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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang  

Pemerintah  dalam  hal  ini  Departemen  Pendidikan  Nasional

mencanangkan  untuk  meningkatkan  mutu  beberapa  sekolah  nasional  menjadi

Rintisan  Sekolah  Bertaraf  Internasional.  Dasar  pelaksanaan  Rintisan  Sekolah

Bertaraf Internasional (RSBI) adalah pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan: ”Pemerintah

dan/atau  pemerintah  daerah  menyelenggarakan  sekurang-kurangnya  satu  satuan

pendidikan  pada  semua  jenjang  pendidikan  dasar  dan  sekurang-kurangnya  satu

sekolah pada jenjang pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi  SBI”.

Dalam  Peraturan  Pemerintah  no.  19  tahun  2005  (Pasal  61  ayat  1)  disebutkan

”Pemerintah  bersama-sama  pemerintah  daerah  menyelenggarakan

sekurang-kurangnya satu  satuan  pendidikan  pada  jenjang   pendidikan  dasar  dan

menengah  untuk  dikembangkan  menjadi  satuan  pendidikan  bertaraf

internasional.” 

Renstra  tentang  SBI  membedakan  SMP  menjadi  empat  kelompok,

yaitu Sekolah Rintisan, Sekolah Potensial,  Sekolah Standar Nasional (SSN) dan

Sekolah  Bertaraf  Internasional  (SBI)  (Diknas,  2007:4).  Yang  dimaksud  dengan

sekolah  rintisan  adalah  sekolah  memenuhi  sebagian  kecil  Standar  Nasional

Pendidikan,  sekolah  potensial  adalah  sekolah  yang  memenuhi  sebagian  besar

Standar  Nasional  Pendidikan,  Sekolah  Standar  Nasional  (SSN)  adalah  sekolah
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sebagian  besar  atau  hampir  memenuhi  seluruh  Standar  Nasional  Pendidikan.

Sedangkan  SBI  adalah  suatu  sekolah  yang  telah  memenuhi  Standar  Nasional

Pendidikan  (SNP)  pada  setiap  aspeknya  meliputi  kompentensi  lulusan,  isi,

proses,  pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  sarana  dan  prasarana,  pembiayaan,

pengelolaan,  penilaian  dan  telah  menyelenggarakan  serta  menghasilkan  lulusan

dengan ciri keinternasionalan. Di samping itu, SBI juga mampu mengembangkan

lingkungan sekolah sekolah yang mendukung standar internasional dari berbagai

aspek tersebut  (Diknas,  2006:5).  Dengan demikian,  beberapa kelompok sekolah

tersebut merupakan embrio untuk menjadi rintisan SBI.

Tahapan  pencapaian  untuk  memenuhi  seluruh  Standar  Nasional

Pendidikan  atau  peningkatan  kualitas  sekolah  dapat  divisualisasikan  dalam

gambar berikut:

   

Gambar 1.1 : Proses Pentahapan Menjadi Sekolah Bertaraf Internasional
(Sumber : Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 2007 oleh Hermana Somantrie)

Gambar  tersebut  mendiskripsikan  bahwa  sebelum  suatu  sekolah
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dinyatakan  sebagai  sekolah  perlu  melalui  tahapan-tahapan.  Sekolah  dengan

kategori  standar  yaitu  sekolah  yang  baru  memenuhi  sebagian  kecil  Standar

Nasional Pendidikan. Sekolah dengan kategori mandiri yaitu sekolah yang sudah

memenuhi  sebagian  besar  dan  atau  sudah  memenuhi  seluruh  Standar  Nasional

Pendidikan. Sekolah yang sudah memenuhi seluruh Standar Nasional Pendidikan

bisa didorong bisa didorong untuk menjadi SBI.

