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BAB V 

SISTEM TATA KELOLA SEKOLAH SEBAGAI UPAYA 

PENGEMBANGAN PBKL 

 

 

 Pada bab ini penulis memaparkan (1) kebijakan Agrobisnis 

sebagai upaya pengembangan PBKL; (2) pengembangan kurikulum 

Agrobisnis sebagai upaya pengembangan PBKL; dan (3) pengelolaan 

sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan kebijakan 

Agrobisnis sebagai upaya pengembangan PBKL. 

 

Kebijakan Agrobisnis sebagai Upaya Pengembangan PBKL 

 SMA Kristen 1 Salatiga ditetapkan sebagai sekolah pelaksana 

PBKL pada tahun 2010 oleh Direktorat Pembinaan SMA Kemdikbud. 

Landasan yuridis formal kebijakan nasional tentang penyelenggaraan 

pendidikan berbasis keunggulan lokal (PBKL), diantaranya: (a) 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 BAB III pasal 14 ayat 1, 

bahwa “Untuk SMA/ MA/ SMK atau bentuk sekolah lain yang sederajat 

dapat memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal”; (b) 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 pasal 34 menyatakan 

bahwa “Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang 

diselenggarakan setelah sekolah memenuhi Standar Nasional 

Pendidikan (SNP) dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif 

dan/atau komparatif daerah”; (c) Peraturan Pemerintah Nomor 17 

Tahun 2010 pasal 35 ayat 2, bahwa “Pemerintah kabupaten/ kota 

melaksanakan dan/atau memfasilitasi perintisan program dan/atau 

satuan pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi Standar 

Nasional Pendidikan untuk dikembangkan menjadi program dan/atau 

satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal”; dan (d) Rencana 

Strategis Kemdikbud Tahun 2010-2014 yang menyatakan bahwa 

pendidikan harus mampu menumbuhkan pemahaman siswa tentang 
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pentingnya proses yang keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem, 

yaitu pemahaman bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem. Hal ini 

dilatar belakangi pemikiran bahwa tatanan "sektor-sektor sosial" 

ternyata tidak mampu memenuhi kebutuhan manusia untuk hidup 

secara harmonis dengan lingkungannya dan dengan manusia lainnya 

(Ife, 2002:  180). Keadaan ini tidak akan terjadi jika saja pembangunan 

nasional merujuk pada sumber daya dan keunggulan lokal yang 

dimiliki Indonesia. Dengan begitu keunggulan lokal tidak hilang dan 

juga tidak merugikan masyarakat itu sendiri sebagai aktor 

pembangunan.  

 Keputusan pemerintah tersebut menjadi dasar bagi SMA 

Kristen 1 Salatiga untuk melakukan langkah awal tata kelola sekolah 

yaitu membuat analisis internal dan eksternal sekolah pendukung 

PBKL. Atas dasar hasil analisis itulah kemudian SMA Kristen 1 Salatiga 

memutuskan Agrobisnis sebagai tema Pendidikan Berbasis Keunggulan 

Lokal (PBKL). Sedangkan tata kelola sekolah pada hakikatnya adalah 

upaya memandirikan sekolah dengan memberdayakan sumber daya 

yang ada di sekolah. Sedangkan menurut Jorgensen (2005) sumber daya 

yang dimiliki sekolah sangatlah beragam dan berbeda antara sekolah 

yang satu dengan sekolah lain. Tetapi Rahayu (2009:  54) mengatakan 

bahwa sumber daya sekolah pada pokoknya mencakup tenaga 

pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran di 

sekolah, serta sistem penyelenggaraan sekolah. Dengan begitu sekolah 

akan menjadi lebih kreatif menganalisis kelebihan kekurangan dan 

kondisi lingkungan untuk kemudian menjadi bahan merencanakan 

suatu program PBKL.  

 Lebih jauh berhubungan dengan proses pembuatan kebijakan 

tersebut, kepala sekolah menerangkan:  

“Stakeholders sekolah hampir selalu dilibatkan dalam 
pengambilan keputusan terutama untuk hal-hal yang 
berkaitan dengan kegiatan peserta didik, baik melalui rapat 



Sistem Tata Kelola Sekolah Sebagai Upaya Pengembangan PBKL 

111 

atau yang lebih sering dengan mengirim surat edaran, 
angket, blangko persetujuan atau masukan.”12 

 Wawancara diatas menunjukkan bahwa di SMA Kristen 1 

Salatiga memiliki forum untuk menampung partisipasi masyarakat 

sekolah. Sedangkan adanya surat edaran, angket, blangko persetujuan 

atau masukan dari sekolah menggambarkan transparansi sekolah 

berupa kemudahan dalam akses informasi tentang PBKL. Pendapat 

senada tentang partisipasi masyarakat sekolah tersebut juga 

diungkapkan wakil kepala sekolah bidang sarana. Bahwa jika ide yang 

disampaikan memungkinkan untuk dilaksanakan maka sekolah akan 

melaksanakannya.  

“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.” 13 

 Perihal partisipasi masyarakat ini dibenarkan oleh komite 

sekolah yang menjelaskan bahwa  

“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 kontribusi komite sekolah terhadap program 
sekolah. Tetapi sampai sekarang ini ide belum terwujud.”14 

 Kebijakan Agrobisnis sebagai upaya mengembangkan PBKL 

tersebut kemudian dimasukkan dalam visi sekolah.  

                                                 
12Wawancara dengan Dra. Kriswinarti, kepala sekolah SMA Kristen 1 Salatiga, 21 Juli 
2014. 
13Wawancara dengan Wisnu Sucahyo, wakil bidang sarana SMA Kristen 1 Salatiga, 5 
dan 12 Mei 2015. 
14Wawancara dengan Martono, S.Si., M.Far, komite sekolah SMA Kristen 1 Salatiga, 7 
Agustus 2015. 
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 Tujuannya untuk menggambarkan apa sebenarnya yang ingin 

dicapai, bagaimana mencapainya, dengan apa melakukannya, dan siapa 

yang bertanggung jawab. Visi dan misi pendidikan menurut Mulyasa 

idealnya mencakup (1) meningkatkan pemerataan dan perluasan 

kesempatan pendidikan; (2) pengembangan wawasan persaingan sehat 

dan keunggulan; dan (3) memperkuat keterkaitan pendidikan 

disekolah dengan kebutuhan pembangunan. Penjelasan ini menolak 

konsep sentralisasi yang merupakan sebuah kerangka politik untuk 

menyeragamkan pola pikir, sikap, dan cara bertindak siswa (Mulyasa, 

2006:  17). Sebab penerapan sistem sentralisasi dapat melepas 

kebinekaan yang menjadi ciri khas rakyat bangsa Indonesia. Akibatnya 

siswa terisolasi dari praktek budaya disekitar tempat tinggalnya dan 

kebutuhan nyata siswa.  

 Tentang adanya visi-misi sekolah yang memuat pelaksanaan 

pendidikan berbasis keunggulan lokal (PBKL) tersebut, kepala sekolah 

menjelaskan sebagai berikut:  

“Ada keterkaitan visi dengan PBKL namun secara tersirat. 
Visi sekolah kami adalah berkarakter, berprestasi serta 
peduli lingkungan atas kesadaran diri berdasarkan firman 
Tuhan. Sedangkan misi yang terkait dengan PBKL adalah 
menumbuhkan  kesadaran  dan  kepedulian  terhadap 
lingkungan, bagi seluruh warga sekolah melalui berbagai 
kegiatan dan pembiasaan disekolah. Menerapkan  strategi-
strategi untuk mewujudkan sekolah Adiwiyata.”15 

 Visi sekolah tersebut diatas menggambarkan akuntabilitas 

sekolah yang mencerminkan kemampuan dan komitmen untuk 

mempertanggungjawabkan kegiatan PBKL yang dijalankan. Sekaligus 

merekomendasikan usaha mempertanggungjawabkan setiap perilaku 

sekolah dan responsif kepada entitas darimana mereka memperoleh 

kewenangan. 

