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Lampiran 1  
Transkrip Wawancara 

Nama partisipan :  Wara Sumengkar, S.P.  
(Kode War) 

Jabatan :  Guru Mata Pelajaran Agrobisnis SMA Kristen 1 
Salatiga 

Tanggal wawancara  :  24 Juli 2014; 28 Oktober 2014;  
5 s/d 12 Mei 2015 

Tempat wawancara :   Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 
Salatiga 

 SMA Kristen 1 Salatiga  
 

 Apa sebenarnya mata pelajaran Agrobisnis yang diajarkan kepada siswa SMA 

Kristen 1 Salatiga ? 

Agrobisnis adalah program pembelajaran yang diselenggarakan sesuai dengan 

kebutuhan daerah Salatiga, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam 

yang bermanfaat dalam proses pengembangan kompetensi sesuai dengan potensi, 

bakat dan minat siswa. Di SMA Kristen I Salatiga Agrobisnis adalah mata 

pelajaran muatan lokal (MULOK) yang didapatkan oleh siswa kelas XI dan XII. 

(War) 

 Apa sasaran dan orientasi Agrobisnis sebagai upaya pengembangan PBKL di SMA 

Kristen 1 Salatiga?  

Untuk mengikuti peraturan pemerintah, dan mengembangkan kurikulum 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang diterapkan pada SMA Kristen 1 

Salatiga. (War) 

Tujuannya mengenal jenis dan variasi tanaman hias dengan ciri-cirinya, 

memahami syarat tumbuh tanaman hias berdasarkan jenisnya. Selain itu 

memahami pertumbuhan dan perkembangbiakan tanaman hias sesuai jenisnya 

dan memahami nilai ekonomi yang dapat dikembangkan dari budidaya tanaman 

hias serta dapat menyusun analisa usaha pada budidaya tanaman hias dalam skala 

kecil. (War) 

 Apakah ada kebijakan sekolah yang mungkin akan meningkatkan sunber daya 

manusia berdasarkan muatan lokal atau mulok ini?  

Ada, sekolah membuat kebijakan untuk mengintegrasikan praktik Agrobisnis ini 

dengan beberapa mata pelajaran lainnya. Meskipun kesadaran  akan guru lain 

diluar mata pelajaran yang berhubungan langsung kurang. 

 Adakah mata pelajaran lainnya yang bersangkutan dengan mata pelajaran 

Agrobisnis ini apa ibu ?  

Ya, tentunya ada. Salah satunya pendidikan ekonomi ya pak, dan matematikapun 

juga ada. Ekonomi tentunya berhubungan dengan dunia marketing dan juga 

untuk matematika adalah aplikasi perhitungan matematika dengan ekonomi 

untuk kegiataan bisnis dari tanaman hias ini. 

 Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melihat hasil praktek Agrobisnis 

milik siswa? 

Beragam ya untuk waktu yang dibutuhkan, yang paling cepat adalah tanaman 
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sayuran, dia hanya membutuhkan waktu dua sampai tiga minggu agar nampak 

hasilnya. Untuk tanaman bonsai membutuhkan waktu kurang lebih satu tahun 

(menjelaskan hasil bonsai milik siswa kelas XII yang dikerjakan dari kelas XI). 

 Pengerjaan ini kelompok atau individu ibu ? 

Siswa biasanya mengerjakan praktek Agrobisnis secara berkelompok pak.  

 Bagaimana cara menentukan tugas kelompok maupun individu berdasarkan apa 

bu?  

Ya tergantung dengan tugas yang diberikan, kalau memang memungkinkan 

untuk dikerjakan kelompok ya saya bentuk kelompok, tapi kalau saya 

membutuhkan mengetahui kemampuan dan membutuhkan nilai individu ya 

tugas itu dikerjakan secara individu.  

 Apakah ada kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler untuk peningkatan 

pengetahuan dan kesadaran siswa tentang lingkungan SMA Kristen 1 Salatiga? 

Untuk saat ini hanya mata pelajaran Agrobisinis saja yang dijalankan, 

sedangkanuntuk tambahan ekstrakurikuler lainnya belum ada. Mungkin karena 

PBKL ini bukan mata pelajaran wajib. 

 Saya dilihat dibagian depan kebun ini terdapat juga sayuran yang ditanam, 

apakah ini karya siswa juga ? 

Iya betul bapak, itu minggu lalu siswa diminta untuk memindahkan tanaman 

sayuran dengan benar, tanpa merusak akarnya.  

 Siapakah yang memiliki tanggung jawab untuk perawatan tanaman-tanaman 

tersebut sehari – harinya ? 

Ya,  kebetulan ketika mereka jam pelajaran ya siswa sendiri yang bertanggung 

jawab, tapi kalau siswa sedang libur atau tes ada petugasnya sendiri untuk 

merawatnya. 

 Untuk selain siswa yang bersangkutan dan perawat kebun tidak ikut serta dalam 

perawatan ini ?  

Tidak, mungkin kan takut kesalahan ya, kalau ada yang mati atau hilang, jadi 

siswa yang tidak bersangkutan secara langsung tidak ikut merawat tanaman yang 

ada disini. 

 Lantas untuk kendala dari pelaksanaan Agrobisnis sendiri atau adakah kendala? 

Keterbatasan sarana prasarananya kah? 

Untuk hambatan sarana prasarana tidak saya rasakan ya pak. Tapi hambatan 

justru dirasakan dari hal lain. Air nya susah, disini kan luas halamannya, tapi di 

Salatiga untuk air nyalanya jam jam tertentu saja. 

 Bukan karena pemborosan dalam pemakaian air ya bu? Tapi memang karena air 

yang sulit untu daerah sini ?  

Iya betul pak. 

 Tapi kalau musim hujan gimana ibu ? 

Kalau musim hujan tidak ada gangguan sih, justru banyak rumput liar yang 

tumbuh disini. 
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 Jika demikian apakah ada upaya penggunaan energi alternatif ibu? Apakah dalam 

pelaksanaanya disini memanfaatkan energi alternatif ?  

Ini (menunjuk tong pembuatan pupuk) tempat siswa membuat pupuk untuk 

digunakan bercocok tanam. Jadi dari sampah sampah yang ada dibuat oleh siswa 

sebagai pupuk untuk membantu pertumbuhan tanaman mereka. 

 Lalu ibu, untuk kaitannya dengan negara, perubahan kurikulum  misalnya 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP dan Kurikulum 2013 ? 

Didalam KTSP, saya merasakan keleluasaan dalam mengajarkan materi 

Agrobisnis. Jadi ketika Agrobisnis saya mengambil konsep untuk kelas XI saya 

harus mengajarkan apa dan lanjutannya bagaimana di kelas XII. (War) 

Tapi kalau Kurikulum 2013 kan sudah ditentukan ya, harus bagaimana dan apa 

saja yang disampaikan sudah ditentukan dari sananya, tingggal mengambil saja 

kebijakan dengan kearifan lokal. (War) 

Jadi untuk hambatannya ada tiga hal ya, keterbatasan sarana seperti air dan 

tenaga keperawatan tanaman, dominanya peran negara dalam perubahan 

kurikulum, dan partisipasi masyarakat. Untuk partisipasi sebenarnya mereka juga 

mendukung, seperti membawa tanaman dengan harga yang tidak murah, mereka 

mau membawa. Tanaman tertentu paling murah khan Rp. 7.500,-. Mereka 

memang merasakan setelah pelajaran ini mereka bisa terinspirasi belajar bisnis. 

(War) 
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Transkrip Wawancara 
Nama nara sumber :  Laurensia  

(Kode Laur) 
Jabatan :  Siswa Kelas XI SMA Kristen 1 Salatiga 
Tanggal wawancara  :  5,12 Mei 2015 

Tempat wawancara :   Ruang Kelas Agrobisnis  
 Kebun Agrobisnis SMA Kristen 1 Salatiga 

 

 Apa yang anda pelajari didalam proses pembelajaran mata pelajaran Agrobisnis di 

SMA Kristen 1 Salatiga ini?  

Yang dipelajari dari Agrobisnis di SMA Kristen 1 Salatiga adalah tehnik atau cara 

pembudidayaan tanaman. Bagian yang terpenting kita memanfaatkan segala 

lahan yang ada.   Tetapi tentang melestarikan tanaman dan untuk proses-proses 

nya seperti membuat kaktus itu menyiapkan bahan dulu seperti aksesoris, 

gunting, pita setelah itu kaktus kita hias semenarik mungkin, kita tempel-tempel 

sesuai keinginan kita jadi sesuai selera kita aja. 

 Untuk perawatan tanamannya, apakah kamu ikut merawat atau tidak?  

Ya kami ikut  merawat, kalau  pas jam pelajaran gini ini, sekalian dirawat 

tanaman yang sudah ada. 

 Apakah ada sosialiasi tentang mata pelajaran Agrobisnis atau dari mana tahunya 

jika di SMA Kristen 1 Salatiga ini?  

Ya, saya tahunya ada mata pelajaran Agrobisnis ya dari dikasihnya jadwal baru 

setiap semesternya. 

 Bagaimana cara guru melakukan penilaian pada mata pelajaran Agrobisnis di 

SMA Kristen 1 Salatiga itu sendiri?  

Terus kalau cara penilaian dari Agrobisnis sendiri ada ketrampilan atau 

psikomotorik ada secara afektif kita juga pernah ambil dari ulangan harian sikap 

juga berpengaruh. 

 Apakah manfaat yang kamu dapatkan dari belajar mata pelajaran Agrobisnis di 

SMA Kristen 1 Salatiga? Manfaat dari mata pelajaran Agrobisnis itu kita bisa lebih 

tahu untuk memanfaatkan satu lahan yang ada. Dan nantinya kita bisa 

menjadikan bisnis dari lahan tersebut, sebagai contoh kan kalau seperti kaktus ini 

kan kalau dijual bisa laku. Seperti ini (sambil menunjukkan kaktus) bisa dijual, 

nah ini menunjukkan inovatif dan kreatif. 

 Menurut kamu apakah sarana pendukung yang ada di SMA Kristen 1 Salatiga 

dalam mata pelajaran Agrobisnis sudah mempermudah kamu belum untuk 

pelaksanaan mata pelajaran Agrobisnis?  

Sudah, tapi kalau untuk nanam sayur kayaknya memang perlu green house yang 

bener-bener memadai, agar sayurnya juga tidak banyak kena gangguan. 
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Transkrip Wawancara 
Nama nara sumber :  Yanuar 

(Kode Yan) 
Jabatan :  Siswa SMA Kristen 1 Salatiga 
Tanggal wawancara  :  5 Mei 2015; 12 Mei 2015 
Tempat wawancara :   Ruang kelas Agrobisnis  

 Kebun SMA Kristen 1 Salatiga 

 

 Apa yang anda pelajari di mata pelajaran Agrobisnis ini?  

Bagaimana menanam sayuran dan menghias kaktus yang, agar lebih menarik 

terus proses nya seperti kita menghias tanaman-tanaman untuk dijual ditoko-

toko. 

 Bagaimana cara penilaian dari Agrobisnis itu sendiri?  

Untuk penilaian dari Agrobisnis ini kita mengadakan seperti ulangan harian dan 

ulangan semester. 

 Apakah manfaat yang kamu dapatkan dari belajar mata pelajaran Agrobisnis di 

SMA Kristen 1 Salatiga ini?  

Terus manfaatnya kita bisa lebih mengenal lagi cara-cara menanam yang ada di 

Agrobisnis ini 

 Untuk dana, apakah ada uang tambahan yang diminta sekolah setiap bulannya?  

Tidak ada. Cuma paling setiap kali harus praktek Agrobisnis misalnya menghias 

tanaman baru ya kita disuruh bawa tanaman sendiri yang artinya dibeli sendiri. 

Kalau untuk iuran tambahan tidak ada. 

 Apakah ada kegiatan ekstrakurikuler tambahan tidak?  

Tidak ada sih, Agrobisnis ya hanya diselesaikan saat jam mata pelajaran saja. 

 Menarik nggak pelajaran ini bagi kamu?  

Menarik sih, karena ya itu tadi bisa belajar menghias tanaman, menanam sayur 

mayur, kemudian jualinnya bisa tahu. Mata pelajarannya juga seru, bisa buat 

refreshing diantara semua mata pelajaran yang harus manteng didalam kelas. 
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Transkrip Wawancara 
Nama informan :  Drs. Purwanto, M.Pd. 

(Kode Pur) 
Jabatan :  Guru Mata Pelajaran Ekonomi SMA Kristen 1 

Salatiga 
Tanggal wawancara  :  28 Oktober 2014;  

5 Mei 2015; 12 Mei 2015 
Tempat wawancara :  SMA Kristen 1 Salatiga  

 

 Untuk PBKL disekolah ini kan ada mata pelajaran Agrobisnis ya bapak, nah saaran 

dan orientasinya mata pelajaran ini apa?  

Ya, mengembangkan soft skill  siswa, dan juga menjadi sarana praktik bagi mata 

pelajaran lain khususnya ekonomi untuk penerapan ilmu. (Pur) 

 Apakah ada kebijakan-kebijakan tertentu untuk mendukung berlangsungnya 

PBKL?  

Tidak ada, hanya kami menyepakati untuk mengenalkan pula mata pelajaran 

Agrobisnis ini disela-sela mata pelajaran yang kami ajarkan, kalau saya ya pelajaran 

ekonomi. (Pur) 

 Apakah Agrobisnis memiliki hubungan dengan mata pelajaran ekonomi atau PDU 

ini ya bapak?  

Iya, ada terutama dalam pembahasan pemasaran. 

 Pembuatan RPP dan silabusnya apakah bapak memiliki peran didalamnya?  

Tidak untuk pembuatan RPP dan silabus itu hak masing-masing guru pengampu. 

Karena yang tahu harus disepertiapakan pembelajaran Agrobisnis khan yang tahu 

ya gurunya sendiri. 

 Untuk mata pelajaran ekonomi atau PDU yang bapak ampu, apakah untuk 

mempelajari Agrobisnis memiliki batas nilai minimal tertentu?  

Tidak ada, untuk ditesnya juga tidak ada, saya rasa itu cukup diujikan ketika mata 

pelajaran Agrobisnis saja, tidak perlu harus di syarat nilai minimalkan di mata 

pelajaran lain. Kasihan siswa, terlalu banyak yang harus dipelajari nanti justru 

memberatkan. 

 Jadi kita inikan wawancara mengenai pelaksanaan mata pelajaran Agrobisnis 

sebagai upaya pengembangan PBKL atau pendidikan berbasis keunggulan lokal di 

SMA Kristen 1 Salatiga. Yang namanya progam khan harus terintegrasi dan saya 

lihat tujuan dari PBKL membangkitkan wirausaha kalau dimata pelajaran bapak 

seperti apa?  

Terima kasih atas pertanyaannya, jadi menurut saya kaitannya Agrobisnis dengan 

ekonomi itu sangat match pak, seperti yang sudah kita bahas tadi ya pak. Satu sisi 

ekonomi membahas tentang pendapatan yang otomatis pendapatan itu juga akan 

diperoleh dari kewirausahaan dan salah satu objek untuk menghasilkan pendapatan 

bisa dari Agrobisnis ketika anak-anak atau peserta didik mampu menguasai tentang 

Agrobisnis mampu menguasai tentang tanaman tanaman yang kebetulan itu 

tanaman-tanaman hias yang sedang ngetrendkan ini juga bias menjadi peluang 
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bisnis jadi ini memang sangat dibutuhkan bagaimanakah cara mengelola tanama-

tanaman hias atau mengelola lingkungannya sehingga dari lingkungan dia hidup 

dari tanaman-tanaman yang dia sukai itu bisa menjadi ikon  pendapatan. Tentu saja 

peserta didik itu memang harus dibekali dengan pengetahuan bagaimanakah 

memanage tumbuhan, mengembangkan tumbuhan, dan implementasi nya didalam 

marketingnya kita kaitkan dengan ekonomi 

 Apakah ketika pelajaran ekonomi maka Agrobisnis sebagai contohnya?  

Jadi bukan hanya contoh karena memang, kita lihat saja sekarang ini banyak orang 

sukses karena dia menyukai tanaman, karena dilinkungan kita sekarang ini sudah 

banyak kerusakan lingkungan dan seterusnya. Dan banyak lahan yang telah rusak 

dan tidak segera diperbaiki dan sekarang ini memang mereka itu sudah 

pengembalian lingkungan itu kan butuh tanaman-tanaman ini. Kalau didalam 

suatu sekolah itu basis dengan keunggulan lokal dan seperti kita itu tanaman hias, 

tanaman hias ini kan nanti nya akan menghiasi lingkungan dan ketika lingkungan 

itu indah dengan pemandangannya dialam akan memelihara, kalau hubungannya 

dengan pendapatan  kemudian tergerak ini bisa membudidayakan lha ini bisa 

sebagai sumber kehidupan, apalagi sekarang ini kan diharapkan orang Indonesia ini 

kan mampu untuk berwiraswasta dan ketika ditingkat SLTA ini anak-anak kita ini 

paling tidak sudah mempunyai ikon untuk wirausaha dan dia mamu 

mengembangkan dan saya kira nanti ini bisa sebagai sumber kehidupan jadi orang 

tidak jadi karyawan perusahaan atau mungkin jadi pegawai negeri dan kalau anak-

anak pingin jadi pegawai negeri semua nanti siapa yang bayar karena sesungguhnya 

yang bayar dari pajak, pajak itu dari mana, ya dari wirausaha ini. (Pur) 

 Menurut bapak apakah pembelajaran mata pelajaran Agrobisnis sudah melibatkan 

peserta didik secara aktif?  

Sudah, terbukti ya dengan antusiasme siswa untuk membawa tanaman sendiri 

ketika harus dihias, siswa mau untuk belajar menanam sayur, itu sudah melibatkan 

siswa terlibat secara aktif. 
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Transkrip Wawancara 
Nama informan :  Drs. Purwanto, M.Pd. 

(Kode Pur) 
Jabatan :  Guru Mata Pelajaran Ekonomi SMA Kristen 1 

Salatiga 
Tanggal wawancara  :  6 Mei 2015 
Tempat wawancara :  SMA Kristen 1 Salatiga  
 

 

 Ada kendala apa terkait dengan upaya pelajaran bapak dengan mata pelajaran 

Agrobisnis? Sesungguhnya bagi saya itu kendala  hampir tidak ada, hanya memang 

untuk anak-anak yang belum tertarik dengan lingkungannya dengan tanaman yang 

kita sajikan untuk sebagai alat  pelatihan dia dalam mengembangkan 

kewirausahaan dibidang Agrobisnis. Lha ini kadang-kadang ya diajak, orang yang 

namanya tidak tertarik kan pasti kurang ya, ya memang ada orang yang tertarik 

tapi disini masih kurang.  

 Diluar SK (Standar Kompetensi) dan Kompetensi Dasar (KD) ada tidak bapak 

memasukkan Agrobisnis di KD tambahan?  

Ada pak, jadi itu khusus misalnya pembelajaran pendapatan nasional kemudian kita 

kaitkan dengan kewirausahaan, itu saya jadikan satu sebagai sumber pendapatan.  

 Tapi bidangnya personal ekononmi ya pak? Bukan pendapatan negara atau yang 

lainnya? Ya jelas bukan, nanti kan pintar-pintarnya saya sebagai guru Pendidikan 

Dunia Usaha (PDU) untuk menyisipkan sub materi ini kedalamnya. 

 Menurut bapak apakah sekolah sudah mendukung PKBL – Agrobisnis ini?  

Sudah, dulu saja sampai mengajukan dana bantuan ke pemerintah dua puluh juta 

rupiah kok. Dan sekolah pun menyediakan tempat sebagai lab praktek Agrobisnis. 
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Transkrip Wawancara 
Nama partisipan :  Dra. Kriswinarti 

(Kode Kep) 
Jabatan :  Kepala SMA Kristen 1 Salatiga 
Tanggal wawancara  :  24 Juli 2014 
Tempat wawancara :   Ruang kepala sekolah 

 Ruang kelas Agrobisnis 
 Tempat pemajangan tanaman hias hasil 

Agrobisnis 
 

 Selamat pagi ibu. Bagaimana asal mula munculnya mata pelajaran Agrobisnis ini 

ibu? SMA Kristen 1 Salatiga itu menerapkan system KTSP  itu dimulai dari tahun 

ajaran 2006-2007  dimana muatan disalah satu kurikulum itu harus menentukan 

muatan lokal dan berdasarkan analisis SWOT  dan juga mempertimbangkan  

ekologi di Salatiga  itu SMA Kristen 1 dengan dibantu dengan para stakeholder 

memutuskan untuk menyelenggarakan muatan lokal yaitu Agrobisnis. Sasarannya 

ditujukan pada pemenuhan kriteria minimal sistem pendidikan nasional yang 

disebut juga dengan pencapaian delapan SNP. (Kep) 

 Mengapa mata pelajaran Agrobisnis yang dipilih sebagai mata pelajaran muatan 

lokal? Pada saat itu memang kondisi lingkungan sangat mendukung disamping itu 

masyarakat sangat mencintai tanaman hias terutama bunga “gelombang cinta”. 

(Kep) Orientasinya tidak lain adalah pemenuhan standar kompetensi lulusan (SKL) 

mata pelajaran Agrobisnis di SMA Kristen 1 Salatiga yaitu membentuk siswa yang 

memiliki perilaku luhur, berjiwa mandiri, kreatif, memiliki pengetahuan dan 

terampil dalam teknik rekayasa serta budidaya tanaman hias. (Kep) 

 Sehingga pada saat itu kita berfokus Agrobisnis tetapi terkhusus tanaman hias. 

Selain merekrut guru yang memiliki kompetensi dibidang Agrobisnis, kami juga 

berusaha melibatkan masyarakat, lembaga dan dinas terkait dalam melaksanakan 

kebijakan Agrobisnis. Bahkan mata pelajaran Agrobisnis di SMA Kristen 1 Salatiga 

diampu oleh alumni fakultas pertanian UKSW jurusan Agronomi. (Kep) 

 Melalui penyelenggaraan mata pelajaran itu SMA Kristen 1 Salatiga sempat  

menggali dana yang non konvensional jadi melalui pameran pameran yang disebut 

SMUQ Nursery  sehingga sempat ada pendidikan tanaman gelombang cinta, atrium 
jemani, dan itu cukup-cukup menguntungkan bagi sekolah, dan sehingga memang 

secara khusus Agrobisnis itu dibuka dalam mata pelajaran dan mata pelajran itu 

diberikan kepada peserta didik pada saat itu kelas X, XI, XII, tapi khusus untuk 

tahun ajaran ini ada pertimbangan khusus sehingga  diberikan kepada kelas XI dan 

XII. (Kep) 

 Bagaimana implementasi dari pelajaran Agrobisnis dengan mata pelajaran yang 

lainnya ?  

 Selain melalui pelajaran Agrobisnis itu juga kami integrasikan dibeberapa mata 

pelajaran seperti biologi, geografi, ekonomi, dan sejalan dengan kebutahan 

masyarakat, sekarang kita kembangkan untuk Agrobisnis semester 1, tidak hanya 

tanaman hias, tetapi juga tanaman organik khususnya sayur dan buah, sehingga 
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saat ini di SMA Kristen 1 Salatiga tersedia lahan juga untuk dipakai praktek anak-

anak kita baik untuk tanaman hias, kemudian sayuran kemudian buah organik. 

(Kep) 

 Ada siswa yang sudah menyelenggarakan pameran dan penjualan tanaman hias 

lewat SMUQ Nursery, untuk kedepan sekolah merencanakan pembuatan 

showroom hasil rekayasa tanaman hias, promo lewat media online dalam proses 

belajar mengajar kewirausahaan. (Kep) 

 Bagaimana untuk proses pengembangan pembelajaran Agrobisnis ini?  

Untuk proses dikelas memang kami menyiapkan satu guru khusus yang memiliki 

latar pendidikan dari pertanian dibidang Agrobisnis, dengan demikian kami 

berharap bahwa itu bisa memenuhi harapan dan tujuan dari sekolah dan selain itu 

juga ada beberapa kegiatan ekstrakuriler yang juga sebagai bagian dari upaya untuk 

pengintesifan terutama bidang kewirausahaan, sehingga dari hasil-hasil 

penyelenggaran Agrobisnis ini itu nanti akan dikembangkan oleh anak-anak 

menjadi satu produk makanan dan biasanya pemasarannya ini melalui online. 

