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BAB IV 

PROFIL OBJEK PENELITIAN 

 

 

 Salah satu angin surga dalam pendidikan ialah proyek PBKL 

atau yang disebut pendidikan berbasis keunggulan lokal. Walau negara 

menyebutkan bahwa PBKL adalah pendidikan yang memanfaatkan 

keunggulan lokal Indonesia untuk pengembangan kompetensi siswa, 

bukan berarti PBKL adalah inovasi baru. Sebab sudah sejak lama proses 

belajar di Indonesia selalu memanfaatkan potensi daerah. 

 

Beberapa Versi PBKL 

 Sejak tahun 2010 negara mengembangkan program pembinaan 

PBKL di 132 SMA tersebar 116 di Kabupaten Kota dan 33 provinsi. 

 Sekolah secara teknis sudah melaksanakan program-program kerjanya 

sesuai dengan materi pembinaan yang diberikan. Sebut saja SMA Titian 

Teras H. Abdurrahman Sayoeti Jambi, SMA Negeri 2 Bondowoso, dan 

SMA Negeri 5 Ambon.  Pada masing-masing SMA tersebut, PBKL 

menekankan pada satu aspek nilai tertentu. SMA Titian Teras Jambi 

misalnya, unggul dalam upaya pembentukan karakter disiplin siswa, 

patriotisme, kesamaptaan jasmani, kerohanian dan kepemimpinan, di 

SMA Negeri 5 Kota Ambon menekankan kecakapan hidup dalam 

pengolahan sampah. Sementara PBKL di SMA Negeri 2 Bondowoso 

adalah pemanfaatan lingkungan sekitar untuk sumber belajar.  

 Model PBKL yang dipilih tiap sekolah itu dilandasi oleh sejarah 

pendidikan sekolah. Oleh karena itu tidak ada model pasti yang sama 

persis dapat digunakan oleh satu sekolah dengan sekolah lain. Tema 

PBKL yang dipilih satu sekolah didasarkan pada kebutuhan sekolahnya 

setelah menyadari letak kekuatan dan kelemahan sekolah. Namun 

PBKL baik secara proses maupun hasil masih belum dapat memuaskan 

berbagai pihak dan bahkan seolah pergi tanpa bekas. 
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Gambar 4.1 PBKL Berbagai Daerah di Indonesia 

 

PBKL Versi Salatiga 

 Kota Salatiga dahulu dikenal sebagai sebuah de schoonste stad 
van midden java (Kota terindah di provinsi Jawa Tengah). Dalam 

catatan Bappeda Kota Salatiga, luas wilayah Kota Salatiga pada tahun 

2014 terdiri dari lahan sawah seluas 619.632 Ha (9,32 %), tanah kering 

seluas 59.689 Ha (89,86 %) dan kolam seluas 54.200 Ha (0,8%). Salatiga 

dikenal sebagai lumbung kopi VOC. Terdapat sebuah ruas jalan di 

Salatiga yang diberi nama Koffiiestraat kemudian berganti nama 

menjadi Prins Hendrikstraat, dan terakhir menjadi jalan Yos Sudarso. 

 Hotel Kalitaman merupakan hotel pertama yang dibangun. 

Kemudian menyusul beberapa hotel cantik lain seperti Hotel Berg en 
Dal dikompleks Tamansari, Hotel Blomestein di Europesce Wijk 

(kawasan eropa), dan Huize dennen Bosch. Kehadiran rumah-rumah 

dinas dan bangunan lain yang bergaya arsitektur eropa berpadu dengan 

daerah perkebunan. Karena secara morfologis Kota Salatiga berada 

didaerah cekungan kaki gunung Merbabu dan diantara gunung-gunung 

kecil yaitu Gajah Mungkur, Telomoyo dan Payung Rong. Permukaan 

Salatiga terdiri dari 3 bagian yaitu daerah bergelombang 65%, daerah 

miring 25%, daerah datar 10%. Salatiga terletak pada ketinggian antara 

450 – 825 dpl (dari permukaan air laut). Salatiga beriklim Tropis, 

berhawa sejuk dan udaranya segar. 

 Melihat keunggulan lokal yang dimiliki terutama potensi alam 

yang ada, Kota Salatiga memiliki potensi untuk melaksanakan PBKL. 

Memang demikianlah pada kenyataannya.  
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 Beberapa sekolah menengah negeri dan swasta di Kota Salatiga 

dipercaya sebagai pelaksana PBKL. SMA Negeri 2 Salatiga dan SMA 

Kristen 1 Salatiga adalah sekolah PBKL. Tema PBKL di SMA Negeri 2 

Salatiga berupa kecakapan hidup membatik.9 Kegiatan ini dilaksanakan 

dengan alasan (1) kemampuan guru yang dimiliki (2) ditunjuk pusat 

sebagai SMA PBKL serta (3) kepentingan SPJ block grant. Sayang tidak 

berjalan dengan baik. Kondisi yang sama juga terjadi pada sekolah lain.  