                                                 
15Wawancara dengan Dra. Kriswinarti, kepala sekolah SMA Kristen 1 Salatiga, 24 dan 
25 Juli 2014. Saat itu pula peneliti melakukan observasi, dan crosscheck dokumen 
pendukung terhadap lembar informasi data individual (LIDI) sekolah tersebut. 
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 Adapun penetapan kriteria untuk mengukur performansi 

aparat pemerintahan serta penetapan mekanisme untuk menjamin 

bahwa standar telah terpenuhi.  

 Tugas utama SMA Kristen 1 Salatiga adalah meningkatkan citra 

diri sebagai sekolah yang berkualitas. Sebab menurut Mochtar Kusuma 

Atmadja (2006: 77) pendidikan yang bermutu akan menghasilkan 

sumber daya manusia yang kompetitif, dan pendidikan yang bermutu 

akan tercermin pada sekolah yang kualitas. Keberadaan Agrobisnis 

sebagai kebijakan PBKL di sekolah ini juga diarahkan untuk mencapai 

predikat tersebut. Itulah sebabnya senantiasa dilakukan evaluasi. 

Evaluasi program PBKL yang dilakukan oleh SMA Kristen 1 Salatiga 

difokuskan pada upaya mengatasi kekurangan sarana prasarana. Karena 

gedung, ruang belajar dan terutama peralatan untuk pengembangan 

PBKL belum memadai. Selain itu akuntabilitas SMA Kristen 1 Salatiga 

terwujud dengan usaha yang terus menerus dilakukan untuk 

meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan maupun lembaga 

non kependidikan. Sekolah juga berusaha meningkatkan kompetensi 

SDM sekolah supaya berkualitas, selain itu SMA Kristen 1 Salatiga juga 

berusaha untuk dapat memperoleh input siswa SMA Kristen 1 Salatiga 

yang lebih baik. 

 Salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaan PBKL 

adalah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM). Kuncinya 

adalah menghargai kearifan lokal, menghargai budaya lokal dan 

sejarah, menghargai sumber daya lokal, dan menghargai proses 

(Usman, 2012:  45). SDM sekolah terdiri dari siswa, guru dan karyawan 

yang juga disebut sebagai tenaga kependidikan. Mengenai bagaimana 

cara seorang siswa bisa mendapatkan layanan PBKL di sekolah ini, 

kepala sekolah mengemukakan beberapa hal berikut ini:  

“Syarat untuk menjadi siswa adalah berkelakuan baik serta 
memiliki motivasi yang tinggi untuk menjadi siswa SMA 
Kristen 1 Salatiga, yang bisa ditelusuri melalui nilai akhlak 
mulia dalam laporan hasil belajar siswa sekolah menengah 
pertama (SMP) serta diperoleh dari  wawancara oleh panitia 
penerimaan peserta didik baru.  
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Sedangkan kriteria umum penerimaan calon siswa mengacu 
pada pedoman PPDB yang diterbitkan oleh Disdikpora Kota 
Salatiga.”16 

 Uraian ini menjelaskan prinsip keadilan yang berupa kesamaan 

hak. Adapun upaya yang dilakukan oleh sekolah agar setiap siswa 

mendapatkan layanan yang sama, dibenarkan oleh orangtua siswa  

“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.”17 

 Keterangan di atas menjelaskan bahwa prinsip otonomi adalah 

kecenderungan pengembalian pengelolaan sekolah kepada pihak-pihak 

yang dianggap paling memahami kebutuhan sekolah (Wahyudi, 2012:  

12). Meski memiliki otonomi, Sunarto dan Purwoatmodjo (2011:  17) 

berpendapat pentingnya sekolah bekerja sama dengan pemerintah, dan 

masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya yang dimiliki 

sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Penjelasan yang 

lebih luas mengenai prinsip keadilan dalam penerimaan siswa baru, 

kepala sekolah mengemukakan bahwa SMA Kristen 1 Salatiga 

menggunakan strategi-strategi tertentu yang dijalankan melalui 

pendekatan khusus, yaitu:  

“Mekanisme seleksi calon siswa adalah melalui jalur minat 
dan jalur reguler atau jalur seleksi. Jalur minat 
diperuntukkan bagi calon siswa yang memenuhi kriteria 
umum dan kriteria khusus serta memiliki minat dan 
motivasi yang tinggi untuk menjadi siswa SMA Kristen 1 
Salatiga, melalui jalur minat ini biasanya sudah terisi sekitar 
50 – 70%. Penerimaan dilakukan sebelum pengumuman 
kelulusan sekolah menengah pertama (SMP).  

                                                 
16Wawancara dengan Dra. Kriswinarti, kepala sekolah SMA Kristen 1 Salatiga, 21 Juli 
2014. 
17Wawancara dengan Ibu Yuli orang tua siswa SMA Kristen 1 Salatiga, 10 Agustus 
2015. 
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Jalur reguler atau seleksi didasarkan pada prestasi akademik 
dan non akademik maupun nilai ujian nasional.”18 

 Berkaitan dengan transparansi penawaran layanan PBKL 

tercermin melalui mekanisme penerimaan siswa baru, yang oleh kepala 

sekolah dijelaskan sebagai berikut:  

“Mendaftar langsung melalui panitia PPDB atau mendaftar 
melalui guru BK di SMP asal. Cara lainnya dapat juga 
mendaftar melalui website atau email sekolah.”19 

Menurut guru, prinsip keadilan terutama dalam pelaksanaan sistem 

penerimaan siswa baru sudah cukup transparan dan adil 

“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.”20  

 Untuk mewujudkan tujuan kebijakan Agrobisnis sebagai upaya 

pengembangan PBKL maka guru secara kualitas harus memenuhi 

kualifikasi akademik, sertifikat profesi dan memiliki ijazah yang sesuai 

dengan mata pelajaran yang diajarkan. Sedangkan secara kuantitas 

memenuhi ketentuan perbandingan antara jumlah guru dibandingkan 

jumlah siswa. Sebagaimana dijelaskan oleh kepala sekolah dibawah ini 

“Perbandingan jumlah peserta didik dengan jumlah guru 
saat ini yaitu 544 siswa sedangkan guru berjumlah 37 orang 
terdiri atas 6 guru PNS dipekerjakan (DPK), 24 orang guru 
tetap yayasan (GTY) dan 7 orang guru tidak tetap (GTT) 
sehingga antara ratio jumlah guru dibandingkan jumlah 
peserta didik adalah 1 :  14,8.” 

 Oleh karena itu SMA Kristen 1 Salatiga membuat kebijakan 

untuk senantiasa meningkatkan mutu atau kualitas sumber daya 

manusia (SDM) pada sekolahnya.  

                                                 
18Wawancara dengan Dra. Kriswinarti, kepala sekolah SMA Kristen 1 Salatiga, pada 
tanggal 31 Juli 2014. 
19 Wawancara dengan Dra. Kriswinarti, kepala sekolah SMA Kristen 1 Salatiga,  12 
Agustus 2014. 
20 Wawancara dengan Drs. Wisnu Sucahyo, 24, 25 Juli 2014 dan 24 September 2014; 
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 Perihal ada atau tidak adanya kegiatan fasilitasi untuk 

meningkatkan mutu SDM sebagai konsekuensi dalam melaksanakan 

Agrobisnis sebagai upaya pengembangan PBKL, diterangkan oleh 

kepala sekolah seperti berikut ini 

“Ada upaya sekolah untuk memfasilitasi guru dan karyawan 
untuk mengikuti forum ilmiah seperti seminar, workshop, 
IHT dan sebagainya serta memberikan dukungan untuk 
studi lanjut.”21 

 Menurut Handita Sari S.Si keberlangsungan Agrobisnis sebagai 

upaya pengembangan PBKL dipengaruhi oleh dana untuk pembiayaan  

“Kami mendapatkan bantuan dana sebesar 20 juta, dan dana 
itu memang peruntukannya pun sudah diatur sehingga 
kamipun melaksanakannya berdasarkan kaidah-kaidah yang 
sudah ditetapkan diantaranya kami gunakan untuk 
pengadaan peralatan dan bahan-bahan Agrobisnis dan juga 
mata pelajaran biologi.” 22 

 Perihal pemakaian dana untuk pengembangan PBKL dinilai 

sudah cukup transparan.  

