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ABSTRAK 

Internasionalisasi pendidikan dalam sistem pendidikan Indonesia 
dilatarbelakangi masuknya Indonesia menjadi salah satu negara anggota WTO 
(World Trade Organiation) dan OECD (Organization for Economic Co-operation 
and Development). Sebagai salah satu anggota WTO, Indonesia dituntut untuk 
menyiapkan sumber daya manusianya agar mampu bersaing di dunia 
internasional. Sistem pendidikan Indonesia pun diharuskan untuk dapat mengikuti 
perkembangan IPTEK dan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang 
memiliki kompetensi unggul. Untuk dapat memenuhi tuntutan tersebut, sistem 
pendidikan Indonesia banyak melakukan perubahan dengan menerapkan inovasi 
pendidikan yang mengacu pada standar internasional. Munculnya Rintisan 
Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) merupakan salah satu bentuk perubahan 
dalam sistem pendidikan yang di dalamnya banyak diterapkan inovasi pendidikan 
yang mengacu pada standar pendidikan internasional. Penelitian bertujuan untuk 
memperoleh gambaran bentuk inovasi pendidikan di RSBI, dan mekanisme 
adaptasi murid dengan adanya pola pembelajaran yang baru. Serta mengetahui 
sejauh mana inovasi pendidikan dalam metode pembelajaran RSBI mampu 
meningkatkan kualitas output pendidikan.  

Peneliti menggunakan teori sistem Parsons dan teori difusi inovasi Rogers 
untuk menjelaskan fenomena RSBI sebagai bagian dari sistem pendidikan dan 
proses difusi inovasi pendidikan dalam RSBI. Tipe penelitian ini adalah deskriptif 
dengan menggunakan metode survey. Lokasi penelitian di SMA Negeri 15 
Surabaya sebagai salah satu SMA RSBI di Surabaya, dengan mengambil sampel 
secara random sebanyak 120 responden yang merupakan murid kelas XI dan XII 
SMA 15.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk-bentuk inovasi yang diterapkan 
dalam RSBI SMA 15 meliputi program-program pendidikan di sekolah seperti 
sister school dan tes ICAS. Metode belajar mengajar di kelas contohnya moving 
class, pengayaan materi dan penggunaan teknologi informasi dalam KBM . 
Fasilitas dan sarana prasarana fisik yang baru seperti WIFI, ruang multimedia, dan 
Laboratorium bahasa. Mayoritas responden tidak mengalami kesulitan dalam 
beradaptasi dengan adanya perubahan dalam model pendidikan RSBI, sehingga 
adaptasi peserta didik di SMA 15 tergolong tinggi. 
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