 Salah satu sekolah pelaksana PBKL yang masih berlangsung 

sampai sekarang ini adalah SMA Kristen 1 Salatiga. Menurut badan 

akreditasi sekolah Jawa Tengah, sekolah ini terakreditasi A karena 

hampir memenuhi delapan standar nasional pendidikan atau SNP. 

Standar Nasional Pendidikan yang dimaksud adalah SI, SKL, standar 

proses, standar penilaian, standar PTK, standar sarana dan prasarana, 

standar pengelolaan, standar pembiayaan. 

  

  

Gambar 4.2 Lingkungan Sekolah SMA Kristen 1 Salatiga 

                                                 
9Wawancara dengan Drs. Purwanto, penanggung jawab program PBKL SMA Negeri 2 

Salatiga, 3, 11, 17 Desember 2015. 
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 Negara mengatur pelaksanaan pendidikan berbasis keunggulan 

lokal (PBKL) dalam (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, BAB 

XIV, pasal 50, ayat (5) yang menyatakan bahwa pemerintah kabupaten 

dan kota mengelola pendidikan dasar dan menengah, serta Pendidikan 

Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL); demikian halnya (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 perihal Standar Nasional Pendidikan 

(SNP), BAB III, pasal 14 ayat 1 yang menyatakan bahwa untuk SMA/ 

MA/ SMALB atau bentuk lain yang sederajat dapat memasukkan 

Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL); (3) Peraturan 

Pemerintah nomor 17 dikeluarkan tahun 2010 mengatur tentang 

pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pasal 56 ayat 1 yang 

menyebutkan bahwa satuan pendidikan yang telah atau hampir 

memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) dapat merintis dirinya 

untuk dikembangkan menjadi sebuah satuan pendidikan atau program 

pendidikan berbasis keunggulan lokal.  

 SMA Kristen 1 Kota Salatiga didirikan pada tanggal 1 Juni 1951 

dengan visi sekolah:  berkarakter, berprestasi serta peduli lingkungan 

atas kesadaran diri berdasarkan firman Tuhan. Sebelum mendapatkan 

tempat yang permanen seperti sekarang ini, sekolah ini pernah 

bertempat di gedung SD Latihan SGP Negeri Salatiga sebelah selatan 

SMP Negeri 1 Salatiga. Kemudian selama 18 tahun yaitu tahun 1952 

sampai dengan 1970 pindah alamat di jalan Kotamadya nomor 47 yang 

merupakan gedung semi permanen, pada saat itu terdiri dari 8 kelas. 

Mulai tahun 1970 pula SMA Kristen 1 berdomisili di jalan Osamaliki 

nomor 32 Kota Salatiga sampai sekarang ini. Pada awal berdiri dialamat 

permanen tersebut, sekolah ini memiliki 10 ruang. Dengan perincian 8 

ruang untuk kelas dan 2 ruang kantor guru, kepala sekolah dan tata 

usaha sekolah. 

 Misi sekolah ini adalah (1) menanamkan nilai-nilai keagamaan 

dalam rangka meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan, berbudi pekerti 

luhur; dan (2) meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang aktif, 

inovatif, kreatif, efektif dan mengembangkan bakat potensi dan minat 

siswa melalui program pengembangan diri; serta (3) membudayakan 

lingkungan sekolah yang sehat dan bersih dapat menjadi teladan. 
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Kurikulum yang berlaku di SMA Kristen 1 Salatiga adalah Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).  

 Sebagai sebuah lembaga pendidikan, sekolah ini mampu 

menjelaskan bahwa implementasi dari kurikulum tingkat sekolah 

(KTSP) dilakukan berdasarkan standar isi kompetensi lulusan serta 

memperhatikan pedoman pelaksanaan sesuai dengan visi dan misi 

sekolah serta standar nasional pendidikan. Didalam dokumen KTSP 

tersebut dijabarkan visi sekolah, misi dan tujuan pendidikan, struktur 

mata pelajaran termasuk Agrobisnis sebagai upaya pengembangan 

PBKL, kegiatan pengembangan diri siswa, pengaturan beban belajar, 

kriteria ketuntasan belajar, kenaikan kelas dan kelulusan, penjurusan, 

pendidikan kecakapan hidup, kalender pendidikan, dan silabus. 

