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Lampiran 1. Pedoman Wawancara Mendalam 

 

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM 

EVALUASI KEBIJAKAN SEKOLAH DALAM 

MENANGANI KASUS KENAKALAN REMAJA 

DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI PENDIDIKAN 

 

 

Tujuan Wawancara  

 Kenakalan remaja adalah fenomena yang menjadi 

tantangan kita bersama dewasa ini. Dan sekolah 

sebagai lembaga pendidikan adalah garda terdepan 

yang berhadapan langsung dengan perilaku kenakalan 

remaja. Saya tertarik untuk mengetahui bagaimana 

kebijakan yang ada di sekolah Bp/Ibu terkait dengan 

penanganan kenakalan remaja yang dilakukan oleh 

peserta didik. Saya berharap Bp/Ibu bersedia 

meluangkan waktu untuk mendiskusikan 

permasalahan ini. 

 

Identitas Responden 

 Bolehkah saya memperoleh informasi mengenai 

diri Bp/Ibu berkaitan dengan identitas pribadi dan 

pekerjaan, meliputi nama, gelar, jabatan di sekolah, 

dan riwayat pekerjaan/jabatan Bp/Ibu ? 

 

Gambaran Umum Sekolah  

1. Dapatkah Bp/Ibu menggambarkan bagaimanakah 

profil sekolah secara umum, termasuk di dalamnya 

bagaimana kondisi sehari-hari, situasi sekolah, 
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budaya sekolah, ciri khas sekolah, dan aspek lain 

yang terkait ? 

2. Dapatkah Bp/Ibu memberikan informasi mengenai 

aspek demografis sekolah, yakni jumlah peserta 

didik, jumlah guru, latar belakang serta persebaran 

domisili secara umum baik peserta didik maupun 

guru ? 

3. Dapatkah Bp/Ibu memberikan informasi mengenai 

latar belakang sosial peserta didik secara umum ? 

4. Dapatkah Bp/Ibu menggambarkan bagaimanakah 

hubungan dan interaksi yang terjadi di sekolah, 

baik antar peserta didik, antar guru serta antar 

peserta didik dan guru ? 

Perilaku Kenakalan Remaja Peserta Didik  

1. Dapatkah Bp/Ibu mendeskripsikan bentuk-bentuk 

kenakalan remaja yang sering dilakukan oleh 

peserta didik di sekolah ini ? 

2. Adakah kenakalan-kenakalan khusus yang terjadi 

di sekolah ini, juga pernah terjadi kasus kenakalan 

yang memberikan dampak besar bagi sekolah ? 

3. Dapatkah Bp/Ibu memberikan informasi mengenai 

latar belakang dan faktor penyebab terjadinya 

kenakalan-kenakalan tersebut ? 

Perumusan Kebijakan  

1. Dapatkah Bp/Ibu mendeskripsikan visi dan misi 

sekolah ? 

2. Dapatkah Bp/Ibu memberikan informasi mengenai 

proses perumusan visi misi tersebut, dan siapa 
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sajakah pihak-pihak yang terlibat di dalam proses 

tersebut ? 

3. Dapatkah Bp/Ibu memberikan informasi mengenai 

latar belakang sosial peserta didik secara umum ? 

4. Menurut Bp/Ibu, apakah di dalam visi misi tersebut 

sudah terdapat muatan mengenai pembentukan 

kepribadian dan penanggulangan kenakalan peserta 

didik ? Dapatkah Bp/Ibu menjelaskannya ? 

Adopsi Kebijakan  

1. Dapatkah Bp/Ibu menjelaskan bagaimanakah visi 

misi sekolah tersebut diwujudkan di dalam tata 

tertib sekolah ? 

2. Dapatkah Bp/Ibu memberikan informasi mengenai 

proses perumusan tata tertib sekolah, dan siapa 

sajakah pihak-pihak yang terlibat di dalam proses 

tersebut ? 

3. Apakah tata tertib tersebut sudah diketahui atau 

tersosialisasi pada seluruh peserta didik, wali murid 

ataupun masyarakat umum ? 

4. Dapatkah Bp/Ibu mendeskripsikan program-

program dan kegiatan yang dilakukan baik secara 

preventif maupun represif untuk menanggulangi 

kenakalan peserta didik ? 

Implementasi Kebijakan  

1. Dapatkah Bp/Ibu mendeskripsikan bagaimanakah 

program-program dan kegiatan tersebut dijalankan? 

2. Di dalam menyikapi kasus kenakalan remaja yang 

terjadi, dapatkah Bp/Ibu memberikan informasi 
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mengenai bagaimana respon, tindakan dan 

keputusan yang dilakukan oleh sekolah ? 

3. Apakah respon, tindakan dan keputusan tersebut 

hanya dilatarbelakangi oleh aturan yang ada, 

ataukah terdapat faktor-faktor lain yang 

mempengaruhinya ? 

4. Dapatkah Bp/Ibu menjelaskan bagaimanakah 

proses pengambilan keputusan tersebut, dan pihak-

pihak yang terlibat di dalamnya ? 

Dampak Kebijakan  

1. Dapatkah Bp/Ibu memberikan informasi mengenai 

tindak lanjut dari keputusan tersebut, ketika terjadi 

kasus kenakalan remaja di sekolah ? 

2. Dapatkah Bp/Ibu memberikan informasi mengenai 

bagaimanakah dampak keputusan tersebut pada 

sekolah sebagai sebuah lembaga ? 

3. Bagaimanakah reaksi dan sikap warga sekolah, 

terutama guru dan peserta didik terhadap 

keputusan tersebut ? 

4. Bagaimanakah reaksi dan sikap wali murid dan 

masyarakat terhadap keputusan tersebut ? 

5. Di dalam pengamatan Bp/Ibu, bagaimanakah 

dampak keputusan tersebut terhadap peserta didik 

secara keseluruhan dan sikap mereka di dalam 

menyikapi kenakalan remaja ? 