“Sekolah terbuka dan transparan dalam penggunaan 
anggaran dan pelaksanaan program-program yang dilakukan 
sekolah dengan secara rutin mengkonsultasikan penggunaan 
anggaran dan pelaksanaan program-programnya secara 
rutin.” 23 

 Pendanaan sekolah didasarkan pada rancangan biaya 

operasional program kerja tahunan PBKL meliputi biaya investasi, 

biaya operasional, pembelian bahan atau peralatan dan biaya personal. 

Kepala sekolah menjelaskan pembiayaan PBKL lebih pada pengadaan 

alat.  

 

                                                 
21Wawancara dengan Dra. Kriswinarti, kepala sekolah SMA Kristen 1 Salatiga, pada 
tanggal 5 Agustus 2014. 
22Wawancara dengan Handita Sari, S. S.i, guru SMA Kristen 1 Salatiga, 5 Agustus 2014. 

28 Oktober 2014. 
23Wawancara dengan Martono, S.Si., M.Far. komite SMA Kristen 1 Salatiga, 7 Agustus 
2015. 
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 Berikut ini penjelasan Kepala Sekolah menyangkut pembiayaan 

“Pembiayaan Agrobisnis sudah dianggarkan dalam anggaran 
bidang sarana prasarana.”24 

 Drs. Purwanto, M.Pd., menambahkan tentang peruntukan 

dana untuk sarana prasarana  

“Sudah, dulu saja sampai mengajukan dana bantuan ke pemerintah 
dua puluh juta rupiah kok. Dan sekolah pun menyediakan tempat 
sebagai lab praktek Agrobisnis.”25 

  Terkait akuntabilitas atau pertanggungjawaban penggunaan 

anggaran, kepala sekolah SMA Kristen 1 Salatiga memberikan 

keterangan sebagai berikut  

"Mekanisme penggunaan anggaran sekolah dimulai setiap 
awal tahun ajaran, diselenggarakan rapat kerja yang antara 
lain berisi laporan pertanggungjawaban oleh pengelola 
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.”26 

 Berhubungan tindaklanjut akuntabilitas sekolah, setiap laporan 

pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut keterangan kepala 

sekolah dibawah ini menjelaskan tahapannya  

“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 
stakeholders sekolah dilakukan setahun sekali melalui rapat 
kerja tahunan, 

 

                                                 
24Wawancara dengan Dra. Kriswinarti, kepala sekolah SMA Kristen 1 Salatiga, 5 
Agustus 2014. 
25 Wawancara dengan Drs. Purwanto, M.Pd., guru SMA Kristen 1 Salatiga 6 Mei 2015 
26Wawancara dengan Dra. Kriswinarti, kepala sekolah SMA Kristen 1 Salatiga, 21 Juli 
2014. 
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Pertemuan dihadiri oleh guru, karyawan, komite sekolah 
dan Pengurus Yayasan, baik secara lisan maupun tertulis.”27 

 Keterangan diatas menyebutkan bahwa sumber pembiayaan 

penyelenggaraan PBKL berasal dari partisipasi orangtua siswa, 

masyarakat, pemerintah dan donatur lainnya. Dalam memperoleh dana 

itu sekolah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Peran komite 

sekolah adalah memantau sebagaimana terungkap dalam penjelasan 

berikut ini 

 “Menurut saya peran komite sekolah disekolah swasta 
berbeda dengan peran komite pada sekolah negeri. Komite 
Sekolah biasanya memantau dan memberikan masukan-
masukan agar laporan tersebut sesuai prosedur dan aturan-
aturan yang benar.” 28 

 Tentang intensitas pertemuan dengan orangtua siswa, kepala 

sekolah menginformasikan sebagai berikut 

“Intensitas rapat dengan stakeholder dalam membuat 
kebijakan sangat bergantung pada kebutuhan, minimal dua 
kali dalam setahun untuk komite, pengurus yayasan dan 
orang tua peserta didik. Sedangkan untuk guru karyawan 
sekolah intensitasnya lebih sering, bahkan setiap hari kerja 
ada pertemuan untuk penyampaian informasi, jejak pendapat 
untuk pembuatan kebijakan maupun evaluasi.”29 

 Tujuan kegiatan sosialisasi seperti dijelaskan diatas adalah 

untuk memberikan pemahaman yang benar terhadap pendidikan 

berbasis keunggulan lokal di SMA Kristen 1 Salatiga. Sedangkan 

menurut Puruhito (2011:  3) materi kegiatan sosialiasasi masyarakat itu 

meliputi konsep, pelaksanaan PBKL maupun mekanisme proses 

penyelenggaraan program pendidikan berbasis keunggulan lokal.  

 Sosialisasi menjadi ajang pembagian tugas membangun 

kesadaran bahwa hasil atau outcome pendidikan berbasis keunggulan 

                                                 
27Wawancara dengan Dra. Kriswinarti, kepala sekolah SMA Kristen 1 Salatiga, 5 
Agustus 2014. 
28Wawancara dengan Drs. Martono M.Far., komite sekolah SMA Kristen 1 Salatiga, 7 
Agustus 2015. 
29Wawancara dengan Handita Sari, S,Si, wakil kepala sekolah SMA Kristen 1 Salatiga, 
25 Juli 2014. 
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lokal adalah perbaikan kehidupan bukan hanya bagi dirinya, 

melainkan juga bagi daerahnya. Seperti penjelasan kepala sekolah 

berikut ini 

“Mekanisme pelaporan pelaksanaan program sekolah secara 
prinsip sama seperti laporan keuangan disampaikan secara 
periodik melalui rapat kerja yang dihadiri oleh guru, 
karyawan, pengurus komite sekolah dan pengurus yayasan. 
Sedangkan penyampaian laporan pelaksanaan program 
kepada orang tua peserta didik melalui sosialisasi secara 
periodik maupun secara tertulis yang disampaikan kepada 
orang tua peserta didik.”30 

 Pembuatan kebijakan sekolah terkait dengan pengembangan 

PBKL di SMA Kristen 1 Salatiga selalu diupayakan untuk melibatkan 

seluruh stakeholders sekolah. Sekolah ini menentukan Agrobisnis 

sebagai jenis atau tema program pendidikan berbasis keunggulan lokal. 

Agrobisnis dikembangkan dengan melihat keterkaitan yang paling erat 

dan tepat antara kesiapan sekolah dengan potensi program pendidikan 

berbasis keunggulan lokal di masyarakat sekitar sekolah.  

 

Tata Kelola Sekolah sebagai Upaya Pengembangan PBKL 

 Keberhasilan upaya pengembangan PBKL tergantung pada 

kemampuan inovasi kepala sekolah dan tim pengembang atau panitia 

pelaksananya. Terutama tata kelola penyebaran informasi seputar 

Agrobisnis sebagai tema PBKL. Jika proses penyebaran informasi 

kebijakan Agrobisnis sebagai upaya pengembangan PBKL berjalan 

efektif maka akan menyebabkan seluruh warga sekolah dapat 

memahaminya dengan baik, bersedia untuk berkontribusi dan aktif 

berpartisipasi.  

