DAFTAR PERTANYAAN
DRAF WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH
1. Apakah di SMK Palapa memiliki kebijakan yang berkaitan dengan
pendidikan budaya karakter bangsa peduli lingkungan?
Jawab :ada, yaitu:IPS/RPS/Renstra/RKSdanKTSP.
2. Apakah di SMK Palapaada kebijakan dalam pengembangan kurikulum
PAI dalam pembelajaran Pendidikan budaya karakter bangsa peduli
Lingkungan ?
Jawab : Ada, yaitu; di silabus dan RPP PAI, Penggunaan bahasa agama
Islam dalam membuat slogan-slogan dan nama kegiatan, melalui kegiatankegiatan ekstra kurikuler PAI.
3. Apakah di SMK Palapa ada kebijakan sekolah terkait dengan pelaksanaan
kegiatan rutin bertema pendidikan budaya karakter bangsa peduli
lingkunan?
Jawab : Ada, yaitu; a. kegiatan rutin tiap-tiap hari.b. kegiatan rutin tiaptiap bulan.c. kegiatan rutin tiap-tiap tahun.
4. Apakah di SMK Palapaada kebijakan sekolah tentang peningkatan
kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang pendidikan budaya karakter
bangsa peduli lingkungan ?
Jawab :ada, Mengikut sertakan bapak Ibu guru dan karyawan pada
pelatihan-pelatihan yang bertema lingkungan.
5. Apakah ada kebijakan sekolah dalam upaya efisiensi penggunaan air,
listrik, alat tulis kantor,plastik dan bahan lainnya ?
Jawab :Ada memalui bapak ibu guru melalui pembelajaran di kelas
maupun melalui pampletslogan yang ditempel dekat alat yang dekat
dengan saklar listrik, kran air dan penghematan penggunaan kertas.
6.

Apakah Visi, Misi dan Tujuan SMK Palapa yang tertuang dalam
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (dokumen 1) memuat PBKB peduli
lingkungan?

Jawab :Ya ada Visi, Misi dan Tujuan sekolah yang tertuang dalam
KurikulumTingkat SatuanPendidikan (dokumen 1) memuat kebijakan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
7. Apakah Visi, misi dan tujuan yang memuat upaya pelestarian fungsi
lingkungan dan/ atau, mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau
kerusakan lingkungan hidup?
Jawab :Ya, Visi, misi dan tujuan SMK Palapa Mijen Semarang memuat
upaya pelestarian fungsi lingkungan dan/ atau, mencegah terjadinya
pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup.
8. Apakah struktur kurikulum SMK Palapa memuat mata pelajaran wajib,
muatan lokal, pengembangan diri terkait kebijakan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup?
Jawab : Ya, Struktur kurikulum SMK Palapa Mijen Semarang memuat
mata pelajaran wajib, muatan lokal, pengembangan diri terkait kebijakan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
9. Apakah rencana kegiatan SMK Palapa memuat program dalam upaya
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?
Jawab : Ya, Rencana kegiatan SMK Palapa Mijen Semarang memuat
upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi :
Kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, peningkatan kapasitas
pendidik dan tenaga kependidikan, Tersedianya sarana dan prasarana,
budaya dan lingkungan sekolah, peran serta masyarakat dan kemitraan,
peningkatan dan pengembangan mutu.
DRAF WAWANCARA DENGAN GURU PAI
1.

Apakah tenaga GPAI SMK Palapa Mijen menerapkan metode yang
melibatkan peserta didik secara aktif (demonstrasi, diskusi simulasi
(bermain peran), pengalaman lapangan, curah pendapat, debat, simposium,
laboratorium

(praktek

langsung),

penugasan,

observasi,

project

percontohan?
Jawab :Ya, GPAI SMK Palapa Mijen Semarang menerapkan metode yang
melibatkan peserta didik secara aktif (demonstrasi, diskusi (FGD),
simulasi (bermain peran), pengalaman lapangan, curah pendapat, debat,
simposium, laboratorium (praktek langsung), penugasan, observasi, project
percontohan.

2.

Apakah GPAI mengembangkan isu lokal dan atau isu global sebagai
materi pembelajaran PBKB peduli lingkungan sesuai dengan jenjang
pendidikan?
Jawab :Ya, GPAI Mengembangkan isu lokal dan atau isu global sebagai
materi pembelajaran PBKB peduli lingkungan sesuai dengan jenjang
pendidikan.

3.

