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BAB 4
ANALISIS HASIL PENELITIAN

4.1. Profil Sekolah
Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Ambon

merupakan salah satu sekolah berstatus Negeri, yang
beralamat di jalan pantai Rumahtiga, Desa Rumahtiga,
kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Sekolah ini di
dirikan pada tahun 1979, dan pada saat ini memiliki, 1
orang kepala sekolah, 58 Orang guru mata pelajaran,
dan 25 pegawai sekolah. Saat ini SMA Negeri 3Ambon
dipimpin oleh Bapak. Drs. A. R. Tahalele, M.si dengan
status akreditasi A. Sekolah ini adalah sekolah pernah
merasakan konflik bahakan sampai di bakar oleh
orang-orang yang tidak bertanggung jawab, semua ini
terjadi karena sekolah ini berada pada lingkungan
konflik.

Siswa-siswi yang berada pada sekolah ini adalah
sebagian besar ada pada lingkungan konflik, sehingga
konflik masih melekat pada sekolah ini, baik terhadap
lingkungan sekolah bahkan di lingkungan masyarakat,
dampak dari konflik ini masih terasa oleh siswa sampai
dengan saat ini dimana masih ada stigma orang katong
dan orang dong, ini berarti dalam aktifitas siswa diluar
kegiatan belajar nampak pemilah antara orang katong
dan orang dong itu terasa dengan adanya in-group,
kebaikan ditunjukan hanya pada masing-masing orang
dong dan katong, bahkan sering terjadinya perkelahian
antara individu dan indivdu sampai pada tingkat
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Validasi
Desain

kelompok, tingkat kelas dengan kelas dan sampai pada
tawuran.

4.2. Prosedur PengembanganModel Ekstra
kurikuler di SMA Negeri3 Ambon.

Model pengembangan yang dipakai dalam
penelitian ini yaitu menggunakan model pengembangan
Borg and Gall (1983).Kegiatan yang peneliti lakukan
hanya terbatas pada tahap pengembangan sajadengan
mengunakan program Ekstra kurikuler.

Penjelasan alur pengembangan Ekstra kurikuler
sebagai program pendidikan perdamain di SMA Negeri
3 Ambon:
4.3. Potensi dan Masalah
4.3.1 Potensi dan masalah

Tahap ini merupakan tahap studi pendahuluan.
Peneliti melakukan studi pendahuluan pada SMA
Negeri 3 Ambon, antara lain observasi, kemudian pada
tahap ini peneliti menyebarkan alat ukur berupa
permendiknas no 39 tahun 2008, sebagai acuan dalam
membangun model pembinaan siswa yang telah
diterapkan sekolah selama ini. Dalam tahap studi
pendahuluanyang merupakan kegiatan research and
information collecting memiliki dua kegiatan utama,
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yaitu studi literatur (pengkajian pustaka dan hasil
penelitian terdahulu) dan studi lapangan.Kajian
pustaka yang dipakai dalam penelitian ini yaitu peneliti
mengkaji program ekstra kurikuler sebagai pendidikan
perdamaian. Peneliti menggunakan instrumen
wawancara dan kegiatan seminar sebagai pengumpulan
data dalam mendapatkan potensi dan dan masalah
sebagai berikut :

4.3.2 Potensi SMA Negeri 3 Ambon
Sekolah SMU Negeri 3 Ambon adalah sekolah

yang memeliki akreditas A dan mengacu pada
Kurikulum KTSP. Sekolah ini juga memeliki beberapa
potensi seperti potensi pada Guru, fasilitas, program
ekstra kurikuler, dan potensi pada siswa
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A. Potensi pada Guru
Sekolah SMA Negeri 3 Ambon memeliki beberapa tenaga guru yang profisional pada

pengembangan kurikulum KTSP sesuai dengan konteks masalah yang dihadapi sekolah dalam
meningkatkan pendidikan perdamaian di kelas sesuai dengan acuan pada Silabus dan RPP.
B. Silabus

Tabel 2.4 Silabus Mata Pelajaran PPKN
SMA Negeri 3 Ambon

SILABUS  PEMBELAJARAN

Nama Sekolah : SMA Negeri 3 Ambon
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas / Semester : X / 1
Standar Kompetensi : 3. Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan dan perlindungan Hak Asasi

Manusia (HAM)

Kompetensi Dasar Materi
Pembelajaran

Nilai Budaya
Dan Karakter

Bangsa

Kewirausahaan/
Ekonomi Kreatif

Kegiatan
Pembelajaran

Indikator Pencapaian
Kompetensi Penilaian Alokasi

Waktu
Sumber
Belajar

3.1 Menganalisi
s upaya
pemajuan,
penghormata
n, dan
penegakan

pemajuan,
penghormatan,
dan penegakan
HAM
o Pengertian dan

macam-

 Religius,
jujur,
toleransi,
disiplin, kerja
keras,
mandiri,

 Percaya diri
(keteguhan
hati, optimis).
 Berorientasi

pada tugas
(bermotivasi,

Mengkaji dari
berbagai pustaka
(buku paket dan
sumber lain)
tentang
pengertian,

 Menganalisis
upaya
pemajuan,
penghormatan,
dan penegakan
HAM yang

o Non tes:
Performa
nce tes
(tugas
kelompok
/

2 x 45  Buku
Kewarganeg
araan Esis
Kelas X,
karangan
Dra. Retno
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Kompetensi Dasar Materi
Pembelajaran

Nilai Budaya
Dan Karakter

Bangsa

Kewirausahaan/
Ekonomi Kreatif

Kegiatan
Pembelajaran

Indikator Pencapaian
Kompetensi Penilaian Alokasi

Waktu
Sumber
Belajar

HAM macam HAM
o Upaya

pemerintah
dalam
menegakan
HAM

o Instrumen atau
dasar hukum
yang mengatur
HAM

o Peran
masyarakat
dalam
menegakan
HAM

demokratis,
rasa ingin
tahu,
semangat
kebangsaan,
cinta tanah
air,
menghargai
prestasi,
bersahabat,
cinta damai,
gemar
membaca,
peduli
lingkungan,
peduli sosial,
tanggung
jawab

tekun/tabah,
bertekad,
enerjik).
 Pengambil

resiko (suka
tantangan,
mampu
memimpin)
 Orientasi ke

masa depan
(punya
perspektif
untuk masa
depan)

macam- macam
instrumen HAM

Mendiskusikan
artikel tentang
upaya pemajuan,
penghormatan,
dan penegakan
HAM yang
dilakukan
pemerintah,
individu dan
masyarakat

dilakukan
pemerintah

 Menentukan
instrumen HAM
nasional

 Mendeskripsika
n upaya
pemajuan,
penghormatan,
dan penegakan
HAM yang
dilakukan oleh
individu dan
masyarakat

individu)
o Tes

tertulis
(Uraian,
pilihan
ganda,
bentuk
lainnya)

o Presentasi

Listyarti

 Fakih
Mansour,
Antonius M.
Indrianto, Eko
Prasetyo,
(2003),
Menegakkan
Keadilan dan
Kemanusiaan,
Pogunglor C-
145,
Yogyakarta:
Insist Press.
 Mansyur

Effendi, (
1993), HAM,
Jakarta, GI

3.2 Mendeskrips
ikan
instrumen
hukum dan
peradilan

instrumen hukum
dan peradilan
internasional
HAM
o Instrumen

 Religius,
jujur,
toleransi,
disiplin, kerja
keras,

 Percaya diri
(keteguhan
hati, optimis).
 Berorientasi

pada tugas

Mengkaji
beberapa
literatur dan
sumber bacaan
tentang

 Mendeskripsika
n instrumen
HAM
internasional

o Non tes:
Performa
nce tes
(tugas
kelompok

2 x 45
 Buku

Kewarganega
raan Esis
Kelas X,
karangan
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Kompetensi Dasar Materi
Pembelajaran