6. Di dalam pengamatan Bp/Ibu, apakah keputusan 

tersebut mempengaruhi masyarakat secara umum? 
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Penutup  

 Terima kasih atas waktu dan kesediaan Bp/Ibu 

untuk memberikan informasi dan berpartisipasi di 

dalam penelitian ini. Apabila masih ada informasi 

tambahan yang saya perlukan, besar harapan saya 

agar Bp/Ibu kembali berkenan untuk membantu 

memberikan informasi. Semoga hasil penelitian ini 

nantinya dapat bermanfaat. Tuhan memberkati. 
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Lampiran 2. Verbatim Hasil Wawancara 

  

Hasil Wawancara dengan Responden kunci Dra. 

Yuliati Eko Atmojo, M.Pd (Kepala Sekolah SMA 

Negeri 2 Salatiga) 

 “Nama saya Yuliati Eko Atmojo, biasa dipanggil 

ibu Yuli Eko. Saya menjabat kepala sekolah SMA Negeri 

2 Salatiga sejak tahun 2012. SMA Negeri 2 ini berdiri 

tahun 1983, adalah salah satu dari tiga SMA negeri 

yang ada di Salatiga. Sekolah kami mempunyai visi 

terwujudnya satuan pendidikan dengan lulusan 

yang unggul dalam prestasi, beriman, bertakwa, 

dan peduli lingkungan, serta mampu bersaing di 

era global. Berbeda dengan SMA Negeri 1 yang kita 

tahu memiliki input siswa yang memang sudah tinggi 

sejak awal, di SMA 2 input siswa lebih pada level 

menengah, dan hampir merata. Selain input nilai siswa, 

kondisi ekonomi siswa juga merata, pada level 

menengah, bahkan ada sebagian juga yang dapat 

dikatakan menengah ke bawah. Domisili asal siswa 

kami tidak hanya dari Salatiga, tetapi juga daerah-

daerah sekitar, terutama kabupaten Semarang. Karena 

itu bisa dipahami bahwa budaya siswa disini seolah-

olah merupakan pertemuan antara budaya kota 

Salatiga dengan budaya kabupaten Semarang. Hampir 

semua siswa beretnis jawa, dengan sebagian besar 

siswa beragama islam. Sementara staf pengajar kami 

juga selain berasal dari kota Salatiga, cukup banyak 

juga yang tinggal di daerah kabupaten Semarang. 

Sehingga tidak ada kesulitan di dalam proses adaptasi 
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antara guru dengan murid. Saya berusaha 

menciptakan kultur dan atmosfer kekeluargaan di 

dalam sekolah. Agar siswa tidak merasa sungkan 

apalagi takut secara berlebihan pada guru. Dengan 

budaya kekeluargaan, siswa menjadi lebih dekat 

dengan guru, namun tetap dilandasi rasa hormat 

sesuai nilai dan norma. Saat ini di tahun 2013 di SMA 

2 terdapat 18 rombongan belajar, dengan jumlah siswa 

kurang lebih 913 orang dan didukung oleh tenaga 

pengajar sejumlah 64 orang. 

 Sebagaimana lazimnya remaja, memang di 

sekolah anak-anak terkadang melakukan pelanggaran-

pelanggaran, yang kita sebut sebagai kenakalan 

remaja. Karena sekolah kami menerapkan sistem poin, 

dimana poin maksimal batas toleransi sekolah adalah 

pada poin 100, maka pelanggaran-pelanggaran yang 

dilakukan siswa dikategorikan berdasarkan peraturan 

tersebut. Yakni pelanggaran ringan, sedang dan berat. 

Pelanggaran ringan misalnya pelanggaran seragam atau 

memakai handphone dalam pembelajaran. Pelanggaran 

sedang misalnya membolos, dan pelanggaran berat 

misalnya adalah perbuatan asusila dan perkelahian 

antar siswa. Salah satu pelanggaran berat yang pernah 

terjadi yang kita tahu bersama, cukup menggoyahkan 

sekolah ini, adalah terjadinya kasus perkelahian antar 

siswa. Menurut saya, sebagian besar perilaku tersebut 

terjadi karena faktor internal dan eksternal. Faktor 

internal misalnya berasal dari dalam diri anak tersebut, 

dan faktor eksternal seperti keadaan rumah, orangtua 

maupun hasil dari pergaulan. 
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 Visi sekolah kami sebenarnya cukup jelas 

mempunyai arah untuk membentuk kepribadian siswa. 

Visi misi kami dirumuskan selain oleh pihak sekolah, 

dalam hal ini seluruh staf pengajar, juga melibatkan 

komite dan perwakilan dinas pendidikan. Harapannya 

adalah agar visi misi dan setiap kebijakan sekolah, 

selaras dengan aspirasi masyarakat sekaligus selaras 

dengan kebijakan pemerintah. Ketika terjadi 

pelanggaran yang dilakukan siswa, maka kebijakan 

yang diambil sekolah disesuaikan dengan visi tersebut. 

Visi sekolah diwujudkan di dalam tata tertib, yang 

mengatur perilaku siswa terutama ketika di sekolah. 

Tata tertib sekolah dirumuskan oleh sekolah juga 

diketahui komite dan dinas pendidikan. Tata tertib itu 

kemudian pelaksanaannya disosialisasikan pada 

seluruh siswa dan orangtua, kemudian diberikan masa 

ujicoba, hingga akhirnya diterapkan secara penuh. 

Selain dengan tata tertib, sekolah juga seperti yang 

saya sampaikan tadi menumbuhkan budaya 

kekeluargaan. Dengan membentuk atmosfir 

kekeluargaan, diharapkan siswa menjadi termotivasi 

untuk tidak melakukan pelanggaran. Contohnya adalah 

kebiasaan guru yang setiap pagi menyempatkan diri 

untuk menyambut siswa. Itu hal kecil, namun menurut 

saya berpengaruh besar terhadap rasa kekeluargaan 

antara siswa dan guru. 

