
Manajemen Pendidikan
Bidang Kurikulum



Manajemen Kurikulum

▪ Kurikulum adalah suatu sistem yang  mempunyai komponen-komponen
(tujuan, materi pembelajaran, metode, dan evaluasi) yang saling berkaitan erat
dan menunjang satu sama lain.

▪ Manajemen kurikulum adalah sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang
komperatif, komprehensif, sistemik dan sistematik dalam rangka mewujudkan
ketercapaian tujuan kurikulum.

▪ Prinsip dasar manajemen kurikulum adalah berusaha agar proses pembelajaran
dapat berjalan dengan baik, dengan tolok ukur pencapaian tujuan oleh siswa
dan mendorong guru untuk menyusun dan terus menerus menyempurnakan
strategi pembelajarannya.



Konsep Dasar Kurikulum

Hamid hasan mengemukakan konsep kurikulum dapat ditinjau dalam 4 dimensi:

1. Kurikulum sebagai suatu ide; dihasilkan melalui teori-teori dan penelitian,
khususnya dalam bidang kurikulum dan pendidikan

2. Kurikulum sebagai suatu rencana tertulis; perwujudan dari kurikulum sebagai suatu
ide; yang didalamnya memuat tentang tujuan, bahan, kegiatan, alat-alat dan waktu

3. Kurikulum sebagai suatu kegiatan, yang merupakan pelaksanaan dari kurikulum
sebagai suatu rencana tertulis; dalam bentuk praktek pembelajaran

4. Kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan suatu konsekuensi dari kurikulum
sebagai suatu kegiatan, dalam bentuk ketercapaian tujuan kurikulum yang
tercapainya perubahan perilaku atau kemampuan tertentu dari peserta didik.
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▪Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran
untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.



TujuanManajemenKurikulum

▪ Pencapaian pengajaran dnegan menitik beratkan pada peningkatan
kualitas interaksi belajar-mengajar

▪ Mengembangkan sumber daya manusia dnegan mengacu pada
pendayagunaan seoptimal mungkin

▪ Pencapaian visi dan misi pendidikan nasional
▪ Meningkatkan kualitas belajar-mengajar di suatu pendidikan
tertentu



Organisasi kurikulum

Kurikulum terpisah
(Separated Subject

Curriculum)

Kurikulum berhubungan
(Correlated Curriculum)

Kurikulum Terpadu
(Integrated Curriculum)

Bahan pelajaran disajikan
secara terpisah-pisah
seolah-olah ada batas
antara bidang studi dan
antara bidang studi yang
sama di kelas berbeda.

Kurikulum yang
menunjukkan adanya
hubungan antara mata
pelajaran yang satu
dengan yang lain. Seperti:
IPS, IPA

Kurikulum yang
meniadakan batas-batas
antara berbagai bidang
dan di dalam mata
pelajaran tersebut
terdapat keterpaduan
mata pelajaran serta
menyajikan bahan
pelajaran dalam bentuk
unik.



Prinsip-prinsip manajemen kurikulum

Produktivitas Demokratisasi Kooperatif

Efektivitas
dan Efisiensi

Mengarahkan
visi, misi dan

tujuan



Ruang lingkup Manajemen Kurikulum

Manajemen
Perencanaan

Manajemen
Pelaksanaan Kurikulum

Supervisi Pelaksanaan
Kurikulum

Pemantauan dan
Penilaian Kurikulum

Perbaikan Kurikulum

Desentralisasi dan
sentralisasi

Pengembangan
Kurikulum



Ruang lingkup Manajemen kurikulum (sederhananya)

Perencanaan

Pelaksanaan

Evaluasi



Perencanaan kurikulum

Ada tingkat pusat dan sekolah

Tingkat pusat meliputi tujuan pendidikan (TIU dan
TIK), bahan pelajaran.

Bahan pelajaran dari pusat diserahkan ke sekolah
dalam bentuk Garis-garis Besar Program
Pengajaran (GBPP)



pelaksanaan

Pelaksanaan kurikulum -> interaksi belajar-mengajar. Ada 3 tahap:

a. Tahap persiapan pembelajaran, kegiatan yang dilakukan guru
sebelum melakukan proses pembelajaran

b. Tahap pelaksanaan pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang
dilakukan oleh guru dan siswa.

c. Tahap penutupan, kegiatan yang dilakukan setelah penyampaian
materi.



evaluasi

Dalam prosesnya dilakukan monitoring dan evaluasi,
untuk mengetahui kondisi kurikulum yang
dilaksanakan dan hasilnya.



Perbaikan Kurikulum

▪ Kurikulum mengalami perubahan salah satunya dipengaruhi oleh
factor lingkungan yang menuntut untuk mencetak lulusan sesuai
dengan kebutuhan masyarakat pada era tersebut.

▪ Perbaikan kurikulum untuk meningkatkan kualitas pendidikan baik
dari proses maupun produk.

▪ Proses -> menitikberatkan pada efisiensi pelaksanaan kurikulum dan
system instruksional

▪ Produk -> tujuan pendidikan yang akan dicapai dan output.



Faktor pendukung dan penghambat proses
Manajemen Kurikulum

▪ Peserta didik

▪ Tenaga pendidik

▪ Sosial budaya

▪ Politik

▪ Ekonomi

▪ Perkembangan teknologi



Faktor penghambat yang banyak ditemukan

▪ Ketidaksinambungan dan ketidaksinergian antara pendidik yang ada
di lapangan dengan pendidik yang memberikan kebijakan di atasnya

▪ Keterbatasan sarana dan prasarana

▪ Lemahnya pengawasan guru di lapangan menyebabkan kedisiplinan
rendah

▪ Kualifikasi pendidikan guru yang tidak sesuai dengan bidang



Pengembangan kurikulum

▪ Pengembangan kurikulum oleh guru kelas

▪ Pengembangan kurikulum oleh sekelompok guru dalam suatu
sekolah

▪ Pengembangan kurikulum melalui pusat guru

▪ Pengembangan kurikulum pada tingkat daerah

▪ Pengembangan kurikulum melalui proyek nasional



Faktor yang mempengaruhi perkembangan
kurikulum

▪ Pendidikan tinggi
pengetahuan yang dikembangkan di perguruan tinggi, perguruan
tinggi pencetak calon guru

▪ Masyarakat
menyiapkan peserta didik dalam bermasyarakat

▪ Sistem nilai dan norma
kurikulum hendaknya mencerminkan nilai dan norma yang berlaku
dalam masyarakat.