(Kep) 

 Bagimana minat dan antusias siswa sendiri dalam mengikuti Agrobisnis itu ibu? 

Yang cukup aktif itu anak-anak IPS karena mereka didukung juga dengan 

pembelajaran kewirausahaan dimata pelajaran ekonomi. (Kep) 

 Berarti seiring jalannya waktu, mata pelajaran Agrobisnis ini menarik perhatian 

warga sekolah ya ibu. 

Iya, mata pelajaran ini kami laksanakan terus, hingga pada tahun 2012 ada 

perhatian dari pemerintah karena dari sekolahan ini kan dari perkembangan lebih 

lanjut dipercaya menjadi sekolah PBKL, dan untuk menyelenggarakan 

pembelajaran muatan berbasis unggulan lokal. (Kep) 

Disitu ada stimulasi dana sebesar 20 juta. Nah sehingga dari uang dana bantuan 

block grant itu bisa dikembangkan untuk pembelian greenhouse dan juga untuk 

sarana pendidikan PBKL. (Kep) 
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Transkrip Wawancara 
Nama partisipan :  Dra. Kriswinarti 

(Kode Kep) 
Jabatan :  Kepala SMA Kristen 1 Salatiga 
Tanggal wawancara  :  25 Juli 2014 
Tempat wawancara :   Ruang kepala sekolah 

 Ruang kelas Agrobisnis 
 Ruang etalase tanaman hias hasil Agrobisnis 

 

 Kemudian belakangan ini kan ada kebijakan pemberlakukan Kurikulum 2013, 

apakah itu memiliki dampak pada berlangsungnya mata pelajaran Agrobisnis itu 

sendiri?  

Ya memang agak sayang. Karena ada kebijakan baru berupa penerapan Kurikulum 

2013 dimana sudah tidak ada ruang lagi bagi kami untuk menyelenggarakan 

pembelajaran Agrobisnis. Karena standart kegiatan minimalnya itu sudah 42 jam 

dengan mata pelajaran yang sudah ditentukan secara nasional jadi Agrobisnis sudah 

tidak ada lagi dalam waktu hanya 1 semester tahun ajaran 2014/ 2015. Nah 

kemudian ternyata pada tahun ajaran 2015/ 2016, kita dan seluruh sekolah yang 

baru menyelenggarakan Kurikulum 2013 dalam kurun waktu 1 semester maka 

harus kembali lagi ke Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dengan 

demikian kita perlu menambah lagi pelajaran Agrobisnis yang merupakan ciri khas 

dari sekolah ini. Hal itu kita adakan lagi. Sehingga pada saat ini kita mulai menata 

kembali. Namun demikian kami belum tahu secara pasti apakah nantinya akan ada 

perhatian dari pemerintah atau tidak. (Kep)  

Tetapi yang jelas fasilitas atau sarana dan prasarana di Kota Salatiga untuk 

mendukung pelaksanaan mata pelajaran Agrobisnis disekolah kami memang belum 

ada. Jadi kami ini betul-betul harus mengupayakan secara internal disekolah. Dan 

saya kira itu satu kendala tersendiri karena kami sekolah swasta memang harus 

mengupayakan sendiri termasuk dana sendiri dan kemudian untuk green house itu. 

(Kep) 

Sebetulnya ada bantuan dari 20 juta itu. Tetapi untuk pengembangan 

pemeliharaannya itu memang belum ada. Sehingga sampai sekarang, baru 

diupayakan kita membuat greenhouse lagi bersama-sama dengan tempat 

pembibitan dan kebun. Hal itu kita upayakan secara internal. (Kep) 

Ada dibagian lahan belakang sekolah, kemudian itu sumber dananya dari yayasan. 

Nah yang dari pemerintah itu, hanya ditahun 2012 itu saja dan sebesar 20 juta. 

(Kep) 

 Jadi kendala pelaksanaan Agrobisnis sebagai upaya pengembangan PBKL untuk saat 

ini selain perubahan kurikulum dari Kurikulum 2013 menjadi KTSP adalah 

dukungan dari pemerintah ya?  
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Benar, nah jadi kendala-kendala kami karena belum didukung antar sekolah dan 

dinas pendidikan dari pemerintah, kalau masyarakat dan orang tua sebetulnya 

mendukung saja program-pogram sekolah asal itu disosisalisasikan kepada mereka 

dengan baik.  

(Kep) 

Indikasi  itu nampak dari saat peserta didik diberikan tugas oleh sekolah untuk 

membawa bibit tanaman misalnya, itu dengan suka cita orang tuanya mendukung. 

(Kep) 

 Jadi tadi kan dijelaskan bahwa ada perubahan partisipasi pemerintah atas PBKL 

dari SMA Kristen 1 Salatiga sebelum ada  Kurikulum 2013 dengan PBKL pasca 

penghentian implementasi Kurikulum 2013, nah untuk dari pihak sekolah sendiri 

apakah ada perubahan yang mendasari jalannya mata pelajaran Agrobisnis ini?  

Ada tentunya, kebijakan terkait kurikulum sekarang kita juga revisi misi dan visi 

dari sekolah kita yang mengarah kepada bagaimana kepedulian kita terhadap 

lingkungan,jadi berkarakter, berprestasi serta peduli, serta peduli terhadap 

lingkungan atas kesadaran diri berdasarkan firman Tuhan. Hal itu yang menjadi 

visi dari sekolah kita. (Kep) 

Sedangkan untuk aktor PBKL  disini  sebetulnya (karena kita juga merupakan 

sekolah adiwiyata) sehingga seluruh stakeholder itu sekarang kita harapkan untuk 

bisa berpartisipasi. Sehingga kalau disekolah sudah ada standar operasional 

pelayanan  atau SOP dimana setiap warga sekolah itu harus ambil bagian 

didalamnya. Termasuk partisipasi juga dari komite sekolah kemudian dari orang 

tua peserta didik. Jadi nantinya Agrobisnis tidak hanya tanggung jawab dari guru 

mata pelajaran Agrobisnis tetapi tanggung jawab seluruh warga sekolah. (Kep) 
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Transkrip Wawancara 
Nama partisipan :  Dra. Kriswinarti 

(Kode Kep) 
Jabatan :  Kepala SMA Kristen 1 Salatiga 
Tanggal wawancara  :  25 Juli 2015 dan 24 September 2014 
Tempat wawancara :   Ruang kepala sekolah 

 Ruang kelas Agrobisnis 
 Tempat pemajangan tanaman hias hasil 

Agrobisnis 
 

 Apakah ada visi misi SMA Kristen 1 Kota Salatiga-PBKL-Tanaman Hias?  

Ada, namun secara tersirat.  Visi :  Berkarakter, berprestasi serta Peduli lingkungan 

atas kesadaran diri berdasarkan Firman Tuhan. Misi yang terkait :  Menumbuhkan  

kesadaran  dan  kepedulian  terhadap  lingkungan, bagi seluruh warga sekolah 

melalui berbagai kegiatan dan pembiasaan di sekolah, Menerapkan  strategi-strategi 

untuk mewujudkan sekolah Adiwiyata. 

 Apakah ada kebijakan  peningkatan SDM berbasis profesionalitasbagi guru 

karyawan SMA Kristen 1 Kota Salatiga-PBKL-Tanaman Hias?  

Ada yakni memfasilitasi guru dan karyawan untuk mengikuti forum ilmiah seperti 

seminar, workshop, IHT dan sebagainya serta memberikan dukungan untuk studi 

lanjut. 

 Apakah ada kebijakan sekolah yang mendukung terciptanya SMA Kristen 1 Kota 

Salatiga-PBKL-Tanaman Hias?  

Ada yakni penyelenggaraan mata pelajaran  mulok agrobisnis tentang budi daya 

tanaman hias, sekarang diberikan di kelas XII, untuk kelas X dan XI masuk didalam 

mata pelajaran Kewirausahaan  

 Apakah ada pengalokasian dana (RKAS) untuk pengembangan SMA Kristen 1 Kota 

Salatiga-PBKL-Tanaman Hias?  

Ada, tercover dalam anggaran bidang sarana prasarana  

 Apakah ada kebijakan kegiatan tahunan yang berhubungan dengan SMA Kristen 1 

Kota Salatiga-PBKL-Tanaman Hias?  

Ada yang sudah pameran dan penjualan tanaman hias lewat SMUQ Nursery, untuk 

ke depan rencana pembuatan show room hasil rekayasa tanaman hias, promo lewat 

on line dalam PBM kewirausahaan 

 Apakah ada kebijakan tetang SMA Kristen 1 Kota Salatiga-PBKL-Tanaman Hias 

dituangkan dalam surat edaran?  

Ada yakni edaran dan sosialisasi tentang penyelenggaraan mata pelajaran  mulok 

agrobisnis (tanaman hias) dan mata pelajaran kewirausahaan untuk Kurikulum 

2013 yang antara lain mencakup kompetensi siswa dalam melakukan rekayasa 

tanaman hias  

 Apakah ada kebijakan yang mendukung terciptanya SMA Kristen 1 Kota Salatiga-

PBKL-Tanaman Hias yang bersih dan sehat?  

Ada, gerakan peduli lingkungan dan jumat bersih 
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 Penanaman tanaman hias di sepanjang lorong teras untuk tahun ajaran 2014/2015? 

Apakah ada penggunaan dana yang mendukung SMA Kristen 1 Kota Salatiga-

PBKL-Tanaman Hias?  

Ada dianggarkan melalui bidang sarana prasarana  

 Apakah ada kebijakan SMA Kristen 1 Salatiga dalam pengembangan kurikulum 

sekolah (silabus dan RPP)?  

Ada, silabus dan RPP  mata pelajaran  Agrobisnis di kelas XII 

 Apakah ada mata pelajaran wajib dan/atau mulok yang terkait dengan SMA Kristen 

1 Kota Salatiga-PBKL-Tanaman Hias dilengkapi dengan ketuntasan minimal 

belajar?  

Ada, untuk kelas XII diselenggarakan melalui mata pelajaran  agrobisnis, di kelas X, 

XI melalui mata pelajaran  kewirausahaan 

 Apakah mengembangkan isu-isu gobal dan lokal sebagai materi pembelajaran SMA 

Kristen 1 Kota Salatiga-PBKL-Tanaman Hias sesuai dengan tingkat dan jenjang 

pendidikan?  

Ada, isu yang bersifat global terkait dengan climate change  isu lokal kondisi 

ekologi Salatiga sangat relevan untuk  budi daya tanaman hias untuk menopang 

ekonomi masyarakat. 

 Apakah sekolah mengembangkan rancangan pembelajaran SMA Kristen 1 Kota 

Salatiga-PBKL-Tanaman Hias yang lengkap baik untuk kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium maupun di luar kelas?  

Pengembangan RPP ya, tapi  laboratorium pendukung termasuk green house 

ditambah dengan surutnya  popularitas tanaman hias menjadi kurang optimal 

dalam perawatan, ini evaluasi bagi kami. 

 Apakah mengembangkan metode belajar yang melibatkan peserta didik  sehingga 

terciptanya pembelajaran yang atraktif dan menyenangkan?  

Ya, antara lain dengan pendekatan ilmiah serta penyelenggaraan outdoor study 

 Apakah mengembangkan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler untuk 

peningkatan pengetahuan dan kesadaran siswa tentang lingkungan SMA Kristen 1 

Kota Salatiga-PBKL-Tanaman Hias?  

Ya kurikuler melalui mata pelajaran  agrobisnis serta  terintegrasi di dalam mata 

pelajaran  reguler lainnya antara lain mata pelajaran Biologi, mata pelajaran 

Ekonomi, mata pelajaran Agama, mata pelajaran PPKn, mata pelajaran Geografi. 

Sedangkan kegiatan Ekstrakurikuler dilaksanakan melalui kegiatan Pramuka 

 Apakah sekolah mengembangkan instrumen pembelajaran PBKL yang terintegrasi 

di SMA Kristen 1 Kota Salatiga-PBKL-Tanaman Hias?  

Ya, melalui mata pelajaran  tersebut 

 Apakah warga sekolah terlibat dalam perawatan sarana sekolah  dalam rangka 

membangun SMA Kristen 1 Kota Salatiga-PBKL-Tanaman Hias?  

Ya sesuai visi, misi, tujuan sekolah dan SOP yang berlaku di SMA Kristen 1 salatiga  
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 Apakah sekolah membangun kegiatan kemitraan atau memprakarsai 

pengembangan pendidikan berbasis keunggulan lokal  SMA Kristen 1 Kota 

Salatiga-PBKL-Tanaman Hias?  

Ya membangun kemitraan dengan LH, SMP VI, GIZ /PAKLIM dan UKSW 

 Apakah tersedianya sarana pendukung pembelajaran lingkungan hidup di SMA 

Kristen 1 Kota Salatiga-PBKL-Tanaman Hias  yang ramah lingkungan?  

Ya tersedia :  green house, botanic garden, komposter, biopori dsb. 
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Transkrip Wawancara 

 
Nama partisipan :  Dra. Kriswinarti 

(Kode Kep) 
Jabatan :  Kepala SMA Kristen 1 Salatiga 
Tanggal wawancara  :  21 dan 31Juli 2014 
Tempat wawancara :   Ruang kepala sekolah 

 Ruang kelas Agrobisnis 
 Tempat pemajangan tanaman hias hasil 

Agrobisnis 
 

 Apakah mengembangkan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler untuk 

peningkatan pengetahuan dan kesadaran siswa tentang lingkungan SMA Kristen 1 

Kota Salatiga-PBKL-Tanaman Hias?  

Ya kurikuler melalui mata pelajaran  agrobisnis serta  terintegrasi di dalam mata 

pelajaran  antara lain Biologi, Ekonomi, Agama, PPKn, Geografi. Ekstrakurikuler 

melalui kegiatan Pramuka dan  pembiasaan/budaya sekolah 

 Apakah ada kreativitas dan inovasi warga sekolah dalam upaya melaksanakan 

kegiatan SMA Kristen 1 Kota Salatiga-PBKL-Tanaman Hias?  

Ya, melalui mata pelajaran  tersebut 

 Apakah warga sekolah terlibat dalam perawatan sarana sekolah  dalam rangka 

membangun SMA Kristen 1 Kota Salatiga-PBKL-Tanaman Hias?  

Ya sesuai visi, misi, tujuan sekolah dan SOP yang berlaku di SMA Kristen 1 salatiga  

 Apakah sekolah mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler/kurikuler SMA Kristen 

1 Kota Salatiga-PBKL-Tanaman Hias  berbasis partisipatif?  

Ya kurikuler melalui mata pelajaran  agrobisnis serta  terintegrasi di dalam mata 

pelajaran  antara lain Biologi, Ekonomi, Agama, PPKn, Geografi. Ekstrakurikuler 

melalui kegiatan Pramuka dan  pembiasaan/budaya sekolah 

 Apakah ada kreativitas dan inovasi warga sekolah dalam upaya melaksanakan 

kegiatan SMA Kristen 1 Kota Salatiga-PBKL-Tanaman Hias?  

Ya budi daya tanaman hias, budi daya tanaman organik, teknik pemasaran berbasis 

digital  

 Apakah ada dukungan dan mengikuti kegiatan aksi lingkungan hidup yang 

dilakukan oleh pihak luar ?  

Ya, misal oleh Forum Salatiga Hijau, LH, TUK  
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Transkrip Wawancara 
Nama partisipan :  Dra. Kriswinarti 

(Kode Kep) 
Jabatan :  Kepala SMA Kristen 1 Salatiga 
Tanggal wawancara  :  5, 12 dan 31 Agustus 2014 
Tempat wawancara :   Ruang kepala sekolah 

 Ruang kelas Agrobisnis 
 Tempat pemajangan tanaman hias hasil 

Agrobisnis 
 

 Apakah tersedianya sarana pendukung untuk pengelolaan lingkungan di dalam dan 

di luar kawasan SMA Kristen 1 Kota Salatiga-PBKL-Tanaman Hias ramah 

lingkungan?  

Masih terbatas sarana prasarana pendukung untuk pengelolaan lingkungan di 

dalam sekolah 

 Apakah sekolah menggunakan listrik, air dan ATK secara efisien?  

Ya, dalam proses mengupayakan efisiensi melalui 3 R dan hemat energi 

 Apakah tersedianya pelayanan makanan sehat di lingkungan SMA Kristen 1 Kota 

Salatiga-PBKL-Tanaman Hias yang ramah lingkungan?  

Ya melalui kantin sekolah, namun belum 100 % berhasil 

 Apakah ada pengembangan system pengelolaan sampah di SMA Kristen 1 Kota 

Salatiga-PBKL-Tanaman Hias yang ramah lingkungan?  

Ya melalui proses komposter/fermentasi untuk menghasilkan sampah 

 Apakah ada sumber daya yang mendukung  pelaksanaan pengembangan alternatif 

sekolah? Belum ada 

 Apakah sekolah menggali potensi-potensi lokal untuk dikembangkan di SMA 

Kristen 1 Kota Salatiga-PBKL-Tanaman Hias?  

Ya, namun belum maksimal 

 Apakah sekolah mengembangkan energi alternatif SMA Kristen 1 Kota Salatiga-

PBKL-Tanaman Hias ?  

Belum, walau sebenarnya pernah mencoba 

 Apakah sekolah menggunakan energi alternatif SMA Kristen 1 Kota Salatiga-

PBKL-Tanaman Hias ?  

Belum  ada
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Transkrip Wawancara 
Nama Informan :  Handita Sari, S.Si. 

(Kode Han) 
Jabatan :  Guru Mata Pelajaran Matematika  

PJP PBKL SMA Kristen 1 Salatiga 
Tanggal wawancara  :  28 Oktober 2014;  

5 Mei 2015; 12 Mei 2015 
Tempat wawancara :  SMA Kristen 1 Salatiga 

 

 Sebenarnya apa tujuan dari SMA Kristen  1 mengadakan PBKL ini ibu?  

PBKL pada prinsipnya adalah usaha terencana dalam penggalian atau 

pengembangan potensi daerah dan tujuan kami melaksanakan PBKL   salah satunya 

untuk pengembangan potensi dari peserta didik, maka supaya peserta didik aktif 

didalam mengembangkan potensi dirinya. (Han) 

 Kenapa PBKL yang dipilih ibu?  

Kami ikut serta mencerdaskan atau mengembangkan masyarakat Indonesia ini dan 

tentunya kami melaksanakan PBKL ini juga dalam kerangka KTSP. (Han) 

 PBKL yang dilaksanakan di SMA Kristen 1 Salatiga yakni Agrobisnis, betul ibu ya? 

Jadi didalam KTSP SMA Kristen 1 Salatiga, PBKL kami laksanakan dalam muatan 

lokal yaitu Agrobisnis tetapi penggunaannya pun ada juga didalam mata pelajaran 

biologi, sehingga selain dalam Agrobisnis, biologi juga melaksanakan PBKL ini. 

(Han) 

 Untuk dana pendukung pelaksanaan PBKL Agrobisnis ini ibu, dari mana?  

Tentunya sekolah kami ada beberapa aturan khusus dalam hal pendanaan sehingga 

pada tahun 2012 pada waktu itu kami mengajukan proposal pada pemerintah 

provinsi Jawa Tengah. (Han) 

Kepada Gubernur sehingga kami mendapatkan bantuan dana sebesar 20 juta, dan 

dana itu memang pembentukannya pun sudah diatur sedemikian rupa dari 

pemeintah sehingga kamipun melaksanakannya berdasarkan kaidah-kaidah yang 

sudah ditetapkan diantaranya kami gunakan untuk pengadaan peralatan dan 

bahan-bahan untuk memenuhi pembelajaran dalam hal ini muatan lokal 

Agrobisnis dan juga mata pelajaran biologi. (Han) 

 Dari dana yang diberikan pemerintah ini, akan dipakai untuk apa saja?  

Demi mendukung berjalannya PBKL melalui mata pelajaran Agrobisnis ini. Dan itu 

mungkin kalau bisa kami sebutkan pengadaan peralatan nya untuk membuat 

instalasi green house, dan disitu nanti ada semacam 

pengembunan,penguapan,pengairan itu dalam otomatis dengan peralatan teknologi 

dimana itu sudah ada waktunya sudah ada alarmnya sehingga kami hanya tinggal 

memantau  peralatan yang tidak bisa menggunakan alat teknologi dengan memang 

ada tenaga ahli tersendiri dan juga guru mata pelajaran  yang ikut ambil bagian 

didalamnya tentunya guru mata pelajaran  Agrobisnis dan Biologi. (Han) 
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 Bagaimana dalam pelaksanaan mata pelajaran Agrobisnis bagaimana, terlebih 

untuk pemilihan tanamannya?  

Tanaman yang diadakan pun sudah diatur sedemikian rupa sudah ada acuannya 

sehingga pada saat itu kami mengambil beberapa tanaman yang diantaranya itu 

seperti cabe, tomat kemudian sawi,dan beberapa lainnya. 

 Antusias siswa menurut ibu bagaimana?   

Disitu memang beberapa siswa merespon dengan baik. Artinya mereka terpancing 

untuk menggali potensi yang ada sesuai dengan potensi daerah, sehingga cukup 

menyenangkan bagi anak-anak untuk mata pelajaran Agrobisnis ini. Sehingga 

memang sekolah dalam hal ini sangat diuntungkan. (Han) 

 Jadi menurut ibu bantuan yang diberikan pemerintah sangat membantu dalam 

proses pelaksanaan PBKL di sekolah ini  ya ibu?  

Artinya peran pemerintah memang ada, begitu. Tentunya pendanaan dari 

pemerintah sebesar 20 juta tadi kami gunakan juga dengan kaedah dan acuan yang 

sudah diberikan itu sudah cukup membantu proses pembelajaran dimana kami 

ingin berusaha menggali memberikan life skill kepada anak-anak tersebut terkait 

dengan potensi daerah yang ada di Salatiga ini khususnya. 
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Transkrip Wawancara 
Nama informan :  Yusuf Maladi, S.Pd. 

(Kode Yus) 
Jabatan :  Guru Mata Pelajaran Matematika SMA Kristen 1 

Salatiga 
Tanggal wawancara  :  28 Oktober 2014;  

5,6 Mei 2015; 12 Mei 2015 
Tempat wawancara :  SMA Kristen 1 Salatiga  
 

 Bagaimana tanggapan bapak atas adanya PBKL mata pelajaran Agrobisnis ini? 

Kalau sekarang pelajaran Agrobisnis itu dikembangkan itu saya sangat senang 

sekali mengingat pada saat saat sekolah dulu sebetulnya bagian bagian dari 

Agrobisnis itu sudah dicanangkan disekolah waktu saya sekolah si SMP kebetulan 

sekolah kami itu punya lahan dan kami diajarkan untuk bercocok tanam ini 

berdasarkan dari progam pemerintah yaitu pelita yang dicanangkan oleh bapak 

Presiden Soeharto pada saat itu ada rencana pembangunan lima tahun (repelita) 

1,2,3,4  yang titik beratnya adalah menuju pemecahan permasalahan Indonesia 

sebagai negara agraris. Nah kalo sekarang itu dihubungkan dengan PBKL 

disekolahan-sekolahan terutama SMA Kristen 1 Salatiga, saya sangat setuju dan 

mendukung karena apa setiap peserta didik mempunyai potensi diri yang harus 

dikembangkan kemudian kurikulum 2002 dan seterusnya dari kurikulum berbasis 

kompetensi kemudian kurikulum tingkat satuan pendidikan ternyata PBKL atau 

Agrobisinis ternyata betul-betul dirasakan manfaatnya disekolah kami. 

 

 Apakah harapan bapak kedepannya dengan diadakannya mata pelajaran Agrobisnis 

sebagai upaya pengembangan PBKL ini?  