 Selain itu, saya juga melakukan koordinasi rutin 

secara mingguan antara kepala sekolah dengan para 

wali kelas. Dalam koordianasi rutin tersebut wali kelas 

diharuskan menyampaikan bagaimana situasi dan 
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kondisi anak walinya. Sehingga setiap potensi 

pelanggaran dapat dideteksi secara preventif. 

Ketika terjadi pelanggaran, maka aturan yang sudah 

ada diberlakukan secara tegas tanpa pandang pilih. 

Seperti misalnya pada kasus perkelahian siswa, dengan 

tegas sekolah mengembalikan pada orangtuanya. 

Keputusan tersebut didukung oleh seluruh warga 

sekolah dan juga siswa. Kenapa saya berani 

mengatakan demikian ? Karena dengan aturan 

diberlakukan secara konsisten, maka guru dan siswa 

justru akan menghargai aturan tersebut, dan siswa 

juga melihat sekolah tidak pilih-pilih. Namun meski 

diberlakukan secara tegas, tetapi kami juga melakukan 

komunikasi kekeluargaan dengan orangtua atau wali 

siswa. Hal itu dilakukan supaya ada kerjasama dan 

pengertian antara sekolah dan orangtua. Toh kami juga 

tidak langsung mengeluarkan siswa misalnya, tetapi 

ada tahap-tahap yang dilalui terlebih dahulu. Dan di 

dalam tahap-tahap itu dilakukan komunikasi dengan 

orangtua siswa. Sejauh ini saya melihat efek dari apa 

yang diterapkan di sekolah kami cukup positif. Saya 

tidak mengatakan bahwa kebijakan itu serta merta 

membuat siswa sama sekali tidak melakukan 

pelanggaran. Namun saya bisa melihat dan merasakan 

ada motivasi dan semangat dari siswa yang berbeda, 

yang beritikad untuk melakukan sesuatu yang baik 

bagi diri mereka sendiri, orangtua, guru dan juga 

sekolah. Apa yang dirasakan baik di sekolah, semoga 

juga dipandang positif oleh masyarakat, karena itu 

saling berkaitan. Tapi saya juga tidak bisa mengatur 

pandangan masyarakat, karena persepsi orang 



10 

 

berbeda-beda, saya hanya yakin ketika kita berikhtiar 

melakukan sesuatu yang baik, maka hasilnya juga 

akan baik.” 

 

 

Hasil Wawancara dengan Responden kunci Dian 

Indrihartani, S.Sos, M.Pd (Kepala Sekolah SMA 

Muhammadiyah Plus Salatiga) 

 “Nama saya Dian Indrihartani, biasa dipanggil bu 

Dian. Saya alhamdulillah dipercaya sebagai kepala 

sekolah SMA Muhammadiyah Plus Salatiga. SMA 

Muhammadiyah adalah bagian dari dakwah pendidikan 

ormas Muhammadiyah. Sekolah kami saat ini tidak 

bisa dikatakan memiliki murid yang terlalu banyak. 

Tetapi kami konsisten untuk memberikan pendidikan 

yang maju, modern namun tetap bernafaskan ajaran 

islam yang benar. Sekolah kami memiliki visi untuk 

menciptakan pribadi yang berkarakter, kreatif dan 

berprestasi. Saat ini di tahun 2013 kami memiliki siswa 

sejumlah 124 orang dengan didukung tenaga pengajar 

sejumlah 25 orang. Sejak tahun 2011, sekolah 

menambahkan predikat “Plus” dengan tujuan 

memasuki era baru untuk mengubah cara-cara lama 

yang tidak lagi selaras dengan tuntutan dan kebutuhan 

siswa. Diharapkan di SMA Muhammadiyah terjadi 

revolusi belajar untuk menyesuaikan dengan 

perkembangan modern, dan adaptif dengan kebutuhan 

belajar siswa yang semakin beragam. Hal tersebut 

kemudian dimanifestasikan di dalam pencanangan 

semboyan, yang sekaligus menjadi tujuan sekolah, 

yakni fun (pembelajaran yang menyenangkan), green 
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(pembelajaran yang selaras dengan pelestarian 

lingkungan) dan scientific (pembelajaran yang 

mengutamakan sifat-sifat serta kaidah ilmiah). 

Sebagian siswa kami tidak hanya berasal dari Salatiga, 

namun juga daerah sekitarnya bahkan juga dari luar 

kota. Semua siswa beragama islam, dan mereka sudah 

mengetahui bahwa ciri khas sekolah ini adalah ada 

keseimbangan antara ilmu pengetahuan dengan 

ibadah. Sehingga saya bisa mengatakan bahwa siswa 

memiliki latar belakang sosial yang tidak jauh berbeda. 

Dan secara ekonomipun kebanyakan siswa kami 

berasal dari golongan menengah, bahkan menengah ke 

bawah. 

 Kenakalan dan pelanggaran yang terjadi di 

sekolah ini sama dengan yang dilakukan oleh anak 

sekolah pada umumnya. Sperti misalnya pelanggaran 

seragam, bermain handphone ataupun membolos. 

Selama saya menjadi kepala sekolah belum pernah 

terjadi pelanggaran berat seperti berkelahi ataupun 

tindak asusila. Saya tidak berharap itu terjadi, akan 

tetapi bila terdapat perilaku semacam itu kami memiliki 

kebijakan sesuai kebijakan Muhammadiyah untuk 

tidak serta merta mengeluarkan siswa. Prinsipnya Allah 

Maha Pengasih dan Pengampun, sehingga kami 

berpikir bagaimana menciptakan generasi yang 

berakhlak dan berprestasi.  