Pemantauan kurikulum memuat beberapa aspek

▪ Peserta didik
mengidentifikasi cara belajar, prestasi belajar, motivasi belajar, keaktifan,
hambatan dan kesulitan yang dihadapi

▪ Tenaga pengajar
pelaksanaan tanggung jawab, kepribadian, social, professional, loyalitas

▪ Media pengajaran
jenis media, cara penggunaan, pengadaan, pemeliharaan dan perawatan

▪ Prosedur penilaian
instrument yang dihadapi sisiwa, pelaksanaan penilaian, pelaporan hasil
penilaian

▪ Jumlah lulusan
kategori, jenjang, jenis kelamin, kelompok usia, kualitas kemampuan
lulusan



Manajemen Pendidikan
Bidang Keuangan (pembiayaan sekolah)



Pengertian

 tindakan pengurusan/ketatausahaan keuangan yang
meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan,
pertanggungjawaban dan pelaporan. Dengan demikian,
manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai
rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari
perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan
dan pertanggung-jawaban keuangan sekolah



Tujuan manajemen keuangan

 Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan
keuangan sekolah

 Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan
sekolah

 Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah

Dalam manajemen terdapat administrasi pembiayaan
pendidikan, dimana kegiatannya meliputi:

 Penyusunan anggaran (budgetting)

 Pembukuan (accounting)

 Pemeriksaan (auditing)



Asas-asas dalam anggaran

 Asas plafond, bahwa anggaran belanja yang boleh diminta
tidak melebihi jumlah tertinggi yang telah ditetapkan.

 Asas pengeluaran berdasarkan mata anggaran, bahwa
pengeluaran pembelanjaan harus didasarkan atas mata
anggaran yang telah ditetapkan.

 Asas tidak langsung, suatu ketentuan bahwa setiap
penerima uang tidak boleh digunakan secara langsung
untuk suatu keperluan pengeluaran.



Prinsip-prinsip manajemen keuangan
 Transparansi

wujudnya keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan dan
pertanggung jawaban harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang
berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi sangat diperlukan untuk meningkatkan
dukungan orang tua.

 Akuntabilitas
penggunaan uang sekolah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan perencanaan yang
telah ditetapkan.

 Efektivitas
tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Yang lebih dalam lagi sampai tercapainya kualitas
hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga dengan penciri “outcome kualitatif”

 Efisiensi
berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan => “outcome kuantitatif”. Efisiensi adalah
perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (output) atau antara daya
dan hasil.



Prinsip pengelolaan keuangan di sekolah

 Hemat tidak mewah, efisiensi dan sesuai dengan
kebutuhan teknis yang telah disyaratkan

 Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program
atau kegiatan

 Keharusan penggunaan kemampuan



Sumber dana

 Anggaran rutin, dana penunjang pendidikan (DPD), subsidi bantuan
penyelenggaraan pendidikan (SBPP), bantuan operasional dan perawatan
(BOP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BP3, donator, badan usaha, serta
sumbangan lain-lain.

 Sumber dana sekolah swasta berasal dari SPP, subsidi pemerintah, yayasan,
dan masyarakat secara luas.

Kemudian sekolah menyusun rencana anggaran dan pendapatan belanja sekolah
(RAPBS), yang didalamnya memuat baik penerimaan maupun penggunaannya
selama satu tahun.



Langkah penyusunan RAPBS (kemdiknas)

 Menginventarisasi program/kegiatan sekolah selama satu tahun mendatang

 Menyusun program/kegiatan tersebut berdasarkan jenis kerja dan prioritas

 Menghitung volume, harga satuan dan kebutuhan dana untuk setiap komponen
kegiatan

 Membuat kertas kerja dan lembaran kerja, menentukan sumber dana dan
pembebanan anggaran serta menuangkannya ke dalam format baku RAPBS

 Menghimpun data pendukung yang akurat untuk bahan acuan guna
mempertahankan anggaran yang diajukan.



Pengeluaran sekolah (muchtar, dkk,
2003:128)

1. Pengeluaran untuk pelaksanaan pembelajaran

2. Pengeluaran untuk tata usaha sekolah

3. Untuk pemeliharaan sarana dan prasarana (fasilitas) sekolah

4. Pengeluaran untuk kesejahteraan pegawai

5. Pengeluaran untuk administrasi

6. Untuk pembinaan teknis pendidikan

7. Untuk pendataan



Pengawasan keuangan

Kriteria yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengawasan, menurut sujak: 1)
Berkaitan erat dengan hasil yang diinginkan; 2) Obyektif; 3) Lengkap; 4) Tepat pada
waktunya; dan 5) Dapat diterima

Menurut likert:

1) Pengawasan harus memungkinkan manajer dan para pegawainya merencanakan
dan mengukur prestasi kerjanya sehingga keputusannya dapat dijadikan sebagai
dasar pengetahuan dan perkiraan yang dapat diinformasikan.

2) Memungkinkan manajer mendeteksi deviasi dari standar yang ada pada waktu
mengerjakan kontrol

3) Memungkinkan sebagai alat untuk menetapkan penghargaan, penyeleksian, dan
kompensasi

4) Dapat menjadi motivasi yang merangsang untuk mencapai prestasi yang lebih baik

5) Sebagai media komunikasi yang mencakup konsep-konsep umum untuk
membicarakan kemajuan organisasi.



Manajemen PendidikanManajemen Pendidikan

Bidang SDM (Tenaga Pendidik dan Kependidikan)Bidang SDM (Tenaga Pendidik dan Kependidikan)



Manajemen SDMManajemen SDM

Manajemen SDM/personalia dapat didefinisikan sebagai
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan
dari pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi,
pengintegrasian, dan pemeliharaan tenaga kerja dnegan maksud
untuk membantu mencapai tujuan.

 Secara umum manajemen SDM memiliki inti yang terdiri dari
perencanaan, pengorganisasian, pengawasan sumber daya
manusia untuk mencapai tujuan.

Manajemen SDM/personalia dapat didefinisikan sebagai
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan
dari pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi,
pengintegrasian, dan pemeliharaan tenaga kerja dnegan maksud
untuk membantu mencapai tujuan.

 Secara umum manajemen SDM memiliki inti yang terdiri dari
perencanaan, pengorganisasian, pengawasan sumber daya
manusia untuk mencapai tujuan.



