
ABSTRAK 
 

 Realitas untuk memenuhi tuntutan persaingan di dunia internasional 
menjadikan bangsa ini harus siap menghadapinya. Untuk dapat memenangi 
persaingan itu perlu persiapan serta kualitas sumberdaya manusia yang benar-benar 
matang, unggul dan berkualitas, dan dalam usaha untuk menyiapkan sumberdaya 
manusia yang berkualitas seperti itu peran pendidikan menjadi amat besar bahkan 
menjadi faktor yang utama. Tidak lepas dari fenomena globalisasi dan juga pengaruh 
besar dunia internasional yang melanda seluruh aspek kehidupan masyarakat, institusi 
pendidikan juga mencoba memenuhi kebutuhan akan tantangan tersebut sehingga 
muncul fenomena sekolah-sekolah nasional yang menggunakan standard 
internasional. Sehubungan dengan itu maka pemerintah membuat program sekolah 
nasional bertaraf internasional yang disingkat dengan SNBI. Kemunculan sekolah-
sekolah bertaraf internasional bukanlah menjadi masalah, karena tidak bisa dipungkiri 
bahwa Negara ini juga membutuhkan peningkatan kualitas pendidikan. Namun akan 
menjadi masalah ketika sebuah institusi sekolah tidak dapat secara optimal 
dimanfaatkan untuk mencerdaskan bangsa seperti yang tertera dalam Pasal 31 ayat 1 
dan 2.   
 Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini memfokuskan pada 
pemahaman masyarakat selaku orang tua murid mengenai Sekolah Nasional Bertaraf 
Internasional dalam hal ini adalah konsep pembelajaran, kurikulum, sarana prasarana, 
pembiayaan dan jaminan peningkatan mutu pedidikan dari pihak sekolah. Penelitian 
ini terfokus pada masyarakat karena pada akhirnya sebaik apapun konsep sebuah 
pendidikan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat 
yang akan menerima produk dari konsep tersebut agar masyarakat tidak dirugikan 
nantinya. Penelitian ini merupakan sebuah studi fenomenologi intersubjektivitas. 
Studi ini memungkinkan peneliti untuk memahami dan menginterpretasikan 
pengetahuan masyarakat dalam hal ini orang tua murid tentang konsep pendidikan 
sekolah nasional bertaraf internasional secara intersubjektif. 
 Penelitian ini menghasilkan temuan yang menggambarkan bahwa menurut 
pengetahuan masyarakat konsep sekolah bertaraf internasional yang ditawarkan oleh 
sebuah SNBI sangat bagus. Namun pada akhirnya mereka menganggap konsep 
sekolah tersebut kurang berjalan maksimal sehingga tidak jauh berbeda dengan 
sekolah yang tidak berstandar internasional. Pembiayaan yang tinggi menjadi 
keresahan, terkait tidak adanya transparansi pengalokasian dana. Namun keresahan itu 
belum dipahami sebagai sebuah praktik komersialisasi pendidikan seperti pemahaman 
masyarakat pada umumnya. 
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