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SARI 
 

Furqon, Mimin Akhmad. 2011. Model Pendidikan Dan Pengasuhan Sekolah 
Bertaraf Internasional di SMA Semesta Bilingual Boarding School Semarang. 
Skripsi. Jurusan Sosiologi dan Antropologi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas 
Negeri Semarang. 146 Halaman. 
 
Kata kunci: Model Pendidikan dan Pengasuhan, Sekolah Bertaraf          

Internasional, sikap dan perilaku 
 

 Saat ini pendidikan menjadi prioritas yang penting oleh masyarakat 
Indonesia sehingga memberikan minat berbagai lembaga pendidikan untuk 
mendirikan sekolah-sekolah yang bermutu, termasuk lembaga-lembaga 
pendidikan yang berasal dari luar negeri. Lembaga pendidikan dari luar negeri 
banyak diminati oleh masyarakat di Indonesia, terutama golongan menengah ke 
atas karena berbagai keunggulan yang diberikan. Salah satunya yaitu SMA 
Semesta Bilingual Boarding School yang bekerjasama dengan Asosiasi Passiad 
Turki, selain memberikan pendidikan yang berkualitas internasional dan banyak 
mengadopsi sistem pendidikan Turki, juga memberikan pengasuhan terhadap 
para siswanya melalui asrama. Adanya asrama, SMA Semesta Bilingual 
Boarding School mencoba membentuk sikap dan perilaku siswa, intelektual yang 
tinggi dan berwawasan internasional. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana model pendidikan 
dan pengasuhan yang dijalankan oleh SMA Semesta Bilingual Boarding School 
terhadap para siswanya?, 2). Dampak apa saja yang muncul pada sikap dan 
perilaku siswa SMA Semesta Bilingual Boarding School dengan dijalankannya 
model  pendidikan dan pengasuhan tersebut?. Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara mendalam, observasi langsung dan dokumentasi. Pelaksanaan 
penelitian ini menggunakan 11 narasumber sebagai sumber yang diwawancarai. 
Narasumber ini terdiri dari subyek penelitian (Guru, Pembina Asrama dan Siswa) 
dan informan tambahan yang meliputi Kepala Sekolah, Pengurus Yayasan, 
Bidang Kurikulum dan Karyawan TU. 

Hasil penelitian didapatkan 1). SMA Semesta memiliki model pendidikan 
dan pengasuhan yang berkurikulum internasional dengan memadukan kurikulum 
internasional dan nasional, ciri khas sekolah internasional dengan adanya kelas  
olimpiade dengan penekanan pada mata pelajaran sains, sistem moving class 
yang dijalankan SMA Semesta, guru internasional dan nasional sebagai tenaga 
pengajar, sistem bilingual atau dua bahasa, asrama 24 jam penuh melalui 
Pembina asrama, hubungan antar siswa yang kurang karena pembatasan dari 
sekolah dan pola asuh yang demokratis dari Pembina asrama. 2). Dampak dari 
penerapan model pendidikan dan pengasuhan yaitu membentuk sikap dan 
perilaku yang disiplin, tekun, berpikir rasional yang kuat dan tidak banyak bicara 
di luar pembelajaran.   

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa SMA Semesta 
merupakan salah satu Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) yang mengadopsi 
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ix 
 

 
 

standar internasional negara anggota OECD (Organization for Economic Co-
operation and Development). Model pendidikan SMA Semesta yang juga 
memadukan antara kurikulum  nasional dan internasional, sistem Moving Class, 
Bilingual, kelas Olimpiade dan Reguler, guru internasional dan nasional serta 
Boarding atau berasrama 24 jam penuh, yang memadukan Institusi total dengan 
model pengasuhan yang demokratis. SMA Semesta yang merupakan sekolah 
berasrama memiliki model pengasuhan yang berdampak pada terbentuknya sikap 
dan perilaku baik positif dan negatif. Secara positif seperti disiplin, tekun dalam 
mengerjakan sesuatu, berpikir rasional yang kuat, tidak banyak bicara di luar 
pembelajaran dan memiliki akhlak yang baik. Sedangkan dampak negatif yang 
muncul seperti kurangnya sikap kemandirian siswa dan interaksi sosial yang 
kurang serta terbatas antar siswa. 

Saran yang dapat diajukan yaitu Model pendidikan dan pengasuhan yang 
dijalankan SMA Semesta dapat dijadikan contoh menjalankan sistem pendidikan 
dan sebagai tolak ukur dalam melihat kualitas pendidikan sekolah bertaraf 
internasional yang menekankan mata pelajaran sains. Sekolah bertaraf 
internasional seperti SMA Semesta yang memfokuskan pada mata pelajaran 
sains, hendaknya juga tidak memandang sebelah posisi mata pelajaran ilmu 
sosial. SMA Semesta hendaknya melihat pentingnya interaksi sosial antar siswa, 
dengan memberikan lebih banyak ruang sebagai media berinteraksi antar siswa 
sehingga interaksi sosial yang kurang antar siswa dapat diatasi dengan baik. Bagi 
orang tua, pilihan sekolah berasrama seperti SMA Semesta dapat menjadi pilihan 
untuk memberikan pengawasan sikap dan perilaku anaknya.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi 

manusia. Pendidikan di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang 

pesat, karena untuk menjawab tantangan globalisasi yang sekarang ini 

menjadi topik hangat yang dibicarakan di berbagai bidang, termasuk 

pendidikan. Dilihat dari segi kualitas pendidikan di Indonesia memang sangat 

jauh tertinggal dengan negara lain. Indonesia sebagai negara berkembang 

mencoba mengikuti zaman melalui peningkatan kualitas pendidikannya. 

Melakukan berbagai kerjasama dengan negara lain berkaitan dengan 

peningkatan mutu pendidikan tersebut, guna mempersiapkan bangsa 

Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi sekarang ini. 

Globalisasi memang telah masuk ke dalam seluruh sektor kehidupan 

masyarakat, termasuk dalam sektor pendidikan. Dalam UU Penanaman 

Modal No. 25 tahun 2007 dan Perpres No.77 tahun 2007 mengenai daftar 

bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan 

persyaratan di bidang penanaman modal, pendidikan adalah salah satu sektor 

dimana asing boleh memiliki saham dalam lembaga pendidikan dasar, 

menengah, tinggi maupun pendidikan non formal hingga 49 persen. Sektor 

pendidikan adalah sektor yang menggiurkan karena pendidikan merupakan 

kebutuhan tidak terelakkan dan menimbulkan liberalisasi pendidikan yang 
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besar mengingat pasar pendidikan tidak pernah kehilangan konsumen, 

menjadikan munculnya sekolah-sekolah bertaraf internasional di Indonesia. 

Proses pendidikan itu sendiri dapat membuat individu berpikir  rasional 

dan logis. Karena menurut sudut pandang antropologi, pendidikan merupakan 

bagian dari kebudayaan, dan keduanya tidak dapat dipisahkan. Pendidikan 

sebagai subsistem masyarakat mempunyai peranan mewariskan, memelihara, 

dan sekaligus sebagai agen pembaharuan kebudayaan demi perkembangan 

kebudayaan. Dengan demikian dapat dipahami pendidikan sebagai aset untuk 

pemeliharaan masa lampau, penguatan individu dan masyarakat yang 

sekarang, serta untuk mempersiapkan manusia yang dapat berperan di masa 

depan dalam era globalisasi (Manan, 1989:9-10). 

Pendidikan menjadi salah satu media dalam mengembangkan 

kemampuan setiap individu. Melalui belajar di sekolah, yang merupakan 

bentuk konkret pendidikan akan menghasilkan suatu pemikiran, ilmu, 

pengetahuan akademis, perilaku, sifat dan besar pengaruhnya terhadap 

kehidupan penerima pendidikan itu yaitu para siswa. Proses belajar yang 

dilakukan siswa-siswa dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah 

atas dapat merubah perilaku dan kepribadiannya. Sekolah diibaratkan sebagai 

lingkungan masyarakat yang terdiri dari berbagai nilai, norma, aturan dan 

kebiasaan yang sangat berperan dalam pembentukan perilaku dan kepribadian 

siswa itu sendiri.  

Berkaitan dengan hal tersebut mengenai peningkatan mutu pendidikan, 

pemerintah Indonesia melalui Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) 
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memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masing-masing sekolah 

untuk mengembangkan mutu pendidikannya. Sekarang ini muncul sekolah-

sekolah yang bertaraf internasional (SBI) maupun sekolah yang akan menuju 

rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI). Sekolah-sekolah di setiap kota 

atau kabupaten didorong untuk membentuk RSBI di jenjang SMP atau SMA. 

Depdiknas memberikan suatu patokan dalam membentuk sekolah bertaraf 

interrnasional yaitu perpaduan antara kurikulum nasional dengan pengayaan 

kurikulum internasional, sebagai tolak ukur dengan penyampaian materi 

dengan bahasa inggris, ditambah lagi syarat-syarat yang harus dipenuhi 

sehingga dapat menjadi sekolah bertaraf internasional tersebut. 

Depdiknas juga memberikan kesempatan kepada sekolah-sekolah yang 

secara mandiri akan membentuk sekolah bertaraf internasional. Sekolah yang 

menyatakan sebagai sekolah bertaraf internasional kebanyakan menerapkan 

nilai-nilai yang diusung langsung dari negara yang dijadikan tolak ukur 

sebagai sekolah bertaraf internasional. Negara yang dimaksud adalah 

Amerika, Jepang, Turki, Belanda, Inggris, Australia atau mengacu pada 

standard pendidikan salah satu negara anggota Organization for Economic 

Co-operation and Development (OECD). OECD merupakan sebuah 

organisasi internasional dengan tiga puluh negara yang menerima prinsip 

demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas. Berawal tahun 1948 dengan 

nama Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi Eropa (OEEC - Organisation 

for European Economic Co-operation), dipimpin oleh Robert Marjolin dari 

Perancis, untuk membantu menjalankan Marshall Plan, untuk rekonstruksi 
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Eropa setelah Perang Dunia II. Kemudian, keanggotaannya merambah 

negara-negara non-Eropa, dan tahun 1961, dibentuk kembali menjadi OECD 

yang salah satu kajiannya adalah memajukan bidang pendidikan dunia. 

Hal tersebut sebagai salah satu upaya pengembangan pendidikan di 

Indonesia juga dilakukan oleh masyarakat atau lembaga secara mandiri. 

Melalui berbagai lembaga pendidikan swasta yang banyak bergerak di 

Indonesia, didirikan sekolah-sekolah dengan menerapkan standard dan mutu 

Internasional. Tidak sedikit pula yang bahkan mendirikan sekolah-sekolah 

bekerjasama dengan lembaga pendidikan di luar negeri yang dianggap 

bergengsi. Hal tersebut menjadikan lembaga pendidikan yang ada di 

Indonesia berlomba-lomba memberikan penawaran pendidikan bertaraf 

internasional yang beragam untuk masyarakat Indonesia. 

Salah satu fenomena masuknya lembaga pendidikan asing di Indonesia 

adalah keberadaan SMA Semesta Bilingual Boarding School Semarang, 

sekolah nasional berasrama yang menerapkan sistem pendidikan berkualitas 

internasional. Sekolah unggulan yang didirikan oleh Yayasan Al – Firdaus 

Indonesia yang bekerjasama dengan Assosiasi Pasiad Turki. Yayasan Al 

Firdaus bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial sejak tahun 1990, yang 

meletakkan fondasi pembangunan menuju Indonesia baru dengan melalui 

pendidikan yang berwawasan internasional dan berakhlak mulia untuk 

generasi bangsa dari berbagai etnis, ras dan agama (www.e-Semesta.com). 

Sekolah ini menetapkan menjadi sekolah bertaraf internasional dengan 

mengusung nilai-nilai budaya Turki dalam proses pendidikannya. Dilihat dari 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
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kurikulum SMA Semesta Bilingual Boarding School  yaitu kurikulum 

nasional yang diperkaya dan divariasi dengan muatan global dan muatan 

lokal yang menjadi ciri khusus. Pengayaan kurikulum tersebut  pada materi 

Olimpiade Sains, Leadership, Bahasa Turki, Bahasa Pilihan (Jepang, Arab, 

Prancis) dan English (www.e-Semesta.com).  

SMA Semesta Bilingual Boarding School di samping memberikan 

pendidikan yang berkualitas internasional dan banyak mengadopsi sistem 

pendidikan Turki, juga memberikan pengasuhan terhadap para siswanya. Hal 

ini dapat dilihat ketika SMA Semesta Bilingual Boarding School menetapkan 

sebagai sekolah berasrama yang ditujukan kepada para siswanya. Adanya 

asrama, SMA Semesta Bilingual Boarding School mencoba membentuk sikap 

dan perilaku siswa, intelektual yang tinggi dan berwawasan internasional. 

Pengasuhan yang dijalankan SMA Semesta Bilingual Boarding School 

ditambah dengan kurikulum internasional dari Asosiasi Pasiad Turki. 

SMA Semesta Bilingual Boarding School memiliki asrama putra dan 

putri, menjadikan hubungan antara siswa putra dan putri terdapat batas, hanya 

pada waktu tertentu diperbolehkan untuk berkomunikasi. Para siswa yang 

masuk di SMA Semesta Bilingual Boarding School akan diasramakan. Setiap 

sepuluh siswa di dalam asrama akan mendapatkan pendampingan dari 

Pembina asrama. Biasanya akan dibantu oleh staf pengajar yang sebagian 

besar adalah staf pengajar asing atau mahasiswa dari Turki. Semua kegiatan 

di asrama terjadwal sehingga sikap disiplin akan terwujud dari hal tersebut. 

Melalui asrama akan secara intensif dilakukan penambahan bimbingan 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
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belajar yang mendukung pembelajaran. Semua aktivitas para siswa 

dihabiskan  dalam asrama, hal tersebut menjadikan aktivitas yang dilakukan 

dapat terkontrol dengan baik. Adanya asrama sedikit banyak mempengaruhi 

atau membentuk sikap dan perilaku siswa. 

Sejalan dengan hal tersebut para siswa paling banyak menerima 

pengaruh globalisasi dalam dunia pendidikan. Dapat dilihat dari sikap dan 

perilaku yang ditunjukkan oleh para siswa sebagai individu yaitu dalam 

interaksinya dengan individu lain, kebiasaan setiap hari, kepribadiannya dan 

sebagainya. Kebanyakan waktu para siswa SMA Semesta Bilingual Boarding 

School digunakan di lingkungan sekolah, sehingga perilaku yang ditunjukkan 

para siswa dipengaruhi oleh hal tersebut. Sikap dan Perilaku yang dimiliki 

para siswa akan dapat turut terpengaruhi oleh hal tersebut. Proses penanaman 

nilai-nilai dalam masyarakat atau dalam dunia pendidikan sangat efektif pada 

usia sekolah, karena proses pencarian jati diri dan nilai-nilai budaya akan 

lebih banyak dilakukan di sekolah. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengambil judul: 

MODEL PENDIDIKAN DAN PENGASUHAN  SEKOLAH 

BERTARAF INTERNASIONAL DI SMA Semesta Bilingual Boarding 

School Semarang. 

 

B. Perumusan Masalah 

Maka dari latar belakang tersebut akan muncul rumusan masalah yaitu 

sebagai berikut: 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


7 
 

 
 

1. Bagaimana model pendidikan dan pengasuhan yang dijalankan oleh SMA 

Semesta Bilingual Boarding School terhadap para siswanya? 

2. Dampak apa saja yang muncul pada sikap dan perilaku siswa SMA 

Semesta Bilingual Boarding School dengan dijalankannya model  

pendidikan dan pengasuhan tersebut? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian di atas dapat diuraikan sebagai berikut:  

1. Menjelaskan model pendidikan dan pengasuhan yang dijalankan SMA 

Semesta Bilingual Boarding School kepada siswanya. 

2. Menjelaskan dampak yang muncul pada sikap dan perilaku siswa dengan 

dijalankan model pendidikan dan pengasuhan dari SMA Semesta Bilingual 

Boarding School.  

 

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk : 

1. Manfaat Teoritis  

Manfaat secara teoritis dalam penelitian ini adalah dapat menambah 

khasanah pengetahuan atau mengembangkan wawasan terutama dalam hal 

sikap dan perilaku siswa di sekolah bertaraf internasional dan memberikan 

masukan guna pengembangan dunia pendidikan terutama pendidikan 

internasional serta memberi masukan atau informasi bagi calon guru dalam 
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meningkatkan diri guru lebih professional apabila memasuki ranah 

pendidikan bertaraf internasional.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

Memberikan pengetahuan bagi siswa pentingnya pendidikan dalam era 

globalisasi saat ini. 

b. Bagi guru  

1) Sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi guru dalam 

mengetahui sejauhmana sikap dan perilaku siswa terbentuk oleh 

sekolah bertaraf internasional. 

2) Menambah pengalaman bagi guru tentang pelaksanaan pembelajaran 

di sekolah bertaraf internasional. 

c. Bagi sekolah 

Sebagai bahan pertimbangan dan informasi dalam mengetahui 

sejauhmana sikap dan perilaku siswa yang ditunjukkan di sekolah. 

 

E. Penegasan Istilah 

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap judul 

rancangan skripsi : ”Model Pendidikan dan Pengasuhan Sekolah Bertaraf 

Internasional di SMA Semesta Bilingual Boarding School Semarang”. Maka 

diperlukan adanya penjelasan dan pembatasan atas istilah-istilah yang 

membentuk judul penelitian ini. Istilah-istilah yang perlu diberikan batasan 

atau penegasan penjelasan adalah: 
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1. Pendidikan 

Pendidikan dapat diartikan perbuatan (hal, cara dan sebagainya) 

mendidik; dan berarti pula pengetahuan tentang mendidik, atau 

pemeliharaan (latihan-latihan dan sebagainya) badan, batin dan sebagainya 

(Poerwadarminta. 1991:150). Pendidikan adalah usaha sadar yang dengan 

sengaja dirancangkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

Salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ialah 

melalui proses pembelajaran di sekolah. Pendidikan dalam penelitian ini 

adalah proses pembelajaran pendidikan yang dilaksanakan oleh suatu 

sekolah bertaraf internasional. 

2. Pengasuhan 

Pengasuhan merupakan usaha yang diarahkan untuk mengubah 

tingkah laku sesuai dengan keinginan pengasuh (Gunarsa, 1981). 

Pengasuhan anak menjadi sangat penting karena melalui proses 

pengasuhan itulah anak tumbuh dan berkembang menjadi sebuah sosok 

individu dengan seperangkat karakteristik sejalan dengan yang ia terima 

selama proses pengasuhan berlangsung (Abrahi, 1998).  

Pengasuhan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengasuhan 

terhadap siswa. Pengasuhan yang terjadi merupakan bagian dari adanya 

proses sosialisasi atau proses belajar. Melalui pengasuhan setiap individu 

akan mempelajari kebiasaan, sikap, ide-ide, pola-pola, nilai dan perilaku 

dalam masyarakat.  
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3. Sekolah Bertaraf Internasional 

Sekolah Bertaraf Internasional adalah sekolah nasional yang 

menyiapkan peserta didiknya berdasarkan standar nasional pendidikan 

(SNP) Indonesia dan bertaraf internasional sehingga lulusannya memiliki 

kemampuan daya saing internasional. Dengan pengertian ini, SBI dapat 

dirumuskan sebagai berikut SBI = SNP + X. Di mana SNP adalah standar 

nasional pendidikan (SNP) yang meliputi: kompetensi lulusan, isi proses, 

pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dana, 

pengelolaan, dan penilaian; dan X merupakan penguatan, pengayaan, 

pengembangan, perluasan, pendalaman melalui adaptasi atau adopsi 

terhadap standar pendidikan, baik dari dalam maupun luar negeri, yang 

diyakini telah memiliki reputasi mutu yang diakui secara internasional 

(mustamiranwar86.wordpress.com). SNP ini diperkaya dengan beberapa 

unsur pendidikan yang mengacu pada standar pendidikan salah satu negara 

anggota Organization for Economic Cooperation and Development 

(OECD) atau negara maju lainnya. 

4. SMA SEMESTA Bilingual Boarding School 

SMA Semesta Bilingual Boarding School adalah sekolah hasil kerja 

sama antara yayasan AL-Firdaus (Indonesia) dan Asosiasi Pasiad (Turki). 

SMA Semesta Bilingual Boarding School merupakan Sekolah Bertaraf 

Internasional dengan menjalankan asrama bagi para siswanya. Sekolah 

yang secara mandiri mengembangkan pendidikan yang bertaraf 
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internasional, memiliki asrama dalam proses pendidikannya. SMA 

Semesta terletak di kecamatan Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah. 

 

F. Sistematika Skripsi 

Tujuan digunakan sistematika skripsi ini adalah untuk memudahkan 

peneliti dalam menyusun laporan yang sistematis. Adapun  sistematikanya 

adalah sebagai berikut: 

Bagian pendahuluan, berisi: halaman judul, halaman pengesahan, motto 

dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan daftar 

lampiran. 

Bagian inti skripsi berisikan: bab I pendahuluan, bab II tinjauan 

pustaka, bab III metode penelitian, bab IV hasil penelitian dan pembahasan, 

dan bab V kesimpulan dan saran. 

Bab I Pendahuluan, meliputi Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan   

Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah dan Sistematika Skripsi. 

Bab II Kajian Pustaka berisi uraian tentang konsep-konsep mengenai sekolah 

bertaraf internasional di Indonesia, serta teori-teori yang berisi referensi 

dalam skripsi dan kerangka berpikir. 

Bab III Metode Penelitian, meliputi: Dasar penelitian, lokasi penelitian, fokus 

penelitian, subjek penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan 

data, validitas data, analisis data. 
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Bab IV Hasil Penelitian dan pembahasan, berisi sub bab tentang profil  SMA 

Semesta Bilingual Boarding School, model pendidikan dan pengasuhan di 

sekolah bertaraf internasional. 

Bab V  Kesimpulan dan saran, berisi kesimpulan dan saran 

 Pada akhir skripsi berisi daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang 

mendukung dan memberikan arah dalam penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Keberadaan Sekolah Bertaraf Internasional Di Indonesia 

Sekolah bertaraf internasional di Indonesia memiliki dua konsep 

pengembangan. Pertama, sekolah bertaraf internasional yang 

dikembangkan oleh pemerintah melalui Depdiknas. Semua pedoman 

maupun tolak ukur sebagai sekolah bertaraf internasional akan sesuai 

dengan arahan Depdiknas. Sekolah yang dimaksud seperti SMA Al Azhar, 

SMAN 3 Semarang, SMAN 6 Jakarta, SMAN 5 Bekasi dan sebagainya. 

Kedua, sekolah bertaraf internasional yang dikembangkan langsung oleh 

suatu lembaga asing atau negara asing (termasuk dalam negara anggota 

OECD) yang bekerja sama dengan instansi atau sekolah yang ada di 

Indonesia, dapat dikatakan bahwa konsep kedua ini dilakukan sekolah 

secara mandiri. Sekolah yang dimaksud seperti SMA Semesta Bilingual 

Boarding School yang bekerja sama dengan Asosiasi Pasiad Turki. 

Penelitian ini akan menitikberatkan pada sekolah bertaraf internasional 

yang secara mandiri berkembang dan bekerja sama dengan negara anggota 

OECD. 

Berkaitan dengan keberadaan sekolah bertaraf internasional di 

Indonesia, terdapat dasar hukum yang kuat mengenai pengembangan 

rintisan penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional yaitu Pasal 50 

ayat 3 UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (UUSPN 

20/2003) yang menyebutkan bahwa “Pemerintah dan/atau pemerintah 
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daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan 

pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan 

pendidikan bertaraf internasional”. Surat Keputusan Direktur Pembinaan 

Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan 

Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional No. 

230/C3/KEP/2008 tanggal 8 Februari 2008, Tentang Penetapan Sekolah 

Menengah Pertama sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional tahun 

2008. 

Pasal 61 ayat (1) PP Nomor 19 tahun 2005 tentang pendidikan 

(SNP) menyatakan bahwa pemerintah bersama-sama pemerintah daerah 

menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu sekolah pada jenjang 

pendidikan dasar dan sekurang-kurangnya satu sekolah pada jenjang 

pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi sekolah bertaraf 

internasional. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional (sisdiknas), dalam pasal 50  ayat (3) disebutkan 

bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu 

pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi 

satuan pendidikan bertaraf Internasional. Depdiknas 2005-2009 Bab V, 

halaman 58, tentang SBI yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan 

daya saing bangsa perlu dikembangkan SBI pada tingkat Kab/Kota 

melalui kerjasama yang konsisten antara pemerintah dengan Pemda 

Kab/Kota, untuk mengembangkan SD, SMP, SMA dan SMK yang 

bertaraf internasional (http://sbi.sman5bekasi.blogspot.com). 
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Buku pedoman penjaminan mutu sekolah atau madrasah bertaraf 

internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah ditandatangani 

Mendiknas, Bambang Sudibyo yang digulirkan pada 27 Juni 2007 

menjelaskan bahwa SBI merupakan sekolah atau madrasah yang sudah 

memiliki seluruh standard nasional pendidikan (SNP) dan diperkaya 

dengan mengacu pada standard pendidikan salah satu negara anggota 

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dan 

atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam 

bidang pendidikan sehingga memiliki daya saing di forum internasional. 

Adanya dasar atau landasan hukum yang telah ditentukan oleh 

pemerintah melalui Depdiknas tersebut. Keberadaan SBI atau sekolah 

bertaraf internasional menjadi suatu hal yang wajar ketika masyarakat saat 

ini sangat membutuhkan suatu pendidikan yang berkualitas. Tantangan 

globalisasi yang masuk ke semua ranah atau bidang kehidupan menjadi 

salah satu pilihan masyarakat untuk memilih sekolah bertaraf internasional 

sebagai sekolah untuk anak-anaknya. Selain itu daya saing yang sangat 

besar dalam ranah pendidikan menjadi salah satu faktor keberadaan 

sekolah bertaraf internasional. 

Penyelenggaraan SBI didasari oleh filosofi eksistensialisme dan 

esensialisme fungsionalisme (Haryana. 2007:37). Filosofi eksistensialisme 

berkeyakinan bahwa pendidikan harus menyuburkan dan mengembangkan 

eksistensi peserta didik seoptimal mungkin melalui fasilitasi yang 

dilaksanakan melalui proses pendidikan yang bermartabat, proses 
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perubahan (kreatif, inovatif, dan eksperimentif), menumbuhkan dan 

mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik. 

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia harus memperhatikan perbedaan 

kecerdasan, kecakapan, bakat, dan minat peserta didik. Jadi peserta didik 

harus diberi perlakuan secara maksimal untuk mengaktualkan potensi 

intelektual, emosional, dan spiritualnya. Filosofi esensialisme menekankan 

bahwa pendidikan harus berfungsi dan relevan dengan kebutuhan, baik 

kebutuhan individu, keluarga, maupun kebutuhan berbagai sektor dan sub-

sub sektornya, baik lokal, nasional, maupun global. 