TujuanTujuan

 Tujuan utama => meningkatkan kontribusi sumber daya manusia
terhadap organisasi dalam rangka mencapai produktivitas
organisasi yang bersangkutan

 Tujuan utama => meningkatkan kontribusi sumber daya manusia
terhadap organisasi dalam rangka mencapai produktivitas
organisasi yang bersangkutan



Fungsi Manajemen SDMFungsi Manajemen SDM

Perencanaan

Pengadaan
Pegawai

Pembinaan dan
Pengembangan

Penilaian

Promosi dan
Mutasi

Kompensasi

Pemberhentian



PerencanaanPerencanaan

Dalam perencanaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan diperlukan dua
tahapan, yaitu analisis pekerjaan (Job analysis) dan analisis jabatan.

1. Analisis pekerjaan (Job analysis)
upaya mengurai pekerjaan sehingga memperoleh keterangan rinci tentang
pekerjaan tersebut, yang kemudian dapat digunakan untuk menentukan kualifikasi
SDM yang diperlukan. Analisis kerja menghasilkan job description dan job
specification/job requirement

2. Analisis Jabatan
proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan, mengolahnya
menjadi informasi jabatan, menyajikan untuk program-program kelembagaan,
kepegawaian serta ketatalaksanaan dan memberikan layanan pemanfaatan bagi
pihak-pihak yang menggunakan. Analisis ini menghasilkan uraian tugas setiap
jabatan dan prosedur pengerjaan.

Dalam perencanaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan diperlukan dua
tahapan, yaitu analisis pekerjaan (Job analysis) dan analisis jabatan.

1. Analisis pekerjaan (Job analysis)
upaya mengurai pekerjaan sehingga memperoleh keterangan rinci tentang
pekerjaan tersebut, yang kemudian dapat digunakan untuk menentukan kualifikasi
SDM yang diperlukan. Analisis kerja menghasilkan job description dan job
specification/job requirement

2. Analisis Jabatan
proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan, mengolahnya
menjadi informasi jabatan, menyajikan untuk program-program kelembagaan,
kepegawaian serta ketatalaksanaan dan memberikan layanan pemanfaatan bagi
pihak-pihak yang menggunakan. Analisis ini menghasilkan uraian tugas setiap
jabatan dan prosedur pengerjaan.



Pengadaan PegawaiPengadaan Pegawai

Pengadaan pegawai dilakukan melalui rekrutmen yaitu suatu upaya untuk mencari dan
mendapatkan calon-calon tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi syarat
sebanyak mungkin untuk kemudian dipilih calon terbaik dan tercakap.

Langkah dalam menetapkan suatu proses seleksi:

a. Merumuskan dengan teliti peranan-peranan

b. Menetapkan standar seleksi

c. Mengidentifikasi calon-calon yang memberi harapan baik

d. Mengumpulkan informasi yang diperlukan

e. Menilai bakal calon

Pengadaan pegawai dilakukan melalui rekrutmen yaitu suatu upaya untuk mencari dan
mendapatkan calon-calon tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi syarat
sebanyak mungkin untuk kemudian dipilih calon terbaik dan tercakap.

Langkah dalam menetapkan suatu proses seleksi:

a. Merumuskan dengan teliti peranan-peranan

b. Menetapkan standar seleksi

c. Mengidentifikasi calon-calon yang memberi harapan baik

d. Mengumpulkan informasi yang diperlukan

e. Menilai bakal calon



Langkah-langkah rekrutmen bukan PNSLangkah-langkah rekrutmen bukan PNS

1) Menetapkan lowongan

2) Menetapkan cara penjaringan

3) Lamaran

4) Seleksi

5) Pengangkatan
a) Penempatan

b) Orientasi (sejarah sekolah, aktivitas, fasilitas, persepsi masyarakat, perkenalan)

1) Menetapkan lowongan

2) Menetapkan cara penjaringan

3) Lamaran

4) Seleksi

5) Pengangkatan
a) Penempatan

b) Orientasi (sejarah sekolah, aktivitas, fasilitas, persepsi masyarakat, perkenalan)



Pembinaan dan PengembanganPembinaan dan Pengembangan

 Pembinaan dan pengembangan SDM dapat dilakukan dengan
model in service training.

 In service training adalah kegiatan yang diberikan dan diterima
tenaga pendidik dengan tujuan menambah mutu pengetahuan,
kecakapan dan pengalaman tenaga pendidik dalam
menjalankan tugas/kewajibannya.

 Tenaga kependidikan juga perlu mendapatkan perhatian dengan
mengembangkan ketrampilan dan kesempatan belajar sambil
bekerja, membaca di perpustakaan dan studi lanjutan.

 Pembinaan dan pengembangan SDM dapat dilakukan dengan
model in service training.

 In service training adalah kegiatan yang diberikan dan diterima
tenaga pendidik dengan tujuan menambah mutu pengetahuan,
kecakapan dan pengalaman tenaga pendidik dalam
menjalankan tugas/kewajibannya.

 Tenaga kependidikan juga perlu mendapatkan perhatian dengan
mengembangkan ketrampilan dan kesempatan belajar sambil
bekerja, membaca di perpustakaan dan studi lanjutan.



Tiga Aspek penting pengembangan SDMTiga Aspek penting pengembangan SDM

Peningkatan Profesionalisme:
 In house training
 Penyediaan buku/referensi yang memadai
 Tutorial sebaya (MGMP dan MGBK)

Pembinaan Karier:
 Prestasi guru dan staf dikaitkan dengan peningkatan jabatan (structural maupun

fungsional)
 Membantu agar PAK  (Penilaian Angka Kredit) berjalan lancer
 Membantu untuk dipromosikan ke sekolah lain atau tingkat lebih tinggi

Supervisi (Pengawasan)
Proses kegiatan pemimpin untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran
serta tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana,
kebijakan instruksi dan ketentuan yang telah ditetapkan.



Tujuan SupervisiTujuan Supervisi

Membantu guru melihat dengan lebih jelas tujuan pendidikan yang
sebenarnya dan peranan-peranan khusus sekolah dalam usaha
mencapai tujuan.

Membantu guru melihat dengan jelas persoalan dan kebutuhan siswa dan
membantu mereka sedapat mungkin agar memenuhi kebutuhan

Membantu guru mengembangkan kecakapan mengajar
Membantu guru melihat kesukaran siswa belajar dan membantu

melaksanakan belajar yang efektif
Membantu moral kelompok yang kuat dan mempersatukan guru dalam

satu tim yang efektif, bekerja sama secara baik dan masing-masing
menghargai untuk mencapai tujuan yang sama.