Nilai Budaya
Dan Karakter

Bangsa

Kewirausahaan/
Ekonomi Kreatif

Kegiatan
Pembelajaran

Indikator Pencapaian
Kompetensi Penilaian Alokasi

Waktu
Sumber
Belajar

internasional
HAM

HAM
Internasional

o Kasus –kasus
pelanggaran
HAM
internasional

o Proses dan
sanksi
pelanggaran
HAM pada
Peradilan
Internasional

mandiri,
demokratis,
rasa ingin
tahu,
semangat
kebangsaan,
cinta tanah
air,
menghargai
prestasi,
bersahabat,
cinta damai,
gemar
membaca,
peduli
lingkungan,
peduli sosial,
tanggung
jawab

(bermotivasi,
tekun/tabah,
bertekad,
enerjik).
 Pengambil

resiko (suka
tantangan,
mampu
memimpin)
 Orientasi ke

masa depan
(punya
perspektif
untuk masa
depan)

instrumen hukum
dan peradilan
internasional
HAM serta
menunjukkan
bentuk
pelanggaran
HAM
internasional

 Menunjukkan
bentuk
pelanggaran
HAM
internasional

 Mendeskripsika
n peradilan
HAM
internasional

/
individu)

o Tes
tertulis
(Uraian,
pilihan
ganda,
bentuk
lainnya)

o Presentasi

Dra. Retno
Listyarti

 Aturan HAM
Internasional

Mengetahui,
Kepala Sekolah.........

(...........................................................)
NIP / NIK : ....................................

..........., ............................ 20.....
Guru Mapel PKN.

(.......................................................)
NIP / NIK : ..................................
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4.3.3 Potensi pada program ekstra kurikuler
Pengembangan diri adalah kegiatan yang

bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta
didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri
sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, setiap peserta
didik sesuai dengan kondisi SMA Negeri 3 Ambon
Kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui:
1. Kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan

dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial,
belajar, dan pembentukan karier peserta didik.
Pengembangan diri bagi peserta didik SMA Negeri 3
Ambon terutama ditujukan untuk pengembangan
kreativitas dan bimbingan karier.

2. Kegiatan Pengembangan Pribadi dan Kreatifitas
siswa dilaksanakan melalui kegiatan ekstra
kurikuler, yang mencakup Kegiatan:
 Keagamaan/BTAQ (Rohani Islam, Rohani Kristen

, Katholik dan Hindu)
 keolahragaan ( bulu tangkis, bola basket, bola
dan voly)
 kepemimpinan (Latihan Dasar Kepeminpinan

Siswa/LDKS, Paskibra , Palang Merah Remaja
dan Pramuka)
SMA Negeri 3 Ambon dalam Melaksanakan

kegiatan non akademik melakukan kegiatan
pengembangan diri yang di pilih oleh peserta didik di
antaranya beberapa kegiatan pengembangan diri yang
dilkasanakan oleh sekolah ini adalah :



50

Tabel 3.4
Program Ekstra kurikuler SMA Negeri 3 Ambon

No

No Bidang/Jenis
Kegiatan Ekstra
kurikuler

Sarana dan sarana
pendukung

Ketersediaan
di satuan

pendidikan Keterangan

Ya Tidak

I
I Bidang
Pengembangan
IPTEK




1
Kelompok
Pembinaan OSN

-Geudung Pembinaan
OSIS
- Guru pembinaa



2
Kelompok
Cerdas Cermat

-Perpustakan 

II Bidang Olahraga

1
Kelompok
Basket

- Lapangan Basket
- Guru Olahraga



2
Kelompok karate -Lapangan karate

- guru karate


3
kelompok
Taekondow

-lapangan
- guru Taekondo



III Bidang Seni

1 Kelompok
Cheeleders

Lapangan
Guru penari



2 Kelompok
Paduan Suara

Alat musik
guru penyanyi

 

IV

Bidang
Pembinaan
Ahlak, Sosial
dan
Kemasyarakatan

1 Kelompok PMR Termasuk dalam
organisasi pemerintah
daerah



2 Kelompok
Pramuka

Termasuk dalam
organisasi pemerintah
daerah



3 Kelompok
Paskibra

Atribut dan pakian 

4 DLL
Sosialisai terkait
dengan perkembangan
Pendidikan perdamaian



V Bidang
Kewirausahaan

Kelompok
Koperasi Siswa

Rungan koperasi
Dana dari sekolah dan
pemerintah
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C. Potensi pada fasilitas
SMA Negeri 3 memeliki perpustakaan yang

memadai dan buku-buku pelajaran yang di berikan
oleh Dinas Pendidikan dan sekolah SMA Negeri 3
Ambon adalah satu-satunya sekolah yang di benahi
pasca konflik dengan menggunakan sistem IT di setiap
kelas, memeliki beberapa Leb biologi, leb IT, leb Kimia
leb fisika dan 1 ruangan serbaguna dengan daya
tampung sebanyak 200 orang

D. Potensi pada aturan
Sekolah SMU Negeri 3 Ambon memeliki aturan

kepada siswa yang namanya 10 Budaya malu sebagai
berikut :
1. Absen
2. Terlambat
3. Lompat pagar
4. Bolos
5. Tawuran
6. Mengotori lingkungan sekolah
7. Mengotori sarana dan prasarana sekolah
8. Tidak berdisiplin berpakian tidak mengejarkan

tugas
9. Tidak mengaplikasikan 5S

- Senyum,Sopan, Sapa, santun, Salam
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Tabel 4.4
Kategori Tata Tertib Sekolah SMA Negeri 3 Ambon
No Klas Jenis Pelanggaraan Keterangan skor

ya tidak
1 Berkelahi melibatkan pihak luar 

2 Berkelahi di lingkungan sekolah 

3 Tawuran 

4 Pemalsuan dokumen
sekolah/Ijazah/rapot



5 Membawa bacaan,gambar,vcd
porno



6 Membawa, mengedarkan,
memakai NAPZA atau MIRAS di
sekolah



5 Melakukan tindak sosial,
pelecehan



6 Menganiaya
guru/karyawan/wati/teman dan
menimbulkan cidera.



7 Berurusan dengan pihak
berwajib karena tindak kriminal



8 Berkata tidak sopan pada guru
dan kepada teman



9 Membawa/bermain permainan
berindikasi perjudian di
lingkungan sekolah



10 Mencuri di lokasi sekolah ( yang
sifatnya mengarah kriminal)



11 Memalsu tanda tangan Kepala
Sekolah/guru/karyawan



12 Berkelahi sesama teman/siswa 

13 Membuat makar dengan isu
SARA



15 Tidak mengikuti ekstra wajib 10
Budaya Malu Kepanduan



16 Meminta uang teman/NARGET
(secara paksa disertai ancaman)



17 Mengambil/menukar buku
perpustakaan sekolah milik
teman
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Tabel 5.4
Skor Pada Tingkat Tata Tertib Sekolah Yang

Dilanggar

No Skor Tindakan Sangsi Pelaksana

1 03-10 Teguran I Peringatan
lesan

Guru
bersangkuan

2 11-20 Teguran II Peringatan
tertulis
tembusan orang
tua

Wali kelas

3 21-35 Sangsi I Pernyataan
tertulis orang
tua hadir di
sekolah

Wali kelas dan
BK

4 36-55 Sangsi II Skorsing 3 hari
wajib hadir di
sekolah

BK

5 56-75 Sangsi III Skorsing 6 hari
wajib hadir di
sekolah

BK

6 76-100 Sangsi III Tidak naik
kels/lulus

Kepala
Sekolah,wali
kelas dan BK

7 >200 Sangsi IV Disarankan
mengundurkan
diri

Kepala Sekolah

4.3.4 Masalah
Sekolah SMA Negeri 3 Ambon adalah sekolah

yang pernah merasakan pahitnya konflik yang terjadi
pada lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar
sekolah, sehingga seringkali mempengaruhi hubungan
majemuk terhadap siswa di sekolah, akibat dari rasa
trauma yang dirasakan siswa. Konflik berskala besar
sudah tidak ada lagi di SMA Negeri 3 Ambon akibat dari
adanya aturan-aturan yang ditetapkan oleh sekolah
dan kurikulum KTSP yang bertujuan untuk
meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian,
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akhlak mulia, yang selalu diterapkan didalam kelas
hanya pada mata pelajaran agamadan
kewarganegaraan yang menjadi acuan pada Silabi dan
RPP.