Dengan harapan yang satu mengembangkan life skill peserta didik kemudian yang 

kedua mengembangkan potensi diri dari masing-masing peserta didik dalam rangka 

untuk menunjang atau ikut mensukseskan program pemerintah dalam hal ini 

progam yang berhubungan dengan proses pendidikan menggunakan standart 

proses nasional pendidikan. Sehingga kalau Agrobisnis dijalankan tidak hanya 

disatu sekolah mungkin sekolah lain yang sesuai dengan potensi diri atau potensi 

daerah secara arif dalam suasana dalam proses pendidikan ini, akan sangat 

bermanfaat  bagi siswa. Karena kita tidak bisa mengandalkan IQ saja untuk mulut 

saja tapi juga dikembangkan untuk hal-hal yang ada disekitar kita, sehingga 

keinginan pelaksanaan Agrobisnis ini untuk sekolah kami sangat  setuju sekali 

dikembangkan hanya permasalahannya itu untuk dalam hal ini dananya jelas 

sekolah tidak bisa usaha sendirian mengembangkan ini. 
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 Menurut bapak siapa lagi yang harusnya berperan membantu dalam kelancaran 

PBKL Agrobisnis ini?  

Harus ada pihak kedua yaitu pemerintah untuk turut serta didalam membantu 

pendanaan. Ini agar nantinya pada saat kita sudah bisa mengembangkan PBKL ini, 

pasti kita akan mengembalikan lebih luas lagi. 

 

 Menurut bapak apa yang sudah dilakukan dalam mata pelajaran Agrobisnis ini?  

Pada mata pelajaran Agrobisnis di SMA Kristen 1 Salatiga ini, kita sudah mulai 

menanam pohon-pohon seperti pohon sawi, pohon terong, yang berada di kebun 

SMA Kristen 1 Salatiga ini. 
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Transkrip Wawancara 
Nama partisipan :  Dra. Kriswinarti 
Jabatan :  Kepala SMA Kristen 1 Salatiga 
Tanggal wawancara  :  24 Juli 2014; 5 Agustus 2014 
Tempat wawancara :   Ruang kepala sekolah 

 Ruang kelas Agrobisnis 
 Tempat pemajangan tanaman hias hasil 

Agrobisnis 
 

 Di SMA Kristen 1, apakah ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi untuk 

menajdi peserta didik di sekolah ini ?  

Salatiga adalah berkelakuan baik serta memiliki motivasi yang tinggi untuk 

menjadi peserta didik SMA Kristen 1 Salatiga, yang bisa ditelusuri melalui nilai 

akhlak mulia dalam LHBS  SMP serta  wawancara oleh panitia PPDB. 

Sedangkan kriteria umum calon peserta didik mengacu pada  pedoman PPDB 

yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga kota Salatiga. 

Semua sekolah pastinya memiliki kriteria yang ditentukan,untuk membatasi 

minimal input calon siswa sekolah itu. Untuk di SMA Kristen 1 Salatiga sendiri 

memilki beberapa kriteria yang harus dipenuhi peserta didik baru adalah (1) 

Tamat/ Lulus dan memiliki STTB/ Ijasah SMP/ SMPLB/ MTs/ Paket B, (2) 

Tamat / Lulus dan memiliki STL/ SKHUN, (3) Berusia setinggi-tingginya 21 

tahun saat masuk, (4) Memenuhi persyaratan akademis dan syarat khusus pada 

kelas khusus (kelas atlet). 

 Kriteria-kriteria ini kalau saya dengar secara umum ya ibu, maksudnya hampir 

semua sekolah memiliki kriteria yang sama dengan apa yang telah ibu 

sampaikan. Untuk kriteria khusus dai calon peserta didik untuk dapat diterima 

apa ibu?  

Khusus nya tidak ada kriteria yang paten, kami menerima siswa yang datang 

untuk belajar di sini, bersama kami dengan asal input yang seperti apa pun. 

Hanya saja untuk kelas atlet kami memiliki kriteria, karena namany juga kelas 

atlet pasti harus ada poin plus yang menerangkan bahwa siswa ini benar-benar 

berprestasi. Kriteria khususnya adalah calon peserta didik ini memiliki prestasi 

dibidang olah raga minimal tingkat provinsi. 
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Transkrip Wawancara 
Nama partisipan :  Dra. Kriswinarti 
Jabatan :  Kepala SMA Kristen 1 Salatiga 
Tanggal wawancara  :  25 Juli 2014; 12 Agustus 2014 
Tempat wawancara :   Ruang kepala sekolah 

 Ruang kelas Agrobisnis 
 Tempat pemajangan tanaman hias hasil 

Agrobisnis 
 

 

 Siapakah yang menentukan kriteria prestasi ibu?  

Sekolah yang menentukan kriteria ini, karena di Salatiga sendiri memiliki 

sekolah atau pendidikan atlet ya bapak, jadi kami rasa kami pun harus ikut serta 

mendukung dalam pemberian pelajaran atau pengetahuan akademik bagi para 

atlet. Tapi agar ini adil, kami mau membantu atlet yang ada, namun kami 

hanya mau atlet yang sudah berprestasi minimal jawa tengah. Kebijakan 

sekolah ini tidak hanya secara langsung melibatkan pihak sekolah saja. 

Mekanisme seleksi calon peserta didik :  Melalui jalur minat dan jalur 

reguler/seleksi. Jalur minat diperuntukkan bagi calon peserta didik yang 

memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus serta memiliki minat/motivasi 

yang tinggi untuk menjadi peserta didik SMA Kristen 1 Salatiga, melalui jalur 

minat ini biasanya sudah terisi sekitar 50 – 70 %. Penerimaan dilakukan 

sebelum pengumuman kelulusan SMP. Jalur reguler atau seleksi didasarkan 

pada prestasi akademik maupun non akademik maupun nilai ujian nasional. 

 Kalau sudah kita menentukan kriteria atau standar minimal yang harus dimiliki 

calon peserta didik di SMA Kristen 1 Salatiga ini, langkah berikutnya adalah 

tahap seleksi. Bagaimanakah mekanisme seleksi calon peserta didik di sekolah 

ini?  

Sama seperti sekolah pada umumnya ; 

1. Calon peserta didik mendaftar dengan membawa persyaratan yang telah 

ditentukan dan pada waktu yang telah ditentukan. 

2. Calon peserta didik menerima Nomor pendaftaran 

3. Nilai NUM calon peserta didik dirangking secara online, dan calon peserta 

didik dipersilahkan memantau posisi nilainya. 

4. Sampai saat waktu pendaftaran selesai, calon siswa yang masuk dalam kuota 

kebutuhan siswa batu (berdasarkan NUM) akan diterima sebagai peserta didik 

baru di sekolah ini. 
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Transkrip Wawancara 
Nama partisipan :  Dra. Kriswinarti 

Jabatan :  Kepala SMA Kristen 1 Salatiga 
Tanggal wawancara  :  21 Agustus 2014;  24 September 2014 
Tempat wawancara :   Ruang kepala sekolah 

 Ruang kelas Agrobisnis 
 Tempat pemajangan tanaman hias hasil 

Agrobisnis 
 

 Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan seleksi calon peserta didik? 

Upaya pembukaan akses pendidikan mendaftar langsung melalui panitia PPDB 

di SMA Kristen 1 Salatiga, dengan cara mendaftar melalui guru BK di SMP asal, 

melaui web/email sekolah. Kepala sekolah itu sudah pasti terlibat dalam seleksi 

calon siswa baru, kemudian setiap tahunnya sudah dibentuk panitia PPDB. 

Terkadang juga melibatkan peran siswa kami juga pak, untuk membantu dalam 

jaga stand pendaftaran, dan bisa diperbantukan dalam hal lainnya. 

 Apa yang diupayakan untuk membuat akses peserta didik ke sekolah ini jadi 

lebih luas? Kami biasanya menyebarkan brosur-brosur yang memuat informasi 

penerimaan peserta didik baru di sekolah ini. Aktivitas layanan pendidikan bagi 

peserta didik 

o Layanan Pembelajaran dengan 5 hari belajar, secara moving class 

o Layanan pengembangan diri ada 20 jenis pengembangan diri yang 

diselenggarakan dan bisa dipilih oleh peserta didik. Setiap peserta didik 

wajib mengambil maksimal 2 jenis pengembangan diri, untuk 

pengembangan bakat minat, pembekalan life skill serta sarana pendidikan 

karakter. 

o Layanan klinik diperuntukkan bagi peserta didik yang secara akademik 

kurang. 

o Layanan pembiasaan terkait dengan budaya sekolah  

o Layanan kerohanian 

o Layanan Bimbingan Konseling  

o Layanan kesehatan  

o Layanan beasiswa 
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Transkrip Wawancara 
Nama partisipan :  Dra. Kriswinarti 
Jabatan :  Kepala SMA Kristen 1 Salatiga 
Tanggal wawancara  :  24 Juli; 24 September 2014 
Tempat wawancara :   Ruang kepala sekolah 

 Ruang kelas Agrobisnis 
 Tempat pemajangan tanaman hias hasil 

Agrobisnis 
 

 

 Untuk peduli lingkungan sekitar dari pihak sekolah ibu, ataukah ada dispensasi 

khusus bagi calon peserta didik dari keluarga kurang mampu?  

Iya ada, jika calon peserta didik baru ini tergolong dalam keluarga yang kurang 

mampu, maka dia akan dibebaskan dari biaya pendaftaran. Upaya memberikan 

layanan yang setara :  pada prinsipnya layanan diberikan kepada seluruh stake 
holder  yang membutuhkan layanan secara tidak diskriminatif. 

 Kriterianya bagaimana ibu?  

Kriteria penggolongan siswa tidak mampu dan mampu memang luas sekali, 

kami tidak menentukan kriterianya harus memiliki kekayaan sekian juta atau 

lain sebagainya. Jika calon pesrta didik ini merasa tidak mampu, sebaiknya dia 

harus mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu cap RT dan RW untuk 

ditunjukan pada panitia PPDB guna pembebasan biaya pendaftaran. 

 Berbicara mengenai Kegiatan Belajar Mengajar setiap harinya, apakah ada 

kegiatan ekstra diluar jam KBM?  

Ada, kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan sore hari agar tidak mengganggu 

proses KBM yang ada, dan juga sekolah kami sering melaksanakan kegiatan 

kunjungan ke perusahaan atau industri. Hal ini dilakukan untuk membuat 

siswa lebih mudah memahami bagaimana keadaan yang dilapangan setelah dia 

mempelajari teori dasarnya. 

 Ibu, apakah ada perbedaan perlakuan antara siswa yang satu dengan yang 

lainnya?  

Tidak, semua siswa kami anggap sama. Kami tidak ingin menimbulkan GAP 

dalam lingkungan sekolah. Hal ini kami lakukan dengna cara memberikan 

pelayanan pendidikan yang sama bagi semua peserta didik, tidak membeda-

bedakan atau kekayaan, status sosial, status ekonomi, kesukuan dan agama. 

Fasilitas belajar yang kami berikan untuk peserta didik juga dalam keadan yang 

sama. 
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 Sekolah ini kan sama dengan lembaga organisasi lainnya yang membutuhkan 

kepercayaan dari pihak luar maupun internal, terutama dari segi keuangan. 

Untuk pelaporan keuangan di sekolah ini, bagaimana?  

Mekanisme pelaporan keuangan :  seluruh bentuk pembayaran keuangan 

dilakukan melalui kasir di sekolah atau pembayan via bank ke rekening 

sekolah. Setiap hari kasir membuat pelaporan kepada bendahara sekolah. 

Bendahara sekolah dengan dibantu tim keuangan yang terdiri atas pembuku 

tabelaris dan 2 verivikator membuat laporan keuangan pada setiap bulannya 

kepada kepala sekolah. Sedangkan pelaporan kepada seluruh stake holder  
dilakukan setahun sekali melalui rapat kerja tahunan yang dihadiri oleh guru, 

karyawan, komite sekolah dan Pengurus Yayasan, baik secara lesan maupun 

tertulis. Jadi kalau di sini, setiap bulan para bendahara membuat laporan 

keuangan, kemudian dijadikan satu  oleh bendahara induk (bendahara 

pembantu kepala sekolah) untuk kemudian dikoreksi dan disetujui kepala 

sekolah, selanjutnya dikonsultasikan dengan komite sekolah. Jika sudah baik, 

sesuai dan benar komite sekolah akan menyetujuinya. 

 Berarti ada beberapa bendahara setiap bidangnya untuk membuat laporan 

keuangan masing-masing?  

Betul, Mekanisme penggunaan anggaran :  Setiap awal tahun ajaran 

diselenggarakan rapat kerja yang antara lain berisi laporan pertanggungjawaban 

oleh bidang – bidang serta penyusunan RAPBS oleh bidang-bidang yang 

kemudian disampaikan kepada bendahara sekolah. Anggaran bisa dicairkan jika 

telah diajukan dalam anggaran bidang yang tercover di dalam RAPBS yang 

telah disetujui oleh kepala sekolah, yayasan dan komite sekolah. 

 Kemudian laporan keuangan yang sudah jadi, laporan keuangan ini nanti siapa 

yang memakai?  

Seperti yang bapak tanyakan tadi, bahwa sekolah memerlukan kepercayaan 

dari pihak internal maupun eksternal, nah untuk laporan keuangan yang telah 

dibuat setiap bulannya akan dipertanggung jawabkan kepada Komite Sekolah, 

Orang tua Siswa, Dinas Pendidikan Kota dan Provinsi. 

 Melaporkannya satu bulan sekali juga, atau satu tahun sekali?  

Akses stakeholders terhadap laporan keuangan sekolah :  laporan disampaikan 

secara lisan dalam rapat kerja maupun disampaikan secara tertulis secara 

periodik. Satu tahun sekali, sama seperti laporan keuangan pada umumnya. 

 Kalau boleh tahu ibu, bagaimana mekanisme penggunaan anggaran di SMA 

Kristen 1 Salatiga ini?  

Dana anggaran dikeluarkan berdasarkan draf atau penggunaan atau kebutuhan 

pada RKAS dengan mekanisme mengajukan proposal kegiatan pada kepala 

sekolah. Setelah proposal kegiatan disetujui oleh kepala sekolah, bendahara 

mengeluarkan/ mencairkan sejumlah dana berdasarkan anggaran pada RKAS 

dan proposal untuk pelaksanaan kegiatan. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan, 

penggunaan dana tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan kegiatan program 

sekolah. 
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 Ini rencana atau drafnya masih harus diajukan dan menunggu ACC, untuk 

pemberian persetujuan penggunaan anggaran sekolah ini dari siapa?  

Setiap pelaksanaan kegiatan/ program sekolah, panitia kegiatan tersebut 

membuat laporan kegiatan, yang ditandangani oleh Kepala Sekolah kemudian 

laporan-laporan setiap kegiatan tersebut dijadikan satu dalam satu tahun untuk 

kemudian dilaporkan pada komite dan orang tua siswa. 

 Pada dasarnya berarti memang harus transparan tidak boleh ada yang ditutupi, 

terlebih hal ini berhubungan dengan sektor publik. Dalam hal ini apa yang 

dilakukan untuk membuka akses stakeholders pada laporan keuangan sekolah?  

Mengadakan pertemuan orang tua siswa setahun sekali untuk melaporkan 

secara tertulis dan memberikan kesemapatan untuk tanya jawab serta 

klarifikasi. Momen ini dilakukan bersamaan ketika pengambilan raport 

kenaikan kelas.  

 Bagaimana prosedur pelaporan peaksanaan program sekolah? Siapa saja yang 

terlibat didalamnya?  

Mekanisme pelaporan pelaksanaan program sekolah secara prinsip sama seperti 

laporan keuangan disampaikan secara periodik melalui rapat kerja yang dihadiri 

oleh guru, karyawan, komite sekolah dan pengurus yayasan. Sedangkan 

penyampaian laporan pelaksanaan program kepada orang tua peserta didik 

melalui sosialisasi secara periodik maupun secara tertulis disampaikan kepada 

orang tua peserta didik. Setiap bidang yaitu kesiswaan, sarana prasarana, 

humas, kurikulum wajib membuat laporan bulanan laporan rutin dan laporan 

pelaksanaan bantuan/ block grant. Khusus laporan keuanganm dibuat bersama-

sama dengan komite sekolah. 

 Siapa saja pihak yang terlibat dalam  pembuatan  laporan pelaksanaan program 

sekolah? Untuk program sekolah kan sifatnya global atau lebih umum ya pak, 

yang terlibat disini adalah panitia kegiatan/ program, kepala sekolah, wakil 

kepala sekolah, komiter sekolah. Kami berusaha semua pihak agar terlibat 

dalam pembuatan laporan pelaksanaan program sekolah. 

 Bagaimana jika stakeholders menginginkan informasi yang lebih mengenai 

laporan pelaksanaan program sekolah?  

Akses stakeholders  terhadap laporan pelaksanaan program sekolah :  

disampaikan melalui edaran secara tertulis, melalui sosialisasi dengan 

mengundang stakeholder   dan atau dimuat dalam website resmi sekolah. Jika 

pelaporannya belum di online kan, pihak sekolah menerima kesempatan untuk 

menjawab dan menjelaskan pertanyaan stakeholders. 
 Memangnya kepada siapa laporan tersebut ditujukan?  

Mekanisme pelaporan kinerja tenaga pendidik :  disampaikan secara tertulis 

kepada pengurus. Laporan pelaksanaan program sekolah ditujukan kepada 

orang tua/ wali siswa / masyarakat melalui komite sekolah. 
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 Itu tadi seputar laporan keuangan dan laporan pelaksanaan program sekolah, 

lalu bagaimana denngan mekanisme pelaporan kinerja guru disini?  

Akses stakeholders terhadap laporan kinerja tenaga pendidik :  informasi 

melalui kepala sekolah ataupun melalui pengurus yayasan 

 Selama ini apakah sudah ada upaya yang dilakukan untuk membuka akses 

informasi atas kinerja guru terhadap stakeholders?  

Sudah ada, secara tidak langsung sebenarnya sudah ada penyampaian keluhan 

kepada kepala sekolah. Bentuk pertanggungjawaban kepala sekolah dan guru 

kepada publik. Penyampaian laporan hasil belajar dan hasil pembinaan secara 

periodik 4 x dalam satu tahun kepada orang tua peserta didik. Penyampaian 

laporan program atau laporang pertanggung jawaban program kepada para 

stake holder secara berkala. Penyampaian informasi, program dan realisasi 

program melalui website resmi sekolah Penyampaian informasi, program dan 

realisasi program melalui mass media (surat kabar). 

 Apa saja aspek pertanggung jawaban kepala sekolah dan guru terhadap publik?  

Ada banyak aspek ya, apa lagi publik banyak perannya terhadap 

keberlangsungan sekolah ini, kami memiliki beberapa aspek dimana aspek 

mutu lulusan sekolah, aspek kenyamanan siswa dalam melaksanakan KBM, 

aspek fasilitas yang diterima peserta dalam melaksanakan KBM, aspek 

keamanan peserta didikdi sekolah dll. 
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Transkrip Wawancara 
Nama partisipan :  Dra. Kriswinarti 
Jabatan :  Kepala SMA Kristen 1 Salatiga 
Tanggal wawancara  :  5 dan 12 Mei 2015 
Tempat wawancara :   Ruang kepala sekolah 

 Ruang kelas Agrobisnis 
 Tempat pemajangan tanaman hias hasil 

Agrobisnis 
 

 Dari aspek-aspek yang sudah disebutkan tadi, bagaimana bentuk 

pertanggungjawabannya? Laporan pada saat pertemuan orang tua siswa atau 

acara perpisahan maupun rapat dengan komite sekolah menjadi momen 

penting untuk menunjukkan bahwa sekolah kami telah mencapai aspek-aspek 

tersebut. Upaya pertanggungjawaban yang dilakukan :  setiap pelaksanaan 

program selalui disertai dengan laporan pertanggungjawaban secara tertulis 

disertai dengan bukti-bukti fisik sebagai bukti pendukung yang terbuka untuk 

diverifikasi atau dicek oleh para stake holder. 
 Seperti apa upaya yang dilakukan untuk mencapai pertanggungjawaban yang 

baik kepada publik?  

Secara terus menerus berupaya untuk meningkatkan kualitas pembeljaaran, 

meningkatkan kenyamanan siswa dalam ber KBM, meningkatkan keamanan 

sekolah sehingga peserta didik nyaman dan meningkatkan fasilitas belajar 

sehingga peserta didik dapat optimal mengembangkan potensi dirinya. 

 Berapa jumlah tenaga pendidik di sekolah ini, secara keseluruhan? Tingkat 

perbandingannya dengan jumlah peserta didik berapa?   

Perbandingan jumlah peserta didik dengan tenaga pendidik :  jumlah peserta 

didik saat ini adalah 544 siswa sedangkan tenaga pendidik berjumlah 37 terdiri 

atas 6 DPK, 24 GTY, 7 GTT sehingga antara pendidik :  peserta didik = 1 :  14,8 

 Untuk mendukung kegiatan KBM, apa saja saran prasarana penunjang 

pendidikan yang dimiliki sekolah?  

Laboraturioum fisika, kimia, biologi, ruang kelas yang ber LCD, Lab. Komputer, 

Lab. Bahasa, Ruang Multi media, Lab. Olah raga, Perpustakaan, dll. 

Perbandingan jumlah peserta didik dengan kapasitas sarana prasarana di 

sekolah :  kapasitas sarana prasarana yang tersedia dengan jumlah peserta didik 

relatif memadai terbukti dari penilaian akreditasi memperoleh nilai maksimal 

di sarana prasarana. 

 Secara kuantitatif, sara prasarana penunjang tersebut apakah sudah mencukupi? 

Laboratorium dan ruang-ruang tersebut hanya 1 ruang kecuali Lab. Komputer 

yang berjumlah 2 ruang. Untuk kelas yang ada, masih kurang karena terkadang 

terjadi tumbuk antara 1 kelas dan kelas lain yang akan menggunakannya. 

 Yang menentukan jumlah-jumlah sarana prasarana tersebut siapa?  

Kepala sekolah, komite, guru mapel, wakil siswa, karyawan yang bersangkutan. 

Semuanya diikut sertakan dalam pengambilan keputusan. 
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 Cukup adil ya berarti ibu, kalau boleh saya tahu prosedur pembuatan kebijakan 

di sekolah ini seperti apa?  

Aspirasi guru/ karyawan/ wakil siswa/ komite sekolah dalam rapat akhir tahun 

kemudian menjadi aspirasi/ keputusan bersama yang kemudian diusahakan 

untuk dapat menjadi kebijakan sekolah. Intensitas rapat stakeholders dalam 

membuat kebijakan sangat bergantung pada kebutuhan minimal 2 x dalam 

setahun untuk komite, pengurus Yayasan dan orang tua peserta didik. 

Sedangkan untuk guru karyawan intensitasnya lebih sering, bahkan setiap  hari 

kerja ada pertemuan untuk penyampaian informasi, jejak pendapat untuk 

kebijakan maupun evaluasi, 

 Selama ini bagaimana tingkat antusiasme stakeholders pada proses pembuatan 

kebijakan sekolah?  

Beberapa orang tua siswa kurang antusias meski demikian sekolah sangat 

terbantu oleh dinas pendidikan selaku atasan kami langsung terutama dalam 

memberikan bimbingan. Orang tua siswa merasa keberadaan mereka dihargai 

dan diakui untuk membuat kebijakan demi anak mereka terjamin 

pendidikannya di sekolah ini. Keterbukaan akses stakeholders untuk terlibat 

dalam  proses pembuatan kebijakan stakeholder hampir selalu dilibatkan dalam 

pengambilan keputusan terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan 

kegiatan peserta didik, baik melalui rapat atau yang lebih sering dengan 

mengirim surat/ angket/blangko persetujuan atau masukan.  

 Selama ini apa yang sudah dilakukan untuk terus meningkatkan keterlibatan 

stakeholders dalam pembuatan kebijakan sekolah?  

Melibatkan orang tua siswa dalam rapat rutin atau lewat koordinasi tertentu. 

 O, ada rapat rutin yang dilakukan dengan stakeholders  ibu, jangka waktunya 

berapa lama sekali? Akses untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan 

dibuka bagi siapa saja?  