Keberadaan sekolah bertaraf internasional merupakan kebutuhan 

pendidikan saat ini, terutama bagi negara berkembang yang tidak ingin 

ketinggalan dengan pendidikan negara maju. Sekolah bertaraf 

internasional yang saat ini banyak berdiri membuktikan adanya implikasi 

dari hal tersebut.  

B. Model Pendidikan Sekolah Bertaraf Internasional 

Sekolah bertaraf internasional memiliki karakteristik yang berbeda 

dengan sekolah nasional. Sekolah nasional mengacu pada kurikulum yang 

dikeluarkan oleh Depdiknas.  Sedangkan SBI atau Sekolah Bertaraf 

Internasional harus memiliki kurikulum tambahan seperti adanya berbasis 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), muatan mata pelajaran setara 

atau lebih tinggi dari muatan pelajaran yang sama pada sekolah unggul 

dari salah satu negara anggota OECD atau negara maju lainnya yang 

mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan dan 
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menerapkan standar kelulusan sekolah atau madrasah yang lebih tinggi 

dari Standar Kompetensi Lulusan (mandikdasmen: depdiknas). 

Model pendidikan yang akan dijalankan setiap sekolah bertaraf 

internasional akan dilihat sesuai dengan kebijakan dan kemampuan 

sekolah tersebut. Sekolah bertaraf internasional menjadi bentuk sekolah 

masa depan yang dicanangkan untuk menjawab tantangan globalisasi. 

Sebagai salah satu cara untuk meraih cita-cita bangsa Indonesia yaitu 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Model pendidikan sekolah bertaraf 

internasional setidaknya memiliki karakteristik yang mencerminkan 

kebudayaan bangsa Indonesia. Para generasi muda sebagai penerus 

kehidupan bangsa tidak meninggalkan kebudayaannya, namun tetap 

berwawasan internasional. 

Selain itu ada beberapa aspek yang harus dipenuhi untuk menjadi 

sekolah bertaraf internasional, yaitu aspek fisik, aspek intelektual, aspek 

sosial, aspek spiritual. Hal tesebut akan menjadi dasar bagi setiap sekolah 

yang akan membentuk sekolah bertaraf internasional. Namun, ada pula 

sekolah yang sudah ditunjuk untuk menjadi sekolah bertaraf internasional 

atau menjadi percontohan sekolah bertaraf internasional. Sehingga semua 

syarat dan aspek-aspek lain akan direkomendasikan oleh pemerintah 

dalam hal ini Depdiknas. Berikut ini akan diuraikan mengenai 

karakteristik sekolah bertaraf internasional: 
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Tabel 1. Kriteria Sekolah Bertaraf Internasional 

Parameter Persyaratan 

SNP Harus Sudah Terpenuhi 

Guru Min S2/S3: 10% (SD), 20% 
(SMP), 30% (SMA/K) 

Kepala Sekolah Min S2 dan mampu berbahasa 
asing secara aktif 

Akreditasi  A (95) 

Sarana Prasarana  Berbasis TIK 

Kurikulum  
 

KTSP diperkaya dengan 
kurikulum dari negara maju, 
penerapan SKS pada 
SMA/SMK 

Pembelajaran  
 

Berbasis TIK, dan bilingual 
(mulai kelas 4 SD), sister school 
dengan sekolah dari 
negara maju 

Manajemen  Berbasis TIK; ISO 9001 dan ISO 
14000 

Evaluasi  
 

Menerapkan model UN dan 
diperkaya dengan sistem ujian 
internasional (Negara 
Maju dan atau negara lain yang 
memiliki keunggulan tertentu) 

Lulusan  
 

Memiliki daya saing internasional 
dalam melanjutkan pendidikan 
dan bekerja 
(SMK) 

Kultur  Sekolah Terjaminnya Pendidikan 
Karakter, Bebas Bullying, 
Demokratis, Partisipatif 

Pembiayaan  
 

APBN, APBD dan boleh 
memungut biaya dari masyarakat 
atas dasar RAPBS 
yang akuntabel; min 20% peserta 
didik tidak mampu mendapatkan 
subsidi. 

Sumber: mandikdasmen depdiknas. 
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Berdasarkan penelusuran yang dilakukan peneliti, studi tentang 

sekolah bertaraf internasional bukanlah hal yang baru. Salah satunya yaitu 

penelitian dari Ahmad Natshir Tsalasa (2007) mengenai Pembelajaran 

Bertaraf Internasional di SMA Semesta Bilingual Boarding School 

Gunung Pati Semarang menjelaskan bahwa siswa di SMA Semesta 

dibekali dengan kemampuan yang bagus dan akhlak yang mulia. Di SMA 

Semesta akhlaq siswa ditekankan di asrama, maka pendidikan akhlaq di 

asrama sangat menentukan terciptanya siswa yang berakhlaq. SMA 

Semesta berasrama, maka anak-anak secara tidak langsung dididik untuk 

mandiri. Hal ini menjadi pembeda dengan sekolah pada umumnya. Para 

siswa dididik untuk mengerti kebutuhannya masing-masing, tahu apa yang 

harus dilakukan dikemudian hari, diajarkan hidup mandiri dan jauh dari 

orang tua. 

Pendidikan di sekolah bertaraf internasional saat ini sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal ini adalah para siswa, untuk 

menjawab tantangan globalisasi. Penyelenggara pendidikan harus 

menyesuaikan pola pendidikan yang akan dijalankan. Pola pendidikan 

tersebut menjadi penting karena masyarakat atau siswa sudah 

menggunakannya sehingga terjadi implikasi yang besar dari hasil 

pendidikan dari sekolah bertaraf internasional tersebut. Pola pendidikan 

yang dimaksud adalah pola pendidikan yang dipakai sekolah atau 

penyelenggara pendidikan untuk menjawab kebutuhan pemakai 

pendidikan saat ini. 
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C. Pola Pengasuhan dalam Pembentukan Perilaku Melalui Pendidikan 

Menurut paham konvensional pendidikan dalam arti sempit diartikan 

sebagai bantuan kepada anak didik terutama pada aspek moral atau budi 

pekerti. Bahkan menurut Crow and Crow (Sugandi, 2006: 6) pendidikan 

diartikan sebagai proses dimana pengalaman atau informasi diperoleh 

sebagai hasil dari proses belajar. Di sini digambarkan bahwa dalam proses 

pendidikan itu titik beratnya terletak pada pihak anak didik, yaitu dalam 

pendidikan akan terjadi proses belajar yang merupakan interaksi dengan 

pengalaman-pengalamannya. 

Berdasarkan penelitian dari Shinta Tri Indiyani (2007) Pendidikan 

Anak Jalanan di Yayasan “setara” Kota Semarang menjelaskan bahwa 

pendidikan yang diselenggarakan disesuaikan dengan kebutuhan para 

pemakai pendidikan. Apabila pendidikan yang diterapkan tidak sesuai 

dengan apa yang dibutuhkan maka yang terjadi adalah ketidakfungsian 

penyelenggaraan pendidikan, sehingga perlu secara jelas dikaji pendidikan 

yang dibutuhkan saat ini. 

Sehubungan dengan adanya sekolah bertaraf internasional di 

Indonesia, banyak sekolah bertaraf internasional menjalankan pola 

pengasuhan untuk membentuk sikap dan perilaku para siswanya, yaitu 

melalui pendidikan. Perilaku sosial itu sendiri merupakan suasana saling 

ketergantungan yang merupakan keharusan untuk menjamin keberadaan 

manusia (Ibrahim, 2001). Sebagai bukti bahwa manusia dalam memenuhi 

kebutuhan hidup sebagai diri pribadi tidak dapat melakukannya sendiri 
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melainkan memerlukan bantuan dari orang lain. Ada ikatan saling 

ketergantungan diantara satu orang dengan yang lainnya. Artinya bahwa 

kelangsungan hidup manusia berlangsung dalam suasana saling 

mendukung dalam kebersamaan. Untuk itu manusia dituntut mampu 

bekerja sama, saling menghormati, tidak menggangu hak orang lain dan 

toleran dalam hidup bermasyarakat. 

Menurut Krech, Crutchfield dan Ballachey dalam Rusli Ibrahim 

(2001), perilaku sosial seseorang itu tampak dalam pola respons antar 

orang yang dinyatakan dengan hubungan timbal balik antar pribadi. 

Perilaku sosial juga identik dengan reaksi seseorang terhadap orang lain 

(Baron & Byrne, 1991 dalam Rusli Ibrahim, 2001). Perilaku itu 

ditunjukkan dengan perasaan, tindakan, sikap keyakinan, kenangan, atau 

rasa hormat terhadap orang lain. Perilaku sosial seseorang merupakan sifat 

relatif untuk menanggapi orang lain dengan cara-cara yang berbeda-beda. 

Misalnya dalam melakukan kerja sama, ada orang yang melakukannya 

dengan tekun, sabar dan selalu mementingkan kepentingan bersama di atas 

kepentingan pribadinya. Pihak lain, ada orang yang bermalas-malasan, 

tidak sabaran dan hanya ingin mencari untung sendiri. Sesungguhnya yang 

menjadi dasar dari uraian di atas adalah bahwa pada hakikatnya manusia 

adalah makhluk sosial (Soerjono Soekanto: 2004). Sejak dilahirkan 

manusia membutuhkan pergaulan dengan orang lain untuk memenuhi 

kebutuhan biologisnya. 
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Pada perkembangan menuju kedewasaan, interaksi sosial diantara 

manusia dapat merealisasikan kehidupannya secara individual. Hal ini 

dikarenakan jika tidak ada timbal balik dari interaksi sosial maka manusia 

tidak dapat merealisasikan potensi-potensinya sebagai sosok individu yang 

utuh sebagai hasil interaksi sosial. Potensi-potensi itu pada awalnya dapat 

diketahui dari sikap dan perilaku kesehariannya. Pada saat bersosialisasi 

maka yang ditunjukkannya adalah perilaku sosial. Pembentukan perilaku 

sosial seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang bersifat 

internal maupun yang bersifat eksternal. 

Remaja sebagai sekelompok individu yang berada pada masa transisi 

antara masa anak-anak dan dewasa sedang mencoba mencari jati diri. 

Menurut Frederic Luskin (2004:13), proses mencari jati diri ini sangat 

sulit, tetapi mereka terus berjuang antar kemandirian dan ketergantungan 

hidup. Di satu sisi mereka berusaha bersikap dewasa dan mandiri seperti 

yang telah disiapkan orang tua mereka. Di sisi lain mereka masih memiliki 

ketergantungan pada orang tua atau pada orang dewasa lainnya. 

Soerjono Soekanto (2004:52) menambahkan sebagai kelompok yang 

belum mantap identitasnya, remaja memerlukan bimbingan untuk 

mencapai cita – cita. Hal ini karena dalam mencapai cita – cita ini kadang 

remaja melakukan hal – hal yang dianggap ‘aneh’ oleh orang dewasa, 

antara lain : 

a. Kalangan remaja berusaha keras untuk menyesuaikan diri dengan 
situasi dengan cara mereka sendiri. 

b. Tingkah laku atau sikap yang diakui dan dihargai oleh teman – 
temannya (kelompok sepermainan) dianggap sebagai suatu pengakuan 
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terhadap superioritas. Pengakuan terhadap eksistensi ini sangat 
dipentingkan oleh remaja. 

c. Menciptakan berbagai saluran ketegangan, antara lain bergadang 
dengan teman – teman, mengemudikan kendaraan bermotor dengan 
melanggar aturan lalu lintas, melanggar tata tertib sekolah dan 
sebagainya. 

d. Mencoba membuat ciri identitas sendiri, misalnya mengembangkan 
bahasa khusus yang sulit dimengerti oleh kalangan yang bukan remaja. 
Kadang mereka juga menciptakan kebudayaan khusus melalui pola 
perilaku tertentu yang berbeda dengan orang dewasa. 

Pola asuh anak dapat juga diartikan sebagai suatu upaya untuk 

memberikan didikan dan bimbingan pada anak didik untuk meningkatkan 

unsur-unsur kebaikan dalam dirinya baik aspek jasmani maupun rohani 

yang telah ada pada dirinya, untuk lebih dikembangkan lagi menuju suatu 

tujuan yang baik pula. Berikut adalah karakteristik-karakteristik anak 

dengan pola-pola asuh tersebut di atas: 

(http://okvina.wordpress.com/2009/02/18/pola-pengasuhan). 

1). Pola asuh demokratis akan menghasilkan karakteristik anak-anak yang 

mandiri, dapat mengontrol diri, mempunyai hubungan baik dengan 

teman, mampu menghadapi stress, mempunyai minat terhadap hal-hal 

baru, dan koperatif terhadap orang-orang lain.  

2). Pola asuh otoriter akan menghasilkan karakteristik anak yang penakut, 

pendiam, tertutup, tidak berinisiatif, gemar menentang, suka 

melanggar norma, berkepribadian lemah, cemas dan menarik diri. 

3). Pola asuh permisif akan menghasilkan karakteristik anak-anak yang 

impulsif, agresif, tidak patuh, manja, kurang mandiri, mau menang 

sendiri, kurang percaya diri, dan kurang matang secara sosial.  
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4). Pola asuh penelantar akan menghasilkan karakteristik anak-anak yang 

moody, impulsif, agresif, kurang bertanggung jawab, tidak mau 

mengalah, Self Esteem (harga diri) yang rendah, sering bolos, dan 

bermasalah dengan teman. 

Menurut teori bertindak umum, perilaku cenderung memiliki empat 

tekanan yang berbeda dan terorganisir secara simbolis : (a). Pencarian 

pemuasan psikis, (b). Kepentingan dalam menguraikan pengertian-

pengertian simbolis, (c). Kebutuhan untuk beradaptasi dengan lingkungan 

organis fisis dan (d). Usaha untuk berhubungan dengan anggota-anggota 

makhluk manusia lainnya (Talcott Parson. 2000:183). 

Berdasarkan penelitian dari Hanifah (2007) Pola pengasuhan anak 

pada keluarga TNI AD menjelaskan bahwa pola pengasuhan yang 

diterapkan pada setiap keluarga berbeda, tergantung dengan karakteristik 

yang dimiliki oleh keluarga tersebut. Karakteristik yang dimaksud adalah 

nilai-nilai yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari, dalam penelitian ini 

yaitu pola pengasuhan anak pada keluarga TNI AD. 

Sama ketika penelitian kali ini membahas mengenai pengasuhan 

yang dijalankan oleh suatu lembaga pendidikan yaitu sekolah dalam hal ini 

adalah pengasuhan terhadap siswa. Hal ini menjadi salah satu indikator 

bahwa adanya proses sosialisasi dalam pengasuhan. Karena sekolah 

merupakan salah satu agen sosialisasi dalam  masyarakat. Penanaman 

nilai-nilai akan disesuaikan dengan karakteristik sekolah yang 
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menjalankan suatu pola pengasuhan. Selanjutnya akan dapat dilihat bahwa 

sekolah tersebut memakai pola pengasuhan yang dimaksud. 

Erikson dalam G. Tembong Prasetyo (2003:24) menyebutkan bahwa 

pola pengasuhan di awal kehidupan seseorang akan melandasi kepribadian 

yang akan terus berkembang pada fase-fase berikutnya. Maka sikap dan 

perilaku seseorang pada masa dewasa sangat mungkin diwarnai oleh 

kondisi pada masa kanak-kanaknya. Setiap individu menanggapi atau 

merespon pengalaman lingkungan yang sama dengan cara yang berbeda – 

beda. Aksi dan reaksi antara anak dengan lingkungan ini yang membentuk 

dasar – dasar kepribadian anak dalam relasi personal dan interpersonal, 

bahkan interaksi sosial. 

Berkaitan dengan pendapat di atas, maka salah satu faktor 

pembentukan kepribadian yang kemudian terwujud dalam perilaku 

seseorang adalah lingkungan. Lingkungan yang paling primer tempat anak 

bersosialisasi adalah lingkungan keluarga. Selanjutnya yaitu lingkungan 

sekolah atau pendidikan, Pengasuhan yang dijalankan dalam sekolah 

sedikit banyak akan membentuk perilaku sesorang. Hampir separuh waktu 

dalam kehidupan seorang siswa berada di dalam ranah pendidikan, 

pergaulan yang tercipta ada dalam pendidikan. 

D. Kerangka Teori 

1. Teori Fungsional Struktural 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Fungsional 

Struktural Talcot Parsons yang memiliki gagasan tentang struktur dan 
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sistem. AGIL, fungsi adalah suatu gugusan aktifitas yang diarahkan untuk 

memenuhi kebutuhan sistem. Menggunakan definisi ini, Parsons percaya 

bahwa ada empat imperatif fungsional yang diperlukan (atau menjadi ciri) 

seluruh sistem adaptasi (A/adaptation), pencapaian tujuan (G/goal 

attainment), integrasi (I/integration) dan latensi (L/latency) atau 

pemeliharaan pola. Secara bersama-sama, keempat imperatif fungsional 

tersebut disebut AGIL (Ritzer, 2004: 257). Agar bertahan hidup, sistem 

harus menjalankan fungsi tersebut: 

a. Adaptasi: sistem harus mengatasi kebutuhan situsional yang 

datang dari luar. Ia harus beradaptasi dengan lingkungan dan 

menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhan-kebutuhannya. 

b. Pencapaian tujuan: sistem harus mendefinisikan dan mencapai 

tujuan-tujuan utamanya. 

c. Integrasi: sistem harus mengatur hubungan bagian-bagian yang 

menjadi komponennya. Ia pun harus mengatur hubungan antar 

ketiga imperatif fungsionalnya tersebut. 

d. Latensi (pemeliharaan pola): sistem harus melengkapi, 

memelihara dan memperbarui motivasi individu dan pola-pola 

budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi 

tersebut. 

Organisme behavioral adalah sistem tindakan yang menangani 

fungsi adaptasi dengan menyesuaikan dan mengubah dunia luar. Sistem 

kepribadian menjalankan fungsi pencapaian tujuan dengan mendefinisikan 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


27 
 

 
 

tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya yang digunakan untuk 

mencapainya. Sistem sosial menangani fungsi integrasi dengan 

mengontrol bagian-bagian yang menjadi komponennya. Akhirnya, sistem 

kultural menjalankan fungsi latensi dengan membekali aktor dengan 

norma dan nilai-nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak. 

2. Teori Sosialisasi 

Teori kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori 

sosialisasi dari Berger. Berger mendefinisikan sosialisasi sebagai ‘a 

process by which a child learns to be a participant member of society’, 

proses dimana seorang anak belajar menjadi anggota yang berpartisipasi 

dalam masyarakat. Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau 

transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi 

lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat (Sunarto.1992). 

Berger membagi sosialisasi menjadi dua macam yaitu sosialisasi 

primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer adalah sosialisasi yang 

pertama yang dialami individu dalam masa kanak-kanak, dengan itu ia 

akan menjadi anggota masyarakat. Sosialisasi primer menciptakan di 

dalam anak suatu abstraksi yang semakin tinggi dari peranan-peranan dan 

sikap-sikap pada umumnya melalui distribusi pengetahuan. Selanjutnya 

Berger menjelaskan bahwa di dalam sosialisasi, implikasi sosial dari segi 

sifat-sifat emosional. 

Sosialisasi yang kedua yaitu sosialisasi sekunder dapat diartikan 

sebagai suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang 
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memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. 

Salah satu bentuknya adalah resosialisasi dan desosialisasi. Dalam proses 

resosialisasi, seseoarang diberi suatu identitas diri yang baru. Sedangkan 

dalam proses desosialisasi, seseorang mengalami pencabutan identitas diri 

yang lama. Dengan kata lain sosialisasi sekunder adalah proses 

memperoleh pengetahuan khusus sesuai dengan peranannya role specific 

knowledge, dimana peranan-peranan secara langsung atau tidak langsung 

berakar dalam pembagian kerja menurut struktur landasan pengetahuan itu 

(Berger.1990:198-203). 

Sosialisasi sekunder ketika dilakukan oleh institusi atau lembaga 

dengan cara asrama biasanya akan berkaitan dengan : 

a. Institusi Total (Total Institusi) 

Goffman menyatakan bahwa institusi total merupakan suatu 

tempat tinggal dan bekerja yang di dalamnya sejumlah individu 

dalam situasi sama, terputus dari masyarakat yang lebih luas 

untuk jangka waktu tertentu, bersama-sama menjalani hidup 

yang terkungkung dan diatur secara formal. 

b. Cuci Otak (Brain washing) 

Proses sosialisasi model ini biasanya menggunakan praktek 

penekanan baik fisik dan psikologis, yang kemudian pada 

akhirnya individu ini menaati segala perintah yang ditujukan 

kepadanya. Teknik yang digunakan dapat berupa teknik 
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pengendalian terhadap pemikiran dan tindakan 

(Ediningsih.2008:14-15). 

Penggunaan teori yang relevan dalam kegiatan penelitian ini, 

nantinya akan digunakan untuk menganalisis hasil dari data penelitian 

yang diperoleh penelitian dari data lapangan. Dengan teori sebagai alat 

analisis yang relevan dengan permasalahan yang diangkat, maka hasil 

analisis dan tingkat pemahaman yang akan diperolah dari hasil penelitian 

akan bersifat komprehensif dan mempunyai kredibilitas yang tinggi. 

Sehingga peneliti memilih teori yang dikemukakan oleh Talcot Parsons, 

yang nantinya sesuai dengan adanya sekolah bertaraf internasional 

menjalankan suatu sistem yang berfungsi secara struktural dan memiliki 

daya ikat kuat dalam pembentukan suatu kepribadian. Melalui teori 

sosialisasi yang dikemukakan oleh Berger akan lebih terarah mengenai 

bagaimana mengetahui pola pengasuhan yang dijalankan sekolah bertaraf 

internasional tersebut. 

E. Kerangka Berpikir 

Kerangka konseptual dalam hal ini diharapkan dapat memberikan 

faktor-faktor kunci yang nantinya mempunyai hubungan satu dan yang 

lainnya. Selain itu dengan kerangka teori ini dapat dilihat alur variabel-

variabel yang akan dikaji. Dalam penelitian ini yaitu dengan melihat adanya 

sekolah bertaraf internasional yang mengkombinasikan antara kurikulum 

Indonesia dengan kurikulum Internasional dalam proses pendidikan dan 

pengasuhan. 
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Dalam penelitian ini karangka teorinya adalah sebagai berikut : 

 

 

 
 

 
 

 
 

                    
 

                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ket :  pengaruh 

Bagan 01. Kerangka Berpikir 
 

Kerangka di atas dapat dideskripsikan sebagai berikut: 
 

Sekolah bertaraf internasional yang saat ini banyak bermunculan di 

Indonesia. Sekolah bertaraf internasional memiliki karakteristik yang 

berbeda-beda satu sama lainnya. SMA Semesta Bilingual Boarding School 

merupakan salah satu sekolah bertaraf internasional yang ada di Indonesia. 

SMA Semesta terbentuk karena kerjasama antara yayasan Al Firdaus 

Indonesia dengan Assosiasi Passiad Turki. Sekolah yang juga menerapkan 

Sekolah Bertaraf Internasional 
(SBI) 

SMA Semesta Bilingual Boarding School 

Yayasan Al Firdaus Indonesia  
dan  

Assosiasi Passiad Turki 

Pendidikan Pengasuhan 

Sekolah Asrama 

Sikap dan Perilaku Siswa 
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asrama dalam pendidikannya memberikan suatu kontribusi yang besar dalam 

pendidikan di Indonesia. 

Model pendidikan dan pengasuhan yang diterapkan oleh SMA Semesta 

akan dapat dilihat dalam kegiatan di sekolah dan asrama. Kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan setiap hari, sedikit banyak akan mempengaruhi sikap dan 

perilaku para siswa. Hal tersebut kemudian akan dianalisis dengan teori 

fungsional struktural dan teori sosialisasi, dimana data mengenai model 

pendidikan dan pengasuhan di sekolah bertaraf internasional akan digali 

secara komperhensif oleh peneliti.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Dasar Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena dalam 

penelitian memberikan gambaran tentang profil SMA Semesta Bilingual 

Boarding School, menjelaskan mengenai sikap dan perilaku siswa di 

sekolah bertaraf internasional dengan dijalankan model pendidikan dan 

pengasuhan. Penggunaan metode penelitian ini disesuaikan dengan tujuan 

pokok penelitian yaitu untuk mendeskripsikan, memahami, dan 

mengungkap secara komprehensif dari model pendidikan dan pengasuhan 

sekolah bertaraf internasional di SMA Semesta Bilingual Boarding School 

Semarang. 

Dengan demikian bahwa penelitian kualitatif lebih merupakan wujud 

kata-kata daripada deretan angka-angka. Data kualitatif merupakan sumber 

dari deskripsi yang luas dan berlandasan yang kokoh, serta memuat 

penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam ruang lingkup 

setempat. Dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur 

paristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam lingkup pikiran 

orang-orang setempat, dan memperoleh penjelasan yang banyak dan 

bermanfaat. 
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B. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang menjadi obyek penelitian ini adalah SMA Semesta 

Bilingual Boarding School Semarang terletak di Kecamatan Gunung Pati, 

KM 5 kota Semarang. 

Alasan dipilihnya sekolah tersebut sebagai lokasi penelitian didasari 

oleh beberapa pertimbangan, diantaranya adalah: 

1. SMA Semesta Bilingual Boarding School sebagai salah satu sekolah 

bertaraf Internasional yang memiliki keunikan yaitu perpaduan 

kurikulum Indonesia dengan kurikulum internasional dari Assosiasi 

Passiad Turki. 

2. SMA Semesta Bilingual Boarding School memiliki model pendidikan 

dan pengasuhan yang berbeda dengan sekolah bertaraf internasional 

lain yang ada di Indonesia. 

C. Fokus Penelitian 

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini maka dalam penelitian ini 

akan lebih difokuskan pada model pendidikan dan pengasuhan di sekolah 

bartaraf internasional. Fokus penelitian ini dapat diperinci lagi mengenai 

sikap dan perilaku siswa yang muncul karena dampak dari penerapan atau 

dijalankannya model pendidikan dan pengasuhan di SMA Semesta 

Bilingual Boarding School. Para siswa itu melakukan proses pendidikan 

dan pengasuhan di Sekolah Bertaraf Internasional yang didasarkan pada 

kurikulum internasional dari Assosiasi Passiad Turki dengan perpaduan 

kurikulum Indonesia. 
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D. Sumber Data Penelitian. 

Sumber data dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata, tindakan, 

dan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari: 

1. Sumber data primer 

a. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah Guru, Pembina asrama 

dan siswa yang merupakan komponen-komponen di SMA 

Semesta Bilingual Boarding School. Subjek penelitian dipilih 

karena dianggap memiliki kaitannya dengan apa yang diteliti oleh 

peneliti, memiliki hubungan yang dalam dengan masalah yang 

diajukan oleh peneliti. Subjek penelitian yang digunakan 

sebanyak 7 orang dengan rincian, mengambil 1 Guru SMA 

Semesta, Pak Bernard (26 tahun), 1 Pembina Asrama Putra, Abi 

Wawan (23 tahun), 1 Pembina Asrama Putri,  Abla Fatma (25 

tahun), 2 siswa putra Rizki Zuliansyah (16 tahun) dan Mahdika 

Akbar (16 tahun), 2 siswa Putri Aisyah Rahmatul Lali (15 tahun) 

dan Nurul Muizah (15 tahun). 

b. Informan 

Informan adalah seorang yang dapat memberikan informasi 

guna memecahkan masalah yang diajukan dan diungkap. 