Pentahapan  penyelenggaraan  SBI  harus  melalui  dua  fase  yaitu  fase

rintisan dan fase kemandirian (Diknas, 2008:4). Yang dimaksud dengan rintisan

SMP-SBI  adalah  sekolah  yang  melaksanakan/menyelenggarakan  pendidikan

bertaraf  internasional,  dimana  baru  sampai  pada  tahap  atau  fase

pengembangan/peningkatan  kapasitas/kemampuan  atau  tahap  konsilidasi  pada

berbagai  komponen  sekolah  untuk  memenuhi  IKKM  dan  IKKT  sesuai  dengan

kriteria  yang  ditetapkan  (Diknas,  2008:48).  Dalam  fase  rintisan  ini  terdiri  dua

tahap  yaitu  pertama  tahapan  pengembangan  kemampuan  SDM,  modernisasi

manajemen, dan kelembagaan, dan kedua tahap konsolidasi. Dalam fase rintisan

ini bentuk pembinaannya antara lain melalui sosialisasi tentang SBI, peningkatan

sarana  prasarana,  serta  bantuan  dana  blockgrant  dalam  bentuk  sharing  dengan

pemerintah  daerah  tingkat  propinsi  dan  kabupaten/kota  dalam  jangka  waktu

tertentu.  Diharapkan  pada  saat  nanti  sekolah  mampu  secara  mandiri  untuk

menyelenggarakan  SBI  (Diknas,  2008:5).  Penggunaan  dana  bantuan  (subsidi)

adalah  pemanfaatan  dana  pembinaan  yang  bersifat  pancingan  yaitu  bagi

SMP-SBI yang mendapatkan dana dari pemerintah (melalui dana APBN/APBD)

diharapkan  memenuhi  aturan  yang  ditetapkan  (Diknas,  2008:49).  Setelah  fase
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rintisan  tersebut  dilalui  maka  SMP  tersebut  ditetapkan  menjadi  SMP-SBI

mandiri.  Fase  kemandirian  adalah  tanpa  keterlibatan  pemerintah  pusat  dalam

pendanaan,  tetapi  kontrol  kualitas  tetap  bisa  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat.

Kemandirian  SMP  atau  SMP-BI  mandiri  adalah  suatu  SMP  yang  memenuhi

IKKM  dan  IKKT  dan  mampu  melaksanakan/menyelenggarakan  pendidikan

bertaraf  internasional  atas  dasar  kemauan  dan  kemampuan  sendiri.  Pemerintah

pusat berkewajiban untuk melaksakan pengontrolan terhadap mutu atau kualitas

pendidikannya  (Diknas,  2008:48).  Sekolah  yang  telah  melalui  fase  rintisan  dan

ditetapkan  menjadi  SBI  mandiri  maka  SMP  tersebut  harus  mempunyai

kemampuan  untuk  memperkaya  program  pendidikannya  dengan  menggunakan

berbagai sumber acuan yang relevan agar memiliki keunggulan tertentu di forum

internasional (Hermana Somantrie, 2007:11).

Dengan  demikian  dalam  melaksanakan  SBI  pemerintah  telah

menyusun  ikhtisar  penjaminan  mutu  SBI  dengan  berbagai  aspeknya.  Aspek

kurikulum  yaitu  menerapkan  Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan  (KTSP),

proses pembelajaran yaitu memenuhi standar kompetensi lulusan dan memenuhi

standar proses, penilaian yaitu memenuhi standar penilaian yang telah ditetapkan,

standar  pendidik  untuk  SMP  adalah  20%  harus  berpendidikan  S2/S3,  standar

tenaga  kependidikan  yaitu  kepala  sekolah  harus  S2/S3,  memiliki  kemampuan

berbahasa  Inggris  serta  harus  bervisi  internasional,  sarana  dan  prasarana  yaitu

setiap  kelas  harus  dilengkapi  dengan  sarana  pembelajaran  TIK,  perpustakaan

dilengkapi dengan sarana digital dan memberikan akses ke sumber pembelajaran

berbasis  TIK di  seluruh  dunia,  dan  dilengkapi  dengan  ruang  multimedia,  ruang
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unjuk seni  budaya,  fasilitas  olah  raga,  klinik,  standar  pengelolaan  salah  satunya

harus meraih sertifikat ISO 9001 versi 2000 atau sesudahnya dan ISO 14000, dan

standar  pembiayaan  yaitu  menerapkan  model  pembiayaan  yang  efisien  untuk

mencapai berbagai target indikator kunci tambahan. 