Pengaruh aspirasi yang diberikan stakeholders pada kebijakan yang dibuat :  

kebijakan dibuat berdasarkan aspirasi atau suara mayoritas yang dapat 

dipertanggung jawabkan dari para stakeholder. Ada, setiap 4 (empat) bulan 

sekali. Sedangkan satu bulan sekali sekolah mendatangi komite sekolahuntuk 

menyampaikan laporan keuangan. 

Dinas pendidikan dan sebagian sekolah memberikan kesempatan kepada 

komite selaku wakil orang tua siswa. 

 Adakah upaya yang dilakukan untuk terus meningkatkan akses stakeholders 
pada proses pembuatan kebijakan sekolah?  

Ada, bentuknya adalah pemberian kesempatan memberikan masukan. 

 Seperti apa penilaian Kepala Sekolah terhadap aspirasi dari stakeholders?  

Sejauh ini sangat positif baik. 
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 Sejauh mana sekolah mampu mengakomodasi aspirasi stakeholders dalam 

pembuatan kebijakan sekolah?  

Proses tindaklanjut aspirasi yang diberikan stakeholders  :  tindak lanjut dari 

aspirasi diwujudkan dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi 

yang dilaksanakan oleh bidang terkait yang hasilnya diinformasikan dan 

dipertanggung jawabkan kembali kepada stakeholders. Dalam melaksanakan 

dan mempertanggungkan terutama block grant sekolah tetap mengacu pada 

petunjuk teknis dari pusat. 

 Seberapa besar aspirasi stakeholders memberikan pengaruh dalam pe mbuatan 

kebijakan sekolah?  

Tidak dominan jika dipersentase sekitar 40 persen, karena kebanyakan ide-ide 

yang dimunculkan oleh para stakeholders tidak didukung oleh keadaan 

keuangan dan lingkungan sekolah yang ada. 

 Bagaimana tindak lanjut yang dilakukan terhadap aspirasi stakeholders dalam 

pembuatan kebijakan sekolah?  

Melakukan kajian dengan Tim Pengembang Sekolah jika memang 

memungkinkan untuk dilaksanakan maka akan segera diwujudkan dalam 

sebuah peraturan akademik baku di sekolah. Setelah disosialisasikan maka akan 

segera diberlakukan. Tetapi sebaliknya jika melalui analisis konteks tidak 

memungkinkan maka tidak akan diberlakukan. 
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Transkrip Wawancara 
Nama informan :  Drs. Wisnu Sucahyo 
Jabatan :  Guru SMA Kristen 1 Salatiga 
Tanggal wawancara  :  24, 25 Juli 2014; 24 September 2014;  
Tempat wawancara :  SMA Kristen 1 Salatiga 
 

 Menurut penilaian anda, bagaimana mekanisme seleksi calon peserta didik 

yang dilakukan oleh sekolah?  

Menurut saya sudah baik, secara umum sudah bagus adil, namun  perlu ada 

pembenahan dan perbaikan dalam beberapa hal yang selama ini masih terjadi 

dalam mekanisme seleksi calon peserta didik di sekolah kami.  

 Hal-hal apa saja yang harus di benahi menurut anda?  

Seperti fasilitas anak yang berprestasi, untuk mendapatkan nilai lebih dalam 

penilaian calon peserta didik, kemudian penilaian yang membedakan calon 

peserta didik reguler dengan kelas atlet. 

 Untuk keterlibatan guru sendiri dalam proses seleksi calon peserta didik?  

Tidak semua guru terlibat dalam kegiatan PPDB, hanya guru-guru yang masuk 

dalam kepanitiaan PPDB saja yang aka terlibat dalam mengurusi masalah 

administrasi PPDB, sedangkan guru-guru yang tidak masuk dalam kepanitiaan 

sama sekali tidak terlibat dalam proses atau mekanisme seleksi calon peserta 

didik baru. 

 Upaya apa yang dilakukan untuk mewujudkan pemberian pelayanan 

pendidikan yang setara bagi seluruh peserta didik?  

Memberikan fasilitas belajar yang sama untuk semua peserta didik, tidak 

membedakan peserta didik dalam status sosial, ekonomi, kesukuan, agama dsb. 

Semua peserta didik kami anggap sama, kemampuannya standar minimal, 

hingga tidak ada siswa yang merasa ditinggal dalam belajar ataupun siswa yang 

merasa diunggulkan dalam proses belajar mengajar.  

 Dalam kegiatan KBM jadi diusahakan semua peserta didik berada dalam posisi 

yang sama ya? Bagaimana dengan kegiatan diluar KBM, apakah ada ? Ada 

kunjungan insudtri atau perusahaan untuk melihat dan belajar lebih dekat 

tentang aplikasi atau terapan ilmu-ilmu yang diberikan di dalam kelas. 

 Apa yang bapak ketahui tentang pembuatan laporan pelaksanaan program?  

Saya cukup tahu banyak, karena kebetulan saya adalah WAKA disini, dan 

harus diingat bahwa tidak semua guru ditunjuk sebagai WAKA dan memiliki 

peran dalam pelaporan pelaksanaan program. Guru yang ditunjuk sebagai 

panitia yang menangani suatu program yang terlibat dalam pembuatan laporan 

pelaksanaan program. 

 Apakah anda membuat laporan kinerja guru?  

Tidak, karena dari kebijakan kepala sekolah pun belum mengharuskan kami 

untuk membuat laporan kinerja guru secara berkala.  
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 Akan tetapi hal itu bukankah sudah diatur dalam undang-undang tertanggal 1 

Januari 2013? Iya, tapi berdasarkan kesepakatan guru dan kepala skeolah kami 

belum melaksanakan program tersebut untuk saat ini dengan pertimbangan 

tertentu. 

 Kalau tidak membuat laporan kinerja guru, bagaimana anda mewujudkan 

pertanggungjawaban kinerja anda kepada publik, terlebih orang tua siswa?  

Kami sebagai guru mata pelajaran yakin telah melaksanakan tugas sebagai guru 

mata pelajaran dnegan sungguh-sungguh, demi mencapai tujuan dalam setiap 

pembelajaran sebagai wujud pertanggungjawaban kami sebagai guru dari anak 

didik kami. Kami dapat menunjukan pertanggungjawaban kami melalui hasil 

belajar peserta didik kami, bisa dilihat nilai-nilai peserta didik kami yang juga 

bersaing dikalangan SMA di Salatiga. 

 Kemudian, apakah menurut anda jumlah tenaga pendidik di SMA Kristen 1 

Salatiga sudah mencukupi untuk memberikan pendidikan pada peserta didik di 

sini?  

Sudah, secara kuantitas jumlah tenaga pendidik sudah cukup, terlebih kami 

masih sering mendapatkan bantuan dari universitas-universitas dalam rangka 

PPL mahasiswa bidang pendidikan, setiap semesternya. Secara kuantitas kami 

sudah cukup, tidak perlu ada penambahan lagi, namun demi tuntutan jaman 

dan kemajuan ilmu, peningkatan kualitas pendidik harus tetap terus 

ditingkatkan. 

 Hal lainnya yang mempengaruhi proses belajar mengajar selain tenaga pendidik 

adalah sarana prasarana, bagaimana menurut anda apakah sarana prasarana 

disini sudah memadahi seluruh peserta didik?  

Menurut saya sudah cukup, namun sejalan dengan perkembangan tekhnologi 

yang terus berkembang dengan sangat cepat, sarana dan prasarana penunjang 

kegiatan pembelajaran sekolah harus terus untuk ditingkatkan. 
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Transkrip Wawancara 
Nama informan :  Drs. Wisnu Sucahyo 
Jabatan :  Guru SMA Kristen 1 Salatiga 
Tanggal wawancara  :  5 dan 12 Mei 2015 
Tempat wawancara :  SMA Kristen 1 Salatiga 
 

 Dalam menetapkan kebijakan sekolah sendiri, sejauh mana peran guru 

didalamnya?  

Guru-guru dapat memberikan masukan-masukan kepada sekolah, untuk 

selanjutnya dimusyawarahkan untuk pembuatan kebijakan sekolah.  

 Adakah rapat tertentu yang rutin diadakan untuk menampung aspirasi guru 

dalam pembuatan kebijakan sekolah?  

Ya, ada. Setidaknya setahun sekali, semua guru dan tenaga kependidikan di 

sekolah diundang dalam rapat evaluasi program-program yang lalu dan rencana 

program-program sekolah di tahun yang akan datang. 

 Seberapa besar akses yang diberikan kepada guru untuk terlibat dalam proses 

pembuatan kebijakan di sekolah?  

Hanya terbatas pada memberikan masukan saja. 

 Menurut anda seperti apa tindak lanjut yang dilakukan terhadap aspirasi yang 

diberikan dalam prses pembuatan kebijakan di sekolah?  

Aspirasi yang memang baik untuk diterapkan dan memungkinkan sejauh ini 

langsung dipakai (aspirasi tersebut) namun jika belum memungkinkan untuk 

dilaksanakan biasanya ditunda terlebih dahulu dan ditampung untuk kemudian 

diusahakan untuk bisa segera dilaksanakan sebagai kebijakan sekolah. 
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Transkrip Wawancara 
Nama partisipan :  Martono, S.Si., M.Far 
Jabatan :  Komite SMA Kristen 1 Salatiga 
Tanggal wawancara  :  7 Agustus 2015 
Tempat wawancara :  SMA Kristen 1 Salatiga 
 

 Anda sebagai pihak komite sekolah bagaimana penilaian anda terhadap 

Agrobisnis di SMA Kristen 1 Salatiga ini?  

Agrobisnis merupakan program yang merupakan ciri khas SMA Kristen 1 

Salatiga. Agrobisnis tersebut adalah mata pelajaran yang diajarkan kepada siswa 

kelas XI dan kelas XII.  

 Bagaimana peran komite sekolah dalam pelaksanaan Agrobisnis sebagai upaya 

pengembangan PBKl di SMA Kristen 1 Salatiga?  

Kami sebagai komite dalam rapat koordinasi dengan pihak sekolah sempat 

mendapatkan sosialisasi tentang Agrobisnis di SMA Kristen 1 Salatiga sebagai 

program sekolah menjadi sekolah Adiwiyata. Karena konsen saya juga dibidang 

Agrobisnis terutama hidroponik maka sempat juga saya sampaikan ide saya 

tentang hidroponik di SMA Kristen 1 Salatiga dengan memanfaatkan kolam 

sekolah. Kepala sekolah menyambut baik hal itu. Menurut beliau ide itu 

merupakan salah satu bentuk kontribusi komite sekolah terhadap program 

sekolah. Tetapi sampai sekarang ini ide belum terwujud. 

 Kemudian dalam hal tata kelola sekolah, apakah komite sekolah dilibatkan 

didalamnya? Menurut saya peran komite sekolah disekolah swasta berbeda 

dengan peran komite pada sekolah negeri. Komite Sekolah biasanya memantau 

dan mengkoreksi pembuatan laporan keuangan sekolah dan memberikan 

masukan-masukan agar laporan tersebut sesuai prosedur dan aturan-aturan yang 

benar. 

 Hingga saat ini sejauh mana Komite Sekolah mengetahui laporan penggunaan 

anggaran sekolah?  

Sekolah bersama komite sekolah secara rutin mengadakan rapat berkaitan dengan 

laporan penggunaan anggaran sekolah. 

 Sejauh mana Komite Sekolah mengetahui laporan pelaksanaan program-program 

sekolah? Komite Sekolah mengoreksi, memberikan masukan-masukan atas 

laporan pelaksanaan program-program sekolah dan jika sudah sesuai dengan 

prosedur dan sistematika pelaporan yang benar maka komite sekolah akan 

menyetujuinya. 

 Menurut penilaian Komite Sekolah, seperti apa tingkat keterbukaan sekolah 

dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan program-program yang dilakukan 

sekolah?  

Sekolah cukup terbuka/ transparan dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan 

program-program yang dilakukan sekolah dengan secara rutin 

mengkonsultasikan penggunaan anggaran dan pelaksanaan program-programnya 

secara rutin. 
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 Apakah Komite Sekolah secara berkala mendapat laporan atas kinerja tenaga 

pendidik?  

Tidak. Hanya beberapa prestasi menonjol yang dicapai oleh guru, yang 

dilaporkan. Namun secara rutin dan umum tidak dilaporkan. 

 Menurut penilaian bapak sebagai komite sekolah, bagaimana perbandingan 

jumlah tenaga pendidik dengan peserta didik di sekolah ini?  

Sudah cukup perbandingan jumlah tenaga pendidik dengan peserta didik di 

sekolah ini. 

 Menurut penilaian Komite Sekolah, apakah tingkat perbandingan jumlah siswa 

dengan sarana prasarana yang dimiliki sekolah sudah mencukupi?  

Belum, sarana dan prasarana belajar masih harus ditambah jumlahnya dan 

ditingkatkan kualitasnya. Kalau hanya mengendalikan sarana yang ada, mungkin 

memang cukup jika harus dipaksakan, tapi hal ini kan tidak membuat siswa 

nyaman belajar karena harus bergantian dengan teman dari kelas lainnya. Hal ini 

rentan terjadi kekacauan. 

 Sejauh mana keterlibatan Komite Sekolah dalam pembuatan kebijakan di sekolah 

ini?   

Segala kebijakan sekolah, selalu dikonsultasikan, dibicarakan, didiskusikan 

terlebih dahulu dengan komite sekolah sampai dicapai suatu keputusan sebagai 

kebijakan sekolah. 

 Adakah rapat tertentu yang rutin digelar untuk menampung aspirasi Komite 

Sekolah dalam pembuatan kebijakan di sekolah?  

Ya, secara rutin dilakukan rapat antara komite dan sekolah. Biasanya selama 4 

bulan sekali. 

 Seberapa besar akses yang diberikan kepada Komite Sekolah untuk terlibat dalam 

proses pembuatan kebijakan di sekolah?  

Pada kebijakan pelaksanaan kebijakan yang sudah didasari undang-undang peran 

komite sangat kecil.  

 Menurut penilaian Komite Sekolah, sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan 

atas aspirasi yang diberikan untuk pembuatan kebijakan sekolah? Aspirasi yang 

baik dan memungkinkan untuk dilaksanakan, diterapkan  di sekolah sebagai 

kebijakan sekolah. Aspirasi yang baik dan belum memungkinkan untuk 

dilaksanakan, akan ditampung, namun diusahakan untuk segera dapat  sekolah 

sebagai kebijakan sekolah. 
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Transkrip Wawancara 

Informan :  Orangtua siswa SMA Kristen 1 Salatiga 

Tanggal wawancara  :  24, 31 Juli 2014 

Tempat wawancara :  SMA Kristen 1 Salatiga  

 

 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap prosedur seleksi calon peserta didik 

yang pernah dijalani?  

Prosedur seleksi calon peserta didik di sekolah ini secara umum sudah baik, 

hanya saja ada beberapa hal yang membuat/ menimbulkan kecurigaan bagi 

masyarakat tentang adanya jalur lain yang bisa ditempuh sehingga siswa dengan 

nilai NUM yang tidak masuk pada rangkin online sekolah ini ternyata bisa 

diterima. 

 Seperti apa penilaian bapak/Ibu terhadap kesetaraan layanan pendidikan yang 

diberikan sekolah ini pada peserta didik?  

Kesetaraan layanan pendidikan yang diberikan sekolah ini pada peserta didik 

sangat baik. Sekolah tidak membeda-bedakan peserta didik dalam hal pemberian 

layanan pendidikan sebagai contoh fasilitas yang diberikan sekolah sama untuk 

semua peserta didik, guru-guru tidak membedakan dalam melaksanakan proses 

belajar mengajar. 

 Apakah pernah anak anda mengelh tentang kegiatan belajar mengajar di SMA 

Kristen 1? Pernah, katanya susah, capek, tapi saya tahu susah memang karena 

kurikulum dan tunutuannya besar, justru kalau anak saya bilang gampang belajar 

di sini, saya bertanya tanya, pada dasarnya anak saya gampang belajar, brarti 

tantangannya di sini lebih besar. 

 Apakah Bapak/Ibu mengetahui laporan keuangan sekolah?  

Pada akhir tahun pelajaran, sekolah memberikan laporan keuangan sekolah 

tahun yang sudah berjalan dalam rapat yang diadakan sekolah dengan 

mengundang semua orang tua siswa dan komite sekolah. 

 Apakah ada kekurangan dari pelaporan keuangan tersebut?  

Iya sebenarnya tidak ada, tapi akan lebih baik bagi kami wali murid, untuk dari 

awal tahun tahu kisaran anggaran yang dibutuhkan dan rincian penggunaanya 

agar kami nantinya bisa menilai dengan benar o,ternyata rencana di awal tahun 

periode memang benar terlaksana. Dari situlah kami pihak wali murid bisa tahu 

kalau memang sekolah ini menggunakan dana dengan baik. 

 Apakah Bapak/ibu mengetahui laporan pelaksanaan program yang dijalankan 

sekolah?  

Iya. Laporan pelaksanaan program ditayangkan dalam rapat pertemuan orang tua, 

komite dan sekolah namun tidak secara rinci dilaporkan. Hanya mengatakan 

selama satu periode ada pelaksanaan program apa saja.  

 Menurut penilaian Bapak/Ibu, sejauh mana keterbukaan sekolah terhadap 

penggunaan anggaran dan program yang dilakukan sekolah?  
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Sekolah cukup terbuka dalam penggunaan dana/ anggaran dan program-program 

yang dilakukan sekolah meski secara detail kami sebagai orang tua tidak 

menerima laporan secara rinci. 

 Seperti apa pemahaman Bapak/Ibu terhadap kualitas tenaga pendidik sekolah ini 

dalam memberikan pendidikan kepada peserta didik?  

Cukup baik. Meski demikian proses pembelajaran masih kurang sehingga banyak 

siswa harus menambah les privat diluar jam pelajaran 

 Apa bentuk pertanggungjawaban yang diberikan Kepala Sekolah dan Guru 

kepada wali murid atas kinerjanya?  

Melalui program-program kerja yang dilakukan sekolah, Kepala Sekolah bersama 

guru-guru bekerja untuk dapat meningkatkan kualitas kinerjanya dan untuk 

dapat memaksimalkan dan mengoptimalkan potensi siswa sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kepada wali murid dan masyarakat. 

 Sejauh mana keterlibatan wali murid dalam pembuatan kebijakan?  

Sebatas memberikan masukan-masukan pada sekolah dan komite sekolah dalam 

rapat akhir tahun yang diselenggarakan sekolah antara orang tua, komite dan 

orang tua/ wali murid. 

 Adakah rapat tertentu yang rutin digelar untuk menampung aspirasi wali murid 

dalam pembuatan kebijakan sekolah?  

Ya. Rapat awal tahun ajaran yang diselenggarakan sekolah dengan mengundang 

orang tua/ wali murid dan komite sekolah 

 Seberapa besar akses yang diberikan kepada wali murid untuk terlibat dalam 

proses pembuatan kebijakan di sekolah?  

Sebatas pada memberikan masukan-masukan saja. 

 Menurut penilaian Bapak/Ibu, bagaimana tindak lanjut pada aspirasi yang 

diberikan dalam proses pembuatan kebijakan sekolah?  

Aspirasi yang baik dan memungkinkan untuk bisa dilaksanakan akan dibuat 

sebagai kebijakan sekolah (tentu saja setelah dibahas dan digodog oleh pihak 

sekolah dan komite sekolah). Jika aspirasi yang baik tersebut belum 

memungkinkan untuk dapat dilaksanakan, akan ditampung dan diusahakan 

untuk dapat dilaksanakan sebagai kebijakan sekolah jika sudah memungkinkan. 
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Lampiran 2  
DATA REDUCTION 

 
HASIL WAWANCARA SUB TEMA 

Sistem Tata Kelola Sekolah Sebagai Upaya Pengembangan PBKL 
SMA Kristen 1 Salatiga itu menerapkan sistem 
KTSP  itu dimulai dari tahun ajaran 2006-2007  
dimana muatan disalah satu kurikulum itu harus 
menentukan muatan lokal dan berdasarkan 
analisis SWOT  dan juga mempertimbangkan  
ekologi di Salatiga  itu SMA Kristen 1 dengan 
dibantu dengan para stakeholder memutuskan 
untuk menyelenggarakan muatan lokal yaitu 
Agrobisnis. (Kep) 
Pada saat itu memang kondisi lingkungan sangat 
mendukung disamping itu masyarakat sangat 
mencintai tanaman hias terutama bunga 
“gelombang cinta”. (Kep) 
Untuk proses dikelas memang kami menyiapkan 
satu guru khusus yang memiliki latar pendidikan 
dari pertanian dibidang Agrobisnis, dengan 
demikian kami berharap bahwa itu bisa 
memenuhi harapan dan tujuan dari sekolah dan 
selain itu juga ada beberapa kegiatan ekstrakuriler 
yang juga sebagai bagian dari upaya untuk 
pengintesifan terutama bidang kewirausahaan, 
sehingga dari hasil-hasil penyelenggaran 
Agrobisnis ini itu nanti akan dikembangkan oleh 
anak-anak menjadi satu produk makanan dan 
biasanya pemasarannya ini melalui online. (Kep) 
Ada tentunya, kebijakan terkait kurikulum 
sekarang kita juga revisi misi dan visi dari sekolah 
kita yang mengarah kepada bagaimana kepedulian 
kita terhadap lingkungan,jadi berkarakter, 
berprestasi serta peduli, serta peduli terhadap 
lingkungan atas kesadaran diri berdasarkan firman 
Tuhan. Hal itu yang menjadi visi dari sekolah kita. 
(Kep) 
Untuk mengikuti peraturan pemerintah, dan 
mengembangkan kurikulum Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan yang diterapkan pada SMA 
Kristen 1 Salatiga. (War) 
Untuk saat ini hanya mata pelajaran Agrobisinis 
yang dijalankan, untuk tambahan ekstrakurikuler 
lainnya belum ada. Mungkin karena PBKL ini 
bukan mata pelajaran wajib. (War) 
Tidak ada beaya. Cuma paling setiap kali harus 
menghias tanaman baru ya kita disuruh bawa 
tanaman sendiri, beli sendiri. Kalau untuk iuran 
tambahan tidak ada. Tidak ada ekskul sih, 
Agrobisnis ya hanya diselesaikan saat jam mata  
pelajaran saja. (Yan) 

1. Kebijakan Agrobisnis 
sebagai Upaya 
Pengembangan PBKL 

A. (Sasaran) 
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HASIL WAWANCARA SUB TEMA 
Sistem Tata Kelola Sekolah Sebagai Upaya Pengembangan PBKL 

Orientasinya tidak lain adalah pemenuhan standar 
kompetensi lulusan (SKL) mata pelajaran 
Agrobisnis di SMA Kristen 1 Salatiga yaitu 
membentuk siswa yang memiliki perilaku luhur, 
berjiwa mandiri, kreatif, memiliki pengetahuan 
dan terampil dalam teknik rekayasa serta budidaya 
tanaman hias. (Kep) 
Kami ikut serta mencerdaskan atau 
mengembangkan masyarakat Indonesia ini dan 
tentunya kami melaksanakan PBKL ini juga dalam 
kerangka KTSP. (Han) 
Dengan harapan yang satu mengembangkan life 
skill peserta didik kemudian yang kedua 
mengembangkan potensi diri dari masing-masing 
peserta didik dalam rangka untuk menunjang atau 
ikut mensukseskan pogam pemerintah dalam hal 
ini progam yang berhubungan dengan proses 
pendidikan menggunakan standart proses nasional 
pendidikan  sehingga kalau Agrobisnis dijalankan 
tidak hanya disatu sekolah mungkin sekolah lain 
yang sesuai dengan potensi diri atau potensi 
daerah secara arif dalam suasana dalam proses 
pendidikan ini,akan sangat bermanfaat  bagi 
peserta didik karena kita tidak bisa mengandalkan 
IQ saja untuk mulut saja tapi juga dikembangkan 
untuk hal-hal yang ada disekitar kita,sehingga 
keinginan pembangunan Agrobisnis ini untuk 
sekolah kami sangat  setuju sekali dikembangkan 
hanya permasalahan nya itu untuk dalam hal ini 
dananya jelas sekolah tidak bisa usaha sendirian 
mengembangkan ini. (Yus) 
Agrobisnis adalah program pembelajaran yang 
diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan daerah 
Salatiga, dengan memanfaatkan berbagai sumber 
daya alam yang bermanfaat dalam proses 
pengembangan kompetensi sesuai dengan potensi, 
bakat dan minat siswa. (War) 
Tujuannya mengenal jenis dan variasi tanaman 
hias dengan ciri-cirinya, memahami syarat 
tumbuh tanaman hias berdasarkan jenisnya. Selain 
itu memahami pertumbuhan dan 
perkembangbiakan tanaman hias sesuai jenisnya 
dan memahami nilai ekonomi yang dapat 
dikembangkan dari budidaya tanaman hias serta 
dapat menyusun analisa usaha pada budidaya 
tanaman hias dalam skala kecil. (War) 
Ekonomi tentunya berhubungan dengan dunia 
marketing dan juga untuk matematika adalah 
aplikasi perhitungan matematika dengan ekonomi 
untuk kegiataan bisnis dari tanaman hias ini. 
(War) 
 