Informan merupakan individu-individu tertentu yang 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


35 
 

 
 

diwawancarai untuk keperluan informasi, yaitu orang yang dapat 

memberikan informasi atau keterangan atau data yang diperlukan 

oleh peneliti. Informan ini dipilih dari orang yang dapat dipercaya 

dan mengetahui tentang kajian dalam skripsi tetapi tidak menjadi 

narasumber kunci dalam penelitian. Informan dalam penelitian ini 

antara lain: Kepala Sekolah SMA Semesta, Muhammad Haris, 

S.E (52 tahun), Pengurus Yayasan Al Firdaus Indonesia, Drs. 

Mafruki, M.pd (49 tahun), Bidang Kurikulum, R. Fatmanto, S.pd 

(31 tahun) dan Karyawan TU SMA Semesta, Bu Marini (27 

tahun). 

2. Sumber data sekunder 

Data dalam penelitian ini selain diperoleh dari sumber 

manusia, maka sebagai bahan tambahan juga diperoleh dari sumber 

tertulis, sebagai berikut; 

a. Sumber Pustaka tertulis dan dokumontasi 

Sumber pustaka tertulis ini digunakan untuk melengkapi 

sumber data informasi, sumber data tertulis ini meliputi kajian-

kajian tentang model pendidikan dan pengasuhan di sekolah 

bertaraf internasional, seperti laporan penelitian ilmiah atau 

skripsi, buku-buku yang sesuai dengan topik dan lain-lain. 

Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui peninggalan 

tulisan berupa arsip-arsip, buku-buku, agenda dan lain-lain 
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sebagai bukti yang menunjukkan peristiwa atau kegiatan yang 

berhubungan dengan penelitian ini.  

Sumber buku yang dimaksud dalam hal ini adalah buku-

buku atau literatur yang berkaitan dengan model pendidikan dan 

pengasuhan di sekolah Bertaraf Internasional. 

b. Foto, denah dan gambar 

 Sekarang ini foto sudah lebih banyak digunakan sebagai 

alat untuk keperluan penelitian kualitatif karena dapat dipakai 

dalam berbagai keperluan. Ada dua kategori foto, yaitu foto yang 

dihasilkan orang di luar peneliti dan foto yang dihasilkan oleh 

peneliti sendiri (pribadi). Foto banyak digunakan bersama-sama 

dengan pengamatan serta saat-saat suatu peristiwa yang bernilai 

sejarah, sosial, ritual, dan kultural. Akan bermanfaat apabila hasil 

penelitian diolah dan dipelajari secara detail dalam foto daripada 

hanya mengalami peristiwa tanpa foto.  

Foto yang digunakan dalam penelitian ini adalah foto 

pribadi yang dihasilkan oleh peneliti sendiri pada saat proses 

observasi dan kegiatan penelitian atau wawancara berlangsung. 

Foto yang dihasilkan peneliti berupa aktivitas atau kegiatan yang 

dilakukan oleh siswa di sekolah dan asrama. Selain foto, dalam 

penelitian ini juga menggunakan peta untuk menggambarkan 

tentang lokasi penelitian. Ada juga denah dan gambar yang akan 

digunakan peneliti dalam menganalisis hasil penelitian ini. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

a. Teknik Observasi 

Observasi atau pengamatan digunakan untuk memperoleh 

gambaran yang tepat mengenai keadaan SMA Semesta Bilingual 

Boarding School, sikap dan perilaku siswa serta situasi-situasi yang 

berkaitan dengan kegiatan di lokasi penelitian. Observasi digunakan 

sebagai metode utama untuk mendapatkan informasi dalam proses 

penelitian. Peneliti dalam melakukan penelitian selama kurang lebih 

satu minggu yaitu mulai tanggal 28 Maret sampai 4 April 2011, dengan 

waktu efektif 7 hari. Hal ini terjadi karena waktu yang digunakan 

hampir berdekatan dengan waktu UAN SMA 2011, sehingga peneliti 

memanfaatkan waktu tersebut. 

Fokus observasi dilakukan terhadap tiga komponen utama, yaitu 

tempat, pelaku, dan aktivitas atau kegiatan. Hal-hal yang diobservasi 

dalam penelitian tentunya tidak terlepas dari beberapa pokok 

permasalahan yang akan dibahas, antara lain profil SMA Semesta 

Bilingual Boarding School meliputi kegiatan belajar mengajar di 

sekolah dan kegiatan di asrama. 

Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting adalah 

mengandalkan pengamatan dan ingatan, akan tetapi untuk 

mempermudah pengamatan dan ingatan maka penelitian ini 

menggunakan: (1) catatan-catatan, (2) alat elektronik seperti kamera 
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digital, (3) pengamatan, (4) pemusatan pada data-data yang tepat, dan 

(5) menambah persepsi atau pengetahuan tentang obyek yang diamati.   

Hal-hal yang dilakukan dalam melakukan observasi adalah selalu 

berusaha hadir di tengah-tengah para siswa yang melakukan interaksi 

antara siswa, keadaan sekolah dan asrama. Pengumpulan data dimulai 

dengan memusatkan perhatian pada kegiatan observasi secara terus 

menerus yaitu mengamati berbagai ragam aktifitas dan memberi 

kesempatan kepada informan untuk mengungkapkan secara bebas 

tentang pengalaman-pengalamannya. 

Demi mendapatkan kemurnian data, peneliti berusaha tampil 

sesuai dengan keadaan yang ada di sekolah. Data yang diperoleh dari 

observasi langsung berupa perincian atau data deskriptif, setelah 

menjalin hasil hubungan dengan para pelaku atau orang-orang yang 

berhubungan dengan model pendidikan dan pengasuhan di sekolah, dan 

mendapatkan data yang sesuai barulah secara bertahap peneliti 

melakukan penulisan hasil pengamatan ke dalam bentuk skripsi. 

Penelitian ini dilakukan dengan cara: (1) melihat dan mengamati 

sendiri kemudian mencatat sikap dan perilaku serta kejadian 

sebagaimana adanya, dan (2) mencatat peristiwa dalam situasi yang 

berkaitan dengan pengetahuan yang langsung diperoleh dari data yang 

dilihat. Dengan kata lain bahwa dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan alat atau teknik pengumpulan data berupa observasi non 

participatory. 
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b. Teknik Wawancara 

Wawancara dalam hal ini dilakukan dalam bentuk wawancara 

terstruktur dan wawancara bebas. Wawancara terstruktur dilakukan 

untuk memperoleh data tentang gambaran identitas dan latar belakang 

informan. Wawancara bebas dilakukan agar informan tidak merasa 

tegang ketika proses wawancara berlangsung sehingga informan dapat 

mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan informasi penting. Hal-

hal yang dilakukan peneliti dalam melakukan wawancara adalah 

mempersiapkan beberapa persoalan  antara lain: 

1) Seleksi individu untuk diwawancarai 

2) Pendekatan orang yang telah diseleksi untuk diwawancarai 

3) Pengembangan suasana lancar dalam wawancara serta usaha-usaha 

untuk menimbulkan pengertian dan bantuan sepenuhnya dari orang 

yang akan diwawancarai. 

Dalam pelaksanaan pengumpulan data di lapangan, digunakan 

metode wawancara mendalam. Proses wawancara dilakukan pada saat 

berada di sekolah, dan pada waktu yang tidak mengganggu proses 

belajar mengajar. Alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan 

wawancara antara lain pedoman wawancara. Pedoman wawancara 

digunakan agar memudahkan memfokuskan perhatian dalam 

pengumpulan data. 

Pertanyaan yang ditanyakan pada informan meliputi interaksi 

dengan siswa lain, cara berkomunikasi, sikap dan perilaku yang 
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ditunjukkan dan pembelajaran dalam kelas. Wawancara yang dilakukan 

antara tanggal 28 Maret sampai 4 April 2011 kepada subjek penelitian 

dan informan, berikut rinciannya: 

Tabel 2. Data waktu wawancara 

No. Nama Status Waktu 
1. Muhamad Haris, S.E Kepala Sekolah 28 Maret 2011 
2. Ahmad Bernard, S.E Guru 28 Maret 2011 
3. Teguh Setiawan Pembina asrama 

putra 
28 Maret 2011 

4. Marini, A.Md TU/ sekretaris 29 Maret 2011 
5. Rizki Zuliansyah Siswa putra 1 April 2011 
6. Mahdika Akbar Siswa Putra 1 April 2011 
7. Aisyah Rahmatul Laili Siswa Putri 1 April 2011 
8. Nurul Muizah Siswa Putri 1 April 2011 
9. Drs. Mafrukhi, M,pd Pengurus 

Yayasan 
2 April 2011 

10. Fatma Pembina Asrama 
Putri 

16 April 2011 

11. R. Fatmanto, S.pd Guru  11 Mei 2011 
Sumber: hasil wawancara peneliti tahun 2011 

Untuk mendukung keberhasilan wawancara, peneliti 

menggunakan peralatan tertulis untuk mencatat informasi dari 

narasumber, selain itu juga didukung dengan alat perekam untuk 

mempermudah dalam pengumpulan data. Alat yang digunakan untuk 

melakukan kegiatan wawancara antara lain yaitu pedoman wawancara, 

dan block note. Pedoman wawancara digunakan agar memudahkan 

peneliti memfokuskan perhatian dalam pengumpulan data, sedangkan 

block note digunakan agar data yang dikumpulkan tidak tercecer dan 

terlupakan. 
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c.  Dokumentasi 

Dokumentasi dalam hal ini berupa arsip-arsip yang diperlukan 

antara lain arsip yang berhubungan langsung dengan aktivitas para 

siswa. Arsip tersebut diperoleh dari pihak sekolah, berita atau artikel di 

media massa yang memuat tentang SMA Semesta Bilingual Boarding 

School serta pihak-pihak lain yang berhubungan dengan masyarakat 

siswa SMA Semesta Bilingual Boarding School. 

F. Validitas Data 

Dalam penelitian ini, untuk menjamin validitas data yang telah 

diperoleh, akan digunakan teknik triangulasi data. Teknik triangulasi 

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data tersebut (Moleong, 2006:330). Sedangkan 

menurut Nasution (2003:115) triangulasi merupakan teknik pemeriksaan 

kebenaran suatu data dengan cara membandingkan dengan data yang 

diperolah dari sumber lain, pada fase penelitian lapangan, pada waktu 

yang berlainan. Triangulasi bukan sekedar mengetest kebenaran data dan 

bukan untuk mengumpulkan berbagai ragam data, melainkan juga suatu 

usaha untuk melihat dengan lebih tajam hubungan antar berbagai data agar 

mencegah kesalahan dalam analisis data. Selain itu dalam triangulasi dapat 

ditemukan perbedaan informasi yang dapat merangsang pemikiran peneliti 

lebih mendalam lagi. Dalam penelitian ini akan digunakan triangulasi 

sumber dan triangulasi metode. 
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a. Triangulasi dengan sumber 

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh 

melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif 

(Moleong, 2006:330). Ketika diperoleh data dari informan dalam 

waktu dan keadaan yang berbeda, maka kemungkinan besar data 

yang diperoleh akan berbeda pula. Maka dari itu memerlukan 

triangulasi sumber. 

b. Triangulasi Metode 

Triangulasi dengan metode dapat dilakukan dengan dua 

strategi yaitu mengecek derajat kepercayaan penemuan hasil 

penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan 

derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang 

sama. 

Dengan menggunakan teknik triangulasi, maka akan diperoleh 

hasil penelitian yang benar-benar mengetahui tentang model 

pendidikan dan pengasuhan di sekolah bertaraf internasional. 

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan penggunaan sumber 

berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda, dalam hal ini akan diperoleh dengan jalan : 
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1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

Mengamati keadaan, suasana dan kenyataan yang ada di SMA 

Semesta secara langsung, kemudian dibandingkan dengan data hasil 

wawancara para narasumber untuk mencocokkan data yang diperoleh 

peneliti guna memperoleh hasil penelitian yang valid. 

2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi. 

Wawancara pada waktu dan tempat yang berbeda ternyata 

menghasilkan beberapa jawaban yang agak berbeda. Hasil wawancara 

dengan siswa ketika dilakukan pada saat banyak orang, membuat 

siswa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kurang 

terbuka. Namun, lain halnya ketika peneliti melakukan wawancara di 

suatu tempat yang terbuka dengan kondisi antara peneliti dan siswa 

sambil duduk santai berdua, ternyata siswa lebih terbuka menjawab 

pertanyaan yang diajukan oleh peneliti secara lebih mendetail. 

3) Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang-orang tentang 

situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 

4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan, menengah atau tinggi, orang yang berada dan orang 

pemerintahan. 

5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 
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Pada penelitian ini juga menyertakan metode dokumentasi yang 

salah satunya berupa arsip-arsip data yang diperoleh dari SMA 

Semesta Bilingual Boarding School. Hasil wawancara dengan kepala 

sekolah dilakukan perbandingan dengan dokumen-dokumen yang 

berkaitan, untuk mendapatkan data yang valid. 

G.  Prosedur Penelitian 

Untuk memudahkan penelitian di lapangan, dilakukan desain 

prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini mengacu pada tahap 

penelitian secara umum menurut Moleong (2006:127-148) yang terdiri 

atas tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis data. 

1. Tahap pra-lapangan  

Ada enam tahap kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti 

dalam tahapan ini ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu 

dipahami, yaitu etika penelitian lapangan. 

a.  Menyusun rancangan penelitian 

 Sebelum penelitian dimulai, maka peneliti membuat 

rancangan penelitian atau berupa proposal penelitian untuk 

mengarahkan proses penelitian dari awal hingga akhir. 

b. Memilih lapangan penelitian 

 Terkait dengan penelitian mengenai Model pendidikan dan 

pengasuhan di Sekolah Bertaraf Internasional, maka lokasi yang 

dijadikan sebagai lapangan penelitian ini adalah kampus SMA 

Semesta yang merupakan lokasi dimana proses pendidikan dan 
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pengasuhan dilakukan yaitu di kecamatan Gunung Pati. Semua 

komponen atau data yang dibutuhkan dalam penelitian ada di 

Kampus SMA Semesta. 

c. Mengurus perijinan 

 Sebelum masuk ke lapangan penelitian, maka peneliti 

mempersiapkan surat ijin penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Semarang yang ditujukan kepada kepala 

Sekolah SMA Semesta Bilingual Boarding School. 

d. Menjajaki dan menilai keadaan lapangan 

 Peneliti sudah mempunyai gambaran umum tentang lokasi 

penelitian melalui orang dalam tentang situasi dan kondisi 

lapangan dan membaca dari kepustakaan, sehingga sangat 

membantu penjajakan lapangan bagi peneliti untuk mengenal 

segala unsur mengenai lokasi penelitian dan membuat peneliti 

mempersiapkan diri, mental, maupun fisik, serta menyiapkan 

perlengkapan yang diperlukan. Pengenalan lapangan dimaksudkan 

pula untuk menilai keadaan, situasi, latar, dan konteksnya, apakah 

terdapat kesesuaian dengan masalah apabila dikaitkan dengan 

teori struktural fungsional dari Talcoot Parson seperti yang 

digambarkan dan dipikirkan sebelumnya oleh peneliti dalam 

rancangan penelitian. 

e. Memilih dan memanfaatkan narasumber 
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 Orang-orang yang dijadikan narasumber dalam penelitian 

ini adalah orang yang mendukung penelitian dalam pengumpulan 

data, diantaranya yaitu Guru, Pembina asrama, siswa, kepala 

sekolah, pengurus yayasan dan karyawan TU. Pemanfaatan 

narasumber bagi peneliti adalah agar dalam waktu yang relatif 

singkat, banyak informasi yang terjaring, informan dimanfaatkan 

untuk berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan suatu 

kejadian yang ditemukan dari narasumber lain. 

f. Menyiapkan perlengkapan penelitian 

 Penelitian ini, peneliti tidak hanya menyiapkan 

perlengkapan fisik, tetapi segala macam perlengkapan penelitian 

yang diperlukan. Diantaranya, sebelum penelitian dimulai, 

membuat surat izin mengadakan penelitian dan kontak dengan 

lokasi yang menjadi lapangan penelitian melalui orang yang 

dikenal sebagai penghubung dan secara resmi dengan surat. 

Perlengkapan yang dipersiapkan ketika penelitian adalah alat tulis 

seperti buku catatan, bulpen, map dan klip, juga alat perekam  

seperti kamera foto (camera digital). 

2. Tahap pekerjaan lapangan 

Uraian tentang tahap pekerjaan lapangan dibagi atas tiga bagian, 

yaitu: 
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a.  Memahami latar penelitian dan persiapan diri 

Peneliti perlu memahami adanya latar terbuka dan latar 

tertutup. Pada saat peneliti di latar tertutup, maka yang dilakukan 

adalah pengamatan. Begitu halnya pada saat meneliti tentang 

model pendidikan dan pengasuhan di sekolah bertaraf 

internasional. Sedangkan ketika di latar terbuka, peneliti dapat 

melakukan wawancara dengan narasumber yang mendukung 

penelitian. 

Persiapan diri sebelum melakukan penelitian adalah persiapan 

mental dan fisik, serta etika dan penampilan dengan 

menyesuaikan tata norma yang ada di SMA Semesta, mengetahui 

waktu yang tepat mengadakan penelitian, sehingga peneliti dapat 

memanfaatkan waktu penelitian secara efektif dan efisien. 

b. Memasuki lapangan 

Ketika memasuki lapangan, peneliti mengikuti tata norma 

yang berlaku serta menjalin keakraban dengan para guru, para 

siswa, dan para Pembina asrama sehingga pihak dari SMA 

Semesta lebih terbuka menerima kehadiran peneliti dan lebih 

optimal dalam membantu proses pengumpulan data yang peneliti 

butuhkan. 

c. Berperan serta sambil mengumpulkan data 

Saat mengumpulkan data, peneliti turut berpartisipasi dalam 

kegiatan di sekolah serta mengamati hal-hal yang terjadi terkait 
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dengan objek penelitian. Hal ini dilakukan untuk membandingkan 

jawaban para narasumber dengan kondisi sebenarnya pada saat 

mengadakan kegiatan di sekolah yang peneliti amati. Data yang 

peneliti peroleh dari berbagai sumber di lapangan setiap harinya 

dirangkai dan diuraikan secara jelas oleh peneliti dalam catatan 

hasil penelitian. 

Tahap analisis data meliputi pengkajian teori, menemukan dan 

merumuskan tema utama. Setelah penelitian di lapangan, hasil 

penelitian dianalisis dengan teori dan metode yang berkaitan 

dengan penelitian ini. Untuk penelitian mengenai model 

pendidikan dan pengasuhan di sekolah bertaraf internasional dan 

dengan metode triangulasi. 

H. Analisis Data 

Bogdan dan Biklen (dalam Moleong 2006:248) mengemukakan 

bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi 

satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan 

pola, mengemukakan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

Analisis data dilakukan agar proses penyusunan data yang diperoleh 

dalam penelitian dapat ditafsirkan. Metode analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik deskriptif 

analisis kualitatif, dimana dalam hasil penelitian digambarkan keadaan 
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atau fenomena yang diperoleh, kemudian menganalisis dalam bentuk 

kata-kata untuk memperoleh kesimpulan. 

Penelitian ini menggambarkan segala temuan-temuan atau suatu 

peristiwa yang terjadi dan dilihat maupun yang didapatkan di lapangan, 

baik itu dari pengamatan secara langsung ataupun hasil wawancara dalam 

bentuk kata-kata, selanjutnya akan menganalisisnya dengan data yang 

telah didapatkan dalam penelitian tersebut. 

Penelitian ini menggunakan analisis berdasarkan analisis 

kontekstual yang digunakan untuk menganalisis data sesuai dengan 

konteks di mana data diperoleh atau data itu ada. Selain itu juga 

mengunakan analisis data kualitatif dari Miles (1992:16) yang terdiri dari 

tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu yang meliputi 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

Dimana dalam rangkaian ketiga alur tersebut akan digabungkan oleh 

peneliti dengan analisis menggunakan pendekatan teori yang digunakan 

dalam analisis penelitian ini adalah analisis dengan teori struktural 

fungsional dari Talcot Parsons dan teori sosialisasi dari Berger yaitu 

dengan melihat model pendidikan dan pengasuhan di sekolah bertaraf 

internasional.  

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, membuat yang tidak perlu dan mengorganisasikan data 

dengan cara sedemikian rupa sehingga, memudahkan peneliti dalam 

menarik simpulan atau verifikasi. 
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Penyajian data peneliti lakukan dengan memberikan sekumpulan 

informasi yang tersusun rapi sehingga dapat ditarik suatu simpulan. Data 

yang disajikan sesuai dengan apa yang diteliti maksudnya penelitian 

dibatasi hanya pada model pendidikan dan pengasuhan di sekolah bertaraf 

internasional 

”Penarikan simpulan atau verifikasi adalah tinjauan ulang pada 

cacatan di lapangan atau simpulan dapat ditinjau sebagai makna yang 

muncul dari data yang harus di uji kebenarannya, kekokohannya yaitu 

merupakan validitasnya” (Miles, 1992:19). Kesimpulan dalam penelitian 

merupakan peninjauan ulang dari catatan yang diperoleh peneliti di 

lapangan, dan kemudian data tersebut diinterpretasikan kembali melalui 

pandangan peneliti, selanjutnya untuk ditarik suatu kesimpulan. 

Kesimpulan dari data-data yang terkumpul untuk dijadikan bahan 

pembahasan yaitu tentang model pendidikan dan pengasuhan di sekolah 

bertaraf internasional 

Pada tahap ini, peneliti mulai memberikan makna atas data yang 

diperoleh di lapangan. Dengan adanya pemberian makna tersebut maka 

diperoleh pula temuan-temuan umum yang berkaitan dengan model 

pendidikan dan pengasuhan di sekolah bertaraf internasional. 

Ketiga alur kegiatan analisis data kualitatif dapat dilihat pada 

gambar sebagai berikut: 
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Komponen-kompunen analisis data model interaktif (Miles, 1992; 19) 

Bagan 02. Alur Kegiatan Analisis Data Kualitatif 

Berdasarkan Bagan 2 di atas, jika diterapkan dalam penelitian ini 

berarti data dikumpulkan dari informan tentang model pendidikan dan 

pengasuhan di sekolah bertaraf internasional. Setelah itu proses 

penyeleksian data, dalam hal ini dilakukan penyederhanaan keterangan 

yang ada. Data yang disederhanakan kemudian dikelompokkan secara 

terpisah, setelah proses pengelompokkan, kemudian diadakan analisis 

melalui teori struktural fungsional oleh Talcot Parson, data tersebut 

kemudian disajikan secara rapi dan tersusun sistematis sehingga dapat 

ditarik kesimpulan. Untuk menarik kesimpulan data yang sudah tersusun 

rapi dan sistematis disajikan dalam bentuk kalimat yang difokuskan pada 

kajian pendidikan tentang Model pendidikan dan pengasuhan sekolah 

bertaraf internasional di SMA Semesta Bilingual Boarding School 

Semarang. 

 

 

 

 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data 

Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Penyajian Data 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A.   Profil SMA Semesta Bilingual Boarding School 

1. Sejarah SMA Semesta Bilingual Boarding School 

SMA Semesta Bilingual Boarding School Semarang berada di 

jalan raya Gunung Pati KM 5 Semarang. SMA Semesta merupakan 

sekolah bertaraf internasional berasrama yang menerapkan sistem 

pendidikan berkualitas internasional. SMA SEMESTA adalah sekolah 

unggulan yang didirikan oleh Yayasan Al-Firdaus Indonesia yang 

bekerjasama dengan Assosiasi Pasiad Turki. Yayasan Al Firdaus 

bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial sejak tahun 1990, yang 

meletakkan fondasi pembangunan menuju Indonesia baru dengan 

melalui pendidikan yang berwawasan internasional dan berahlak mulia 

untuk generasi bangsa dari berbagai etnis, ras dan agama. 

Dalam rangka mewujudkan cita-cita, pada tanggal 3 Mei 1999 

melalui MoU (Memorandum of Understanding) Yayasan Al Firdaus 

bekerjasama dengan Assosiasi Pasiad Turki yang telah berpengalaman 

dalam bidang pendidikan dengan kesuksesannya di berbagai sekolah 

seluruh dunia. Pasiad merupakan singkatan dari Pacific Countries 

Social and Economic Solidarity Association. Lembaga-lembaga 

Assosiasi Pasiad Turki tersebar di kawasan Asia Pasifik dan beberapa 

di Amerika, Eropa, dan Australia. Dengan perpaduan sistem 

pendidikan negara setempat, sekolah-sekolah kerjasama Assosiasi 
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Pasiad Turki menduduki rangking teratas dengan memenangkan 

olimpiade-olimpiade internasional di bidang Science, Matematika dan 

Lingkungan. 

Pemikiran yang melatarbelakangi terbentuknya SMA Semesta 

adalah ingin membuat model pendidikan berbasis akademik yang 

berkualitas internasional dan bimbingan terpadu. Sehubungan dengan 

latar belakang sekolah ini, menurut pengurus yayasan Al Firdaus 

Indonesia adalah sebagai berikut; 

“Terbentuknya Al Firdaus merupakan awal dari keinginan Pak Haji 
Suwanto yang ingin membuat pondok pesantren seperti pondok 
pesantren Gontor. Karena banyak kendala untuk membuat sebuah 
pondok pesantren, pada tahun 1990, salah satu anggota Al Firdaus 
memiliki kenalan dengan Pak Abdul Kareem Tursam yang berada 
di UNDIP. Beliau merupakan salah satu anggota dari Asosiasi 
Pasiad Turki yang berjalan dalam ranah pendidikan. Kemudian 
melalui studi banding ke Turki, adanya visi dan misi yang sama 
maka MoU terbentuk, salah satunya adalah terbentuknya SMA 
Semesta. Hal tersebut direalisasikan dengan pembangunan gedung 
dan lain sebagainya yang semuanya dibiayai oleh Passiad. Karena 
prestasi yang diraih siswa SMA Semesta dari dalam maupun 
internasional dalam bidang akademik. SMA Semesta berkembang 
hingga saat ini, hal ini juga ada karena kepercayaan dari 
masyarakat.”(wawancara dengan Bapak Mafruki, salah satu 
pengurus yayasan Al Firdaus Indonesia, 2 April 2011). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kampus SMA Semesta Bilingual Boarding School, 
Gunung Pati (dok. Pribadi) 
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Al Firdaus berkomitmen pada pendidikan untuk memajukan dan 

sebagai bentuk pengabdian terhadap perkembangan pendidikan di 

Indonesia. Keuntungan dari kerjasama ini adalah memajukan 

pendidikan di Indonesia yang berkualitas dan berakhlak. Asosiasi 

Passiad Turki yang mengurusi manajemen pendidikan di SMA 

Semesta, sekaligus bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar. SMA Semesta menjadi pelaksana apa yang telah 

menjadi kesepakatan bersama tersebut. 