 Silabus sekolah ini disusun untuk semua mata pelajaran, semua 

jenjang kelas dan semua jurusan dengan muatan komponen yang sesuai 

dengan panduan penyusunan. Terdapat beberapa perbedaan komponen 

indikator pada pemetaan standar kompetensi (sk) dan kompetensi dasar 

(kd) silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). RPP 

lengkap untuk semua mata pelajaran pada semua kelas dan semua 

jurusan dengan muatan komponen yang sesuai. Nilai rata-rata hasil 

Ujian Nasional (UN) yang diperoleh siswa adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.1 Data Nilai UN SMA Kristen 1 Salatiga per Juni 2014 

No. Mata Pelajaran Nilai Rata-Rata UN 

1. Bahasa Indonesia 7,66 

2. Bahasa Inggris 7,35 

3. Matematika 7,67 

4. Fisika 6,46 

5. Kimia 7,39 

6. Biologi 6,87 

7. Ekonomi 6,63 

8. Sosiologi 7,40 

9. Geografi 6,81 

10. Bahasa Mandarin 7,30 

11. Antropologi 6,86 

12. Sastra Indonesia 7,27 

(Sumber :  data primer, diolah) 
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 Data hasil Ujian Nasional seperti pada Tabel 4.1 di atas, bukan 

penentu kelulusan siswa sekolah tersebut. Melainkan sebagai salah satu 

data yang akurat tentang kualitas sekolah, ranking sekolah ditingkat 

kota maupun secara nasional. Dengan data ini semua warga SMA 

Kristen 1 Salatiga diharapkan untuk senantiasa mawas diri, apakah 

sudah berkontribusi dengan baik agar sekolah menjadi lebih baik. Hasil 

ujian tersebut juga menjadi bahan untuk perbaikan kinerja. Sedangkan 

tingkat kelulusannya adalah sebagai berikut ini:  

Tabel 4.2 Kelulusan Siswa SMA Kristen 1 Salatiga per Juni 2014 

Program Peserta Lulus 

1.  IPA 97 97 

2.  IPS 95 95 

3.  Bahasa 37 31 

Jumlah 223 223 

(Sumber :  data primer, diolah) 

 Jumlah siswa SMA Kristen 1 Salatiga sebanyak 544 siswa dan 

terbagi dalam 20 rombongan belajar (rombel). Matriks distribusi 

jumlah siswa dan jumlah rombongan belajar SMA Kristen 1 Salatiga 

adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.3 Jumlah Siswa SMA Kristen 1 Salatiga per Oktober 2014 

Tingkat dan Program 
Jumlah Siswa (Orang) Jumlah 

Rombel L P L + P 

Kelas X 106 86 192 7 

Kelas XI IPA 35 28 63 2 

Kelas XI IPS 46 24 70 3 

Kelas XI Bahasa 5 21 26 1 

Kelas XII IPA 36 39 75 3 

Kelas XII IPS 47 39 86 3 

Kelas XII Bahasa 11 21 32 1 

Jumlah 286 258 544 20 

(Sumber :  data primer, diolah) 

 

  



Profil Objek Penelitian 

97 

 Tata kelola sekolah bidang kesiswaan dilaksanakan sejak dari 

masa penerimaan siswa baru dalam bentuk pengembangan diri siswa, 

pembinaan, pembimbingan, penempatan untuk melanjutkan sekolah 

atau untuk memasuki dunia kerja hingga pada pengurusan alumni. 

Singkatnya SMA Kristen 1 Salatiga memberikan pelayanan siswa mulai 

dari proses penerimaan siswa baru hingga mereka lulus. Pelayanan 

pembelajaran bagi siswa mencakup jam tambahan, belajar kelompok, 

outdoor study, latihan dasar kepemimpinan (LDK), career day, expo 

pendidikan, pendampingan bimbingan konseling (BK), program live in, 
pelayanan konsultasi guru, home visit, pembelajaran berorganisasi, 

pelayanan kerohanian, pelayanan kesehatan, pelayanan aktualisasi diri.  

 Selain dalam bentuk kegiatan intrakurikuler sekolah, dalam 

rangka menerapkan PBKL pelayanan siswa diberikan oleh sekolah juga 

melalui kegiatan ekstrakurikuler. Adapun kegiatan ekstrakurikuler 

tersebut berupa kelompok ilmiah remaja (KIR), bimbingan mata 

pelajaran olimpiade, jurnalistik, broadcasting dan penyiaran, english 
club, ICT club, tari, pramuka, paduan suara, vocal group, multimedia 

(fotografi dan cinematografi), marching band, paskibra, band, PKS, 

PMR, basket, volley ball. Kegiatan ekstrakurikuler khas sekolah ini 

adalah marching band yaitu kegiatan pengembangan diri yang  

dilaksanakan sebagai sarana pembentukan karakter siswa. Kegiatan 

ekstrakurikuler itu berguna untuk menciptakan kedisiplinan dan 

dukungan moral berupa motivasi kepada siswa. Sekolah ini juga 

memberikan pelayanan kepada siswa yang sudah lulus dan bahkan 

mengantar alumni keluar negeri. Tercatat sejak tahun 2007 sedikitnya 

lima siswa lulusan SMA Kristen 1 Salatiga pada setiap tahunnya 

berhasil memperoleh beasiswa belajar ke Cina. 

