD atau negara maju lainnya. 

Adapun proses pembelajaran di sekolah bertaraf internasional 

disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku sehingga apa yang menjadi 

tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Sekolah Bertaraf Internasional merupakan sekolah nasional yang 

menyiapkan peserta didik berbasis standar nasional pendidikan indonesia 

berkualitas internasional dan lulusannya berdaya saing 

internasional.sebagai sekolah dengan kualitas internasional, tentu saja 

media ajar, sumber daya, konsep pembelajaran, manajemen sekolah, 

hingga proses publikasi sekolah harus sesuai dengan standar yang 

biasanya dipakai di negara-negara maju. Ini merupakan salah satu cara 

baru pemerintah untuk memacu pihak sekolah melahirkan generasi yang 

nantinya mampu bersaing dengan tenaga asing. Penggunaan bahasa 

internasional sebagai bahasa pengantar merupakan keharusan bagi 

sekolah bertaraf internasional. 

Dalam Sekolah Bertaraf Internasional proses belajar mengajar 

lebih menekankan pada pembentukan karakter anak. Membangun 
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kepercayaan diri anak, semangat pantang menyerah, peka terhadap 

lingkungan dan sesama, bertanggung jawab dan mempunyai moral etik 

yang lebih diutamakan disamping kemampuan akademis. Hasil akhir 

bukan menjadi jaminan dalam metode pembelajaran sekolah bertaraf 

internasional, melainkan penghargaan terhadap proses yang sudah 

dijalani oleh peserta didik. Pendidikan cara baru ini memang terbukti 

lebih unggul dari pada cara lama. Banyak siswa-siswi dari sekolah 

bertaraf internasional yang mengharumkan nama bangsa dengan 

prestasinya di berbagai bidang, bukan hanya akademis tetapi juga non 

akademis. 

Dengan memperhatikan penjelasan diatas, maka dalam proses 

pembelajaran di sekolah bertaraf internasional adalah sebagai berikut: 

a.  Sekolah Bertaraf Internasional melaksanakan  standar  proses  yang  

diperkaya  dengan  model  proses pembelajaran di negara anggota 

OECD atau negara maju lainnya. 

b. Proses  pembelajaran   sebagaimana menerapkan pendekatan 

pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, aktif, 

kreatif, efektif, menyenangkan, dan kontekstual. 

c. Sekolah Bertaraf Internasional dapat menggunakan bahasa 

pengantar bahasa Inggris dan/atau bahasa asing lainnya yang 

digunakan dalam forum internasional bagi mata pelajaran tertentu. 

d. Pembelajaran  mata  pelajaran  Bahasa  Indonesia,  Pendidikan  
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Agama,  dan Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Sejarah, dan 

muatan lokal menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia. 

Sekolah Bertaraf Internasional diharapkan menerapkan azas-azas 

pembelajaran aktif yang mengakses 5 pilar pendidikan yaitu sebagai 

berikut: 

1. Pendekatan yang digunakan berfokus pada siswa dengan merangsang 

rasa ingin tahu dan motivasi intrinsik serta partisipasi siswa sehingga 

ide pembelajaran dapat datang dari siswa. 

2. Siswa membangun pengetahuannya sendiri, bukan dibentuk oleh 

orang lain. 

3. Guru berperan sebagai fasilitator, sehingga tercipta interaksi guru-

siswa, siswa dengan siswa, siswa dengan guru, terjadi komunikasi 

multi arah, sikap guru terhadap siswa harus menimbulkan rasa 

nyaman, penyusunan kelas dapat dibuat dengan 2 macam 

pengelompokan seperti kelas dengan 1 kelompok umur (Single Age), 

Kelas dengan 2 kelompok umur (Multiage) 

4. Pembelajaran melayani semua anak termasuk anak dengan kebutuhan 

khusus ( special needs ) secara terbatas (program inklusi), pendekatan 

yang digunakan menekankan adanya keragaman kompetensi, 

intelligence, agama, minat. 

5. Menekankan pada pemahaman siswa bukan hafalan dan sekedar 

mengejar target pembelajaran maupun bahan ujian, tetapi berorientasi 
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pada aktivitas dan proses. 

6. Mengembangkan model-mdel pembelajaran yang konstruktif, inovatif 

seperti cooperative learning, pembelajaran berbasis masalah, dan 

contextual teaching and learning. 

7. Memanfaatkan berbagai sumber belajar (lingkungan, nara sumber, 

dan penunjang belajar lainnya) tidak hanya dari guru. 

E.   Pembelajaran Sister School 

Globalisasi telah mendorong terjadinya kompetisi bagi lembaga 

pendidikan yang tidak bersifat lokal atau regional saja, tetapi juga 

internasional. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

pembangunan suatu bangsa. Kedua hal tersebut adalah unsur terpenting 

dalam peradaban suatu bangsa. Dengan memperhatikan hal itu, Faqih 

(Teguh Triwiyanto dan Ahmad Sobri, 2010:39) menyatakan bahwa 

pembangunan adalah sebuah wacana, suatu pendirian atau paham dan 

bahkan suatu ideologi tentang perubahan sosial.  

Hubungan antara pendidikan dengan pembangunan dikatakan 

Alhumami (Wicaksono, 2004:5) sangat kuat dan saling mempengaruhi. 

Pendidikan sebagai medium bagi proses transmisi teknologi dianggap 

sebagai pendorong pembangunan. Todaro (2004:5) menyatakan bahwa 

sumber daya manusia dari suatu bangsa bukan modal fisik, tetapi 
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merupakan faktor paling menentukan karakter dan kecepatan 

pembangunan suatu bangsa.  

Kondisi pendidikan di Indonesia yang kurang menggembirakan 

memang menjadi persoalan yang harus segera dipecahkan. Untuk 

memecahkan persoalan tersebut dilakukan pembenahan yaitu perbaikan 

proses pembelajaran. Dalam usaha memperbaiki proses pembelajaran, 

pemerintah membuat SBI yang merupakan sekolah nasional dengan 

standar mutu internasional. Proses pembelajaran di sekolah ini 

menekankan pengembangan daya kreasi, inovasi dan eksperimentasi 

untuk memacu ide-ide baru yang belum pernah ada. Dengan mengadopsi 

standar  pendidikan internasional, maka SBI dituntut untuk 

mengembangkan pembelajaran melalui program pembelajaran sister 

school.  

Dilihat dari asal bahasa, sister berarti saudara. Artinya Saudara 

sekolah. Layaknya seorang saudara tentu akan saling berbagi satu sama 

lainnya. Sister school Program adalah program kemitraan antar sekolah 

dimana sekolah-sekolah di Indonesia dapat menjalin hubungan kerjasama 

dengan sekolah-sekolah di negara lain melalui berbagai kegiatan yang 

saling menguntungkan.  

Pembelajaran sister school merupakan kegiatan  kolaborasi dalam 

belajar yang bersifat timbal balik antara dua lembaga pendidikan atau 
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lebih yang berada dalam naungan yayasan atau penyelenggara yang sama 

atau berbeda baik dalam satu negara atau dalam ruang lingkup global 

yang mengembangkan kesamaan prinsip pada peningkatan mutu 

perencanaan, disain program, maupun meningkatkan kerja sama dalam 

memfasilitasi siswa mengembangkan potensi kolaborasi pada tingkat 

nasional atau global untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

http://guru pembaharu.com, 2008. 

Bentuk kegiatan yang dilakukan merupakan langkah untuk 

mensetarakan pembelajaran di sekolah bertaraf internasional luar negeri. 

Adapun kegiatan yang dilakukan seperti pertukaran guru dan siswa. Dari 

kegiatan itu baik guru dan siswa mendapat tambahan ilmu yang bisa 

diaplikasikan dalam pembelajaran di sekolah. Selain itu, sister school 

memungkinkan siswa dan guru dari suatu sekolah mengenal budaya dan 

metode pembelajaran yang dipergunakan di sekolah lain. Hal ini dapat 

memberikan suatu gagasan mengenai bagaimana meningkatkan mutu 

pengajaran di sekolah. Baik siswa maupun guru dapat berbagi 

pengetahuan dan pengalaman untuk mengembangkan kualitas belajar 

mengajar. 

Adapun kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan antara lain 

berbagi pengetahuan dan pengalaman serta mengembangkan kualitas 

belajar mengajar. Wujud kegiatan tersebut antara lain (a) baik siswa 

http://guru/
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maupun guru di sekolah dapat berbagi cerita tentang cara pengajaran, 

kehidupan, dan budaya di sekolah masing-masing. Saling berbagi 

pelajaran, tugas, hasil karya, informasi musik dan film yang sedang 

berkembang di wilayah masing-masing (b) pengayaan metode belajar 

mengajar: sister school sebagai sarana berdiskusi dan berbagi ide 

mengenai metode belajar di kelas. Hal ini dapat dilakukan melalui 

penyelenggaraan proyek bersama (c) pertukaran siswa (d) pertukaran 

guru. 

Dari penjelasan diatas maka dapat dinyatakan bahwa 

pembelajaran sister school merupakan kegiatan pembelajaran yang 

bersifat timbal balik dalam bentuk kolaborasi dalam belajar pada dua 

sekolah yang berbeda baik dalam satu negara atau dalam lingkup global 

pada jenjang yang sama dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

Hasil penelitian ataupun jurnal yang relevan untuk mendukung 

penelitian ini yaitu jurnal yang ditulis oleh Riharnadi mengenai 

Pangkalpinang Education Cyber City dan hasil penelitian dari Ni Putu 

Suwardani tentang Implementasi Kebijakan Rintisan Sekolah Bertaraf 

Internasional. Dalam jurnal yang ditulis oleh Riharnadi mengenai 

Pangkalpinang Education Cyber City titik perhatian dari tulisan ini adalah 

penggunaan teknologi dan komunikasi dalam upaya meningkatkan  
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kualitas pendidikan. Dengan adanya layanan tersebut, peserta didik dan 

guru dapat mengakses berbagai pengetahuan serta bisa saling bertukar 

informasi masalah pendidikan dengan peserta didik dan guru dari 

berbagai daerah di Indonesia melalui sister school. 

Sementara itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu 

Suwardani tentang Implementasi Kebijakan Rintisan Sekolah Bertaraf 

Internasional memfokuskan pada kebijakan peningkatan pembelajaran 

pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, yang salah satunya melalui 

pembelajaran sister school. 

Apabila jurnal yang ditulis oleh Riharnadi dan penelitian yang 

dilakukan Ni Putu Suwardani lebih memfokuskan penggunaan layanan 

teknologi dan komunikasi untuk mengakses pengetahuan dengan berbagai 

daerah serta untuk menjalin sister school dan kebijakan peningkatan 

pembelajaran di Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional  yang salah 

satunya melalui pembelajaran sister school, tetapi dalam penelitian ini 

penulis memfokuskan pada implementasi pembelajaran sister school di 

Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. 

i. F.   Syarat Pelaksanaan  Program Pembelajaran Sister School 

Ketentuan dalam permendiknas No. 78 Tahun 2009 tentang 

penyelenggaraan SBI menyebutkan bahwa salah satu kriteria kunci yang 

perlu dipedomani  untuk melaksanakan SBI adalah bahwa sekolah SBI 

telah bekerjasama/mempunyai mitra dengan sekolah di dalam atau di luar 
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negeri yang bertaraf/berstandar internasional. Mencermati ketentuan 

tersebut, maka sudah sepatutnya kita sekolah-sekolah RSBI di Indonesia 

untuk tidak terjebak dalam pemahaman bahwa kemitraan sekolah 

haruslah dengan sekolah bertaraf internasional di luar negeri 

SBI merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah 

dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Dalam usaha tersebut 

banyak hal yang dapat dilaksanakan oleh SBI dalam mengembangkan 

proses pembelajaran. Salah satunya adalah melalui sister school. Untuk 

dapat melaksankan program itu tidaklah mudah, hal ini disebabkan karena 

untuk dapat melaksankannya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.. 

Untuk mengembangkan kegiatan sister school diperlukan prasyarat utama 

yaitu sekolah: 

a. Memiliki kemampuan berinteraksi secara lisan maupun tulisan 

dalam bahasa Inggris. 

b. Memiliki sambungan ke jaringan internet 

c. Memiliki informasi yang mamadai untuk dipertukarkan, 

misalnya sistem informasi sekolah telah didokumentasikan 

dalam bentuk dokumen elektronik. 

d. Memiliki biaya jika akan melakukan kunjungan langsung 

e. Memiliki keunggulan tertentu sebagai bahan kerja sama. 