Secara berkala yaitu 5 tahun sekali akan dilakukan kontrol dari 

pihak Asosisasi Passiad Turki dalam hal pelaksanaan pendidikan di 

SMA Semesta, sekaligus peninjauan ulang dari MoU yang telah 

disepakati bersama sebelumnya. Hal tersebut dilakukan untuk 

mengetahui sejauhmana proses pendidikan berjalan dengan baik. 

Sedangkan Yayasan Al Firdaus Indonesia menjadi legitimasi atau 

persetujuan apa yang akan menjadi keputusan dari SMA Semesta. 

SMA Semesta sendiri menjalankan operasional pendidikan secara 

keseluruhan, tentunya Karena SMA Semesta merupakan salah satu 

lembaga pendidikan.  

SMA Semesta yang merupakan sekolah swasta dan merupakan 

hasil dari adanya kesepakatan bersama antara Al Firdaus Indonesia dan 

Asosiasi Passiad Turki. SMA Semesta yang juga sekolah berasrama ini 

memberikan pilihan pendidikan kepada masyarakat untuk 

mendapatkan pendidikan yang berkualitas internasional. SMA Semesta 
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memberikan pendidikan yang terbaik untuk para siswa, melalui 

pendidikan berasrama ini pula akan membentuk siswa yang berkualitas 

dan berakhlak. 

2. Visi, Misi dan Tujuan SMA Semesta Bilingual Boarding School 

Suatu lembaga dalam membentuk suatu fondasi yang berjalan di 

ranah pendidikan, harus mempunyai syarat-syarat tertentu. Syarat- 

syarat tersebut dapat berupa fisik maupun non fisik. Salah satu syarat 

yang non fisik adalah adanya visi, misi dan tujuan dari suatu lembaga. 

Dalam hal ini adalah lembaga pendidikan, salah satu dari lembaga 

pendidikan  itu sendiri adalah sekolah. 

 Sekolah harus mempunyai visi, misi dan tujuan untuk 

menjalankan kegiatan, kegiatan yang dimaksud adalah proses 

pendidikan atau kegiatan belajar mengajar. SMA Semesta memiliki 

Visi dan Misi yaitu unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, 

berakhlak mulia dan berakar budaya Indonesia. Menjadi pusat 

pendidikan berkualitas, yang menyelaraskan IPTEK, budi pekerti dan 

budaya luhur bangsa. 

Sebagai wahana untuk mendidik dan mengajarkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi agar dapat menopang kehidupan dunia ini 

dengan penuh kejujuran, ketundukkan kepada yang maha kuasa serta 

menjaga kelestarian alam ini dengan penuh keseimbangan. Tujuan 

yang diberikan dalam membantu membangun pendidikan di Indonesia 

ini, merupakan hasil kerjasama dengan Yayasan Al Firdaus Indonesia 
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dan Asosiasi Pasiad Turki. Sekolah yang diharapkan mampu bersaing 

di ranah pendidikan internasional dengan banyak mengikuti kompetisi 

Internasional maupun Nasional. 

Visi, misi dan tujuan yang telah dicanangkan oleh SMA Semesta 

tersebut menjadi dasar dalam menjalankan tugas sebagai sekolah 

bertaraf internasional. Hal ini juga akan memberikan arah dan maksud 

berdirinya sekolah ini. Masyarakat menjadi paham kemana arah suatu 

lembaga pendidikan ini terbentuk dan berjalan. Visi, misi dan tujuan 

dari SMA Semesta ini sangat penting diketahui dimana masyarakat 

sekarang ini masih rancu terhadap keberadaan sekolah bertaraf 

internasional di Indonesia. Hal ini menjadikan masyarakat mengetahui 

secara jelas posisi SMA Semesta dalam pendidikan di Indonesia. 

Visi, misi dan tujuan SMA Semesta secara simbolis dituangkan 

dalam lambang atau logo dari SMA Semesta yang memiliki arti 

sebagai berikut; 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Logo SMA Semesta Bilingual Boarding School 
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a. Globe dunia menunjukkan alam semesta di mana manusia 

hidup dan berpijak yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha 

Kuasa. 

b. Dua buah bendera Indonesia-Turki yang bentuk buku 

menunjukkan bahwa SMA Semesta Bilingual Boarding School 

merupakan Lembaga Pendidikan hasil kerjasama dua Negara 

Indonesia-Turki dalam bidang pendidikan (bentuk buku). 

c. Gambar pena menunjukkan bahwa lambang ilmu adalah 

bullpen (kalem: bahasa Turki). Ilmu pengetahuan dan teknologi 

diajarkan kepada manusia dengan perantara kalem. 

d. Nama Semesta secara harfiah adalah alam semesta yang 

menunjukkan kekuasaan alam jagad raya. 

e. Secara filosofi logo Semesta menunjukkan cita-cita dan visi 

serta misi exsistensi Lembaga Pendidikan Bilingual Boarding 

School sebagai wahana untuk mendidik dan mengajarkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi agar dapat menopang kehidupan 

dunia ini dengan penuh kejujuran, ketundukkan kepada Yang 

Maha Kuasa serta menjaga kelestarian alam ini dengan penuh 

keseimbangan. 

Selain visi, misi dan tujuan, terdapat peraturan yang telah dibuat 

SMA Semesta. Peraturan-peraturan ini ditujukan pada siswa untuk 

diterapkan dalam kegiatan siswa sehari-hari di sekolah guna meraih 

hasil yang maksimum dalam proses belajar mengajar. Peraturan 
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sekolah ini meliputi peraturan yang berhubungan dengan tingkah laku 

siswa adalah sebagai berikut; 

a. Siswa-siswa harus saling menghormati dan bertoleransi dengan 

siswa yang lain dan staf sekolah walaupun ada perbedaan 

pendapat, suku dan agama.  

b. Siswa-siswa bertingkah laku yang sopan dengan siswa lain, 

orang tua, tamu dan staf sekolah. 

c. Siswa-siswa harus menyapa staf sekolah dan tamu kapanpun 

dan dimanapun. 

d. Siswa-siswa harus mentaati peraturan mengenai kelengkapan 

seragam sekolah. 

e. Siswa-siswa harus mempunyai rambut yang pendek dan rapi 

dimana panjangnya tidak melebihi kerah baju.  

f. Siswa-siswa harus berada di sekolah tepat jam 07.00, bagi 

siapa saja yang terlambat dilarang mengikuti pelajaran.  

g. Siswa-siswa wajib mengikuti semua proses belajar mengajar.  

h. Siswa-siswa terlibat di dalam program-program kegiatan 

ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakat masing-masing.  

i. Siswa-siswa harus memberitahukan sebelumnya jika tidak 

masuk sekolah.  

j. Siswa-siswa harus meminta ijin pada guru kelas dan guru piket 

yang ditanda tangani oleh kepala sekolah jika ingin 
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meninggalkan pelajaran dikarenakan sakit atau kepentingan 

mendadak lainnya.  

k. Siswa-siswa mengikuti organisasi intra sekolah yang disahkan 

oleh kepala sekolah.  

l. Siswa-siswa harus mentaati 7K (keamanan, kebersihan, 

kerapian, kekeluargaan, kedisiplinan dan kesehatan).  

m. Siswa-siswa wajib membayar uang sekolah paling lambat tgl 

10 setiap bulannya.  

n. Siswa-siswa wajib mengikuti upacara bendera.  

o. Siswa-siswa dan orang tua harus menghadiri undangan sekolah.  

p. Siswa-siswa harus mentaati peraturan sekolah.  

q. Siswa-siswa harus menjaga peralatan atau perlengkapan 

sekolah dan bertanggung jawab jika ada yang hilang. 

Peraturan di atas sekaligus akan membantu berjalannya visi, misi 

dan tujuan yang telah dibuat oleh SMA Semesta. Memberikan batasan-

batasan yang diberikan dalam melaksanakan proses pendidikan. 

Peraturan yang telah dibuat dengan melihat situasi dan kondisi sekolah 

diharapkan dipatuhi oleh seluruh komponen sekolah, dalam hal ini 

SMA Semesta Bilingual Boarding School. 

3. Struktur Organisasi Sekolah Semesta Bilingual Boarding School 

Sekolah Semesta merupakan hasil kerjasama antara Yayasan Al 

Firdaus Indonesia dengan Asossiasi Pasisiad Turki. Struktur organisasi 

yang dimiliki Sekolah Semesta berbeda dengan sekolah lain, hal ini 
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karena sekolah Semesta menaungi dua jenjang sekolah, yatu SMP dan 

SMA Semesta. Struktur organisasi dibuat dengan memasukkan 

struktur organisasi SMP dan SMA Semesta dalam satu struktur 

organisasi sekolah Semesta. Sehingga sekolah Semesta memiliki 

struktur organisasi sebagai berikut; 

 
Bagan 03. Bagan Struktur Organisasi Sekolah Semesta 

Struktur organisasi sekolah yang dibuat oleh Yayasan Al Firdaus 

Indonesia di atas menunjukkan bahwa SMP dan SMA Semesta berada 
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di bawah naungan dan merupakan tanggung jawab bersama. Artinya 

antara Yayasan Al Firdaus Indonesia dan Asosiasi Passiad Turki masih 

memiliki hak dan kewajiban dalam proses berjalannya pendidikan di 

SMP dan SMA Semesta. Dari bagan struktur organisasi sekolah 

tersebut, antara sekolah dan asrama memiliki tanggung jawab yang 

berbeda-beda. Sekolah dipimpin oleh kepala sekolah dan asrama 

dipimpin oleh kepala bimbingan. 

Hubungan antara struktur organisasi SMP dan SMA Semesta 

memiliki posisi tersendiri dalam Sekolah Semesta. Posisi yang 

dimaksud adalah berjalannya posisi struktur SMP dan SMA Semesta. 

Keduanya memiliki tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan 

jenjang sekolahnya yaitu SMP dan SMA. Namun keduanya tetap 

dalam satu naungan yaitu Al Firdaus Indonesia dan Assosiasi Passiad 

Turki.  

Secara khusus mengenai struktur organisasi di sini akan dilihat 

pada struktur organisasi SMA Semesta. SMA Semesta yang 

menjalankan pendidikan dan pengasuhan yang nantinya akan melebur 

menjadi satu dalam berjalannya waktu. Hak dan kewajiban dari semua 

komponen dalam bagan tersebut akan menjadi kontrol atau kendali 

dalam berjalannya pendidikan di SMA Semesta. 
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4. Profil Guru SMA Semesta Bilingual Boarding School 

SMA Semesta memiliki guru yang berasal dari luar negeri dan 

dalam negeri atau Indonesia. Tenaga pengajar yang berasal dari luar 

negeri, dibiayai langsung oleh Asosiasi Passiad Turki. Sedangkan 

tenaga pengajar dari Indonesia sendiri akan dibiayai oleh pihak SMA 

Semesta sendiri.  

Berikut ini adalah daftar guru yang berasal dari luar negeri: 
 

Tabel 3. Daftar Guru SMA Semesta dari Luar Negeri 

No Nama Guru Pelajaran 
1 Teccedin Matematika 
2 Yassin Bektas Matematika 
3 Arzu Yimas Fisika 
4 Zafer Kulac Biologi 
5 Hamzah Karadag Kimia 
6 Bahtiar Pulatov Computer 
7 Azmat Bahasa Inggris 
8 Seyith Arslan Bahasa Inggris 
9 Zulfiye Bahasa Inggris 
10 Yavuz Bahasa Turki 
11 Mustafa Ozgul Bahasa Turki 
12 Koksal Krasah Bahasa Turki 
13 Aichurok Bahasa Turki 
14 Hacer Karadag Bahasa Turki 

 Sumber: Data SMA Semesta 

Guru yang berasal dari luar negeri yaitu sebanyak 14 guru 

memiliki jenjang pendidikan S2, sedangkan guru yang berasal dari 

Indonesia yaitu 31 guru memiliki jenjang pendidikan S1 sesuai bidang 

mata pelajaran yang diampu. Dengan jumlah guru yang memiliki 

jenjang pendidikan S2 telah memenuhi kriteria sebagai sekolah 

bertaraf internasional yaitu 30% guru yang memiliki jenjang 

pendidikan S2. 
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SMA Semesta memiliki MGMP tersendiri di luar MGMP secara 

umum. Artinya SMA Semesta mengadakan MGMP di lingkungan 

SMA Semesta, hal ini karena kurikulum yang digunakan merupakan 

perpaduan antara kurikulum Indonesia dengan kurikulum Internasional 

yang berbeda dengan sekolah lain. Setiap guru mata pelajaran yang 

sama akan berada di satu tempat yang sama. Salah satu guru akan 

dipilih sebagai ketua untuk mengkoordinir guru mata pelajaran yang 

sama tersebut. MGMP ini diikuti seluruh staf pengajar di SMA 

Semesta, pengurus Yayasan Al Firdaus Indonesia dan perwakilan 

Asosiasi Passiad Turki. 

Hal ini dilakukan untuk membahas materi yang akan digunakan 

di SMA Semesta. MGMP ini sangat penting karena untuk menentukan 

posisi pendidikan di SMA Semesta yang merupakan pendidikan 

bertaraf internasional yang diadaptasi dari kurikulum internasional 

dengan kurikulum nasional. Sedangkan untuk MGMP yang 

diselenggarakan oleh Guru se-Semarang, SMA Semesta juga 

mengikuti yaitu guru mata pelajaran yang termasuk mata pelajaran 

UAN seperti Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Fisika 

dan Kimia.  

  Berikut ini adalah daftar guru yang mengajar di SMA Semesta 

yang berasal dari Indonesia: 
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Tabel 4. Daftar Guru SMA Semesta yang Berasal dari Indonesia 

No Nama Guru Pelajaran 
1 Moh Haris Agama 
2 Ahmad Bernardi Agama 
3 R. Fatmanto Agama 
4 Ida Verawati Agama 
5 Alfiah Bahasa Indonesia 
6 Jumiko Bahasa Indonesia 
7 Nervi Bahasa Indonesia 
8 Bivit Bahasa Indonesia 
9 Armandu Kuncoro Matematika 
10 Hamzah Matematika 
11 Fitria R Matematika 
12 Ahmad Nurani Fisika 
13 Estika  Fisika 
14 Irvani  Fisika 
15 Mike Dewi Biologi  
16 Dwi Eldina Biologi 
17 Imam Husna N Kimia  
18 Indah  Kimia 
19 Alvien Baktiar Bahasa Inggris 
20 Bayu Ariadi Bahasa Inggris 
21 Irham Niarsih Bahasa Inggris 
22 Iin Sarkiah Bahasa Inggris 
23 Saleha Parakitri Bahasa Inggris 
24 Esma Ozqul Bahasa Inggris 
25 Laila Al Hikmah Bahasa Inggris 
26 Ike Bahasa Inggris 
27 Cahyo  Sejarah  
28 Susan A Sosiologi dan Geografi  
29 Erma Yunani Kewarganegaraan 
30 Budi Prasetyo Olah Raga 
31 Artilerianna Putri Olah Raga 
32 Satrio  Musik 

 Sumber; Data SMA Semesta 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sedikitnya guru 

dan jam pelajaran ilmu sosial seperti sosiologi, sejarah, geografi dan 

kewarganegaraan di SMA Semesta, memberikan suatu persepsi atau 

anggapan bahwa sekolah bertaraf internasional lebih menitikberatkan 
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pada ilmu alam atau sains dalam kurikulumnya. Salah satunya adalah 

SMA Semesta ini, jam mata pelajaran ilmu alam atau sains lebih 

banyak dibanding ilmu sosial. 

Jam pelajaran di luar sekolah juga diintensifkan untuk ilmu alam 

atau sains. Apalagi SMA Semesta merupakan salah satu SMA yang 

sering mendapatkan prestasi olimpiade internasional di ilmu alam atau 

sains. Sehingga wajar ketika ilmu alam lebih dipadatkan dibanding 

ilmu sosial. Sedangkan mata pelajaran bahasa Jawa di SMA Semesta 

tidak dimasukkan ke dalam jam pelajaran, namun sebagai pilihan 

ekstrakurikuler.  

Guru ketika mengajar di kelas hampir sama dengan guru di 

sekolah lain dalam mengajar. Hal yang membedakan adalah  

penggunaan bahasa Inggris secara penuh dalam mata pelajaran Sains, 

Matematika dan Komputer. Untuk mata pelajaran lain akan 

disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Namun, karena ada 

guru yang berasal dari luar negeri, penyampaian materi atau 

pembelajaran yang diberikan semuanya menggunakan bahasa Inggris, 

termasuk buku referensi yang digunakan dalam pembelajaran adalah 

bahasa Inggris. Hal tersebut menjadikan SMA Semesta sebagai 

sekolah Bilingual. 
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 Gambar 3. Salah Satu Guru yang Berasal dari Turki sedang 
Mengajar di Kelas (dok. Semesta) 

Pembagian tugas guru yang berasal dari dalam dan luar negeri 

yaitu guru yang berasal dari luar negeri memiliki tugas untuk 

mengampu mata pelajaran yang sering mengikuti olimpiade nasional 

ataupun internasional, dengan jam pelajaran yang lebih banyak 

dibanding guru dari dalam negeri. Guru dari luar negeri juga menjadi 

tutor dalam jam tambahan untuk siswa yang akan mengikuti olimpiade 

tersebut dan diprioritaskan di kelas Olimpiade. 

Sedangkan untuk guru dari dalam negeri memiliki jam pelajaran 

lebih sedikit sesuai dengan pembagian jam pelajaran SMA Semesta. 

Guru dalam negeri mengajar di kelas regular, namun ada beberapa 

guru yang membantu guru dari luar negeri dalam menjadi tutor untuk 

siswa yang akan mengikuti olimpiade. 

5. Profil Pembina Asrama SMA Semesta Bilingual Boarding School 

Pembina asrama SMA Semesta dibagi menjadi dua yaitu 

Pembina asrama putra dan Pembina asrama putri. Pembina asrama di 

SMA Semesta kebanyakan merupakan mahasiswa dari UNDIP, 
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memiliki keterampilan, kreatif dan ulet dalam menjalankan tugasnya. 

Ada juga Pembina asrama dari mahasiswa Turki yang sedang belajar 

di Indonesia. 

Berikut ini adalah daftar Pembina asrama di SMA Semesta: 

 Tabel 5. Daftar Pembina Asrama  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S 
 

Sumber: Data SMA Semesta 
  

Data mengenai Pembina asrama di atas menunjukkan bahwa, 

jumlah pembina asrama putra yang terdiri dari 4 pembina asrama dari 

Indonesia dan 5 pembina asrama dari Turki. Sedangkan pembina 

asrama putri yang terdiri dari 5 pembina asrama dari Indonesia dan 3 

pembina asrama dari Turki. Pembina asrama siap mengasuh siswa 

SMA Semesta dalam asrama. Setiap satu kelas yang kurang lebih 25 

siswa akan diberi 1 Pembina asrama yang nantinya akan mengawasi 

semua kegiatan siswa di asrama. 

Pembina asrama dari Turki adalah mahasiswa dari UNDIP yang 

merupakan pertukaran mahasiswa antara Indonesia dengan Turki. 

Mahasiswa tersebut dimintai bantuan langsung oleh Asosiasi Passiad 

Turki untuk menjadi Pembina asrama dengan kurun waktu yang 

No Pembina Putra Kwn Pembina Putri Kwn 
1 Bedir Bahrum Turki Fatma Indonesia 
2 Nabi Ahmad Indonesia Nudia Indonesia 
3 Abror Turki Anna Indonesia 
4 Yegen Turki Sinem Indonesia 
5 Sa’ban Baymehmed Turki Balsayat Turki 
6 Serdar Turki Emineh Turki 
7 Mehmed Indonesia Saliha Indonesia 
8 Ilyas Indonesia Hatice Turki 
9 Teguh Setiawan Indonesia  
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disesuaikan. Mahasiswa Turki dipilih dengan kriteria berbahasa 

Indonesia yang lancar dan fasih berbahasa Inggris. Alasan adanya 

Pembina asrama yang berasal dari Turki ataupun Indonesia yaitu SMA 

Semesta merupakan hasil kerjasama dua negara, sehingga setiap hal-

hal yang ada di SMA Semesta terdapat dua perpaduan atau kombinasi 

antara Indonesia dan Turki.  

Pengasuhan yang dilakukan oleh Pembina asrama ini diharapkan 

akan membentuk sikap dan perilaku siswa SMA Semesta. Dalam 

mengetahui sejauhmana sikap dan perilaku terbentuk akan diadakan 

penilaian komulatif dari para Pembina asrama. Setiap Pembina asrama 

memiliki form penilaian yang nantinya akan dijumlahkan sehingga 

menghasilkan penilaian objektif untuk siswa. Hasil penilaian ini akan 

diumumkan pada waktu yang telah ditentukan. Sehingga akan 

diketahui siapa yang memiliki sikap dan perilaku yang baik di asrama. 

Penilaian ini dari kegiatan keseharian siswa, pergaulan siswa dan 

dalam melaksanakan ibadah. 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4. Gedung Asrama Putri SMA Semesta (dok. Pribadi) 
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Gedung Asrama putra dan asrama putri di SMA Semesta 

dibedakan, gedung 3 lantai ini terdiri dari puluhan kamar. Setiap kamar 

dihuni oleh 10 orang siswa dengan tempat tidur bertingkat. Pembina 

asrama juga tinggal di gedung asrama, namun memiliki ruangan yang 

berbeda dengan siswa. Hal ini terkait dengan kewajiban mengawasi 

siswa selama 24 jam mengenai semua kegiatan yang dilakukan oleh 

siswa. Hal ini menjadi salah satu tujuan SMA Semesta yang membantu 

para orang tua dalam mengawasi sikap dan perilaku anaknya. 

6. Profil Siswa SMA Semesta Bilingual Boarding School 

SMA Semesta memberikan kesempatan untuk semua masyarakat 

Indonesia untuk masuk dalam kegiatan belajar mengajar di SMA 

Semesta. Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah SMA 

Semesta, Bapak Haris mengungkapkan bahwa siswa yang masuk ke 

SMA Semesta 65% berasal dari luar Jawa, 35 % dari sekitar Semarang 

atau Jawa Tengah. Hal ini karena SMA Semesta berorientasi untuk 

semua siswa dari seluruh pelosok Indonesia. 

Berikut ini adalah daftar jumlah siswa yang masuk di SMA 

Semesta, baik jumlah siswa putra dan siswa putri secara rinci sebagai 

berikut; 
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Tabel 6. Daftar Jumlah Siswa Putra SMA Semesta Tahun Pelajaran 
2010/2011 
 

No Kelas Jumlah Total 
1 10 Reguler 46  

61 10 Olimpiade 15 
2 11 Reguler 52  

70 11 Olimpiade 18 
3 12 Reguler 64 64 
Jumlah total                                                         195 siswa 

  Sumber; Data SMA Semesta 

Tabel 7. Daftar Jumlah Siswa Putri SMA Semesta Tahun Pelajaran 
2010/2011 
 

No Kelas Jumlah Total 
1 10 Reguler 62  

77 10 Olimpiade 15 
2 11 Reguler 39  

60 11 Olimpiade 21 
3 12 Reguler 43 43 
Jumlah total                                                         180 siswa 

  Sumber; Data SMA Semesta 

Siswa-siswa yang akan masuk di SMA Semesta harus masuk 

dalam tiga tahapan tes. Tiga tahapan tes ini antara lain tes IQ, tes 

wawancara dan psikotes (tes Psikologi). Tes IQ berupa mengerjakan 

soal yang diberikan dengan merujuk pada soal tes masuk SMA 

standard internasional. Tes wawancara diberikan dengan pertanyaan 

lisan kepada siswa, tes wawancara ini berisi tentang penjajakan minat 

siswa masuk ke SMA Semesta. Tahapan terakhir adalah psikotes, 

tahap ini untuk mengetahui secara umum mengenai kematangan 

kepribadian, tingkat sosial dan penyelaman akan kebiasaan sehari-hari 

siswa. Tes ini diberikan dengan tujuan untuk memberikan gambaran 
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terlebih dahulu pada calon siswa tentang sistem asrama yang berlaku 

di SMA Semesta. 

Model pakaian yang dipakai siswa putra dan putri di SMA 

Semesta berbeda dengan sekolah lain, ketika SMA lain memakai 

seragam putih abu-abu. Di SMA Semesta pakaian yang digunakan 

adalah siswa putri memakai rok panjang dan baju lengan panjang, 

sedangkan pakaian siswa putra yaitu celana panjang dan baju lengan 

pendek. Lebih jelasnya lagi dapat dilihat gambar sebagai berikut; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Seragam yang Digunakan SMA Semesta, Seragam Siswa 
Putra (Kiri) dan Seragam Siswa Putri (Kanan) dok. 
Pribadi. 

Pakaian yang telah ditentukan oleh SMA Semesta ini dipakai 

hanya di sekolah saja, ketika siswa kembali ke asrama, pakaian yang 

digunakan yaitu pakaian pribadi. Seragam yang berwarna merah 

dipakai pada hari senin sampai rabu, sedangkan pakaian warna biru 

untuk dipakai pada hari kamis sampai dengan sabtu. 
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7. Sarana dan Prasarana SMA Semesta Bilingual Boarding School 

Sarana dan prasarana di SMA Semesta sangat lengkap, hal 

tersebut ditunjukkan dengan adanya fasilitas Ruang Kelas Ber-Ac, 

Kelas Musik Dan Seni, Laboratorium Sains, Laboratorium komputer, 

Sarana Olahraga, Taman Bermain, Loker Siswa, Reading Corner, 

asrama putra dan asrama putri, Masjid, kantin dan ruang makan 

asrama, klinik, Hot Spot Area dan Game Saloon. Fasilitas yang ada di 

SMA Semesta ini untuk mendukung pendidikan bertaraf 

Internasionalnya. 

Sedangkan dalam mendukung kegiatan belajar mengajar, SMA 

Semesta menyediakan fasilitas Camera control sistem, In focus and 

computer in each class, Electronic board , Science Laboratories 

(biology, physics, chemistry), LCD, Computer and multimedia center, 

Library, National and international standard reference books, 

Dormitory, Private locker, Catering, Multipurpose hall, Indoor and 

outdoor sport centrer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6. Fasilitas Pembelajaran di SMA Semesta  
(dok. Semesta) 
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Fasilitas yang telah disediakan SMA Semesta ini dapat 

digunakan oleh seluruh komponen SMA Semesta, terutama siswa-

siswa SMA Semesta. Kelengkapan dan modernnya sarana dan 

prasarana yang ada di kampus SMA Semesta ini diharapkan menjadi 

rangsangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di SMA 

Semesta. Namun dalam pemakaian barang elektronik milik pribadi 

siswa akan dibatasi waktu penggunaannya di sekolah ataupun di 

asrama, seperti handphone dan laptop. 