Sehubungan  dengan  adanya  standar  yang  telah  ditetapkan  menjadi

SBI mandiri maka semua pihak terutama pemerintah pusat, pemerintah propinsi,

dan  pemerintah  kabupaten/kota  sedini  mungkin  melakukan  kerjasama  dengan

melakukan sharing dana sehingga standar-standar yang telah ditetapkan menjadi

SBI mandiri dapat terpenuhi secara baik (Diknas, 2008:42). 

Dalam  hal  tersebut  pemerintah  berkewajiban  untuk  meningkatkan

kualifikasi  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  yang  memadai,  sarana  prasarana

kelas  yang  mendukung,  perpustakaan  dilengkapi  dengan  sarana  digital  dan

memberikan  akses  ke  sumber  pembelajaran  berbasis  TIK  di  seluruh  dunia,  dan

dilengkapi  dengan  ruang  multimedia,  ruang  unjuk  seni  budaya,  fasilitas  oalah

raga,  klinik,  dan  standar  pengelolaan  salah  satunya  harus  meraih  sertifikat  ISO

9001  versi  2000  atau  sesudahnya  dan  ISO 14000,  karena  komponen-komponen

tersebut  membutuhkan  dana  besar  baik  dilihat  dari  pengadaan,  pemeliharaan

maupun pemberdayaan tenaga-tenaga pemakainya, sehingga tidak menjadi benda

mati  yang tidak bernilai  apa-apa.  Untuk  mencapai  hal  tersebut  dibutuhkan  dana

yang tidak  sedikit  sehingga  dibutuhkan  kerjasama  sinergi  diantara  semua  pihak

supaya SBI mandiri dapat tercapai segera.

Berdasarkan  hasil  survei  awal  pada  tanggal  11  Februari  2011

diketahui  bahwa  jumlah  Sekolah  Menengah  Pertama  di  Kabupaten  Madiun
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sebanyak  34  sekolah.  Dari  34  SMP  di  Kabupaten  Madiun  ada  satu  SMP  yang

menjadi rintisan SBI yaitu SMP Negeri 1 Geger. Adapun tenaga pendidik di SMP

Negeri  1  Geger  sebanyak  54  orang  guru  dengan  rincian  berpendidikan  S2

sebanyak dua orang (3,7 %) sedangkan yang berpendidikan S1 sebanyak 52 orang

(96,3 %). Berpendidikan S2 linier sebanyak satu orang (1,85 %), S2 tidak linier

sebanyak  satu  orang  (1,85  %)  dan  berkualifikasi  pendidikan  S1  sebanyak  52

orang (96,3 %) mengajar sesuai dengan disiplin ilmunya.

Dari segi pendanaan RSBI jumlah anggaran yang diterima dari APBN

pada  tahun  ajaran  2009-2010  adalah  Rp  300,000,000,-.  Untuk  tahun  ajaran

2010-2011 jumlah anggaran yang diterima dari APBN masih sama yaitu sebesar

Rp  300,000,000,-.  Sedangkan  dari  APBD  I  lebih  berupa  peningkatan  SDM

seperti penyelenggaraan workshop dan lain sebagainya. 

Tahapan penyelenggaraan rintisan SBI di SMP Negeri 1 Geger dapat

dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Tahapan Rintisan Penyelenggaraan SBI di SMP Negeri 1 Geger

No Tahun Jumlah Siswa Jumlah Kelas
1 2009/2010 50 orang 2 kelas
2 2010/2011 118 orang 5 kelas

Sumber: Dokumen: SMP Negeri 1 Geger dikutip 11 Pebruari 2011 

Berdasarkan  tabel  di  atas  pada  tahun  2009  SMP  Negeri  1  Geger

membuka kelas internasional sebanyak dua kelas dengan jumlah siswa 50 orang

sedangkan pada tahun 2010 dibuka lima kelas dengan jumlah siswa 118 orang.

Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  kepala  SMP  Negeri  1  Geger

pada tanggal 11 Pebruari 2011 mengatakan pihaknya sedang melakukan berbagai
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upaya  untuk  menuju  SBI  Mandiri  antara  lain  meningkatkan  kualifikasi

pendidikan  seperti  memotivasi  guru  untuk  melanjutkan  studi  ke  jenjang  S2/S3,

menyarankan  guru  dan  karyawan  untuk  mengikuti  kursus  Bahasa  Inggris  demi

meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris dan kursus komputer dalam rangka

peningkatan penggunaan TIK karena guru yang menguasai TIK baru sekitar 70%,

dan merekrut guru honorer dari jurusan MIPA bilingual. Hal ini mengingat masih

banyak  kekurangan-kekurangan  dalam  pemenuhan  indikator  kinerja  kunci

tambahan seperti  belum mendapat  akreditasi  dari  badan akreditasi  sekolah  pada

salah  satu  negara  anggota  Organization  for  Economic  Cooperation  and

Development  (OECD),  belum  memiliki  ruang  unjuk  seni  budaya,  ruang  PTD,

fasilitas  olah  raga,  klinik  belum  dilengkapi  dokter  jaga,  serta  belum  meraih

sertifikat ISO 9001 versi 2000 atau sesudahnya dan ISO 14000.

Berdasarkan standar rintisan SBI yang telah diuraikan di atas bahwa di

SMP Negeri 1 Geger belum memenuhi standar yang telah ditetapkan baik dilihat

dari standar pendidik baru mencapai 3,7 % maupun dilihat dari faktor-faktor yang

lainnya seperti sarana prasarana, kemampuan menggunakan TIK guru, akreditasi

dari  badan  akreditasi  sekolah  pada  salah  satu  negara  anggota  Organization  for

Economic  Cooperation  and  Development  (OECD),  ruang  unjuk  seni  budaya,

fasilitas  olah raga,  dokter  klinik,  dan belum ada  kejelasan  tentang  sharing  dana

antara  pemerintah  pusat,  propinsi,  kabupaten/kota,  dan  belum  meraih  sertifikat

ISO 9001 versi 2000 atau sesudahnya dan ISO 14000.

Oleh karena itu, upaya yang dilakukan oleh SMP Negeri 1 Geger dari

RSBI  menuju  SBI  belum  optimal.  Hal  ini  karena  SMP  Negeri  1  Geger  belum
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memenuhi  standar  yang  ditetapkan  dalam  ikhtisar  penjamin  mutu  Sekolah

Bertaraf Internasional (SBI) antara lain tentang kualifikasi tenaga pendidik harus

20% berpendidikan S2/S3 untuk tingkat SMP, ketersediaan sarana prasarana dan

sharing  dana  antara  pusat  dan  daerah.  Ketiga  hal  tersebut  sangat  urgen  bagi

berdirinya  sebuah  Sekolah  Bertaraf  Internasional  (SBI).  Hal  ini  menjadi

ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian tentang Implementasi Kebijakan

Tenaga  Pendidik,  Sarana  Prasarana,  dan  Pembiayaan  Menuju  Sekolah  Bertaraf

Internasional (SBI) di SMP Negeri 1 Geger. 

B. Rumusan Masalah

Berangkat  dari  latar  belakang  di  atas,  maka  masalah  penelitian  yang

hendak dipecahkan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah evaluasi kebijakan

sarana  prasarana,  pembiayaan,  tenaga  pendidik  dan  kependidikan  menuju

Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) di SMP Negeri 1 Geger?

Dengan perincian masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana  kesiapan  SMP  Negeri  1  Geger  Kecamatan  Geger  Kabupaten

Madiun  sebagai  Sekolah  Bertaraf  Internasional  (SBI)  berdasarkan

Undang-Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  (UUSPN)  Nomor  20  Tahun

2003? 

2. Bagaimana  kebijakan  yang  dilakukan  untuk  memenuhi  standar  sarana

prasarana  pendidikan  yang  memadai  di  SMP  Negeri  1  Geger  Kecamatan

Geger Kabupaten Madiun?

3. Bagaimana  kebijakan  yang  dilakukan  untuk  memenuhi  standar  pembiayaan
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pendidikan  RSBI  yang  memadai  di  SMP  Negeri  1  Geger  Kecamatan  Geger

Kabupaten Madiun? 

4. Bagaimana  kebijakan  yang  dilakukan  untuk  meningkatkan  kualifikasi  dan

kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan standar Sekolah

Bertaraf  Internasional  (SBI)  di  SMP  Negeri  1  Geger  Kecamatan  Geger

Kabupaten Madiun?

