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No 

Komponen 

Standar 

Nasional 

Pendidikan 

Kegiatan Pemenuhan 

Standar Nasional 

Pendidikan 

Kuantitatif 

Target pencapaian Realisasi 

1 Standar Isi Pendataan materi-

materi dalam KTSP 

Teridentifikasinya 

materi-materi yang 

perlu ditambahkan 

pada kurikulum yang 

berlaku (KTSP) 

sebagai bagian dari 

unsur X 

Materi dianggap 

sudah memenuhi 

standar isi, namun 

perlu ditambahkan 

kemampuan-

kemampuan yang 

mencakup penalaran, 

komuniklasi, dan 

pemecahan masalah 

 

  Penterjemahan 

Silabus, dan RPP ke 

dalam bahasa Inggris 

Minimal 50% Silabus 

mapel bidang MIPA 

sudah diterjemahkan 

ke dalam bahasa 

Inggris 

Minimal 50% RPP 

sudah diterjemahkan 

ke dalam bahasa 

Inggris 

 

Target minimal 

tercapai, namun dari 

segi kualitas 

penterjemahan masih 

memerlukan langkah 

refinement. 

2.  Standar Proses  Minimal 50% proses 

belajar-mengajar 

sudah bilingual 

Beberapa real 

teaching menunjukkan 

bahwa guru yang 

tampil menggunakan 

bilingual system, 

namun porsi bahasa 

Inggrisnya sudah lebih 

dari 85%. Bilingual 

mereka lakukan jika 

kosa kata yang 

diperlukan tidak 

diketahui atau 

meragukan. 

 



3.  Standar 
Kompetensi 

Lulusan 

Kegiatan 
peningkatan 

kemampuan siswa 

khususnya dalam 

menghadapi UAS 

dan UN/UAN 

 

Terdapat peningkatan 
kelulusan siswa dalam 

UN 

Kelulusan siswa 
dalam UN adalah 

100% 

4 Standar 

Pengelolaan 

Sosialisasi perlunya 

Sertifikat ISO 

Dibentuknya Task 

Force khusus untuk 

menguasahakan 

tercapainya 

Sertifikat ISO 

Diperolehnya 

sertifikat ISO yang  

Task Force untuk ISO 

sudah terbentuk 

Konsultasi dengan 

Pihak onsultan sudah 

mulai berjalan 

Upaya tertib 

administrasi sudah 

mulai dibenahi 

 

5 Standar 

Penilaian 

Peningkatan mutu 

soal-soal dalam tes 

formatif dan tugas 

Pembuatan Bank 

Soal 

Dalam seluruh 

mapel 

 

Soal-soal sudah mulai 

ditulis dalam Bahasa 

Inggris 

Guru belum 

memberikan tes dalam 

bahasa Inggris 

Bank Soal masih perlu 

diupayakan 

6 Standar Sarana 

Prasarana 

Peningkatan sarana 

dan prasarana secara 

kuantitatif dan 

kualitatif 

Renovasi ruangan 

Aula dan 

pembangunan ruangan 

toilet baru 

Proyektor LCD 

terpasang di (tersedia 

untuk) semua kelas 

RSBI 

Ruang TRRC 

dibangun untuk guru 

bereksplorasi 

 

Aula belum 

terenovasi. 

Toilet-toilet baru 

sudah dibangun. 

Penambahan 

proyektor LCD sudah 

dilakukan 

Ruang TRRC sedang 

disiapkan pengadaan 

AC dan komputernya 

 

 

Kualitatif 

 

1. Target Program 

a.  Terdapat peningkatan kemampuan guru dalam pemahaman istilah, ekspresi, dan 

pernyataan matematis dan IPA dalam bahasa Inggris 

b. Terselenggaranya peer teaching dalam mata pelajaran MIPA dengan pengantar bahasa 

Inggris di antara para guru MIPA, minimal tiap guru 2 kali tampil. 

c. Terselenggaranya kegiatan real teaching mata pelajaran MIPA, masing-masing guru 

MIPA minimal tampail 1 kali.  

2. Realisasi Kegiatan 

a. Istilah, ekspresi, dan pernyataan matematis dan IPA didiskusikan dan dikaji fasilitator 

secara bersama-sama dengan para guru mapel MIPA, rata-rata 2 kali dalam sebulan. 



b. Dalam waktu 7-10 menit tiap-tiap guru melakukan peer teaching dalam topik terpilih 

di hadapan guru-guru lainnya yang sebidang. 

c. Guru-guru melakukan real teaching selama 2 jam pelajaran (terdapat 5 guru MIPA 

yang berkesempatan melaksanakan real teaching). 