 Untuk mencegah kenakalan siswa kami 

menerapkan tata tertib dengan sistem poin. Tata tertib 

tersebut dirumuskan selaras dengan visi misi sekolah. 

Visi misi sekolah dirumuskan oleh sekolah, komite dan 

pihak yayasan pendidikan Muhammadiyah. Demikian 
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juga kebijakan dan tata terib sekolah. Hal ini supaya 

setiap arah kebijakan sekolah sesuai dengan aspirasi 

warga sekolah dan juga selaras dengan arah 

Muhammadiyah. Tata terib sebelum diberlakukan tentu 

saja dilakukan sosialisasi terlebih dahulu. Namun 

selain dengan tata tertib tersebut, untuk 

menanggulangi kenakalan siswa, kami juga melakukan 

tindakan-tindakan preventif. 

 Yang pertama, kami berusaha agar budaya 

kekeluargaan menjadi dasar dari hubungan seluruh 

warga sekolah. Agar anak-anak juga menganggap kami 

orangtua mereka. Bahkan tidak jarang seperti saya 

pribadi bahkan mengundang anak-anak ke rumah dan 

memasak sesuatu untuk mereka. Yang kedua kami 

berusaha menanamkan akhlak ibadah pada mereka. 

Sholat berjamaah, kemudian pengajian adalah sesuatu 

yang kami biasakan untuk dilakukan bersama siswa 

dan guru. Saya berprinsip ketika hati anak-anak 

merasa diopeni, maka mereka akan sungkan untuk 

melanggar peraturan. Apalagi ketika mereka 

mempunyai dasar iman yang kuat. 

  Ketika terjadi pelanggaran, tentu saja tata tertib 

kami berlakukan secara tegas, namun tidak membabi 

buta. Kami biasanya mengadakan dialog dengan 

mereka, dan juga berkomunikasi dengan orangtua. 

Sejauh ini apa yang kami lakukan direspon positif oleh 

siswa juga orangtua atau wali siswa. Dari pengamatan 

saya, siswa juga terlihat lebih nyaman di sekolah. 

Ketika mereka menjadi lebih nyaman, maka potensi 

melakukan pelanggaran juga semakin kecil. Hal itu 

menurut saya karena kami menanamkan bersama baik 
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pada siswa maupun seluruh staf, bahwa kami 

bertanggungjawab tidak hanya pada orangtua atau 

sekolah, tetapi juga pada diri sendiri dan terutama 

pada Allah SWT.” 

 

 

Hasil Wawancara dengan Responden kunci Dra. 

Kriswinarti (Kepala Sekolah SMA Kristen I Salatiga) 

 “Saya Kriswinarti, saya menjabat sebagai kepala 

sekolah di SMA Kristen I kurang lebih sudah dalam dua 

periode. SMA Kristen I adalah salah satu SMA swasta 

yang juga sekolah tertua di kota Salatiga. Berdiri sejak 

tahun 1951, sekolah kami dianggap sebagai salah satu 

sekolah terbaik dan favorit di Salatiga. Tentu saja 

predikat tersebut disematkan oleh bagaimana 

pandangan dan persepsi masyarakat. Predikat tersebut 

tidak datang dengan sendirinya, namun melalui usaha 

dan kerja keras seluruh warga sekolah selama 

bertahun-tahun. Semangat untuk memberikan yang 

terbaik itu dilandasi oleh visi sekolah yaitu untuk 

membentuk manusia yang berbudi luhur, beriman, 

mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, 

terampil beretos kerja tinggi berprestasi serta adaptif di 

era global atas kesadaran diri berdasarkan firman 

Tuhan. Visi tersebut kemudian terangkum di dalam 

semboyan, yang sekaligus menjadi prinsip dan tujuan 

sekolah, yakni Education for Liberty, Development and 

Dignity (Pendidikan untuk Kemandirian, Tumbuh-

kembang dan Martabat). Sehingga jelas bahwa arah 

utama dari pendidikan di sekolah kami mempunyai 
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muatan bagaimana membentuk karakter siswa yang 

mandiri, bertumbuh-kembang dan bermartabat. 

 Sekolah kami dikenal sebagai sekolah swasta 

kristen yang memiliki keragaman siswa, baik dalam hal 

etnis, agama maupun latar belakang sosial. Saat ini di 

SMA Kristen 1 terdapat 19 rombongan belajar dengan 

jumlah siswa kurang lebih 596 orang, didukung dengan 

tenaga pengajar sejumlah 50 orang. Jumlah siswa yang 

beragama nasrani memang lebih besar, namun 

perimbangannya tidak sangat dominan terhadap siswa 

yang beragama lain. Budaya toleransi sangat kentara di 

sekolah kami, dimana hubungan antar-agama yang 

harmonis adalah sesuatu yang menjadi budaya di 

sekolah kami. Salah satu buktinya adalah adanya 

mushola di lingkungan sekolah. Sebagian besar siswa 

kami beretnis jawa, dan juga ada yang beretnis 

tionghoa dan etnis lainnya, dengan didominasi oleh 

siswa dengan latarbelakang ekonomi yang menengah. 

 Untuk kenakalan remaja yang dilakukan oleh 

siswa kami, saya kira sama dengan kebanyakan siswa 

yang ada di sekolah-sekolah lain. Pelanggaran yang 

dilakukan siswa umumnya meliputi pelanggaran 

ringan, sedang dan berat. Pelanggaran ringan seperti 

terlambat atau seragam tidak sesuai ketentuan. 

Sedangkan pelanggaran sedang seperti tidak masuk 

sekolah tanpa ijin. Dan pelanggaran berat seperti 

perkelahian antar siswa dan perbuatan asusila. 

Pelanggaran-pelanggaran tersebut umumnya terkait 

dengan banyak faktor. Yang utama selain kontrol diri 

siswa tersebut, juga biasanya terkait dengan kondisi 

keluarga maupun pergaulan. 
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 Perilaku-perilaku tersebut sudah pasti 

bertentangan dengan visi dan semboyan sekolah. 