Apakah GPAI mengembangkan indikator dan instrumen penilaian
pembelajaran PBKB peduli lingkungan mengembangkan indikator dan
instrumen penilaian pembelajaran PBKB peduli lingkungan?
Jawab :Ya, GPAI mengembangkan indikator dan instrumen penilaian
pembelajaran PBKB peduli lingkungan Mengembangkan indikator dan
instrumen penilaian pembelajaran PBKB pedulilingkungan.

4.

Apakah GPAI Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik
untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun di luar kelas?

5.

Jawab :Ya, GPAI menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik
untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun di luar kelas.
Apakah GPAI Mengkaitkan pengetahuan konseptual dan prosedural dalam
pemecahan masalah PBKB peduli lingkungan, serta penerapannya dalam
kehidupan sehari-hari?
Jawab :Ya, GPAI mengkaitkan pengetahuan konseptual dan prosedural
dalam pemecahan masalah PBKB peduli lingkungan, serta penerapannya
dalam kehidupan sehari-hari.

6.

Apakah GPAI Menghasilkan karya nyata yang berkaitan dengan
pelestarian fungsi PBKB peduli lingkungan, mencegah terjadinya
pencemaran dan kerusakan PBKB peduli lingkungan?
Jawab : Ya, GPAI menghasilkan karya nyata yang berkaitan dengan
pelestarian fungsi PBKB peduli lingkungan, mencegah terjadinya
pencemaran dan kerusakan PBKB peduli lingkungan.

7.

Apakah GPAI Menerapkan pengetahuan PBKB peduli lingkungan yang
diperoleh untuk memecahkan masalah PBKB peduli lingkungan dalam
kehidupan sehari-hari?
Jawab : Ya, GPAI menerapkan pengetahuan PBKB peduli lingkungan
yang diperoleh untuk memecahkan masalah PBKB peduli lingkungan
dalam kehidupan sehari-hari.

8.

Apakah GPAI dan warga sekolah terlibat dalam pemeliharaan gedung dan
lingkungan sekolah?
Jawab : Ya, GPAI dan warga sekolah terlibat dalam pemeliharaan gedung
dan lingkungan sekolah, antara lain; piket kebersihan kelas, Jumat Bersih,
lomba kebersihan kelas, kegiatan pemeliharaan taman oleh masing masing
kelas, dll.

9.

Apakah GPAI warga sekolah memanfaatkan lahan dan fasilitas sekolah
sesuai kaidah-kaidah PBKB peduli lingkungan?
Jawab : Ya, GPAI dan warga sekolah memanfaatkan lahan dan fasilitas
sekolah sesuai kaidah-kaidah PBKB peduli lingkungan antara lain ;
pemeliharaan taman, toga, rumah kaca (green house), hutan sekolah.
pembibitan, kolam, pengelolaan sampah, dll.

10. Apakah

kegiatan

ekstrakurikuler

PAI

yang

dimanfaatkan

untuk

pembelajaran terkait dengan PBKB peduli lingkungan ?
Jawab : Ya, kegiatan ekstrakurikuler PAI yang dimanfaatkan untuk
pembelajaran terkait dengan PBKB peduli lingkungan seperti;
pengomposan, tanaman toga, biopori, daur ulang sampah, dll.
11. Apakah GPAI tenaga pendidik mengikuti kegiatan aksi lingkungan hidup
yang dilakukan olehpihak luar?
Jawab : Ya, GPAI tenaga pendidik mengikuti kegiatan aksi lingkungan
hidup yang dilakukan oleh pihak luar seperti di kelurahan, sekolah binaan,
dinas pasar.
DRAF WAWANCARA DENGAN SISWA
1.

Apakah tersedianya sarana prasarana untuk mengatasi permasalahan
lingkungan hidup disekolah sesuai dengan standar sarana dan prasarana ?

2.

Jawab :Ya, tersedianya sarana prasarana untuk mengatasi permasalahan
lingkungan hidup di sekolah seperti : air bersih, sampah (penyediaan
tempat sampah terpisah, komposter), tinja, air limbah/drainase, ruang
terbuka hijau, kebisingan/getaran/radiasi, dll.
Apakah tersedianya sarana prasarana mendukung pembelajaran
lingkungan hidup?
Jawab :Ya, tersedianya sarana prasarana pendukung pembelajaran
lingkungan hidup, antara lain;pengomposan, pemanfaatan dan pengolahan

air, hutan/taman/kebun sekolah, green house, toga,kolam ikan, biopori,
sumur resapan, , dll.
3.