 Pembuatan kebijakan Agrobisnis di SMA Kristen 1 Salatiga 

sebagai upaya pengembangan PBKL oleh kepala sekolah dijelaskan 

sebagaimana berikut ini  

                                                 
30Wawancara dengan Dra. Kriswinarti, kepala sekolah SMA Kristen 1 Salatiga, 21 Juli 
2014. 
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“Kebijakan dibuat berdasarkan aspirasi atau suara mayoritas 
anggota sekolah yang dapat dipertanggung jawabkan dari 
para stakeholders.”31 

 Langkah yang mencerminkan partisipasi dan akuntabilitas ini 

ditempuh dengan harapan akan menjadi mudah bagi sekolah dalam 

membuat perencanaan dan melaksanakan kebijakan Agrobisnis sebagai 

upaya pengembangan PBKL. Sejalan dengan hal ini Wara Sumengkar, 

S.P menjelaskan bahwa  

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.32 

 Pendapat guru tentang penyelenggaraan Agrobisnis sebagai 

upaya pengembangan PBKL adalah sebagai berikut  

“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) 
tahap I, II, II, dam IV yang titik beratnya adalah menuju 
pemecahan permasalahan Indonesia sebagai negara agraris. 
Nah kalo sekarang itu dihubungkan dengan program 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 

                                                 
31Wawancara dengan Dra. Kriswinarti, kepala sekolah SMA Kristen 1 Salatiga, 5 
Agustus 2014. 
32Wawancara dengan Wara Sumengkar, S.P pada tanggal 5-12 Mei 2015 
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pendidikan ternyata PBKL atau Agrobisinis ternyata betul-
betul dirasa disekolah kami.”33 

 Terkait dengan pentingnya kemampuan untuk berinovasi 

dalam melaksanakan Agrobisnis sebagai upaya pengembangan PBKL 

dari isu-isu gobal dan lokal, kepala sekolah menerangkan beberapa hal 

sebagai berikut  

“Kemampuan inovasi sangat penting dalam melaksanakan 
Agrobisnis tanaman hias dan sayuran organik sebagai PBKL 
di SMA Kristen 1 Salatiga. Caranya, antara lain dengan 
pendekatan ilmiah serta penyelenggaraan kegiatan outdoor 
study. Isu global terkait dengan climate change, isu lokal, 
kondisi ekologi Salatiga sangat relevan untuk budi daya 
tanaman hias untuk menopang ekonomi masyarakat.”34 

 Pernyataan di atas menunjukkan bahwa sekolah memiliki 

kewenangan untuk menentukan jenis keunggulan lokal sesuai dengan 

hasil analisis konteks yang sebelumnya sudah dibuat oleh sekolah. 

Aktivitas layanan Agrobisnis sebagai upaya pengembangan PBKL di 

SMA Kristen 1 Salatiga dijelaskan oleh kepala sekolah  

“Layanan pembelajaran dengan lima hari belajar, secara 
moving class. Layanan pengembangan diri ada 20 jenis 
pengembangan diri yang diselenggarakan dan bisa dipilih 
oleh siswa. Setiap siswa wajib mengambil maksimal dua jenis 
pengembangan diri, untuk pengembangan bakat minat, 
pembekalan life skill siswa serta sarana pendidikan karakter. 
Layanan klinik diperuntukkan bagi siswa yang secara 
akademik kurang. Layanan pembiasaan terkait dengan 
budaya sekolah, layanan kerohanian, layanan bimbingan 
konseling, layanan kesehatan, layanan beasiswa.”35 

 Menurut Yusuf Maladi, S.Pd., tanggung jawab aktor PBKL 

adalah melaksanakan tugas pokok dengan sungguh-sungguh, agar 

berhasil mencapai tujuan dari PBKL dalam setiap proses pembelajaran 

                                                 
33Wawancara dengan Yusuf Maladi, S.Pd. pada tanggal 28 Oktober 2014; 5,6 Mei 2015; 

12 Mei 2015 
34Wawancara dengan Dra. Kriswinarti, kepala sekolah SMA Kristen 1 Salatiga, 24 Juli 
2014. 
35Wawancara dengan Dra. Kriswinarti, kepala sekolah SMA Kristen 1 Salatiga, 21 Juli 
2014. 
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Agrobisnis.36 Sedangkan laporan pelaksanaan Agrobisnis sebagai upaya 

pengembangan PBKL dijelaskan oleh kepala sekolah bahwa 

“Setiap sekolah selesai melaksanakan sebuah program selalu 
disertai dengan laporan pertanggungjawaban secara tertulis 
disertai dengan bukti-bukti fisik sebagai bukti pendukung 
yang terbuka untuk diverifikasi atau dicek oleh para 
stakeholders.”37 

 Selaku pengelola keuangan bantuan PBKL, Handita Sari 

menjelaskan adanya acuan dan kaidah tertentu 

“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. 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.”38 

 Hasil verifikasi tersebut menurut kepala sekolah SMA Kristen 1 

Salatiga kemudian disampaikan kepada pihak yang wewenang. Berikut 

ini penjelasannya 

“Kepala sekolah, karyawan dan guru senantiasa 
mempertanggungjawabkan kepada publik. Penyampaian 
laporan hasil belajar siswa dan hasil pembinaan siswa secara 
periodik 4 kali dalam satu tahun kepada orang tua siswa. 
Penyampaian laporan program atau laporan pertanggung 
jawaban program kepada para stakeholders secara berkala. 
Penyampaian informasi, program dan realisasi program 
melalui website resmi sekolah.  

                                                 
36Wawancara dengan Yusuf  Maladi, S.Pd., guru SMA Kristen 1 Salatiga, 12 Mei 2015. 
37Wawancara dengan Dra. Kriswinarti, kepala sekolah SMA Kristen 1 Salatiga, 5 
Agustus 2014. 
38Wawancara dengan Handita Sari, S.Si Penanggungjawab Program PBKL 
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Penyampaian informasi, program dan realisasi program 
melalui mass media (surat kabar).”39 

 Informasi yang disajikan dalam hal ini dapat berupa informasi 

keuangan, informasi kinerja pendidik, maupun informasi mengenai 

hasil proses pembelajaran siswa. Dengan demikian akan memberikan 

manfaat pada kepercayaan dan keyakinan publik terhadap sekolah 

beserta seluruh kegiatan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki.  

 Selain itu, juga dapat membuat sekolah menjadi sebuah 

organisasi pelayanan pendidikan yang bersih dan berwibawa. Dengan 

kata lain, dapat dikatakan bahwa cara tersebut memungkinkan 

terselenggaranya komunikasi dalam dunia pendidikan, baik secara 

internal maupun eksternal. Mengenai kecenderungan pemanfaatan 

media komunikasi antara sekolah dengan masyarakat, kepala sekolah 

mengemukakan  

“Komunikasi dengan masyarakat dan orangtua siswa 
dilakukan melalui surat edaran dan sosialisasi pembuatan 
kebijakan sekolah. Misalnya saja tentang penyelenggaraan 
mata pelajaran muatan lokal Agrobisnis (tanaman hias) dan 
kewirausahaan untuk kurikulum 2013 yang antara lain 
rekayasa tanaman hias.”40 