Tabel 6.4
Kategori Tata Tertib Sekolah SMA Negeri 3 Ambon
No Klas Jenis Pelanggaraan Keterangan skor

ya tidak
1 Berkelahi melibatkan pihak luar 

2 Berkelahi di lingkungan sekolah 
3 Tawuran 

4 Pemalsuan dokumen
sekolah/Ijazah/rapot



5 Membawa bacaan,gambar,vcd
porno



6 Membawa, mengedarkan,
memakai NAPZA atau MIRAS di
sekolah



5 Melakukan tindak sosial,
pelecehan



6 Menganiaya
guru/karyawan/wati/teman dan
menimbulkan cidera.



7 Berurusan dengan pihak
berwajib karena tindak kriminal



8 Berkata tidak sopan pada guru
dan kepada teman



9 Membawa/bermain permainan
berindikasi perjudian di
lingkungan sekolah



10 Mencuri di lokasi sekolah ( yang
sifatnya mengarah kriminal)



11 Memalsu tanda tangan Kepala
Sekolah/guru/karyawan



12 Berkelahi sesama teman/siswa 

13 Membuat makar dengan isu
SARA



15 Tidak mengikuti ekstra wajib 10
Budaya Malu Kepanduan



16 Meminta uang teman/NARGET
(secara paksa disertai ancaman)



17 Mengambil/menukar buku
perpustakaan sekolah milik
teman
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Tabel 7.4
Skor Pada Tingkat Tata Tertib Sekolah Yang

Dilanggar
No Skor Tindakan Sangsi Pelaksana
1 03-10 Teguran I Peringatan

lesan
Guru
bersangkuan

2 11-20 Teguran II Peringatan
tertulis
tembusan orang
tua

Wali kelas

3 21-35 Sangsi I Pernyataan
tertulis orang
tua hadir di
sekolah

Wali kelas dan
BK

4 36-55 Sangsi II Skorsing 3 hari
wajib hadir di
sekolah

BK

5 56-75 Sangsi III Skorsing 6 hari
wajib hadir di
sekolah

BK

6 76-
100

Sangsi III Tidak naik
kels/lulus

Kepala
Sekolah,wali
kelas dan BK

7 >200 Sangsi IV Disarankan
mengundurkan
diri

Kepala Sekolah

Sesuai dengan permendiknas No 39 tahun 2008
tentang pembinaan siswa terlampir jenis kegiatan
pembinaan No 4 poin c tentang Pembinaan prestasi
akademik, seni, dan/atau olahraga sesuai bakat dan
minat, antar lain : Mengikuti kegiatan workshop,
seminar, diskusi panel yang bernuansa ilmu
pengetahuan dan teknologi (iptek)



56

Tabel 8.4
Program Ekstra kurikuler SMA Negeri 3 Ambon

No

No Bidang/Jenis
Kegiatan Ekstra
kurikuler

Sarana dan sarana
pendukung

Ketersediaan
di satuan

pendidikan Keterangan

Ya Tidak

I
I Bidang
Pengembangan
IPTEK




1
Kelompok
Pembinaan OSN

-Geudung Pembinaan
OSIS
- Guru pembinaa



2
Kelompok
Cerdas Cermat

-Perpustakan 

II
Bidang Olahraga 

1
Kelompok
Basket

- Lapangan Basket
- Guru Olahraga



2
Kelompok karate -Lapangan karate

- guru karate


3
kelompok
Taekondow

-lapangan
- guru Taekondo



III Bidang Seni

1 Kelompok
Cheeleders

Lapangan
Guru penari



2 Kelompok
Paduan Suara

Alat musik
guru penyanyi

 

IV

Bidang
Pembinaan
Ahlak, Sosial
dan
Kemasyarakatan

1 Kelompok PMR Termasuk dalam
organisasi pemerintah
daerah



2 Kelompok
Pramuka

Termasuk dalam
organisasi pemerintah
daerah



3 Kelompok
Paskibra

Atribut dan pakian 

4 DLL
Sosialisai terkait
dengan perkembangan
Pendidikan perdamaian



V Bidang
Kewirausahaan

Kelompok
Koperasi Siswa

Rungan koperasi
Dana dari sekolah dan
pemerintah
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4.4 Pengumpulan Data
Pada tahap ini peneliti mulai menyusun rencana

serta strategi yang nantinya akan digunakan dalam
penyelesaian permasalahan serta menentukan tujuan
yang hendak dicapai didalam setiap tahapan. Dalam
menganalisis proses pembinaan siswa di Sekolah
Menengah Atas Negeri 3 Ambon dilakukan dengan
observasi, wawancara, dan kegiatan seminar dengan
topik pendidikan perdamain. Sebagai proses
mendapatkan data tentang permasalahan yang ada
pada sekolah SMA Negeri 3 Ambon

4.5. Visi Misi dan Tujuan SMA Negeri 3 Ambon
4.5.1. Visi

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang
Berakhlak Mulia yang Mampu Bersaing Secara Global

1.5.2.Misi
1. Menciptakan suasana yang kondusif untuk

mengembangkan potensi siswa melalui
penekanan pada penguasaan kompetensi bidang
ilmu pengetahuan dan teknologi serta Bahasa
Inggris.

2. Meningkatkan penguasaan Bahasa Inggris
sebagai alat komunikasi dan alat untuk
mempelajari pengetahuan yang lebih luas.

3. Meningkatkan frekuensi dan kualitas kegiatan
siswa yang lebih menekankan pada
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
serta keimanan dan ketakwaan yang menunjang
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proses belajar mengajar dan
menumbuhkembangkan disiplin pribadi siswa.

4. Menumbuhkembangkan nilai-nilai ketuhanan
dan nilai-nilai kehidupan yang bersifat universal
dan mengintegrasikannya dalam kehidupan

5. Menerapkan manajemen partisipatif dengan
melibatkan seluruh warga sekolah, Lembaga
Swadaya Masyarakat, stake holders dan instansi
serta institusi pendukung pendidikan lainnya.
Tujuan :

1. Tahun 2014 siswa memiliki kompetensi
penguasaan konsep untuk seluruh mata
pelajaran secara komprehensif dan benar
sehingga mampu berkompetisi ditingkat nasional
dan tahun 2012 mampu berkompetisi di tingkat
internasional

2. Tahun 2014 siswa mampu menciptakan suasana
yang nyaman pada sekolah dan memeliki nilai-
nilai tolerasi

3. Tahun 2014 siswa mampu membangun
kebiasaan yang aktif untuk mencari informasi
menggunakan teknologi informasi.

4. Tahun 20014 sekolah memiliki sarana dan
prasarana penunjang sebagai sekolah model
PBLK dan PBM yang lengkap.

4.6. Pedoman Program Pendidikan Perdamain di
SMA Negeri 3 Ambon

Dalam mewujudkan pendidikan perdamaian di
sekolah SMA Negeri 3 Ambon sebagai pimpinan
sekolah, kepala sekolah meginstruksikan kepada
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wakasek kurikulum bahwa perlu adanya aturan tata
tertib yang diwajibkan untuk siswa mentati dan tidak
boleh dilanggar jika dilanggar maka di kenakan sangsi
yang sesuai dengan pedoman tata tertib sebagai
berikut:

Tabel 9.4
Kategori Tata Tertib Sekolah SMA Negeri 3 Ambon
No Klas Jenis Pelanggaraan Keterangan Skor

ya tidak
1 Berkelahi melibatkan pihak luar 

2 Berkelahi di lingkungan sekolah 
3 Tawuran 

4 Pemalsuan dokumen
sekolah/Ijazah/rapot



5 Membawa bacaan,gambar,vcd
porno



6 Membawa, mengedarkan,
memakai NAPZA atau MIRAS di
sekolah



5 Melakukan tindak sosial,
pelecehan



6 Menganiaya
guru/karyawan/wati/teman dan
menimbulkan cidera.



7 Berurusan dengan pihak
berwajib karena tindak kriminal



8 Berkata tidak sopan pada guru
dan kepada teman



9 Membawa/bermain permainan
berindikasi perjudian di
lingkungan sekolah



10 Mencuri di lokasi sekolah ( yang
sifatnya mengarah kriminal)



11 Memalsu tanda tangan Kepala
Sekolah/guru/karyawan



12 Berkelahi sesama teman/siswa 

13 Membuat makar dengan isu
SARA



15 Tidak mengikuti ekstra wajib 10
Budaya Malu Kepanduan



16 Meminta uang teman/NARGET
(secara paksa disertai ancaman)



17 Mengambil/menukar buku
perpustakaan sekolah milik
teman
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Tabel 10.4
Skor Pada Tingkat Tata Tertib Sekolah Yang

Dilanggar
No Skor Tindakan Sangsi Pelaksana
1 03-10 Teguran I Peringatan lesan Guru bersangkuan

2 11-20 Teguran II Peringatan
tertulis tembusan
orang tua

Wali kelas

3 21-35 Sangsi I Pernyataan
tertulis orang tua
hadir di sekolah

Wali kelas dan BK

4 36-55 Sangsi II Skorsing 3 hari
wajib hadir di
sekolah

BK

5 56-75 Sangsi III Skorsing 6 hari
wajib hadir di
sekolah

BK

6 76-100 Sangsi III Tidak naik
kels/lulus

Kepala Sekolah,wali
kelas dan BK

7 >200 Sangsi IV Disarankan
mengundurkan
diri

Kepala Sekolah

Sekolah SMU Negeri 3 Ambon memeliki aturan
kepada siswa yang namanya 10 Budaya malu sebagai
berikut :

1. Absen
2. Terlambat
3. Lompat pagar
4. Bolos
5. Tawuran
6. Mengotori lingkungan sekolah
7. Mengotori sarana dan prasarana sekolah
8. Tidak berdisiplin berpakian tidak mengejarkan

tugas
9. Tidak mengaplikasikan 5S
Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun
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Dari hasil kajian wawancara, dan kajian
lapangan diperoleh faktor kekuatan dan kelemahan
(IFAS), serta peluang dan ancaman (EFAS) sebagai
berikut :
A. Kurikulum

No
IFAS

Kekuatan

1. Kurikulum yang dikembangkan mengacu pada KTSP.

Kelemahan

1. Sekolah belum melakukan program ekstra kurikuler sebagai pedidikan
perdamaian

2. Tatatertib  sekolah yang sebagai hidup berpura-pura dalam kemajemukan

4. Sekolah belum mempunyai tim khusus untuk pembuatan ekstra kurikuler
yang sesuai dengan kebutuhan siswa dalam mewujtkan pendidikan
perdamaian

EFAS

Peluang
1. Persiapan sekolah model PBLK ada kesempatan bagi sekolah untuk

merevisi kurikulum.
2. Meningkatkan kendali mutu pelaksanaan kurikulum sebagai upaya

menjamin agar kualitas lulusan sesuai dengan kompetensi yang
ditetapkan.

Ancaman

1. Terbatasnya pemahaman konsep pendidikan perdamaian

2. Sekolah SMA Negeri 3 berada di lingkungan pasca konflik

B.  Guru
No

IFAS
Kekuatan

1. Kualitas layanan terhadap siswa yang optimal.

2. Pedindikan perdamain berada pada acuan Silabus dan RPP

3. Tenaga pendidik yang mempunyai dedikasi tinggi terhadap pendidikan
perdmaian, sehingga dalam menjalankan tugas mempunyai rasa tanggung
jawab untuk meberikan rasa aman dan nyaman.

Kelemahan
1. Terbatasnya pemahaman konsep pendidikan pendidikan perdamaian yang

hanya pada referensi buku panduan dari Dinas Pendidikan
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2. Tidak ada program ekstra kurikuler yang dijadikan sebagai pendidika
perdamaian

3. Tidak ada pembinaan bagi guru tentang ekstra kurikuler sebagai
pendidikan perdamaian. Sehingga yang paling memahami pendidikan
perdmaian ini hanya sebatas guru mata pelajaran Kewarganegaraan dan
Pendidikan agama

EFAS

Peluang
1. Kerjasama dengan lingkunga di sekitar sekolah dalam rangka

pengembangan pendidikan perdamaian (kerja bakti masal
2. Pertemuan Rutin dengan orang tua siswa

Ancaman
1. Terbatasnya pemahaman tentang konsep pendidikan pendidikan

perdamaian pada guru-guru mata pelajaran lain
2. Tidak ada program ekstra kurikuler sebagai pendidikan perdamaian

C. Siswa
No

IFAS
Kekuatan

1. Penerimaan siswa baru terhadap semua agama

2. Seimbang antara Jumlah siswa yang beragama kristen dan beragama
Islam

3. Siswa-siswi SMA Negeri 3 Ambon terdiri dari 4 agama

Kelemahan

1. siswa tidak memahami konsep pendidikan perdamaian.

2. Beberapa siswa masih mearsakan trauma pasca konflik yang terjadi.
3. Adanya blok-blok pada lingkungan tempat tinggal siswa yang

mempengaruhi siswa.
EFAS

Peluang
1. Sebagian siswa mendukung penyelenggaraan proses pendidikan

perdamaian
2. Kesempatan bagi siswa mengembangkan bakat dan minat pada kegiatan

ekstra kurikuler
Ancaman

1. Pemahaman konsep siswa tentang pendidikan perdamaian, dipengaruhi
oleh lingkungan masyarakatdan dengan adanya trauma konflik pada siswa

2. Kerjasama orang tua dan siswa yang kelihatannya kurang baik
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D. Fasilitas
No IFAS

Kekuatan
1. Buku-buku penunjang yang cukup memadai

2. Ruang kelas dan gedung serbaguna yang nyaman bagi siswa

3. Memeliki ruangan IT
Kelemahan

1. Sebagian guru belum terlalu paham dalam mengakseskan IT

2. Fasilitas terbatas mengembangkan ekstra kurikuler
EFAS

Peluang
1. Biaya dari Pemerintah Kota Ambon untuk program ekstra kurikuler

2. Tenaga kependidikan yang terampil menjaga fasilitas sekolah

Ancaman
1. Kebijakan pemerintah yang sewaktu-waktu bisa berubah.
2. Biaya dari pemerintah yang seringkali terlamabat

4.7 Hasil Analisis SWOT Terhadap Pengembangan
Model Ekstra kurikuler Sebagai Pendidikan
Perdamaian

A. Kurikulum
IFAS

No
Elemen SWOT

Bobot Skor Total SkorKekuatan

1.
Kurikulum yang
dikembangkan mengacu
pada KTSP.

1 5 5

Total Skor 1 5 5
Kelemahan

2.