Membantu guru melihat dengan lebih jelas tujuan pendidikan yang
sebenarnya dan peranan-peranan khusus sekolah dalam usaha
mencapai tujuan.

Membantu guru melihat dengan jelas persoalan dan kebutuhan siswa dan
membantu mereka sedapat mungkin agar memenuhi kebutuhan

Membantu guru mengembangkan kecakapan mengajar
Membantu guru melihat kesukaran siswa belajar dan membantu

melaksanakan belajar yang efektif
Membantu moral kelompok yang kuat dan mempersatukan guru dalam

satu tim yang efektif, bekerja sama secara baik dan masing-masing
menghargai untuk mencapai tujuan yang sama.



Teknik Supervisi (ditinjau dari banyak guru yang dibimbing)Teknik Supervisi (ditinjau dari banyak guru yang dibimbing)

1) Teknik kelompok
satu supervisor menghadapi banyak guru dengan masalah yang sama, penangangan
dapat dengan rapat dewan guru, workshop, seminar, konseling kelompok

2) Teknik perorangan
dilakukan perorangan sesuai permintaan guru yang memiliki masalah, teknik yang dapat
digunakan oleh supervisor: orientasi bagi guru baru, classroom observation, individual
conference

1) Teknik kelompok
satu supervisor menghadapi banyak guru dengan masalah yang sama, penangangan
dapat dengan rapat dewan guru, workshop, seminar, konseling kelompok

2) Teknik perorangan
dilakukan perorangan sesuai permintaan guru yang memiliki masalah, teknik yang dapat
digunakan oleh supervisor: orientasi bagi guru baru, classroom observation, individual
conference



PenilaianPenilaian

 Sistem penilaian terhadap tenaga pendidik dan kependidikan dilakukan secara
transparan, objektif, dan akurat.

 Penilaian dilakukan untuk mengetahui baik secara formal maupun informal untuk
mengetahui hal yang menyangkut pribadi, status pekerjaan, prestasi kerja maupun
perkembangan pegawai

 Penilaian pada PNS berupa DP3 (daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan) yang biasanya
digunakan untuk kenaikan pangkat dan golongan

 Penilaian pada swasta: kedisiplinan, kreativitas, pengabdian, prestasi mengajar.

 Bagi tenaga pendidik penilaian berguna sebagai feedback terhadap: kemampuan,
kelebihan, kekurangan dan potensi yang pada saatnya bermanfaat untuk menentukan
tujuan, jalur rencana dan pengembangan karier.

 Sistem penilaian terhadap tenaga pendidik dan kependidikan dilakukan secara
transparan, objektif, dan akurat.

 Penilaian dilakukan untuk mengetahui baik secara formal maupun informal untuk
mengetahui hal yang menyangkut pribadi, status pekerjaan, prestasi kerja maupun
perkembangan pegawai

 Penilaian pada PNS berupa DP3 (daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan) yang biasanya
digunakan untuk kenaikan pangkat dan golongan

 Penilaian pada swasta: kedisiplinan, kreativitas, pengabdian, prestasi mengajar.

 Bagi tenaga pendidik penilaian berguna sebagai feedback terhadap: kemampuan,
kelebihan, kekurangan dan potensi yang pada saatnya bermanfaat untuk menentukan
tujuan, jalur rencana dan pengembangan karier.



MutasiMutasi

mutasi

Vertikal

Lebih
tinggi

Lebih
rendah

horizontal Rotasi
pegawai



KompensasiKompensasi

 Kompensasi adalah balas jasa yang diberikan dari instansi (pemerintah maupun swasta)
kepada tenaga pendidik yang dapat dinilai dengan uang dan mempunyai
kecenderungan diberikan secara tetap.

 Kompensasi dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas seseorang baik
secara moral maupun disiplin kerja.

 Kompensasi adalah balas jasa yang diberikan dari instansi (pemerintah maupun swasta)
kepada tenaga pendidik yang dapat dinilai dengan uang dan mempunyai
kecenderungan diberikan secara tetap.

 Kompensasi dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas seseorang baik
secara moral maupun disiplin kerja.



PemberhentianPemberhentian

 Pemberhentian atas permohonan sendiri

 Pemberhentian oleh dinas/pemerintah/yayasan

 Pemberhentian karena alasan lain

 Pemberhentian atas permohonan sendiri

 Pemberhentian oleh dinas/pemerintah/yayasan

 Pemberhentian karena alasan lain



MANAJEMEN PENDIDIKAN
BIDANG SARANA DAN PRASARANA



DEFINISI

 Sarana => semua perangkat peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses
pembelajaran, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar tujuan tercapai dan berjalan dengan lancar,
teratur, efektif dan efisien.

Contoh: peralatan, media, buku, bahan habis pakai

 Prasarana=> semua perangkat kelengkapan dasar yang tidak langsung menunjang proses pendidikan di sekolah

Contoh: ruang kelas, laboratorium, perpustakaan.

PP No.19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (pasal 42)

Peraturan kemendiknas No. 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana



FUNGSI

 Memelihara agar tugas-tugas siswa yang diberikan oleh guru dapat terlaksana dengan lancar dan optimal

 Memberi dan melengkapi fasilitas untuk segala kebutuhan yang diperlukan dalam proses belajar-mengajar.

Tujuan administrasi sarana dan prasarana:

1) Mewujudkan situasi dan kondisi sekolah yang baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar,
yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin

2) Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi dalam pembelajaran

3) Menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai
dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam proses pembelajaran

4) Membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya serta sifat-sifat individunya.



PRINSIP-PRINSIP

1. Prinsip pencapaian tujuan

Sarana dan prasarana harus selalu dalam kondisi siap pakai dalam rangka pencapaian tujuan proses belajar-mengajar.

2. Prinsip efisiensi

Semua kegiatan pengadaan sarana dan prasarana dilakukan dengan perencanaan yang seksama, sehingga memperoleh fasilitas
yang berkualitas dengan harga yang relatif murah. Perlunya dilengkapi petunjuk teknis penggunaan dan perawatan.

3. Prinsip administratif

Setiap pengelolaan sarana prasarana di sekolah perlu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi dan pedoman yang
telah diberlakukan pemerintah.

4. Prinsip kejelasan tanggung jawab

Manajemen sarana dan prasarana di sekolah harus di delegasikan kepada personel sekolah yang bertanggung jawab. Jika
melibatkan banyak personel perlu ada deskripsi tugas dan tanggung jawab yang jelas.