Apakah di SMK Palapa Mijen memelihara dengan baik sarana dan
prasarana yang ramah lingkungan ?
Jawab :Ya, seperti;
a.
b.
c.
d.
e.

Ruang memiliki pengaturan cahaya dan ventilasi udara secara alami.
Pemeliharaan dan pengaturan pohon peneduh dan penghijauan
Menggunakan paving block, rumput Terpelihara dengan baik, sarana
dan prasarana yang
ramah lingkungan sesuai fungsinya.
Di setiap lahan kosong ada biopori.

TRANSKIP WAWANCARA
Narasumber

: Soejatmoko, S.Pd

Jabatan

: Kepala SMK Palapa Semarang

Tanggal Wawancara : 7 Januari 2017
Waktu Wawancara

: 08.15 - 08.45 WIB

Tempat

: Ruang Kepala

Peneliti

: Assalamu’alaikum...

Narasumber

: Wa’alikumsalam....

Peneliti

: Permisi, Pak. Boleh minta waktunya sebentar?

Narasumber

: Oh... Monggo Bu.

Peneliti

: Saya mau melakukan sedikit wawancara dengan bapak seputar
SMK Palapa ini, Pak.

Narasuber

: Silakan, Bu.

Peneliti

: Terimakasih, Pak. Baiklah. Pertama, Apakah di SMK Palapa
memiliki kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan budaya
karakter bangsa peduli lingkungan.

Narasumber

: Ada, Bu. IPS atau RPS atau Renstra atau RKS dan KTSP.

Peneliti

: Kemudian, apakah di SMK Palapa ada kebijakan dalam
pengembangan kurikulum PAI dalam pembelajaran Pendidikan
budaya karakter karakter bangsa peduli lingkungn?

Narasumber

: Ada, yaitu di silabus dan RPP PAI. Penggunaan bahasa Islam
dalam membuat slogan-slogan dan nama kegiatan, melalui
kegiatan-kegiatan ekstra kulikuler PAI.

Peneliti

: Lalu, apakah SMK Palapa ada kebijakan sekolah terkait dengan
pelaksanaan kegiatan rutin bertea pendidikan budaya karakter
bangsa peduli lingkungan?

Narasumber

: Ada, yaitu kegiatan rutin tiap-tiap hari, kegiatan rutin tiap-tiap
bulan, dan kegiatan rutin tiap-tiap tahun.

Peneliti

: Apakah di SMK Palapa ada kebijakan sekolah tentang

peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang
pendidikan budaya karakter bangsa peduli lingkungan?
Narasumber

: Ada, yaitu mengikutsertakan Bapak Ibu guru dan karyawan pada
pelatihan – pelatihan yang bertema lingkungan.

Peneliti

: Apakah ada kebijakan sekolah dalam upaya efisiensi penggunaan
air, listrik, alat tulis kantor, plastik dan bahan lainnya?

Narasumber

: Ada, melalui Bapak Ibu guru melalui pembelajaran di kelas
maupun melalui pamflet slogan yang ditempel dekat alat yang
dekat dengan saklat listrik, kran air dan penghematan
penggunaan kertas.

Peneliti

: Apakah visi, misi, dan tujuan SMK Palapa yang tertuang dalam
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (dokumen 1) memuat
PBKB peduli lingkungan?

Narasumber

: Ya, ada visi, misi, dan tujuan sekolah yang tertuang dalam
Kurikulum Tingkat Satuan/Pendidikan (dokumen 1) memuat
kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Peneliti

: Apakah visi, misi, dan tujuanyang memuat upaya pelestarian
fungsi lingkungan dan/atau mencegah terjadinya pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup?

Narasumber

: Ya, visi, misi, dan tujuan SMK Palapa memuat upaya pelestarian
fungsi lingkungan dan/atau mencegah terjadinya pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Peneliti

: Apakah struktur kurikulum SMK Palapa memuat mata pelajaran
wajib, muatan lokal, pengembangana diri terkait kebijakan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?

Narasumber

: Ya, struktur kurikulum SMK Palapa memuat mata pelajaran
wajib, muatan lokal, pengembangana diri terkait kebijakan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?

Peneliti

: Apakah rencana kegiatan SMK Palapa memuat program dalam
upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?

Narasumber

: Ya, rencana kegiatan SMK Palapa memuat upaya perlindungan
dan penglolaan lingkungan hidup, meliputi : Kesiswaan,
kurikulum,

Peneliti

: Terimakasih atas waktunya, Pak. Maaf menggangu waktu Anda.

Narasumber

: Tidak apa-apa Bu.