Karenanya diterapkan kebijakan untuk 

menanggulanginya dalam wujud preventif dan represif. 

Yang utama tentu saja adalah adanya tata tertib 

sekolah. Sama halnya seperti visi misi dan kebijakan 

sekolah, tata tertib sekolah juga dirumuskan oleh 

sekolah, berkomunikasi dengan pihak komite dan 

yayasan. Selain itu, sekolah juga menampung aspirasi 

siswa melalui OSIS. Hal ini dimaksudkan agar tata 

tertib yang menjadi kebijakan sekolah sesuai dengan 

peraturan yang lebih tinggi dan juga dapat menjawab 

kebutuhan siswa. Tata tertib tersebut disosialisasikan 

dan disetujui oleh seluruh siswa dan orangtua siswa. 

Kemudian diberlakukan masa ujicoba, hingga akhirnya 

diimplementasikan secara penuh. Selain menerapkan 

peraturan, sekolah kami juga membudayakan sikap 

dan perilaku santun yang didasari oleh hubungan 

kekeluargaan. Sehingga hubungan guru dan murid bisa 

akrab, cair namun tetap dilandasi rasa hormat sesuai 

dengan nilai dan norma. Siswa bisa berkonsultasi, 

bahkan curhat mengenai permasalahan-permasalahan 

yang dialaminya. 

 Sebagai sekolah kristen, prinsip dan nafas 

keimanan juga tidak kami lupakan, setiap pagi dan 

akhir pekan siswa bersama wali kelas masing-masing 

mengadakan renungan. Hal tersebut selain memenuhi 

kebutuhan rohani siswa, juga merupakan sarana 

komunikasi dan koordinasi wali kelas dengan anak 

walinya. Sehingga dapat meminimalisir potensi 

pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. 
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 Ketika terjadi pelanggaran, sanksi diberikan 

sesuai tata tertib yang berlaku. Namun memang tidak 

diterapkan secara kaku. Artinya ada kesepakatan-

kesepakatan antara siswa, orangtua dan sekolah dalam 

sebuah komunikasi dan koordinasi mengenai sanksi 

yang diterima oleh siswa. Mengapa begitu ? Karena 

kami berprinsip bahwa siswa adalah manusia yang 

harus dipahami secara utuh, bahkan ketika mereka 

melakukan pelanggaran. Harus betul-betul dipahami 

apa yang menjadi penyebab dan latar belakang perilaku 

siswa tersebut. Hal-hal itu kemudian menjadi modal 

komunikasi dan treatment yang diberikan pada siswa. 

Sehingga sanksi yang diberikan bukanlah sanksi yang 

mematikan, namun dapat mendidik siswa untuk 

mempunyai kesadaran diri dalam rangka menjadi 

pribadi yang lebih baik. 

 Sejauh ini, baik siswa maupun orangtua 

memberikan tanggapan positif. Bahkan banyak 

orangtua yang mengucapkan terimakasih pada sekolah 

yang sudi melakukan usaha maksimal dalam 

pendampingan setiap siswa. Sempat juga muncul 

istilah bengkel dimana ketika sekolah memberikan 

pendampingan yang baik maka siswa bisa menjadi 

lebih baik.” 

  

 

Hasil Wawancara dengan Responden Satrio (Siswa 

SMA Negeri 2 Salatiga) 

 “Menurut saya, SMA Negeri 2 adalah sekolah 

yang baik. Hubungan antara guru dan siswa juga 

akrab. Awalnya dulu saya takut dan rikuh dengan guru. 
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Tetapi sekarang saya bisa merasakan bahwa guru-guru 

baik dengan saya, tidak galak seperti yang saya pikir 

sebelumnya. Setiap pagi ada guru yang bersalaman 

dengan siswa di depan. Hal itu membuat kami merasa 

disambut dan nyaman di sekolah. Pembelajaran juga 

bisa saya ikuti meskipun ada beberapa mata pelajaran 

yang saya tidak bisa.  

 Tata tertib di sekolah menurut saya cukup baik. 

Sistem poin membuat kami tidak bisa sembrono. Kalau 

mau melanggar rasanya saya mikir-mikir. Selain takut 

hukuman juga rasanya tidak enak dengan guru-guru. 

Biasanya yang saya tahu ketika ada yang melanggar 

peraturan kemudian diberi sanksi sesuai dengan tata 

tertib. Juga orangtuanya dipanggil. Karena itu saya 

tahu bahwa peraturan itu tidak main-main. Dan juga 

ada rasa aman karena kalau ada teman yang 

melanggar maka kami dilindungi oleh pihak sekolah.” 

 

Hasil Wawancara dengan Responden Fitria (Siswa 

SMA Muhammadiyah Plus Salatiga) 

 “Saya senang bersekolah di SMA 

Muhammadiyah. Menurut saya guru-gurunya baik, 

sekolah juga nyaman. Dan juga disini selain belajar 

ilmu pengetahuan, soal keimanan juga diperhatikan. 

Saat punya masalah apapun, baik pelajaran atau 

pribadi, saya bisa curhat dengan guru dan mereka pasti 

mau mendengarkan juga memberi masukan. Sholat 

berjamaah dan pengajian disini juga saya suka. Apalagi 

pas ada masalah, sholat dan ngaji bareng bisa 

membuat saya sampai menangis terharu. 
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 Tata tertib disini memakai sistem poin. Menurut 

saya itu baik karena membuat kita bisa mengukur diri 

sendiri dan berhati-hati supaya tidak melanggar. Kalau 

ada teman yang melanggar, biasanya selain diberi 

sanksi juga diajak ngomong-ngomong oleh sekolah, 

kadang juga orangtuanya dipanggil. Yang saya tahu 

meskipun melanggar kami tidak langsung dihakimi, 

tapi sekolah mau mengerti latar belakangnya dan 

memberi sanksi yang sesuai.” 