5. Prinsip kekohesifan

Manajemen perlengkapan di sekolah hendaknya terealisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak



RUANG LINGKUP

sarana

 Ditinjau dari habis tidaknya dipakai => habis pakai dan tahan lama

 Ditinjau dari bergerak tidaknya saat digunakan=> bergerak dan tidak bergerak

 Ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar-mengajar=> alat pelajaran, alat peraga, media pengajaran

Prasarana

 Prasarana yang digunakan secara langsung dalam pembelajaran

 Prasarana yang tidak digunakan dalam pembelajaran



KOMPONEN DALAM MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA

 Lahan => lahan terbangun, lahan terbuka, lahan kegiatan praktik, lahan pengembangan

 Ruang => ruang pendidikan, ruang administrasi, ruang penunjang

 Perabot => perabot pendidikan, perabot administrasi, perabot penunjang

 Alat dan media pendidikan

 Buku atau bahan ajar



PROSES MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA

Perencanaan Pengadaan Inventarisasi Penggunaan

PemeliharaanPenghapusanpelaporan



TAHAP PERENCANAAN

Tujuan:

 Untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan

 Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya

Manfaat:

 Dapat membantu dalam menentukan tujuan

 Meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan

 Menghilangkan ketidakpastian

 Dapat menjadi pedoman atau dasar dalam melakukan pengawasan, pengendalian dan penilaian.



PROSEDUR PERENCANAAN

1. Identifikasi dan menganalisis kebutuhan sekolah

Pencatatan dan pendaftaran secara tertib dan teratur terhadap seluruh kebutuhan sarana dan prasarana sekolah

2. Mengadakan seleksi

Menyusun konsep program (penanggung jawab, kegiatan konkret, target/sasaran, batas waktu, anggaran); pendataan (jenis barang,
jumlah, kualitas)

3. Sumber anggaran/dana

Memutuskan rincian menurut standar yang berlaku terhadap jumlah dana yang telah ditetapkan



TAHAP PENGADAAN

Beberapa cara pengadaan barang:

 Pembelian

 Pembuatan sendiri

 Penerimaan hibah atau bantuan

 Penyewaan

 Pinjaman

 Pendaurulangan

 Penukaran

 Perbaikan atau rekondisi



PROSEDUR PENGADAAN

1) Menganalisis kebutuhan dan fungsi sarana dan prasarana

2) Mengklasifikasikan sarana dan prasarana untuk dibutuhkan

3) Membuat proposal pengadaan sarana dan prasarana yang ditujukan kepada pemerintah (bagi sekolah negeri) dan
pihak yayasan (bagi sekolah swasta)

4) Bila disetujui maka akan ditinjau dan dinilai kelayakannya



TAHAP INVENTARISASI

Pencatatan barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur.

Tujuan inventarisasi:

1) Menjaga dan menciptakan tertib administrasi

2) Menghemat keuangan sekolah baik dalam pengadaan maupun pemeliharaan dan penghapusan

3) Bahan atau pedoman untuk menghitung kekayaan suatu sekolah dalam bentuk materiil yang dapat dinilai dengan
uang

4) Memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah.



TAHAP PEMELIHARAAN

Kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik
dan siap digunakan

Tujuan pemeliharaan:

a) Untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan

b) Untuk menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil
optimal

c) Untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pengecekan secara rutin dan teratur

d) Untuk menjamin keselamatan orang atau siswa yang menggunakan alat tersebut



MACAM-MACAM PEKERJAAN PEMELIHARAAN

Perawatan
terus

menerus

Perawatan
berkala

Perawatan
darurat

Perawatan
preventif



TAHAP PENGHAPUSAN

Tujuan:

 Mencegah atau membatasi kerugian/pemborosan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana yang kondisinya
semakin buruk

 Meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris

 Membebaskan ruangan dari penumpukan barang-barang yang tidak dipergunakan lagi

 Membebaskan barang dari tanggung jawab pengurusan kerja



SYARAT SARANA DAN PRASARANA YANG DAPAT DIHAPUS:

a) Dalam keadaan sudah tua atau rusak berat

b) Perbaikan akan memakan biaya yang besar sehingga terjadi pemborosan

c) Secara teknis dan ekonomis kegunaannya tidak seimbang dengan besarnya biaya pemeliharaan

d) Tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini

e) Penyusutan di luar kekuasaan pengurus barang (misal bahan kimia)

f) Barang yang berlebih jika disimpan lebih lama akan bertambah rusak dan tak terpakai lagi

g) Dicuri, terbakar, musnah sebagai akibat bencana alam



TAHAP PELAPORAN

Laporan sering disebut dengan mutasi barang. Pelaporan dilakukan secara berkala setiap triwulan, kecuali bila ada
barang rutin dan barang proyek maka pelaporan harus dibedakan.

Pelaporan diikuti dengan peninjauan, untuk mengantisipasi tindak kecurangan yang dapat merugikan sekolah,
pemerintah/yayasan. Apabila terdapat pemusnahan harus disertai dengan dokumen sebagai bukti proses tersebut.



Manajemen Pendidikan
LAYANAN KEBUTUHAN KHUSUS



Prinsip layanan khusus sekolah
Prinsip yang berhubungan dengan siswa yang dibimbing:

a) Pelayanan bimbingan harus diberikan kepada seluruh peserta

b) Harus ada kriteria untuk mengatur prioritas layanan dan bimbingan kepada siswa.

c) Program bimbingan harus dipusatkan kepada siswa

d) Pelayanan bimbingan harus dapat memenuhi kebutuhan individu yang bersangkutan

e) Keputusan terakhir dalam proses bimbingan ditentukan oleh individu yang dibimbing.

f) Individu yang mendapat bimbingan harus dapat berangsur-angsur dapat membimbing
dirinya sendiri



Prinsip yang berhubungan dengan pembimbing
a. Petugas bimbingan harus melakukan tugasnya sesuai dengan kemampuan dan kewajiban masing-masing

b. Petugas bimbingan dipilih atas dasar kualifikasi kepribadian, pendidikan, pengalaman dan kemampuan

c. Petugas bimbingan harus mendapat kesempatan untuk memperkembangkan diri serta keahliannya melalui
berbagai latihan

d. Petugas bimbingan hendaknya mempergunakan informasi yang tersedia mengenai individu yang dibimbing
beserta lingkungannya sebagai bahan untuk membuat individu yang bersangkutan ke ara penyesuaian diri yang
lebih baik.

e. Petugas harus menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi tentang individu yang dibimbing

f. Petugas hendaknya mempergunakan berbagai jenis metode dan teknik yang tepat dalam melaksanakan
tugasnya

g. Petugas hendaknya memperhatikan dan mempergunakan hasil penelitian dalam bidang minat dan kemampuan
dan hasil belajar individu untuk kepentingan perkembangan kurikulum sekolah.