 Tata kelola sekolah dalam melaksanakan kebijakan Agrobisnis 

sebagai upaya pengembangan PBKL di SMA Kristen 1 Salatiga tidak 

hanya menyangkut rencana pelaksanaan pembelajaran Agrobisnis 

sebagai upaya pengembangan PBKL di sekolah saja, tetapi juga 

mencakup pelaksanaan penilaian. Proses penilaian yang tidak 

diskriminatif diterapkan oleh sekolah dikembangkan melalui proses 

pengumpulan dan pengolahan informasi terkini untuk menentukan 

pencapaian hasil belajar siswa. Sebab pada kenyataannya terkadang 

masyarakat dan kondisi terkini terkait Agrobisnis sebagai upaya 

pengembangan PBKL, tidak bisa diatur agar sesuai rencana. Terkait 

dengan hal ini kepala sekolah menjelaskan hal-hal sebagai berikut 

                                                 
39Wawancara dengan Dra. Kriswinarti, kepala sekolah SMA Kristen 1 Salatiga, 12  
Agustus 2014. 
40Wawancara dengan Dra. Kriswinarti, kepala sekolah SMA Kristen 1 Salatiga, 21 
Agustus 2014. 
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“Upaya memberikan pelayanan pendidikan termasuk PBKL 
yang setara pada prinsipnya layanan diberikan kepada 
seluruh stakeholder yang membutuhkan layanan itu secara 
tidak diskriminatif.”41 

 Pelaksanaan pengembangan PBKL disekolah ini dilakukan 

melalui kegiatan intrakurikuler berupa mata pelajaran Agrobisnis dan 

kegiatan ekstrakurikuler. Sebagai subjek pendidikan, siswa memiliki 

otonomi untuk tidak setuju dengan interpretasi guru atas sebuah 

materi PBKL.42 Data dan informasi yang peneliti dapatkan persentase 

aktivitas Wara Sumengkar S.P., guru mata pelajaran Agrobisinis 

didalam kelas adalah 65 % sedangkan 35 % merupakan aktivitas 

siswa.43 Tentang bentuk kegiatannya, kepala sekolah menjelaskan  

“PBKL dalam kegiatan intrakurikuler melalui mata pelajaran 
Agrobisnis serta  terintegrasi di dalam mata pelajaran antara 
lain Biologi, Ekonomi, Agama, PPKn, Geografi. Sedangkan 
melalui kegiatan ekstrakurikuler berupa kegiatan Pramuka 
dan pembiasaan atau budaya sekolah.”44 

 Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan yang 

dilakukan oleh siswa di luar jam belajar tatap muka dengan guru di 

sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler ini sebagai pengembangan 

kurikulum SMA Kristen 1 Salatiga. Kegiatan ekstrakurikuler itu 

dilakukan dengan bimbingan dari sekolah dengan tujuan untuk 

mengembangkan kepribadian, bakat, minat, dan kemampuan siswa 

yang lebih luas atau di luar minat yang dikembangkan oleh kurikulum. 

Berdasarkan definisi tersebut, maka kegiatan di dalam lingkungan 

sekolah ataupun diluar wilayah sekolah yang berhubungan dengan 

tugas belajar suatu mata pelajaran bukanlah kegiatan ekstrakurikuler. 

 

                                                 
41Wawancara dengan kepala sekolah SMA Kristen 1 Salatiga, 21 Juli 2014. 
42Dalam pembelajaran Ekonomi topik pemasaran selalu dikaitkan dengan materi yang 
diajarkan dalam mata pelajaran Arobisnis. Wawancara dengan Drs. Purwanto, M.Pd., 
guru mata pelajaran Ekonomi di SMA Kristen 1 Salatiga pada hari Selasa 12 Mei 2015. 
43Hasil observasi didalam kelas Agrobisnis SMA Kristen 1 Salatiga, 28 Oktober 2014 
dan 12 Mei 2015. Pada saat melakukan observasi didalam kelas, peneliti melakukan 
cross check silabus Agrobisnis berikut rencana pelaksanaan pembelajarannya. 
44Wawancara dengan kepala sekolah SMA Kristen 1 Salatiga, 5 Agustus 2014. 
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Evaluasi Program Upaya Pengembangan PBKL  

 Indikator kontinuitas merupakan bagian penting evaluasi 

dalam menjalankan kebijakan Agrobisnis sebagai upaya pengembangan 

PBKL. Hasilnya dipergunakan sebagai bahan pengendalian pelaksanaan 

kebijakan Agrobisnis sebagai upaya pengembangan PBKL agar tepat 

hasil dan tepat sasaran. Oleh karena itu dilakukan perlu dilakukan 

evaluasi terhadap pelaksanaannya. Evaluasi terhadap tata kelola 

sekolah sebagai upaya pengembangan PBKL meliputi tiga hal yaitu 

pelaksanaan program, penggunaan dana dan kinerja guru karyawan. 

Metode pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan Agrobisnis sebagai 

upaya pengembangan PBKL, penggunaan dana dan kinerja guru 

karyawan diterangkan kepala SMA Kristen 1 Salatiga sebagai berikut:   

“Laporan disampaikan secara lisan dalam rapat kerja maupun 
disampaikan secara tertulis secara periodik. Terkait dengan 
pelaksanaan program-program PBKL disekolah maka laporan 
disampaikan melalui edaran secara tertulis, melalui sosialisasi 
dengan mengundang stakeholder dan atau dimuat dalam 
website resmi sekolah. Khusus untuk pelaporan kinerja 
tenaga pendidik disampaikan secara tertulis kepada 
pengurus. Akses stakeholders terhadap laporan kinerja 
tenaga pendidik itu berupa informasi melalui kepala sekolah 
ataupun melalui pengurus yayasan.”45 

 Sekolah ini memiliki kewenangan dan tanggungjawab yang 

luas untuk mengembangkan sumber daya yang dimilikinya sehingga 

sekolah mampu merealisasikan profil lulusan sekolah pelaksana PBKL. 

Bahkan dengan pemberian otonomi tata kelola pendidikan menurut 

Mark Bary (2006:  133), sekolah menjadi memiliki wewenang menjadi 

“pemerintah” sendiri di sekolahnya, khususnya dalam hal penentuan 

kebijakan. Siswa SMA Kristen 1 Salatiga jurusan IPA direncanakan 

memiliki keahlian khusus yang dibentuk dari mata pelajaran 

Agrobisnis. Caranya dengan memberikan mata pelajaran Agrobisnis, 

Biologi Terapan, Kewirausahaan dan Prakarya.  

 

                                                 
45Wawancara dengan kepala sekolah SMA Kristen 1 Salatiga, 5 Agustus 2014. 
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 Dengan begitu siswa memahami tehnik rekayasa dan budidaya 

(tanaman hias, buah, sayur organik) serta faktor-faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 

 Siswa jurusan IPS pada sekolah ini belajar tentang Agrobisnis 

dan Ekonomi. Tujuannya selain agar mampu memahami teknik budi 

daya, mengerti nilai ekonomi (tanaman hias, buah, sayur organik) 

siswa juga paham memasarkannya. Laurensius berpendapat bahwa  

“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 yang utama tentang melestarikan tanaman dan untuk 
proses-prosesnya 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. Ya kami ikut  
merawat, kalau  pas jam pelajaran gini ini, sekalian dirawat 
tanaman yang sudah ada. Ya, saya tahunya ada mata 
pelajaran Agrobisnis ya dari dikasihnya jadwal baru setiap 
semesternya. Terus kalau cara penilaian dari Agrobisnis 
sendiri ada ketrampilan atau psikomotorik ada secara afektif 
kita juga pernah ambil dari ulangan harian sikap juga 
berpengaruh. 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  bisa dijual, nah ini menunjukkan 
inovatif dan kreatif. Sudah, tapi kalau untuk nanam sayur 
kayaknya memang perlu green house yang bener-bener 
memadai, agar sayurnya  tidak banyak kena gangguan.” 46 

 Sedangkan siswa SMA Kristen 1 Salatiga jurusan bahasa 

mempelajari kewirausahaan dan prakarya tujuannya agar siswa 

memahami tehnik budi daya tanaman hias, buah sayur organik dan 

potensi tanaman hias serta buah sayur organik dalam kewirausahaan. 