Panduan penjaminan mutu sekolah bertaraf internasional 

Departemen Pendidikan Nasional menetapkan satu indikator mutu 
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operasional sekolah adalah melaksanakan kegiatan sister school. Adapun 

tujuan dari pelaksanaan pembelajaran sister school antara lain:  

a. Untuk membangun program kerjasama antar sekolah di Indonesia dan 

negara lain. 

b. Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui kolaborasi dalam belajar 

c. Membuka jalan bagi guru untuk melakukan riset bersama, berbagi 

pengetahuan, budaya, dan nilai-nilai lain 

d. Mengembangkan potensi sekolah 

e. Untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya manusia pendidikan 

yang dimiliki secara lebih optimal. 

f. Meningkatkan   pemahaman siswa akan keragaman budaya kedua 

negara. 

g. Meningkatkan kemahiran berbahasa Inggris bagi siswa  

G.  Tahapan Pembelajaran Sister School 

Seperti halnya pembelajaran pada umumnya, dalam proses 

pembelajaran sister school juga terdapat tahapan-tahapan yaitu sabagai 

berikut: 

1. Tahap persiapan 

Dalam proses persiapan, sekolah perlu memiliki pemahaman 

yang baik. Langkah awal adalah mendefiniskan secara teoritis. 

Sekolah juga perlu memahami bagaimana tahap-tahap dalam 
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pelaksanaan kegiatan. Langkah selanjutnya adalah menentukan 

bagaimana cara mengukur tujuan sehingga dapat menjadikannya 

sebagai tolak ukur bagi keberhasilan program. Pada tahap 

perencanaan atau penjajagan diperlukan beberapa langkah yang 

masing-masing dipertimbangkan dengan cermat. Di antaranya: 

a) Menentukan bidang-bidang strategis yang hendak dikembangkan 

melalui kerja sama kemitraan baik dengan sekolah mitra di dalam 

dan luar negeri. 

b) Menetapkan tujuan yang spesifik dari rencana kerja sama 

berdasarkan kebutuhan kritis sekolah untuk mencapai visi dan 

misi. 

c) Mengidentifikasi potensi yang sekolah miliki untuk materi 

pertukaran kesetraan dalam konteks kemitraan yang setara. Hal ini 

lebih baik jika potensi itu telah dikembangkan dalam bentuk 

leaflet, borsur, majalah, atau modul dalam bentuk menu pada 

internet sekolah. 

d) Menghimpun informasi untuk mengenali sekolah yang berpotensi 

menjadi mintra. 

e) Melakukan studi banding yang ditindaklanjuti dengan komunikasi 

yang  berkelanjutan untuk mengembangkan saling mengenal, 

saling memahami, dan membangun kesiapan bekerja sama. 

Kominikasi yang intens dapat dilakukan secara langsung maupun 
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menggunakan internet. 

f) Tawarkan kepada sekolah mitra untuk menandangani MOU. 

Sangat dianjurkan sebelum mengajak menandatangi MOU 

(Memorandum of Understanding) sekolah mitra berkunjung ke 

sekolah kita. Hal ini penting karena dalam melaksanakan sister 

school kedua sekolah akan mengeluarkan biaya yang timbul 

akibat kerja sama. Oleh karena itu pertimbangkan dengan baik 

sebelum melakukan penandatanganan kerja sama. 

g) Jika MOU ditandangani sekali pun proses saling kenal belum 

dilakukan dengan matang, maka sesungguhnya penandatangan 

perjanjian kerja sama itu hanya formalitas untuk mengormati tamu 

yang datang, selanjutnya bagaimana nanti. Hal ini terbukti dengan 

adanya MOU antara beberapa sekolah di negara lain. Komunikasi 

tidak berlanjut. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sister_school, 2011. 

2. Tahap pelaksanaan 

Dalam pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran 

menggambarkan dinamika kegiatan belajar siswa yang dipandu dan 

dibuat dinamis oleh guru. Oleh karena itu  guru harus memiliki 

pengetahuan, kemampuan dan keterampilan dalam proses 

pembelajaran secara tepat. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sister_school
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Dalam etika bekerja sama, prinsip keseimbangan dan 

kesetaraan menjadi dasar utama. 

a. Tentukan kesepakatan yang jelas antara keduan pihak sesuai 

dengan MOU. 

b. Tiap kegiatan yang dilaksanakan hendaknya disepakti bersama 

dalam bentuk action plan. Ada pun tiap action plan sekurang-

kurangnya memuat nama kegiatan, tempat kegiatan, tujuan 

kegiatan dan ini harus menguntungkan kedua pihak, jadwal 

kegiatan, dan biaya untuk kegiatan. 

c. Dalam hal pembiyaan perlu jelas benar tentang apa ditanggung 

siapa. Perhitungannya harus seimbang. Misalnya transpor 

menuju dan balik dari negara tujuan ditanggung masing-masing. 

Tinggal sama-sama di rumah pribumi. Makan ditunggung 

pribumi. Rekreasi ditanggu pribumi. Hotel ditanggung pribumi. 

Semua haru diperhitungkan dengan harga yang seimbang. 

d. Aktivitas utama dilakukan dengan prosedur operasional standar 

yang tertulis sehingga masing-masing memegang dukumen. 

e. Kegiatan diakhiri dengan evaluasi bersama tentang kinerja 

kegiatan untuk bahan perbaikan kegiatan berikutnya. Dokumen 

itu ditulis dan dipublikasikan pada masing-masing web sekolah. 

Semua serba seimbang. 

http://hendrijanto.wordpress.com.sister-school, 2011. 
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3. Tahap evaluasi 

Evaluasi merupakan alat yang digunakan untuk mengungkap 

keberhasilan proses pembelajaran, khususnya untuk mengukur hasil 

belajar siswa. dengan evaluasi dapat diketahui efektivitas proses 

pembelajaran dan tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran sister school, evaluasi dilakukan 

dengan test atau ujian sertifikasi Cambridge secara internasional. 

H.  Kerangka Teori 

Dalam penelitian ini teori yang digunakan yaitu teori 

pembelajaran kolaboratif dari John Dewey. Teori ini memandang bahwa 

dalam pembelajaran lebih menekankan pada pembangunan makna oleh 

siswa dari proses sosial yang bertumpu pada konteks belajar. Teori 

kolaboratif ini lebih jauh dan mendalam dibandingkan hanya sekadar 

kooperatif. Dasar dari teori kolaboratif adalah teori interaksional yang 

memandang belajar sebagai suatu proses membangun makna melalui 

interaksi sosial.  

Pembelajaran kolaboratif dapat menyediakan peluang untuk 

menuju pada kesuksesan praktek-praktek pembelajaran. Sebagai 

teknologi untuk pembelajaran (technology for instruction), pembelajaran 

kolaboratif melibatkan partisipasi aktif para siswa dan meminimisasi 
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perbedaan-perbedaan antar individu. Teori kolaboratif didasarkan pada 

asumsi-asumsi mengenai siswa dalam proses belajar sebagai berikut: 

a. Belajar itu aktif dan konstruktif 

Untuk mempelajari bahan pelajaran, siswa harus terlibat 

secara aktif dengan bahan itu. Siswa perlu mengintegrasikan bahan 

baru ini dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Siswa 

membangun makna atau mencipta sesuatu yang baru yang terkait 

dengan bahan pelajaran. 

b. Belajar itu bergantung konteks  

Kegiatan pembelajaran menghadapkan siswa pada tugas atau 

masalah menantang yang terkait dengan konteks yang sudah 

dikenal siswa. Siswa terlibat langsung dalam penyelesaian tugas 

atau pemecahan masalah itu. 

c. Siswa itu beraneka latar belakang 

Para siswa mempunyai perbedaan dalam banyak hal, seperti 

latarbelakang, gaya belajar, pengalaman, dan aspirasi. Perbedaan-

perbedaan itu diakui dan diterima dalam kegiatan kerjasama, dan 

bahkan diperlukan untuk meningkatkan mutu pencapaian hasil 

bersama dalam proses belajar. 

d. Belajar itu bersifat sosial  

Proses belajar merupakan proses interaksi sosial yang di 

dalamnya siswa membangun makna yang diterima bersama. 
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I. Kerangka Berpikir 

Era globalisasi yang ditandai dengan perubahan yang sangat pesat 

dan persaingan antar negara yang semakin meningkat, baik tingkat 

regional maupun internasional termasuk dalam dunia pendidikan. 

Pemerintah menyadari mutu pendidikan di Indonesia masih rendah. 

Melihat kondisi pendidikan di Indonesia yang rendah, pemerintah melalui 

Permendiknas No. 78 Tahun 2009 menyelenggarakan Sekolah Bertaraf 

Internasional. Dengan kurikulum KTSP yang disusun berdasarkan 

standar isi dan standar kompetensi lulusan yang diperkaya  dengan 

standar dari negara anggota OECD atau negara maju lainnya, 

diharapakan dalam implementasi KTSP dapat meningkatkan kualitas 

pendidikan. Sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, dalam 

standar pengelolaannya mengharuskan menjalin kemitraan dengan 

Sekolah Bertaraf Internasional lain melalui program pembelajaran sister 

school. Pembelajaran sister school merupakan suatu konsep baru dalam 

pembelajaran yang berupa kolaborasi dalam belajar untuk mengenal 

budaya dan metode pembelajaran sekolah lain sehingga dapat membantu 

guru dan siswa dalam mengahadapi era teknologi informasi dan 

komunikasi. Penerapan suatu konsep baru dalam pelaksanaannya akan 

banyak mengalami hambatan. Hambatan-hambatan tersebut dialami 

dalam proses pelaksanaannya, baik dalam  perencanaan, pelaksanaan 

maupun evaluasi. Untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, 
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oleh karena itu hambatan tersebut harus dapat diatasi sehingga siswa 

maupun guru dapat memperoleh pengetahuan dari pengalaman konkrit 

sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya.  Pelaksanaan sister 

school yang dilaksanakan oleh SMP Negeri 1 Purbalingga dikaji dengan 

menggunakan teori belajar kolaboratif dari John Dewey. Teori ini 

menekankan pada pembangunan makna oleh siswa dari proses sosial 

yang bertumpu pada konteks belajar. Teori ini juga memandang bahwa 

dalam proses belajar melibatkan partisipasi aktif siswa sehingga apa yang 

menjadi tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Skema Kerangka Pemikiran

Permendiknas No. 78 

Tahun 2009 
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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini 

disebabkan oleh fokus permasalahannya, karena masalah yang akan 

diteliti memerlukan pengamatan yang mendalam. Hal ini seperti yang 

diungkapkan oleh Nasution (1996:5) menyatakan bahwa penelitian 

kualitatif merupakan kegiatan mengamati orang dakam lingkungan 

hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan 

tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Bogdan dan Taylor (Moleong, 

2007:4) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis/lisan dari 

orang dan dari perilaku yang dapat diamati.  

Pada penelitian ini untuk memandu prosedur pelaksanaan, bagian 

metodologi yang digunakan adalah sebagai berikut: 

A. Lokasi Penelitian 

  Penelitian yang berjudul “Implementasi Program Pembelajaran 

Sister School di SMP Negeri 1 Purbalingga Sebagai Rintisan Sekolah 

Bertaraf Internasional”, dilaksanakan di SMP Negeri 1 Purbalingga. 

Adapun alasan memilih SMP ini sebagai tempat penelitian dikarenakan 

sekolah ini meiliki karakteristik pembelajaran yang berbeda dengan 
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sekolah lain, merupakan sekolah unggulan yang pertama melaksanakan 

program sister school, SMP Negeri 1 Purbalingga memiliki kultur 

sekolah yang mengedepankan budaya disiplin.  

B. Fokus Penelitian 

   Fokus penelitian ini adalah sejauh mana implementasi program 

pembelajaran sister school di SMP Negeri 1 Purbalingga yang meliputi: 

Proses pembelajaran sister school, faktor pendorong dan penghambat 

pelaksanaan program sister school,  

C. Subyek Penelitian 

  Dalam penelitian ini subyek penelitian yang diambil adalah guru,  

siswa, dan kepala sekolah yang melaksanakan program pembelajaran 

sister school. 

D. Sumber Data Penelitian 

1. Sumber Data Primer 

 Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Observasi 

   Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek 

yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung 

penelitian yang sedang dilakukan (Iskandar, 2010:121). 