 Tata kelola bidang kesiswaan ini dilakukan terus menerus 

dengan tujuan agar sekolah mampu menciptakan suasana belajar yang 

kondusif (Umiarso, 2010:  98). Pengelolaan kesiswaan sebagai upaya 

pengembangan PBKL adalah berupa proses kegiatan disekolah yang 

direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta berkelanjutan 

terhadap seluruh siswa agar dapat mengikuti proses belajar mengajar 

dengan efektif dan efisien.  
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 Oleh karena itu, pengelolaan sekolah dalam bidang kesiswaan 

bukan hanya berbentuk pencatatan data siswa tersebut dari suatu 

sekolah, melainkan aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat 

membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan siswa melalui 

proses pendidikan disekolah. 

 

Pengelolaan Ketenagaan 

 SMA Kristen 1 Salatiga memiliki kewenangan yang luas untuk 

mengelola sumber daya manusia (SDM) atau ketenagaan. Kewenangan 

itu meliputi membuat keputusan analisis kebutuhan, perencanaan, 

rekrutmen, pengembangan, perlindungan, pemberian penghargaan dan 

sanksi, hubungan kerja hingga evaluasi kinerja guru karyawan sekolah 

kecuali guru yang berstatus PNS.  

 Dalam pengelolaan ketenagaan yaitu guru dan  karyawan, 

sekolah melibatkan warga sekolah dan masyarakat terutama yang 

tergabung dalam komite sekolah dan YPK untuk memusyawarahkan 

kebutuhan ketenagaan honorer, kontrak maupun tenaga tetap. Jumlah 

guru SMA Kristen 1 Salatiga saat ini sebanyak 37 orang dengan 

perincian 6 orang guru PNS yang diperbantukan (dpk), guru tetap 

yayasan sebanyak 24 orang dan guru tidak tetap sebanyak 7 orang. 

Sedangkan tenaga kependidikan dan karyawan yang dimiliki sekolah 

adalah 10 orang. 

Tabel 4.4 Karyawan SMA Kristen 1 Salatiga per Oktober 2014 

No. Jenis Tenaga Kependidikan 
Tenaga 
Tetap 

Tenaga Tdk 
Tetap 

Jumlah 

1.  Tenaga Administrasi 4 1 5 

2.  Tenaga Pustakawan 1 2 3 

3.  Tenaga Teknisi 1 0 1 

4.  Tenaga Laboran 1 0 1 

 Jumlah 7 3 10 

(Sumber :  data primer, diolah) 
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 Untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran yang bermutu, 

guru telah mengikuti berbagai pelatihan, workshop, maupun kegiatan 

in house training (IHT). Berikut ini adalah jumlah kegiatan upaya 

peningkatan kompetensi guru SMA Kristen 1 Salatiga. 

Tabel 4.5 Jumlah Pelatihan Guru dan Karyawan SMA Kristen 1 Salatiga 

Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 

Pelatihan Guru 0 0 7 9 24 

 (Sumber :  data primer, diolah) 

 Sedangkan untuk membiayai SDM sekolah tersebut, sekolah 

bekerjasama dengan yayasan, komite sekolah dan masyarakat. 

Kemajuan implementasi PBKL pada sebuah sekolah ditentukan apakah  

sekolah memahami kebutuhannya, terutama kebutuhan akan sumber 

daya manusia. Dengan demikian maka penyelenggaraan PBKL dapat 

diharapkan berjalan dengan baik.  

 

Pengelolaan Keuangan  

 Pengelolaan keuangan, terutama penyusunan rencana alokasi 

dan penggunaan uang untuk implementasi PBKL dilakukan oleh 

sekolah. Persoalan dana merupakan persoalan yang penting. Bahkan 

dalam perbaikan dan pembangunan sistem pendidikan. Dana juga 

merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan keberhasilan dari 

tata kelola sekolah sebagai upaya pengembangan PBKL. SMA Kristen 1 

Salatiga sejak melaksanakan PBKL mendapat dana desentralisasi dari 

pemerintah sebesar 20 juta. Rencana belanja dana tersebut terkait 

langsung dengan upaya pengembangan PBKL. Sayangnya penggunaan 

dananya terkendala oleh banyaknya item yang harus dibeli dalam 

waktu yang sangat terbatas.  

 Sedangkan dana yang berasal dari masyarakat dipergunakan 

untuk pembiayaan SDM baik tenaga pengajar maupun tenaga 

administrasi. Menariknya SMA Kristen 1 Salatiga sudah mampu 

mentransformasi social capital menjadi economic capital walaupun 

belum optimal. Yaitu dengan penjualan tanaman hias melalui even 

Smuq Nursery dan penjualan sayur organik.  
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 Kegiatan tersebut menjadi salah satu usaha sebagai sumber 

dana bagi SMA Kristen 1 Salatiga.10 Hal ini didasari oleh kenyataan 

bahwa sekolah sendiri yang paling memahami kebutuhannya.  

 Desentralisasi pengalokasian pembiayaan dimaknai bahwa 

sekolah mampu menghimpun, mengelola, dan mengalokasikan dana 

dalam rangka mencapai tujuan pengembangan PBKL. Dengan otonomi 

itu, SMA Kristen 1 Salatiga mampu lebih jeli melihat peluang bisnis 

sehingga pembiayaan sekolah tidak hanya berasal dari dana negara. 