Yanuar menjelaskan apa yang dipelajari dari Agrobisnis 

„Bagaimana menanam sayuran dan menghias kaktus yang, 
agar lebih menarik,  

                                                 
46

 Wawancara dengan Laurensius siswa SMA Kristen 1 Salatiga 5 dan 12 Mei 2015 
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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. 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. Tidak ada sih, Agrobisnis ya 
hanya diselesaikan saat jam mata pelajaran saja. 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.”47 

 Mengacu pada standar kompetensi lulusan yang dicanangkan 

itu, kebijakan Agrobisnis sebagai upaya pengembangan PBKL di SMA 

Kristen 1 Salatiga dikelola oleh tenaga yang benar-benar sesuai dengan 

keahliannya. Karena setiap kegiatan belajar mengajar Agrobisnis 

sebagai upaya pengembangan PBKL sangat mempengaruhi kompetensi 

lulusan baik di perguruan tinggi maupun di dunia kerja. 

 

Gambar 5.1 Proses Belajar Mengajar Mata Pelajaran Agrobisnis 

  

 Berdasarkan pengamatan penulis, proses belajar mengajar mata 

pelajaran Agrobisnis di SMA Kristen 1 Salatiga berjalan dengan baik 

meski menghadapi kendala. Kendala tersebut adalah berupa minimnya 

fasilitas penunjang yaitu terbatasnya lahan green house. Penyampaian 

materi oleh guru pada mata pelajaran Agrobisnis dan Kewirausahaan 

sudah sesuai dengan silabus dan kompetensi dasar Agrobisnis.  

                                                 
47 Wawancara dengan Yanuar siswa SMA Kristen 1 Salatiga 5 dan 12 Mei 2015 
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 Namun untuk meningkatkan mutu PBKL yang lebih baik 

tentunya proses belajar mengajar didukung dengan sarana yang lain. 

Sarana itu adalah gedung untuk praktek dan alat praktek. Kongkritnya 

dalam hal ini, SMA Kristen 1 Salatiga masih mengalami kesulitan 

laboratorium Agrobisnis atau green house yang memadai. 

 

Pengembangan Kurikulum 

 Pada awal ditetapkan sebagai sekolah pelaksana PBKL 

pengelolaan kurikulum SMA Kristen 1 Salatiga dikelola oleh dinas 

terkait. Sentralisasi pendidikan semacam ini menurut Usman akan 

memberikan keterbatasan kewenangan yang dimiliki sekolah untuk 

mengelola dirinya sendiri secara lebih mandiri dan partisipatif yang 

akhirnya menghambat peningkatan kualitas sekolah (Usman, 2004:  

51). Dalam pandangan Dra. Kriswinarti, pentingnya budaya lokal pada 

mekanisme pembuatan kebijakan sekolah yaitu mendasarkan pada 

aspirasi atau suara mayoritas yang dapat dipertanggung jawabkan 

kepada stakeholder sekolah.48 Sebab prinsip sentralisasi pendidikan 

tersebut tidak membuka ruang penyesuaian kebijakan pendidikan 

walaupun terdapat perbedaan dengan kondisi dan kebutuhan setiap 

sekolah. Sebaliknya tujuan otonomi pendidikan dalam hal ini 

memungkinkan adanya perbedaan kebijakan pendidikan di setiap 

daerah. Pengaturan jadwal mata pelajaran Agrobisnis dalam Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di SMA Kristen 1 Salatiga 

dituangkan dalam muatan lokal 

“Jadi di dalam 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.”49 

 Adanya perbedaan itu disebabkan karena arah kebijakan akan 

bergantung pada keunggulan yang berbeda-beda di setiap daerah. 

                                                 
48Wawancara dengan Dra. Kriswinarti, kepala sekolah SMA Kristen 1 Salatiga, 5 dan 12 
Mei 2015.  
49Wawancara dengan HanditaSari, S.Si Wakil Bidang Kurikulum 12 Mei 2015 
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Tidak mengherankan PBKL kala itu hasilnya tidak berjalan dengan 

optimal. Salah satunya disebabkan oleh karena belum maksimalnya 

fungsi pendampingan, pengawasan dan evaluasi. Wakil bidang 

kurikulum menyebut rapat koordinasi dan evaluasi guru karyawan di 

SMA Kristen 1 Salatiga intensitasnya sering, bahkan setiap hari kerja 

dilaksanakan pertemuan guru untuk penyampaian informasi, jajak 

pendapat atas kebijakan maupun evaluasi.50 

 Sekarang ini pengelolaan kurikulum Agrobisnis (meliputi:  

budi daya tanaman hias, budi daya tanaman organik dan teknik 

pemasaran) telah berjalan baik. Hal ini ditandai dengan adanya tenaga 

pengajar yang benar-benar lulusan fakultas pertanian jurusan 

Agronomi. Bahkan dalam struktur kurikulum di SMA Kristen 1 

Salatiga telah mencantumkan mata pelajaran Agrobisnis. Kurikulum 

bagi SMA Kristen 1 Salatiga sendiri adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan ini meliputi tujuan 

pendidikan nasional serta sesuai  dengan keunggulan Salatiga.  

 Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

mengacu pada standar nasional pendidikan (SNP) untuk menjamin 

pencapaian tujuan pendidikan nasional. Dua dari 8 SNP tersebut, yaitu 

Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan 

acuan utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum. 

 

Gambar 5.2 Hasil Panen Siswa dalam Agrobisnis 

                                                 
50Wawancara dengan Handita Sari, S.Si., pada hari Selasa12 Mei 2015.  
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 Kurikulum yang dimaksud adalah kurikulum operasional yang 

disusun oleh sekolah dan dilaksanakan di SMA Kristen 1 Salatiga. 

Struktur kurikulum mencakup substansi pembelajaran yang ditempuh 

dalam satu jenjang pendidikan 3 tahun mulai Kelas X sampai dengan 

Kelas XII. Struktur kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi 

lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran.  

 Pengorganisasian kelas-kelas pada SMA Kristen 1 Salatiga 

dilakukan dalam dua kelompok, yaitu kelas X merupakan program 

umum yang diikuti oleh seluruh peserta  didik, dan kelas XI dan XII 

merupakan program penjurusan yang terdiri atas 3 program (1) 

Program Ilmu Pengetahuan Alam, (2) Program Ilmu Pengetahuan 

Sosial, dan (3) Program Bahasa.  

 Handita Sari, S.Si., menyebut pentingnya perbandingan antara 

jumlah guru dan siswa. Adapun rasio guru dan siswa di SMA Kristen 1 

Salatiga saat ini adalah 1 :  14,8. Dengan perincian 544 siswa dan guru 

berjumlah 37 orang terdiri atas 6 guru DPK, 24 guru GTY, 7 guru GTT. 

Sedangkan PBKL dalam bentuk mata pelajaran Agrobisnis diberikan 

kepada siswa kelas XI dan kelas XII.  

 Mata pelajaran Agrobisnis sebagai upaya pengembangan PBKL 

merupakan sebuah kegiatan kurikuler untuk mengembangkan 

kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah Kota 

Salatiga. Materi Agrobisnis tidak dapat dikelompokkan kedalam salah 

satu mata pelajaran yang sudah ada.51 Sementara dalam Permendiknas 

Nomor 22 Tahun 2006 menjelaskan bahwa Standar Isi untuk satuan 

Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Standar Isi 

mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi  minimal 

untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis 

pendidikan tertentu. 

 Keberadaan mata pelajaran Agrobisnis diantara mata pelajaran 

reguler lainnya dijabarkan dalam Tabel 5.1 berikut ini. 