Sedangkan menurut Arikunto (2002:145) menyebutkan bahwa 
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observasi adalah pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan 

perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat 

indra. 

  Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi 

langsung yaitu mengadakan observasi dengan cara mengamati 

bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran sister school yang 

dilakukan SMP Negeri 1 Purbalingga. 

b. Wawancara 

  Wawancara merupakan pengumpulan data berdasarkan 

jawaban responden yang diajukan peneliti. Teknik wawancara 

juga merupakan teknik pengumpulan data kualitatif dengan 

menggunakan instrumen yaitu pedoman wawancara. Wawancara 

dilakukan oleh peneliti dengan subjek penelitian yang terbatas 

(Iskandar, 2010:129). 

  Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara 

terbuka dimana subjeknya tahu bahwa mereka sedang 

diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud wawancara itu. 

Yang menjadi fokus wawancara adalah pihak kepala sekolah, guru 

dan siswa. Wawancara dalam penelitian ini adalah mengenai 

faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan pembelajaran 

sister school di SMP Negeri 1 Purbalingga. 
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c. Dokumentasi 

  Menurut Arikunto (2006:132) teknik dokumentasi yaitu 

mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, 

traskrip, buku, majalah, agenda dan sebagainya. Penelitian ini  

diperlukan dokumen yang dapat memberikan keterangan dengan 

jelas mengenai dokumen-dokumen  sekolah seperti data siswa, 

data guru dan karyawan, profil sekolah, visi dan misi sekolah, tata 

tertib sekolah dan lain-lain yang berhubungan dengan lokasi 

penelitian.  

2. Sumber Data Sekunder 

  Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa 

dokumen-dokumen yang mendukung dalam penelitian seperti buku, 

arsip dan foto. 

E. Validitas Data 

  Validitas data yang diharapkan dalam penelitian ini, digunakan 

teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data. Menurut Moleong 

teknik Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. (Moleong, 

2007:330). 

  Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

triangulasi dengan sumber yaitu teknik pemeriksaan data dengan 
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memanfaatkan penggunaan sumber yang berarti membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh 

melalui waktu dan alat yang berbeda. 

F. Metode Analisis Data 

  Iskandar (2010:139) menyatakan bahwa analisis data dalam 

penelitian dilakukan dengan 4 tahap yaitu: 

1. Pengumpulan data 

Pengumpulan data diartikan sebagai proses kegiatan 

pengumpulan data melalui wawancara, observasi, maupun 

dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap. 

2. Reduksi Data   

 Reduksi data adalah proses pengumpulan data penelitian, 

seorang peneliti dapat menemukan kapan saja waktu untuk 

mendapatkan data yang banyak, apabila peneliti mampu menerapkan 

metode observasi, wawancara atau dokumen  yang berhubungan 

dengan subjek yang diteliti. 

Sedangkan menurut Husaini Usman (2001:87) menyatakan 

bahwa reduksi data adalah hal pokok yang sesuai dengan fokus 

penelitian kemudian dicari temanya. Data yang telah direduksi 

memberikan gambaran yang tajam tentang hasil pengamatan dan 

mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu -waktu. 
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3. Penyajian Data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang diperoleh 

ke dalam sejumlah matriks setiap data yang didapat. Dalam penyajian 

data ini dapat memberikan kemungkinan penafsiran kesimpulan. 

4. Menarik Kesimpulan 

Adalah kegiatan konfigurasi yang utuh dimana kesimpulan 

diverifikasi selama penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan 

sementara masih dapat diuji kembali dengan data dilapangan dengan 

cara merefleksi kembali, peneliti dapat bertukar pikiran dengan teman 

sejawat. Intinya makna yang muncul dari data harus diuji 

kebenarannya yang merupakan validitasnya. 

Analisis data deskriptif presentase digunakan untuk 

mendeskripsikan presentase sejauh mana tingkat keberhasilan 

pelaksanaan program sister school. Adapun perhitungan data deskriptif 

presentase menggunakan skala 4, dengan ketentuan sebagai berikut: 

    Tidak baik diberi skor 1 

    Cukup diberi skor 2 

    Baik diberi skor 3 

    Sangat baik diberi skor 4 

Perhitungan indeks presentase dihitung dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 
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Presentase Skor = Jumlah skor yang diperoleh : Jumlah 

keseluruhan skor X 100%. 



 

 

46 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

SMP Negeri 1 Purbalingga terletak di salah satu Kecamatan di 

Kabupaten Purbalingga, yaitu Kecamatan Purbalingga yang didirikan pada 

tahun 1950. Lokasi sekolah ini beralamatkan di Jalan Kapten Piere Tendean 

Nomor 8 Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga. Pada tahun 2005 

SMP Negeri 1 Purbalingga ditetapkan menjadi Sekolah Standar Nasional 

berdasarkan SK Direktur Pembinaan SMP Direktorat Jendral Manajemen 

Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional No. 

960/C3/KP/2005. SMP Negeri 1 Purbalingga sampai saat ini adalah SMP 

terbaik di Kabupaten Purbalingga. Sejak penetapannya sebagai Sekolah 

Standar Nasional, SMP Negeri 1 Purbalingga tidak pernah berhenti 

melakukan langkah inovasi dan pembaharuan untuk memantapkan langkah 

sebagai sekolah kebanggaan masyarakat Purbalingga. 

Pada tahun pelajaran 2005 / 2006, SMP Negeri 1 Purbalingga 

membuka Program Immersi sebagai alternatif yang ditawarkan kepada 

masyarakat selain kelas reguler. Kekhususan program ini adalah dengan 

dilaksanakannya pembelajaran bilingual (Bahasa Indonesia dan Bahasa 

Inggris) pada mata pelajaran Fisika, Biologi, Matematika, Sejarah, Ekonomi, 

Geografi, dan Seni Budaya. Hal yang melatarbelakangi dibukanya program ini 
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adalah dengan dijalinnya program sister school antara Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah dengan Queensland, Australia, setelah pemrakarsa kegiatan 

tersebut memandang keberhasilan program immersi bahasa Indonesia di 

Australia. Dan pengalaman mengelola program Immersi selama 2 (dua) tahun 

ini antara lain menjadi salah satu pertimbangan penetapan SMP Negeri 1 

Purbalingga sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional.  

Pada tahun 2007 SMP Negeri 1 Purbalingga ditetapkan sebagai 

Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional berdasarkan SK Direktur Pembinaan 

SMP Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah 

Departemen Pendidikan Nasional No 543/C3/KP/Tanggal 14 Maret 2007. 

 

Gambar 2. Lokasi Penelitian 
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1. Visi dan Misi SMP Negeri 1 Purbalingga 

  Adapun visi dan misi SMP Negeri 1 Purbalingga sebagai berikut: 

a. Visi SMP Negeri 1 Purbalingga Melejitnya kecerdasan intelektual, 

emosional, dan spiritual menuju generasi mandiri dan kompetitif 

berwawasan nasional dan internasional. 

b. Misi SMP Negeri 1 Purbalingga yaitu : 

1) Mewujudkan pribadi-pribadi warga sekolah yang cerdas dan 

mandiri serta mampu bersaing di tingkat nasional maupun 

internasional 

2) Mewujudkan pribadi-pribadi warga sekolah yang memiliki budaya 

nasional dan mampu mengadopsi dan mengadaptasi budaya global 

3) Mengembangkan fasilitas dan sumber belajar sekolah yang 

berstandar internasional 

4) Mewujudkan keorganisasian dan manajemen sekolah yang solid 

berstandar internasional. 

2. Kondisi Kelas 

Pada awal ditetapkan sebagai Sekolah Standar Nasional, SMP 

Negeri 1 Purbalingga membuka Program Immersi sebagai alternatif yang 

ditawarkan kepada masyarakat selain kelas reguler. Tetapi setelah 

ditetapkan sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional pada tahun 

2007, program kelas Immersi dan Reguler dihapus dan diganti menjadi 
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kelas RSBI. SMP Negeri 1 Purbalingga ini terdiri dari 3 kelas dimana 

setiap kelas terdiri dari kelas VII sampai kelas IX yang berjumlah 24 

rombel yang masing-masing kelasnya adalah 8 ruangan. Kelas VII terdiri 

dari 8 rombel, kelas VIII terdiri dari 8 rombel, dan kelas IX juga  terdiri 

dari 8 rombel.  

3. Sarana dan Prasarana 

Sebagai salah satu sekolah berkategori RSBI dan sebagai salah 

satu sekolah unggulan, untuk mendukung proses belajar mengajar harus 

memiliki sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan standar 

internasional. Adapun sarana dan prasarana yang terdapat di SMP Negeri 

1 Purbalingga antara lain ruang belajar yang kondusif, tempat bermain, 

laboratorium IPA, perpustakaan, fasilitas olah raga, fasilitas kesenian, 

ruang guru, ruang konseling, ruang pertemuan siswa, ruang serba guna, 

kantin, ruang ibadah, ruang kepala sekolah dan administrasi, fasilitas 

internet di setiap ruang kelas, UKS, dan toilet. 

Dalam upaya memperlancar proses kegiatan belajar mengajar 

selain sarana dan prasarana yang telah disebutkan diatas, SMP Negeri 1 

Purbalingga juga dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana lain 

seperti buku paket, bacaan umum, surat kabar, dan lain-lain. Selain hal 

tersebut untuk mendukung dan meningkatkan kemampuan siswa secara 

optimal baik dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, SMP 

Negeri 1 Purbalingga juga mengembangkan berbagai kegiatan 
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ekstrakurikuler seperti Seni Baca Al-Qur’an, Renang, KIR IPA, English 

Conversation, Paduan Suara, KIR Sosial, Catur, Sepak Bola, Komputer  

dan Internet, PMR, Bulu Tangkis,Pramuka, Bola Basket.   

4. Peserta Didik 

Jumlah keseluruhan siswa SMP Negeri 1 Purbalingga tahun ajaran 

2011/2012 adalah 699 siswa, terdiri atas kelas VII dengan jumlah 229 

siswa terbagi atas 87 siswa laki-laki dan 142 siswa perempuan. Kelas VIII 

dengan jumlah 231 siswa terbagi atas 111 siswa laki-laki dan 120 siswa 

perempuan. Kelas IX dengan jumlah 239 siswa terbagi atas 95 siswa laki-

laki dan 144 siswa perempuan. Adapun rincian jumlah peserta didik di 

SMP Negeri 1 Purbalingga tahun ajaran 2011/2012 seperti terlihat pada 

tabel 3. 

Tabel 3. Jumlah Peserta Didik Tahun Ajaran 2011/2012 

KELAS 
JUMLAH SISWA 

LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 

VII 87 142 229 

VIII 111 120 231 

IX 95 144 239 

JUMLAH 293 406 699 

Sumber: Dokumen Administrasi SMPN 1 Purbalingga 

5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Jumlah keseluruhan pendidik dan tenaga kependidikan adalah 59, 

terdiri atas 40 orang guru, dan 19 tenaga kependidikan yang terbagi atas 7 
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orang TU, 1 orang petugas laboratorium, 1 orang petugas perpustakaan, 

dan 10 orang petugas lainnya. Adapun jumlah pendidik dan tenaga 

kependidikan SMP Ngeri 1 Purbalingga seperti pada tabel 4 dan 5. 

 Tabel 4. Jumlah Pendidik SMP Negeri 1 Purbalingga 

No. Pend. Akhir 

Jumlah dan Status Guru 

Jumlah PNS Guru Bantu 

L P L P 

1. S2 1 - - - 1 

2. S1 20 17 - 1 38 

3. D1 1 - - - 1 

Jumlah 22 17 - 1 40 

 Sumber: Dokumen Administrasi SMPN 1 Purbalingga 

 

Tabel 5. Jumlah Tenaga Kependidikan SMP Negeri 1 Purbalingga 

No. 

Pend. 

Akhir 

Jumlah dan Status 

Jumlah PNS Honorer 

L P L P 

1. S1 - - 1 3 4 

2. D3 - 1 - 1 2 

3. SMA - 1 6 1 8 

4. SMP 4 - 1 - 5 

Jumlah 4 2 8 5 19 

   Sumber: Dokumen Administrasi SMPN 1 Purbalingga 

 



 

 

 

52 

 B.  Pelaksanaan Program Pembelajaran Sister School 

 1.  Program Pertukaran Pelajar 

a. Perencanaan Proses Pembelajaran 

Persiapan atau perencanaan merupakan faktor yang sangat 

mendukung dan memegang peranan yang sangat penting untuk dapat 

melaksanakan suatu pembelajaran yang baik dan untuk dapat 

menciptakan suasana yang kondusif yang dalam kegiatan belajar 

mengajar dapat mendorong peserta didik untuk lebih mudah menguasai 

sejumlah kompetensi yang termuat dalam kurikulum. Berkenaan dengan 

hal tersebut, maka guru SMP Negeri 1 Purbalingga dituntut untuk dapat 

mempersiapkan sebaik mungkin segala sesuatu yang sekiranya perlu 

dalam proses belajar mengajar. 