B. (Orientasi) 
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Iya betul bapak, itu minggu lalu siswa diminta 
untuk memindahkan tanaman sayuran dengan 
benar, tanpa merusak akarnya. (War) 
Manfaat dari mata pelajaran Agrobisnis itu kita 
bisa lebih tahu untuk memanfaatkan satu lahan 
dan nanti kita bisa menjadikan bisnis dari lahan 
tersebut, kan kalau seperti kaktus ini kan kalau 
dijual bisa laku. Seperti ini (sambil menunjukkan 
kaktus) bisa dijual, nah ini menunjukkan inovatif 
dan kreatif. (Laur) 
Bagaimana menanam sayuran dan menghias 
kaktus yang, agar lebih menarik terus proses nya 
seperti kita menghias tanaman-tanaman untuk 
dijual ditoko-toko. Terus manfaatnya kita bisa 
lebih mengenal lagi cara-cara menanam yang ada 
di Agrobisnis ini. (Yan) 
Ya, mengembangkan soft skill siswa, dan juga 
menjadi sarana praktik bagi mata pelajaran lain 
khususnya ekonomi untuk penerapan ilmu. (Pur) 
Tentu saja peserta didik itu memang harus 
dibekali dengan pengetahuan bagaimanakah 
memanage tumbuhan, mengembangkan 
tumbuhan,dan implementasi nya didalam 
marketingnya kita kaitkan dengan ekonomi. Ada 
pak,jadi itu khusus misalnya pembelajaran 
pendapatan Nasional kemudian kita kaitkan 
dengan kewirausahaan, itu saya jadikan satu 
sebagai sumber pendapatan. (Pur) 
SMA Kristen 1 Salatiga itu menerapkan sistem 
KTSP  itu dimulai dari tahun ajara 2006-2007  
dimana muatan disalah satu kurikulum itu harus 
menentukan muatan lokal dan berdasarkan 
analisis SWOT  dan juga mempertimbangkan  
ekologi di Salatiga  itu SMA Kristen 1 dengan 
dibantu dengan para stakeholder memutuskan 
untuk menyelenggarakan muatan lokal yaitu 
Agrobisnis. (Kep) 
Sehingga pada saat itu kita berfokus Agrobisnis 
tetapi terkhusus tanaman hias. Selain merekrut 
guru yang memiliki kompetensi dibidang 
Agrobisnis, kami juga berusaha melibatkan 
masyarakat, lembaga dan dinas terkait dalam 
melaksanakan kebijakan Agrobisnis. Bahkan mata 
pelajaran Agrobisnis di SMA Kristen 1 Salatiga 
diampu oleh alumni fakultas pertanian UKSW 
jurusan Agronomi. (Kep) 
Ya memang agak sayang. Karena ada kebijakan 
baru berupa penerapan Kurikulum 2013 dimana 
sudah tidak ada ruang lagi bagi kami untuk 
menyelenggarakan pembelajaran Agrobisnis.  
 
 

2. Tata Kelola Sekolah 
sebagai Upaya 
Pengembangan 
Agrobisnis 
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Karena standart kegiatan minimalnya itu sudah 42 
jam dengan mata pelajaran yang sudah ditentukan 
secara nasional jadi Agrobisnis sudah tidak ada 
lagi dalam waktu hanya 1 semester tahun ajaran 
2014/ 2015. Nah kemudian ternyata pada tahun 
ajaran 2015/ 2016, kita dan seluruh sekolah yang 
baru menyelenggarakan Kurikulum 2013 dalam 
kurun waktu 1 semester maka harus kembali lagi 
ke Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 
Dengan demikian kita perlu menambah lagi 
pelajaran Agrobisnis yang merupakan ciri khas 
dari sekolah ini. Hal itu kita adakan lagi. Sehingga 
pada saat ini kita mulai menata kembali. Namun 
demikian kami belum tahu secara pasti apakah 
nantinya akan ada perhatian dari pemerintah atau 
tidak. (Kep)  
Tetapi yang jelas fasilitas atau sarana dan 
prasarana di Kota Salatiga untuk mendukung 
pelaksanaan mata pelajaran Agrobisnis disekolah 
kami memang belum ada. Jadi kami ini betul-
betul harus mengupayakan secara internal 
disekolah. Dan saya kira itu satu kendala 
tersendiri karena kami sekolah swasta memang 
harus mengupayakan sendiri termasuk dana 
sendiri dan kemudian untuk greenhouse itu. 
Sebetulnya ada bantuan dari 20 juta itu. (Kep) 
Ada, sekolah membuat kebijakan untuk 
mengintegrasikan praktik Agrobisnis ini dengan 
beberapa mata pelajaran lainnya. (War) 
Ya,  kebetulan ketika mereka jam pelajaran 
Agrobisnis ya siswa sendiri yang bertanggung 
jawab, tapi kalau siswa sedang libur atau tes ada 
petugasnya sendiri untuk merawatnya. (War) 
Ini (menunjuk tong pembuatan pupuk) tempat 
siswa membuat pupuk untuk digunakan bercocok 
tanam. Jadi dari sampah sampah yang ada dibuat 
oleh siswa sebagai pupuk untuk membantu 
pertumbuhan tanaman mereka. (War) 
Yang dipelajari dari Agrobisnis adalah cara 
pembudidayaan tanaman yang terpenting kita 
memanfaatkan segala lahan yang ada  tapi tentang 
melestarikan tanaman dan untuk proses-proses 
nya seperti membuat kaktus itu menyiapkan 
bahan dulu seperti aksesoris, gunting, pita setelah 
itu kaktus kita hias semenarik mungkin, kita 
tempel-tempel sesuai keinginan kita jadi sesuai 
selera kita aja. (Laur) 
Ya dari dikasihnya jadwal baru setiap 
semesternya. (Yan) 
Tidak ada, hanya kami menyepakati untuk 
mengenalkan pula mata pelajaran Agrobisnis ini 
disela-sela mata pelajaran yang kami ajarkan, 
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kalau saya ya pelajaran ekonomi. (Pur) 
Menurut saya kaitannya Agrobisnis dengan 
ekonomi itu sangat match pak, seperti yang sudah 
kita bahas tadi ya pak. Satu sisi ekonomi 
membahas tentang pendapatan yang otomatis 
pendapatan itu juga akan diperoleh dari 
kewirausahaan dan salah satu objek untuk 
menghasilkan pendapatan bisa dari Agrobisnis 
ketika anak-anak atau peserta didik mampu 
menguasai tentang Agrobisnis mampu menguasai 
tentang tanaman tanaman yang kebetulan itu 
tanaman-tanaman hias yang sedang ngetrendkan 
ini juga bias menjadi peluang bisnis jadi ini 
memang sangat dibutuhkan bagaimanakah cara 
mengelola tanama-tanaman hias atau mengelola 
lingkungan nya sehingga dari lingkungan dia 
hidup dari tanaman-tanaman yang dia sukai itu 
bisa menjadi ikon pendapatan. (Pur) 
Untuk proses dikelas memang kami menyiapkan 
satu guru khusus yang memiliki latar pendidikan 
dari pertanian dibidang Agrobisnis, dengan 
demikian kami berharap bahwa itu bisa 
memenuhi harapan dan tujuan dari sekolah dan 
selain itu juga ada beberapa kegiatan ekstrakuriler 
yang juga sebagai bagian dari sebuah bentuk upaya 
untuk pengintesifan terutama bidang 
kewirausahaan, sehingga dari hasil-hasil 
penyelenggaran Agrobisnis ini itu nanti akan 
dikembangkan oleh anak-anak menjadi satu 
produk makanan dan biasanya pemasarannya ini 
melalui online. (Kep) 

3. Evaluasi Program 
Pengembangan 
Agrobisnis 

SMA Kristen 1 Salatiga itu menerapkan sistem 
KTSP  itu dimulai dari tahun ajara 2006-2007  
dimana muatan disalah satu kurikulum itu harus 
menentukan muatan lokal dan berdasarkan 
analisis SWOT  dan juga mempertimbangkan  
ekologi di Salatiga  itu SMA Kristen 1 dengan 
dibantu dengan para stakeholder memutuskan 
untuk menyelenggarakan muatan lokal yaitu 
Agrobisnis. (Kep) 
Melalui penyelenggaraan mata pelajaran itu SMA 
Kristen 1 Salatiga sempat  menggali dana yang non 
konvensional jadi melalui pameran pameran yang 
disebut SMUQ Nursery  sehingga sempat  ada 
pendidikan tanaman gelombang cinta,atrium 
jemani, dan itu cukup-cukup menguntungkan 
bagi sekolah, dan sehingga memang secara khusus 
Agrobisnis itu dibuka dalam mata pelajaran dan 
mata pelajran itu diberikan kepada peserta didik 
pada saat itu kelas X,XI,XII, tapi khusus untuk 
tahun ajaran ini ada pertimbangan khusus 
sehingga  diberikan kepada kelas XI dan XII. (Kep) 

4. Pengembangan 
Kurikulum 
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Selain melalui pelajaran Agrobisnis itu juga kami 
integrasikan dibeberapa mata pelajaran seperti 
biologi, geografi, ekonomi, dan sejalan dengan 
kebutahan masyarakat, sekarang kita kembangkan 
untuk Agrobisnis semester 1, tidak hanya tanaman 
hias, tetapi juga tanaman organik khususnya sayur 
dan buah, sehingga saat ini di SMA Kristen 1 
Salatiga tersedia lahan juga untuk dipakai praktek 
anak-anak kita baik untuk tanaman hias, 
kemudian sayuran kemudian buah organik. (Kep) 
Ada siswa yang sudah menyelenggarakan pameran 
dan penjualan tanaman hias lewat SMUQ Nursery, 
untuk kedepan sekolah merencanakan pembuatan 
showroom hasil rekayasa tanaman hias, promo 
lewat media online dalam proses belajar mengajar 
kewirausahaan. (Kep) 
Untuk proses dikelas memang kami menyiapkan 
satu guru khusus yang memiliki latar pendidikan 
dari pertanian dibidang Agrobisnis, dengan 
demikian kami berharap bahwa itu bisa 
memenuhi harapan dan tujuan dari sekolah dan 
selain itu juga ada beberapa kegiatan ekstrakuriler 
yang juga sebagai bagian dari upaya untuk 
pengintesifan terutama bidang kewirausahaan, 
sehingga dari hasil-hasil penyelenggaran 
Agrobisnis ini itu nanti akan dikembangkan oleh 
anak-anak menjadi satu produk makanan dan 
biasanya pemasarannya ini melalui online. (Kep) 
Yang cukup aktif itu anak-anak IPS karena 
mereka didukung juga dengan pembelajaran 
kewirausahaan dimata pelajaran ekonomi. (Kep) 
Iya, mata pelajaran ini kami laksanakan terus, 
hingga pada tahun 2012 ada perhatian dari 
pemerintah karena dari sekolahan ini kan dari 
perkembangan lebih lanjut dipercaya menjadi 
sekolah PBKL, dan untuk menyelenggarakan 
pembelajaran muatan berbasis unggulan lokal. 
(Kep) 
Ya memang agak sayang. Karena ada kebijakan 
baru berupa penerapan Kurikulum 2013 dimana 
sudah tidak ada ruang lagi bagi kami untuk 
menyelenggarakan pembelajaran Agrobisnis. 
Karena standart kegiatan minimalnya itu sudah 42 
jam dengan mata pelajaran yang sudah ditentukan 
secara nasional jadi Agrobisnis sudah tidak ada 
lagi dalam waktu hanya 1 semester tahun ajaran 
2014/ 2015. Nah kemudian ternyata pada tahun 
ajaran 2015/ 2016, kita dan seluruh sekolah yang 
baru menyelenggarakan Kurikulum 2013 dalam 
kurun waktu 1 semester maka harus kembali lagi 
ke Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).  
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Dengan demikian kita perlu menambah lagi 
pelajaran Agrobisnis yang merupakan ciri khas 
dari sekolah ini. Hal itu kita adakan lagi. Sehingga 
pada saat ini kita mulai menata kembali. Namun 
demikian kami belum tahu secara pasti apakah 
nantinya akan ada perhatian dari pemerintah atau 
tidak. (Kep)  
Jadi didalam KTSP SMA Kristen 1 Salatiga, PBKL 
kami laksanakan dalam muatan lokal yaitu 
Agrobisnis tetapi penggunaannya pun ada juga 
didalam mata pelajaran biologi, sehingga selain 
dalam Agrobisnis, biologi juga melaksanakan 
PBKL ini. (Han) 
Disitu memang beberapa siswa merespon dengan 
baik. Artinya mereka terpancing untuk menggali 
potensi yang ada sesuai dengan potensi daerah, 
sehingga cukup menyenangkan bagi anak-anak 
untuk mata pelajaran Agrobisnis ini. Sehingga 
memang sekolah dalam hal ini sangat 
diuntungkan. (Han) 
Di SMA Kristen I Salatiga Agrobisnis adalah mata 
pelajaran muatan lokal (MULOK) yang didapatkan 
oleh siswa kelas XI dan XII. (War) 
Ya, tentunya ada. Salah satunya pendidikan 
ekonomi ya pak, dan matematikapun juga ada. 
(War) 
Beragam ya untuk waktu yang dibutuhkan, yang 
paling cepat adalah tanaman sayuran, dia hanya 
membutuhkan waktu dua sampai tiga minggu agar 
nampak hasilnya. Untuk tanaman bongsai 
membutuhkan waktu kurang lebih satu tahun 
(menjelaskan hasil bonsai milik siswa kelas XII 
yang dikerjakan dari kelas XI). (War) 
Kelompok pak untuk pengerjaan praktek 
Agrobisnis. (War) 
Ya tergantung dengan tugas yang diberikan, kalau 
memang memungkinkan untuk dikerjakan 
kelompok ya saya bentuk kelompok, tapi kalau 
saya membutuhkan nilai individu ya tugas itu 
dikerjakan secara individu.  (War) 
Untuk saat ini hanya mata pelajaran Agrobisinis 
saja yang dijalankan, untuk tambahan 
ekstrakurikuler lainnya belum ada. Mungkin 
karena PBKL ini bukan mata pelajaran wajib. 
(War) 
KTSP saya merasakan keleluasaan dalam mengajar 
Agrobisnis. Jadi ketika Agrobisnis saya mengambil 
konsep untuk kelas XI saya harus mengajarkan apa 
dan lanjutannya bagaimana di kelas XII. (War) 
Tapi kalau Kurikulum 2013 kan sudah ditentukan 
ya, harus bagaimana dan apa saja yang 
disampaikan sudah ditentukan dari sananya, 
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tingggal mengambil saja kebijakan dengan 
kearifan lokal. (War) 
Ikut  kalau  jam pelajaran gini sekalian dirawat 
tanaman yang sudah ada. (Laur) 
 
Terus kalau cara penilaian dari Agrobisnis sendiri 
ada ketrampilan atau psikomotorik ada secara 
afektif kita juga pernah ambil dari ulangan harian 
sikap juga berpengaruh. (Laur) 
Untuk penilaian dari Agrobisnis ini kita 
mengadakan seperti ulangan harian dan ulangan 
semester. (Yan) 
Menarik sih, karena ya itu tadi bisa belajar 
menghias tanaman, menanam sayur, kemudian 
jualinnya bisa tahu. Mata pelajarannya juga seru, 
bisa buat refreshing diantara semua mata pelajaran 
yang harus manteng dikelas. (Yan) 
Iya, ada terutama dalam pembahasan pemasaran. 
Tidak untuk pembuatan RPP dan silabus itu hak 
masing-masing guru pengampu. Karena yang tahu 
harus disepertiapakan pembelajaran Agrobisnis 
kan yang tahu ya gurunya sendiri. (Pur) 
Menurut saya kaitannya Agrobisnis dengan 
ekonomi itu sangat match pak, seperti yang sudah 
kita bahas tadi ya pak. Satu sisi ekonomi 
membahas tentang pendapatan yang otomatis 
pendapatan itu juga akan diperoleh dari 
kewirausahaan dan salah satu objek untuk 
menghasilkan pendapatan bisa dari Agrobisnis 
ketika anak-anak atau peserta didik mampu 
menguasai tentang Agrobisnis mampu menguasai 
tentang tanaman tanaman yang kebetulan itu 
tanaman-tanaman hias yang sedang ngetrendkan 
ini juga bias menjadi peluang bisnis jadi ini 
memang sangat dibutuhkan bagaimanakah cara 
mengelola tanama-tanaman hias atau mengelola 
lingkungan nya sehingga dari lingkungan dia 
hidup dari tanaman-tanaman yang dia sukai itu 
bisa menjadi ikon pendapatan. (Pur) 
Jadi bukan hanya contoh karena memang, kita 
lihat saja sekarang ini banyak orang sukses karena 
dia menyukai tanaman, karena dilinkungan kita 
sekarang ini sudah banyak kerusakan lingkungan 
dan seterusnya. Dan banyak lahan yang telah 
rusak dan tidak segera diperbaiki dan sekarang ini 
memang mereka itu sudah pengembalian 
lingkungan itu kan butuh tanaman-tanaman ini. 
Kalau didalam suatu sekolah itu basis denga 
keunggulan lokal dan seperti kia itu tanaman hias, 
tanaman hias ini kan nanti nya akan menghiasi 
lingkungan dan ketika lingkungan itu indah 
dengan pemandangan nya di akan memelihara, 
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kalau hubungannya dengan pendapatan  
kemudian tergerak ini bisa membudidayakan lha 
ini bisa sebagai sumber kehidupan, apalagi 
sekarang ini kan diharapkan orang Indonesia ini 
kan mampu untuk berwiraswasta dan ketika 
ditingkat SLTA ini anak-anak kita ini paling tidak 
sudah mempunyai ikon untuk wirausaha dan dia 
mamu mengembangkan  dan saya kira nanti ini 
bisa sebagai sumber kehidupan jadi orang tidak 
jadi karyawan perusahaan atau mungkin jadi 
pegawai negeri dan kalau anak-anak pengen jadi 
pegawai negeri semua nanti siapa yang bayar 
karena sesungguhnya yang bayar dari pajak, pajak 
itu dari mana, ya dari wirausaha ini. (Pur) 
Tetapi yang jelas fasilitas atau sarana dan 
prasarana di Kota Salatiga untuk mendukung 
pelaksanaan mata pelajaran Agrobisnis disekolah 
kami memang belum ada. Jadi kami ini betul-
betul harus mengupayakan secara internal 
disekolah. Dan saya kira itu satu kendala 
tersendiri karena kami sekolah swasta memang 
harus mengupayakan sendiri termasuk dana 
sendiri dan kemudian untuk greenhouse itu. 
Sebetulnya ada bantuan dari 20 juta itu. (Kep) 
Ada dibagian lahan belakang sekolah, kemudian 
itu sumber dananya dari yayasan. Nah yang dari 
pemerintah itu, hanya ditahun 2012 itu saja dan 
sebesar 20 juta. (Kep) 
Kepada Gubernur sehingga kami mendapatkan 
bantuan dana sebesar 20 juta, dan dana itu 
memang pembentukannya pun sudah diatur 
sedemikian rupa dari pemeintah sehingga 
kamipun melaksanakannya berdasarkan kaidah-
kaidah yang sudah ditetapkan diantaranya kami 
gunakan untuk pengadaan peralatan dan bahan-
bahan untuk memenuhi pembelajaran dalam hal 
ini muatan lokal Agrobisnis dan juga mata 
pelajaran biologi. (Han) 
Demi mendukung berjalannya PBKL melalui mata 
pelajaran Agrobisnis ini. Dan itu mungkin kalau 
bisa kami sebutkan pengadaan peralatan nya 
untuk membuat instalasi greenhouse, dan disitu 
nanti ada semacam 
pengembunan,penguapan,pengairan itu dalam 
otomatis dengan peralatan teknologi dimana itu 
sudah ada waktunya sudah ada alarmnya sehingga 
kami hanya tinggal memantau  peralatan yang 
tidak bisa menggunakan alat teknologi dengan 
memang ada tenaga ahli tersendiri dan juga guru 
mapel yang ikut ambil bagian didalamnya 
tentunya guru mapel Agrobisnis dan Biologi. 
(Han) 

5. Pengelolaan Sarana 
Pengembangan PBKL 
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Tidak ada, untuk ditesnya juga tidak ada, saya rasa 
itu cukup diujikan ketika mata pelajaran 
Agrobisnis saja, tidak perlu harus di syarat nilai 
minimalkan di mata pelajaran lain. Kasihan siswa, 
terlalu banyak yang harus dipelajari nanti justru 
memberatkan. (Pur) 
Hambatan Tata Kelola Sekolah Upaya Pengembangan PBKL 
Yang cukup aktif itu anak-anak IPS karena 
mereka didukung juga dengan pembelajaran 
kewirausahaan dimata pelajaran ekonomi. (Kep) 
Tetapi yang jelas fasilitas atau sarana dan 
prasarana di Kota Salatiga untuk mendukung 
pelaksanaan mata pelajaran Agrobisnis disekolah 
kami memang belum ada. Jadi kami ini betul-
betul harus mengupayakan secara internal 
disekolah. Dan saya kira itu satu kendala 
tersendiri karena kami sekolah swasta memang 
harus mengupayakan sendiri termasuk dana 
sendiri dan kemudian untuk greenhouse itu. 
Sebetulnya ada bantuan dari 20 juta itu. (Kep) 
Indikasi  itu nampak dari saat peserta didik 
diberikan tugas oleh sekolah untuk membawa 
bibit tanaman misalnya, itu dengan suka cita 
orang tuanya mendukung. (Kep) 
Demi mendukung berjalannya PBKL melalui mata 
pelajaran Agrobisnis ini. Dan itu mungkin kalau 
bisa kami sebutkan pengadaan peralatan nya 
untuk membuat instalasi greenhouse, dan disitu 
nanti ada semacam 
pengembunan,penguapan,pengairan itu dalam 
otomatis dengan peralatan teknologi dimana itu 
sudah ada waktunya sudah ada alarmnya sehingga 
kami hanya tinggal memantau  peralatan yang 
tidak bisa menggunakan alat teknologi dengan 
memang ada tenaga ahli tersendiri dan juga guru 
mapel yang ikut ambil bagian didalamnya 
tentunya guru mapel Agrobisnis dan Biologi. 
(Han) 
Ada, sekolah membuat kebijakan untuk 
mengintegrasikan praktik Agrobisnis ini dengan 
beberapa mata pelajaran lainnya. Meskipun 
kesadaran  akan guru lain diluar mata pelajaran 
yang berhubungan langsung kurang. (War) 
Jadi untuk hambatannya keterbatasan sarana 
seperti air dan tenaga keperawatan tanaman, 
dominannya peran negara dalam perubahan 
kurikulum, dan partisipasi masyarakat. Untuk 
partisipasi sebenarnya mereka juga mendukung, 
seperti membawa tanaman dengan harga yang 
tidak murah, mereka mau membawa. Tanaman 
tertentu paling murah kan Rp. 7.500,-.  
 