Sekolah belum
melakukan program
ekstra kurikuler sebagai
pedidikan  perdamaian

0,4 3 1,2

3.
Tatatertib  sekolah yang
sebagai hidup berpura-
pura dalam kemajemukan

0,2 3 0,6

4.

Sekolah belum
mempunyai tim khusus
untuk pembuatan ekstra
kurikuler yang sesuai
dengan kebutuhan siswa
dalam mewujtkan
pendidikan perdamaian

0,4 2 0,8

Total Skor 1 2,6
Total Skor Akhir

(Kekuatan-Kelemahan)
5 2,6 2,4
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EFAS
No Elemen SWOT Bobot Skor Total

Skor
Peluang

1. Persiapan sekolah model PBLK ada
kesempatan bagi sekolah untuk
merevisi kurikulum.

0,7 4 2,8

2. Meningkatkan kendali mutu
pelaksanaan kurikulum sebagai
upaya menjamin agar kualitas
lulusan sesuai dengan kompetensi
yang ditetapkan.

0,3 3 0,9

Total Skor 1 3,7
Ancaman

1. Terbatasnya pemahaman konsep
pendidikan perdamaian

0,5 3 1,5

2. Sekolah SMA Negeri 3 berada di
lingkungan pasca konflik

0,5 3 1,5

Total Skor 1 3

Total Skor
(Peluang-Ancaman)

5 3 2

IFAS EFAS

KATEGORI SUB TOTAL KATEGORI SUB
TOTAL

Kekuatan (S) 5 Peluang (O) 3,7

Kelemahan (W) 2,4 Ancaman
(T)

2

TOTAL (S-W) 2,6 TOTAL
(O-T)

1,7
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B.Guru
IFAS
No

Elemen SWOT
Bobot Skor Total SkorKekuatan

1.
Kualitas layanan
terhadap siswa yang
optimal.

0,2 3 0,6

2.
Pedindikan perdamain
berada pada acuan
Silabus dan RPP

0,5 5 2,5

3.

Tenaga pendidik yang
mempunyai dedikasi
tinggi terhadap
pendidikan perdmaian,
sehingga dalam
menjalankan tugas
mempunyai rasa
tanggung jawab untuk
meberikan rasa aman
dan nyaman.

0,3 5 1,5

Total Skor 1 4,6
Kelemahan

1. Sekolah belum 0,0 3 0,0

KELEMAHAN KEKUATAN

ANCAMAN

PELUANG

1. Mempersiapkan
standar acuan
dalam
mengembagkan
model sekolah
PBKL

2. Menjalin kerja
sama
(Rutin/Terjadwal)
dengan sekolah
lain dalam
meningkatkan
pendidikan
perdamaian

3. Perluh
mengahdirkan
instansi terkait
pendidikan
perdamain
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melakukan program
ekstra kurikuler sebagai
pedidikan  perdamaian

2.
Tatatertib  sekolah yang
sebagai hidup berpura-
pura dalam kemajemukan

0,5 3 2,5

3.

Sekolah belum
mempunyai tim khusus
untuk pembuatan ekstra
kurikuler yang sesuai
dengan kebutuhan siswa
dalam mewujtkan
pendidikan perdamaian

0,5 3 2,5

Total Skor 1 5
Total Skor Akhir

(Kekuatan-Kelemahan)
4,6 5 -0,4

EFAS
No Elemen SWOT Bobot Skor Total

Skor
Peluang

1. Persiapan sekolah model PBLK ada
kesempatan bagi sekolah untuk
merevisi kurikulum.

0,7 4 2,8

2. Meningkatkan kendali mutu
pelaksanaan kurikulum sebagai
upaya menjamin agar kualitas

0,3 3 0,9

Total Skor 1 3,7

Ancaman

1. Terbatasnya pemahaman konsep
pendidikan perdamaian

0,5 4 2

2. Sekolah SMA Negeri 3 berada di
lingkungan pasca konflik

0,5 5 2,5

Total Skor 1 4,5
Total Skor

(Peluang-Ancaman)
3,7 4,5 -0,8

IFAS EFAS

KATEGORI SUB TOTAL KATEGORI SUB
TOTAL

Kekuatan (S) 4,6 Peluang (O) 3,7

Kelemahan (W) -0,4 Ancaman (T) 5

TOTAL (S-W) 7,7 TOTAL
(O-T)

-0,8
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C.Siswa
IFAS

No
Elemen SWOT

Bobot Skor Total SkorKekuatan
1. Penerimaan siswa baru

terhadap semua agama
0,4 5 2

2. Seimbang antara Jumlah
siswa yang beragama
kristen dan beragama
Islam

0,3 3 0,9

3. Siswa-siswi SMA Negeri 3
Ambon terdiri dari 4
agama

0,3 5 1,5

Total Skor 1 4,4
Kelemahan

1. siswa tidak memahami
konsep pendidikan
perdamaian.

0,3 3 0,0

2. Beberapa siswa masih
mearsakan trauma pasca
konflik yang terjadi.

0,2 3 1,5

3. Adanya blok-blok pada
lingkungan tempat
tinggal siswa yang
mempengaruhi siswa.

0,5 3 1,5

Total Skor 1 3
Total Skor Akhir

(Kekuatan-Kelemahan)
4,4 3 1,4

KELEMAHAN KEKUATAN

PELUANG

ANCAMAN

1. Perluh membuat
suatu program
silabus dan RPP
dalam
mengembangkan
kegiatan
ektrakurikuler
sebagai
pendidikan
perdamaian
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EFAS
No Elemen SWOT Bobot Skor Total

Skor
Peluang

1. Sebagian siswa mendukung
penyelenggaraan proses
pendidikan perdamaian

0,4 3 1,2

2. Kesempatan bagi siswa
mengembangkan bakat dan
minat pada kegiatan ekstra
kurikuler

0,6 5 3

Total Skor 1 4,2

Ancaman

3. Pemahaman konsep siswa
tentang pendidikan
perdamaian, dipengaruhi
oleh lingkungan
masyarakatdan dengan
adanya trauma konflik pada
siswa

0,7 4 2,8

4. Kerjasama orang tua dan
siswa yang kelihatannya
kurang baik

0,3 2 O,6

Total Skor 1 3,4

Total Skor
(Peluang-Ancaman)

5 3,4 2,6

IFAS EFAS

KATEGORI SUB TOTAL KATEGORI SUB
TOTAL

Kekuatan (S) 4,4 Peluang (O) 4,2

Kelemahan (W) 1,4 Ancaman
(T)

3,4

TOTAL (S-W) 3 TOTAL
(O-T)

1,3



69

5

4

3

2

1 (1,3.3)

-1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5
-1

-2

-3

-4

-5

D.Fasilitas
IFAS
No

Elemen SWOT
Bobot Skor Total SkorKekuatan

1. Buku-buku penunjang
yang cukup memadai

0,4 4 1,6

2.
Ruang kelas dan gedung
serbaguna yang nyaman
bagi siswa

0,3 3 0,9

3. Memeliki ruangan IT 0,3 3 0,9
Total Skor 1 3,4
Kelemahan

1.
Sebagian guru belum
terlalu paham dalam
mengakseskan IT

0,2 4 0,0

2.
Fasilitas terbatas
mengembangkan ekstra
kurikuler

0,8 4 2,5

Total Skor 1 5
Total Skor Akhir

(Kekuatan-Kelemahan)
3,4 5 2,5

KELEMAHAN
KEKUATAN

ANCAMAN

PELUANG

1. Pemahanman konsep
pendidikan perdamaian
bagi warga sekolah perlu
juga melibatkan instansi
terkait pendidikan
perdamaian
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EFAS
No Elemen SWOT Bobot Skor Total