Adapun hasil dari pengamatan pelaksanaan sister school SMP 

Negeri 1 Purbalingga dengan Bukit Panjang Goverment High School 

pada program pertukaran pelajar di SMP Negeri 1 Purbalingga. Dalam 

program tersebut siswa dari SMP Negeri 1 Purbalingga dan siswa dari 

Bukit Panjang Goverment High School berkolaborasi dalam kegiatan 

belajar mengajar. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, guru 

membuat lesson plan serta hal-hal yang terkait dengan pembelajaran. 

Pembuatan perangkat pembelajaran dilakukan sebagai langkah awal 

guru agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik.  
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b. Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

Berdasarkan hasil pengamatan kelas yang peneliti lakukan di SMP 

Negeri 1 Purbalingga pada saat pelaksanaan sister school dengan Bukit 

Panjang Goverment High School dalam program pertukaran pelajar di 

SMP Negeri 1 Purbalingga, dapat diuraikan bahwa suasana kelas saat 

proses pembelajaran berjalan dengan baik. Kegiatan kolaborasi 

pembelajaran tersebut adalah pembelajaran Bahasa Inggris materi 

menulis. Dalam kegiatan tersebut siswa SMP Negeri 1 Purbalingga 

berkolaborasi dengan siswa dari Bukit Panjang Goverment High School. 

Kegiatan awal pembelajaran yang dilakukan guru yaitu 

memberikan motivasi kepada siswa dengan cara menggali pengetahuan 

awal siswa tentang materi yang akan diberikan. Seperti yang peneliti 

amati pada saat guru memberikan materi menulis pada mata pelajaran 

Bahasa Inggris. Guru sedikit memberikan gambaran kepada siswa 

mengenai materi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan singkat, dan 

pertanyaan yang diberikan guru hampit semua dapat dijawab oleh siswa. 

Dalam kegiatan tersebut guru menggunakan model pembelajaran 

kontekstual dan bervariasi. 

Memasuki kegiatan inti pembelajaran, guru memberikan 

penjelasan tentang tata cara pembelajaran. Dalam kegiatan tersebut guru 

sedikit menjelaskan materi yang akan dipelajar, guru hanya memberikan 

inti dari materi pelajaran, setelah itu siswa dituntut untuk aktif dalam 
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pembelajaran. Siswa diinstruksikan untuk mempelajari materi sendiri 

dalam waktu yang telah ditetapkan.  

 

Gambar 3. Guru menjelaskan tata cara pembelajaran 

  Sumber: Dokumen pribadi (Afria, tanggal 10 Juni 2011). 

 

Setelah selesai, guru kemudian menyuruh siswa untuk 

mengaplikasikan materi yang dipelajari dengan membuat tulisan. Adapun 

tulisan yang dimaksud adalah membuat cerita tentang pengalaman diri 

siswa. Dalam membuat cerita tersebut siswa diharuskan memperhatikan  

kaidah-kaidah penulisan, seperti tanda baca dan alur, seperti yang 

diinstruksikan oleh guru didepan kelas.  

Pada saat semua siswa mengerjakan, guru sedikit memberikan 

masukan dan arahan kepada siswa. Guru sesekali mendekati siswa. Hal 

ini dilakukan agar siswa yang belum jelas dapat bertanya kepada guru. 
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Disamping itu dengan guru mendekati siswa dalam kegiatan belajar 

mengajar, komunikasi antar keduanya akan lebih hidup dan kondisi kelas 

akan lebih kondusif. Setiap siswa yang satu dengan siswa yang lain 

memiliki tingkat pemahaman yang berbeda, oleh karena itu dalam 

kegiatan belajar mengajar arahan dari guru sangat membantu siswa dalam 

memahami materi pelajaran. 

 

Gambar 4. Guru mendekati siswa untuk memberikan arahan dan masukan 

Sumber : Dokumen pribadi, (Afria, tanggal 10 Juni 2011). 

 

Setelah semua siswa selesai mengerjakan, kegiatan dilanjutkan 

dengan presentasi hasil pekerjaan siswa. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa yang ingin mempresentasikan lebih dulu hasil 

pekerjaannya. Setiap siswa memiliki kesempatan untuk 
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mempresentasikan hasil pekerjaannya sampai semua siswa mendapat 

giliran. Bagi siswa yang belum mendapat giliran, mereka diinstruksikan 

untuk mengomentari hasil pekerjaan siswa yang sedang 

mempresentasikan hasil pekerjaannya. Dalam mempresentasikan hasil 

pekerjaannya, siswa melakukannya dengan teman sebangku. Hal ini 

dimaksudkan guru untuk membandingkan sejauh mana pemahaman siswa 

terhadap materi pelajaran.  

 

Gambar 5. Siswa mempresentasikan hasil pekerjaannya 

Sumber: Dokumen pribadi, ( Afria, tanggal 10 Juni 2011). 

 

Hasil dari aktivatas siswa digunakan oleh guru untuk 

mengevaluasi tingkat pengetahuan dan perkembangan belajar siswa. 

Diakhir kegiatan, guru mengajak siswa untuk membuat kesimpulan dari 
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materi yang telah dipelajari. Metode pembelajaran yang diterapkan oleh 

guru Bahasa Inggris dalam program pertukaran pelajar menggunakan 

metode kontekstual dan bervariasi. Hal ini bertujuan agar siswa menjadi 

aktif, kreatif, dan kritis. Tidak hanya pada saat pelaksanaan program itu 

saja, dalam pembelajaran rutin guru menggunakan metode tersebut dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 

Menurut Wasis Andri Wibowo (guru Bahasa Inggris), 

pembelajaran dengan metode bervariasi tersebut dilakukan oleh 

guru untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran. Guru 

tidak menjelaskan materi sampai selesai, tetapi guru hanya sedikit 

menjelaskan materi dan siswa yang lebih banyak mempelajari 

materi sendiri. Oleh karena itu siswa harus aktif. Metode ini 

merupakan salah satu metode yang efektif dalam pembelajaran. 

Tidak hanya itu, guru juga memberikan metode lain seperti metode 

kontekstual. 

 

Meskipun dalam pembelajaran siswa lebih banyak mempelajari 

sendiri materi yang diberikan oleh guru, namun guru tetap berusaha 

menciptakan suasana belajar yang kondusif, sehingga tujuan dari kegiatan 

belajar mengajar dapat berjalan efektif dan efisien. Adapun tujuan siswa 

mempelajari sendiri materi pelajaran yaitu agar siswa lebih kreatif dan 

berpikir kritis. 

Dalam pemberian materi pelajaran, guru mengambil sumber bahan 

dari buku paket. Apabila materi yang ada dalam buku paket kurang, guru 

menambahkannya dengan memberikan catatan tambahan untuk siswa. 

Pemberian catatan untuk siswa dilakukan dengan tujuan agar siswa dapat 

mempelajari kembali materi yang diberikan oleh guru, sehingga 
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pemahaman siswa terhadap materi dapat berkembang. Adapun sumber 

materi yang digunakan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, guru 

menggunakan sumber bahan materi tambahan yang digunakan oleh 

sekolah internasional luar negeri. Hal ini dikarenakan pelaksanaan sister 

school menyangkut mata pelajaran yang berskala internasional seperti 

sains, bahasa inggris dan TIK.  

 

Gambar 6. Sumber materi bahasa Inggris 

Sumber : Dokumen pribadi, (Afria, tanggal 10 Juni 2011). 

 

Adapun pemberian tugas oleh guru kepada siswa sudah mulai 

bervariasi yaitu mulai dari mengerjakan tugas individu, tugas kelompok, 

sampai membuat makalah dengan tema tertentu yang sumbernya diambil 

dari media massa. Pemberian tugas tersebut bertujuan untuk 
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meningkatkan kreatifitas siswa sehingga nantinya dapat bermanfaat 

dalam kehidupan bermasyarakat. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa pada saat 

pelaksanaan program pertukaran siswa dalam mata pelajaran Bahasa 

Inggris materi menulis siswa terlihat antusias, hal ini dapat dilihat dari 

sikap siswa yang fokus saat guru memberikan arahan mengenai materi. 

Setelah guru memberikan arahan, mereka terlihat semangat dalam 

mempelajari materi tersebut. Siswa sangat aktif dengan bertanya kepada 

guru mengenai kesulitan yang ditemui.  

c. Penilaian Proses Pembelajaran 

Penilaian merupakan unsur terpenting untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan kegiatan pembelajaran sekaligus sebagai umpan balik proses 

pembelajaran selanjutnya. Hasil penilaian tersebut digunakan guru 

sebagai alat evaluasi untuk mengetahui dimana dan dalam hal apa siswa 

perlu memperoleh bimbingan untuk mencapai ketuntasan belajar secara 

maksimal. Dalam penilaian dapat dilaksanakan melalui teknis tes dan non 

tes. 

Adapun penilaian dalam kegiatan belajar mengajar mata pelajaran 

Bahasa Inggris pada program pertukaran siswa di SMP Negeri 1 

Purbalingga, guru melakukannya secara terintegrasi baik selama 

pembelajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar tersebut guru 

menggunakan teknik non tes untuk mengevaluasi siswa. Guru lebih 
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menekankan penilaian keaktifan siswa serta perilaku siswa dalam proses 

pembelajaran. 

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Wasis Andri 

Wibowo (Guru Bahasa Inggris SMP Negeri 1 Purbalingga), beliau 

mengungkapkan bahwa” dalam pemberian nilai kepada siswa dalam 

program pertukaran siswa, bagi siswa yang aktif maka akan diberi 

nilai plus, dan sebaliknya apabila siswa dalam pembelajaran terlihat 

pasif maka guru memberikan nilai min untuk siswa”. 

 

Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa sesungguhnya guru 

memberikan nilai kepada siswa secara apa adanya, tergantung aktif 

tidaknya siswa selama mengikuti proses pembelajaran. Dalam penilaian 

proses pembelajaran, guru lebih menekankan pada segi afektif yaitu 

memberi catatan mengenai aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran, 

keaktifan siswa dalam bertanya dan keberanian siswa mengemukakan 

pendapatnya.  

Pelaksanaan kolaborasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar 

pada program pertukaran siswa antara SMP Negeri 1 Purbalingga dengan 

Bukit Panjang Goverment High School mata pelajaran Bahasa Inggris 

materi menulis, penilaian untuk mengetahui keberhasilan program 

tersebut yaitu dilakukan dengan menggunakan lembar aktivitas siswa 

yang terdiri dari 10 aspek penilaian.  

Berdasarkan hasil penelitian, aktivitas siswa mencapai skor 69,4% 

yang termasuk pada kategori baik (51 % ≤ skor ≥ 75 %). Hal itu dapat 

dilihat pada aspek (1) Kedisiplinan siswa (masuk kelas tepat waktu dan 
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tidak sering ijin keluar) mendapat skor 4 yang artinya sangat baik, pada 

saat guru masuk kelas seluruh siswa sudah berada di dalam kelas dan 

pada saat pembelajaran berlangsung tidak terdapat siswa yang ijin keluar, 

(2) Kesiapan siswa dalam menerima pelajaran mendapat skor 4 yang 

artinya sangat baik, pada saat pembelajaran dimulai siswa dalam keadaan 

siap dan fokus dengan adanya buku serta alat tulis di meja masing-

masing, (3) Siswa aktif bertanya saat pelajaran mendapat skor 4 artinya 

sangat baik, pada saat guru memberikan materi maupun tugas hampir 

semua siswa bertanya mengenai materi, (4) Siswa aktif mengomentari 

pendapat siswa saat pembelajaran mendapat skor 3 yang artinya baik, 

pada saat siswa mempresentasikan tugas dari guru separuh lebih dari 

siswa mengomentari pendapat siswa, (5) Menjawab pertanyaan saat 

proses belajar mengajar mendapat skor 3 yang artinya baik, pada saat 

guru memberikan pertanyaan kepada siswa separuh lebih dari siswa dapat 

menjawab dengan baik dan benar, (6) Memahami  materi yang diberikan 

guru saat proses belajar mengajar mendapat skor 3 yang artinya baik, 

siswa dapat memahami materi yang diberikan guru, (7) Kemampuan 

siswa menulis cerita mengenai pengalaman sendiri mendapat skor 3 yang 

artinya baik, pada saat siswa mengerjakan tugas membuat cerita, semua 

siswa dapat membuat dengan baik walaupun ada yang tidak jelas, (8) 

Kolaborasi dengan teman maupun guru saat proses belajar mengajar 

mendapat skor 3 yang artinya baik, pada saat pelajaran kerjasama antar 
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siswa sangat terlihat dengan memberikan masukan kepada siswa lain dan 

saling bertukar pikiran, (9) Melamun atau mengantuk mendapat skor 3 

yang artinya baik, pada saat pembelajaran hampir semua siswa 

memperhatikan penjelasan guru walaupun ada yang melamun dan 

mengantuk, (10) Mengerjakan evaluasi mendapat skor 3 yang artinya 

baik, siswa mengerjakan tugas dari guru dengan baik dan tidak ada yang 

tidak mengerjakan. 