Prinsip yang berhubungan dengan organisasi dan
administrasi bimbingan
a. Bimbingan harus dilaksanakan secara berkesinambungan

b. Dalam pelaksanaan bimbingan harus tersedia kartu pribadi bagi setiap individu siswa.

c. Program bimbingan harus disusun dengan kebutuhan sekolah yang bersangkutan, sehingga
mempunyai sumbangan besar terhadap program sekolah

d. Pembagian waktu untuk setiap bimbingan secara teratur

e. Bimbingan harus dilaksanakan selama dalam situasi individu dan dalam situasi kelompok,
sesuai dengan masalah dan metode yang dipergunakan untuk memecahkan masalah

f. Kepala sekolah memegang tanggung jawab mendasar dalam pelaksanaan bimbingan

(Rusliana, 2010)



Jenis-jenis layanan khusus sekolah
1. Layanan bimbingan dan konseling (BK)

2. Layanan kesehatan sekolah (UKS)

3. Layanan kafetaria sekolah

4. Layanan asrama sekolah

5. Layanan transportasi sekolah

6. Layanan perpustakaan sekolah

7. Layanan laboratorium sekolah



Layanan asrama sekolah



Layanan Asrama Sekolah
Asrama sekolah => suatu tempat di mana para siswa bertempat tinggal dalam
jangka waktu yang relatif tetap bersama dengan guru sebagai pengasuhnya yang
memberikan bantuan kepada para siswa dalam proses pengembangan pibadinya
melalui proses penghayatan dan pengembangan nilai budaya.



Fasilitas yang harus dimiliki asrama sekolah
1) Kamar tidur

2) kamar pakaian

3) Ruang makan

4) Kamar mandi dan WC

5) Kamar belajar

6) Tempat mencuci pakaian

7) Halaman untuk rekreasi dan
bersantai

8) Lapangan olah raga

9) Tempat ibadah

10) Ruang tamu

11) Perpustakaan

12) Ruang kesehatan



Hakikat kehidupan asrama sekolah
Hakikat kehidupan asrama bukan sekedar pembentukan kebiasaan dan kesan-
kesan sensoris, namun suatu proses pembentukan nilai.

Asrama membentuk nilai-nilai: a) nilai keagamaan; b) nilai kebenaran; c) nilai
kebersamaan (sosial); d) nilai keindahan; e) nilai ekonomis; f) nilai yuridis dsb.

Kehidupan di asrama perlu adanya saling menghargai, saling mengakui, saling
menerima dan memberi, saling mengembangkan diri.



Tujuan asrama sekolah
• Untuk menunjang keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan di sekolah

• Menanamkan rasa disiplin pada diri siswa

• Membiasakan para siswa untuk mencintai belajar bersama-sama dengan teman
sebayanya

• Membantu para siswa agar dapat menyesuaikan diri pada kehidupan sosial
dalam lingkungan sebayanya

• Membantu para siswa dalam proses pengembangan pribadinya melalui
penghayatan dan pengembangan nilai-nilai kecerdasan dan keterampilan.



Prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan
sekolah
1. Sesuai dengan tujuan menyelenggarakan asrama

2. Ide-ide pengelolaan tidak akan terlepas dari lokasi, lingkungan dan situasi sekolah

3. Dalam asrama hendaknya diciptakan suasana “home”

4. Asrama hendaknya memberikan pengaruh positif dalam pembentukan dan
penanaman sikap serta kebiasaan yang baik pada diri siswa

5. Asrama perlu menetapkan tata tertib dan disiplin yang disertai usaha pengawasan

6. Pengawasan hendaknya dilakukan secara bersahabat dan kekeluargaan



Layanan bimbingan dan konseling



pengertian
• Bimbingan adalah suatu bantuan yang diberikan kepada siswa dalam membuat

keputusan dan pemecahan masalah. Dengan catatan pembimbing tidak ikut
menentukan pilihan atau keputusan dari orang yang dibimbing. Bimbingan
diberikan agar individu lebih mengenal dirinya sendiri (kekuatan dan
kelemahannya), menerima keadaan dirinya dan dapat mengarahkan dirinya sesuai
dengan kemampuannya.

• Konseling adalah upaya bantuan yang diberikan seorang pembimbing yang terlatih
dan berpengalaman, terhadap individu yang membutuhkannya, agar individu
tersebut dapat berkembang potensinya secara optimal, mampu mengatasi masalah
dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan.



Masalah Bimbingan dan Konseling yang dihadapi
Sekolah
1. Masalah profesi konselor, profesi konselor masih sulit untuk diakui karena

bervariasinya pendidikan pembimbing dan pengalaman konselor di sekolah

2. SK Pengangkatan, biasanya tidak diangkat sebagai guru pembimbing
melainkan guru bidang studi

3. Masalah sikap terhadap bimbingan dan konseling, banyak asumsi guru
maupun siswa yang mengarah pada “bimbingan dan konseling untuk
mengurus siswa yang melanggar peraturan”



Kesalahan-kesalahan terkait BK
1) Bimbingan identik dengan pendidikan

bimbingan adalah bagian dari pendidikan, bimbingan dan konseling adalah alat pendidikan dalam rangka
mencapai tujuan pendidikan yakni kedewasaan anak

2) Bimbingan dan konseling adalah cara untuk membantu siswa yang salah. Harusnya untuk semua, termasuk
yang potensial

3) Bimbingan dan konseling berarti bimbingan pekerjaan atau karier.
Harusnya untuk setiap aspek pribadinya

4) Bimbingan dan konseling adalah usaha memberi nasihat sebab kebanyakan dalam nasihat unsur paksaan amat
menonjol

5) Bimbingan menghendaki kepatuhan dalam perilaku yang dikehendaki sebagai hasil bimbingan dan konseling
bukanlah kepatuhan, tetapi penyesuaian diri yang baik

6) Bimbingan adalah tugas para ahli dalam penyusunan program BK dan melaksanakan konseling khusus