                                                 
51Wawancara dengan Handita Sari, S.Si.,wakil kepala sekolah bagian kurikulum SMA 
Kristen 1 Salatiga, 12 Mei 2015.  
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Tabel 5.1 Agrobisnis dalam Stuktur Kurikulum SMA Kristen 1 Salatiga 

Mata Pelajaran P 
Kelas 

X 
P 

Kelas 
XI 

IPA 

Kelas 
XI 

IPS 
P 

Kelas
XII 
IPA 

Kelas 
XII 
IPS 

Pendidikan Agama 2 2 2 2 2 2 2 2 

Pendidikan 
Kewarganegaraan 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Bahasa  Indonesia 4 4 4 4 4 4 4 4 

Bahasa Inggris 4 4 4 4 4 4 4 4 

Matematika 4 4+1 4 4 4 4 4+1 4 

Fisika 2 2+1 4 4+1 - 4 4+1 - 

Kimia 2 2+1 4 4+1 - 4 4+1 - 

Biologi 2 2+1 4 4 - 4 4+1 - 

Sejarah 1 1 1/ 3 1 3 1/3 1 3 

Geografi 1 1 3 - 3+1 3 - 3+1 

Ekonomi 2 2 4 - 4+2 4 - 4+2 

Sosiologi 2 2 3 - 3 3 - 3+1 

Seni Budaya 2 2 2 2 2 2 2 2 

Pendidikan Jasmani 
Olah Raga dan 
Kesehatan 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Teknologi Informasi 
dan Komunikasi 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Ketrampilan 
Multimedia / Bahasa 
Mandarin 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Bahasa Jawa/ 
Agrobisnis  

2 2 2 2 2 2 2 2 

Pengembangan Diri/ 
BK/ 
Ekstrakurikuler 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Jumlah 38 38+4 39 39+3 39+3 39 39+3 39+3 

(Sumber :  data primer, diolah) 

Keterangan :  P= Permendiknas No 22 Thn 2006 

  

 Tabel 5.1 di atas menjelaskan bahwa pengembangan kurikulum  

kelas X SMA Kristen 1 Salatiga terdiri atas 16 mata pelajaran sesuai 

Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006, Bahasa Jawa, serta 

pengembangan diri. Sedangkan kurikulum Kelas XI dan XII Program 

IPA, Program IPS, dan Program Bahasa, terdiri atas 13 mata pelajaran, 

muatan lokal, dan pengembangan diri.  
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Mata pelajaran Agrobisnis atau PBKL merupakan kegiatan 

kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan 

ciri khas dan potensi daerah Salatiga, termasuk keunggulan daerah, 

yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran 

yang ada. Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang 

diasuh oleh guru. Kegiatan pengembangan diri bertujuan memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan 

mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat 

setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah.  

Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing 

oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan 

dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri 

dilakukan melalui kegiatan pelayanan bimbingan konseling yang 

berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, 

dan pengembangan karir peserta didik. 

 Tujuan kebijakan Agrobisnis sebagai upaya pengembangan 

PBKL di SMA Kristen 1 Salatiga adalah supaya siswa (1) mengenal 

lingkungan lebih baik; (2) mengembangkan kepedulian siswa terhadap 

lingkungan; dan (3) mengembangkan potensi lingkungan. Dengan 

begitu siswa dan warga sekolah lainnya diharapkan memiliki sikap dan 

perilaku yang selaras dengan nilai-nilai atau aturan-aturan yang 

berlaku didaerah sekitar sekolahnya. Serta mampu melestarikan dan 

mengembangkan nilai-nilai luhur budaya lokal Salatiga dalam rangka 

menunjang pembangunan nasional. Hasil wawancara dengan kepala 

sekolah menerangkan adanya perencanaan untuk menjalankan 

kebijakan Agrobisnis sebagai upaya pengembangan PBKL yang matang 

dari guru untuk siswa 

“Silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) mata 
pelajaran Agrobisnis dikelas XII. Penyelenggaraan mata 
pelajaran muatan lokal Agrobisnis tentang budi daya 
tanaman hias, sayur dan buah organik sekarang diberikan di 
kelas XII. 
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Sedangkan untuk kelas X dan XI PBKL diintegrasikan 
kedalam mata pelajaran Kewirausahaan dan Prakarya.”52 

 Tujuan tak langsung dari kebijakan Agrobisnis sebagai upaya 

pengembangan PBKL adalah menumbuhkan kesadaran siswa SMA 

Kristen 1 Salatiga bahwa sebagai makhluk sosial yang selalu 

membutuhkan kehadiran orang lain termasuk guru. Keberadaan orang 

lain selain dirinya menyebabkan adanya proses hubungan timbal balik 

yang berlangsung alamiah.  

 Proses jalinan hubungan antar individu siswa maupun 

kelompok terjadi dalam rangkaian upaya memenuhi kebutuhan. Motif 

saling membutuhkan ini muncul karena berbeda jenis dan ragam 

kebutuhan. Manusia saling membutuhkan manusia lain. Dengan 

demikian dapatlah dikatakan bahwa tujuan tak langsung pendidikan 

berbasis keunggulan lokal adalah membuat siswa menjadi lebih 

berkarakter.  

 Peningkatan daya saing dengan cara ini dapat membuat 

pembangunan pendidikan menjadi lebih dapat mengakomodasi potensi 

keunggulan lokal yang ada. Pembangunan pendidikan tidak hanya 

berwujud kekuatan daya saing secara global, tetapi juga dapat 

memberikan manfaat bagi pembangunan karakter siswa melalui 

pemanfaatan keunggulan lokal dalam proses pendidikan. Terkait 

pembentukan sikap siswa khususnya kejujuran, kepala sekolah 

mengemukakan pentingnya pembentukan karakter melalui 

pembiasaan melalui pelayanan bagi siswa di sekolah 

“Ya melalui kantin kejujuran sekolah, namun belum 100% 
berhasil.”53 

 Penjelasan di atas menampakkan salah satu peran penting 

kebijakan Agrobisnis sebagai upaya pengembangan PBKL bagi 

pembangunan.  

  

                                                 
52Wawancara dengan Dra. Kriswinarti, kepala sekolah SMA Kristen 1 Salatiga, 25 Juli 
2014. 
53Wawancara dengan Dra. Kriswinarti, kepala sekolah SMA Kristen 1 Salatiga, 31 Juli 
2014. 
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Peran PBKL tersebut adalah menyiapkan sumber daya manusia dengan 

kompetensi sosial yang baik. Artinya interaksi berlangsung bila ada 

hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih.  

 Ilustrasi tentang interaksi atau hubungan sosial ini bagi siswa 

menggambarkan interaksi manusia yang lazim terjadi dalam sebuah 

proses pembangunan masyarakat. Guru memerlukan media agar siswa 

dapat menemukan moral value bahwa jika terjadi aksi dan reaksi, maka 

interaksipun terjadi. Kepala SMA Kristen 1 Salatiga menerangkan 

adanya kegiatan tahunan Agrobisnis sebagai upaya pengembangan 

PBKL sebagai berikut 

“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.”54 

 Pernyataan diatas menunjukkan beberapa standar kompetensi 

yang ditetapkan sebagai target pelaksanaan Agrobisnis. Kompetensi itu 

meliputi kompetensi budi daya tanaman hias, budi daya tanaman 

organik dan teknik pemasarannya. Dalam hal ini siswa dilatih untuk 

memiliki kecakapan dan kecekatan. Murphy and Peck dalam Buchari 

Alma (2011 : 106-109) menggambarkan delapan anak tangga untuk 

mencapai puncak karir sebagai wirausahawan Agrobisnis. Kedelapan 

anak tangga itu adalah: (1) Mau Bekerja Keras. (2) Bekerjasama dengan 

Orang Lain. (3) Penampilan yang Baik. (4) Percaya Diri. (5) Pandai 

membuat Keputusan. (6) Mau Menambah Ilmu Pengetahuan. (7) 

Ambisi untuk Maju (8) Pandai Berkomunikasi.  