Dengan melihat hasil aktivitas siswa dalam kegiatan belajar 

mengajar tersebut dapat diuraikan bahwa program pertukaran siswa 

berjalan dengan baik dan siswa mendapat banyak manfaat dari 

pelaksanaan program tersebut diantaranya mendapat banyak teman, 

mendapat pengetahuan, menambah pengalaman belajar, dan mengenal 

kebudayaan baru.  

2. Program Pertukaran Guru 

a. Perencanaan Proses Pembelajaran 

Persiapan atau perencanaan merupakan faktor yang sangat 

mendukung dan memegang peranan yang sangat penting untuk dapat 

melaksanakan suatu pembelajaran yang baik dan untuk dapat 

menciptakan suasana yang kondusif yang dalam kegiatan belajar 

mengajar dapat mendorong peserta didik untuk lebih mudah menguasai 

sejumlah kompetensi yang termuat dalam kurikulum. Berkenaan dengan 

hal tersebut, maka guru SMP Negeri 1 Purbalingga dituntut untuk dapat 
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mempersiapkan sebaik mungkin segala sesuatu yang sekiranya perlu 

dalam proses belajar mengajar. 

Adapun hasil dari pengamatan pelaksanaan sister school SMP 

Negeri 1 Purbalingga dengan Bukit Panjang Goverment High School 

pada program pertukaran guru di SMP Negeri 1 Purbalingga sebelum 

melaksanakan kegiatan pembelajaran. Guru membuat lesson plan. 

Pembuatan perangkat pembelajaran dilakukan sebagai langkah awal guru 

agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik.  

b. Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

Berdasarkan hasil pengamatan kelas yang peneliti lakukan di SMP 

Negeri 1 Purbalingga pada saat pelaksanaan sister school dengan Bukit 

Panjang Goverment High School dalam program pertukaran guru di 

SMP Negeri 1 Purbalingga, dapat diuraikan bahwa suasana kelas saat 

proses pembelajaran berjalan dengan baik. Dalam kegiatan 

pembelajaran tersebut mengenai ICT dengan topik bahasan pembuatan 

blog. Pelaksanaan pembelajaran ICT dilakukan di ruangan khusus yaitu 

ruang multimedia. Kegiatan belajar mengajar diikuti oleh siswa-siswi 

dari kedua sekolah dan dan guru pengajar dari Bukit Panjang 

Goverment High School. 

Kegiatan awal pembelajaran yang dilakukan guru dari Bukit 

Panjang Goverment High School sama seperti apa yang dilakukan oleh 

guru di SMP Negeri 1 Purbalingga yaitu memberikan motivasi kepada 
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siswa dengan cara menggali pengetahuan awal siswa tentang materi 

yang akan diberikan. Seperti yang peneliti amati pada saat guru 

memberikan materi mengenai pembuatan bolg. Guru sedikit 

memberikan gambaran kepada siswa mengenai materi dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan singkat. 

Memasuki kegiatan inti pembelajaran, pembelajaran ICT yang 

diikuti oleh siswa-siswi dari SMP Negeri 1 Purbalingga dan siswa-siswi 

dari Bukit Panjang Goverment High School, masing-masing siswa 

disediakan satu komputer. Hal ini dilakukan agar proses pembelajaran 

dapat berjalan dengan lancar dan guru tidak mengalami kesulitan dalam 

mengawasi siswa, serta siswa dapat memahami materi yang diberikan 

oleh guru dengan baik.  

 

Gambar 7. Masing-masing siswa disediakann satu unit komputer 

Sumber: Dokumen pribadi, (Afria, tanggal 10 Juni 2011). 
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Setelah masing-masing siswa menempati tempat duduk yang telah 

disediakan komputer, kemudian guru menyuruh siswa untuk 

mempelajari  materi yang ada di komputer. Materi tersebut sudah 

dikemas oleh guru dan siswa hanya mempelajari materi yang ada. 

  

Gambar 8. Siswa mempelajari materi yang ada di komputer 

Sumber : Dokumen pribadi,(Afria,  tanggal 10 Juni 2011). 

 

Guru memberikan kesempatan kepada siswa yang ingin 

mengemukakan temuan yang ada dalam materi untuk 

mempresentasikannya. Setiap siswa memperoleh giliran untuk 

mengemukakan pendapatnya. Diakhir kegiatan, guru mengajak siswa 

untuk membuat kesimpulan dari materi yang telah dipelajari. Untuk 

mengetahui perkembangan siswa, guru memberikan tugas untuk 
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mengevaluasi hasil belajar siswa. Tugas yang diberikan berupa 

membuat materi di blog secara berkelompok dan kemudian diposting ke 

blog guru. 

Metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru Bukit Panjang 

Goverment High School menggunakan metode inovatif dan bervariasi. 

Hal ini agar dalam pembelajaran dapat menciptakan suasana yang aktif 

dan kreatif serta membuat pembelajaran lebih efektif dan efisien. 

Menurut Wasis Andri Wibowo, S.Pd. (guru Bahasa Inggris), 

metode pembelajaran inovatif dan partisipatif serta serba ICT 

tersebut dilakukan oleh guru Bukit Panjang Goverment High 

School mengingat begitu pentingnya keberhasilan sebuah proses 

pembelajaran yang tidak hanya terfokus pada metode ceramah dan 

guru sentris, tetapi pembelajaran dapat berjalan dengan baik apabila 

menggunakan metode inovatif dan menekankan partisipasi siswa 

dalam pembelajaran. 

 

Dalam penyampaian materi guru hanya memberikan rambu-rambu 

belajar dan konsep-konsep dari materi, selebihnya siswa dituntut untuk 

aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Siswa banyak dilibatkan secara 

langsung dalam proses belajar mengajar misalnya guru meminta siswa 

mengemukakan pendapat dari materi yang dipelajari. Hal tersebut 

tentunya memberikan efek yang positif terhadap siswa, karena siswa 

secara langsung dapat membangun pengetahuan sendiri, membangun 

daya kritis dan kreatifitas siswa. 

Dalam pemberian materi pelajaran, guru mengambil sumber dari 

modul yang dibuat oleh guru sendiri dan tambahan dari sumber-sumber 



 

 

 

67 

lain seperti buku paket, LKS, serta sumber yang berasal dari media 

masa. Adapun pemberian tugas oleh guru kepada siswa bervariasi dan 

semuanya serba ICT. Penggunaan ICT dalam pembelajaran 

dimaksudkan agar siswa lebih berpikir kritis, aktif dan kreatif. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa pada saat 

pembelajaran ICT dalam program pertukaran guru di SMP Negeri 1 

Purbalingga dengan Bukit Panjang Goverment High School siswa 

sebagai peserta terlihat sangat antusias, hal ini terlihat dari sikap siswa 

yang fokus saat guru memberikan arahan tata cara dalam pembelajaran 

ini. Setelah masing-masing siswa menempati tempat duduk yang 

disediakan komputer, mereka terlihat aktif dan semangat dalam 

mempelajari materi yang diarahkan oleh guru. 

c. Penilaian Proses Pembelajaran 

Penilaian merupakan unsur penting untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan kegiatan pembelajaran sekaligus sebagai umpan balik 

proses pembelajaran selanjutnya. Hasil penilaian tersebut digunakan 

guru sebagai alat evaluasi untuk mengetahui dimana dan dalam hal apa 

siswa perlu memperoleh bimbingan untuk mencapai ketuntasan belajar 

secara maksimal.  

Adapun penilaian pembelajaran ICT dalam program pertukaran 

guru antara SMP Negeri 1 Purbalingga dengan Bukit Panjang 

Goverment High School di SMP Negeri 1 Purbalingga, guru 
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melakukannya secara terintegrasi dengan baik selama proses 

pembelajaran maupun setelah proses pembelajaran. Dalam pembelajaran 

ICT guru melakukan penilaian dengan memberikan tugas kepada siswa. 

adapun tugas tersebut yaitu membuat blog. 

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Nurhadi Santosa 

(Kaprodi SBI, guru Matematika), beliau mengemukakan 

bahwa”Dalam pemberian nilai kepada siswa, guru memberikan 

nilai tergantung aktivitas siswa dalam pembelajaran. Guru 

memberikan nilai plus bagi mereka yang aktif dalam proses 

pembelajaran.”selain itu penilaian dalam bentuk tugas merupakan 

cara yang efektif untuk mengetahui tingkat perkembangan siswa. 

 

Dalam pembelajaran di SMP Negeri 1 Purbalingga batas minimal 

yang harus diperoleh siswa ditentukan dari sekolah. Bagi siswa yang 

nilainya dibawah batas minimal harus mengikuti remidial. Dalam 

penilaian proses pembelajaran pada materi ICT guru tidak hanya 

menekankan pada segi aktivitas siswa dalam pembelajaran, tetapi juga 

pemberian tugas. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran ICT di SMP Negeri 1 

Purbalingga ini mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. 

Kelebihan dari pembelajaran ICT ini diantaranya adalah menjadikan 

siswa aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Hal ini dikarenakan siswa 

diharuskan dapat mencari sumber dan bahan materi dari internet. Guru 

hanya memberikan instruksi saja. Selain meningkatkan keaktifan dan 

kreatifitas siswa, pembelajaran ini mengajarkan siswa untuk dapat 

berkolaborasi dengan teman, saling membantu dan bekerja sama dalam 
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mencari materi maupun tugas yang diberikan oleh guru. Selain 

kelebihan, pembelajaran ini juga memiliki kekurangan. Bagi siswa yang 

pasif akan ketinggalan karena semua materi mengharuskan siswa untuk 

aktif mencari, tidak bergantung pada guru. 

Adapun penilaian untuk mengetahui keberhasilan dari pelaksanaan 

pertukaran guru yaitu dilakukan dengan menggunakan lembar observasi 

aktivitas guru dalam kegiatan pembelajaran dari mulai membuka 

pelajaran sampai dengan menutup pembelajaran.  

Dari hasil penelitian, aktivitas guru termasuk dalam kategori baik 

(51% ≤ skor ≥ 75 %). Dengan perolehan nilai sebanyak 60,6%. Hal ini 

dapat dilihat dari kemampuan guru dalam melakukan apersepsi pada 

aspek (1) mendapatkan skor 3 artinya baik, (2) memberikan motivasi 

kepada siswa dan menanyakan pengetahuan siswa terkait materi blog 

mendapat skor 3 artinya baik. 

Pada kegiatan inti pembelajaran terdiri dari (1) penguasaan materi 

oleh guru mendapatkan skor 3 artinya baik, (2) Metode pembelajaran 

inovatif  yang digunakan oleh guru mendapatkan skor 4 artinya sangat 

baik, (3) Kolaborasi dengan siswa dalam pembelajaran mendapatkan 

skor 3 artinya baik, (4) Memberikan arahan dan bimbingan mengenai 

hal-hal yang kurang dimengerti oleh siswa  mengenai materi pelajaran 

mendapatkan skor 3 artinya baik, (5) Menjelaskan kembali materi yang 

belum dipahami siswa mendapatkan skor 3 artinya baik, (6) 
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Memberikan umpan balik positif dan penguatan terhadap keberhasilan 

siswa mendapatkan skor 3 artinya baik. 