C. Pembatasan Masalah

Masalah  penelitian  ini  berfokus  pada  bagaimana  evaluasi  kebijakan

sarana prasarana, pembiayaan, tenaga pendidik dan kependidikan menuju Sekolah

Bertaraf Internasional (SBI) di SMP Negeri 1 Geger dalam hal (1) kesiapan SMP

Negeri  1  Geger  Kecamatan  Geger  Kabupaten  Madiun  sebagai  Sekolah  Bertaraf

Internasional  (SBI)  berdasarkan  Undang-Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional

(UUSPN)  Nomor  20  Tahun  2003,  (2)  pemenuhan  standar  sarana  prasarana

pendidikan  di  SMP  Negeri  1  Geger  Kecamatan  Geger  Kabupaten  Madiun,  (3)

pemenuhan  standar  pembiayaan  pendidikan  RSBI  di  SMP  Negeri  1  Geger

Kecamatan  Geger  Kabupaten  Madiun,  (4)  peningkatkan  kualifikasi  dan

kompetensi  tenaga  pendidik  dan  kependidikan  sesuai  dengan  standar  Sekolah

Bertaraf Internasional (SBI) di SMP Negeri 1 Geger Kecamatan Geger Kabupaten

Madiun.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan  penelitian  ini  untuk  mendeskripsikan  bagaimana  evaluasi

kebijakan  sarana  prasarana,  pembiayaan,  tenaga  pendidik  dan  kependidikan
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menuju  Sekolah  Bertaraf  Internasional  (SBI)  di  SMP  Negeri  1  Geger.  Dengan

perincian tujuan khusus sebagai berikut:

1. Untuk  mendeskripsikan  kesiapan  SMP  Negeri  1  Geger  Kecamatan  Geger

Kabupaten Madiun sebagai Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) berdasarkan

Undang-Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  (UUSPN)  Nomor  20  Tahun

2003.

2. Untuk  mendeskripsikan  kebijakan  yang  dilakukan  untuk  memenuhi  standar

sarana  prasarana  pendidikan  yang  memadai  di  SMP  Negeri  1  Geger

Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

3. Untuk  mendeskripsikan  kebijakan  yang  dilakukan  untuk  memenuhi  standar

pembiayaan  pendidikan  RSBI  yang  memadai  di  SMP  Negeri  1  Geger

Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

4. Untuk  mendeskripsikan  kebijakan  yang  dilakukan  untuk  meningkatkan

kualifikasi  dan kompetensi  tenaga pendidik dan kependidikan sesuai  dengan

standar  Sekolah  Bertaraf  Internasional  (SBI)  di  SMP  Negeri  1  Geger

Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa

pengetahuan dan data serta informasi yang memadai tentang upaya yang telah

dan  sedang  dilakukan  oleh  sekolah  SMP  Negeri  1  Geger  untuk  merintis

Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) menjadi SMP Sekolah Bertaraf
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Internasional  (SBI)  mandiri,  serta  untuk  dapat  mengadakan  penelitian  lebih

lanjut mengenai hal serupa.

2. Manfaat Praktis

a.  Bagi  Kepala  SMP  Negeri  1  Geger,  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat

merupakan  bahan  pertimbangan  dalam  merintis  SMP  Negeri  1  Geger

menjadi Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) mandiri.

b.  Bagi  Pemerintah Kabupaten Madiun melalui  Dinas  Pendidikan  Kabupaten

Madiun, hasil penelitian ini diharapkan dapat merupakan sumber informasi

dalam  mengembangkan  kebijakan  mengenai  sekolah  Rintisan  Sekolah

Bertaraf  Internasional  (RSBI)  dan  menjadi  Sekolah  Bertaraf  Internasional

(SBI) mandiri. 

F. Penegasan Istilah

Agar  tidak  terjadi  kesalahan  penafsiran,  berikut  diberikan  batasan

istilah atas beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini:

1. SMP-SBl adalah suatu sekolah yang telah memenuhi  IKKM dan IKKT atau

memenuhi  Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP)  plus  ciri-ciri

keinternasionalan dari  delapan  Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP)  (Diknas,

2008:47).