1. Keterlibatan Warga 
Sekolah 
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Mereka memang merasakan setelah pelajaran ini 
mereka bisa terinspirasi belajar bisnis. (War) 
Jadi bukan hanya contoh karena memang, kita 
lihat saja sekarang ini banyak orang sukses karena 
dia menyukai tanaman, karena dilinkungan kita 
sekarang ini sudah banyak kerusakan lingkungan 
dan seterusnya. Dan banyak lahan yang telah 
rusak dan tidak segera diperbaiki dan sekarang ini 
memang mereka itu sudah pengembalian 
lingkungan itu kan butuh tanaman-tanaman ini. 
Kalau didalam suatu sekolah itu basis denga 
keunggulan lokal dan seperti kia itu tanaman hias, 
tanaman hias ini kan nanti nya akan menghiasi 
lingkungan dan ketika lingkungan itu indah 
dengan pemandangan nya di akan memelihara, 
kalau hubungannya dengan pendapatan  
kemudian tergerak ini bisa membudidayakan lha 
ini bisa sebagai sumber kehidupan, apalagi 
sekarang ini kan diharapkan orang Indonesia ini 
kan mampu untuk berwiraswasta dan ketika 
ditingkat SLTA ini anak-anak kita ini paling tidak 
sudah mempunyai ikon untuk wirausaha dan dia 
mamu mengembangkan  dan saya kira nanti ini 
bisa sebagai sumber kehidupan jadi orang tidak 
jadi karyawan perusahaan atau mungkin jadi 
pegawai negeri dan kalau anak-anak pengen jadi 
pegawai negeri semua nanti siapa yang bayar 
karena sesungguhnya yang bayar dari pajak, pajak 
itu dari mana, ya dari wirausaha ini. (Pur) 
Sesungguhnya bagi saya itu kendala  hampir tidak 
ada, hanya memang untuk anak-anak yang belum 
tertarik dengan lingkungannya dengan tanaman 
yang kita sajikan untuk sebagai alat  pelatihan dia 
dalam mengembangkan kewirausahaan dibidang 
Agrobisnis. La ini kadang-kadang ya diajak, orang 
yang namanya tidak tertarik kan pasti kurang ya, 
ya memang ada orang yang tertarik tapi disini 
masih kurang. (Pur) 
Disitu ada stimulasi dana sebesar 20 juta. Nah 
sehingga dari uang dana itu bisa dikembangkan 
untuk pembelian green house dan juga untuk 
sarana pendidikan PBKL. (Kep) 
Ya,  kebetulan ketika mereka jam pelajaran 
Agrobisnis ya siswa sendiri yang bertanggung 
jawab, tapi kalau siswa sedang libur atau tes ada 
petugasnya sendiri untuk merawatnya. Air nya 
susah, disini kan luas halamannya, tapi di Salatiga 
untuk air nyalanya jam jam tertentu saja. Kalau 
musim hujan tidak ada gangguan sih, justru 
banyak rumput liar yang tumbuh disini.(War) 
Ikut  kalau  jam pelajaran gini sekalian dirawat 
tanaman yang sudah ada. (Laur) 

2. Sarana Prasarana Sekolah 
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Sudah, tapi kalau untuk nanam sayur kayanya 
memang perlu green house yang bener-bener 
memadai, agar sayurnya juga tidak banyak kena 
gangguan. (Laur) 
Iya, mata pelajaran ini kami laksanakan terus, 
hingga pada tahun 2012 ada perhatian dari 
pemerintah karena dari sekolahan ini kan dari 
perkembangan lebih lanjut dipercaya menjadi 
sekolah PBKL, dan untuk menyelenggarakan 
pembelajaran muatan berbasis unggulan lokal. 
(Kep) 
Disitu ada stimulasi dana sebesar 20 juta. Nah 
sehingga dari uang dana itu bisa dikembangkan 
untuk pembelian greenhouse dan juga untuk 
sarana pendidikan PBKL. (Kep) 
Ya memang agak sayang. Karena ada kebijakan 
baru berupa penerapan Kurikulum 2013 dimana 
sudah tidak ada ruang lagi bagi kami untuk 
menyelenggarakan pembelajaran Agrobisnis. 
Karena standart kegiatan minimalnya itu sudah 42 
jam dengan mata pelajaran yang sudah ditentukan 
secara nasional jadi Agrobisnis sudah tidak ada 
lagi dalam waktu hanya 1 semester tahun ajaran 
2014/ 2015. Nah kemudian ternyata pada tahun 
ajaran 2015/ 2016, kita dan seluruh sekolah yang 
baru menyelenggarakan Kurikulum 2013 dalam 
kurun waktu 1 semester maka harus kembali lagi 
ke Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 
Dengan demikian kita perlu menambah lagi 
pelajaran Agrobisnis yang merupakan ciri khas 
dari sekolah ini. Hal itu kita adakan lagi. Sehingga 
pada saat ini kita mulai menata kembali. Namun 
demikian kami belum tahu secara pasti apakah 
nantinya akan ada perhatian dari pemerintah atau 
tidak. (Kep)  
Ada dibagian lahan belakang sekolah, kemudian 
itu sumber dananya dari yayasan. Nah yang dari 
pemerintah itu, hanya ditahun 2012 itu saja dan 
sebesar 20 juta. (Kep) 
Benar, nah jadi kendala-kendala kami karena 
belum didukung antar sekolah dan dinas 
pendidikan dari pemerintah, kalau masyarakat 
dan orang tua sebetulnya mendukung saja 
program-pogram sekolah asal itu disosisalisasikan 
kepada mereka dengan baik. (Kep) 
Tentunya sekolah kami ada beberapa aturan 
khusus dalam hal pendanaan sehingga pada tahun 
2012 pada waktu itu kami mengajukan proposal 
pada pemerintah provinsi Jawa Tengah. (Han) 
 
 
 

3. Peran Negara 
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Artinya peran pemerintah memang ada, begitu. 
Tentunya pendanaan dari pemerintah sebesar 20 
juta tadi kami gunakan juga dengan kaedah dan 
acuan yang sudah diberikan itu sudah cukup 
membantu proses pembelajaran dimana kami 
ingin berusaha menggali memberikan life skill 
kepada anak-anak tersebut terkait dengan potensi 
daerah yang ada di Salatiga ini khususnya. (Han) 
Harus ada pihak kedua yaitu pemerintah untuk 
turut serta membantu dana ini agar nantinya pada 
saat kita sudah bisa mengembangkan ini,pasti kita 
akan mengembalikan lebih luas lagi. (Yus) 
KTSP saya merasakan keleluasaan dalam mengajar 
Agrobisnis. Jadi ketika Agrobisnis saya mengambil 
konsep untuk kelas XI saya harus mengajarkan apa 
dan lanjutannya bagaimana di kelas XII. (War) 
Tapi kalau Kurikulum 2013 kan sudah ditentukan 
ya, harus bagaimana dan apa saja yang 
disampaikan sudah ditentukan dari sananya, 
tingggal mengambil saja kebijakan dengan 
kearifan lokal. (War) 
Ya jelas bukan, nanti kan pintar-pintarnya saya 
sebagai guru Pendidikan Dunia Usaha (PDU) 
untuk menyisipkan sub materi ini kedalamnya. 
Sudah, dulu saja sampai mengajukan dana bantuan 
ke pemerintah dua puluh juta rupiah kok. Dan 
sekolah pun menyediakan tempat sebagai lab 
praktek Agrobisnis. (Pur) 
Rekonstruksi Model Tata Kelola Sekolah yang Baik Sebagai Upaya Pengembangan 
PBKL 
Pada saat itu memang kondisi lingkungan sangat 
mendukung disamping itu masyarakat sangat 
mencintai tanaman hias terutama bunga 
“gelombang cinta”. (Kep) 
Sehingga pada saat itu kita berfokus Agrobisnis 
tetapi terkhusus tanaman hias. Selain merekrut 
guru yang memiliki kompetensi dibidang 
Agrobisnis, kami juga berusaha melibatkan 
masyarakat, lembaga dan dinas terkait dalam 
melaksanakan kebijakan Agrobisnis. Bahkan mata 
pelajaran Agrobisnis di SMA Kristen 1 Salatiga 
diampu oleh alumni fakultas pertanian UKSW 
jurusan Agronomi. (Kep) 
Ada siswa yang sudah menyelenggarakan pameran 
dan penjualan tanaman hias lewat SMUQ Nursery, 
untuk kedepan sekolah merencanakan pembuatan 
showroom hasil rekayasa tanaman hias, promo 
lewat media online dalam proses belajar mengajar 
kewirausahaan. (Kep) 
Ya memang agak sayang. Karena ada kebijakan 
baru berupa penerapan Kurikulum 2013  
 

1. Filosofi PBKL 
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dimana sudah tidak ada ruang lagi bagi kami 
untuk menyelenggarakan pembelajaran 
Agrobisnis. Karena standart kegiatan minimalnya 
itu sudah 42 jam dengan mata pelajaran yang 
sudah ditentukan secara nasional jadi Agrobisnis 
sudah tidak ada lagi dalam waktu hanya 1 
semester tahun ajaran 2014/ 2015. Nah kemudian 
ternyata pada tahun ajaran 2015/ 2016, kita dan 
seluruh sekolah yang baru menyelenggarakan 
Kurikulum 2013 dalam kurun waktu 1 semester 
maka harus kembali lagi ke Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan (KTSP). Dengan demikian kita 
perlu menambah lagi pelajaran Agrobisnis yang 
merupakan ciri khas dari sekolah ini. Hal itu kita 
adakan lagi. Sehingga pada saat ini kita mulai 
menata kembali. Namun demikian kami belum 
tahu secara pasti apakah nantinya akan ada 
perhatian dari pemerintah atau tidak. (Kep)  
Ada tentunya, kebijakan terkait kurikulum 
sekarang kita juga revisi misi dan visi dari sekolah 
kita yang mengarah kepada bagaimana kepedulian 
kita terhadap lingkungan,jadi berkarakter, 
berprestasi serta peduli, serta peduli terhadap 
lingkungan atas kesadaran diri berdasarkan firman 
Tuhan. Hal itu yang menjadi visi dari sekolah kita. 
(Kep) 
Agrobisnis adalah program pembelajaran yang 
diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan daerah 
Salatiga, dengan memanfaatkan berbagai sumber 
daya alam yang bermanfaat dalam proses 
pengembangan kompetensi sesuai dengan potensi, 
bakat dan minat siswa. Di SMA Kristen I Salatiga 
Agrobisnis adalah mata pelajaran muatan lokal 
(MULOK) yang didapatkan oleh siswa kelas XI 
dan XII. (War) 
PBKL pada prinsipnya adalah usaha terencana 
dalam penggalian atau pengembangan potensi 
daerah dan tujuan kami melaksanakan PBKL   
salah satunya untuk pengembangan potensi dari 
peserta didik, maka supaya peserta didik aktif 
didalam mengembangkan potensi dirinya. (Han) 
Dengan harapan yang satu mengembangkan life 
skill peserta didik kemudian yang kedua 
mengembangkan potensi diri dari masing-masing 
peserta didik dalam rangka untuk menunjang atau 
ikut mensukseskan pogam pemerintah dalam hal 
ini progam yang berhubungan dengan proses 
pendidikan menggunakan standart proses nasional 
pendidikan  sehingga kalau Agrobisnis dijalankan 
tidak hanya disatu sekolah mungkin sekolah lain 
yang sesuai dengan potensi diri atau potensi 
daerah secara arif dalam suasana dalam proses 
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pendidikan ini,akan sangat bermanfaat  bagi 
peserta didik karena kita tidak bisa mengandalkan 
IQ saja untuk mulut saja tapi juga dikembangkan 
untuk hal-hal yang ada disekitar kita,sehingga 
keinginan pembangunan Agrobisnis ini untuk 
sekolah kami sangat  setuju sekali dikembangkan 
hanya permasalahan nya itu untuk dalam hal ini 
dananya jelas sekolah tidak bisa usaha sendirian 
mengembangkan ini. (Yus) 
Menarik sih, karena ya itu tadi bisa belajar 
menghias tanaman, menanam sayur, kemudian 
jualinnya bisa tahu. Mata pelajarannya juga seru, 
bisa buat refreshing diantara semua mata pelajaran 
yang harus manteng dikelas. (Yan) 
Sehingga pada saat itu kita berfokus Agrobisnis 
tetapi terkhusus tanaman hias. Selain merekrut 
guru yang memiliki kompetensi dibidang 
Agrobisnis, kami juga berusaha melibatkan 
masyarakat, lembaga dan dinas terkait dalam 
melaksanakan kebijakan Agrobisnis. Bahkan mata 
pelajaran Agrobisnis di SMA Kristen 1 Salatiga 
diampu oleh alumni fakultas pertanian UKSW 
jurusan Agronomi. (Kep) 
Demi mendukung berjalannya PBKL melalui mata 
pelajaran Agrobisnis ini. Dan itu mungkin kalau 
bisa kami sebutkan pengadaan peralatannya untuk 
membuat instalasi greenhouse, dan disitu nanti 
ada semacam pengembunan,penguapan, pengairan 
itu dalam otomatis dengan peralatan teknologi 
dimana itu sudah ada waktunya sudah ada 
alarmnya sehingga kami hanya tinggal memantau  
peralatan yang tidak bisa menggunakan alat 
teknologi dengan memang ada tenaga ahli 
tersendiri dan juga guru mapel yang ikut ambil 
bagian didalamnya tentunya guru mapel 
Agrobisnis dan Biologi. (Han) 
Sudah, terbukti ya dengan antusiasme siswa untuk 
membawa tanaman sendiri ketika harus dihias, 
siswa mau untuk belajar menanam sayur, itu 
sudah melibatkan siswa terlibat secara aktif. (Pur) 

2. Aktor PBKL 

Sehingga pada saat itu kita berfokus Agrobisnis 
tetapi terkhusus tanaman hias. Selain merekrut 
guru yang memiliki kompetensi dibidang 
Agrobisnis, kami juga berusaha melibatkan 
masyarakat, lembaga dan dinas terkait dalam 
melaksanakan kebijakan Agrobisnis. Bahkan mata 
pelajaran Agrobisnis di SMA Kristen 1 Salatiga 
diampu oleh alumni fakultas pertanian UKSW 
jurusan Agronomi. (Kep) 
Melalui penyelenggaraan mata pelajaran itu SMA 
Kristen 1 Salatiga sempat  menggali dana yang non 
konvensional jadi melalui pameran pameran yang 

3. Otonomi 
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disebut SMUQ Nursery  sehingga sempat  ada 
pendidikan tanaman gelombang cinta,atrium 
jemani, dan itu cukup-cukup menguntungkan 
bagi sekolah, dan sehingga memang secara khusus 
Agrobisnis itu dibuka dalam mata pelajaran dan 
mata pelajran itu diberikan kepada peserta didik 
pada saat itu kelas X,XI,XII, tapi khusus untuk 
tahun ajaran ini ada pertimbangan khusus 
sehingga  diberikan kepada kelas XI dan XII. (Kep) 
Ada siswa yang sudah menyelenggarakan pameran 
dan penjualan tanaman hias lewat SMUQ Nursery, 
untuk kedepan sekolah merencanakan pembuatan 
showroom hasil rekayasa tanaman hias, promo 
lewat media online dalam proses belajar mengajar 
kewirausahaan. (Kep) 
Sebetulnya ada bantuan dari 20 juta itu. Tetapi 
untuk pengembangan pemeliharaannya itu 
memang belum ada. Sehingga sampai sekarang, 
baru diupayakan kita membuat greenhouse lagi 
bersama-sama dengan tempat pembibitan dan 
kebun. Hal itu kita upayakan secara internal. 
(Kep) 
Kelompok pak untuk pengerjaan praktek 
Agrobisnis. (War) 
Ya tergantung dengan tugas yang diberikan, kalau 
memang memungkinkan untuk dikerjakan 
kelompok ya saya bentuk kelompok, tapi kalau 
saya membutuhkan nilai individu ya tugas itu 
dikerjakan secara individu.  (War) 
Ini (menunjuk tong pembuatan pupuk) tempat 
siswa membuat pupuk untuk digunakan bercocok 
tanam. Jadi dari sampah sampah yang ada dibuat 
oleh siswa sebagai pupuk untuk membantu 
pertumbuhan tanaman mereka. (War) 
Iya, ada terutama dalam pembahasan pemasaran. 
Tidak untuk pembuatan RPP dan silabus itu hak 
masing-masing guru pengampu. Karena yang tahu 
harus disepertiapakan pembelajaran Agrobisnis 
kan yang tahu ya gurunya sendiri. (Pur) 
SMA Kristen 1 Salatiga itu menerapkan sistem 
KTSP  itu dimulai dari tahun ajara 2006-2007  
dimana muatan disalah satu kurikulum itu harus 
menentukan muatan lokal dan berdasarkan 
analisis SWOT  dan juga mempertimbangkan  
ekologi di Salatiga  itu SMA Kristen 1 dengan 
dibantu dengan para stakeholder memutuskan 
untuk menyelenggarakan muatan lokal yaitu 
Agrobisnis. (Kep) 
Pada saat itu memang kondisi lingkungan sangat 
mendukung disamping itu masyarakat sangat 
mencintai tanaman hias terutama bunga 
“gelombang cinta”. (Kep) 

4. Berbasis Keunggulan 
Lokal 
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Melalui penyelenggaraan mata pelajaran itu SMA 
Kristen 1 Salatiga sempat  menggali dana yang non 
konvensional jadi melalui pameran pameran yang 
disebut SMUQ Nursery  sehingga sempat  ada 
pendidikan tanaman gelombang cinta,atrium 
jemani, dan itu cukup-cukup menguntungkan 
bagi sekolah, dan sehingga memang secara khusus 
Agrobisnis itu dibuka dalam mata pelajaran dan 
mata pelajran itu diberikan kepada peserta didik 
pada saat itu kelas X,XI,XII, tapi khusus untuk 
tahun ajaran ini ada pertimbangan khusus 
sehingga  diberikan kepada kelas XI dan XII. (Kep) 
Selain melalui pelajaran Agrobisnis itu juga kami 
integrasikan dibeberapa mata pelajaran seperti 
biologi, geografi, ekonomi, dan sejalan dengan 
kebutahan masyarakat, sekarang kita kembangkan 
untuk Agrobisnis semester 1, tidak hanya tanaman 
hias, tetapi juga tanaman organik khususnya sayur 
dan buah, sehingga saat ini di SMA Kristen 1 
Salatiga tersedia lahan juga untuk dipakai praktek 
anak-anak kita baik untuk tanaman hias, 
kemudian sayuran kemudian buah organik. (Kep) 
Benar, nah jadi kendala-kendala kami karena 
belum didukung antar sekolah dan dinas 
pendidikan dari pemerintah, kalau masyarakat 
dan orang tua sebetulnya mendukung saja 
program-pogram sekolah asal itu disosisalisasikan 
kepada mereka dengan baik. (Kep) 
Disitu memang beberapa siswa merespon dengan 
baik. Artinya mereka terpancing untuk menggali 
potensi yang ada sesuai dengan potensi daerah, 
sehingga cukup menyenangkan bagi anak-anak 
untuk mata pelajaran Agrobisnis ini. Sehingga 
memang sekolah dalam hal ini sangat 
diuntungkan. (Han) 
Pada mata pelajaran Agrobisnis ini kita sudah 
mulai menanam pohon-pohon seperti pohon sawi, 
pohon terong, yang berada di kebun SMA Kristen 
1 Salatiga ini. (Yus) 
Jadi bukan hanya contoh karena memang, kita 
lihat saja sekarang ini banyak orang sukses karena 
dia menyukai tanaman, karena dilinkungan kita 
sekarang ini sudah banyak kerusakan lingkungan 
dan seterusnya. Dan banyak lahan yang telah 
rusak dan tidak segera diperbaiki dan sekarang ini 
memang mereka itu sudah pengembalian 
lingkungan itu kan butuh tanaman-tanaman ini. 
Kalau didalam suatu sekolah itu basis denga 
keunggulan lokal dan seperti kia itu tanaman hias, 
tanaman hias ini kan nanti nya akan menghiasi 
lingkungan dan ketika lingkungan itu indah 
dengan pemandangan nya di akan memelihara, 
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kalau hubungannya dengan pendapatan  
kemudian tergerak ini bisa membudidayakan lha 
ini bisa sebagai sumber kehidupan, apalagi 
sekarang ini kan diharapkan orang Indonesia ini 
kan mampu untuk berwiraswasta dan ketika 
ditingkat SLTA ini anak-anak kita ini paling tidak 
sudah mempunyai ikon untuk wirausaha dan dia 
mamu mengembangkan  dan saya kira nanti ini 
bisa sebagai sumber kehidupan jadi orang tidak 
jadi karyawan perusahaan atau mungkin jadi 
pegawai negeri dan kalau anak-anak pengen jadi 
pegawai negeri semua nanti siapa yang bayar 
karena sesungguhnya yang bayar dari pajak, pajak 
itu dari mana, ya dari wirausaha ini. (Pur) 
Sebetulnya ada bantuan dari 20 juta itu. Tetapi 
untuk pengembangan pemeliharaannya itu 
memang belum ada. Sehingga sampai sekarang, 
baru diupayakan kita membuat green house lagi 
bersama-sama dengan tempat pembibitan dan 
kebun. Hal itu kita upayakan secara internal. 
(Kep) 
Jadi didalam KTSP SMA Kristen 1 Salatiga, PBKL 
kami laksanakan dalam muatan lokal yaitu 
Agrobisnis tetapi penggunaan nya pun ada juga 
didalam mata pelajaran biologi, sehingga selain 
dalam Agrobisnis, biologi juga melaksanakan 
PBKL ini. (Han) 
Ya tergantung dengan tugas yang diberikan, kalau 
memang memungkinkan untuk dikerjakan 
kelompok ya saya bentuk kelompok, tapi kalau 
saya membutuhkan nilai individu ya tugas itu 
dikerjakan secara individu.  (War) 

5. Mandiri 

PBKL pada prinsipnya adalah usaha terencana 
dalam penggalian atau pengembangan potensi 
daerah dan tujuan kami melaksanakan PBKL   
salah satunya untuk pengembangan potensi dari 
peserta didik, maka supaya peserta didik aktif 
didalam mengembangkan potensi dirinya. (Han) 
Kalau sekarang pelajaran Agrobisnis itu 
dikembangkan itu saya sangat senang sekali 
mengingat pada saat saat sekolah dulu sebetulnya 
bagian bagian dari Agrobisnis itu sudah 
dicanangkan disekolah waktu saya sekolah si SMP 
kebetulan sekolah kami itu punya lahan dan kami 
diajarkan untuk bercocok tanam ini berdasarkan 
dari progam pemerintah yaitu pelita yang 
dicanangkan oleh bapak Presiden Soeharto pada 
saat itu ada repelitaan 1,2,3,4  yang titik beratnya 
adalah menuju permasalahan agraris.  
 