8. Kegiatan Belajar Mengajar SMA Semesta Bilingual Boarding 

School 

SMA Semesta Bilingual Boarding School menerapkan model 

pendidikan yang berkurikulum internasional, proses belajar mengajar 

menggunakan bilingual atau dua bahasa yaitu bahasa inggris dan 

bahasa Indonesia. SMA Semesta juga menerapkan sistem Moving 

Class. Siswa menempati ruangan kelasnya sesuai dengan mata 

pelajaran yang akan diikuti. Ada kelas-kelas yang disediakan khusus 

untuk mata pelajaran-mata pelajaran tertentu, sehingga setiap 

pergantian pelajaran siswa akan berpindah kelas. Dengan adanya 

moving class ini diharapkan siswa lebih fresh menerima pelajaran 

karena suasana kelas yang berbeda. 

Kegiatan Belajar Mengajar di SMA Semesta diawali dari kelas 

X, dilanjutkan kelas XI dan selanjutnya kelas XII. Pembelajaran Sains 

(Matematika, Fisika, Kimia, Biologi dan Komputer) memakai 
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pengantar bahasa Inggris. Buku-buku Sains dan sebagian pengajar 

merupakan guru-guru berpengalaman yang berasal dari luar negeri. 

Program pembelajaran dan pelatihan diadakan khusus untuk olimpiade 

dan lomba-lomba mata pelajaran. Lomba-lomba dalam bidang seni, 

olah raga dan kreativitas siswa juga mendapatkan perhatian. 

Bimbingan dan Pemantapan Ujian Nasional untuk kelas XII 

dilaksanakan dengan memberi jam lebih pada mata pelajaran UN, 

mengadakan try out UN, dan bimbingan khusus pada siswa-siswa yang 

dirasa kurang. Ketuntasan belajar pada mata pelajaran harus sama atau 

melebihi SKBM (Standar Ketuntasan Belajar Minimal).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Siswa-siswa Putri SMA Semesta ketika Moving Class 
(dok. Pribadi) 

SMA Semesta mempunyai program khusus di bidang olimpiade. 

Program ini bertujuan mempersiapkan siswa-siswa menghadapi 

olimpiade Sains dan lomba-lomba mata pelajaran. Mata pelajaran 

Olimpiade: Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Astronomi,  Komputer 
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Ekonomi atau Akuntansi, dan  Kebumian. Fasilitas pendukung dalam 

pembelajaran sangat lengkap dengan alat-alat modern. Staf pengajar 

atau guru berasal dari luar negeri dan sebagian dari Indonesia. 

SMA Semesta Bilingual Boarding School lebih menitikberatkan 

pada pengembangan ilmu eksak, khususnya ilmu pengetahuan alam 

sains dan teknologi. Selain program-program yang menitikberatkan 

pengetahuan eksak, juga mengembangkan akhlak dan budi pekerti 

yang mulia. Ciri khas kurikulum SMA Semesta dibanding sekolah 

bertaraf Internasional lainnya adalah National Curriculum Pluss 

artinya bahwa kurikulum internasional menyesuaikan kurikulum 

nasional, sedangkan sekolah lain adalah kurikulum nasional yang 

beradaptasi dengan kurikulum internasional.  

 

B.   Model Pendidikan Di SMA Semesta Bilingual Boarding School 

Pengembangan lembaga pendidikan seperti yang dilaksanakan SMA 

Semesta menjadi salah satu modal untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan di Indonesia. Banyak Keuntungan dari kerjasama dalam dunia 

pendidikan, selain memperkecil ketinggalan dengan negara lain, juga 

sebagai bentuk pengabdian anak bangsa dalam mencerdaskan kehidupan 

bangsa sesuai dengan tercantumnya dalam pembukaaan UUD 1945. 

Peraturan utama yang mendasari SMA Semesta adalah 

Permendiknas dan 8 standard dibentuknya sekolah bertaraf internasional di 

Indonesia. Hal tersebut menjadi dasar SMA Semesta menjalankan proses 
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pendidikan yang bekerjasama dengan Asosiasi Passiad Turki. Penerapan 

pendidikan di SMA Semesta yaitu KTSP yang merupakan hasil dari 

Permendiknas akan diolah menjadi model pendidikan yang dijalankan oleh 

SMA Semesta. Hal ini dapat dilihat juga pada 8 standard untuk 

membentuk sekolah bertaraf internasional. 

Berikut ini adalah 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang 

dimaksud, sumber; Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan 

Menengah yang meliputi: 

1. Standar isi 

2. Standar proses 

3. Standar kompetensi lulusan 

4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan 

5. Standar sarana dan prasarana 

6. Standar pengelolaan 

7. Standar pembiayaan 

8. Standar penilaian pendidikan. 

Seperti sekolah lain yang ada di Indonesia, SMA Semesta juga 

mengikuti kalender akademik yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal 

ini adalah Kemendiknas. Namun terbatas pada waktu UAS Dan UAN saja, 

selain itu pihak SMA Semesta memiliki jadwal tersendiri dalam proses 

pendidikannya. Salah satunya yaitu memiliki waktu khusus untuk ulangan 

harian, mid semester maupun waktu khusus dalam persiapan olimpiade 

nasional ataupun internasional. 
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1. Kurikulum Internasional 

SMA Semesta memiliki sistem pendidikan yaitu Project Based 

Education and Olympiad Program. Sistem pendidikan di SMA 

Semesta merupakan sistem pendidikan bertaraf internasional, artinya 

kurikulumnya merupakan adaptasi antara kurikulum internasional 

dengan kurikulum nasional (KTSP). Sebagaimana apa yang 

diungkapkan oleh kepala sekolah SMA Semesta yang mengatakan  

bahwa sejauhmana kompetensi KTSP kemudian diadaptasikan dengan 

sistem pendidikan internasional yang dibawa oleh Passiad Turki. 

Maka terbentuklah kurikulum SMA Semesta yang berbeda dengan 

sekolah lainnya di Indonesia. 

Kurikulum SMA Semesta  adalah kurikulum nasional yang 

diperkaya dan divariasi dengan muatan global dan muatan lokal yang 

menjadi ciri khusus yaitu kurikulum internasional. Pengayaan 

kurikulum tersebut  pada materi Olimpiade Sains, Leadership, Bahasa 

Turki, Bahasa Pilihan (Jepang, Arab, Prancis) dan English. Kurikulum 

SMA Semesta dibanding sekolah bertaraf Internasional lainnya yaitu 

National Curriculum Pluss artinya bahwa kurikulum internasional 

menyesuaikan kurikulum nasional, sedangkan sekolah lain adalah 

kurikulum nasional yang beradaptasi dengan kurikulum internasional. 

Penerapan pendidikan di SMA Semesta dapat dilihat melalui 

kurikulum nasional yang diperkaya kurikulum internasional. Modular-

modular yang telah dibuat dapat menjadi panduan guru-guru di SMA 
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Semesta dalam memberikan materi atau mengajar di kelas. Kurikulum 

tersebut menjadi dasar dibentuknya atau diarahkannya pendidikan dari 

SMA Semsta. Hal ini diimplementasikan pada Silabus, RPP, Prota dan 

Promes yang nantinya akan dijadikan panduan oleh guru SMA 

Semesta. 

2. Kelas Olimpiade dan Kelas Reguler 

SMA Semesta yang merupakan sekolah berprestasi internasional 

memberikan pilihan kepada masyarakat yang akan masuk ke SMA 

Semesta. SMA Semesta memiliki kelas Olimpiade dan kelas Reguler, 

berdasarkan data tahun pelajaran 2010/2011 kelas Olimpiade 

ditetapkan hanya di kelas 10 dan 11. Kelas 11 Olimpiade yang naik 

kelas 12 akan menjadi kelas regular. Hal ini sebagai pertimbangan 

ketika kelas 12 akan mengikuti UAN. 

Tujuan utama kelas olimpiade ada di SMA Semesta yaitu 

sebagai bentuk aplikasi dari visi, misi dan tujuan SMA Semesta itu 

sendiri. SMA Semesta yang memiliki kerjasama dengan lembaga luar 

negeri bercita-cita membentuk siswa-siswa berprestasi baik bertaraf 

nasional dan internasional. Dengan mengikuti ajang lomba olimpiade 

nasional dan internasional, menjadikan kelas olimpiade ada di SMA 

Semesta. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukkan oleh kepala 

sekolah SMA Semesta: 
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“Adanya kelas olimpiade mendukung selogan kita yang ada di 
depan itu mas, “School of World Champions”, sekolah juara dunia, 
karena kebanyakan yang dilombakan pada ajang nasional dan 
internasional adalah sains. Maka fokus SMA Semesta pada 
peningkatan prestasi dan pendidikan sains untuk mendukung 100% 
bagi siswa yang akan mengembangkan bakatnya di sains 
(wawancara dengan Bapak Haris, 28 Maret 2011) 

Kelas Olimpiade di SMA Semesta untuk kelas 10 sebanyak 6 

kelas dengan 3 kelas siswa putra dan 3 kelas siswa putri. Sedangkan 

kelas Olimpiade untuk kelas 11 sebanyak 6 kelas juga, dengan 3 kelas 

siswa putra dan 3 kelas siswa putri. Jumlah kelas sama dengan kelas 

Reguler, namun yang membedakan adalah untuk jumlah siswa kelas 

Olimpiade lebih sedikit dibanding kelas Reguler. Kelas Olimpiade 

memiliki jam pelajaran yang lebih intensif setiap mata pelajaran 

terutama Sains. 

Jumlah siswa di kelas Reguler yaitu kurang lebih 20 siswa, 

sedangkan kelas Olimpiade memiliki jumlah sebanyak kurang lebih 10 

siswa. Hal ini agar tercipta kelas yang kondusif dan efektif dalam 

pembelajaran ketika bobot jumlah setiap kelas sesuai dengan standar 

internasional. Agar dapat masuk ke SMA Semesta diadakan Tes 

seperti tes IQ, tes wawancara dan psikotes. 

Ditambah lagi dengan melihat prestasi yang dimiliki oleh siswa-

siswa yang akan masuk SMA Semesta, nilai UAN dan rapor di sekolah 

menengah pertama juga menjadi pertimbangan bagi SMA Semesta 

dalam penerimaan siswa baru. Siswa baru yang lolos tes tahap pertama 

masuk SMA Semesta akan diberikan pilihan untuk masuk ke kelas 
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Olimpiade, dengan diadakan tes khusus masuk kelas Olimpiade. Tes 

khusus yang dimaksud yaitu tes Psikologi, tes Psikomotorik, tes 

bahasa Inggris dan tes mata pelajaran Sains. 

Model pendidikan yang diberikan atau diterapkan dengan adanya 

kelas Olimpiade dan kelas Reguler ini menjadi ciri khas bagi SMA 

Semesta. Hal ini ditunjukkan melalui orientasi kelas olimpiade yang 

dipersiapkan untuk menghadapi kejuaraan olimpiade nasional ataupun 

internasional. Sekaligus meningkatkan kemampuann sains yang 

menjadi unggulan di SMA Semesta. Sedangkan kelas regular lebih 

dititikberatkan pada kelas seperti kelas SMA pada umumnya, dengan 

mata pelajaran yang seimbang. Selain itu dengan jumlah siswa setiap 

kelas yang berbeda. Kelas regular jumlah siswa lebih banyak daripada 

kelas olimpiade. 

Sistem pengajaran kelas olimpiade berbeda dengan kelas regular, 

perbedaan ini dalam hal para pengajarnya. Ketika kelas olimpiade 

tenaga pengajarnya kebanyakkan dari luar negeri, sedangkan kelas 

regular tenaga pengajarnya yaitu guru dari dalam negeri. Guru dari 

luar negeri yang mengajar untuk kelas olimpiade karena kelas 

olimpiade mengunggulkan sains yang merupakan bidang studi guru 

dari luar negeri. Namun tidak menutup kemungkinan, guru dari dalam 

negeri mengajar di kelas olimpiade, begitu juga sebaliknya. Mata 

pelajaran kelas olimpiade lebih ditekankan pada mata pelajaran sains 

yaitu Matematika, Fisika, kimia dan Biologi serta jam pelajaran yang 
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lebih intensif dan banyak. Dengan diberikan model pendidikan dan 

pengajaran dari guru luar negeri diharapkan dapat menghasilkan 

prestasi internasional yang sebelumnya pernah diraih SMA Semesta. 

Siswa-siswa yang masuk SMA Semesta disaring melalui 

beberapa tes sedemikian rupa sehingga menghasilkan siswa-siswa 

yang benar-benar pilihan pula. Setelah menjadi siswa SMA Semesta 

akan diberikan pendidikan yang bertaraf internasional, guru-guru yang 

berasal dari luar negeri, buku-buku impor dan fasilitas yang memadai 

secara modern. Memungkinkan hasil yang diharapkan oleh SMA 

Semesta yaitu siswa berprestasi secara akademik. Salah satunya 

meraih prestasi olimpiade ajang nasional ataupun internasional.    

3. Sistem Moving Class 

SMA Semesta juga menerapkan sistem Moving Class, siswa 

menempati ruangan kelasnya sesuai dengan mata pelajaran yang akan 

diikuti. Ada kelas-kelas yang disediakan khusus untuk mata pelajaran-

mata pelajaran tertentu, sehingga setiap pergantian pelajaran siswa 

akan berpindah kelas. Dengan adanya moving class ini diharapkan 

siswa lebih fresh menerima pelajaran karena suasana kelas yang 

berbeda. 

SMA Semesta yang identik dengan pelajaran sains, maka ruang 

kelas mata pelajaran sains disetting sedemikian rupa sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran tersebut. Hal ini menjadi alasan utama 

sistem moving class diterapkan di SMA Semesta. Selain itu, sistem 
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moving class merupakan salah satu ciri sekolah bertaraf internasional. 

Seperti yang dilakukan oleh sekolah-sekolah di negara maju atau 

anggota negara OECD. Sebuah konsep yang baik, namun tidak 

menutup kemungkinan adanya kelemahan dalam pelaksanaannya, 

seperti yang diungkapkan oleh salah satu siswa kelas XI IPA SMA 

Semesta sebagai berikut: 

“Pas waktunya moving class, kadang-kadang saya keliru kelas dan 
telat masuk, untung saja gurunya toleran, tapi ini kesalahan saya 
juga sendiri, kan dari pergantian jam pelajaran ada waktu 5 menit 
untuk moving class” (wawancara dengan Rizki Zuliansyah, 29 
Maret 2011). 

SMA Semesta membedakan ruangan antara siswa putra dan 

putri. Dalam pelajaran dan dengan sistem moving class ini, siswa putra 

dan putri berada di ruangan yang berbeda. Namun untuk guru yang 

mengajar tidak dibedakan baik itu guru perempuan atau laki-laki. 

Interaksi dan pergaulan antara siswa putra dan siswa putra sangat 

terbatas bahkan saling tidak kenal dapat terjadi di SMA Semesta. 

Adanya kerjasama dengan lembaga dari Turki yaitu Asosiassi 

Passiad Turki, menjadikan adanya pengaruh budaya Turki yang masuk 

dalam pendidikan dan pengasuhan di SMA Semesta. Hal ini sangat 

jelas terlihat ketika dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Siswa 

putra dan putri dibedakan dalam kelas yang berbeda. Hal ini 

merupakan penerapan yang sama dilakukan sekolah-sekolah yang ada 

di Turki. Budaya turki yaitu siswa putra dan putri dibedakan kelasnya. 

Budaya Turki menerapkan pembedaan ini didasarkan karena ajaran 
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Rosullalah  bahwa adanya konsep Muhrim dan bukan Muhrim. 

Sehingga antara siswa putra dan siswa putri di kelas yang berbeda. 

Budaya seperti inilah yang juga diterapkan di SMA Semesta. 

4. Guru Internasional dan Nasional 

Guru di SMA Semesta sebagian besar berasal dari Turki, hal ini 

menunjukkan bahwa SMA Semesta berkomitmen dengan Asosiasi 

Passiad Turki memberikan pendidikan bertaraf internasional. Ada 

anggapan dari sebagian masyarakat yaitu jika guru-guru sekolah 

berasal dari luar negeri membuktikan bahwa sekolah tersebut adalah 

sekolah bertaraf internasional. Salah satu yang menjadi daya tarik 

untuk belajar di SMA Semesta, sesuai dengan pendapat dari pengurus 

Yayasan Al Firdaus Indonesia adalah sebagai berikut; 

“Adanya persepsi dari masyarakat tentang pengajar dari luar 
negeri, menjadikan daya tarik yang kuat dalam pemilihan sekolah 
bagi anak-anak mereka. Pengajarnya saja dari Bule, pasti 
kualitasnya sangat baik” (wawancara dengan Bapak Mafruki, 
pengurus operasional Al Firdaus, 2 April 2011). 
 

Anggapan atau persepsi ini yang paling besar menutupi kualitas 

guru yang berasal dari dalam negeri atau Indonesia, yang sebenarnya 

tidak jauh berbeda kualitasnya dengan guru-guru dari luar negeri. 

Siswa-siswa yang belajar di SMA Semesta akan mendapatkan ilmu-

ilmu yang lebih dari guru-guru dari luar negeri tersebut. Diimbangi 

dengan guru dari Indonesia yang juga mengajar akan memberikan 

perpaduan yang baik dan potensial dalam setiap pembelajaran di kelas. 
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Guru-guru baik yang berasal dari luar negeri ataupun dalam 

negeri memiliki kualitas yang baik di SMA Semesta. Guru-guru 

memberikan inovasi pembelajaran di setiap pelajaran dengan didukung 

fasilitas yang modern dan memadai dari SMA Semesta. Menurut 

Bapak R. Fatmanto bidang kurikulum SMA Semesta, ada beberapa 

guru yang memiliki sertifikat internasional sebagai guru di bidang 

Sains. Hal ini mendukung SMA Semesta  sebagai sekolah bertaraf 

internasional dengan komponen-komponen pendidikan yang 

berkualitas di bidangnya salah satunya yaitu guru. 

Pendidikan internasional lebih ditekankan pada sains merupakan 

salah satu bentuk menjawab tantangan global. Sains diperlombakan 

atau diperebutkan untuk menjadi nomer satu dalam ajang 

internasional. Seperti yang dikemukakan oleh wakil bidang kurikulum 

SMA Semesta sebagai berikut: 

”Melalui ajang-ajang internasional seperti Olimpiade Internasional 
dapat membuktikan eksistensi dari pendidikan kita baik secara 
umum Indonesia atau khusus nama SMA Semesta. Seperti yang 
kita tahu bahwa semua teknologi saat ini berawal dari sains” 
(wawancara dengan Bapak R. Fatmanto, 11 Mei 2011).  

Guru dalam menilai sikap dan perilaku siswa dapat dilihat 

melalui bagaimana siswa itu sholat atau beribadah, pakaian dan sepatu 

bersih atau rapi. Hal ini dikarenakan kedisiplinan atau tidaknya 

seorang siswa dapat dilihat dari penampilan yang ditunjukkan oleh 

siswa. Ketika siswa yang memakai seragam yang kurang rapi, maka 

guru dapat menilai dari hal itu. Kebiasaaan dari SMA Semesta ini, 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


85 
 

 
 

ketika siswa bertemu dengan guru atau staf sekolah akan selalu 

mencium tangan dan memberikan salam, hal ini sebagai tanda 

kesopanan dan menghormati kepada yang lebih tua. 

5.  Sistem Bilingual atau Dua Bahasa 

SMA Semesta Bilingual Boarding School menerapkan model 

pendidikan yang berkurikulum internasional, proses belajar mengajar 

menggunakan bilingual atau dua bahasa yaitu bahasa inggris dan 

bahasa Indonesia. Model pendidikan di SMA Semesta adalah 

pendidikan berasrama 24 jam dengan kurikulum nasional yang 

diperkaya kurikulum internasional. Dengan pengantar bahasa Inggris 

dalam pembelajaran, tenaga pengajar yang berasal dari luar negeri dan 

dalam negeri dengan kualitas internasional. 

Penerapan sistem Bilingual atau dua bahasa di SMA Semesta 

memberikan kewajiban kepada guru dan siswa dalam kegiatan belajar 

mengajar menggunakan bahasa Inggris khususnya mata pelajaran 

sains. Guru asing tentunya memiliki kemampuan bahasa Inggris yang 

baik. Namun, beberapa guru lokal atau dalam negeri memiliki 

kemampuan yang berbeda dengan guru asing tersebut. Sehingga SMA 

Semesta berupaya meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris guru 

lokal dengan mengadakan pelatihan-pelatihan bahasa Inggris. Begitu 

juga dengan para siswa diadakan juga pelatihan berbahasa inggris. 

Selain dari mata peelajaran juga melalui ekstrakrurikuler di sekolah. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


86 
 

 
 

Hal ini menunjukkan penerapan sistem bilingual di SMA Semesta 

dapat berjalan, 

Penerapan bilingual ini memberikan gambaran mengenai ciri 

sebuah sekolah bertaraf internasional yang ada di Indonesia. Siswa 

dilatih untuk berkomunikasi langsung dengan menggunakan bahasa 

Inggris. Siswa-siswa SMA Semesta menjadi mampu berbahasa Inggris 

aktif dan pasif. Didukung dengan praktek pembelajaran yang lengkap 

dengan fasilitas yang modern. Model pendidikan seperti ini 

mendukung potensi siswa untuk berprestasi, sebagaimana yang 

dikemukakan oleh salah satu guru di SMA Semesta; 

“Jika ditanya model pendidikan di SMA Semesta seperti apa, yaitu 
dengan melihat perbedaan dan persamaannya. Persamaannya dengan 
sekolah-sekolah lain yaitu memiliki sistem pendidikan yang sama. 
Namun, yang menjadi perbedaan adalah pendidikan di SMA 
Semesta merupakan pendidikan 24 jam, 8 jam dilaksanakan di 
sekolah dan 16 jam dilaksanakan di asrama. Di sekolah secara 
akademik pendidikan dilakukan, sedangkan di asrama untuk 
pembentukan untuk pembentukan sikap dan perilaku yang baik, 
maka pendidikan itu dilakukan” (wawancara Bapak Bernard, Guru 
SMA Semesta, 29 Maret 2011). 

 
Setiap kelas di bawah tanggung jawab wali kelas, wali kelas di 

sini bertanggung jawab penuh terhadap siswa-siswa di kelas yang 

menjadi kelasnya. Tanggung jawab yang dimaksud adalah 

kemampuan, kerja dan motivasi yang ditunjukkan oleh siswa, wali 

kelas harus tahu secara jelas mengenai hal tersebut. Kemampuan dasar 

untuk menjadi siswa yang berprestasi dilakukan dari kebiasaan sehari-

hari. Sistem bilingual yang dijalankan SMA Semesta akan membantu 

siswa dalam meningkatkan kemampuan berbahasa Inggrisnya. 
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C.   Model Pengasuhan Di SMA Semesta Bilingual Boarding School 

Membicarakan model pendidikan dan pengasuhan yang berciri 

asrama memang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. SMA 

Semesta memiliki model pendidikan dan pengasuhan yang berupa 

pendidikan sekolah dan luar sekolah. Pendidikan sekolah melalui kegiatan 

belajar mengajar yang berdasarkan UU pendidikan dalam 

penyelengaraannya. Sedangkan pendidikan luar sekolah melalui asrama 

yang merupakan penunjang pengasuhan selam 24 jam untuk membentuk 

sikap dan perilaku yang berakhlak, budi pekerti yang berwawasan 

internasional. 

SMA Semesta yang menjalankan atau menerapkan Boarding school 

atau asrama yaitu ketika kebanyakan siswa dari SMA Semesta berasal dari 

luar Jawa, sehingga membantu siswa dalam hal tempat tinggal, didasarkan 

juga karena cita-cita pembentukan SMA Semesta yang ingin membentuk 

asrama bagi siswanya, menunjang pendidikan SMA Semesta, yaitu 

kurikulum yang berorientasi pada sains dan olimpiade sehingga perlu 

banyak waktu untuk mengawasi siswa dan juga membantu orang tua untuk 

mengawasi anak-anaknya dikarenakan kesibukkan orang tua. Sosialisasi 

sekunder yang dijalankan SMA Semesta melalui asrama akan membantu 

para siswanya dalam penanaman nilai-nilai kehidupan. Siswa SMA 

Semesta yang diberikan model pengasuhan sedemikian rupa akan 

memudahkan sosialisasi sekunder diberikan oleh sekolah kepada siswa. 
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Semua siswa selama berada di asrama menjadi tanggung jawab 

Pembina asrama dan hanya diijinkan pulang 2 minggu sekali dan waktu 

tertentu untuk memungkinkan diijinkan pulang. Asrama dibuat senyaman 

mungkin seperti halnya di rumah sendiri. Hal ini memungkinkan 

terbentuknya sikap dan perilaku yang terawasi secara penuh oleh sekolah. 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa di asrama terjadwal teratur, 

setelah siswa selesai sekolah, siswa akan kembali ke asrama masing-

masing. 

1.  Kehidupan Sehari-hari di Asrama 

Asrama putra dan asrama putri dibedakan, di gedung yang 

berbeda pula, antara putra dan asrama putri memiliki jarak yang jauh 

dan arah yang berbeda ketika menuju sekolah. Asrama yang diciptakan 

sedemikian rupa diharapkan dapat dijadikan tempat menimba ilmu 

sebanyak-banyaknya selain di sekolah. Namun, setelah pelaksanaan 

kegiatan belajar mengajar dilakukan, ada waktu tertentu yang dimana 

bebas melakukan sesuatu, sebelum kegiatan asrama dijalankan. 

Kegiatan asrama dimulai pukul 3 sore, semua siswa putra dan putri 

kembali ke asrama masing-masing. 

Barang-barang elektronik seperti handphone harus di bawah satu 

juta rupiah, laptop dan lainnya akan dikumpulkan pembina asrama. 