 

Hasil Wawancara dengan Responden kunci Villadelfi 

(Siswa SMA Kristen I Salatiga) 

 “Buat saya SMA Kristen I adalah sekolah terbaik 

yang pernah saya alami. Hubungan antar siswa disini 

penuh toleransi. Dengan guru-guru juga dekat dan 

tidak ada jarak. Meski begitu tetap ada rasa hormat 

dari siswa pada guru. Segala kreativitas siswa disini 

didukung oleh sekolah. Contohnya ketika saya mau 

ikut lomba, sekolah mendukung dengan maksimal dari 

persiapan sampai pelaksanaannya. Kita juga bisa cerita 

dan konsultasi dengan guru mengenai permasalahan 

kita, dan tidak harus dengan guru BK. Kebanyakan 

guru mau mendengarkan dan punya kedekatan seperti 

keluarga dengan siswa. 

 Tata tertib disini menurut saya sudah cukup 

baik. Dan bisa mengerti siswa. Contohnya ketika tata 

tertib mau dibuat atau diterapkan, perwakilan siswa 

diundang untuk memberi masukan. Ketika ada yang 

melanggar, diberikan sanksi tapi biasanya tidak 

langsung, dan ada pembicaraan dengan orang tua. 

Memang sih ada beberapa teman yang saya tahu cukup 
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nakal tapi kok tidak dihukum berat. Kesannya memang 

sekolah tidak tegas. Sehingga teman-teman yang lain 

ada yang berpikir bahwa percuma kita taat aturan 

kalau yang melanggar saja paling digitu-gituin saja. Tapi 

saya pribadi berpikir pasti sekolah punya alasan, dan 

saya percaya apa yang diputuskan sekolah adalah yang 

terbaik.” 

 

Hasil Wawancara dengan Responden Ibu Endang 

(Orangtua Siswa SMA Negeri 2 Salatiga) 

 “Sebagai orangtua, saya melihat pendidikan di 

SMA 2 cukup bagus. Sehingga saya mempercayakan 

pendidikan anak saya disana. Saya juga sering 

mendengar dari anak saya bagaimana sekolah 

berupaya memberikan yang terbaik untuk siswa. Saya 

juga mengamati ada komunikasi yang baik, misalnya 

saya sebagai orangtua sering dihubungi walikelas 

terkait dengan kegiatan sekolah. 

 Mengenai pelanggaran siswa, itu sesuatu yang 

lumrah terjadi di semua sekolah. Yang jelas saya tahu 

sekolah menerapkan peraturan dengan tegas. Sehingga 

saya juga dapat mewanti-wanti anak saya untuk 

bersekolah dengan baik dan jangan sampai melakukan 

pelanggaran.” 

 

Hasil Wawancara dengan Responden Ibu Ani 

(Orangtua Siswa SMA Muhammadiyah Plus Salatiga) 

 “Saya menyekolahkan anak saya di SMA 

Muhammadiyah karena saya percaya SMA 

Muhammadiyah adalah sekolah yang baik. Dan 

terutama anak saya bisa meningkatkan imannya, ngaji 
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dan sholatnya tidak ketinggalan. Dari yang saya 

rasakan, sekolah memperlihatkan adanya hubungan 

yang baik dan sopan antara guru dan murid. Kami 

sebagai orangtua juga apa-apa dihubungi oleh pihak 

sekolah. Jadi menurut saya sekolah sudah punya 

sistem yang baik. 

 Anak saya sering bercerita dan dari perbincangan 

dengan orangtua lain maupun guru, saya tahu bahwa 

sekolah menerapkan tata tertib dengan bijaksana. 

Dengan pendekatan agama, siswa jadi malu dan takut 

untuk melanggar. Dan kalau ada yang melanggar 

sekolah mau memperhatikan dan tidak langsung 

divonis”. 

 

Hasil Wawancara dengan Responden Bapak Marwito 

(Orangtua Siswa SMA Kristen I Salatiga) 

 “Saya bisa mengatakan bahwa SMA Kristen I 

adalah sekolah terbaik yang saya tahu. Budaya sekolah 

yang terbuka dan penuh dengan semangat 

kekeluargaan sangat baik bagi perkembangan siswa 

menurut saya. Apalagi mengenai aspek ibadah siswa 

juga tidak ditinggalkan dengan adanya renungan setiap 

hari. Itu menjadi penting bagi saya mengingat saya 

adalah seorang pendeta. Dalam setiap hal, sekolah juga 

berhubungan dengan kami, sehingga kami sebagai 

orangtua tahu ada kegiatan apa, atau misalnya bila 

anak kami mengikuti lomba atau acara yang 

ditugaskan sekolah. 

 Yang namanya kenakalan remaja sudah ada 

sejak jaman dahulu kala. Dan saya kira sekolah sudah 

melakukan kebijakan yang tepat selama ini. Model 
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kesepakatan sanksi yang diberikan dengan melibatkan 

orangtua saya pikir itu sebagai sesuatu yang baik. 

Tidak langsung “memukul” siswa, tetapi ada dialog dan 

pemahaman terlebih dahulu. Benar bahwa siswa 

melakukan kenakalan tidak meungkin berdiri sendiri, 

bisa terkait lingkungan atau bahkan orang tua. Karena 

itu tepat bila sekolah menganggap bahwa soal mendidik 

siswa akan bisa berhasil bila ada kerjasama yang baik 

antara sekolah dengan orangtua”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

Lampiran 3. Tata Tertib Sekolah 
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TATA TERTIB PESERTA DIDIK 
 

SMA KRISTEN 1 SALATIGA (TERAKREDITASI A) 
 
 

BAB I 
U M U M 

Pasal 1 
(1) Setiap Peserta Didik wajib menjunjung tinggi tata susila dan sopan 

santun, baik di dalam maupun di luar sekolah. 
(2) Setiap Peserta Didik wajib memelihara dan menjaga nama baik diri 

sendiri, orang tua atau keluarga dan sekolah, baik di dalam 
maupun di luar sekolah. 