Pada aspek penutup terdiri dari aspek (1) Kemampuan menutup 

dan mengadakan refleksi tentang proses pembelajaran mendapatkan 

skor 3 yang artinya baik, (2) Kemampuan memberikan evaluasi 

mendapatkan skor 3 artinya baik. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa program sister 

school dalam program pertukaran guru merupakan langkah yang tepat 

untuk meningkatkan sistem pembelajaran di sekolah khususnya sekolah 

yang berkategori RSBI. Dengan adanya program tersebut, guru dapat 

menambah perbendaharaan mengenai model pembelajaran dan dapat 

diterapkan di sekolah. 

3.    Program Seni Dan Budaya  

Dalam rangka pelaksanaan program sister school antara SMP 

Negeri 1 Purbalingga dengan Bukit Panjang Goverment High School 

yang dirangkum dalam twinning proggrame, dalam pelaksanaannya tidak 

hanya melakukann kegiatan belajar mengajar yang diikuti oleh siswa dan 

guru dari masing-masing sekolah saja, tetapi juga melaksanakan program 

seni dan budaya. Pelaksanaan program ini bertujuan untuk mengenalkan 

seni dan budaya yang dimiliki oleh kedua sekolah dan sekaligus untuk 

mengembangkan potensi sekolah khususnya SMP Negeri 1 Purbalingga. 
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Kegiatan awal dari program seni dan budaya diawali dengan 

memperkenalkan hasil seni dari kedua sekolah. Hal ini untuk mengetahui 

apa yang ada di sana (Bukit Panjang Goverment High School) dengan pa 

yang ada di SMP Negeri 1 Purbalingga. Siswa-siswi dari Bukit Panjang 

Goverment High School mulai memperkenalkan hasil kesenian yang ada. 

Mereka memperkenalkan satu per satu hasil keniannya seperti hasil 

kesenian tangan yang berupa patung yang terbuat dari tanah lempung. 

 

Gambar 9. Hasil seni siswa Bukit Panjang Goverment High School 

Sumber: Dokumen pribadi, (Afria, tanggal 10 Juni 2011). 

 

Setelah itu para siswa-siswi dari SMP Negeri 1 Purbalingga juga 

tidak mau kalah. Mereka juga memperlihatkan hasil kesenian yang ada di 

Purbalingga seperti wayang. Dengan hal tersebut siswa-siswi dari SMP 
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Negeri 1 Purbalingga berharap ada adaptasi dari siswa-siswi dari Bukit 

Panjang Goverment High school untuk dapat mempromosikan hasil 

kesenian yang ada di Purbalingga ke dunia internasional. 

 

Gambar 10. Wayang sebagai hasil seni di Purbalingga 

Sumber : Dokumen pribadi, (Afria, tanggal 10 Juni 2011). 

 

Memasuki kegiatan inti atau pelaksanaan dari program seni dan 

budaya antara SMP Negeri 1 Purbalingga dengan Bukit Panjang 

Goverment High School yaitu siswa-siswi dari kedua sekolah 

mempraktekan kesenian maupun hasil budaya yang ada di masing-masing 

negara. Kegiatan di awali dari siswa-siswi dari SMP Negeri 1 

Purbalingga.  

Para siswa mempraktekan keahliannya dalam menarikan tari 

tradisional. Mereka terlihat semangat dan menjiwai, hal ini dikarenakan 
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sebelum pelaksanaan program tersebut mereka mendapat pelatihan dari 

pihak sekolah. Dalam pelatihan tersebut, pihak guru serius 

mempersiapkan dengan sedemikian rupa, sehingga dalam pelaksanaannya 

berjalan dengan baik. 

 

Gambar 11. Siswi SMP Negeri 1 Purbalingga mempraktekan seni tari 

Sumber : Dokumen pribadi, (Afria, tanggal 10 Juni 2011). 

 

Setelah siswa-siswi dari SMP Negeri 1 Purbalingga selesai, 

kemudian dilanjutkan penampilan dari siswa-siswi Bukit Panjang 

Goverment High School. Mereka juga mempraktekan hasil seni maupun 

budaya yang ada di sana yaitu memainkan gong. Mereka memainkan alat 

musik tradisional tersebut dengan baik. Hal ini dikarenakan mereka 

sealulu memainkan alat musik tersebut di waktu istirahat pelajaran. Hal 
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ini yang tidak ditemui pada siswa-siswi SMP Negeri 1 Purbalingga. Para 

siswa dari Bukit Panjang Goverment High School selalu menyempatkan 

waktu luang untuk mengembangkan potensi diri.  

Selain menyempatkan waktu luang untuk hal yang positif, siswa 

dari Bukit Panjang Goverment High School juga antusias dalam 

mengikuti kegiatan diluar jam pelajaran, dalam hal ini yang berkaitan 

dengan kesenian. 

 

Gambar 12. Siswa dari BPGHS mempraktekan alat musik tradisional 

Sumber : Dokumen pribadi, (Afria, tanggal 10 Juni 2011). 

 

Setelah kedua sekolah mempraktekan hasil seni maupun budaya 

yang dimiliki, kemudian kegiatan dilanjutkan dengan kolaborasi dari 

kedua sekolah tersebut. Seperti yang peneliti amati dalam pelaksanaan 
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program tersebut, kegiatan kolaborasi dalam seni dan budaya berjalan 

baik. Siswa dari kedua sekolah terlihat antusias dan kompak dalam 

berkolaborasi.  

Kegiatan kolaborasi dalam seni dan budaya  antara kedua sekolah 

tersebut yaitu mempraktekan seni bela diri. Kerja sama antara siswa 

kedua sekolah sangat harmonis. Mereka saling bahu membahu dalam 

mempraktekan salah satu seni yang dibilang cukup berbahaya tersebut. 

pada pelaksanaan kegiatan tersebut, kolaborasi antara siswa kedua 

sekolah sangat baik. Mereka tidak memandang perbedaan yang ada. 

 

Gambar 13. Siswa dari kedua sekolah berkolaborasi dalam seni bela diri 

Sumber : Dokumen pribadi, (Afria,  tanggal 10 Juni 2011). 

 

Kegiatan kolaborasi seni dan budaya antara SMP Negeri 1 

Purbalingga dengan Bukit Panjang Goverment High School diakhiri 
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dengan pemberian kenang-kenangan untuk menindak lanjuti hubungan 

sister school kedua sekolah tersebut. Tidak hanya itu, dengan 

dilakukannya kerjasama tersebut dapat memberikan manfaat dalam 

peningkatan kualitas pendidikan. 

 

Gambar 14. Pemberian kenang-kenangan dari SMP Negeri 1 Purbalingga 

Sumber : Dokumen pribadi, (Afria, tanggal 10 Juni 2011). 

 

Berdasarkan uraian hasil penelitian pelaksanaan program sister 

school di SMP Negeri 1 Purbalingga, dapat dilihat bahwa melalui 

pelaksanaan program sister school dapat meningkatkan mutu pendidikan 

dan pembelajaran. Hal ini dapat diketahui dari  hasil aktivitas siswa dan 

guru dalam proses pembelajaran pada program pertukaran guru dan 

pelajar. Sesuai dengan teori kolaboratif dari John Dewey yang 
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memandang bahwa dalam pembelajaran lebih menekankan pada 

pembangunan makna oleh siswa dari proses sosial yang bertumpu pada 

konteks belajar. Teori kolaboratif didasarkan pada beberapa asumsi-

asumsi dalam proses belajar sebagai berikut: 

1. Belajar aktif 

Dalam suatu proses pembelajaran haruslah adanya proses 

aktif. Hal ini dikarenakan agar proses pembelajaran akan lebih hidup 

dan kondusif. Dalam pelaksanaan sister school yang menekankan pada 

proses kolaboratif ini dituntut adanya keaktifan agar terjadi adanya 

proses interaksi yang baik antar siswa dengan siswa maupun siswa 

dengan guru. Guru akan lebih mudah dalam melaksanakan porses 

pembelajaran karena siswa telah terbentuk pengetahuan dalam dirinya, 

sehingga siswa dapat memahami materi.  

2. Belajar itu bergantung konteks  

Kegiatan pembelajaran menghadapkan pada tugas atau 

masalah menantang yang terkait dengan konteks yang sudah dikenal 

siswa. Siswa terlibat langsung dalam penyelesaian tugas atau 

pemecahan masalah itu. Dalam pelaksanaan program sister school 

secara otomatis guru maupun siswa akan menemui masalah yang 

menantang yang terkait dengan materi. Siswa dituntut aktif dalam 

pemecahan masalah atau tugas yang diberikan guru dalam pelaksanaan 

sister school. Apabila siswa tidak dapt menyelesaikan masalah atau 
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tugas tersebut, maka pelaksanaan pembelajaran tidak dapat berjalan 

dengan baik. 

3.  Siswa itu beraneka latar belakang 

Para siswa mempunyai perbedaan dalam banyak hal, seperti 

latar belakang, gaya belajar, pengalaman, dan aspirasi. Perbedaan-

perbedaan itu diakui dan diterima dalam kegiatan kerjasama, dan 

bahkan diperlukan untuk meningkatkan mutu pencapaian hasil 

bersama dalam proses belajar. Sister school merupakan suatu kegiatan 

yang dilaksanakan oleh dua sekolah yang berbeda oleh karena itu baik 

guru dan siswa juga mempunyai banyak perbedaan. Oleh karena itu 

untuk menciptakan suatu pembelajaran yang menarik segala perbedaan 

yang ada pada diri siswa maupun guru dapat disatukan, sehingga hasil 

yang dinginkan tercapai. 

4. Belajar itu bersifat sosial 

Dalam belajar perlu diciptakan suasana yang memungkinkan 

terjadinya interaksi sosial diantara subyek belajar. Tanpa adanya 

interaksi sosial maka proses pembelajaran akan kaku. Sebaliknya lewat 

interaksi sosial akan ditemukan berbagai macam sudut panjang dan 

alternatif tindakan. Dalam pelaksanaan sister school menuntut guru 

dan siswa untuk melakukan interaksi sosial dengan teman sejawatnya. 

Jika tidak memiliki hubungan yang baik dengan sesama temn maka 
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proses pembelajaran tidak berjalan dengan baik. Komunikasi siswa 

dengan siswa maupun siswa dengan guru harus terjalin dengan baik. 

C.   Faktor Pendorong dan Penghambat Pelaksanaan Sister School  

1. Faktor Pendorong Bagi Diri Siswa 

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, pelaksanaan 

program sister school merupakan salah satu langkah tepat dalam 

mewujudkan tujuan tersebut. SMP Negeri 1 Purbalingga merupakan 

Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang telah melaksanakan sister 

school. Pelaksanaan program tersebut berjalan dengan lancar. Hal ini 

didukung oleh faktor pendorong baik dari diri siswa maupun guru. 

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 18 Juli 2011, adapun faktor 

pendorong bagi siswa dalam melaksanakan sister school diantaranya 

untuk: Pengembangan IPTEK, Mengembangkan sistem pembelajaran, 

Mengenal kebudayaan luar, Menambah pengalaman belajar. 

a. Pengembangkan IPTEK 

   Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu faktor 

terpenting untuk menentukan kualitas pendidikan. Sekolah yang 

berkategori RSBI dalam proses pembelajaran menerapkan 

pendekatan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan 

komunikasi, aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan kontekstual, 

oleh karena itu upaya mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi harus selalu dilakukan baik oleh guru maupun siswa. 
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SMP Negeri 1 Purbalingga merupakan sekolah RSBI yang 

menuntut penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 

mendukung proses pembelajaran. Pelaksanaan sister school yang 

dilakukan oleh siswa-siswi SMP Negeri 1 Purbalingga merupakan 

salah satu langkah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Pengembangan tersebut dapat diperoleh dari sekolah 

internasional yang menjadi mitra dalam pelaksanaan sister school. 