Layanan Bimbingan dan Konseling
• Membantu siswa mengenal bakat, minat, dan kemampuannya, serta memilih

dan menyesuaikan diri dengan kesempatan pendidikan untuk merencanakan
karier yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja

• Untuk membantu siswa dalam mencapai tujuan-tujuan perkembangan yang
meliputi aspek perkembangan pribadi-sosial, perkembangan pendidikan,
perkembangan karier



Fungsi Bimbingan dan Konseling
a. Fungsi pemahaman, fungsi bimbingan yang akan menghasilkan pemahaman diri

(diri sendiri, lingkungan siswa, dan informasi)

b. Fungsi pencegahan, fungsi bimbingan yang akan menghasilkan terhindarnya
siswa dari berbagai permasalahan yang dapat menghambat atau menimbulkan
masalah dalam proses perkembangan siswa

c. Fungsi perbaikan, bantuan bimbingan berusaha untuk memecahkan masalah yang
dihadapi siswa

d. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan, fungsi bimbingan yang diberikan dapat
membantu para siswa dalam memelihara dan mengembangkan berbagai potensi
dan kondisi positif siswa seecara terarah dan mantap



Tugas Guru Bidang Studi yang berkenaan dengan
Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling
• Mendeteksi adanya kesulitan yang dihadapi siswa dalam penyesuaian diri dan

melaporkannya

• Membantu mengumpulkan informasi/data untuk “cumulative record”

• Menjadi penghubung antara sekolah dan orang tua siswa

• Menghubungkan pelajaran dengan pekerjaan yang dicita-citakan siswa

• Berpartisipasi dalam konferensi kasus

• Memberikan informasi kepada siswa tentang hal-hal yang berkenaan dengan
program bimbingan



9 peran guru dalam kegiatan bimbingan dan
konseling
1. Informator, guru diharapkan sebagai pelaksana cara mengajar informatif, laboratorium,

studi lapangan dan sumber informasi kegiatan akademik maupun umum

2. Organisator, guru sebagai pengelola kegiatan akademik, silabus, jadwal pelajaran dll

3. Motivator, guru harus mampu merangsang dan memberikan dorongan serta
reinforcement untuk mendinamisasikan potensi siswa, menumbuhkan swadaya
(aktivitas) dan daya cipta (kreativitas) sehingga akan terjadi dinamika di dalam proses
belajar mengajar

4. Director, guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa
sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan



5. Inisiator, guru sebagai pencetus ide dalam proses belajar mengajar

6. Transmitter, guru bertindak selaku penyebar kebijaksanaan dalam pendidikan dan
pengetahuan

7. Fasilitator, guru akan memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar-
mengajar

8. Mediator, guru sebagai penengah dalam kegiatan belajar siswa

9. Evaluator, guru mempunyai otoritas untuk menilai prestasi anak didik dalam bidang
akademik maupun tingkah laku sosialnya, sehingga dapat menentukan bagaimana anak
didiknya berhasil atau tidak.



Metode evaluasi pelaksanaan program BK
• Metode survei

• Metode observasi

• Metode eksperimental

• Metode studi kasus



Koperasi Sekolah
• Koperasi sekolah adalah sebuah organisasi yang dibentuk yang beranggotakan

semua warga sekolah dan mempunyai tujuan untuk memberdayakan
anggotanya dan dijadikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang telah
disepakati bersama.

• Koperasi sekolah kebanyakan gagal karena tidak ada transparansi dari pengurus
inti dalam memberikan laporan keuangan sehari-hari yang menyebabkan
timbulnya kecurigaan dari para anggota koperasi lainnya.



Tujuan koperasi sekolah
a. Mendidik dan menanamkan kesadaran hidup bergotong royong serta memupuk

rasa setia kawan di kalangan siswa

b. Memupuk rasa cinta kepada sekolah dan menanam sifat disiplin di kalangan siswa

c. Menanamkan rasa tanggung jawab dan mengembangkan hidup bergotong royong

d. Mengembangkan dan mempertinggi pengetahuan dan keterampilan para siswa
dalam berkoperasi

e. Memelihara hubungan baik dan kekeluargaan di lingkungan siswa

f. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi para siswa



Kantin Sekolah/ Kafetaria
• Kafetaria ada bukan untuk keperluan bisnis semata, melainkan pemenuhan nilai

gizi yang menunjang pada aktivitas belajar-mengajar

• Beberapa masalah yang terdapat di kafetaria sekolah antara lain: rendahnya
tingkat kejujuran, rendahnya tingkat kebersihan, makanan yang dijual belum
memenuhi nilai gizi seimbang.



Tujuan Kafetaria
• Agar peserta didik dengan mudah mendapatkan makanan dan minuman yang terjamin kebersihan

dan kesehatannya serta memadai kandungan gizinya

• Agar peserta didik dengan mudah mendapatkan makanan dan minuman yang sesuai dengan daya
jangkau uang saku

• Agar peserta didik terhindar dari efek negatif dari warung yang tidak terkontrol oleh sekolah

• Sebagai wahana untuk belajar dan mendalami materi-materi yang diajarkan bersama teman sebaya.

• Sebagai wahana merancang kegiatan-kegiatan konstruktif di luar kelas

• Agar mengenal jenis makanan sederhana dan murah dengan nilai gizi yang tinggi dan memadai

• Agar dapat dikembangkan cara-cara makan yang sesuai dengan etika pergaulan setempat



Fungsi kafetaria

normatif edukatif preventif



Prinsip kafetaria sekolah

Prinsip
keterjangkauan

Prinsip
pendidikan

Prinsip
kooperatif

Prinsip
membantu

siswa

Prinsip
kesehatan



Jenis layanan kafetaria yang dapat dikembangkan
di sekolah

Sistem
dilayani

Sistem
melayani
sendiri

Sistem
warung

Sistem bon



Perpustakaan Sekolah
• Suatu tempat yang bertujuan untuk menyimpan koleksi buku-buku yang

diinginkan oleh pengguna. Dengan kata lain, perpustakaan sekolah merupakan
pusat masyarakat sekolah dalam mencari sumber informasi dan ilmu
pengetahuan.

• Masalah yang dihadapi perpustakaan sekolah: kekurangan buku referensi;
peminjaman siswa dan guru tidak sama; buku-buku yang lama tidak digunakan
lagi karena memakan tempat, proses komputerisasi sulit ditangani.