Skor
Peluang

1. Biaya dari Pemerintah Kota Ambon
untuk program ekstra kurikuler

0,5 3 1,5

2. Tenaga kependidikan yang terampil
menjaga fasilitas sekolah

0,5 3 1,5

Total Skor 1 3

Ancaman

1. Kebijakan pemerintah yang sewaktu-
waktu bisa berubah.

0,8 4 3,2

2. Biaya dari pemerintah yang
seringkali terlamabat

0,2 4 0,8

Total Skor 1 4

Total Skor
(Peluang-Ancaman)

3 4 -1

IFAS EFAS

KATEGORI SUB TOTAL KATEGORI SUB
TOTAL

Kekuatan (S) 3,4 Peluang (O) 3

Kelemahan (W) 2,5 Ancaman
(T)

4

TOTAL (S-W) 0,9 TOTAL
(O-T)

-1

5

4

3

2

1

-1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5
-1 0,9.-

1
-2

-3

-4

-5

KELEMAHAN KEKUATAN

PELUANG

ANCAMAN

1. Membeli buku-
buku tentang
pendidikan
perdamaian
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4.8 Strategi Pengembangan Model Ekstra kurikuler

A. Kurikulum
Dari hasil analisis SWOT terhadapKurikulum

berada pada strategi pengembangan SO (2,2 ; 1,7)
Strategi yang digunakan adalah Pembentukan tim
khusus (Pendidikan perdmaian). Tim ini terdiri dari
Kepala sekolah serta para guru yang memahami benar
dalam mengembangkan ekstra kurikuler
sebagaipendidikan perdamaian Fungsi dari tim ini
adalah mengontrol segala kegiatanekstra kurikuler
sekolah termasuk proses pembinaan (pembuatan
silabus sampai program ekstra kurikuler). Tim ini
diharapkan mampuh mengayomi para guru dalam
memahami konsep pendidikan perdmaian. Sehingga
melalui tim ini sekolah dapat mencapai apa yang
diharapkan dalam Permendiknas No 39 Tahun 2008.
Strategi lainnya yaitu menjalin kerjasama yang rutin
dengan Sekolah yang menjadi percontohan dalam
pendidikan perdmaian.Hal ini perlu, karena sekolah ini
merupakan sekolah yang berakriditas A.Selain itu,
lembaga lainnya yang terkaitdalam menciptakan
pendidikan perdmaian.

B. Guru
Dari hasil analisis SWOT terhadap Guru berada

pada strategi pengembangan SO (7,7;-0,8) strategi yang
ditempuh dalam rangka pengembagan ekstra kurikuler
dengan model silabus yaitu pedoman dan acuan
untukMeningkatkan pemahaman guru mengenai
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konsep silabus sebagai programekstra kurikulerdalam
menciptakan pendidikan perdamaian.

C.  Siswa
Dari hasil analisis SWOT terhadap Siswa berada

pada strategi pengembangan SO (3;1,3) strategi yang
digunakan yaitu pemahaman konsep ekstra kurikuler
sebagai pendidikan perdmaian bagi seluruh warga
sekolah termasuk siswa. Hal ini perlu dilakukan
mengingat bahwa lingkungan sekolah dan lingkungan
tempat tinggal merupakan daerah bekas konflik.
Sehingga pemahaman konsep ekstra kurikuler sebagai
pendidikan perdmaian perlu diberi pemahaman bagi
seluruh siswa dan guru, dalam kegiatan ekstra
kurikuler, hal ini dirasa perlu untuk memberi rasa
kebersmaan pada seluru siswa dan saling menghargai
satu sama lain akibat konflik yang pernah terjadi.

D. Fasilitas
Dari hasil analisis SWOT terhadap fasilitas

berada pada strategi pengembangan SO (0,9;-1) Strategi
yang digunakan yaitu Membeli buku-buku
pengetahuan tentang pendidikan perdmaian, biaya
yang digunakan dalam pembelian yaitu dengan
memanfaatkan biaya dari pemerintah.

4.9 Pemahaman Siswa Tentang Pendidikan
Perdamaian
Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh

peneliti tentang kegitan seminar tentang pendidikan



73

perdamaian, kegiatan seminar yang diikut sebanyak
112 peserta, peserta dari kelas X. XI dan kelas XII
masing-masing dari jurusan IPA dan jurusan IPS.
Sebelum nara sumber menyapaikan materi tentang
perdamaian terlebih dulu nara sumber memberikan 2
pertanyaan terkait dengan pemahaman tentang
pendidikan perdamaian :
1. Apakah anda memahami tentang pendidikan

perdamaian
2. Kemukakan alasan anda kenapa pendidikan

perdamaian itu perluh
Dari sekian banyaknya 112 siswa yang hanya

menjawab pertanyaan dari nara sumber adalah 2 orang
siswa:

Prelin Leinupun : 1) ya paham. Karena pendidikan
perdamaian adalah pengembangan karakter  yang memeliki
rasa saling menghargai satu sama lain walapun berbeda
agama. Tetapi konflik yang terjadi membuat kita tidak
menyadari akan pemahan itu. 2) agar terciptanya suasana
aman, damai tidak ada kekerasan yang ada hanya rasa
sayang, perhatian, saling percaya dan kebersamaan.
Ensa Arianka. Abubakar : 1) ya paham. Pendidikan
perdamaian itu mengajarkan kita hidup dalam kedamaian
tampa ada kekerasan.  2). pendidikan perdamaian sangat
penting karena dengan adanya pendidikan perdamaian
akan ada timbul cinta damai di sekolah.

Dari jawaban yang diberikan siswa dapat
disimpulkan bahwa ada sebagian siswa yang paham
tetapi pengaruh konflik terhadap pemahaman membuat
pemahamn tentang pendidikan perdamaian itu menjadi
hilang, sehingga sangat perlu mengembalikan rasa
kesadaran diri kepada siswa tentang pentingnya
pendidikan perdamaian.



74

Setelah hampir 2 jam siswa mendapat materi
kemudian dilanjutkan dengan dinamika kelompok
dengan nara sumber, kegiatan ini tidak lain adalah
memberikan kembali rasa kesadaran siswa tentang
pemahaman pentingnya pendidikan perdamaian, yang
sangat berkaitan dengan materi yang baru disajikan.
Disini pengamat melihat bahwa rasa kesadaran ini
muncul ketika nara sumber membagikan mereka
dalam 2 kelompok, kelompok 1 terdiri dari siswa yang
beragama islam kemudian memberi pertanyan hal-hal
baik apa yang paling  anda suka dari agama kristen
hasilnya :

hal-hal yang baik buat agama kristen : hidup
kasih, ramah dan saling menghargai, suka
menegur jika kita umat islam ada yang membuat
keselahan, menghargai umat islam yang lagi
puasa, baik dalam pergaulan, baik dan besahabat,
dan tidak segan berteman walaupun mempunyai
perbedaan.

Kelompok yang ke 2 yaitu terdiri dari siswa yang
beragama kristen kemudian memberi pertanyan hal-hal
baik apa yang paling  anda suka dari agama islam
hasilnya :

bersilaturami, saling menghargai, taat beribadah,
mereka mengadakan puasa setiap tahun, displin
wakatu, menghargai perbedaan, tidak
memandang rendah orang lain, menutup aurat,
persekutuan yang kuat, bergaul dengan baik dan
bertolerasi.
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Dari hasil jawaban yang diberikan oleh kedua
kelompok dapat di simpulkan bahwa nara sumber ingin
memberikan pemahaman dan kesadaran buat para
siswa bahwa semua agama mengajarka hal-hal yang
baik tetapi kita manusia dengan egois membuat
perbedaan yang mengakibatkan konflik.