Peneliti

: Kalau begitu, saya pamit, Pak. Assalamu’alaikum.

Narasumber

: Wa’alaikumsalam.

Semarang, 7 Januari 2017
Narasumber

Soejatmoko, S. Pd

TRANSKIP WAWANCARA
Narasumber

: Ruba’i, S.Ag

Jabatan

: Guru Agama SMK Palapa

Tanggal Wawancara : 7 Januari 2017
Waktu Wawancara

: 08.15 - 08.45 WIB

Tempat

: Ruang Kepala

Peneliti

: Assalamu’alaikum...

Narasumber

: Wa’alikumsalam....

Peneliti

: Permisi, Pak. Boleh minta waktunya sebentar?

Narasumber

: Oh... Monggo Bu.

Peneliti

: Saya mau melakukan sedikit wawancara dengan bapak seputar
SMK Palapa ini, Pak.

Narasumber

: Silakan, Bu.

Peneliti

: Terimakasih, Pak. Baiklah. Pertama, apakah GPAI SMK Palapa
Mijen menerapkan metode yang melibatkan peserta didik secara
aktif (demonstrasi, diskusi simulasi (bermain peran), pengalaman
lapangan, curah pendapat, debat, simposium, laboratorium
(praktek langsung), penugasan, observasi, project percontohan)?

Narasumber

: Ya, GPAI SMK Palapa Mijen menerapkan metode yang
melibatkan peserta didik secara aktif (demonstrasi, diskusi
simulasi (bermain peran), pengalaman lapangan, curah
pendapat, debat, simposium, laboratorium (praktek langsung),
penugasan, observasi, project percontohan).

Peneliti

: Apakah GPAI mengembangkan isu lokal dan/atau isu global
sebagai materi pembelajaran PBKB peduli lingkungan sesuai
dengan jenjang pendidikan?

Narasumber

: Ya, GPAI mengembangkan isu lokal dan/atau isu global

sebagai materi pembelajaran PBKB peduli lingkungan sesuai
dengan jenjang pendidikan.
Peneliti

: Apakah GPAI mengembangkan indikator dan instrumen penilaian
pembelajaran PBKB peduli lingkungan?

Narasumber

: Ya, Apakah GPAI mengembangkan indikator dan instrumen
penilaian pembelajaran PBKB peduli lingkungan.

Peneliti

: Apakah GPAI menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap,
baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun luar
kelas?

Narasumber

: Ya, GPAI menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik
untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun luar kelas.

Peneliti

: Apakah GPAI mengaitkan pengetahuann konseptual dan
prosedural dalam pemecahan masalah PBKB peduli lingkungan
serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari?

Narasumber

: Ya, GPAI mengaitkan pengetahuann konseptual dan prosedural
dalam pemecahan masalah PBKB peduli lingkungan serta
penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Peneliti

: Apakah GPAI menghasilkan karya nyata yang berkaitan dengan
pelestarian fungsi PBKB peduli ligkungan, mencegah terjadinya
pencemaran dan kerusakan PBKB peduli lingkungan?

Narasumber

: Ya, GPAI menghasilkan karya nyata yang berkaitan dengan
pelestarian fungsi PBKB peduli ligkungan, mencegah terjadinya
pencemaran dan kerusakan PBKB peduli lingkungan.

Penelitian

: Apakah GPAI menerapkan pengetahuan PBKB peduli lingkungan
yang diperoleh untuk memecahkan masalah PBKB peduli
lingkungan dalam kehidupan sehari-hari?

Narasumber

: Ya, GPAI menerapkan pengetahuan PBKB peduli lingkungan
yang diperoleh untuk memecahkan masalah PBKB peduli
lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian

: Apakah GPAI dan warga sekolah terlibat dalam pemeliharaan
gedung dan lingkungan sekolah?

Narasumber

: Ya, GPAI dan warga sekolah terlibat dalam pemeliharaan
gedung dan sekolah, antara lain : piket kebersihan kelas, Jumat
Bersih, lomba kebersihan kelas, kegiatan pemeliharaan taman
oleh masing-masing kelas, dan lain-lain.

Peneliti

: Apakah GPAI dan warga sekolah memanfaatkan lahan dan
fasilitas sekolah sesuai kaidah-kaidah PBKB peduli lingkungan?

Narasumber

: Ya, GPAI dan warga sekolah memanfaatkan lahan dan fasilitas
sekolah sesuai kaidah-kaidah PBKB peduli lingkungan, antara
lain : pemeliharaan taman, toga, rumah kaca (green house),hutan
sekolah, pembibitan, kolam, pengelolaan sampah, dan lain-lain.