Pasal 2 
Setiap Peserta Didik wajib ikut serta bertanggung jawab dalam 
memelihara dan menjaga  Keamanan, kebersihan, ketertiban, 
keindahan kelas dan sekolah (9K). 

Pasal 3 
Setiap Peserta Didik wajib mengikuti semua mata pelajaran yang 
diselenggarakan oleh sekolah, termasuk Pendidikan Agama Kristen, 

dengan baik serta memelihara ketenangan kelas selama pelajaran 
berlangsung. 

Pasal 4 
(1) Peserta Didik dilarang melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai 

dengan norma agama dan hukum(berkelahi, berjudi, 
mencuri,tindakan asusila dsb)baik di dalam maupun di luar 
lingkungan sekolah. 

(2) Peserta Didik dilarang membawa dan atau menggunakan barang-
barang terlarang di sekolah, antara lain; senjata tajam/senjata api, 
minuman keras, buku/gambar asusila, video porno, video yang 
bersifat memecah persatuan dan kesatuan bangsa, obat-obatan 

terlarang atau barang-barang lain yang tidak ada hubungannya 
dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. 

(3) Peserta Didik dilarang membawa/mengisap rokok di lingkungan 
sekolah dan dilarang merokok pada saat berseragam sekolah, pada 
radius 200m dari sekolah. 

(4) Peserta Didik dilarang menggunakan ataupun memainkan alat 
komunikasi atau handphone di saat jam pembelajaran, selain untuk 
mendukung kegiatan pembelajaran atas ijin sekolah. 

(5) Peserta Didik dilarang menggunakan media massa (media sosial, 

internet, media tulis, gambar dsb) untuk menyerang, mencemarkan 
nama baik ataupun mendiskreditkan pribadi, kelompok, golongan, 
suku, agama, maupun ras. 

(6) Peserta Didik dilarang menggunakan media massa (media sosial, 
internet, media tulis, gambar dsb) untuk menjatuhkan atau 
mencemarkan nama baik sekolah. 
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Pasal 5 
Setiap Peserta Didik wajib mempunyai kartu pelajar/kartu OSIS 

dan kartu perpustakaan. 

  Pasal 6 

(1) Setiap Peserta Didik dilarang menerima tamu di sekolah selama jam 
sekolah, kecuali dalam hal-hal yang sangat mendesak, dengan seijin 
guru piket/guru kelas. 

(2) Untuk menerima tamu, disediakan tempat di ruang tamu. 

 
BAB II 

HARI SEKOLAH, WAKTU BELAJAR, DAN PRESENSI 

Pasal 7 
(1) Hari sekolah berlangsung seminggu 5 hari, kecuali hari libur umum 

dan libur lainnya yang ditetapkan dalam kalender pendidikan 
sekolah. 

(2) a. Kegiatan sekolah pada Senin sampai Kamis berlangsung dari 
pukul 07.00-14.45 

 b. Kegiatan sekolah pada hari Jumat berlangsung dari pukul 07.00-
11.45 WIB. 

(3). Kegiatan Pengembangan diri (Ekstra kurikuler) dilaksanakan seusai 

pelajaran dan sesuai dengan jadwal, dan setiap Peserta Didik wajib 
mengikuti minimal 1 macam kegiatan pengembangan 
diri(ekstrakurikuler) 

Pasal 8 
(1) Peserta Didik yang terlambat hadir di sekolah, tidak diperkenankan 

mengikuti pelajaran pada jam pelajaran pertama, dan masuk pada 
jam pelajaran kedua. 

(2) Selama waktu belajar, Peserta Didik dilarang mengaktifkan dan 
menggunakan HP, meninggalkan kelas/sekolah, kecuali 
sakit/kepentingan lain yang mendesak, dengan seizin guru piket, 
dengan ketentuan tetap bertanggung jawab atas semua tugas 
pelajaran yang tidak diikutinya. 

(3) Peserta Didik yang merencanakan izin di tengah kegiatan belajar 

mengajar, harus membawa surat dari orang tua. 
Pasal 9 

(1) Presensi Peserta Didik masuk sekolah menjadi elemen penting dalam 
penentuan nilai afektif Peserta Didik 

(2) Peserta Didik yang tidak hadir karena sakit dan atau karena alasan 
yang lain, harus ada pemberitahuan ke sekolah dari orang tua/wali 
Peserta Didik secara tertulis yang bisa dipertanggungjawabkan 

(3) Peserta Didik yang tidak masuk sekolah selama 1(satu) hari atau 
lebih dalam 1 minggu tanpa pemberitahuan, akan dikenakan sanksi. 

 
 

 
 
 

 
 



30 

 

BAB III 
PAKAIAN SEKOLAH 

Pasal 10 
(1) Peserta Didik kelas X, XI & XII wajib Berseragam OSIS pada hari 
Senin-Selasa, kotak-kotak pada hari Rabu-Kamis dan batik bebas pada 
hari Jumat, sesuai dengan peraturan pemakaian seragam 
(2) Setiap hari senin dan upacara bendera, Peserta Didik wajib memakai 

sepatu dengan warna dominan hitam, berkaos kaki putih, topi dan 
memakai ikat pinggang warna hitam. 

(3) Semua Peserta Didik dilarang memakai make up dan perhiasan 
secara mencolok dan berlebihan ( tindik lidah, tindik telinga(putra), cat 
kuku dll)  
(4) Semua Peserta Didik diwajibkan mengenakan seragam dengan 

ukuran sesuai ketentuan. 
Pasal 11 

(1) Pada jam pelajaran praktek olah raga, Peserta Didik wajib 
mengenakan seragam olah raga sekolah sesuai ketentuan yang 
berlaku. 