Ketika siswa telah memahami dan menyadari
betapa pentingnya pendidikan perdamain maka nara
sumber memberikan penguatan buat para siswa agar
tetap menjalin hubungan dengan baik terhadap siapa
saja dengan pemahaman yang apa kita pahami tentang
pendidikan perdamaian. Di sini nara sumber membuat
kelompok islam dan kristen dijadikan satu dan dibagi
berdasarkan bulan kelahiran kemudian benang wol
yang disediakan dibagi untuk masing kelompok
dengan warna benang wol yang berbeda-beda diikat
pada masing-masing kelompok dan dilepar pada
kelompok yang lain sehingga dilihat seperti jaringan
yang penuh dengan warna-warni dari benang wol dan
di bakar dengan api sehingga benang semua bisa
terbakar.
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Pada gambar diatas penulis menyimpulkan
bahwa nara sumber ingin menjadikan siswa
menciptakan jaringan yang kuat dalam menciptkan
pendidikan perdamaian yang tidak muda dipengaruhi
oleh isu-isu yang berkembang dan dipengaruhi
lingkungan yang mengakibatkan jaringan perdamaian
ini menjadi hancur
(Zamroni 2008) adalah suatu bentuk pemberdayaan
manusia dengan keterampilan, tingkah laku dan
pengetahuan yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
• Membangun, menegakkan dan memperbaiki

hubungan di semua level interaksi manusia
• Mengembangkan pendekatan-pendekatan yang

bersifat positif untuk menyelesaikan konflik,
dimulai dari personal sampai internasional

• Menciptakan lingkungan yang aman, baik secara
fisik maupun emosinal, yang dibutuhkan semua
individu

• Membangun lingkungan yang aman secara
berkelanjutan dan melindunginya dari adanya
ekspoitasi dan perang.
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Pendidikan perdamaian didasarkan pada filosofi
untuk mengajar tanpa kekerasan, penuh cinta,
mengembangkan perasaan belas kasih, kepercayaan,
kejujuran, keadilan, kerjasama dan penghormatan
kepada seluruh umat manusia dan semua kehidupan
di bumi ini

4.10 Model pengembangan Ekstra Kurikuler untuk
Pendidikan Perdamaian

1. Visi :
Mewujudkan sekolah percontohon yang majemuk di
lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat

2. Misi :

 Menciptakan kesadaran terhadap pendidikan
perdamaian

 Meningkatkan hubungan kerja sama dengan
instansi terkait pendidikan perdamaian

 Meningkatkan program ekstra kurikuler
sebagai pendidikan perdamaian didalam
lingkungan sekolah dan lingkungan
masyarakat

3. Tujuan : untuk menigkatkan pemahaman siswa
dan kesadaran siswa dalam menjalin hubungan
yang harmonis dan saling menghargai pebedaan
serta mewujudkan terciptanya pendidikan
perdamian
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4. SILABUS
Tabel 11.4

Model pengembangan Ekstra Kurikuler untuk Pendidikan Perdamaian

Nama Sekolah : SMA Negeri 3 Ambon
Mata Pelajaran : Pendidikan perdamaian
Kelas/Semester : X.XI.XII/ 1
Standar Kompetensi :Mewujudkwan Sikap Serta Upaya Menciptakan Pendidikan Perdamaian
Alokasi Waktu :  1 X 60 Menit

Kompetensi
Dasar

Materi
Pembelajaran

Nilai
Budaya

Dan
Karakt

er
Bangsa

Kewirausahaa
n/

Ekonomi
Kreatif

Kegiatan
Pembelajara

n
Indikator Pencapaian

Kompetensi Penilaian
Aloka

si
Wakt

u

Sumber
Belajar

1.1 Menganalis
is upaya
nilai-nilai
pendidikan
perdamaia
ndan
mewujutka
n
perdamain

1 Sikap dan
perilaku yang
mencerminka
n kedamaian
- Kontrol diri
- Mampuh

menyelesai
kan konflik

- Memiliki
kompenten
si social

- Tidak
melakukan
diskriminas
i

- Budi
pekerti

Ale rasa
beta rasa,
relasi
sosial
antara
manusia
dan
masyaraka
t, relasi
individual,
kelompok,
kampung,
negeri dan

 Membagun
komunikasi
yang baik
dalam
menciptkan
perdamaian
 Orentasi pada

masa depan
yang cinta
damai

 Beroriantasi
pada tugas
dan tanggung
jawab

Mengkaji dari
berbagai
pustaka
(buku paket
dan  sumber
lain)  tentang
pengertian,
pendidikan
perdamaian

Mendiskusik
an artikel
tentang
upaya sikap
dan perilaku
dalam
mewujudkan

 Menganalisis upaya
pendidikan
perdamaindan
mewujutkannya
dalam lingkungn
sekolah dan
masyarakat
 Mendeskripsikan

nilai-nilai pendidikan
perdamaian dan
sikap yang dilakukan
oleh individu dan
masyarakat dalam
menciptakan
pendidikan
perdamain

 Non tes:
Performa
nce tes
(tugas
kelompo
k/
individu)

1x60
Menit

Pieter Memori
Tragedi
kemanusian
di Ambon,
Maluku.
Penerbit
yayasan
Nunusaku
2002 Ambon

Erick dan
Irfan 12 nilai
dasar
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1.2 Memaknai
kebersam
an dalam
dinamika
kelompok

- Taat aturan
dan tata
tertib

- Komunikati
f

2 Pengertian
konflik dan
pendidikan
perdamain

3 Contoh sikap
dan perilaku
yang
mewujutkan
pendidikan
perdamaian
- Kehidupan
majemuk yang
terjadi di Desa
waiyame
- Kabupaten

MBD (Tepa)
saling
menghargai
hidup orang
basudara

1. Membagi
kelompok
berdasarkan
bulan
kelahiran

2. Jumlah
keseluruan

agama,
tolerasi,
jujur,
cintai
damai
saling
mengharga
i.

Ale rasa
beta rasa,
relasi
sosial
antara

(bermotivasi,
tekun/tabah,
bertekad,
enerjik).

 Membagun
komunikasi
yang baik
dalam

pendidikan
perdamain.

Mengenal
sosok
sahabat lebih
dekat

 Memaknai arti
persahabatan dalam
menciptakan
perdamaian
 Memaknai nilai-nilai

kebersamaan dalam

Perdamaian,
Mizan
Group,2000

Slamet
Dinamika
Kelompok .PT
Bumi Aksara
2004Jakarta



80

kelompok
menjadi 12
kelompok

3. Masing-
masing
kelompok
menghafal
menghafal
setiap nama
yang ada
dalam
kelompok

4. Masin
g-masing
kelompok
mengikat
benang wol
di kelompok
nya
Kelompok
meleparkan
benang wol
kepada
kelompok
yang lain
sehingga
berbentuk
seperti
jaringan dan
membakar
benang yang
bentuk
jaringan itu.

manusia
dan
masyaraka
t, relasi
individual,
kelompok,
kampung,
negeri dan
agama,
tolerasi,
jujur,
cintai
damai
saling
mengharga
i.

menciptkan
perdamaian
 Orentasi pada

masa depan
yang cinta
damai

 Beroriantasi
pada tugas
dan tanggung
jawab
(bermotivasi,
tekun/tabah,
bertekad,
enerjik).