Keterlibatan masyarakatpun bukan hanya sekedar pembiayaan tenaga 

honorer. Sekolah mengajak masyarakat bekerjasama membuka usaha 

untuk menghasilkan keuntungan seperti pengelolaan hasil Agrobisnis 

tanaman hias dan sayur atau buah organik. 

 Pembiayaan operasional SMA Kristen 1 Salatiga didasarkan 

pada rancangan biaya operasional program kerja tahunan meliputi 

investasi, operasional, bahan atau peralatan dan biaya personal. Sumber 

pembiayaan sekolah berasal orang tua siswa, pemerintah dan donatur 

lainnya. Besarnya dana operasional sekolah dari berbagai sumber 

adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.6 Pendanaan SMA Kristen 1 Salatiga per Juni 2014 

No. Sumber Jumlah 

1. APBN (Pusat) Rp 803.000.000,00 

2. APBD (Provinsi) 

 

Rp 216.000.000,00 

3. APBD (Kabupaten/Kota) Rp 17.000.000,00 

4. Komite Sekolah Rp 2.973.897.000,00 

5. Sumber lain Rp 361.145.000,00 

 Total Rp 4.371.042.000,00 

(Sumber :  data primer, diolah) 

 Jika menganalogikan upaya pengembangan PBKL sebagai 

kendaraan roda dua maka anggaran adalah bensinnya. Artinya 

keberlangsungan program sekolah sangat dipengaruhi oleh dana yang 

tersedia. 

                                                 
10Pembiayaan pendidikan yang tidak terpenuhi maka pendidikan secara nasional akan 
mengakibatkan erosi kualitas sehingga tidak berkontribusi pada pembangunan. Lihat 
Umiarso dan Imam Gojali, (2010:  103) 
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 Perjalanan upaya pengembangan PBKL sangat jauh, jika 

anggaran yang disediakan terlalu sedikit dapat berakibat berbagai 

kebijakan yang dibuat sekolah menjadi mandeg dan menimbulkan 

banyak masalah. Sedangkan besarnya sumbangan/ iuran bulanan atau 

SPP siswa adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.7 Sumbangan Orang tua Siswa SMA Kristen 1 Salatiga per Juni 2014 

No. Iuran Bulanan/SPP Kelas X Kelas XI Kelas XII 

1.  Tertinggi Rp 275.000,00 Rp 300.000,00 Rp 300.000,00 

2.  Terendah Rp 110.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 

3.  Pagu Rp 225.000,00 Rp 240.000,00 Rp 230.000,00 

(Sumber :  data primer, diolah) 

 Musyawarah dalam rapat menentukan besaran biaya yang 

ditanggung orangtua siswa mengidentifikasikan adanya hubungan yang 

baik antara SMA Kristen 1 Salatiga dengan masyarakat. Selain itu orang 

tua dan masyarakat ataupun komite sekolah memiliki kewajiban untuk 

menyampaikan laporan kepada sekolah jika mendapati penyimpangan 

tata tertib oleh siswa yang masih memakai pakaian seragam SMA 

Kristen 1 Salatiga. Sekarang ini sistem pendidikan hanya diarahkan 

pada target kuantitatif, bukan kualitas. Walhasil pendidikan nasional 

diwilayah Indonesia tidak memiliki daya saing global. Selain itu, 

transparansi dan akuntabilitasnya pun semakin rendah. Partisipasi 

masyarakat bersama komite terlihat dalam standar pembiayaan tenaga 

kependidikan maupun pendidik.  

 Proses pembelajaran yang diupayakan menjadi sebuah proses 

pembelajaran yang efektif di SMA Kristen 1 Salatiga, sebab merupakan 

bagian penting untuk mencapai tujuan PBKL. Keunggulan lokal sendiri 

dapat dioptimalkan untuk materi kegiatan pembelajaran formal 

disekolah. Tujuannya adalah mencapai sebuah sistem pendidikan yang 

tidak hanya berkualitas pada bidang ilmu yang sifatnya global, tetapi 

juga mampu menghasilkan siswa dengan karakter unggul. Meski tidak 

mudah Trisnawati dan Saefullah (2005:  317) berpendapat bahwa 

kendala utama dalam menjalankan sebuah pengelolaan adalah manusia 

(guru) dan faktor organisasi/ pengelolaan sekolah.  
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Guru sebagai faktor menentukan dalam proses pembelajaran di sekolah 

ini melaksanakan peran yang strategis dalam menjaga mutu PBKL.  

 Oleh karena itu peran dan keberadaan guru dalam proses 

pembelajaran menjadi fokus atau perhatian utama. Dengan demikian 

guru dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dalam upaya mencapai 

tujuan pendidikan berbasis keunggulan lokal. Hasil observasi peneliti 

terhadap pelaksanaan pembelajaran didalam kelas memperoleh data 

persentase (%) penggunaan waktu oleh guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran. Data persentase perbandingan aktivitas guru dengan 

aktivitas siswa didalam kelas disajikan pada Tabel 4.8 dibawah ini. 