2. IKKM  pada  dasarnya  adalah  SNP  yang  meliputi  komponen-komponen

pendidikan:  akreditasi,  kurikulum,  proses  pembelajaran,  penilaian,  pendidik,

tenaga  kependidikan,  sarana  dan  prasarana,  pengelolaan,  dan  pembiayaan

pendidikan.
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3. IKKT adalah merupakan pengayaan (pendalaman, perluasan, penguatan atau

penambahan)  dari  komponen-komponen  IKKM  itu  sendiri  (sebagai  X-nya)

yang secara substansi  isinya juga harus berstandar internasional,  yaitu setara

atau sama dengan standar internasional dari salah satu negara anggota OECD

atau  negara  maju  lainnya  yang  memiliki  keunggulan  dalam  bidang

pendidikan.

4. Evaluasi  kebijakan  adalah  membandingkan  keadaan  ideal  dan  kondisi

sebenarnya  dari  proses  pelaksanaan  progam menuju  SBI  yang   dimulai  dari

(1)  kesiapan  SMP  Negeri  1  Geger  Kecamatan  Geger  Kabupaten  Madiun

sebagai  Sekolah  Bertaraf  Internasional  (SBI)  berdasarkan  Undang-Undang

Sistem  Pendidikan  Nasional  (UUSPN)  Nomor  20  Tahun  2003,  (2)

pemenuhan  standar  sarana  pendidikan  di  SMP  Negeri  1  Geger  Kecamatan

Geger  Kabupaten  Madiun,  (3)  pemenuhan  standar  pembiayaan  pendidikan

RSBI  di  SMP  Negeri  1  Geger  Kecamatan  Geger  Kabupaten  Madiun,  (4)

peningkatkan  kualifikasi  dan  kompetensi  tenaga  pendidik  dan  kependidikan

sesuai dengan standar Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) di SMP Negeri 1

Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

5. Sarana  prasarana  pokok  yang  sesuai  dengan  kurikulum  yang  digunakan

rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) seperti :

a. Laboratorium bahasa Inggris
b. Laboratorium IPA (biologi, Fisika, dan kimia)
c. Laboratorium komputer (dengan komputer pentium 4)
d. Jaringan  internet  yang  terpasang  lengkap  kesistem  (laboratorium

komputer, ruang kelas, perpustakaan, ruang guru dan ruang kepala sekolah,
ruang TU, ruang multi media, dan sebagainya)

e. Pusat multi media dan
f. Peralatan  media  pembelajaran  di  kolas  (TV,  VCD,  Tape,  OHP,  LCD,

Laptop, dan lain-lainnya) (Diknas, 2008:40).
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6. Sarana  prasarana  tambahan  yang  sesuai  dengan  tuntutan  kurikulum  bertaraf

internasional yang mampu menunjukkan pencapaian Indikator Kinerja Kunci

Tambahan (IKKT) tentang sarana pembalajaran tersebut yaitu :

a. Setiap ruang kelas dilengkapi dengan sarana pembelajaran berbasis TIK
b. Perpustakaan  dilengkapi  dengan  sarana  digital  yang  memberikan  akses   

kesumber pembelajaran berbasis TIK di seluruh dunia
c. Diengkapi ruang multi media, ruang unjuk seni budaya, fasilitas  olahraga,

klinik dan lain sebagainya, dan
d. Laboratorium  tambahan  untuk  pengembangan  laboratorium  alam,  TIK,  

pendidikan  teknologi  dasar,  matematika,  kimia  dan  sebagainya  (Diknas,
2008 : 4).

7. Sumber  pembiayaan  pendidikan  berasal  dari  pemerintah,  masyarakat,  orang

tua siswa, dan usaha sekolah.

8. Tenaga  pendidik  adalah  yang  berhubungan  langsung  dalam  melaksanakan

pendidikan di institusi formal yaitu guru.

9. Tenaga  kependidikan  adalah  kepala  sekolah,  tenaga  administrasi,  tenaga

perpustakaan,  tenaga  laboratorium,  dan  tenaga  kebersihan  sekolah.  Tenaga

kependidikan yang menjadi fokus penelitian adalah Kepala Sekolah.