 
 

6. Kerangka Pikir PBKL 
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Nah kalo sekarang itu di hubungkan dengan PBKL 
disekolahan-sekolahan terutama SMA Kristen 1 
Salatiga saya sangat setuju dan mendukung karena 
apa setiap peserta didik mempunyai potensi diri 
yang harus dikembangkan kemudian kurikulum 
2002 dan seterusnya dari kurikulum berbasis 
kompetensi kemudian kurikulum tingkat satuan 
pendidikan ternyata PBKL atau Agrobisinis 
ternyata betul-betul dirasa disekolah kami. (Yus) 
Sasarannya ditujukan pada pemenuhan kriteria 
minimal sistem pendidikan nasional yang disebut 
juga dengan pencapaian delapan SNP. (Kep) 
Kepada Gubernur sehingga kami mendapatkan 
bantuan dana sebesar 20 juta, dan dana itu 
memang pembentukannya pun sudah diatur 
sedemikian rupa dari pemerintah sehingga 
kamipun melaksanakannya berdasarkan kaidah-
kaidah yang sudah ditetapkan diantaranya kami 
gunakan untuk pengadaan peralatan dan bahan-
bahan untuk memenuhi pembelajaran dalam hal 
ini muatan lokal Agrobisnis dan juga mata 
pelajaran biologi. (Han) 

7. Komponen PBKL 

Pada saat itu memang kondisi lingkungan sangat 
mendukung disamping itu masyarakat sangat 
mencintai tanaman hias terutama bunga 
“gelombang cinta”. (Kep) 
Ada siswa yang sudah menyelenggarakan pameran 
dan penjualan tanaman hias lewat SMUQ Nursery, 
untuk kedepan sekolah merencanakan pembuatan 
showroom hasil rekayasa tanaman hias, promo 
lewat media online dalam proses belajar mengajar 
kewirausahaan. (Kep) 
Untuk proses dikelas memang kami menyiapkan 
satu guru khusus yang memiliki latar pendidikan 
dari pertanian dibidang Agrobisnis, dengan 
demikian kami berharap bahwa itu bisa 
memenuhi harapan dan tujuan dari sekolah dan 
selain itu juga ada beberapa kegiatan ekstrakuriler 
yang juga sebagai bagian dari upaya untuk 
pengintesifan terutama bidang kewirausahaan, 
sehingga dari hasil-hasil penyelenggaran 
Agrobisnis ini itu nanti akan dikembangkan oleh 
anak-anak menjadi satu produk makanan dan 
biasanya pemasarannya ini melalui online. (Kep) 
Kami ikut serta mencerdaskan atau 
mengembangkan masyarakat Indonesia ini dan 
tentunya kami melaksanakan PBKL ini juga dalam 
kerangka KTSP. (Han) 
Jadi didalam KTSP SMA Kristen 1 Salatiga, PBKL 
kami laksanakan dalam muatan lokal yaitu 
Agrobisnis tetapi penggunaannya pun ada juga 
didalam mata pelajaran biologi, sehingga selain 

8. Tahapan PBKL 
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HASIL WAWANCARA SUB TEMA 
Sistem Tata Kelola Sekolah Sebagai Upaya Pengembangan PBKL 

dalam Agrobisnis, biologi juga melaksanakan 
PBKL ini. (Han) 
Melalui penyelenggaraan mata pelajaran itu SMA 
Kristen 1 Salatiga sempat  menggali dana yang non 
konvensional jadi melalui pameran pameran yang 
disebut SMUQ Nursery  sehingga sempat  ada 
pendidikan tanaman gelombang cinta, atrium 
jemani, dan itu cukup-cukup menguntungkan 
bagi sekolah, dan sehingga memang secara khusus 
Agrobisnis itu dibuka dalam mata pelajaran dan 
mata pelajaran itu diberikan kepada peserta didik 
pada saat itu kelas X, XI, XII, tapi khusus untuk 
tahun ajaran ini ada pertimbangan khusus 
sehingga  diberikan kepada kelas XI dan XII. (Kep) 
Sedangkan untuk aktor PBKL  disini  sebetulnya 
(karena kita juga merupakan sekolah adiwiyata) 
sehingga seluruh stakeholder itu sekarang kita 
harapkan untuk bisa berpartisipasi. Sehingga kalau 
disekolah sudah ada standar operasional pelayanan  
atau SOP dimana setiap warga sekolah itu harus 
ambil bagian didalamnya. Termasuk partisipasi 
juga dari komite sekolah kemudian dari orang tua 
peserta didik. Jadi nantinya Agrobisnis tidak 
hanya tanggung jawab dari guru mata pelajaran 
Agrobisnis tetapi tanggung jawab seluruh warga 
sekolah. (Kep) 
Tanaman yang diadakan pun sudah diatur 
sedemikian rupa sudah ada acuannya sehingga 
pada saat itu kami mengambil beberapa tanaman 
yang diantaranya itu seperti cabe, tomat kemudian 
sawi, dan beberapa lainnya. (Han) 

9. Sistem Penyelenggaraan 
PBKL 

Ada tentunya, kebijakan terkait kurikulum 
sekarang kita juga revisi misi dan visi dari sekolah 
kita yang mengarah kepada bagaimana kepedulian 
kita terhadap lingkungan, jadi berkarakter, 
berprestasi serta peduli, serta peduli terhadap 
lingkungan atas kesadaran diri berdasarkan firman 
Tuhan. Hal itu yang menjadi visi dari sekolah kita. 
(Kep) 

10. Supervisi dan Evaluasi 
PBKL 

Melalui penyelenggaraan mata pelajaran itu SMA 
Kristen 1 Salatiga sempat  menggali dana yang non 
konvensional jadi melalui pameran pameran yang 
disebut SMUQ Nursery  sehingga sempat  ada 
pembudidayaan tanaman gelombang cinta, atrium 
jemani, dan itu cukup-cukup menguntungkan 
bagi sekolah, dan sehingga memang secara khusus 
Agrobisnis itu dibuka dalam mata pelajaran dan 
mata pelajran itu diberikan kepada peserta didik 
pada saat itu kelas X, XI, XII, tapi khusus untuk 
tahun ajaran ini ada pertimbangan khusus 
sehingga  diberikan kepada kelas XI dan XII. (Kep) 

11. Model Tata Kelola 
Sekolah yang Baik sebagai 
Upaya Pengembangan 
PBKL 
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Sedangkan untuk aktor PBKL  disini  sebetulnya 
karena kita juga merupakan sekolah adiwiyata 
sehingga seluruh stakeholder itu sekarang kita 
harapkan untuk bisa berpartisipasi. Sehingga kalau 
disekolah sudah ada standar operasional pelayanan  
atau SOP dimana setiap warga sekolah itu harus 
ambil bagian didalamnya. Termasuk partisipasi 
juga dari komite sekolah kemudian dari orang tua 
peserta didik. Jadi nantinya Agrobisnis tidak 
hanya tanggung jawab dari guru mata pelajaran 
Agrobisnis tetapi tanggung jawab seluruh warga 
sekolah. (Kep) 
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Lampiran 3:  
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(R P P) 

 
Nama Sekolah  :   SMA Kristen 1 Salatiga  
Mata Pelajaran  :   Agrobisnis  
Kelas / Semester  :   XII / I (satu) 
Standar Kompetensi  :   Memahami peluang Agribisnis tanaman hias dan kiat  
  bisnisnya 
Kompetensi Dasar  :   Menjelaskan peluang Agribisnis tanaman hias dan kiat  
  bisnisnya  
Alokasi Waktu :  2 x 45’ 

 
 

A. Indikator  
- Menjelaskan pengertian tanaman hias, menjelaskan berbagai fungsi tanaman 

hias 
- Menjelaskan penggolongan tanaman hias, mengindentifikasi tanaman hias 

berdasarkan golongannya.  
B. Tujuan Pembelajaran  

Setelah pembelajaran, siswa memahami tentang peluang Agrobisnis tanaman hias 
dan kiat bisnisnya.  

C. Materi Pembelajaran 
1. Peluang besar bisnis tanaman hias 
2. Jenis tanaman hias yang sedang naik daun 

D. Metode Pembelajaran 
Ceramah, tanya jawab, diskusi 

E. Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Awal :   
1. Memberikan informasi kepada siswa mengenai peluang-peluang dalam bisnis 

tanaman hias  
2. Memberikan contoh berbagai macam tanaman yang mempunyai nilai 

ekonomi yang tinggi    
Kegiatan Inti :  
1. Siswa mengetahui peluang besar bisnis tanaman hias 
2. Siswa mengetahui jenis tanaman hias yang sedang naik daun  

Kegiatan Akhir :  
Siswa memberi kesimpulan  

F. Alat / Sumber Belajar  
Literatur, Diklat, Internet  

G. Penilaian 
1. Jenis Tagihan 

- Tugas Individu 
- Tugas Kelompok  

2. Bentuk Tagihan 
- Laporan Kerja Individu/Kelompok 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(R P P) 

 
Nama Sekolah  :   SMA Kristen 1 Salatiga  
Mata Pelajaran  :   Agrobisnis  
Kelas / Semester  :   XII / I (satu) 
Standar Kompetensi  :   Melakukan percobaan mengenai sambung pucuk pada  
  tanaman Adenium. 
Kompetensi Dasar  :   Merencanakan percobaan sambung pucuk terhadap  
  tanaman Adenium.  
Alokasi Waktu :  2 x 45’ 

 
 

A. Indikator  
- Memaparkan argumentasi teori, merumuskan masalah, menyusun hipotesis. 
- Merencanakan percobaan, menentukan variabel dan parameter pengamatan, 

melaporkan 
B. Tujuan Pembelajaran  

Setelah mempelajari materi ini, siswa dapat merencanakan sambung pucuk pada 
tanaman Adenium.  

C. Materi Pembelajaran 
1. Memahami tentang tanaman Adenium dan cara perbanyakannya 
2. Merencanakan argumentasi, teori, perumusan masalah dan hipotesis tentang 

sambung pucuk.  
D. Metode Pembelajaran 

Ceramah, tanya jawab, diskusi  
E. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Awal :   
Mempersiapkan literatur  
Kegiatan Inti :  
Memaparkan perencanaan percobaan  
Kegiatan Akhir :  
Menyimpulkan perencanaan yang akan dilakukan  

F. Alat / Sumber Belajar  
Literatur, Diklat  

G. Penilaian 
1. Jenis Tagihan 

- Tugas Individu 
- Tugas Kelompok  

2. Bentuk Tagihan 
- Laporan Kerja Individu/Kelompok 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(R P P) 

 
Nama Sekolah  :   SMA Kristen 1 Salatiga  
Mata Pelajaran  :   Agrobisnis  
Kelas / Semester  :   XII / I (satu) 
Standar Kompetensi  :   Melakukan percobaan mengenai sambung pucuk pada  
  tanaman Adenium. 
Kompetensi Dasar  :   Melakukan percobaan sambung pucuk tanaman  
  Adenium  
Alokasi Waktu :  1 x 45’ 

 
 

A. Indikator  
Melakukan sambung pucuk  

B. Tujuan Pembelajaran  
Memberikan ketrampilan kepada siswa untuk dapat melakukan sambung pucuk 
pada tanaman.  

C. Materi Pembelajaran 
1. Alat bahan untuk sambung pucuk  
2. Teknik sambung pucuk  
3. Cara perawatan  

D. Metode Pembelajaran 
Ceramah, tanya jawab, praktikum   

E. Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Awal :   
Mempersiapkan literatur  
Kegiatan Inti :  
Melaksanakan sambung pucuk  
Kegiatan Akhir :  
Kesimpulan   

F. Alat / Sumber Belajar  
Bahan Praktikum, Literatur 

G. Penilaian 
1. Teknik 
2. Unjuk Kerja  
3. Instrumen  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(R P P) 

 
Nama Sekolah  :   SMA Kristen 1 Salatiga  
Mata Pelajaran  :   Agrobisnis  
Kelas / Semester  :   XII / I (satu) 
Standar Kompetensi  :   Melakukan percobaan mengenai sambung pucuk pada  
  tanaman Adenium. 
Kompetensi Dasar  :   Mengkomunikasikan hasil percobaan sambung pucuk  
  pada tanaman Adenium.  
Alokasi Waktu :  2 x 45’ 

 
A. Indikator  

- Membedakan jenis media, menjelaskan pertumbuhan primer tanaman, 
menjelaskan faktor pengaruh pertumbuhan tanaman. 

- Mengaitkan pengaruh faktor-faktor dalam media dengan faktor hasil 
percobaan, melakukan seminar.  

B. Tujuan Pembelajaran  
Siswa dapat mengkomunikasikan hasil  percobaan mengenai sambung pucuk, 
berikut mengenai kendala-kendalanya.  

C. Materi Pembelajaran 
Sambung puck Adenium  

D. Metode Pembelajaran 
Ceramah, tanya jawab, penugasan, diskusi  

E. Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Awal :   
Mempersiapkan literatur  
Kegiatan Inti :  
Seminar tentang hasil percobaan  
Kegiatan Akhir :  
Kesimpulan   

F. Alat / Sumber Belajar  
Literatur, Diklat, Hasil Pengamatan   

G. Penilaian 
1. Teknik  

Tes Tertulis, Unjuk Kerja, Penugasan  
2. Bentuk Instrumen  

Hasil Laporan, Hasil Percobaan  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(R P P) 

 
Nama Sekolah  :   SMA Kristen 1 Salatiga  
Mata Pelajaran  :   Agrobisnis  
Kelas / Semester  :   XII / I (satu) 
Standar Kompetensi  :   Melakukan percobaan berbagai macam cara  
  perbanyakan tanaman dan pengaruh faktor luar.  
Kompetensi Dasar  :   Merencanakan percobaan perbanyakan vegetatif dan  
  generatif serta faktor pengaruh luar.   
Alokasi Waktu :  2 x 45’ 

 
 

A. Indikator  
- Merupakan Argumentasi teori, merumuskan masalah, menyusun hipotesa, 

membuat percobaan.  
- Menentukan variabel, menentukan parameter, melaporkan.  

B. Tujuan Pembelajaran  
Siswa mengetahui  cara perbanyakan vegetatif dan generatif pada tanaman serta 
pengaruh faktor luar.  

C. Materi Pembelajaran 
1. Perbanyakan generatif  
2. Perbanyakan vegetatif  
3. Faktor luar yang berpengaruh terhadap pertumbuhan  
4. Merencanakan percobaan  

D. Metode Pembelajaran 
Ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan   

 
E. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Awal :   
Mempersiapkan literatur  
Kegiatan Inti :  
Menyiapkan rencana percobaan  
Kegiatan Akhir :  
Menyimpulkan perencanaan yang akan dipakai   

F. Alat / Sumber Belajar  
G. Literatur, Internet  
H. Penilaian 

1. Jenis Tagihan 
- Tugas Individu 
- Tugas Kelompok  

2. Bentuk Tagihan 
- Laporan Kerja Individu/Kelompok 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(R P P) 

 
Nama Sekolah  :   SMA Kristen 1 Salatiga  
Mata Pelajaran  :   Agrobisnis  
Kelas / Semester  :   XII / I (satu) 
Standar Kompetensi  :   Melakukan percobaan berbagai macam cara  
  perbanyakan tanaman dan pengaruh faktor luar.  
Kompetensi Dasar  :   Melakukan percobaan pengaruh panjang turus  
  (batang) terhadap pertumbuhan tanaman Aglaonema.  
Alokasi Waktu :  2 x 45’ 

 
A. Indikator  

- Melakukan pengukuran dan pengamatan  
- Membuat data tabel hasil pengamatan  

B. Tujuan Pembelajaran  
Setelah siswa mempelajari materi ini, siswa dapat mengetahui tentang cara 
perbanyakan vegetatif dan generatif  

C. Materi Pembelajaran 
1. Pemahaman materi  
2. Pelaksanaan percobaan sesuai materi  

D. Metode Pembelajaran 
Diskusi, Praktikum  

E. Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Awal :   
Mempersiapkan literatur  
Kegiatan Inti :  
Melaksanakan percobaan  
Kegiatan Akhir :  
Menyimpulkan pelaksanaan percobaan  

F. Alat / Sumber Belajar  
Tanaman Hias, Internet, Literatur  

G. Penilaian 
1. Teknik  

Unjuk Kerja, Tes Tertulis  
2. Bentuk Instrumen  

Uraian, Laporan, Hasil Praktikum  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(R P P) 

 
Nama Sekolah  :   SMA Kristen 1 Salatiga  
Mata Pelajaran  :   Agrobisnis  
Kelas / Semester  :   XII / I (satu) 
Standar Kompetensi  :   Melakukan percobaan berbagai macam cara  
  perbanyakan tanaman dan pengaruh faktor luar.  
Kompetensi Dasar  :   Mengkomunikasikan hasil percobaan  
Alokasi Waktu :  3 x 45’ 
 

 
A. Indikator  

- Membedakan panjang turus pada pertumbuhan tanaman  
- Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman  
- Melakukan seminar/presentasi hasil percobaan 
  

B. Tujuan Pembelajaran  
Siswa dapat mengkomunikasikan hasil percobaan mengenai pengaruh panjang 
turus terhadap pertumbuhan.  

 
C. Materi Pembelajaran 

1. Pengaruh panjang turus terhadap pertumbuhan 
2. Faktor-faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan  

 
D. Metode Pembelajaran 

Seminar  
 
E. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Awal :   
Mempersiapkan literatur  
Kegiatan Inti :  
Seminar hasil percobaan  
Kegiatan Akhir :  
Menarik kesimpulan  

 
F. Alat / Sumber Belajar  

Hasil Percobaan, Literatur   
 
G. Penilaian 

1. Jenis Tagihan :  Laporan Kelompok  
2. Instrumen  
3. Unjuk Kerja  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(R P P) 

 
Nama Sekolah  :   SMA Kristen 1 Salatiga  
Mata Pelajaran  :   Agrobisnis  
Kelas / Semester  :   XII / I (satu) 
Standar Kompetensi  :   Menjelaskan konsep dasar hidroponik dan prinsip  
  pemanfaatan formula Larutan Nutrien.  
Kompetensi Dasar  :   Menjelaskan konsep dasar hidroponik  
Alokasi Waktu :  3 x 45’ 

 
 

A. Indikator  
- Menjelaskan tentang hidroponik 
- Menjelaskan tentang keuntungan pemakaian hidroponik  
- Menjelaskan hubungan antara metode hidroponik yang dipakai dengan 

pertumbuhan tanaman.  
 
B. Tujuan Pembelajaran  

Siswa memahami konsep dasar hidroponik dan metode yang digunakan.  
 
C. Materi Pembelajaran 

1. Konsep hidroponik  
2. Keuntungan hidroponik  
3. Metode hidroponik  

 
D. Metode Pembelajaran 

Ceramah, tanya jawab, penugasan  
  
E. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Awal :   
Mempersiapkan literatur  
Kegiatan Inti :  
Memahami materi  
Kegiatan Akhir :  
Kesimpulan  

 
F. Alat / Sumber Belajar  

Literatur, Tanaman Hias  
 
G. Penilaian 

1. Teknik  :  Tes Tertulis, Penugasan  
2. Bentuk Instrument  :  Uraian, Laporan  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(R P P) 

 
Nama Sekolah  :   SMA Kristen 1 Salatiga  
Mata Pelajaran  :   Agrobisnis  
Kelas / Semester  :   XII / I (satu) 
Standar Kompetensi  :   Menjelaskan konsep dasar hidroponik dan prinsip  
  pemanfaatan formula Larutan Nutrien.  
Kompetensi Dasar  :   Menjelaskan prinsip-prinsip pemanfaatan formula  
  nutrient untuk pertumbuhan tanaman.   
Alokasi Waktu :  4 x 45’ 

 
 

A. Indikator  
- Menjelaskan tentang formula nutrient  
- Menjelaskan fungsi nutrient/mineral 
- Menjelaskan cara kerja nutrient/mineral  

B. Tujuan Pembelajaran  
Siswa mengetahui formula nutrient dalam hidroponik, fungsinya serta cara kerja 
nutrient.  

C. Materi Pembelajaran 
1. Formula Nutrient 
2. Fungsi Formula Nutrient 
3. Cara Kerja Formula Nutrient  

D. Metode Pembelajaran 
Ceramah, diskusi, tanya jawab    

E. Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Awal :   
Mempersiapkan literatur  
Kegiatan Inti :  
Memahami materi  
Kegiatan Akhir :  
Kesimpulan  

F. Alat / Sumber Belajar  
Internet, Buku  

G. Penilaian 
1. Teknik  :  Tes Tertulis, Penugasan  
2. Bentuk Instrument  :  Uraian, Laporan  
3. Contoh Instrument  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(R P P) 

 
Nama Sekolah  :   SMA Kristen 1 Salatiga  
Mata Pelajaran  :   Agrobisnis  
Kelas / Semester  :   XII / I (satu) 
Standar Kompetensi  :   Menjelaskan mengenai cara merawat tanaman hias  
  ruangan  
Kompetensi Dasar  :   Menjelaskan cara merawat tanaman hias ruangan   
Alokasi Waktu :  6 x 45’ 

 
 

A. Indikator  
- Menjelaskan tentang cara perawatan tanaman 
- Menjelaskan fungsi perawatan tahap dalam tahap dan hubungannya bagi 

pertumbuhan tanaman.  
B. Tujuan Pembelajaran  

Siswa memahami cara merawat tanaman hias dalam ruangan.  
C. Materi Pembelajaran 

1. Cara perawatan tanaman dalam ruangan  
2. Fungsi perawatan dan hubungannya dengan pertumbuhan tanaman.  

D. Metode Pembelajaran 
Ceramah, diskusi  

E. Kegiatan Pembelajaran 
a. Pertemuan I  

Kegiatan Awal :   
Persiapan literatur  
Kegiatan Inti :  
Pemahaman cara merawat tanaman dalam ruangan  
Kegiatan Akhir :  
Kesimpulan  

b. Pertemuan II  
Kegiatan Awal :   
Persiapan literatur  
Kegiatan Inti :   
Pemahaman fungsi perawatan 
Kegiatan Akhir :  
Kesimpulan  

c. Pertemuan III  
Kegiatan Awal :   
Persiapan literatur  
Kegiatan Inti :  
Pemahaman hubungan cara perawatan dan fungsinya.   
Kegiatan Akhir :  
Kesimpulan  

F. Alat / Sumber Belajar  
Literatur, Internet, Chart   

G. Penilaian 
1. Jenis Tagihan  

- Tugas Individu  
- Tugas Kelompok  

2. Bentuk Tagihan  
- Laporan Kerja  
- Contoh Produk  
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Lampiran 4:  
Sistem Penilaian PBKL 
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Lampiran 5:  

FORMAT LEMBAR INFORMASI DATA INDIVIDUAL SMA
Tahun Pelajaran 2014/ 2015

Tanggal Pengisian Data :

I. Kabupaten/Kota :

II. Prov insi :

A. IDENTITAS SEKOLAH

1. Nama Sekolah :

2. Nomor Statistik Sekolah (NSS) NSS :

NPSN :

3. Alamat a. Jalan :

b. : Kode Pos:

c. : 2 1 = Kabupaten 2 = Kota d. Daerah : 1 = Desa 2 = Kota

e. :

f. :

g. :

4. a. Klasifikasi Letak Geografis Sekolah : 4 1 = Terpencil 2 = Daerah Sulit Diakses 3 = Pedesaan 4 = Perkotaan

b. Kategori Wilayah Khusus : 1 =  Daerah Terpencil 2 = Daerah Perbatasan Negara 3 = Daerah Transmigrasi 4 = Bukan Semua

c. Posisi Geografis : LU LS

BT

5. a. Kode Area, Telepon : Kode area ( ) No Telp. :

b. Kode Area, Faximile : Kode area ( ) No Fax. :

c. Handphone Yang Bisa Dihubungi :

6. a. Akses Internet : 2 1 = Tidak Ada 2 = Jardiknas 3 = Telkom 4 = Lainnya, sebutkan

b. Alamat Email :

c. Website http:// :

d. Nama Pengelola Website/Internet :

7. a. Status Sekolah : 2 1 = Negeri 2 = Swasta b. Sekolah Dibuka Tahun :

c. Status Kepemilikan : 3 1 = Pemerintah Pusat 2 = Pemerintah Daerah 3 = Yayasan

d. SK / Izin Pendirian Sekolah : No. Tgl.

e. SK Status Sekolah Terakhir : No. Tgl.

f. Keterangan SK Status : 1 = Pemutihan 2 = Penegerian 3 = Alih Fungsi 4 = Sekolah Baru 5 = Perubahan Nama

g. Bila sekolah mengalami perubahan (sebelum SK pada butir 7c atau 7d), maka isi butir pertanyaan berikut:

g.1 Nama Sekolah (sebelumnya) :

g.2 Status Sekolah (sebelumnya) : 1 = Negeri 2 = Swasta

g.3 Alamat Sekolah :

g.4 Kecamatan :

g.5 Kabupaten/Kota :

Wilayah  

Kabupaten/Kota

Provinsi

Kecamatan

RT

Desa / Kelurahan

01-Mei-14

302036203004

20328398

Jl. OSA MALIKI  NO. 32  SALATIGA

2 9

MANGUNSARI 50721

SIDOMUKTI

SALATIGA

JAWA TENGAH

298

298

326506

314476

SALATIGA

JAWA TENGAH 

Dra. Kriswinarti

RWRT

085865819990

adminsmakristen1sltg.sch.id

wwwsmakristen1sltg.sch.id

ENDRO FEBRIANTO PROBO, C. S.Kom

109 30/9/1953

RW

1951

Bila sekolah mempunyai 
data/informasi
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8. a. Akreditasi : 1 1 = A 2 = B 3 = C 4 = Belum Diakreditasi5 = Tidak Terakreditasi Skor Akreditarsi

b. SK Terakhir Akreditasi : No. Tgl.