Para siswa-siswi SMP Negeri 1 Purbalingga dapat memperoleh 

banyak pengetahuan dari kegiatan tersebut, diantaranya 

pengetahuan mengenai ICT, pengetahuan mengenai bahasa hingga 

pengetahuan mengenai kebudayaan dan kesenian dari sekolah yang 

menjadi mitra sister school. 

b. Mengembangkan Sistem Pembelajaran 

Sistem pembelajaran merupakan salah satu aspek penting 

untuk mewujudkan tujuan dari pembelajaran sehingga pembelajaran 

dapat berjalan efektif dan efisien. Tanpa sistem pembelajaran, suatu 

proses pembelajaran tidak dapat berlangsung. Setiap sekolah 

memiliki sistem pembelajaran yang berbeda-beda, oleh karena itu 

pengembangan sistem pembelajaran mutlak dilakukan untuk 

menambah variasi dalam pembelajaran. Sister school yang 

dilakukan oleh siswa-siswi SMP Negeri 1 Purbalingga dijadikan 

modal untuk mendorong pengembangan proses pembelajaran di 
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SMP Negeri 1 Purbalingga. Pengembangan sistem pembelajaran 

diperoleh melalui adaptasi yaitu penyesuaian unsur-unsur tertentu 

yang sudah ada dalam SNP dengan mengacu dengan standar 

pendidikan negara maju yang memiliki keunggulan dalam bidang 

pendidikan dan telah memiliki mutu internasional.  

c. Mengenal Kebudayaan Luar 

Kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, 

tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan 

masyarakat yang dijadikan milik manusia melalui proses belajar. 

setiap negara yang satu dengan negara yang lain memiliki 

kebudayaan yang berbeda-beda. Salah satu faktor yang mendorong 

siswa antusias dalam mengikuti sister school yaitu keinginan untuk 

mengenal kebudayaan sekolah mitra. Dengan mengenal kebudayaan 

bangsa lain, dapat menambah perbendaharaan siswa mengenai 

berbagai kebudayaan yang ada di luar tidak hanya mengenali 

kebudayaan bangsa sendiri. 

d. Menambah Pengalaman Belajar 

Pengalaman belajar tidak hanya di dapat dari proses belajar 

mengajar dikelas saja. Pengalaman belajar tidak tergantung usia 

maupun jenjang pendidikannya. Salah satu faktor yang mendorong 

siswa-siswi SMP Negeri 1 Purbalingga mengikuti sister school 

salah satunya yaitu untuk menambah pengalaman belajar. 
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pengalaman belajar dapat diperoleh melalui interaksi dengan orang 

lain. Semakin banyak berinteraksi dan belajar dari orang lain, maka 

pengalaman belajar juga akan semakin banyak. 

2.  Faktor Penghambat Bagi Diri  Siswa 

Dalam pelaksanaan program sister school, tidak hanya faktor 

pendorong saja yang ditemui dalam diri siswa, tetapi dalam diri siswa 

juga mengalami beberapa kendala dalam melaksanakan program sister 

school diantaranya: sulit beradaptasi dengan kebudayaan baru, 

pembiayaan yang mahal, serta penggunaan bahasa dalam 

berkomunikasi. 

a. Sulit beradaptasi dengan kebudayaan baru 

  Adaptasi merupakan proses penyesuaian diri terhadap 

lingkungan. Proses adaptasi tidak dapat diabaikan begitu saja 

karena dengan adaptasi dapat mempermudah kita dalam 

berinteraksi. Lingkungan yang baru dengan berbagai kebiasaan 

yang berbeda membuat seseorang kesulitan untuk menyesuaikan 

diri. Hal ini juga sangat dirasakan oleh siswa-siswi SMP Negeri 1 

Purbalingga. Para siswa mengalami kesulitan dalam menyesuaikan 

diri pada lingkungan dan kebudayaan yang baru. Dengan kondisi 

seperti itu dapat mengganggu jalannya kegiatan-kegiatan yang 

diikuti oleh siswa dalam pelaksanaan sister school.  
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b. Pembiayaan  

Sebagai sekolah kategori RSBI, yang standar pengelolaannya 

mengharuskan sekolah melaksanakan sister school dengan sekolah 

internasional baik dari dalam maupun luar negeri, oleh karena itu 

menuntut biaya yang tidak sedikit untuk melaksanakan program 

tersebut. Siswa-siswi SMP Negeri 1 Purbalingga yang mengikuti 

sister school tidak hanya berasal dari golongan menengah ke atas 

tetapi juga dari golongan menengah ke bawah. Untuk siswa yang 

berasal dari golongan menengah ke bawah persoalan mengenai 

pembiayaan menjadi kendala dalam pelaksanaan sister school, oleh 

karena itu diperlukan strategi untuk mengatasi  persoalan tersebut 

sehingga dalam pelaksanaan sister school dapat berjalan sesuai 

dengan tujuan yang diharapkan. 

c. Penggunaan Bahasa Dalam Berkomunikasi 

Bahasa merupakan salah satu faktor penting dalam 

berkomunikasi baik di dalam maupun di luar proses belajar 

mengajar. Rendahnya penguasaan bahasa yang dimiliki oleh siswa 

membuat komunikasi antar siswa menjadi terganggu. SMP Negeri 1 

Purbalingga sebagai sekolah berkategori RSBI yang melaksanakan 

sister school dengan sekolah internasional luar negeri penguasaan 

bahasa yang dimengerti siswa tidak hanya terfokus pada bahasa 

Inggris yang notabene sebagai bahasa internasional, tetapi juga 
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diusahakan mengerti bahasa sehari-hari sekolah mitra. Hal ini 

dimaksudkan agar dalam pelaksanaan sister school komunikasi 

antar siswa dapat berjalan dengan baik dan tujuan dari pelaksanaan 

program tersebut dapat tercapai. 

1. Faktor Pendorong Bagi Guru 

Pelaksanaan sister school yang dilakukan SMP Negeri 1 

Purbalingga berjalan dengan lancar. Keberhasilan pelaksanaan program 

tersebut tidak lepas dari peran seorang guru. Dalam melaksanakan sister 

school, ada beberapa hal yang mendorong bagi guru dalam 

melaksanakan program tersebut, yaitu untuk memajukan sekolah. 

a. Memajukan Sekolah  

Guru merupakan salah satu kompenen terpenting dalam 

memajukan sebuah sekolah. Tanpa guru, kegiatan belajar mengajar 

tidak dapat berlangsung dengan baik. Kewajiban memajukkan 

sekolah tidak hanya menjadi tanggung jawab guru saja, tetapi 

merupakan tanggung jawab seluruh komponen sekolah. Sebagai 

sekolah kategori RSBI, meningkatkan mutu pembelajaran demi 

memajukan sekolah harus selalu dilakukan. Hal ini bertujuan untuk 

melangsungkan status sekolah sebagai sekolah RSBI. Karena 

apabila tidak dapat mengembangkan kualitas pembelajaran, status 

RSBI dapat dicabut. Dengan pelaksanaan sister school lah guru 
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dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan tentunya 

memajukan sekolah. 

2. Faktor Penghambat Bagi Guru 

Dalam pelaksanaan sister school, tidak hanya faktor pendorong 

saja yang ditemui oleh guru tetapi guru juga menemui penghambat 

dalam pelaksanaan program tersebut, yaitu mengenai pembiayaan. 

a. Pembiayaan  

Faktor biaya merupakan slah satu penghambat yang sangat 

dirasakan oleh guru dalam melaksanakan sister school. Besarnya 

biaya yang dikelurkan dan minimnya pemasukan dana dapat 

membuat pelaksanaan sister school terganggu. Pasalnya untuk 

melaksanakan setiap program sister school dengan sekolah luar 

negeri membutuhkan banyak biaya. Biaya tersebut digunakan untuk 

transportasi, makan, penginapan dan pelaksanaan kegiatan dari 

program itu sendiri. Oleh karena itu faktor pembiayaanlah yang 

dianggap oleh guru sebagai faktor penghambat. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Dalam pelaksanaan sister school program pertukaran siswa berjalan baik. 

Pada kegiatan tersebut para siswa juga mengikuti kegiatan belajar mengajar 

mata pelajaran bahasa Inggris materi menulis. Kegiatan tersebut meliputi 

kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian. Untuk mengetahui 

keberhasilan pelaksanaan program ini dilakukan evaluasi dalam bentuk 

lembar observasi aktivitas siswa. Berdasarkan hasil observasi, penilaian 

aktivitas siswa memperoleh persentase skor 69,4% dan termasuk dalam 

kategori penilaian sangat baik. 

2. Dalam pelaksanaan program sister school yang dilakukan oleh SMP Negeri 

1 Purbalingga pada program pertukaran guru, berjalan cukup baik, 

sehingga dapat meningkatkan mutu pembelajaran sekolah RSBI. Dalam 

pelaksanaan program pertukaran guru di SMP Negeri 1 Purbalingga pada 

materi mengenai ICT terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan 

penilaian. Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan program ini 

dilakukan evaluasi dalam bentuk lembar observasi aktivitas guru.  
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Berdasarkan hasil observasi, penilaian aktivitas guru memperoleh 

persentase skor 60,6% dan termasuk dalam kategori penilaian baik. 

3. Sedangkan pada program seni dan budaya juga berjalan dengan baik. 

Kegiatan awal yang dilakukan yaitu siswa dari kedua sekolah 

memperkenalkan hasil seni maupun budaya masing-masing. Setelah itu 

masing-masing siswa dari kedua sekolah mempraktekan seni maupun 

budaya yang ada. Memasuki kegiatan inti, para siswa dari kedua sekolah 

berkolaborasi dalam seni dan budaya. Diakhir kegiatan, kedua sekolah 

memberikan kenang-kenangan sebagai langkah untuk menindak lanjuti 

hubungan kerjasama antar kedua sekolah. 

4. Dalam pelaksanaan program sister school di SMP Negeri 1 Purbalingga 

terdapat faktor pendorong dan penghambat yang dirasakan oleh guru 

maupun siswa. faktor pendorong bagi siswa meliputi : pengembangan 

IPTEK, mengembangklan sistem pembelajaran, mengenal kebudayaan luar 

dan menambah pengalaman belajar. sedangkan faktor penghambat yang 

dirasakan siswa meliputi : sulit beradaptasi dengan kebudayaan baru, 

pembiayaan dan penggunaan bahasa dalam berkomunikasi. Sementara itu, 

faktor pendorong dari guru yaitu untuk memajukan sekolah. Sedangkan 

faktor penghambat yang dirasakan guru yaitu mengenai pembiayaan. 

B. Saran  

1. Dengan pelaksanaan sister school antar sekolah bertaraf internasional, 

sangat diharapkan pihak sekolah dari SMP Negeri 1 Purbalingga untuk 
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dapat mengadaptasi apa yang ada di sekolah mitra seperti model 

pembelajaran, budaya, serta hal lain yang kiranya bermanfaat untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran di SMP Negeri 1 Purbalingga. 

2. Bagi pihak SMP Negeri 1 Purbalingga diharapkan mampu mengatasi 

ataupun meminimalisasikan berbagai hambatan dalam melaksanakan 

program sister school. Hal in bertujuan agar pelaksanaan program sister 

school selanjutnya akan lebih maksimal. 

3. Bagi SMP Negeri 1 Purbalingga diharapkan dapat memperluas hubungan 

kerja sama sister school dengan sekolah bertaraf internasional yang lain. 

Hal ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kualitas pembelajaran di 

SMP Negeri 1 Purbalingga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

89 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Ahmadi, Khoiru dan Sofan Amri. 2010. Strategi Pembelajaran Sekolah 

Berstandar Nasional Dan Internasional. Jakarta: PT. Prestasi 

Pustakaraya. 

Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.  

Jakarta: PT Rineka Cipta. 

Depdiknas. 2007. Panduan Penyelenggaraan RSBI. Jakarta: Depdiknas. 

Efendi. 2010. Eksperimen Dengan Program S1 MIPA Sekolah Menengah 

Bertaraf Internasional. Malang: Universitas Negeri Malang. Press. 

Hamalik, Oemar. 2008. Kurikulum Dan Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara 

Hasibuan, J.J dan Mudjiono. 1992. Proses Belajar Mengajar. Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya. 

Hendrijanto. 2011. Pengertian Sister School. 

http://hendrijanto.wordpress.com/sister-school. (12 Februari 2011). 

Ibrahim. 2002. Kurikulum Dan Pembelajaran. Bandung: Jurusan Kurikulum 

Dan Teknologi: UPI. 

Iskandar. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Gaung Persada. 

Moleong, Lexy. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya Offset. 

Nasution, S. 1996. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: 

Tarsito. 

Rahmat. 2008. Diskusi Menyiapkan Program Sister School. http://guru 

pembaharu.com/home/?p=523. (10 februari 2011). 

Sagala, Saeful. 2005. Konsep Dan Makna Pembelajaran. Bandung: Alfabeta. 

Sudjana, Nana. 2005. Dasar Proses Belajar Mengajar. Bandung: Sinar Baru 

Algensindo. 

http://hendrijanto.wordpress.com/sister-school.%20(12
http://guru/


90 

 

 

 

Triwiyanto, Teguh Dan Ahmad Yusuf Sobri. 2010. Panduan Mengelola 

Sekolah Bertaraf Internasional. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 

Wicaksono, T.Y. “Besarkah Manfaat Pendidikan Tinggi Terhadap 

Pembangunan Ekonomi” Dalam Kompas, 21 Agustus 2004. 

Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Sister_school. (20 februari 2011) 

....................... 2002. Kurikulum Berbasis Kompetensi. Jakarta: Pusat 

Kurikulum Balitbang: Depdiknas. 

........................2009. Permendiknas No 78 Tahun 2009  Tentang 

Penyelenggaraan SBI Pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan 

Menengah. Jakarta: Depdiknas. 

.................... 1989. Undang-Undang No 2 Tahun 1989 Tentang Pendidikan 

Nasional. Solo: Aneka Ilmu. 

....................... 2003. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sister_school.%20(20


91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

 

 

 

Lampiran 1 

INSTRUMEN PENELITIAN 

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBELAJARAN SISTER SCHOOL 

DI SMP NEGERI 1 PURBALINGGA  

SEBAGAI RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL 

( Wawancara untuk Guru) 

A. Identitas  

Nama  : 

Pendidikan Terakhir : 

Jenis Kelamin  : 

B. Daftar pertanyaan  

1.  Apakah  saudara mengetahui tentang  Sister School? 

2. Bagaimana pendapat saudara dengan pelaksanaan Sister School di 

SMP Negeri 1 Purbalingga? 

3. Bagaimana seleksi  guru untuk dapat mengikuti program Sister 

School? 

4. Apakah saudara mengetahui jadwal kegiatan dan bentuk kerja sama 

yang akan dilakukan dengan sekolah lain dalam Sister School? 
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5. Hal apa saja yang perlu disiapkan guru untuk setiap pelaksanaan 

program Sister School? 

6. Bagaimana proses pelaksanaan setiap program Sister School di SMP 

Negeri 1 Purbalingga? 

7. Dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas maupun dalam Sister 

School, bahasa apa yang digunakan? 

8. Apakah saudara mengalami kesulitan dengan bahasa yang digunakan? 

9. Bagaimana saudara berinteraksi dengan guru ataupun siswa dalam 

pelaksanaan Sister School? 

10. Menurut saudara apa manfaat program pembelajaran Sister School di 

SMP Negeri 1 Purbalingga? 

11. Menurut saudara apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan Sister 

School? 

12.  Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan Sister School? 

13. Bagaimana antusiasme siswa dan guru  saat pelaksanaan Sister School 

berlangsung? 

 

 

 

 

 

\ 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBELAJARAN SISTER SCHOOL 

DI SMP NEGERI 1 PURBALINGGA  

SEBAGAI RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL 

 ( Wawancara untuk Siswa) 

A. Identitas  

Nama  : 

Kelas   : 

Jenis Kelamin  : 

B . Daftar  Pertanyaan 

1. Apa yang  saudara ketahui tentang Sister School? 

2. Bagaimana tanggapan saudara tentang penerapan Sister School di SMP 

Negeri 1 Purbalingga? 

3. Kegiatan akademik apa saja yang pernah saudara lakukan dalam Sister 

School? 

4. Apakah pihak orang tua mendukung kegiatan Sister School yang 

saudara ikuti? 

5. Bagaimana persiapan saudara dalam mengikuti kegiatan Sister School? 

6. Bagaimana cara saudara berkomunikasi dengan guru maupun siswa lain 

dalam Sister School? 
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7. Bahasa apa yang saudara gunakan dalam Sister School? 

8. Menurut saudara faktor –faktor apa yang saja yang mendukung 

pelaksanaan Sister School di sekolah anda? 

9. Selain itu, faktor penghambat apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan 

Sister School? 

10. Manfaat apa yang saudara dapatkan dari pelaksanaan Sister School di 

sekolah saudara? 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBELAJARAN SISTER SCHOOL 

DI SMP NEGERI 1 PURBALINGGA  

SEBAGAI RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL 

 ( Wawancara untuk Kepala Sekolah) 

A. Identitas  

Nama  : 

Pendidikan Terakhir : 

Jenis Kelamin  : 

B. Daftar pertanyaan 

1. Sejak kapan SMP Negeri 1 Purbalingga ditetapkan menjadi RSBI? 

2. Apakah SMP Negeri 1 purbalingga telah memenuhi seluruh SNP 

untuk dapat dikategorikan senagai RSBI? 

3.  Sejak kapan penerapan Sister School pertama kali dilakukan? 

4. Dengan sekolah mana saja Sister School yang telah dilaksanakan oleh 

SMP Negeri 1 Purbalingga? 

5. Bagaimana cara untuk mendapatkan sekolah  mitra dalam pelaksanaan 

Sister School? 

6. Apakah ada kesulitan dalam mendapatkan sekolah mitra? 

7. Bagaimana solusi untuk mengatasi kesulitan tersebut? 
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8. Bagaimana pendapat saudara dengan penerapan Sister School di SMP 

Negeri 1 Purbalingga? 

9. Bagaimana tanggapan orang tua dan masyarakat tentang pelaksanaan 

Sister School di SMP Negeri 1 Purbalingga? 

10. Mencakup program apa saja Sister School yang dilakukan SMP Negeri 

1 Purbalingga? 

11. Menurut saudara, apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam 

pelaksanaan Sister School? 

12. Bagaimana gambaran kurikulum dari SMP Negeri 1 Purbalingga 

dalam melaksanakan Sister School dengan sekolah lain? 

13. Apa manfaat dilaksanakannya Sister School bagi guru dan siswa? 

14. Berapa jumlah guru dan siswa yang mengikuti Sister School? 

15. Apa saja kriteria untuk guru dan siswa untuk dapat mengikuti Sister 

School? 

16. Seperti apa target yang dicapai dalam pelaksanaan Sister School? 

17. Dalam pelaksanaan Sister School, evaluasi seperti apa untuk menilai 

keberhasilan setiap pelaksanaan program Sister School? 

18. Tindak lanjut seperti apa setelah melaksanakan Sister School dengan 

sekolah lain? 
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Lampiran 2 

Data Informan 

 

A. Informan Untuk Guru 

1. Nama    : Bapak Nurhadi Santosa, S.Pd 

Jabatan    : Kaprodi SBI, Guru Matematika 

Pendidikan Terakhir  : S1 

2. Nama    : Bapak Wasis Andri Wibowo, M.Pd 

Jabatan    : Guru Bahasa Inggris 

Pendidikan Terakhir  : S2 

B. Informan Untuk Siswa 

1. Nama    : Novia Ratna 

Kelas    : IX F 

2. Nama    : Atika Mutiara 

Kelas    : IX F 

3. Nama    : Arina Pramudita Triasti 

Kelas    : IX A 

C. Informan Untuk Kepala Sekolah 

1. Nama    : Drs Agus Triyanto, M.MPd 

Jabatan    : Kepala Sekolah 

Pendidikan Terakhir  : S2 
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Lampiran 3 

Lembar Aktivitas Siswa 

Program Pertukaran Siswa 

 

             Tempat Pelaksanaan   : SMP Negeri 1 Purbalingga 

 

Petunjuk  

1. Perhatikan perilaku siswa di kelas 

2. Berilah skor pengamatan pada butir-butir indikator dengan cara memberi tanda check list pada kolom skor(1,2,3 dan 

4) sesuai dengan penilaian anda. 

No. Indikator atau aspek yang dinilai 
Skor 

1 2 3 4 

1. 

 

Kedisiplinan siswa (masuk kelas tepat waktu dan tidak 

sering ijin keluar) 

   √ 

2. Kesiapan siswa dalam menerima pelajaran    √ 

3. Siswa aktif bertanya saat pelajaran    √ 

4. 

 

Siswa aktif mengomentari pendapat siswa saat 

pembelajaran 

  √  

5. Menjawab pertanyaan saat proses belajar mengajar   √  

6. 

 

Memahami  materi yang diberikan guru saat proses 

belajar mengajar 

  √  
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7. Kemampuan siswa menulis cerita mengenai pengalaman 

sendiri 

  √  

8. Kolaborasi dengan teman maupun guru saat proses 

belajar mengajar 

  √  

9. Melamun atau mengantuk   √  

10. Mengerjakan evaluasi   √  

Skor Total   21 12 

 

Kriteria Penilaian : 

1 = Tidak baik (25%)  

2 = Cukup (50%) 

3 = Baik (75%) 

4 = Sangat baik (100%) 

Penskoran : 

Skor maksimal : Jumlah indikator X 4 = 10 X 4 = 40 

  Presentase skor : jumlah skor yang diperoleh : jumlah skor maksimal X presentase penilaian 

  Persentase skor : 21 : 40 X 75% = 39,4% 

12 : 40 X 100% = 30% 
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Jumlah Skor : 69,4% 

 Kategori Penilaian : 

  Tidak baik  0 % ≤ skor ≥ 25 % 

  Cukup   26 % ≤ skor ≥ 50 % 

  Baik   51 % ≤ skor ≥ 75 % 

  Sangat baik 76 % ≤ skor ≥ 100 % 

 Jadi berdasarkan hasil observasi, penilaian aktivitas siswa dalam mengikuti KBM pada  program pertukaran siswa 

memperoleh persentase skor 69,4% yang termasuk dalam kategori penilaian baik.
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Lampiran 4 

Lembar Aktivitas Guru 

Program Pertukaran Guru 

 

             Tempat Pelaksanaan   : SMP Negeri 1 Purbalingga 

 

Petunjuk  

1. Perhatikan perilaku siswa di kelas 

2. Berilah skor pengamatan pada butir-butir indikator dengan cara memberi tanda check list 

pada kolom skor(1,2,3 dan 4) sesuai dengan penilaian anda.   

No  Kegiatan yang diobservasi 

Nilai  

1 2 3 4 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Pendahuluan 

a. Melakukan apersepsi 

b. Motivasi 

Kegiatan inti  

a. Penguasaan materi 

b. Metode pembelajaran inovatif  yang 

digunakan 

c. Kolaborasi dengan siswa dalam 

pembelajaran 

d. Memberikan arahan dan bimbingan 

mengenai hal-hal yang kurang 

dimengerti oleh siswa  mengenai materi 

pelajaran 

   

√ 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
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3. 

e. Menjelaskan kembali materi yang belum 

dipahami siswa 

f. Memberikan umpan balik positif dan 

penguatan terhadap keberhasilan siswa 

Evaluasi  

a. Kemampuan menutup dan mengadakan 

refleksi tentang proses pembelajaran 

b. Kemampuan memberikan evaluasi 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

Skor Total   27 4 

 

Kriteria Penilaian : 

1 = Tidak baik (25%) 

2 = Cukup (50%) 

3 = Baik (75%) 

4 = Sangat baik (100%) 

Penskoran : 

Skor maksimal : Jumlah indikator X 4 = 10 X 4 = 40 

Persentase skor : jumlah skor yang diperoleh : jumlah skor maksimal X presentase 

penilaian. 

Persentase skor : 27 : 40 X 75%  = 50,6% 

           4 : 40 X 100% =  10% 

Jumlah Skor = 60,6% 
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Kategori Penilaian : 

Tidak baik  0 % ≤ skor ≥ 25 % 

Cukup  26 % ≤ skor ≥ 50 % 

Baik  51 % ≤ skor ≥ 75 % 

Sangat baik 76 % ≤ skor ≥ 100 % 

Jadi berdasarkan hasil observasi, penilaian aktivitas guru dalam KBM pada  program 

pertukaran guru memperoleh persentase skor 60,6 % yang termasuk dalam kategori 

penilaian baik. 
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Lampiran 5 

Lembar Observasi  

Program Seni dan Budaya 

No. Nama Kegiatan 

Penilai 

Ya Tidak 

1. Memperkenalkan hasil seni dan budaya √  

2.  Praktek seni dan budaya √  

3. Kolaborasi seni dan budaya √  
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Lampiran 6 

Pedoman Dokumentasi 

No. Data Sumber data 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Profil sekolah 

Visi dan misi 

Sarana dan prasarana 

Tenaga pendidik dan kependidikan 

Standar isi 

Standar proses 

Standar kompetensi lulusan 

Standar penilaian 

Program kegiatan sister school 

Profil sekolah 

Profil sekolah 

Profil sekolah 

Profil sekolah 

Profil sekolah 

Profil sekolah 

Profil sekolah 

Profil sekolah 

Profil sekolah 
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Lampiran 7  

Kalender Pendidikan 
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Lampiran 8  

Surat Keterangan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