Peneliti

: Apakah kegiatan ekstrakurikuler PAI yang dimanfaatkan untuk
pembelajaran terkait denganPBKB peduli lingkungan?

Narsumber

: Ya, kegiatan ekstrakurikuler PAI yang dimanfaatkan untuk
pembelajaran terkait denganPBKB peduli lingkungan seperti :
pengomposan, tanaman toga, biopori, daur ulang sampah, dan
lain-lain.

Peneliti

: Apakah GPAI tenaga pendidik mengikuti kegiatan aksi
lingkungan hidup yang dilakukan pihak luar?

Narasumber

: Ya, GPAI tenaga pendidik mengikuti kegiatan aksi
lingkungan hidup yang dilakukan pihak luar seperti kelurahan,
sekolah binaan, dinas pasar

Peneliti

: Terimakasih atas waktunya, Pak. Maaf menggangu waktu Anda.

Narasumber

: Tidak apa-apa Bu.

Peneliti

: Kalau begitu, saya pamit, Pak. Assalamu’alaikum.

Narasumber

: Wa’alaikumsalam.

Semarang, 7 Januari 2017
Narasumber

Ruba’i, S.Ag

TRANSKIP WAWANCARA
Narasumber

: Alkadina Setiti Rahma

Jabatan

: Siswa Agama SMK Palapa

Tanggal Wawancara : 7 Januari 2017
Waktu Wawancara

: 10.00 - 10.15 WIB

Tempat

: Di Ruang Kelas

Peneliti

: Assalamu’alaikum...

Narasumber

: Wa’alikumsalam....

Peneliti

: Permisi, Mbak. Boleh minta waktunya sebentar?

Narasumber

: Oh... Silakan Bu..

Peneliti

: Saya mau melakukan sedikit wawancara dengan Mbak seputar
SMK Palapa ini, Pak.

Narasumber

: Silakan, Bu.

Peneliti

: Apakah tersedianya sarana prasana untuk mengatasi
permasalahan lingkungan hidup di sekolah sesuai dengan standar
sarana dan prasarana?

Narasumber

: Ya, tersedianya sarana prasana untuk mengatasi permasalahan
lingkungan hidup di sekolah sesuai dengan standar sarana dan
prasarana seperti : air bersih, sampah (penyediaan tempat
sampah terpisah, komposer), tinja, air limbah, ruang terbuka
hijau, kebisingan/getaran/radiasi, dan lain-lain.

Peneliti

: Apakah tersedianya sarana prasarana untuk mengatasi
permasalahan lingkungan hidup?

Narasumber

: Ya, tersedianya sarana prasarana untuk mengatasi permasalahan
lingkungan hidup, antara lain : pengomposan, pemanfaatan dan
pengolahan air, hutan/taman/kebun sekolah, green house, toga,
kolam ikan, biopori, sumur resapan, dan lain-lain.

Peneliti

: Apakah di SMK Palapa Mijen memelihara dengan baik sarana

prasarana yang ramah lingkungan?
Narasumber

: Ya, seperti :
1. Ruang memiliki pengaturan cahaya dan ventilasiudara
secara alami.
2. Pemeliharaan dan pengaturan pohon peneduhdan
penghijau.
3. Menggunakan paving block, rumput terperlihara dengan
baik, sarana dan prasarana yang ramah lingkungan sesuai
dengan fungsinya.
4. Di setiap lahan kosong ada biopori.

PHOTO KEGIATAN SMK PALAPA MIJEN
1. PHOTO JUMAT BERSIH

2. Merubah sampah menjadi berkah” Pelatihan pembuatan lukisan dan
kaligrafi pada Masyarakat binaan

3. Kegiatan dzikir di SMK Palapa Mijen Semarang

4. Ekstra kurikuler Rebana SMK Palapa Mijen Semarang Juara 1 di Islamic
Festifal di SMA 3 Semarang.

5. Pemecahan Rekor MURI kaligrafi Al Qur’an dari pelepah pisang
terpanjang di dunia.

6. Mencabuti rumput liar di taman sekolah pada “Jumat peduli lingkungan”

7. Membersihkan kelas sebelum pelajaran “Kelasku surgaku”

8. Biopori di ruang kosong SMK Palapa Mijen Semarang.

9. Anak didik membersihan biopori agar tetap berfungsi.

10. Kerajinan kulit bawang menjadi bunga sakura indah.