Waktu yang telah ditentukan akan dikembalikan kembali kepada 

siswa, sehingga dapat digunakan kembali dengan waktu yang telah 

ditentukan pula. Secara bebas semua fasilitas yang disediakan SMA 
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Semesta dapat digunakan oleh siswa. Semua kebutuhan yang 

dibutuhkan oleh para siswa selama di asrama disediakan oleh SMA 

Semesta, mulai dari makan, mencuci pakaian menjadi tanggung jawab 

SMA Semesta. Hal ini diusahakan agar siswa merasa senyaman 

mungkin seperti di rumah sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh salah 

satu siswa sebagai berikut; 

“Wah, kalau di asrama seperti di rumah sendiri, mau ngapa-ngapain 
enak, hidup lebih teratur, Cuma tidak ada orang tua di sini. Tapi 
sudah ada dengan Pembina asrama” (wawancara dengan Nurul 
Muizah, siswa kelas X Reguler, 1 April 2011) 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

Gambar 8. Wawancara Peneliti dengan Siswa Putri SMA Semesta 
(dok. Pribadi) 

Kebutuhan makan dan mencuci pakaian disediakan oleh SMA 

Semesta. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya sikap kemandirian 

siswa, namun hal ini dilakukan untuk memberikan waktu yang efektif 

dan efisien dalam kegiatan  di asrama. Ketika kebutuhan tersebut 

dilakukan sendiri oleh siswa maka yang terjadi, waktu akan terbuang 

sia-sia atau bahkan terganggu. Sehingga pihak SMA Semesta 

memberikan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 
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SMA Semesta membuat jadwal dan kegiatan yang dibuat 

sedemikian rupa sehingga membatasi kegiatan siswa yang negatif di 

sekolah dan di asrama. Secara kontinuitas kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh siswa terjadwal dengan baik. Kehidupan sehari siswa 

SMA Semesta di sekolah ataupun di asrama dapat dilihat melalui 

jadwal yang telah dibuat oleh SMA Semesta. Semua siswa wajib untuk 

melaksanakan dan mematuhi jadwal tersebut. Kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh siswa dilakukan secara teratur. Berikut ini adalah 

jadwal asrama yang dibuat oleh SMA Semesta siswa putra; 

Tabel 8. Jadwal Kegiatan Asrama Putra 
WAKTU PROGRAM/ KEGIATAN 

04.10 - 04.30  Bangun tidur dan persiapan Sholat 
Shubuh  

04.30 - 05.00  Sholat shubuh dan baca al Qur'an  
05.00 - 05.55  Mandi dan persiapan sekolah 
05.55 - 06.45  Belajar Mandiri Pagi  
06.45 - 07.05  Makan pagi/ sarapan  
07.05 - 07.10  Kembali ke sekolah  
07.10 - 12.05  Sekolah  
12.05 - 12.30  Makan siang  
12.30 - 12 50  Sholat Dhuhur  
12.50 - 15.00  Sekolah  
15.00 - 15.30  Sholat Ashar  
15.30 - 17.00  Extra/ Free time  
17.00 - 17.45  Mandi sore  
17.45 - 18.00  Persiapan sholat Magrib  
18:00 - 18.40  Sholat Magrib lanjut kajian Qur'an  
18.40 - 18.55  Makan malam  
18.55 - 19.05  Persiapan sholat Isya  
19.05 – 19.30 Sholat Isya dan evaluasi 
19.30 -19.45 Persiapan (ETUT malam) 
19.45 – 21.15 Belajar mandiri malam 
21.15 – 21.50 Program malam lanjut persiapan 

tidur 
21.50 – 04.10 Tidur  

  Sumber; Proker SMA Semesta 
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Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa 

putri sedikit berbeda dengan jadwal yang dibuat untuk siswa putra, hal 

tersebut dapat dilihat dari jadwal yang telah dibuat oleh SMA Semesta 

yang berguna untuk menyesuaikan kebutuhan yang berbeda antara 

siswa putra dan putri, untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut; 

Tabel 9. Jadwal Kegiatan Asrama Putri 
WAKTU PROGRAM/ KEGIATAN 

04.30 – 04.50  Bangun tidur, sholat subuh dan doa 
bersama  

05.00 – 05.45  Belajar mandiri pagi (ETUT Pagi)  
05.45 – 06.45  Mandi dan persiapan sekolah,  
06.45 – 07.00  Sarapan pagi  
07.00 – 07.15  Berangkat ke sekolah  
07.15 – 12.15  School Time I  
12.15 – 13.00  ISHOMA  
13.00 – 15.00  School Time II  
15.00 – 15.30  Free time/ istirahat (Sholat Asyar)  
15.30 – 17.00  Kegiatan ekstra  
17.00 – 17.50  Mandi sore  
17.50 – 18.05  Makan Malam  
18.05 – 18.45  Sholat Magrib, doa bersama dan 

baca al Qur'an  
18.45 - 19.00  Free time  
19.00 – 19.20  Sholat Isya’  
19.20 – 19.30  Persiapan belajar mandiri ( Etut )  
19.30 – 20.15  Belajar Mandiri (Etut) I  
20.15 – 20.30  Istirahat  
20.30 – 21.00  Belajar Mandiri ( Etut ) II  
21.00 – 21.30  Persiapan Tidur  
21.30 – 04.30  Istirahat/ Tidur  
Sumber; proker SMA Semesta 

Jadwal harian yang telah dibuat oleh SMA Semesta tersebut 

harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh para siswa. Apabila ada yang 

melanggar akan diberi poin yang nantinya akan mendapatkan sanksi 

sesuai dengan jumlah poin yang dimiliki. Melalui jadwal kegiatan 
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yang telah dibuat akan membantu sekolah dalam hal ini Pembina 

asrama dalam mengawasi sikap dan perilaku siswa di asrama. 

Peraturan dan jadwal yang dibuat SMA Semesta dalam asrama 

sangat ketat dan mengikat seluruh komponen SMA Semesta. Guru, 

Pembina Asrama dan Siswa, seperti yang diungkapkan oleh salah satu 

Pembina asrama sebagai berikut; 

“Saya sangat setuju dengan sekolah yang menerapkan asrama seperti 
SMA Semesta ini. Karena akan membuat siswa lebih mandiri, 
banyak teman sekaligus lebih mengenal teman masing-masing. 
Mengenai peraturan yang dibuat Sekolah, saya pikir wajar dan 
sangat penting dibuat” (wawancara dengan Abi Wawan, Pembina 
asrama putra, 29 April 2011) 
 

Model pengasuhan di SMA Semesta dapat dilihat melalui 

pengawasan perkembangan anak dari sisi belajar, sikap dan 

perilakunya. Melalui penilaian komulatif yang dilakukan oleh Pembina 

asrama akan dapat dilihat akhlak, sikap dan perilaku siswa. Di dalam 

asrama, pendidikan agama sangat dikontrol, mulai dari sholat, tadarus 

hingga ibadah sunnah lainnya. Model pengasuhan ini tentunya 

disesuaikan dengan model pendidikan SMA Semesta. 

Kelemahan yang muncul dari penerapan model asrama yaitu 

peraturan-peraturan yang ada di asrama sangat ketat. Hal-hal ini yang 

sedikit membedakan antara rumah dan asrama. Ketika dalam asrama 

terdapat peraturan-peraturan yang dianggap sebagai ketidaknyamanan 

bagi siswa. Bagi sekolah hal ini bermaksud baik, namun bagi siswa 

dirasa sangat terlalu mengikat. Walaupun begitu secara keseluruhan 

peraturan-peraturan yang dibuat dapat membantu mengatur seperti apa 
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siswa bersikap dan berperilaku di asrama. SMA Semesta merupakan 

sekolah berasrama, siswa dalam mengikuti pelajaran, ketidakfokusan 

dalam mengikuti pelajaran sering terjadi. Namun masih dalam tingkat 

yang wajar, hal ini karena full day berada di lingkungan sekolah dan 

asrama. 

2. Hubungan Siswa Putra dan Putri 

SMA Semesta membatasi hubungan siswa putra dan putri, hal ini 

dapat dilihat dari pemisahan kelas antara siswa putra dan putri, artinya 

kelas siswa putra dan putri dibedakan. Sehingga kurang sekali interaksi 

antara siswa putra dan siswa putri di sekolah. Begitu juga dengan 

interaksi di asrama. Hal ini dapat dilihat ketika asrama putra dan putri 

dibedakan dan terdapat jarak antar gedungnya. Sehingga interaksi 

antara siswa putra dan putri kurang. 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan siswa putra dan putri 

diusahakan untuk tidak bersama-sama, tapi tidak menutup 

kemungkinan antara siswa putra dan putri di dalam sebuah ruangan, 

yaitu ketika ada suatu sarasehan bersama. Hal ini dapat diatur melalui 

tempat duduk siswa putra dan putri yang tetap dibedakan. 

Sebagaimana budaya Turki yang membedakan kelas siswa putra dan 

putri. 

Kegiatan atau pembelajaran di sekolah-sekolah Turki juga 

dibedakan antara siswa putra dan putri. Karena sesuai dengan konsep 

Muhrim dan bukan Muhrim yang juga diterapkan di SMA Semesta. 
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Perbedaan yang dilakukan ini hanya sebatas pada dimensi ruang yang 

membedakan antara siswa putra dan putri. Namun untuk kebutuhan 

pendidikan dan kebutuhan lainnya tetap sama. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh siswa putri kelas X Reguler sebagai berikut: 

“kita juga gak tahu kok mas nama siswa putra, siapa saja walaupun 
satu angkatan, paling kita kenal siswa putra yang berprestasi, kan 
biasanya diumumkan dan namanya ditempel di ruang lembaga, kenal 
pun hanya sebatas kenal, oh dia toh orangnya, biasanya gitu kalau 
baru tahu” (wawancara dengan Aisyah Rahmatul Laili, 1 April 
2011)  
 

Hubungan siswa putra dan putri ini tidak membuat kegiatan 

belajar mengajar menjadi terganggu. Namun sebaliknya, memberikan 

angin persaingan yang positif untuk saling meningkatkan prestasi di 

sekolah. Sehingga wajar ketika siswa putra dan putri di SMA Semesta 

tidak saling mengenal secara akarb seperti sekolah lain pada 

umumnya. Sedangkan hubungan sesama siswa putra ataupun putri 

sangat erat dan memiliki kerjasama yang baik. Apalagi dengan umur 

yang sama dan tinggal bersama selama 24 jam penuh di asrama dan 

sekolah, memberikan bentuk hubungan yang intensif dan penuh 

keakraban. 

3. Hubungan Siswa dengan Pembina Asrama 

Pembina asrama mengawasi dan sekaligus memberikan nilai-

nilai akhlak yang baik dalam sikap dan perilaku siswa, memberikan 

suri tauladan atau contoh yang baik kepada siswa, memberikan 

semangat-semangat kepada siswa untuk berprestasi dan menjaga 

akhlaknya, moral dan attitude yang baik. Siswa selalu patuh dan 
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mengikuti apa yang dikatakan atau diperintahkan oleh Pembina 

asrama. Hal ini menjadikan berhasilnya pengasuhan yang telah 

dilakukan oleh Pembina asrama dalam masa yang sangat sulit dalam 

mengasuh seorang anak, namun hal ini menjadi keberhasilan tersendiri 

dalam proses sosialisasi sekunder.  

Menurut Baumrind (1967), terdapat 4 macam pola asuh sebagai 
berikut: 

a.  Pola asuh Demokratis, adalah pola asuh yang memprioritaskan 
kepentingan anak, akan tetapi tidak ragu-ragu mengendalikan 
mereka. Orang tua dengan pola asuh ini bersikap rasional, selalu 
mendasari tindakannya pada rasio atau pemikiran-pemikiran 
b. Pola asuh Otoriter, sebaliknya cenderung menetapkan standar 
yang mutlak harus dituruti, biasanya dibarengi dengan ancaman-
ancaman. 
c. Pola asuh Permisif, biasanya memberikan pengawasan yang 
sangat longgar. Memberikan kesempatan pada anaknya untuk 
melakukan sesuatu tanpa pengawasan yang cukup darinya. 
d. Pola asuh Penelantar. umumnya memberikan waktu dan biaya 
yang sangat minim pada anak-anaknya. Waktu mereka banyak 
digunakan untuk keperluan pribadi mereka, seperti bekerja, dan 
juga kadangkala biayapun dihemat-hemat untuk anak mereka. 
http://okvina.wordpress.com/2009/02/18/pola-pengasuhan/ 

Apabila melihat hubungan pembina asrama dengan siswa di 

asrama, maka pola asuh yang dijalankan adalah Pola asuh demokratis. 

Hal ini akan menghasilkan karakteristik anak anak yang mandiri, dapat 

mengontrol diri, mempunyai hubungan baik dengan teman, mampu 

menghadapi stress, mempunyai minat terhadap hal-hal baru, dan 

koperatif terhadap orang-orang lain. 

Hubungan siswa dengan pembina asrama dapat terlihat dari 

tingkat keakrabannya. Berdasarkan observasi, wawancara yang 

dilakukan dan kegiatan di asrama Semesta, dapat dikatakan bahwa 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


96 
 

 
 

hubungan antara siswa dan pembina asrama terjalin sangat akrab. 

Ditambah dengan siswa-siswa memanggil pembina asrama putra yaitu 

Abi (agabey:Turki) dan pembina asrama putri dengan panggilan Abla 

(Turki). Hubungan yang kekeluargaan tentunya yang diperlihatkan 

antara pembina asrama dan para siswa di asrama. Seperti yang 

diungkapkan oleh salah satu pembina asrama putri sebagai berikut: 

“pekewoh muncul ketika harus membangunkan siswa tidur, merasa 
kasihan gitu dhek, tidurnya nyenyak. Namun karena sudah menjadi 
tugas maka tetap dilakukan. Selain itu, ketika siswa melanggar 
peraturan, biasanya merasa kasihan untuk memberi poin karena 
sudah akrab dengan siswa tersebut. Tapi tugas tetaplah tugas yang 
harus dikerjakan” ( wawancara dengan pembina asrama putri, Abla 
Fatma,  16 April 2011) 
 

Faktor-faktor yang menjadi menghambat Pembina asrama dalam 

menjalankan tugasnya yaitu faktor pekewoh atau ketidakenakan, faktor 

malas pada diri Pembina asrama karena harus 24 jam mengawasi 

siswa, kecuali waktu tidur. Semua dilaksanakan karena menjadi 

tanggung jawab sebagai Pembina asrama. Pengasuhan yang dijalankan 

SMA Semesta memberikan suatu gambaran bagaimana pentingnya 

membentuk kepribadian dari seorang siswa, melalui posisi pembina 

asrama yang juga memiliki kekurangan dalam mengasuh. Hal ini dapat 

menjadi tolak ukur dalam menjalankan pengasuhan di sekolah 

berasrama. 

Peran SMA Semesta melalui Pembina asrama akan membantu 

mengawasi dan mengontrol sikap dan perilaku siswa yang dapat 
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dipantau melalui asrama. Seperti yang Kepala SMA Semesta 

ungkapkan sebagai berikut; 

“Seperti yang kita tahu bahwa yang bertanggungjawab dalam 
pendidikan adalah pemerintah, orang tua dan sekolah. Semua 
bertujuan sama yaitu membentuk sikap dan perilaku yang berakhlak, 
moral dan budi pekerti yang baik tanpa mengesampingkan akademik 
yang baik pula” (wawancara dengan Bapak Haris, kepala sekolah 
SMA Semesta, 28 Maret 2011)). 

   
Selama 8 jam siswa berada di sekolah untuk kegiatan belajar 

mengajar, dilakukan pengembangan secara akademik, khususnya 

sains, matematika, komputer dan bahasa Inggris. Selama 16 jam siswa 

berada di asrama, dilakukan pengembangan minat, bakat, sosial, 

konseling dan ceremonial  SMA Semesta. Hal ini akan dipimpin oleh 

Direktur Bimbingan yang nantinya bertanggung jawab atas kegiatan 

yang dilaksanakan. Direktur Bimbingan akan dibagi lagi ke dalam 

Direktur Pembina asrama putra maupun Direktur Pembina asrama 

putri. 

Adanya asrama akan melatih para siswa untuk hidup 

bersosialisasi, bersikap mandiri, kedisiplinan yang terjaga. Semua 

diatur dalam peraturan sekolah maupun asrama. Berupa tata tertib dan 

jadwal yang diberlakukan unutk mengawasi sikap dan perilaku siswa 

tersebut. Dari hal ini sikap dan perilaku mulai dibentuk, salah satu 

contoh adalah semua kegiatan dilakukan dan diawali dengan berdo’a 

oleh para siswa SMA Semesta. 

Biasanya adanya Etut (bahasa Turki) atau belajar mandiri, siswa-

siswa dikumpulkan dalam ruangan untuk belajar, membahas apa yang 
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menjadi kekurangan dalam pelajaran. Nantinya akan dipandu oleh 

Tentor dan Pembina asrama masing-masing. Saling berdiskusi, 

menjadikan hubungan siswa dan Pembina asrama dalam asrama 

masing-masing dapat tercipta dengan baik seperti keluarga. Di asrama 

juga diberikan pendidikan agama yang bersifat praktis, bukan dari sisi 

keilmuannya namun praktek keagamaannya. SMA Semesta 

menjadikan siswanya berakhlak, memiliki sikap dan perilaku yang 

baik dengan dibekali wawasan internasional. 

4. Reward dan Punishment di Asrama 

SMA Semesta dalam mengetahui sejauhmana sikap dan perilaku 

terbentuk akan diadakan penilaian komulatif dari para Pembina 

asrama. Setiap Pembina asrama memiliki form penilaian yang nantinya 

akan dijumlahkan sehingga menghasilkan penilaian objektif untuk 

siswa. Hasil penilaian ini akan diumumkan pada waktu yang telah 

ditentukan sebagai bentuk suatu reward kepada siswa. Sehingga akan 

diketahui siapa yang memiliki sikap dan perilaku yang baik di asrama. 

Penilaian ini dari kegiatan keseharian siswa, pergaulan siswa dan 

dalam melaksanakan ibadah. 

Adanya reward atau penghargaan untuk siswa-siswa berprestasi 

menjadi hal- yang pasti diberikan SMA Semesta. Apalagi membawa 

nama sekolah bahkan Negara ditingkat internasional. Kebanggaan 

tersendiri bagi siswa apabila meraih prestasi tersebut. SMA Semesta 

akan menempelkan nama dan piagam peraih suatu penghargaan 
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tesebut di ruang Lembaga sebutan di SMA Semesta. Hal ini akan 

menjadi motivasi yang besar bagi siswa lain untuk berprestasi yang 

sama. 

Hasil wawancara yang dilakukan kepada bebarapa siswa SMA 

Semesta, hal-hal yang menjadi ketidaknyamanan adalah peraturan-

peraturan yang terlalu ketat. Hal ini dapat dilihat melalui jadwal 

keseharian yang silih berganti dalam keseharian siswa di asrama. 

Namun ketika diungkap secara mendalam, para siswa sadar kalau 

penerapan peraturan tersebut sangat penting dan berguna bagi diri 

sendiri. Ketika melakukan penelitian, peneliti melihat banyak siswa 

yang mendapatkan sanksi dipotong rambutnya karena terlalu panjang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Siswa Putra SMA Semesta yang Dipotong Rambutnya 
karena Terlalu Panjang (dok. Pribadi) 

Sanksi seperti ini wajar ketika melihat sekolah-sekolah lain yang 

memiliki sanksi seperti itu. Selain kepala sekolah, direktur asrama juga 
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berhak atau memiliki andil dalam memberi keputusan. Seperti yang 

diungkapkan oleh salah satu siswa putra XI IPA, yaitu sebagai berikut: 

‘saya dipanggil kepala sekolah karena rambut saya agak panjang, 
sudah diperingatkan sih sebelumnya tapi saya melanggarnya, 
sebentar lagi juga giliran saya di potong rambut saya” (wawancara 
dengan siswa putra, Mahdika Akbar, 1 April 2011) 

Siswa-siswa yang melanggar peraturan akan selalu ada 

punishment atau sanksi. Poin-poin yang telah ditentukan sesuai 

peraturan yang dilanggar akan diterima oleh siswa. Ketika poin 

tersebut sudah mencapai batas. Maka tindakan sekolah yaitu akan 

memberikan SP atau surat peringatan yang akan diberikan langsung 

kepada siswa yang melanggar poin tersebut. Apabila tetap melanggar, 

maka siswa tersebut akan dipanggil oleh Kepala Sekolah jika hal yang 

dilanggar berhubungan dengan sekolah. Sedangkan yang berhubungan 

dengan asrama akan berurusan dengan Direktur Konseling masing-

masing asrama. 

 

D.  Model Pendidikan dan Pengasuhan di SMA Semesta Sebagai Bentuk 

Perkembangan Pendidikan Berkualitas di Indonesia 

 Pelaksanaan pendidikan dan pengasuhan yang dijalankan oleh 

suatu lembaga pendidikan yaitu sekolah, memberikan solusi terbaik dalam 

pendidikan dewasa ini. SMA Semesta yang merupakan lembaga 

pendidikan yang berdiri berdasarkan atas semangat model inovasi 

pendidikan dari penguatan akademik ke penguatan bimbingan dan 

akedemik. Selain itu, sekolah ini memiliki ciri khas yaitu sekolah bertaraf 
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internasional, fokus keilmuan di bidang eksak atau sains, hasil kerjasama 

dengan dua lembaga negara, pengajar yang professional, berasrama penuh, 

memberlakukan perampingan struktur, studi lanjut siswanya lintas negara, 

menggunakan billingual school dan pengajaran dengan model sistem 

Moving Class. 

Model pendidikan dan pengasuhan disini sifatnya bukan secara 

umum dapat diterapkan dalam pendidikan yang sama oleh sekolah lain. 

Hal ini dikarenakan model pendidikan dan pengasuhan yang diterapkan 

berdasarkan suatu kerjasama dengan suatu lembaga, dalam hal ini lembaga 

internasional yaitu Asosiasi Passiad Turki. Sekolah lain jarang 

menerapkan model pendidikan dan pengasuhan seperti ini, yang tentunya 

memiliki karakteristik yang berbeda-beda pula. SMA Semesta yang 

merupakan hasil  kerjasama antara Yayasan Al Firdaus Indonesia dengan 

Asosiasi Passiad Turki memiliki karakteristik tersendiri dengan sekolah 

lain yang hampir sama proses pendidikan dan pengasuhan. Secara sadar 

atau tidak sadar ada nilai-nilai Keturkian yang masuk dalam proses 

tersebut. Hal ini telah terjadi dalam pendidikan dan pengasuhan di SMA 

Semesta. 

SMA Semesta memiliki model pendidikan dan pengasuhan yang 

berbeda dengan sekolah sejenis berasrama lainnya. Hal ini ditunjukkan 

ketika melihat SMA Taruna Nusantara, SMA Manusia Cendekia, SMA 

Ageng Girikusuma, Sragen Bilingual Boarding School dan SMA Pangudi 
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Luhur Van Lith. Sekolah tersebut memiliki model pendidikan dan 

pengasuhan yang berbeda dengan SMA Semesta. 

Salah satu contoh yang dapat ditunjukkan yaitu model pendidikan 

dan pengasuhan di SMA Taruna Nusantara Magelang, berdasarkan 

penelitian dari Tim KKL 2009 Mahasiswa Sosiologi dan Antropologi 

UNNES menyebutkan bahwa model pendidikan dan pengasuhan yang 

dilaksanakan yaitu secara semi militer, ditambah dengan kegiatan-kegiatan 

yang dilaksanakan sekolah SMA Taruna Nusantara yang mencerminkan 

semi militernya. Oleh karena itu, model pendidikan dan pengasuhan yang 

dijalankan setiap sekolah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. SMA 

Semesta yang menerapkan pendidikan bertaraf internasionalnya juga 

memiliki karakteristik yang tersendiri. 

Begitu juga dengan model pendidikan dan pengasuhan yang 

dijalankan oleh sebuah pondok pesantren yang didasarkan oleh agama 

Islam, akan terdapat beberapa perbedaan di dalamnya. Namun dapat 

ditarik sebuah persamaan bahwa dibentuknya sebuah asrama atau pondok 

pesantren yaitu untuk pengawasan dan ditanamkan nilai-nilai kehidupan 

kepada siswa. Dengan membandingkan asrama Semesta dengan pondok 

pesantren pada umumnya akan menjelaskan mengenai perbedaan yang ada 

dengan adanya satu kesamaan yaitu menggunakan institusi total. Berikut 

ini akan diuraikan mengenai perbedaan asrama SMA Semesta dengan 

Pondok pesantren pada umumnya: 
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 Table 10. Perbedaan Asrama dan Pondok Pesantren 

No. Perbedaan Asrama SMA Semesta Pondok Pesantren 
1. Dasar 

pembentukan 
Kerjasama dengan 
Asosiasi Passiad Turki 
(kurikulum 
Internasional yang 
dipadukan dengan 
kurikulum Nasional) 

Lembaga pendidikan 
Islam dari 
masyarakat atau 
tokoh Islam 
(diajarkan kitab 
Islam Klasik atau 
kitab Kuning) 

2. Kegiatan-kegiatan 
rutin 

Etut (belajar mandiri), 
jam tambahan mata 
pelajaran sains, 
ekstrakurikuler 

Membaca Al Quran, 
ceramah atau kultum 

3. Pola Pengasuhan Demokratis Demokratis, Otoriter 
tergantung aliran 
setiap Pondok 
Pesantren 

4. Penaggung jawab Direktur Konseling Kyai/Ustadz, Pendiri 
pondok pesantren 

5. Output yang 
dihasilkan 

Siswa yang memiliki 
sikap dan perilaku 
baik serta berwawasan 
internasional. 
Memiliki prestasai 
akademik di bidang 
sains. 

Santri Yang 
Berperilaku Suri 
Tauladan Kepada 
Nabi Muhammad 
SAW. 
Mempraktekkan 
Ajaran Islam Sesuai 
Dengan Ajaran 
Rassul. 

6. Ciri asrama yang 
khas 

Asrama tempat tinggal 
anatara Pembina 
asrama dan siswa. 

Pondok tempat 
tinggal antara santi 
dan kiai atau ustadz. 
 

7. Elemen-elemen Pembina Asrama 
Asrama 
Siswa 
Kurikulum 
Internasional (sains) 

Kyai atau Ustadz 
Pondokan 
Masjid 
Santri 
Pengajaran Kitab 
Kuning 

Sumber; www.angelfire.com/oh/gontor.html 

Berbicara mengenai pendidikan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa 

akan membicarakan mengenai sebuah sistem. Suatu sistem tidak akan 

berdiri sendiri tanpa didukung dengan sub-sub sistem di dalamnya. 
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Artinya satu sub sistem terganggu, maka sub sistem yang lain akan 

terganggu yang nantinya akan mempengaruhi sistem tersebut. Begitu juga 

dengan pendidikan, pendidikan dalam arti luas akan didukung dengan 

berbagai komponen-komponen pendidikan. Sedangkan pendidikan dalam 

arti sempit, pendidikan akan ada jika dibutuhkan oleh pemakai pendidikan 

yaitu masyarakat. 

Pendidikan yang di dalamnya terdapat komponen- komponen dan 

bagian-bagian yang menjadikannya terpenuhi sebagai sebuah sistem. 

Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang dijalankan oleh suatu 

lembaga pendidikan, dalam hal ini adalah sekolah. Pendidikan yang 

dijalankan SMA Semesta dapat diibaratkan sebagai suatu sistem yang 

dipakai dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Sistem tersebut 

akan didukung dengan berbagai komponen yang ada dalam proses 

pendidikan dan tentunya berimplikasi pada pengasuhan, hal ini merupakan 

hubungan yang kuat dan tak terpisahkan ketika sekolah ini juga 

menerapkan asrama dalam pendidikannya. 