3. Analisis Keunggulan 

a. Motivasi untuk mampu melakukan peer teaching sudah mulai tampak, sebagai respons 

guru terhadap tuntutan untuk mengajar di kelas RSBI 

b. Minat para guru dalam diskusi materi dan bagaimana penyampaiannya dalam bahasa 

Inggris tampak semakin meningkat, terutama terindikasi dengan adanya banyak 

pertanyaan, bukan saja tentang bagaimana istilah yang cocok digunakan dalam konteks 

yang relevan, melainkan juga munculnya ketertarikan guru pada stress, intonasi dan 

pronunciation-nya yang tidak bisa diperoleh lewat pelatihan bahasa Inggris umum. 

c. Prestasi siswa dalam tahun 2008/2009: 

(1) JuaraOlimpiade Sains tahun 08/09 tingkat kabupaten (Matematika ke-3, Fisika ke-

1 dan ke-3, Kimia  ke-1,2,3, Komputer ke-1 dan ke-2, Astronomi ke-1, Ekonomi 

ke-3, Kebumian ke-3) 

(2) Siswa Berprestasi  ke-1 tingkat provinsi 

(3) Speech contest ke-1 tingkat provinsi dan wakil Jabar ke tingkat Nasional (Syifa 

Silvia),  

(4) Prestasi dongeng, ngarang dan pidato ke-1 tingkat provinsi, seleksi paskibraka 

tingkat provinsi (Nurul Firdausa). 

(5) UN (Program IPA): Bahasa Indonesia rata-rata 6,79, Bahasa Ingggris 8,68, 

Matematika 8,98, Fisika 9,0, Kimia 9,14, Biologi 8,17,  

(6) UN (Program IPS): Bahasa Indonesia 6,77, Bahasa Inggris 8,81, Ekonomi 8,50, 

Matematika 9,34, Sosial 8,07, Geografi 8,17. 

(7) Kelulusan: 100% 

 

4. Analisis Kelemahan (Masalah) 

a. Guru-guru masih memerlukan banyak sekali kosa kata dalam bidang masing-masing 

yang perlu mereka ketahui padanannya dalam bahasa Ingggris. Selain kosa kata, 

kesulitan ini mencakup pula ekspresi, ungkapan, dan pernyataan yang sangat khas 

dalam masing-masing mata pelajaran MIPA. 

b. Akibat kekurangan dalam kemampuan memahami kosa kata, ekspresi, ungkapan, dan 

argumen dalam masing-masing mata pelajaran, para guru masih tampak kurang lancar 

dalam mengemukakan idenya di hadapan sejawatnya. 

c. Para guru sangat memerlukan frekuensi yang tinggi dalam diskusi dan kegiatan peer 

teaching untuk semakin meningkatkan kemampuan mereka dalam penyampaian materi 

dalam bahasa Inggris di depan kelas. 

d. Kesibukan para guru dalam kegiatan akademis mereka, membuat para guru tidak 

semuanya selalu hadir di setiap kegiatan pendampingan. 

 

5. Kesimpulan Hasil Pembinaan 

a. Kegiatan pendampingan dalam bentuk diskusi, ceramah, peer teaching, dan real 

teaching perlu dilakukan dengan frekuensi yang tinggi dan berkelanjutan. 

b. Diperlukan adanya kegiatan-kegiatan lain yang menciptakan academic atmosphere 

yang menunjang peningkatan kemampuan guru dalam mengajar. Misalnya seminar 

lokal dalam bahasa Inggris, English Days, Discussion on Mathematics, dan Discussion 

on Science. 

c. Diperlukan adanya kegiatan-kegiatan yang dapat membuat prestasi siswa lebih 

meningkat lagi. Misalnya studi banding siswa ke sekolah lain (sekolah bertaraf 



internasional) atau sekolah di luar negeri; seminar lokal antar kelas dalam bidang 

MIPA; pelatihan penulisan karya ilmiah; pelatihan internet dan TIK untuk siswa. 

 

 

Mengetahui  

Kepala Sekolah                                                      Koordinator Fasilitator 
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