9. Status Mutu : 4 1 = Pra SPM 2 = SPM 3 = Pra SSN 4 = SSN 5 = RSBI 6 = SBI Thn Mulai

10. Sertifikasi ISO : 1 = 9001:2000 2 = 9001:2008 3 = Proses Sertifikasi 4 = Belum Bersertifikat

11. Waktu Penyelenggaraan : 1 1 = Pagi 2 = Siang 3 = Kombinasi (Pagi dan Siang)

12. Sistem Penyelenggaraan : 1 1 = Sekolah Umum/Konvensional 2 = Sekolah Berasrama/Boarding School

13. :

14. :

15. :

16. :

17. Apakah Sekolah ini telah melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) : 1 1 = Ya 2 = Tidak

18. Khusus untuk SMA Swasta/Yayasan 

a Nama Yayasan :

b. :

c Alamat Yayasan

c.1 Desa / Kelurahan :

c.2 Kecamatan : Kode Pos:

c.3 Kabupaten/Kota *
) :

c.4 Provinsi :

g. Akte Pendirian Yayasan : No. Tgl.

h. Kelompok Yayasan : 5 1 = Aisy iah 2 = MPK Muhammadiyah 3 = LP Ma'arif 4 = ML Taman Siswa 10 = Lainnya, sebutkan:

5 = MPPK 6 = MNPK 7 = Perwari 8 = Dharma Pertiwi9 = YPLP PGRI

B. SISWA, KELAS (ROMBONGAN BELAJAR), DAN NILAI UJIAN NASIONAL (NILAI UN)

1. Rata-rata Nilai Ujian Nasional (UN) / Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) dari Siswa Baru Tingkat I yang diterima :

2. Rencana pendaftar dan siswa yang diterima menurut jenis kelamin dan asal sekolah:

3. Siswa menurut Program Pengajaran dan Kelas/Rombongan Belajar dan Agama:

89 101

4

3

Cabang/Unit

27

Rombel

37

Nomor Rekening Bank

Nama Bank

44 54

Rencana Penerimaan 

(orang)

SALATIGA

SIDOREJO

RT

27/10/2011

30/09/1953

27,89

101

335

10 1

38 43 16

Rombel

Rombel 181606 19 4

96

MTs Paket B
Pendaftar (orang)

Rekening Sekolah Atas Nama

SMP

Perempuan

Jumlah Sisw a (orang)

11

Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan

Tingkat dan Program 

Pengajaran

Jumlah sisw a menurut agama

Islam

JAWA TENGAH

Jumlah Sisw a Yang Diterima

Khonghuchu

Total Sisw a Baru Tingkat I                       

(orang)

Laki-Laki Perempuan

109

Kelas XI  Bahasa

98

Laki-Laki

192

1350004605463

Perempuan Laki-Laki Perempuan

Kelas XII  Bahasa

Total

Laki-Laki

89 101 89

10202

L + P 

0

Kelas X 

RW

50711

SALATIGA

SALATIGA

Dra. KRISWINARTI & RINA PURWANTI W. S.Pd.

YAYASAN PERGURUAN KRISTEN 

Pdt.Em.Waluyo Sejati,S.Th.SH

JL. DR. SUMARDI NO. 10  SALATIGA

MANDIRI

Kelas XII  IPS

Nama Pimpinan Yayasan

89 101

2

1

7 21 331 1

1

Katholik Hindu BudhaProtestan

98 3

Rombel

15

Jumlah 

Rombongan 

Belajar

Rombel

Rombel

Kelas XII  IPA

271

33Kelas XI  IPA

Kelas XI  IPS

48 96 3

326 92

114 23

53 45

48 47 10 1

Rombel

Rombel

22 48 27 1

23 34

3

1

22 37 59 2

51190 6

11 20 3

 



Rekonstruksi Tata Kelola Sekolah Sebagai Upaya Pengembangan  
Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal 

332 

4. Siswa Mengulang, Putus Sekolah, dan Mutasi menurut Program Pengajaran :

5. Peserta Ujian Nasional dan Lulusan Tahun Ajaran Lalu menurut Jenis Kelamin Tiap Program Pengajaran :

6. Nilai Ujian Nasional (UN) tiap Mata Pelajaran Tahun Lalu : (lanjutan No. 7 …..)

C. FASILITAS

1. Luas Tanah yang Dikuasai Sekolah menurut Status Kepemilikan : 2. Jika Tanah Hak Milik Statusnya Belum Sertifikat, 

No. maka status tanah tersebut adalah :

1 Meter Persegi (M²)

Meter Persegi (M²)

Meter Persegi (M²) 3. Jika Tanah Bukan Hak Milik, 

2 Bukan Milik Meter Persegi (M²) maka kondisi tanah tersebut adalah :

Meter Persegi (M²)

4. Kondisi Lahan Hak Milik Sekolah :

Meter Persegi (M²)

Meter Persegi (M²)

Total

Kelas XII  IPA

Kelas XII  IPS

Matematika

No.

 Hak Milik 

25

Putus Sekolah 

Tahun Ajaran 

Sebelumny a

Peserta

P

Nilai Rata2 UN

L

Mengulang

Mutasi Tahun Ajaran Sebelumny a

Masuk dari 

Kab/Kota sama

Masuk dari 

Kab/Kota lain

Keluar ke              

Kab./Kota lain

L P

Program Pengajaran

IPA

IPS

Bahasa

Jumlah

3        

8 4

L

1

PL

1 23 1 1

P

3

1

1

37 25 37

0

62

16 30

37

Luas Tanah Seluruhny a

10      

62

Sastra Indonesia

P

12      Biologi

P

2,567

Sertifikat

4,831

Kimia

7,398

Fisika

Status Kepemilikan

Milik

1

30 14

L

Kelas X 

Geografi

Nilai Rata2 UN

88

Bahasa Indonesia

Bahasa Inggris

Mata Pelajaran

0

1

0

1

Tingkat dan Program Pengajaran

3

Kelas XI  Bahasa

3

1        

2        

Kelas XII  Bahasa

1

2 1

Lulusan

L L + P L P L + P

Kelas XI  IPS

6        

4        

5        

Total Luas Tanah Seluruh

Kondisi Lahan

Kelas XI  IPA

Jumlah

PL

0

0

1 0 1

1 2 1

70 0 0 6 1 3 4 2 2 14

Ekonomi

Sosiologi

86 49 37

Mata Pelajaran

178 8890

7,398

7,398Total Luas Tanah Hak Milik

7,29

Belum Sertifikat

7,65

7,15

7,61

6,05

7,73 11      

86

7,6

7,74

7,99

6,76

9        

49

8,23

Sejarah Buday a (Antropologi)

Bahasa Asing pilihan

No.

7        

8        

14 16

6,51

90 178

Jenis Lahan

Terbangun

Belum Terbangun

Luas Lahan

1 = Akte Jual Beli 4 = Hak Guna Pakai
2 =  Girik 5 = Lainnya, ..........

3 = Surat Hibah ..........................

Jenis Lahan:
1 = Diatas lahan terdapat bangunan

2 = Berupa tanah padat/siap bangun

3 = Berupa taman/tanah lapang

4 = Berupa sawah/kebun
5 = Berupa semak/hutan/rawa/padas

6 = Lainnya, ........................................

1 = Sewa 2 = Pinjaman

3 =  Lainnya, .......................................
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b. Perlengkapan Kegiatan Pembelajaran (ruang teori dan praktek) :

unit unit unit unit

unit unit unit unit

unit unit unit unit

unit unit unit unit

unit unit unit unit

unit unit unit unit

unit unit unit unit

unit unit unit unit

unit unit unit unit

unit unit unit unit

unit unit unit unit

unit unit unit unit

unit unit unit unit

unit unit unit unit

unit unit unit unit

unit unit unit unit

unit unit unit unit

unit unit unit unit

c. Ruang menurut Jenis, Kondisi, dan Status Kepemilikan ;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

43 2

2

2

26

31

7

2

23

Ruang Ibadah

Gudang

7

Ruang PMR

Kamar Mandi Guru Laki-Laki

1

2

2,5

7

06

8

17

7

Lantai

1

Kusen

8

8

1

8

Kode 

Prasarana 

Dikmen

Jumlah Ruang 

/Unit
Panjang/ unit (m) Lebar/ unit (m)

01

1

Sound System  Ruangan

7

12

8

Scanner

Laboratorium IPA

Printer

10 Kamera Digital/Handy cam

6

25

3

Telev isi / LCD / LED

2

No.

1

11

9

2

42

2

2

2

16

Jaringan Internet

16

c. Pentium 3 / kurang

Notebook / Laptop

2

Rusak Sedang

4,5

12

2

2

42

08

09

02

Laboratorium Fisika

Pendingin Ruangan (AC)

813

Koperasi/Toko

Ruang BP/BK

1

Ruang Ekstra Kurikuler

Ruang Tata Usaha

10

5

a. Core Duo / lebih

1

25

25

2

29

4

Ruang OSIS

4

Ruang Kepala Sekolah

Ruang Wakil Kepala Sekolah

Ruang Guru

25

21

21

18

13

4

6

7

19

4

4

25

a. Core Duo / lebih

Kondisi Baik

03

04

05

81

1

1

1

2

Laboratorium Biologi

Laboratorium IPS

Laboratorium Bahasa

Laboratorium Komputer

Ruang Perpustakaan 

Ruang Perpustakaan Multimedia

9

13

1

8

28

Laboratorium Kimia

32

b. Pentium 4

c. Pentium 3 / kurang

4

b. Pentium 4

Komputer Desk Top 

30

Komputer Serv er

Rumah Dinas Kepala Sekolah

11

14

12

13

1

Ruang Pusat Sumber Belajar

Ruang Keterampilan

Ruang Serba Guna/Aula

Kamar Mandi Guru Perempuan

22

22

1

Ruang UKS

1

7

2

17

27

20

24

Kamar Mandi Sisw a Laki-Laki

Kamar Mandi Sisw a Perempuan

LAN/Jaringan Intranet Sekolah

5

9

6 LCD/Proy ektor dan lay ar/screen 25

No.

1

1

1

Jenis Perlengkapan

Dinding Pondasi

5

8

2

6

5

5

2

2,5

Rusak Berat 

Atap

2,5

12

25

13

1

1

1

1

07

2,5

8

8

1,5

2,5

1,5

Jumlah

2

3

4

Nama Ruang

Ruang Teori / Kelas

13

5

3

3

Status Ke 

pemilikan

Kondisi Rata-Rata (jika lebih dari 1 unit)
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5. Buku dan Alat Pendidikan :

6. Perlengkapan :

a. Perlengkapan Kegiatan Administrasi :

unit unit unit unit

unit unit unit unit

unit unit unit unit

unit unit unit unit

unit unit unit unit

unit unit unit unit

unit unit unit unit

unit unit unit unit

unit unit unit unit

unit unit unit unit

unit unit unit unit

unit unit unit unit

unit unit unit unit

unit unit unit unit

unit unit unit unit

unit unit unit unit

unit unit unit unit

unit unit unit unit

Matematika

a.  Fisika

3

13

Kamera Video / handycam

Fotokopi

11

12

10

b. Sastra Indonesia

Notebook / Laptop

Fax imile 2

7

1

2

15

Jumlah Total

6

16

5 8

Komputer Desktop 

a. Bahasa Asing 3

No.

a.  Ekonomi

50

c. Antropologi

81

25 6

505

Buku Pelajaran

872 10 14

Pegangan Guru

6

12

10

1049

9 10499

21 117

1

2

1

2

Rusak Sedang

2

2

4

1

1

13

1

Kondisi Baik

275

Alat Pendidikan

Jumlah Alat 

Peraga                          

(set)

Jumlah Alat 

Praktik                                       

(set)

Teks Siswa

1

2

1

1

8

Mesin Stensil

Mesin Ketik

Kamera Digital

15

7

5

8

9

b. Pentium 4

Muatan Lokal

8

1

c. Pentium 3 / kurang

6

Jenis Perlengkapan

9

10 10c.  Kimia

IPS

Sejarah

41 11

180

2 1602 64 36

56 215

7

Bahasa Inggris

207

b.  Sosiologi

PKn

Pendidikan Agama   .

Bahasa Indonesia

20

1 20

15

27

5 8

7 14

2

4

9 1547 57

187

42 165

15

IPA

13364

7 697 33

1 25

3

2

3

4

1

2

2

1

7

a. Core Duo / lebih

b. Pentium 4

c. Pentium 3 / kurang

Telepon6

1

a. Core Duo / lebih

1

3Komputer Serv er

Printer

Scanner

14

6

7

8

Keterampilan11

4

5

13

Buku Lainny a, …………………….

b.  Biologi

13

Seni Buday a

No.

1

2

6

Penjasorkes

8

6

10

Bimbingan dan Konseling12

c.  Geografi

BAHASA

6

10 40 10

47

Jumlah 

Eksemplar
Jumlah Judul

3 12 8 761 48

Jumlah 

Eksemplar
Jumlah Judul

100

Jumlah Judul Jumlah

Media 

Pembelajaran 

Elektronik 

(judul/set)

Penunjang

184

Mata Pelajaran

14

24 9

40 10

15 5

14 3

821

14 6839 53

6 12 5 7 42

302

14 115

16

32

10 7

40 8

30 40 7

40 9

5 4 4

15

12 8

25

8

35

9 5 4

10 8 3

8

Rusak Berat 

2

8
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31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Catatan

1. Untuk Kondisi bangunan, jika lebih dari 1 unit adalah kondisi rata-rata; kode (1) = Kondisi Bagus; (2) = Rusak Sedang; (3) = Rusak Berat

2. Untuk Status Kepemilkan; kode (1) = Hak Milik; (2) = Bukan Milik

D. KURIKULUM YANG DIGUNAKAN

E. KETENAGAAN

1. Ketersediaan Tenaga Pendidik (termasuk kepala sekolah, bila mengajar):

PKn

Pendidikan Agama

Bahasa Indonesia

Bahasa Inggris

Sejarah

Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan

Matematika

Fisika

Biologi

Kimia

Ekonomi

Sosiologi

Geografi

Bahasa Asing

No.

Unit Produksi

Guru Tidak 

Tetap

Ruang Multimedia

Asrama Sisw a

38

Kode 

Prasarana 

Dikmen

Rumah Penjaga Sekolah

Rumah Dinas Guru

37

Jumlah Ruang 

/Unit
Lebar/ unit (m)

34

35

Sanggap PKG 36

44

Sanggar/Ruang MGMP

Dapur/Pantry

39

41

Teacher Resource Research Centre (TRRC)

2

2

2

Nama Ruang

33

Kurikulum 1999

2

4

Tempat Parkir 47

2

1

1

2

11

1

2 2

1

3

4

5

6

7

8

2

3

10

14

2

2

2

2

2

4

9

11

12

13

2

2

2

2

4

2

Keterangan

2

1

0

0

1

0

0

1

3

4

2

KTSP Adopsi/Adaptasi Kurikulum Luar Negeri

1

1

2

0

3

4

3

2

0

0

0

0

Tenaga Pendidik/Guru honor daerah/pusat/komite

No.

a. Islam

b. Protestan

c. Katolik

d. Hindu

e. Budha

f. Kong Hu Chu

Kelas XII

Guru Tetap

Catatan: cantumkan tanda ( V )   pada kelas y ang melaksanakan kurikulum tersebut

4

Kebutuhan Tenaga 

Guru

Kelas X

2

3 KTSP  

1

No. Kurikulum

45

46

99

Ruang Olah Raga

Lapangan Olah Raga/Upacara

Jumlah Guru

Jumlah Guru Yang Ada (orang)

Kurikulum 2004 (KBK)

Mata Pelajaran

Lainny a

162

4

3

Kekurangan/ 

Kelebihnan Tenaga 

Guru

40

Lantai

Kondisi Rata-Rata (jika lebih dari 1 unit)

Panjang/ unit (m)

PondasiKusen

3Kantin/Warung Sekolah

4

1

1

Status Ke 

pemilikanAtap Dinding

2

12

63

3

3

KTSPKTSP KTSP

30

4

Kelas XI

1

00

0

3

2

1
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Sastra Indonesia

Antropologi

Teknologi Informasi dan Komunikasi

Seni Buday a

Ketrampilan

Bimbingan dan Konseling

Muatan Lokal

2. Ketersediaan Tenaga Kependidikan :

Tenaga Kependidikan

Tenaga TU/Administrasi

Tenaga Pustakaw an

Tenaga Teknisi

Tenaga Laboran

Tenaga Marketing

F. BLOCK GRANT / BANTUAN / SUBSIDI DAN BEA SISWA

1. Block Grant /Bantuan sosial/Subsidi yang pernah diterima sekolah dalam 3 (tahun) tahun terakhir :

Perpustakaan Buku Olimpiade

Fasilitasi Penelitian Sisw a Bidang IPA+IPS Pembuatan mesin pengering tembakau

Rehabilitasi Gedung Rehab langit-langit  ruang kelas

Visualisasi Interaktif Sarana Pembelajaran Pengadaan alat-alat multimedia

Jenis Bantuan, diantar anya: Sumber  Bantuan :

1 = RKB (Ruang Kelas Baru 4 = Lab. Komputer 7 = Rehabilitasi Gedung 10 = Bantuan SKM 1 = APBN (Pusat) 4 = Swasta

2 = Lab. IPA 5 = Ruang PSB 8 = Subsidi Pengemb. Sekolah 11 = Lainnya, sebutkan 2 = APBD Provinsi 5 = Lainnya, sebutkan

3 = Perpustakaan 6 = Ruang Multimedia 9 = Bantuan RSBI 3 = APBD Kab/Kota

2. Beasiswa yang diperoleh siswa tahun sekarang (2012/2013) :

1

2

3

4

5

dst..

Jenis Beasiswa: Sumber  Beasiswa:

1 = Beasiswa Berprestasi 3 = Beasiswa Lainnya, sebutkan 1 = APBN 3 = APBD Kab/Kota 5 = Sumber Lain, sebutkan: …………………

2 = Beasiswa Khusus Murid Miskin (BKMM) 2 = APBD Propinsi 4 = Swasta, sebutkan: …………………

Jumlah Dana Diterima
No.

Jumlah PenerimaSumber

No.

Guru Tidak 

Tetap

21

No.

1

PROVINSI

25

8

Menerima

10

14

5

BKM PROVINSI 20

Beasisw a Beasisw a

22

23

No.

-3

1 0

Kekurangan/ 

Kelebihan Tenaga 

Guru
Guru Tetap

2

1 1

1

1

1

Tenaga Tidak 

Tetap (orang)

3

1

1

3

2

1

1

1

6

6.500.000

22

0

31 10 41 0

3 2 5 8

14

5

(Rp - dalam jutaan)

5

6

Jenis Bantuan

1

1

Sumber BantuanTahun Diterima

Jumlah Guru Yang Ada (orang)
Kebutuhan Tenaga 

Guru

Jumlah Tenaga 

Kependidikan

Kebutuhan Tenaga 

Kependidikan

Kekurangan/ 

Kelebihan Tenaga 

Kependidikan

3

4

1 1 2

Mata Pelajaran

Jenis Tenaga Kependidikan

41

10Jumlah

APBDKOTA SALATIGA

Pengadaan Meja dan kursi

Jumlah

16

15

17

18

0

19

20

1

Tenaga Tetap 

(orang)

2 2 2

0 0

3 3 3

Jumlah Guru

0

0

-1

Jumlah Tenaga Kependidikan Yang Ada

4

0

0

-4

Rehabilitasi Gedung

Lab. Komputer

Jenis

40.000.000

15.000.000

30.000.000

100.000.000

50.000.000

Rehab Gedung

Lab. Komputer

Alat Peraga

Perpustakaan

APBD Prov insi

APBD Prov insi

Batuan Gubernur

1

8

9

1

0

Rehab Atab Ruang Kelas

Pengadaan Komputer

Rehab langit-langit  ruang kelas

Pengadaan Komputer

2012

2012

2012

2012

Meubelair

Jumlah Sisw a

Membutuhkan

Alat Peraga, Biologi, Fisika, Mat

Buku Teks Sisw a, Buku Fiksi

10

11

3

20

25

8

0

0

0

650000/BULAN

650000/BLN

1000000/TH

APBD Kota Salatiga

Bantuan Gubernur

APBNP-2011

70

70

L P

20

Bantuan Gubernur

APBD Prov insi

Bantuan Gubernur

Bantuan Gubernur

Bantuan Gubernur

60.000.000

40.000.000

30.000.000

25.000.000

L + P

Jumlah Dana 

Pendamping              

(dalam jutaan)

Peruntukkan Dana

2010

2011

2011

2011

2012

BKM

RASKIN

2

7

3

4

10

dst…

40.000.000

45.000.000

Jumlah Dana 

Diterima              

(dalam jutaan)

Jumlah Sisw a

2010

2010
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3. Data ekonomi orangtua siswa :

Golongan Ekonomi Pra Sejahtera (Miskin)

Golongan Ekonomi Menengah 

Golongan Ekonomi Sejahtera

G. PEMAKAIAN LISTRIK

1. Sumber Listrik Utama : 1 1 = PLN 2 = Diesel / Genset 3 = PLN dan Diesel / Genset 4 = Tenaga Sury a 5 = Lainny a, sebutkan: 

2. Daya Listrik : watt

H. SANITASI

1. Sumber Air Bersih 1 1 =  PDAM 2 =  Air Tanah 3 = Sumber Air Lainny a, sebutkan: 

Salatiga  ,  30 Mei 2014

Kepala Sekolah

SMA Kristen 1  Salatiga

Dra. Krisw inarti

Kelas X Kelas XI Kelas XII

28000

31

107

52

190

39

101

52

192

34

144

47

225

104

351

151

606Jumlah

2

3

1

No. Kategori Ekonomi Orang Tua Sisw a
Jumlah Sisw a  (orang) Total Sisw a

(orang)
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Lampiran 6:  

Gambar 1. Upaya pengembangan PBKL di SEAMEO INNOTECH 

 
Sumber :  Saptono, 2015 

Gambar 2. Penulis menyajikan strategi pengembangan kurikulum PBKL SMA 

di SEAMEO INNOTECH 

 

Sumber :  Saptono, 2015 
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Gambar 3. Papan nama sekolah pelaksana PBKL 
 

 

Sumber :  Saptono, 2015 
 

Gambar 4. Lingkungan kelas Agrobisnis 

 

Sumber :  Saptono, 2015 
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Gambar 5. Lingkungan sekolah pelaksana PBKL 

 

Sumber :  SMA Kristen 1 Salatiga, 2015 

Gambar 6. Suasana Pembelajaran di Dalam Kelas Agrobisnis 

 

Sumber :  Saptono, 2015 
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Gambar 7. Suasana pembelajaran Agrobisnis dilaboratorium 

 
Sumber :  Saptono, 2015 

Gambar 8. Budidaya tanaman pepaya dalam pembelajaran Agrobisnis 

 

Sumber :  Saptono, 2015 



Rekonstruksi Tata Kelola Sekolah Sebagai Upaya Pengembangan  
Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal 

342 

Gambar 9. Budidaya tanaman cabe dalam pembelajaran Agrobisnis 

 

Sumber :  Saptono, 2015 

Gambar 10. Budidaya tanaman labu dalam pembelajaran Agrobisnis  

 

Sumber :  Saptono, 2015 
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Gambar 11. Terong hasil panen pembelajaran Agrobisnis 

 

Sumber :  SMA Kristen 1 Salatiga, 2015 

 

Gambar 12. Sayuran sawi hasil panen pembelajaran Agrobisnis 

 

Sumber :  SMA Kristen 1 Salatiga, 2015 

 