Tabel 4.8 Persentase Aktivitas Guru dalam Kelas SMA Kristen 1 Salatiga 

Aktivitas Persentase (%) pemanfaatan waktu 

Guru 65 % 

Siswa 35% 

(Sumber :  data primer, diolah) 

 Data pada Tabel 4.8 di atas menerangkan bahwa dalam tatap 

muka pada kegiatan belajar mengajar guru lebih dominan dalam 

penggunaan waktu yaitu 65% sedangkan siswa hanya 35%. 

Berdasarkan data tersebut masih diperlukan usaha peningkatan 

kompetensi agar guru mampu berperan sebagai fasilitator dalam 

pembelajaran mata pelajaran Agrobisnis sebagai upaya pengembangan 

pendidikan berbasis keunggulan lokal sehingga potensi siswa dapat 

berkembang maksimal. Keberhasilan sekolah menghasilkan lulusan 

unggul dan berdaya saing global merupakan hasil kolaborasi antara 

kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian. Keberhasilan  ini sangat 

ditentukan oleh  kepemimpinan pembelajaran yang kuat dari kepala 

sekolah. Dalam implementasinya tentu saja didukung oleh guru dan 

karyawan yang handal, sarana dan prasarana yang memadai, 

pengelolaan pendidikan yang efektif dan efisien, pembiayaan yang 

mencukupi dan akuntabel. 

 SMA Kristen 1 Salatiga sebagai sekolah penyelenggara PBKL 

telah menentukan pilihan pada Agrobisnis menjadi program  PBKL. 

Dalam pelaksanaannya persepsi warga sekolah terhadap Agrobisnis 
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sebagai PBKL dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala sekolah dalam 

melaksanakan kegiatan sekolah yang visioner, mengelola program dan 

pengembangan lingkungan dalam sekolah. Untuk mengetahui hal ini 

peneliti membagikan kuesener kepada  guru SMA, tenaga administrasi 

sekolah, pustakawan, tenaga laboratorium dan tenaga kebersihan. Hasil 

dari pengisian kuesioner tentang kepemimpinan pembelajaran kepala 

sekolah yang dibagikan kepada guru dan karyawan sekolah tersebut 

dapat dilihat pada Tabel 4.9 di bawah ini. 

Tabel 4.9 Profil Kepemimpinan SMA Kristen 1 Salatiga dalam Angka 

Indikator Selalu Sering Jarang 
Tidak 

Pernah 

Melaksanakan Kegiatan Visioner 34 12 1 0 

Pengelolaan Program 33 12 2 0 

Pengembangan Lingkungan 35 11 1 0 

(Sumber :  data primer, diolah) 

 Tabel 4.9 mengenai kepemimpinan kepala sekolah di SMA 

Kristen 1 Salatiga diatas menjelaskan beberapa hal. Pada indikator 

melaksanakan kegiatan visioner dipersepsi selalu oleh responden 

sebanyak 34 orang dan dipersepsi sering sebanyak 12 orang, sedangkan 

1 responden menyatakan jarang. Dengan data seperti ini menunjukkan 

bahwa kepala sekolah sudah baik dalam melaksanakan kegiatan 

visioner. Sedangkan pada indikator melaksanakan kegiatan pengelolaan 

program 33 responden menyatakan selalu, 12 responden menyatakan 

sering, 2 orang responden menyatakan jarang. Berdasarkan kajian data 

tersebut terlihat bahwa kepala sekolah telah melakukan pengelolaan 

program dengan baik tetapi belum maksimal. Oleh karena itu masih 

perlu ditingkatkan karena ternyata masih ada 2 orang responden yang 

menyatakan jarang.  

 Selanjutnya pada indikator pengembangan lingkungan sekolah 

responden memberikan persepsi selalu sebanyak 35 orang, sebanyak 11 

orang responden menyatakan sering dan 1 responden menyatakan 

jarang. Berdasarkan kajian data tersebut terlihat bahwa kepala sekolah 

telah melakukan pengelolaan program dengan baik.  
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 Data itu juga menunjukkan bahwa kepala sekolah sudah baik 

dalam melakukan pengembangan lingkungan sekolah. Meski begitu 

masih perlu berusaha memanfaatkan lingkungan serta mengem-

bangkan lingkungan untuk mendukung ketercapaian delapan SNP. 

Lingkungan sekolah ini relatif bersih, indah, rindang tertata rapi 

sehingga siswa nyaman belajar. 

 
 

 Gambar 4.3 Lingkungan Pembelajaran SMA Kristen 1 Salatiga 

 Tujuan pemanfaatan lingkungan SMA Kristen 1 Salatiga dalam 

pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah agar siswa (1) mengenal 

lingkungan dengan baik; (2) mengembangkan kepedulian terhadap 

lingkungan; dan (3) mengembangkan potensi lingkungan.  