Sistem yang ada merupakan bentukkan dari Yayasan Al Firdaus 

Indonesia dan Asosiasi Passiad Turki. Keduanya menghasilkan pendidikan 

yang merupakan sekolah bertaraf internasional dan diwujudkan dalam 

SMA Semesta. Tentunya merujuk pada pengertian fungsi dari (Rocher, 

1975:40) yaitu suatu gugusan aktivitas yang diarahkan untuk memenuhi 

satu atau beberapa kebutuhan sistem. Pembentukan sekolah tentunya tidak 

lepas dari keinginan suatu kelompok masyarakat dalam memenuhi 
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kebutuhan kehidupan. Apalagi dengan adanya pengaruh besar-besaran dari 

aspek kehidupan, untuk itu perlu dibentuk atau hanya sekedar melengkapi 

suatu sistem tersebut. 

Keuntungan yang diperoleh dari kerjasama ini adalah untuk 

memajukan pendidikan di Indonesia yang berkualitas. Asosiasi Passiad 

Turki mengurusi manajemen pendidikan Semesta, tenaga pengajar yang 

berasal dari luar negeri khususnya Turki ditanggung oleh Passiad. 

Sedangkan operasional SMA Semesta diurusi secara mandiri oleh SMA 

Semesta sendiri. Tenaga pengajar yang berasal dari dalam negeri dibiayai 

oleh SMA Semesta sebagai penyelenggara pendidikan. Keuntungan secara 

finansial dari kerjasama ini secara spesifik data yang didapatkan kurang 

mendukung. Hal ini menjadikan seberapa jauh keuntungan yang diperoleh 

oleh kerjasama ini tidak dapat diungkapkan dan dianalisis secara 

mendalam. 

Pendidikan yang dibuat sedemikian rupa bertujuan untuk 

memberikan suatu pilihan kepada masyarakat sebagai pengguna 

pendidikan tersebut untuk memilih pendidikan yang akan digunakan 

dalam sebagian hidupnya. Hal ini sebagai indikasi adanya perkembangan 

yang lebih baik dalam dunia pendidikan di Indonesia. Melalui sekolah-

sekolah yang merupakan hasil dari suatu kerjasama, secara mandiri 

terbentuk ataupun dari pemerintah langsung akan memberikan pilihan 

secara luas dalam dunia pendidikan kepada masyarakat Indonesia. 

Pendidikan yang diterapkan oleh suatu sekolah bertaraf internasional 
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merupakan salah satu tolak ukur dalam perkembangan dunia pendidikan 

saat ini. Hal ini dapat terjadi ketika pendidikan mengalami suatu pengaruh 

atau influence dari pengaruh globalisasi saat ini. 

Sekolah agar tetap bertahan hidup harus menjalankan pendidikan 

yang merupakan suatu sistem. Setidaknya sekolah harus dapat 

memenuhinya apabila disebut sebagai sebuah sistem, dalam hal ini adalah 

pendidikan di SMA Semesta. Hal ini dapat dilihat dari terbentuknya suatu 

sekolah tersebut. Sekolah terbentuk karena adanya beberapa komponen-

komponen yang mendukung keberadaan sekolah tersebut. Komponen-

komponen yang dimaksud adalah kurikulum, tenaga pengajar, sarana dan 

prasarana, siswa-siswa dan prestasi akademik. 

Komponen-komponen pendidikan tersebut menjadi “fungsi” dalam 

pembentukan sekolah, apalagi sekolah bertaraf internasional yang 

sebenarnya secara kompleks memiliki komponen-komponen yang lebih 

luas lagi dibanding sekolah biasa yang ada. SMA Semesta yang 

merupakan sekolah bertaraf internasional juga harus memenuhi 

komponen-komponen untuk menjadi SBI. Komponen-komponen yang 

tentunya tidak mudah dicapai oleh suatu lembaga pendidikan saat ini, 

dalam memenuhinya harus diusahakan secara sistematis dan konsisten 

dengan apa yang akan dibuat ini, dengan didasarkan pada asas pedagogik 

dan sistem pendidikan yang telah diakui dunia internasional. 

Fungsional struktural itu sendiri meliputi empat imperatif fungsional 

sebagai sistem dalam kehidupan yang dibuat oleh Talcot Parsons menjadi 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


107 
 

 
 

sebuah skema. Empat imperatif fungsional itu adalah sistem adaptasi 

(adaptation), pencapaian tujuan (goal/attainment), integrasi (integration) 

dan pemeliharaan pola (latensi) seperti tersebut di atas. Teori fungsional 

struktural di dalamnya mencakup sistem kultural, sistem sosial, dan sistem 

kepribadian. Ini menjadi dasar model pendidikan dan pengasuhan yang 

merupakan suatu sistem dan struktur yang saling berkaitan, dan tentunya 

harus berjalan sesuai dengan fungsi masing-masing dalam sebuah sistem. 

Menurut teori fungsional struktural, sistem harus dapat 

menyesuaikan dimana sistem itu berada. Sistem harus beradaptasi, sama 

halnya ketika pendidikan dan pengasuhan berada yang berada dalam 

tengah-tengah masyarakat, dimana hal tersebut ada di sekolah yang 

merupakan sebuah sistem. Model pendidikan dan pengasuhan yang 

dijalankan sebuah sekolah harus beradaptasi dengan lingkungan dan 

menyesuaikan lingkungan tersebut dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada 

dalam masyarakat, dalam hal ini yaitu SMA Semesta. 

Kebutuhan yang dimaksud adalah memenuhi kebutuhan pendidikan 

yang berkualitas untuk menjawab tantangan globalisasi dan kedinamisan 

masyarakat saat ini. Meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh siswa-

siswa Indonesia yang membutuhkan sekolah atau pendidikan yang baik 

dan mampu bersaing di ranah nasional maupun internasional. Hal ini 

terkait pengaruh globalisasi yang masuk di semua ranah kehidupan 

termasuk pendidikan. Sistem yang beradaptasi dengan kebutuhan tersebut 

akan membentuk sebuah model atau cara untuk menjawab kebutuhan yang 
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dibutuhkan masyarakat tersebut, model dalam hal ini adalah model 

pendidikan dan pengasuhan di SMA Semesta. 

Selanjutnya pencapaian tujuan dari sebuah sekolah harus 

mendefinisikan  dan mencapai tujuan-tujuan utama dari sekolah. Sekolah 

yang secara jelas dan tertulis harus memiliki tujuan-tujuan yang akan 

dilaksanakan, apalagi diterapkannya model pendidikan dan pengasuhan 

seperti SMA Semesta. Hal ini penting adanya untuk mempertahankan 

hidupnya sebuah sistem yaitu sekolah. Kepercayaan lingkungan dan 

masyarakat mengenai keberadaan sekolah bertaraf internasional juga 

masih sangat kuat dalam memilih suatu lembaga pendidikan saat ini. 

Seperti yang telah diungkapkan di atas, maka dalam membentuk sebuah 

sekolah haruslah sistematis, konsisten dijalurnya berdasarkan pedagogik 

serta tercapainya tujuan utama pembentukan sebuah sekolah yang 

sebelumnya terbentuk karena kebutuhan yang dibutuhkan oleh 

masyarakat. 

Integrasi memberikan peranan yang kuat dalam keberadaan sebuah 

sistem yaitu sekolah. Sistem harus mengatur hubungan bagian-bagian  

yang menjadi komponennya. Kita tahu bahwa untuk menjadi sebuah 

sekolah harus terpenuhi komponen-komponen tersebut. Ditambah lagi 

bahwa SMA Semesta adalah sekolah bertaraf internasional. Komponen-

komponen yang dimaksud adalah tenaga pengajar, kurikulum, dasar 

pijakan didirikannya sekolah, siswa, SNP + X dan sebagainya. Hal buruk 

ketika salah satu komponen tidak berjalan, sistem atau sekolah tersebut 
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akan pincang. Hubungan dengan fungsi lain akan terganggu yang 

merupakan dampak dari hal tersebut. Integrasi harus mengatur hubungan 

antara ketiga imperatif fungsional tersebut. Oleh karena itu, kekompakan 

atau kesalingterkaitan antar komponen-komponen sebuah sekolah yaitu 

SMA Semesta harus terjaga dan stabil. Berjalannya sistem ini akan 

berlangsung secara baik, yaitu proses pendidikan dan pengasuhan di SMA 

Semesta. 

Ketika sekolah telah terbentuk dengan atau tanpa suatu kerjasama, 

latensi atau pemeliharaan pola menjadi suatu fungsi yang terakhir 

dijalankan. Sekolah harus melengkapi, memelihara dan memperbarui 

motivasi dan pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan 

motivasi tersebut. SMA Semesta sebagai sebuah sistem yang terbentuk 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka SMA Semesta harus 

berinovasi, berubah secara dinamis dalam mengembangkan pendidikan 

dan pengasuhannya. Sebagai sekolah, SMA Semesta selalu memperbarui 

atau memperbaiki kualitas pendidikan dan pengasuhannya. Melalui 

peninjauan ulang MoU antara Yayasan Al Firdaus dengan Assosiasi 

Passiad Turki, sehingga akan tahu kelemahan atau kekurangan dari 

berjalannya sebuah sistem. 

Sama ketika sistem tindakan yang menangani fungsi adaptasi dengan 

menyesuaikan dan mengubah dunia luar haruslah berjalan secara dinamis. 

Sistem kepribadian menjalankan fungsi pencapaian tujuan dengan 

mendefinisikan tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya yang 
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digunakan untuk mencapainya. Sistem sosial menangani fungsi integrasi 

dengan mengontrol bagian-bagian yang menjadi komponennya. Akhirnya, 

sistem kultural menjalankan fungsi latensi dengan membekali aktor 

dengan norma dan nilai-nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak 

(Ritzer.2004:258). Begitu halnya dengan sekolah, SMA Semesta yang 

merupakan contoh sekolah bertaraf internasional memanfaatkan Guru-

guru dan Pembina asrama yang berkualitas untuk mencapai tujuan awal 

pembentukan sebuah sekolah. Hal ini agar masyarakat yaitu siswa dapat 

terpenuhi kebutuhan pendidikan yang berkualitas. Semua yang terkait 

dalam berjalannya pendidikan ataupun pengasuhan seperti di SMA 

Semesta ini secara sistem harus terkontrol, karena akan menjadikan sistem 

tersebut berjalan di koridor yang seharusnya. 

Parsons (Ritzer, 2004:258) menemukan jawaban masalah tatanan 

dalam fungsional struktural, yang dalam pandangannya berkisar dalam 

serangkaian asumsi berikut; 

a. Sistem memiliki tatanan dan bagian-bagian yang tergantung satu 
sama lain. 

b. Sistem cenderung menjadi tatanan yang memelihara dirinya atau 
ekuilibrium. 

c. Sistem bisa jadi statis atau mengalami proses perubahan secara 
merata. 

d. Sifat satu bagian sistem berdampak pada kemungkinan bentuk lain. 
e. Sistem memelihara batas-batas dengan lingkungan mereka. 
f. Alokasi dan integrasi adalah dua proses fundamental yang 

diperlukan bagi kondisi ekuilibrium sistem. 
g. Sistem cenderung memelihara dirinya yang meliputi pemeliharaan 

batas dan hubungan bagian-bagian dengan keseluruhan, kontrol 
variasi lingkungan dan kontrol kecenderungan untuk mengubah 
sistem dari dalam. 
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SMA Semesta sebagai sekolah bertaraf internasional sekaligus 

sekolah berasrama memberikan inovasi dalam pendidikan dan pengasuhan 

yang dijalankan. Terbukti dari adanya peninjauan berkala dari Asosiasi 

Passiad Turki dalam 5 tahun sekali untuk memperbaiki atau 

menambahkan hal-hal yang dianggap perlu. Mulai dari komponen 

pendidikan ataupun esensi dari pendidikan yang telah ada di SMA 

Semesta. Hal ini menunjukkan sistem yang ada telah berjalan sesuai 

dengan apa yang menjadi kesepakatan bersama. Secara teori fungsional 

struktural, hal tersebut telah menjadi syarat sebuah sistem dapat bertahan 

hidup. Sejalan dengan apa yang telah dikemukakan oleh Talcot Parson 

bahwa agar bertahan hidup, sistem harus menjalankan fungsi tersebut. 

Adanya SBI menjalankan suatu sistem yang berfungsi secara struktural 

dan memiliki daya ikat kuat dalam pembentukan suatu kepribadian. 

 

E. Hasil yang Dicapai dari Penerapan Model Pendidikan dan Pengasuhan 

di SMA Semesta terhadap Siswa-siswanya 

Proses pendidikan dan pengasuhan di sebuah sekolah tentunya 

didukung dengan berbagai komponen di dalamnya. Karakteristik setiap 

sekolah yang juga memiliki pendidikan dan pengasuhan dalam 

menjalankannya berbeda-beda. Namun, jika ditarik benang merahnya, 

sekolah-sekolah tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu membentuk 

kepribadian siswa yang berwawasan dan berakhlaq mulia. 
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SMA Semesta memiliki model pendidikan dan pengasuhan 24 jam 

dengan kurikulum nasional yang diperkaya kurikulum internasional, 

dengan pengantar bahasa Inggris dalam pembelajaran, praktek 

pembelajaran yang memadai dengan peralatan modern dan menghasilkan 

prestasi akademik yang bertaraf internasional yaitu olimpiade 

internasional. Sedangkan model pengasuhan di SMA Semesta yaitu 

pengawasan perkembangan anak atau siswa dari sisi belajar, diberikan 

pendidikan agama yang bersifat praktis menjadikan siswanya berakhlaq 

sehingga memiliki sikap dan perilaku yang baik. Sekaligus diberikannya 

pendidikan agama yang bersifat praktis, hal ini sangat dikontrol sehingga 

membentuk sikap dan perilaku yang baik serta disiplin dalam diri siswa. 

Parsons tidak sepenuhnya mengesampingkan masalah hubungan 

antara aktor dengan struktur sosial. Sebaliknya, parsons menyebut 

integrasi pola-pola nilai dan kebutuhan disposisi dengan dinamika 

fundamental teorama sosiologi (Parsons, 1951:42). Karena perhatian 

utamanya pada sistem sosial, yang terpenting dalam integrasi ini adalah 

proses internalisasi dan sosialisasi. Jadi Parsons tertarik pada cara norma 

dan nilai suatu sistem yang ditransfer kepada aktor dalam sistem tersebut. 

Dalam sosialisasi yang berjalan sukses, norma dan nilai tersebut 

terinternalisasi, yaitu mereka menjadi bagian dari “nurani” aktor. 

Akibatnya, dalam mengejar kepentingan mereka, para aktor tengah 

menjalankan kepentingan sistem secara keseluruhan. Seperti dikatakan 

Parsons, “kombinasi pola nilai orientasi yang diperoleh (oleh aktor dalam 
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sosialisasi) pada derajat yang penting harus menjadi fungsi struktur peran 

fundamental dan nilai-nilai dominan sistem sosial” (1951:227). 

Sistem yang dijalankan oleh sekolah yang memiliki model 

pendidikan dan pengasuhan seperti yang telah dijalankan oleh SMA 

Semesta, menjadi bukti hidupnya sebuah sistem. Secara teori fungsional 

struktural hal tersebut menjadi bentuk hidupnya sebuah sistem yaitu dalam 

hal ini sekolah. SMA Semesta sebagai sekolah bertaraf internasional 

sekaligus menerapkan pendidikan berasrama ini ditopang dengan 

kemampuan yaang baik dalam menjalankan fungsinya. Walaupun tanpa 

adanya campur tangan dari pemerintah dalam hal ini manajemen 

pendidikannya. SMA Semesta yang menjadi tanggung jawab antara 

Yayasan Al Firdaus Indonesia dengan Asosiasi Passiad Turki telah 

mampu secara mandiri menjalankannya. 

SMA Semesta yang menjalankan pendidikan berasrama ini tidak 

akan lepas dengan adanya pengasuhan terhadap siswanya. Pengasuhan itu 

sendiri erat hubungannya dengan sosialisasi. Sosialisasi dan kontrol sosial 

adalah mekanisme utama yang memungkinkan sistem sosial 

mempertahankan ekuilibriumnya. Sistem pengasuhan misalnya sekolah 

atau keluarga,  menangani fungsi latensi dengan mengajarkan kebudayaan 

(norma dan nilai) kepada aktor dan menginternalisasikannya kepada 

mereka. Akhirnya, fungsi integrasi dijalankan oleh komunitas masyarakat 

(misalnya hukum), yang mengatur beragam komponen masyarakat 

(parsons dan platt, 1973). 
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Berger mendefinisikan sosialisasi sebagai ‘a process by which a 

child learns to be a participant member of society’, proses dimana seorang 

anak belajar menjadi anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. 

Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau 

nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah 

kelompok atau masyarakat (Sunarto.1992). Berger membagi sosialisasi 

menjadi dua macam yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. 

Dalam pengasuhan yang dibahas kali ini, sosialisasi yang menjadi 

tumpuan di sekolah adalah sosialisasi sekunder. Dimana Sosialisasi 

sekunder adalah internalisasi sejumlah “sub dunia” kelembagaan atau yang 

berlandaskan lembaga. 

SMA Semesta sebagai sebuah lembaga pendidikan yang ada di 

tengah-tengah masyarakat, mencoba memberikan proses penanaman nilai-

nilai baru kepada siswanya. Melalui pendidikan bertaraf internasionalnya, 

siswa dimasukkan ke dalam sebuah pembentukan kualitas akademik yang 

baik. Kegiatan pembelajaran didasarkan pada kurikulum internasional, 

disampaikan oleh guru asing terutama pada mata pelajaran Sains. Hal ini 

merupakan salah satu bentuk model pendidikan SMA Semesta yang telah 

diterapkan. Maka menjadikan adanya penanaman sejumlah “sub dunia” 

dalam sekolah yaitu di SMA Semesta. 

Kita dapat mengatakan bahwa sosialisasi sekunder adalah proses 

memperoleh pengetahuan khusus sesuai dengan peranannya (role specific 

knowledge) proses-proses formal dalam sosialisasi sekunder ditentukan 
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oleh masalah dasarnya, ia selalu mengabaikan suatu proses sosialisasi 

primer yang mendahuluinya, artinya ia berurusan dengan suatu diri yang 

sudah terbentuk dan suatu dunia yang sudah terinternalisasi. SMA semesta 

yang juga memiliki asrama 24 jam penuh telah memberikan sebuah 

pengetahuan khusus mengenai kemandirian dalam mengatur kehidupan 

siswanya ketika jauh dari orang tua. 

Secara formal diatur oleh jadwal dan peraturan yang digunakan 

SMA Semesta untuk memberikan pemahaman nilai-nilai baru yang hanya 

didapatkan di sebuah asrama sekolah seperti SMA Semesta. Hal ini dapat 

dilihat dengan adanya nilai-nilai baru yang muncul di asrama seperti Etut 

(belajar mandiri), agabey dan abla panggilan pembina asrama putra dan 

putri serta nilai-nilai Keturkian yang sedikit diterapkan di asrama  dan 

sekolah yaitu pembedaan ruangan antara siswa putra dan putri. Hal ini 

terjadi karena SMA Semesta merupakan sekolah hasil dari kerjasama 

dengan lembaga pendidikan dari Turki. 

Sosialisasi sekunder dapat diartikan sebagai suatu proses sosialisasi 

lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke 

dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Salah satu bentuknya adalah 

resosialisasi dan desosialisasi. Dalam proses resosialisasi, seseoarang 

diberi suatu identitas diri yang baru. Pemberian identitas baru di SMA 

Semesta dapat dilihat melalui bagaimana SMA Semesta mengatur 

kehidupan sehari-hari para siswanya. Hal tersebut dilakukan setiap hari 

selama masa sekolah siswa di SMA Semesta yaitu selama 3 tahun. Seperti, 
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siswa yang baru masuk di SMA Semesta yang kurang begitu disiplin, 

setelah masuk di SMA Semesta, resosialisasi diberikan kepada siswa 

tersebut. Maka akan terbentuk sikap dan perilaku baru yang disiplin dan 

menghargai waktu yang baik. 

Proses desosialisasi, seseorang mengalami pencabutan identitas diri 

yang lama. Pencabutan identitas lama juga terjadi di SMA Semesta, ketika 

terjadi di dalam sosialisasi primer yaitu keluarga diberikan nilai-nilai 

bahwa pentingnya hubungan antar individu atau interaksi sosial yang baik. 

Hal tersebut tidak terjadi di SMA Semesta. Karena adanya peraturan 

bahwa hubungan siswa putra dan putri yang dipisahkan dan adanya jarak 

dalam berinteraksi. Kurangnya interaksi ini telah membentuk suatu 

pencabutan identitas lama yang dulu diterima di sosialisasi primer. Dengan 

kata lain sosialisasi sekunder adalah proses memperoleh pengetahuan 

khusus sesuai dengan peranannya role specific knowledge, dimana 

peranan-peranan secara langsung atau tidak langsung berakar dalam 

pembagian kerja menurut struktur landasan pengetahuan itu 

(Berger.1990:198-203). 

Sekalipun sekolah merupakan masuk dalam kategori sosialisasi 

sekunder, namun tidak mengurangi pengaruh penanaman nilai-nilai yang 

masuk di kehidupan siswa. Selama 12 tahun yaitu SD sampai dengan 

SMA siswa masuk dalam ranah lingkungan sekolah, tidak dipungkiri 

sosialisasi yang diberikan secara sadar atau tidak sadar telah dilakukan 

oleh sekolah. Apalagi adanya sekolah yang menerapkan pengasuhan yaitu 
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sekolah berasrama. Bahkan, sosialisasi yang diberikan oleh orang tua yang 

merupakan sosialisasi primer sangat sedikit. 

Hal ini disebabkan sedikit orang tua yang memiliki waktu banyak 

untuk anaknya, dalam kenyataannya hal tersebut benar adanya bahwa 

orang tua memiliki sedikit waktu bersama dengan anak-anaknya. Seperti 

yang dikemukakan oleh Berger bahwa pada umumnya, proses sosialisasi 

baik pada fase primer maupun pada fase sekunder berlangsung tidak 

sempurna. Sosialisasi tidak pernah total dan tak pernah selesai, ini 

menghadapkan kita kepada dua masalah lain; pertama, bagaimana 

kenyataan yang sudah diinternalisasi dalam sosialisasi primer itu 

dipertahankan dalam kesadaran dan kedua, bagaimana internalisasi-

internalisasi berikutnya menjadi atau sosialisasi-sosialisasi sekunder. 

Karena kenyataan sosial yang kompleks itu tidak dapat diserap dengan 

sempurna oleh setiap individu. Setiap individu menyerap satu bentuk 

tafsiran tentang kenyataaan sosial secara terbatas, sebagai cermin dari 

dunia objektif (Berger.1990:197-198). 

Sifat sosialisasi sekunder tergantung pada status perangkat 

pengetahuan yang bersangkutan di dalam universum simbolis secara 

keseluruhan. Sosialisasi sekunder memerlukan proses kosakata khusus 

yang berdasarkan peranan, yang berarti, antara lain, internalisasi bidang-

bidang semantik yang menstrukturkan penafsiran-penafsiran dan perilaku 

rutin di dalam wilayah kelembagaan (Berger.1990:200). Kebanyakan 

sosialisasi sekunder tidak memerlukan identifikasi semacam itu dan bisa 
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berlangsung secara efektif dengan hanya identifikasi timbal balik sebanyak 

yang masuk dalam tiap komunikasi antar manusia. 

Sama halnya dengan pengasuhan yang dilakukan oleh sebuah 

sekolah yang memiliki asrama 24 jam penuh, sosialisasi juga tergantung 

bagaimana model pengasuhan yang akan dijalankan. Sedangkan sosialisasi 

primer yang merupakan sosialisasi dari orang tua tidak dapat berlangsung 

tanpa suatu identifikasi yang bermuatan emosi di pihak anak dengan para 

pengasuhnya. Pengasuhan yang dijalankan oleh sebuah lembaga 

pendidikan berperan penting dalam sosialisasi sekunder. Apalagi ditambah 

dengan dijalankannya asrama 24 jam seperti di SMA Semesta terhadap 

para siswanya. Diibaratkan pengasuhan yang diberikan SMA Semesta 

melalui pembina asrama dapat menjadi sebagai pengganti orang tua di 

sekolah, namun tentunya tidak mendarah daging seperti halnya sosialisasi 

primer. 

Pengasuhan melalui asrama akan disetting sedemikian rupa untuk 

membentuk kepribadian yang telah terbentuk, sehingga akan berimplikasi 

kepada sikap dan perilaku siswa di lingkungan sekolah, maupun pada 

kehidupan yang sebenarnya setelah keluar dari ranah pendidikan formal. 

Seperti yang telah dikemukakan oleh Parsons (2004:262) bahwa suatu 

sistem memiliki daya ikat yang kuat dalam pembentukan kepribadian. Hal 

ini akan menjadikan sebuah pengasuhan yang dilakukan oleh sekolah 

sangat berpengaruh besar terhadap sosialisasi yang diterima oleh siswa 

dalam lingkungannya. 
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F. Dampak yang Muncul pada Sikap dan Perilaku Siswa dengan Adanya 

Penerapan Model Pendidikan dan Pengasuhan di SMA Semesta 

Pendidikan dan pengasuhan diibaratkan dua sisi mata uang yang 

tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya di sekolah berasrama. Sekolah 

yang menerapkan pendidikan berasrama seperti halnya di SMA Semesta 

ini. Ketika proses pendidikan yang sebenarnya dilakukan di sekolah 

melalui kegiatan belajar mengajar, siswa dapat memperoleh ilmu, 

wawasan pengetahuan serta pengalaman akademik. Melalui asrama pula 

pendidikan ini dapat menjadi suatu bentuk lain yaitu pengasuhan yang 

memiliki kaitan yang besar dalam pembentukan sikap dan perilaku dari 

seorang siswa. Pengasuhan yang dijalankan dapat memberikan suatu nilai-

nilai akhlak yang baik dan besar kemungkinan dapat ditanamkan nilai-

nilai budaya baru. Secara sadar atau tidak sadar proses sosialisasi ini dapat 

terjadi dalam suatu pola pengasuhan di lembaga pendidikan yaitu sekolah. 

Keberadaan sekolah yang memiliki asrama seperti SMA Semesta ini 

akan memberikan bentuk yang berbeda dalam model pendidikan dan 

pengasuhan, dalam hal ini pengasuhannya. Ketika sekolah biasanya hanya 

terfokus pada model pendidikannya. SMA Semesta memiliki dua bentuk 

atau model dalam melaksanakan sistemnya. Model yang dimaksud adalah 

pendidikan dan pengasuhan sekolah bertaraf internasional. SMA Semesta 

yang memiliki pendidikan bertaraf internasional, juga pengasuhan yang 

dijalankan SMA Semesta, berakhlaq berlandaskan agama diharapkan 

membentuk sikap dan perilaku siswa yang baik. Selain memberikan 
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pendidikan yang berkualitas internasional juga prestasi yang mumpuni. 

SMA Semesta memberikan pengasuhan yang baik dalam pelaksanaan di 

lapangan. Pembentukan sikap dan perilaku siswa yang baik dibentuk di 

asrama. 