 Upaya pencapaian standar kompetensi tersebut masih 

terkendala waktu untuk pemasaran. Selain itu juga terkendala oleh 

turunnya minat masyarakat terhadap tanaman hias. Hal ini kemudian 

berhubungan dengan hambatan-hambatan lain yang ditemui dalam 

tata kelola sekolah sebagai upaya pengembangan PBKL di SMA Kristen 

1 Salatiga. 

                                                 
54Wawancara dengan Dra. Kriswinarti, kepala sekolah SMA Kristen 1 Salatiga, 24 Juli 
2014. 
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Pengelolaan Sarana Pengembangan PBKL 

 Secara umum SMA Kristen 1 Salatiga memiliki sarana dan 

prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana sekolah itu meliputi 

lahan tanah bersertifikat Hak Milik  seluas 7,398 m2 dengan perincian 

lahan seluas 2,567 m2 sudah terbangun, dan lahan seluas 4,831 m2 

belum dibangun. Pengelolaan sarana dan prasarana menjadi sangat 

menentukan terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan Agrobisnis 

sebagai PBKL di SMA Kristen 1 Salatiga.  

 Oleh karena itu sekolah senantiasa melaksanakan evaluasi 

aspek ini. Caranya dengan menyerap aspirasi seluruh stakeholders 
sekolah. Sebagaimana dijelaskan oleh kepala sekolah 

“Tindak lanjut dari aspirasi warga sekolah diwujudkan dalam 
bentuk perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi yang 
dilaksanakan oleh bidang terkait yang hasilnya 
diinformasikan dan akan dipertanggungjawabkan kembali 
kepada stakeholders.”55 

 Lahan yang dimiliki sekolah memenuhi ketentuan rasio 

minimum luas lahan terhadap siswa. SMA Kristen 1 Salatiga 

menggunakan lahan secara efektif yang dimanfaatkan untuk 

membangun sarana dan prasarana PBKL berupa bangunan gedung dan 

tempat bermain dan atau berolahraga. Hal ini terungkap dalam 

wawancara dengan kepala sekolah berikut ini 

“Kapasitas sarana prasarana yang tersedia dengan jumlah 
peserta didik relatif memadai terbukti dari penilaian 
akreditasi memperoleh nilai maksimal di standar sarana 
prasarana.”56 

 Sebagai program yang mengutamakan kecakapan hidup, maka 

Agrobisnis sebagai upaya pengembangan PBKL di SMA Kristen 1 

Salatiga memerlukan peralatan dan perlengkapan praktek. PBKL yang 

disampaikan terintegrasi dalam mata pelajaran Biologi, Agrobisnis, 

Kewirausahaan dan Prakarya bertujuan mengajarkan siswa tentang 

                                                 
55Wawancara dengan Dra. Kriswinarti, kepala sekolah SMA Kristen 1 Salatiga, 21 Juli 
2014. 
56Wawancara dengan kepala sekolah SMA Kristen 1 Salatiga, pada 21 Juli 2014. 
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bagaimana tehnik atau cara budi daya, nilai ekonomi, potensi dalam 

kewirausahaan beserta cara pemasaran tanaman hias, buah, sayur 

organik  itu.  

 Bahkan alat praktek yang dibutuhkan Agrobisnis amat khusus. 

Pengadaan alat-alat praktek itu bersumber pada dana dari yayasan dan 

pemerintah melalui dana APBD maupun APBN ya itu melalui program 

bantuan dana penyelenggara pendidikan (BDPP). Wawancara berikut 

ini menggambarkan persetujuan kepala sekolah akan pentingnya 

sarana pendukung pelaksanaan PBKL di sekolah 

“Sarana prasarana untuk mengembangkan Agrobisnis sebagai 
upaya pengembangan PBKL yaitu green house, botanic 
garden, komposter, biopori dan saran prasarana lainnya. 
Masih terbatas sarana prasarana pendukung untuk 
pengelolaan lingkungan didalam sekolah saja. Inovasi yang 
sudah dilakukan sekolah adalah proses perlakuan komposter 
dan fermentasi untuk menghasilkan sampah.”57 

 Dalam rangka memberikan layanan optimal diperlukan sarana 

dan prasarana yang memadai. Kelengkapan sarana prasarana lainnya 

yang dimaksud dalam wawancara diatas adalah 1) ruang kelas, 2) ruang 

perpustakaan, 3) ruang laboratorium biologi, 4) ruang laboratorium 

fisika, 5) ruang laboratorium kimia, 6) ruang laboratorium komputer, 

7) ruang laboratorium bahasa, 8) ruang pimpinan, 9) ruang guru, 10) 

ruang tata usaha, 11) tempat beribadah, 12) ruang konseling, 13) ruang 

UKS, 14) ruang organisasi kesiswaan, 15) jamban, 16) gudang, 17) 

ruang sirkulasi, 18) tempat bermain dan berolahraga. Terus diupayakan 

peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana pendidikan 

yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Sebagaimana 

pendapat Nugrohadi (2012: 31) bahwa sekolah dapat menyediakan 

sarana prasarana sekolah secara swakelola. Lahan dan bangunan SMA 

Kristen 1 Salatiga memenuhi kriteria kesehatan dan keselamatan, 

kemiringan, pencemaran air dan udara, kebisingan, peruntukan lokasi, 

dan status tanah.   

                                                 
57Wawancara dengan Dra. Kriswinarti, kepala sekolah SMA Kristen 1 Salatiga, 24 dan 
25 Juli 2014. 
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Rangkuman 

 Kebijakan Agrobisnis di SMA Kristen 1 Salatiga sebagai upaya 

pengembangan PBKL diputuskan dengan melibatkan stakeholder 
sekolah dan ditujukan membangun citra sebagai sekolah yang 

berkualitas. Tujuan dari penerapan kebijakan Agrobisnis sebagai upaya 

pengembangan PBKL tersebut adalah agar siswa memiliki kompetensi 

budi daya tanaman hias, buah dan sayur organik. Menjadikan siswa 

yang memiliki kecakapan dan kecekatan. 

 Agar diperoleh hasil yang maksimal sekolah ini melaksanakan 

evaluasi terhadap penyelenggaraan Agrobisnis tersebut. Fokus kegiatan 

evaluasi tersebut adalah tersedianya sarana prasarana Agrobisnis dan 

kompetensi SDM. Meski begitu green house di sekolah ini sebagai 

sarana praktek Agrobisnis sebagai upaya pengembangan PBKL 

disekolah ini masih kurang. Sedangkan untuk lebih menumbuhkan 

kewirausahaan siswa, sekolah ini membutuhkan showroom untuk 

penjualan produk Agrobisnis. 

 Mata pelajaran Agrobisnis diampu oleh alumni fakultas 

pertanian jurusan Agronomi. Selain itu sekolah juga mengupayakan 

agar Agrobisnis terintegrasi dalam mata pelajaran Biologi, Ekonomi, 

Agama, PPKn, Geografi dan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan 

ekstrakurikuler tersebut berupa kegiatan pramuka dan pembiasaan atau 

budaya sekolah. SMA Kristen 1 Salatiga senantiasa berusaha 

menciptakan iklim yang kondusif-akademik bagi terselenggaranya 

proses belajar mengajar Agrobisnis yang efektif. Caranya dengan 

menciptakan suasana kekeluargaan antara guru dengan siswa, 

membuat sarana pendukung antara lain pagar sekolah, CCTV dan 

penjagaan ketat oleh guru piket maupun satpam sekolah. Selain itu 

menerapkan sanksi yang diberlakukan sekolah untuk siswa yang 

melanggar adalah sanksi teguran dan pemanggilan orangtua siswa. 