 Sikap warga SMA Kristen 1 Salatiga menyenangkan dalam 

bergaul dan selalu berusaha berinteraksi penuh kekeluargaan. Warga 

sekolah ini memiliki sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai 

dan aturan-aturan yang berlaku di kota Salatiga, serta memiliki 

kemauan untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur 

budaya setempat dalam rangka menunjang pembangunan nasional. 

 Kondisi itu dibentuk karena sekolah ini memiliki motto yaitu 

Education for Liberty, Development and Dignity (Pendidikan untuk 

Kemandirian, Tumbuh Kembang dan Martabat). Untuk menciptakan 

kedisiplinan misalnya setiap pagi guru piket dan petugas keamanan di 

depan pagar sekolah menyambut siswa yang datang ke sekolah. Tidak 

pernah ada tindak kekerasan dan ancaman ataupun tawuran. Meski 

berada tepat di sebelah jalan raya yang padat dan ramai lalu lintasnya, 

tetapi siswa tidak terprovokasi. 
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Hubungan Sekolah dengan Masyarakat 

 Tata kelola sekolah sebagai upaya pengembangan PBKL adalah 

model manajemen yang membuka luas ruang partisipasi masyarakat. 

Kemitraan yang dijalin oleh SMA Kristen 1 Salatiga bukan hanya 

kepada masyarakat (orangtua siswa) saja tetapi juga dengan sekolah 

menengah pertama. Salah satu kegiatannya adalah sosialisasi program. 

Sedangkan wujud hubungan sekolah dengan masyarakat selain dalam 

hal pembiayaan tenaga honorer, juga terlihat dari bentuk partisipasi 

masyarakat kepada sekolah ini. Yaitu pemberian kesempatan bagi siswa 

SMA Kristen 1 Salatiga untuk melakukan internalisasi sikap sebagai 

pengejawantahan upaya pengembangan PBKL dalam bentuk kegiatan 

pengembangan diri siswa atau out door study maupun live in ditengah 

masyarakat.11 SMA Kristen 1 Salatiga memiliki hubungan yang erat 

dengan masyarakat dalam upaya mencapai tujuan sekolah atau 

pendidikan secara efektif dan efisien. Sekolah mampu menunjang 

pencapaian tujuan atau pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya 

kebutuhan pendidikan. Sekolah pelaksana PBKL memiliki kewajiban 

untuk memberikan penjelasan tentang tujuan PBKL, program-program 

PBKL, kebutuhan serta keadaan masyarakat. Sebaliknya sekolah juga 

mengetahui dengan jelas apa kebutuhan, harapan dan tuntutan 

masyarakat terutama terhadap sekolah. Oleh karena itu, antara sekolah 

dan masyarakat dibina hubungan yang harmonis. 

 Hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat ini 

dirasakan semakin penting. Terutama pada masyarakat yang telah 

menyadari dan memahami pentingnya PBKL bagi anak-anak mereka. 

Namun tidak berarti pada masyarakat yang masih kurang menyadari 

pentingnya PBKL, maka hubungan kerjasama ini tidak perlu dibina. 

Pada masyarakat yang kurang menyadari akan pentingnya pendidikan 

berbasis keunggulan lokal, sekolah dituntut lebih aktif dan kreatif 

untuk menciptakan hubungan kerjasama yang harmonis.  

  

                                                 
11Hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang 
sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi siswa 
disekolah. Lihat E. Mulyasa, (2012:  50). 
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 Tanggung jawab dan partisipasi masyarakat untuk memajukan 

pendidikan akan baik dan tinggi juga. Hubungan dan kerjasama yang 

baik antara sekolah dan masyarakat tercipta karena masyarakat 

mengetahui dan memiliki gambaran yang jelas tentang PBKL di SMA 

Kristen 1 Salatiga. Partisipasi masyarakat diperlukan dalam pendidikan 

berbasis keunggulan lokal (PBKL). Untuk mengikutsertakan 

masyarakat dalam pengembangan pendidikan berbasis keunggulan 

lokal, sekolah melalui tokoh–tokoh masyarakat aktif menggugah 

perhatian masyarakat. Dalam usaha membina hubungan dan kerjasama 

antara sekolah dan masyarakat ada badan yang dapat menjadi tempat 

partisipasi masyarakat untuk kemajuan pendidikan didaerah yaitu 

dinas pendidikan, komite sekolah dan yayasan lembaga pendidikan. 

 Menurut Hasbullah (2007:  57) sekolah yang bekerja sendirian 

tanpa melibatkan masyarakat sulit untuk maju. Adapun pendekatan 

yang dibangun oleh SMA Kristen 1 Salatiga adalah pendekatan 

partisipatif, dimana masyarakat khususnya orang tua siswa diberi 

kesempatan seluas-luasnya untuk ikut serta dalam implementasi PBKL. 