Meningkatka
n
kemampuan
berfikir
dalam
mebangun
perilaku
kebersamaan

Meningkatka
n ketahanan
siswa dalam
membangun
hubungan
majemuk di
sekolah serta
mewujudkan
perdamaian

menciptakan
pendidikan
perdamaian
 Memaknai

kebersamaan siswa
menciptakan
jaringan yang kuat
terhadap pendidikan
perdamaian yang
tidak muda
dipengaruhi oleh
isu-isu yang
berkembang dan
dipengaruhi
lingkungan yang
mengakibatkan
jaringan perdmaian
ini menjadi hancur
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5. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Satuan Pendidikan : SMA
Kelas/Semester : X, XI, XII
Mata Pelajaran : Pendidikan Perdamaian
Pertemuan Ke : 1
Alokasi Waktu : 1x 60menit
A. Kompetensi Inti
1. Memahami pendidikan perdamaian
B. Kompetensi Dasar
1.1. Menganalisis upaya nilai-nilai pendidikan

perdamaiandan mewujutkan perdamain
1.2. Memaknai kebersaman dalam dinamika

kelompok
C. Indikator pencapain kompentensi

a. Menganalisis upaya pendidikan perdamaindan
mewujutkannya dalam lingkungn sekolah dan
masyarakat

b. Mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan
perdamaian dan sikap yang dilakukan oleh
individu dan masyarakat dalam menciptakan
pendidikan perdamain

c. Memaknai arti persahabatan dalam
menciptakan perdamaian

d. Memaknai nilai-nilai kebersamaan dalam
menciptakan pendidikan perdamaian

e. Memaknai kebersamaan siswa menciptakan
jaringan yang kuat terhadap pendidikan
perdamaian yang tidak muda dipengaruhi oleh
isu-isu yang berkembang dan dipengaruhi
lingkungan yang mengakibatkan jaringan
perdmaian ini menjadi
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D. Tujuan pembelajaran
1. Mengkaji dari berbagai pustaka (buku paket dan

sumber lain)  tentang pengertian, pendidikan
perdamaian

2. Mendiskusikan artikel tentang upaya sikap dan
perilaku dalam mewujudkan pendidikan
perdamaian

3. Mengenal sosok sahabat lebih dekat
4. Meningkatakan kemampuan berfikir dalam

prilaku kebersamaan
5. Meningkatkan ketahanan siswa dalam

membangun hubungan majemuk di lingkungan
sekolah serta mewujutkan pendidikan
perdamain

E. Materi pembelajaran
1. Sikap dan perilaku yang mencerminkan

kedamaian
- Kontrol diri
- Mampuh menyelesaikan konflik
- Memiliki kompentensi social
- Tata aturan dan tata tertib

2. Pengertian konflik dan pendidikan perdamain
3. Contoh sikap dan perilaku yang mewujutkan

pendidikan perdamaian
- Kehidupan majemuk yang terjadi di Desa

waiyame
- Kabupaten MBD (Tepa) saling menghargai hidup

orang basudara
- Perang suku yang terjadi di afrika

menyebabpkan kelaparan
4. Membagi  kelompok berdasarkan bulan kelahiran
5. Jumblah keseluruan kelompok menjadi 12

kelompok
6. Masing-masing kelompok menghafal menghafal

setiap nama yang ada dalam kelompok
7. Masing-masing kelompok mengikat benang wol di

kelompok nya
8. Kelompok meleparkan benang wol kepada

kelompok yang lain sehingga berbentuk seperti
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jaringan dan membakar benang yang bentuk
jaringan itu.

F. Alokasi waktu
1x 60 Menit

G. Strategi/Metode/Pendekatan pembelajaran
a. Model pembelajaran kelompok
b. Metode diskusi dan ceramah
c. Dinamika kelompok
Slamet (2004)situasi kebersamaan menimbulkan

kelompok individu secara bersama-sama akan
menimbulkan kelompok kebersamaan yaitu suatu
kelompok yang berkumpul dalam suatu ruang dan
waktu yang sama tumbuh dan mengarahkan
tingkalaku laku secara spotan

H. Kegiatan pembelajaran
Tabel 12.4

Kegiatan Pembelajaran
kegiatan Deskripsi kKegiatan Alokasi

Waktu

Pendahuluan 1. Siswa merespon salam dan pertanyaan dari
nara sumber terkait dengan pemahaman
siswa tentang pendidikan perdamaian dan
alasan kenapa itu perlu di sekolah.

2. Siswa menerima informasi kompentensi,
materi, tujuan dan langka-langka

1X 3 jam

Inti 1. Mengkaji dari berbagai pustaka (buku
paket dan  sumber lain)  tentang
pengertian, pendidikan perdamaian

2. Mendiskusikan artikel tentang upaya
sikap dan perilaku dalam mewujudkan
pendidikan perdamain. Mengenal sosok
sahabat lebih dekat

3. Meningkatkan kemampuan berfikir
dalam mebangun perilaku kebersamaan

4. siswa dalam membangun hubungan
majemuk di sekolah serta mewujutkan
perdamaian
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I. Sumber dan media pembelajaran
a. Sumber :PieterMemori Tragedi kemanusian di

Ambon, Maluku. Penerbit yayasan Nunusaku
2002 Ambon

b. Erick dan Irfan 12 nilai dasar Perdamaian, Mizan
Group,2000

c. Media pembelajaran :
J. Alat evaluasi

1. Non tes: Performance tes (tugas kelompok/
individu.

6. Contoh Materi
a) Kontrol diri
- Patuh dan taat pada peraturan di sekolah
- Berani mengatakan tidak pada ajakan dan

paksaan tawuran
b) Mampuh menyelesaikan konflik
- erusaha menyesuaikan diri dengan pihak lain.
- Mepertemukan pihak-pihak yang bertikai untuk

membuat kesepakatan bersama
c) memeliki kompentensi sosial
- menerapkan hidup rukun di rumah dan di

sekolah
- ketika menghadapi konflik, biasanya keputusan

akan diambil berdasarkan pertimbangan nilai
sosial yang lebih tinggi. Nilai sosial juga
berfungsi sebagai alat solidaritas di kalangan
anggota kelompok masyarakat.

d) Tata tertib dan tata aturan
- 10 budaya malu ( absen, terlambat, bolos,

tawuran, mengotori lingkungan sekolah,
mengotori sarana dan prasarana sekolah, tidak
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disiplin berpakaian tidak mengerjakan tugas
dan tidak mengaplikasikan 5 S (senyum, sapa,
salam, sopandan dan santun) yang harus di taat
oleh siswa dan jika di langgar akan dikenakan
hukuman sesuai dengan sangsi yang berlaku.

e) Contoh Pengertian konflik dan perdamaian
- Contoh konflik (timbul rasa takut, terganggunya

rasa keamanan dan ketentraman dan
terganggunya keseimbangan dan
keharominasan kehidupan sosial masyarakat

- Contoh perdamaian(pembanguna perdamaian
secara aktif, meningkatkan kualitas kehidupan
membantu sekolah dan masyarakat untuk puli
dari kekerasan

6. Contoh Media
- Powerpoint presentasi kegiatan seminar
- Dinamika kelompok untuk membangun

kebersamaan

7. Contoh Evaluasi
- Setiap kelompok memeliki anggota 10 orang dan

orang ketua sebagai tanggung jawab dalam
mengontrol dan melaporkan hasil kelompok
bahwa selama 1 minggu dari 10 orang ini yang
melanggar aturan 10 budaya malu
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Tabel 13.4
ContohTabelEvaluasi Pembelajaran

No Nama Kesalahan terhadap
10 BM( Budaya Malu)

Keterangan

Hasil dari aturan ini akan diberi nilai tamba pada
mata pelajaran PKN dan Agama, dan bila ada yang
melnggar aturan akan di beri sangsi sesuai dengan
aturan dan tata tertib sekolah ini

Pengukuran sikap dapat dilakukan dengan
beberapa cara. Cara-cara tersebut antara lain:

a. Observasi perilaku
b. Pertanyaan langsung
c. Laporan pribadi