Pasal 12 
(1) Peserta Didik wajib menyisir dan mengatur rambut secara rapi 

dan tidak boleh dicat  

(2) Peserta Didik putra dilarang berambut gondrong (rambut tidak 
boleh menutup mata, telinga dan  kerah baju) 
 

BAB IV 
UANG SEKOLAH DAN CARA PELUNASANNYA 

Pasal 13 

(1) Setiap Peserta Didik wajib membayar administrasi keuangan sesuai 
ketentuan yang berlaku. 

(2) Pembayaran uang SPP sebanyak 12 kali dalam setahun dan harus 
dilunasi paling lambat tanggal 10 untuk bulan yang sedang 
berlangsung. 

(3) Uang kegiatan dibayar 2X dalam setahun dan dibayarkan pada setiap 

awal semester 
(4) Apabila Peserta Didik keluar/pindah sekolah, uang sekolah dibayar 

sampai dengan bulan pada saat Peserta Didik keluar. 
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BAB V 
SANKSI PELANGGARAN 

Pasal 14 

No Kategori & jenis pelanggaran Sanksi 

A Ringan : 1.Peringatan 
lisan,  
2.Menandatang
ani  

3.Buku 
pelanggaran 

4.Diberi tugas 

 - Terlambat 

 - Seragam (tidak sesuai jadwal, baju OSIS 
keluar, tanpa badge, ketat) 

 - Seragam OSIS tidak lengkap saat upacara 

B Sedang : 1.Peringatan 
tertulis 
sepengetahuan 
Orang tua, 
2.Skorsing, 

3.Diberi tugas 

 - Rambut ( tidak sesuai peraturan yang 
berlaku) 
- Membolos 

 - Mengaktifkan dan menggunakan HP pada 
jam pelajaran (Jika terjadi kehilangan 
sekolah tidak bertanggungjawab) 

 -Terlambat lebih dari 3 kali dalam 1 minggu 

 - Memakai perhiasan & make up mencolok  

C Berat : 1.Menandatang
ani surat 
perjanjian 
bermaterai 

2.Dikembalikan 
kepada Orang 
tua 

 

 - Berani terhadap guru dan karyawan 

 - Membawa barang-barang terlarang(senjata  
  api/tajam, miras, narkoba, buku/gambar/ 
  CD/ kaset porno, barang yang tidak ada  
  hubungannya dengan KBM) 

 - Berjudi,Berkelahi, baik didalam/diluar   

   Sekolah 

 - Merokok  

 - Mencoret-coret sarpras sekolah 
- Membuang sampah sembarangan 

 -Mencuri Dikembalikan 

kepada orang 
tua 

 - Berbuat asusila, hamil, menghamili 

 BAB VI 
PENGHARGAAN 

Pasal 15 
(1) Peserta Didik yang berprestasi sebagai juara dalam lomba bidang 
akademik yang diselenggarakan  oleh pemerintah akan mendapat 
penghargaan dari sekolah  
a. Peserta Didik yang mendapat peringkat I – III Tingkat Nasional 

bebas uang SPP 6 bulan  
b. Peserta Didik yang mendapat peringkat I – III Tingkat Propinsi 

bebas uang SPP 4 bulan 

c. Peserta Didik yang mendapat peringkat I – III Tingkat kota Salatiga 
bebas uang SPP 2 bulan 

(2) Peserta Didik yang berprestasi dalam bidang akademik akan 
mendapat penghargaan dari sekolah, berupa beasiswa prestasi, yaitu  
 a.  Peringkat I paralel Kelas X naik kekelas XI   

 b.  Peringkat I kelas XI naik kekelas XII tiap jurusan 
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BAB VII 
Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur 
dan/atau ditentukan kemudian.  
 

       
 

Salatiga, 12 Juli 2012 

Kepala SMA Kristen 1 Salatiga 
 

  
 
 

Dra. Kriswinarti 
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Lampiran 4. Hasil Uji Plagiarisme 

 

Berikut adalah hasil uji plagiarisme dari keseluruhan 

isi tesis menggunakan software Viper : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dari hasil di atas terlihat bahwa isi tesis dapat 

dikatakan bebas plagiarisme dengan toleransi 5 %. 
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Lampiran 5. Matriks Revisi 

 

 

No. Catatan Penguji Keterangan 

1. Abstraksi tidak melebihi 200 

kata 

Telah diperbaiki 

pada halaman iv 

2. Abstraksi juga dibuat dalam 

bahasa Inggris 

Telah diperbaiki 

pada halaman v 

3. Rumusan tujuan penelitian 

sebaiknya tanpa kata tanya 

Telah diperbaiki 

pada halaman 9 

4. Kata sambung dihindari Telah diperbaiki 

pada halaman 2, 

4, 5, 7, 9, 12, 15, 

24, 25, 35, 38, 

54, 78, 82, 86, 

87, 90, 123, 125, 

126, 130 

5. Tabel perlu ditulis sumber 

apakah dari hasil wawancara 

atau data sekunder 

Telah diperbaiki 

pada halaman 67 

6. Keseluruhan format dan font 

harus disesuaikan dengan 

ketentuan MP UKSW 

Telah diperbaiki 

pada 

keseluruhan 

halaman 

7. Kesimpulan pada poin 1 perlu 

diperbaiki 

Telah diperbaiki 

pada halaman 

117 

8. Saran disesuaikan dengan 

hasil dari penelitian 

Telah diperbaiki 

pada halaman 

117 
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9. Penulisan daftar pustaka perlu 

diperbaiki 

Telah diperbaiki 

pada halaman 

119-124 

10. Tesis perlu dilengkapi 

pernyataan bebas plagiarisme 

dan hasil uji plagiarisme 

Telah diperbaiki 

pada halaman iii 

dan 157 

 

 

 

 

 

 