Masyarakat dilibatkan untuk menganalisis seluruh infrastruktur yang 

ada di sekolah, baik menyangkut sumber daya manusia, kurikulum, 

sarana dan prasarana, sistem informasi dan semua yang dianggap 

berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas dan layanan pendidikan 

fakta bagaimana berdampak apa. 

 Patut dengan jelas dicatat bahwa terdapat dua paradigma yang 

harus diubah dalam pendidikan di Indonesia. Pertama, pendidikan 

bukanlah proses yang keberhasilannya dinilai berdasarkan skor, 

melainkan nilai secara substansi. Sebab skor adalah apa yang akan 

dibayar sedangkan nilai adalah apa yang akan diperoleh. Kedua, 

pendidikan harus dikelola dengan baik karena merupakan suatu proses 

yang menggali potensi, bukannya menjadi proses pengajaran dengan 

tujuan mencetak generasi „siap pakai‟. Alasan utamanya pendidikan 

merupakan hak mutlak bagi warga negara agar mampu optimal 

berpartisipasi ditengah pembangunan Indonesia yang sedang 

berlangsung dan ia bukanlah martir yang bisa dikorbankan demi 

kepentingan tertentu. 
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Rangkuman 

 SMA Kristen 1 Kota Salatiga yang terletak di jalan Osamaliki 

nomor 32 Kota Salatiga memiliki sejarah panjang dalam meluluskan 

alumni yang siap menghadapi dunia nyata (dunia diluar SMA). SMA 

Kristen 1 Salatiga adalah sekolah pelaksana PBKL dengan tema 

Agrobisnis. Di SMA Kristen 1 Kota Salatiga, pandangan SMA Kristen 1 

Kota Salatiga akan pendidikan mungkin berbeda dengan sekolah-

sekolah lain. Tujuan utama program pendidikan di SMA Kristen 1 Kota 

Salatiga adalah menghasilkan lulusan-lulusan yang siap menghadapi 

“dunia nyata” selepas lulus dari SMA dan bukan sekedar memenuhi 

kriteria kelulusan UN saja. 

 SMA Kristen 1 Kota Salatiga mendorong murid-murid SMA 

Kristen 1 Kota Salatiga untuk mencapai target setinggi mungkin. Proses 

penyelenggaraannya berpedoman pada patokan nasional dan bersifat 

makro. PBKL dengan tema Agrobisnis tersebut dilaksanakan melalui 

kegiatan intrakurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Pembelajaran 

intrakurikuler menggunakan model moving class yang berlangsung 

dalam lima hari pembelajaran. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler 

siswa berupa jam tambahan, belajar kelompok, kegiatan outdoor study, 

career day, expo pendidikan, kegiatan live in, pelayanan konsultasi, 

program home visit kepada siswa, pembelajaran berorganisasi, 

pelayanan kerohanian, pelayanan kesehatan. Sasaran PBKl disekolah 

ini mengarah pada pemenuhan standar Nasional Pendidikan (SNP) 

yang bersifat makro. Penyelenggaraan PBKL berorientasi pada 

pembentukan sikap siswa, kepemilikan kecakapan dan kecekatan 

dalam bidang Agrobisnis bagi siswa.  

 Ribuan alumni SMA Kristen 1 Kota Salatiga telah lulus dari 

sekolah sejak membuka pintu pada tahun tanggal 1 Juni 1951. Diantara 

alumni-alumni SMA Kristen 1 Kota Salatiga, banyak yang kemudian 

berprestasi di bidangnya masing-masing.  

 Alumni SMA Kristen 1 Kota Salatiga berperan aktif di berbagai 

bidang. Mulai dari dunia politik, hukum, ekonomi, bisnis, 

pemerintahan, hingga dunia rekaman, dunia hiburan, maupun dunia 
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olahraga. Alumni SMA Kristen 1 Kota Salatiga telah berhasil 

menorehkan nama sekolah di tingkat tertinggi.  

 Sekolah ini memiliki kewenangan luas dalam membuat analisis 

kebutuhan, perencanaan, rekrutmen, pengembangan, penghargaan dan 

sanksi, hubungan kerja hingga evaluasi kinerja guru karyawan sekolah. 

Selain merekrut guru yang memiliki kompetensi Agrobisnis, sekolah 

ini berusaha melibatkan masyarakat, lembaga dan dinas terkait dalam 

melaksanakan kebijakan Agrobisnis sebagai upaya pengembangan 

PBKL. Peran orang tua siswa dan masyarakat (economic society) tidak 

hanya terbatas menyediakan dana upaya pengembangan PBKL tetapi 

juga terlibat dalam proses PBKL kecuali dalam proses penilaian. SMA 

Kristen 1 Kota Salatiga percaya bahwa panggilan sekolah adalah untuk 

mempersiapkan siswa SMA Kristen 1 Kota Salatiga untuk menjalani 

kehidupan diluar gerbang SMA.  

 