1. Sikap dan Perilaku Siswa SMA Semesta 

Sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh siswa sebagai dampak 

penerapan model pendidikan dan pengasuhan dapat dilihat dari 

kebiasaan-kebiasaan dalam keseharian siswa. Salah satunya adalah 

sikap menghargai waktu, karena setiap kegiatan baik di sekolah dan 

asrama dibatasi. Hal ini menjadikan siswa sangat menghargai waktu 

dan memanfaatkan waktu yang ada. Karena peraturan yang dibuat oleh 

SMA Semesta terdapat poin-poin yang dikenakan apabila melanggar. 

Oleh sebab itu hal-hal yang kurang bermanfaat tidak akan dilakukan 

oleh siswa SMA Semesta. 

Demikian halnya ketika seseorang ingin melihat reaksi kimia 

dari suatu cairan, maka harus dilihat secara seksama dan terus menerus 

bagaimana proses reaksi tersebut. Secara sadar atau tidak sadar proses 

sosialisasi dari pengasuhan tersebut terjadi. Secara sadar ketika 

sekolah membuat aturan-aturan atau kegiatan-kegiatan yang wajib 

dilakukan di sekolah atau asrama. Lambat laun akan memberikan 

pengaruh dalam kehidupan siswa terutama sikap dan perilaku siswa di 

sekolah dan asrama. 
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Proses pendidikan dan pengasuhan yang dijalankan SMA 

Semesta telah banyak berdampak pada sikap dan perilaku siswanya. 

Pendidikan yang fokus diajarkan SMA Semesta yaitu pada sains. 

Pengasuhan 24 jam penuh di asrama mempunyai andil yang besar 

karena dampak dari pendidikan dan pengasuhan tersebut. Ketika 

melihat siswa SMA Semesta dalam kegiatan belajar mengajar atau 

asrama akan terlihat kedisiplinan, ketekunan dan berpikir rasional yang 

kuat dalam setiap pernyataan yang muncul dari siswa SMA Semesta. 

Siswa SMA Semesta kebanyakan diam atau tidak banyak bicara di luar 

pembelajaran. Namun, ketika jam pelajaran sains, sikap proaktif dalam 

pelajaran sains akan muncul. Pernyataan dan ide yang brilian banyak 

diungkapkan oleh para siswa SMA Semesta dalam setiap kegiatan 

belajar mengajar berlangsung. 

Sikap dan perilaku siswa SMA Semesta yaitu disiplin waktu, 

ketekunan, rasional yang kuat, aktif di kelas, namun sedikit berbicara 

ketika di luar kelas menjadi ciri dari siswa SMA Semesta. Sesuai 

dengan pendapat dari Pembina asrama putra, adalah sebagai berikut: 

“…anak-anak kita sejauh pengamatan saya sebagai Pembina 
asrama menunjukkan sikap dan perilaku yang positif dalam 
perhgaulannya. Semua kegiatan dilaksanakan dengan baik, 
disiplin dan tekun. Sedikit bicara ditunjukkan para siswa dalam 
pergaulannya.” (wawancara dengan Abi Wawan, 28 Maret 
2011). 

Sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh siswa-siswa di SMA 

Semesta jelas terlihat adalah kedisiplinan untuk dirinya sendiri dalam 

setiap hal yang dilakukan. Kedisiplinan ini terbentuk karena 
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kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh siswa setiap harinya. Secara 

tidak sadar ketika adanya hal-hal yang dibuat, namun bertujuan di luar 

apa yang menjadi kebiasaan atau aturan di sekolah dan asrama. Hal ini 

dapat dilihat ketika adanya Etut (belajar mandiri) yang merupakan 

bahasa Turki, diberikannya makanan-makanan Turki oleh pembina 

asrama yang tidak sengaja membuat makanan tersebut untuk siswa 

yang menjadi tanggung jawabnya di asrama, dengan memberikan 

makanan khas Turki ini akan masuknya nilai-nilai budaya Turki 

kepada siswa SMA Semesta. 

Sekolah dengan model pendidikan dan pengasuhan seperti di 

SMA Semesta ini setidaknya memberikan gambaran dalam 

menjalankan sistemnya di masa sekarang ini. Ketika tantangan 

globalisasi dengan cepat masuk ke semua ranah kehidupan dan yang 

sangat mudah terkena dampak dari hal tersebut adalah remaja yang 

merupakan masa sekolah atau sebagai siswa sekolah. Sikap dan 

perilaku remaja atau siswa yang menjadi perhatian saat ini. Sebagai 

lembaga pendidikan, wajib membantu memberikan kemampuannya 

dalam menjawab tantangan tersebut. Sekolah adalah salah satu 

lembaga pendidikan yang cukup banyak andil dalam pembentukan 

sikap dan perilaku para siswa. Oleh karena itu, model pendidikan dan 

pengasuhan yang dijalankan harus benar-benar sesuai dengan apa yang 

diharapkan. Sehingga sikap dan perilaku siswa dapat terkendali dan 

dalam pengawasan yang benar. 
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2. Proses Interaksi Siswa SMA Semesta 

Berbagai upaya telah dilakukan untuk pengembangan 

kepribadian siswa, biasanya diawali dengan diberikan pengalaman-

pengalaman dalam kegiatan-kegiatan di asrama. Selanjutnya interaksi 

dilakukan secara intensif antara siswa. Melalui kerjasama yang baik 

akan terlihat ketika setiap kamar yang terdiri dari 10 siswa tersebut 

terlihat kompak dan penuh keakraban. 

Interaksi yang dilakukan oleh para siswa ini yang menjadi 

bentuk konkret dari hasil pengasuhan yang telah dilakukan. Sikap dan 

perilaku akan muncul ketika siswa berinteraksi satu sama lainnya, juga 

ketika sikap dan perilaku yang ditunjukkan sebelum dan setelah masuk 

di SMA Semesta ini akan terlihat. Sikap saling menghargai, sopan 

santun dan kedisplinan yang baik menjadi salah satu keberhasilan 

pengasuhan yang dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan yaitu 

sekolah. 

Proses interaksi antara kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 SMA Semesta 

seperti halnya adik dan kakak, tidak adanya kesenioran ataupun junior 

di SMA Semesta, semua dianggap sama seperti adik dan kakak.  Setiap 

kakak kelas memanggil adik kelas atau Pembina asrama dengan 

panggilan Abi (Agabey: Turki). Sedangkan untuk adik kelas 

memanggil adik kelas dengan panggilan namanya sendiri. Dalam 

asrama putri keadaan tersebut juga sama kondisinya.  
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Ada batasan antara di sekolah dan asrama mengenai hubungan 

siswa putra dan siswa putri. Maka interaksi yang ada hanya terbatas 

sesuai kebutuhan atau kepentingan jika ingin berinteraksi. Tingkat 

keakraban disesuaikan dengan situasi dan kondisi di asrama dan 

sekolah. Ketika di asrama keakraban antar penghuni kamar ataupun 

antar kamar sangat tinggi. Namun ketika di luar asrama seperti ketika 

moving class, sikap dan perilaku sedikit berbicara antara siswa akan 

nampak. 

Interaksi yang dilakukan oleh para siswa di asrama sangat 

intensif, melalui kegiatan-kegiatan di asrama yang dilaksanakan secara 

bersama-sama. Hubungan-hubungan antara siswa di asrama sangat erat 

dan kuat. Mengobrol di waktu senggang di asrama menjadi kegiatan 

sehari-hari dalam asrama. Hal ini menjadi indikator bahwa sosialisasi 

tidak hanya melulu dilakukan oleh pembina asrama, orang tua ataupun 

sekolah. Namun juga oleh teman sebaya, melalui kegiatan sehari-hari 

yang dilakukan di asrama atau di sekolah, siswa dapat menemukan jati 

diri yang sebenarnya. 

3. Prestasi Akademik dan Non Akademik 

Prestasi akademik yang dibuat oleh siswa SMA Semesta sangat 

membanggakan untuk siswa itu sendiri, sekolah maupun Negara. 

Berbagai ajang tingkat nasional ataupun internasional pernah diraih 

SMA Semesta. Banyak prestasi yang diukir oleh siswa-siswa SMA 

Semesta, beberapa dari itu antara lain; Pada tahun 2008 dalam 2nd 
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EUROASIA (International environmental Project Olimpiad) di 

Azerbaijan atas nama Reyhan Pradnya Pradana telah meraih medali 

Emas mengalahkan siswa dari Eropa-Asia. Selain itu pada ajang 

Dreamline International Industrial Design Project Olimpiad 2008 atas 

nama Dwiana Ardianti meraih medali emas di Ankara, Turki. 

Melalui karya siswa SMA Semesta yaitu penelitian yang 

berjudul Utilition of Soya Liquid Waste For Single Cell Protein 

berhasil meraih medali emas pada kompetisi internasional yang diikuti 

peserta dari 44 negara pada Olimpiade International Environment 

Project Olympiad (INEPOL) ke 18 di Turki. Selain itu SMA Semesta 

meraih medali perak dalam ajang International Sustainable Energy 

Enginering and Develpomnet Project Olympiad (I-SWEEEP) 2010 di 

Texas, Amerika Serikat. (www.e-semesta.com) 

Berdasarkan data statistik tahun 2010 dari SMA Semesta, lulusan 

SMA semesta, 70 persen masuk ke PTN, 10 persennya  ke PTS, 10 

persen ke laur negeri dan kedinasan 10 persen. Berbagai prestasi yang 

diterima SMA Semesta sangat membanggakan, membuktikan bahwa 

SMA Semesta adalah sekolah bertaraf internasional yang memiliki 

banyak prestasi, sekaligus menjadikan suksesnya pendidikan di SMA 

Semesta Bilingual Boarding School. 

Sedangkan prestasi non akademik dari siswa SMA Semesta yaitu 

kemampuan berbahasa Inggris yang baik, secara aktif maupun pasif. 

Hal ini merupakan imbas dari kebiasaan yang telah diterapkan sistem 
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bilingual pada setiap pelajaran. Peraturan-peraturan di asrama 

menggiring siswa-siswa SMA Semesta untuk semakin disiplin dalam 

menjalankan ibadahnya. Apalagi ada waktu-waktu khusus yang dibuat 

SMA Samesta dalam menjalankan ibadah-ibadah di asrama. Ibadah 

seperti sholat 5 waktu dilakukan bersama-sama, berdo’a bersama, dan 

membaca AL Quran. Tingkat keagamaan dari siswa-siswa SMA 

semesta semakin meningkat dan teratur. Peran Pembina asrama 

menjadi dominan dalam menjaga dan mengatur tingkat keagamaan 

siswa dengan memberikan pembelajaran ilmu agama praktis. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

  Pertama, model pendidikan dan pengasuhan SMA Semesta Bilingual 

Boarding School Semarang memiliki ciri khas yang berbeda dengan sekolah 

lain. Kekhasan yang dimiliki SMA Semesta merupakan hasil kerjasama 

dengan Asosiasi Passiad Turki yang berpengaruh besar terhadap model 

pendidikan dan pengasuhan tersebut. 

  Model pendidikan di SMA Semesta yang merupakan salah satu Sekolah 

Bertaraf Internasional (SBI) memiliki ciri khas antara lain kurikulum yang 

berorientasi internasional dengan mengadopsi standar internasional negara 

anggota OECD, adanya program kelas Olimpiade, digunakannya pengajar 

yang memadukan Guru Indonesia dengan Guru asing dari Turki, sistem 

Moving Class serta sistem pembelajaran Bilingual yang menggunakan bahasa 

Indonesia dan Inggris. Model pendidikan tersebut telah menciptakan SMA 

Semesta menjadi salah satu sekolah unggulan di Kota Semarang bahkan 

diminati oleh masyarakat hingga di luar daerah. Akan tetapi model 

pendidikan  SMA Semesta masih memiliki beberapa kelemahan yaitu model 

pendidikan yang diterapkan lebih berorientasi kepada mata pelajaran Sains 

(IPA) sehingga mata pelajaran non sains (IPS) cenderung hanya sebagai 

pelengkap untuk memenuhi tuntutan Standard Kurikulum Nasional saja. 
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  Model pengasuhan di SMA Semesta yang juga Boarding atau 

berasrama, menerapkan pola institusi total atau total institutions yaitu siswa 

berada di lingkungan asrama sekolah selama 24 jam penuh dalam 

kehidupannya. Namun meskipun memiliki model institusi total SMA 

Semesta memiliki perbedaan dengan model pengasuhan berasrama lainnya, 

yang biasanya bergaya semi militer. Model pengasuhan berasrama di SMA 

Semesta merupakan model pengasuhan total yang memadukan dengan model 

pengasuhan yang demokratis, dimana siswa tidak diikat oleh peraturan yang 

kaku dan ketat, bahkan cenderung memberi kemudahan fasilitas sehingga 

terkadang model pengasuhan tersebut kurang dapat menimbulkan sikap 

kemandirian siswa untuk memenuhi kebutuhannya. 

   Kedua, Model pendidikan dan pengasuhan yang berlangsung di SMA 

Semesta yang merupakan sekolah berasrama berdampak pada terbentuknya 

sikap dan perilaku baik positif maupun negatif. Secara positif dampak yang 

muncul seperti terbentuknya sikap dan perilaku disiplin, tekun dalam 

mengerjakan sesuatu, berpikir rasional yang kuat, tidak banyak bicara di luar 

pembelajaran dan memiliki akhlak yang baik. Sedangkan dampak negatif 

yang muncul seperti kurangnya sikap kemandirian siswa karena terlalu 

dimanjakan dengan fasilitas-fasilitas (loundri, kamar ber-AC, dsb). Selain itu 

interaksi sosial yang kurang antar penghuni kamar. Siswa putra dan putri 

keakrabannya pun sangat kurang dan cenderung terbatas interaksi sosialnya. 
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B. Saran 

Berdasarkan simpulan penelitian, maka dapat disarankan sebagai 

berikut: 

1. Model pendidikan dan pengasuhan yang dijalankan SMA Semesta dapat 

dijadikan contoh dalam menjalankan sistem pendidikan saat ini, sekaligus 

sebagai tolak ukur dalam melihat kualitas pendidikan sekolah bertaraf 

internasional di Indonesia yang menekankan pada mata pelajaran sains 

untuk meningkatkan prestasi di ajang olimpiade internasional. 

2. Sekolah bertaraf internasional seperti SMA Semesta yang lebih 

memfokuskan pada mata pelajaran sains, hendaknya juga tidak 

memandang sebelah posisi mata pelajaran ilmu sosial seperti Sosiologi, 

Sejarah, Kewarganegaraan dan Geografi. Hal ini melihat bahwa 

pentingnya mata pelajaran ilmu sosial dalam perkembangan kehidupan 

bermasyarakat saat ini. Sehingga terjadi keseimbangan antara ilmu sosial 

dan ilmu alam atau sains dalam sekolah bertaraf internasional. 

3. SMA Semesta yang memiliki asrama hendaknya melihat betapa 

pentingnya interaksi sosial antar siswa, dengan memberikan lebih banyak 

ruang sebagai media dalam berinteraksi antar siswa sehingga interaksi 

sosial yang kurang antar siswa dapat diatasi dengan baik 

4. Bagi orang tua yang memiliki sedikit waktu, pilihan sekolah berasrama 

seperti SMA Semesta dapat menjadi pilihan untuk memberikan 

pengawasan sikap dan perilaku anaknya dalam perkembangan dan 

pergaulan sehari-hari. 
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Lampiran 5 
INSTRUMEN PENELITIAN 

Penelitian ini mengambil judul Model Pendidikan Dan Pengasuhan 

Sekolah Bertaraf Internasional di SMA Semesta Bilingual Boarding School 

Semarang. Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian ini adalah 

sebagai berikut 

3. Menjelaskan model pendidikan dan pengasuhan yang dijalankan SMA 

Semesta Bilingual Boarding School kepada siswanya. 

4. Menjelaskan dampak yang muncul pada perilaku siswa dengan dijalankan 

model pendidikan dan pengasuhan dari SMA Semesta Bilingual Boarding 

School. 

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut peneliti akan mewawancarai 

beberapa pihak yang terkait dengan Model Pendidikan dan Pengasuhan Sekolah 

Bertaraf Internasional. Dalam melakukan wawancara diperlukan pedoman yang 

tepat agar dalam wawancara tetap terfokus pada tujuan yang ingin dicapai oleh 

peneliti. Pedoman wawancara dapat menjadi patokan bagi peneliti dalam 

melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait. 
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Lampiran 6 
PEDOMAN OBSERVASI 

Model Pendidikan Dan Pengasuhan Sekolah Bertaraf Internasional di 

SMA Semesta Bilingual Boarding School Semarang 

 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, oleh karena itu untuk 

memperoleh data yang diperlukan, maka diperlukan pedoman observasi. Adapun 

aspek-aspek observasi dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

A. Objek penelitian 

1. Deskripsi lokasi penelitian di SMA Semesta Bilingual Boarding School 

a. Profil SMA Semesta Bilingual Boarding School. 

b. Letak SMA Semesta Bilingual Boarding School. 

c. Visi dan Misi SMA Semesta Bilingual Boarding School. 

d. Tata tertib dan jumlah siswa SMA Semesta Bilingual Boarding School. 

e. Sarana dan prasarana SMA Semesta Bilingual Boarding School. 

2. Model pendidikan dan pengasuhan di SMA Semesta Bilingual Boarding 

School. 

a. Aktivitas pendidikan di SMA Semesta Bilingual Boarding School. 

b. Aktivitas pengasuhan di SMA Semesta Bilingual Boarding School. 

B. Subjek penelitian 

Subjek penelitian ini adalah Guru, Pembina Asrama dan Siswa SMA Semesta 

Bilingual Boarding School. 
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Lampiran 7 

Informan Utama: 

PEDOMAN WAWANCARA 

(Guru) 

A. Identitas 

Nama   : 

Alamat   :  

Umur  : 

Pendidikan Akhir : 

Pekerjaan  : 

B. Daftar pertanyaan 

1. Saudara mengajar sejak kapan dan mengampu mata pelajaran apa? 

2. Kelas berapa saja yang saudara ampu di SMA Semesta? 

3. Bagaimana saudara mengajar di dalam kelas? 

4. Bagaimana penerapan pendidikan di SMA Semesta dilaksanakan 

dalam pembelajaran? 

5. Bagaimana model pendidikan yang dijalankan SMA Semesta? 

6. Bagaimana kegiatan yang dilakukan siswa di sekolah menurut 

saudara? 

7. Apa saja yang saudara lakukan ketika selesai mengajar? 

8. Dalam mengajar, bahasa apa yang  digunakan untuk 

berkomunikasi? 

9. Bagaimana cara anda menyampaikan materi pada siswa di SMA 

Semesta? 

10. Bagaimana hasil pembelajaran pada siswa SMA Semesta? 

11. Selain perangkat pembelajaran, hal-hal lain apa yang perlu 

dipersiapkan saudara sebelum KBM berlangsung? 

12. Menurut saudara, apa keunggulan model pendidikan berasrama di 

SMA Semesta? 
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13. Menurut saudara, apa kelemahan model pendidikan berasrama di 

SMA semesta ini? 

14. Bagaimana suasana kelas pada saat proses belajar mengajar 

berlangsung? 

15. Hal-hal apa saja yang menjadi catatan guru dalam menilai perilaku 

harian siswa? 

16. Apakah saudara selalu bertukar pikiran dengan siswa-siwa 

saudara? Seperti apa contohnya? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


141 
 

 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

(Pembina Asrama) 

A. Identitas 

Nama   : 

Alamat   :  

Umur  : 

Pendidikan Akhir : 

Pekerjaan  : 

B. Daftar pertanyaan 

1. Mulai kapan saudara menjadi Pembina asrama di SMA Semesta? 

2. Mulai jam berapa saudara melaksanakan tugas sebagai Pembina 

asrama? 

3. Ketika siswa sudah tidur, apa yang dilakukan Pembina asrama? 

4. Apa saja yang dilakukan Pembina asrama dalam menjalankan 

tugasnya? 

5. Siapa yang mengontrol lingkungan asrama ketika siswa sudah 

tidur? 

6. Siapa yang bertanggung jawab terhadap perilaku dan sikap siswa 

selama di asrama? 

7. Apa saja kegiatan yang dilakukan para siswa di asrama? 

8. Bagaimana siswa melakukan interaksi sosial dalam asrama? 

9. Seperti apa peraturan yang dibuat untuk kegiatan siswa di asrama? 

10. Mengapa setiap tujuh siswa dipandu oleh satu orang Pembina? 

11. Apakah di dalam asrama ditanamkan nilai-nilai budaya turki, jika 

ya, seperti apa? 

12. Sosialisasi seperti apa yang ditekankan atau diberikan kepada 

siswa ketika di asrama? 

13. Ketika siswa melanggar aturan, apakah siswa tersebut diberi 

sanksi? Sanksi seperti apa yang dimaksud? 

14. Bagaimana pola pengasuhan yang dijalankan pembina asrama? 

15. Apakah Pembina asrama juga tidur di dalam asrama? 
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16. Selain memberi waktu ekstra untuk belajar, apa ada kegiatan 

khusus yang diberikan kepada siswa saat di asrama? 

17. Apa ada hari tertentu dimana siswa diizinkan untuk kembali ke 

rumah? 

18. Bagaimana pembagian waktu antara KBM dan kegiatan di asrama? 

19. Bagaimana peraturan di asrama yang harus dipatuhi oleh siswa? 

20. Bagaimana kegiatan jadwal harian yang dilaksanakan di asrama? 

21. Bagaimana siswa saudara dapat menjadikan saudara sebagai orang 

yang dipercaya dalam mengadu dan mengutarakan perasaannya? 

22. Bagaimana cara saudara dalam menanggapi curahan hati siswa 

saudara? 

23. Bagaimana pendapat saudara tentang kehidupan sekolah yang 

berasrama? 

24. Ketika berada di dalam satu kompleks asrama, apa saudara selalu 

memberikan tauladan bagi siswa saudara? 

25. Bagaimana cara saudara dalam memberikan tauladan bagi 

perkembangan perilaku siswa saudara? 

26. Bagaimana cara saudara mendidik siswa dalam pembentukan 

perilakunya? 

27. Bagaimana cara saudara dalam proses sosialisasi bagi 

pengembangan perilaku siswa? 

28. Faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menghambat saudara 

dalam mengemban perilaku siswa di asrama? 

29. Apakah saudara selalu memberikan nasihat kepada siswa yang 

berperilaku tidak sesuai aturan yang berlaku? 

30. Bagimana cara saudara dalam menanamkan nilai-nilai dan aturan-

aturan yang ada di SMA Semesta? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

(Siswa) 

A. Identitas 

Nama   : 

Alamat  :  

Umur  : 

Kelas  : 

B. Daftar Pertanyaan 

1. Kegiatan apa saja yang saudara kerjakan di dalam asrama? 

2. Mengapa saudara memilih untuk sekolah di sekolah yang berasrama? 

3. Bagaimana cara saudara berinteraksi dengan siswa lain dalam satu 

kelompok? 

4. Siapa yang menjadi panutan dalam asrama? 

5. Kenapa saudara menjadikannya panutan? 

6. Apa saja yang saudara dapat dari pengasuhan di asrama? 

7. Apa manfaat yang saudara dapat dari belajar di SMA Semesta? 

8. Adakah hal yang tidak saudara sukai di dalam asrama, sebutkan apa 

saja itu? 

9. Apakah budaya turki yang dimasukkan dalam kegiatan di asrama? 

10. Apa yang saudara lakukan ketika kegiatan yag wajib dikerjakan sudah 

selesai? 

11. Siapa yang saudara anggap sebagai pengganti orang tua di asrama? 

12. Apakah saudara selalu menaati peraturan yang ada? 

13. Bagaimana cara saudara dalam melaksanakan kewajiban yang 

diberikan pada saudara? 

14. Bagaimana sikap saudara jika melanggar peraturan? 

15. Bagiamana saudara menyikapi perbedaan-perbedaan dengan teman 

yang ada di dalam asrama? 
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Informan Pendukung: 

PEDOMAN WAWANCARA 

(Kepala Sekolah) 

A. Identitas 

Nama   : 

Alamat  :  

Umur  : 

Pendidikan Akhir: 

Pekerjaan  : 

B. Daftar Pertanyaan 

1. Berapa lama saudara menjadi kepala sekolah SMA Semesta? 

2. Bagaimana SMA Semesta menerapkan pendidikan antara turki dan 

Indonesia? 

3. Apakah ada pengaruh kebudayaan turki yang ditanamkan dalam 

asrama atau kegiatan belajar mengajar? Jika ya, apa saja? 

4. Mencakup apa saja pendidikan yang ada di SMA Semesta? 

5. Peraturan seperti apa untuk mengatur jalannya pendidikan di SMA 

Semesta? 

6. Langkah-langkah yang diambil dari penerapan pendidikan itu? 

7. Bagaimana model pendidikan yang dijalankan di SMA Semesta? 

8. Bagaimana pola pengasuhan yang ada di dalam asrama? 

9. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh siswa di asrama? 

10. Bagaimana gambaran kurikulum dari SMA Semesta ketika 

bekerjasama dengan Assosiasi Passiad Turki? 

11. Apakah SMA Semesta mengikuti kalender akademik yang dikeluarkan 

oleh Depdiknas? Jika tidak, bagaimana SMA Semesta mengatur jam 

pelajaran? 

12. Bagaimana kriteria guru yang akan diterima untuk mengajar di SMA 

Semesta? 

13. Bagaimana syarat-syarat yang ditentukan SMA Semesta dalam 

menerima siswa baru?  
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14. Apa manfaat didirikannya sekolah berasrama bagi siswa? 

15. Berapa jumlah Pembina asrama di SMA Semesta? 

16. Bagaimana merekrut seorang Pembina asrama? 

17. Bagaiman pendidikan yang diberikan dalam membentuk perilaku 

siswa di SMA Semesta? 

18. Standard lulusan seperti apa yang diharapkan dari siswa SMA 

Semesta? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

(Pengurus Yayasan) 

A. Identitas 

Nama   : 

Alamat  :  

Umur  : 

Pendidikan Akhir : 

Pekerjaan  : 

B. Daftar Pertanyaan 

1. Apa jabatan saudara dalam yayasan Al Firdaus Indonesia? 

2. Apa tanggung jawab saudara dalam yayasan Al Firdaus Indonesia? 

3. Mengapa yayasan Al Firdaus Indonesia bekerjasama dengan Assosiasi 

Passiad Turki? 

4. Mulai kapan yayasan Al Firdaus Indonesia bekerjasama dengan 

Assosiasi Passiad Turki? 

5. Apa keuntungan yang diperoleh dari kerjasma tersebut? 

6. Bagaiman model pendidikan di SMA Semesta? 

7. Bagaimana Model Pengasuhan di SMA Semesta? 

8. Bagaiman Visi dan Misi dari SMA Semesta? 

9. Apa hak dan kewajiban pengurus yayasan Al Firdaus Indonesia? 
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