Tujuan Perpustakaan sekolah
• Untuk mempertinggi daya serap peserta didik terhadap materi-materi pelajaran

yang diajarkan di sekolah, menumbuh kembangkan minat baca tulis guru dan
siswa, mengenalkan teknologi informasi, membiasakan akses informasi secara
mandiri, memupuk bakat dan minat.

FUNGSI Perpustakaan Sekolah: fungsi pusat belajar-mengajar; fungsi penelitian
dan telaah kepustakaan; fungsi pusat ilmu pengetahuan; fungsi pusat rekreasi;
fungsi pusat apresiasi



Layanan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
• UKS adalah usaha untuk membina dan mengembangkan kebiasaan dan

perilaku hidup sehat pada peserta didik usia sekolah yang dilakukan secara
komprehensif dan integratif.



Tujuan UKS
• Tujuan Umum

meningkatkan kemampuan perilaku hidup bersih dan sehat, dan derajat kesehatan siswa serta
menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan
perkembangan yang harmonis dan optimal

• Tujuan khusus
memupuk kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat dan meningkatkan derajat kesehatan
siswa, yang mencakup:

• Memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip hidup bersih dan sehat
serta berpartisipasi aktif di dalam usaha peningkatan kesehatan di sekolah

• Sehat fisik, mental maupun sosial
• Memiliki daya hayat dan daya tangkal terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan NAPZA



Kecakapan Hidup Melalui UKS
• Kecakapan hidup adalah kecakapan yang diperlukan untuk hidup yang

meliputi pengetahuan, mental, fisik, sosial dan lingkungan untuk
mengembangkan dirinya secara menyeluruh untuk bertahan hidup dalam
berbagai keadaan dengan berhasil, produktif, bahagia dan bermartabat.

• Pendidikan kecakapan hidup didasarkan atas konsep bahwa peserta didik perlu
Learning to be (belajar untuk menjadi), learning to learn (belajar untuk belajar)
atau learning to know (belajar untuk mengetahui), learning to live with others
(belajar untuk hidup bersama), dan learning to do (belajar untuk melakukan)



Trias UKS
• Trias UKS adalah tiga program pokok UKS, yaitu pendidikan kesehatan, pelayanan

kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat.

• Penyelenggaraan pendidikan kesehatan meliputi pengetahuan tentang dasar-dasar
hidup sehat, sikap tanggap terhadap persoalan kesehatan, latihan cara hidup sehat,
penanaman kebiasaan hidup sehat, dan upaya peningkatan daya tangkal terhadap
pengaruh buruk dari luar.

• Pelayanan kesehatan dilakukan secara komprehensif dan terpadu meliputi promotif,
preventif, kuratif dan rehabilitasi

• Pembinaan lingkungan ke



Pelaksanaan Trias UKS di lapangan
1) Peningkatan sarana dan prasarana UKS

2) Penyuluhan kesehatan bagi warga sekolah

3) Pelatihan dokter remaja

4) Penyuluhan dan pengawasan warung sehat

5) Pelayanan kesehatan oleh dokter remaja

6) Pengadaan klinik sekolah yang dilayani oleh tenaga medis dan paramedis puskesmas pembina UKS setempat

7) Penjaringan kesehatan dapat dilakukan minimal setahun sekali

8) Setiap pelayanan kesehatan oleh UKS perlu pencatatan dalam buku khusus

9) Sakit serius dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit

10) Pelaksanaan 5K yang dikoordinir oleh tim khusus

11) Pembuatan toga (tanaman obat keluarga) atau apotek hidup



Laboratorium Sekolah
• Laboratorium adalah suatu ruangan tempat melakukan kegiatan praktik atau

penelitian yang ditunjang oleh adanya seperangkat alat-alat laboratorium serta
adanya infrastruktur laboratorium yang lengkap.

• Tujuan dari laboratorium secara khusus antara lain: 1) menunjang penguasaan
mata pelajaran yang diajarkan oleh guru; 2) memupuk keberanian pribadi sesuai
dengan hak dan hakikat kebenaran dalam segala aspek yang terdapat dalam
lingkungan hidupnya; 3) melatih dan mengembangkan keterampilan guru dan
siswa dalam mengembangkan profesinya; 4) melatih dan membiasakan siswa
belajar secara inovatif baik secara individual maupun kelompok.



Jenis Laboratorium

Laboratorium
komputer

Laboratorium
IPA

Laboratorium
IPS

Laboratorium
Bahasa



Keselamatan Kerja di Laboratorium
Keselamatan kerja di laboratorium sangat penting dipahami oleh guru maupun siswa. Berikut
beberapa kecelakaan yang sering terjadi di laboratorium antara lain:

1) Luka oleh benda tajam, pecahan kaca dan terbakar

2) Terkena/percikan cairan kimia

3) Tertelan zat-zat beracun

4) Gigitan hewan peliharaan

5) Pingsan sebab bau gas yang memusingkan

6) Terkena kejutan listrik

7) Kebakaran yang disebabkan letusan dari hasil percobaan



Tindakan pertama pada kecelakaan kerja
• Membawa korban ke tempat yang baik dan tenang

• Bila terjadi pendarahan, angkat bagian tubuh yang luka untuk membantu
menghentikan pendarahan (posisi lebih tinggi dari jantung)

• Berbaring secara leluasa, pakaian dilonggarkan untuk memudahkan pernafasan

• Jangan memberi makanan pada saat sedang pingsan

• Segera meminta pertolongan dokter

Terdapat penanganan lebih spesifik pada laboratorium IPA



Evaluasi program Laboratorium
• Laporan yang dikerjakan siswa selama kegiatan praktikum

• Tes kegiatan laboratorium

• Pengamatan langsung



INFO UAS
• Wujud soal pilihan ganda dan teka teki silang (@20 soal)

• Waktu mengerjakan 90 menit

PETUNJUK :

• Gunakan bollpointwarna hitam!

• Kerjakan soal-soal berikut pada lembar jawab yang telah disediakan, dengan cara
menghitamkan salah satu jawaban!

• Kerjakan sesuai petunjuk pada masing-masing tipe!

• Tidak diperbolehkan ada penggantian jawaban (baik berupa coretan ataupun tipe-x),
apabila ada lembar jawaban tidak dikoreksi!



PETUNJUK SOAL TIPE I

1. Hitamkan plihan jawaban yang terdapat pada lembar jawab yang telah disediakan
2. Tidak diperbolehkan memberi nomor
3. Pilihan jawaban:

a. Semua pernyataan benar
b. Pernyataan 1 dan 3 benar
c. Pernyataan 2 dan 4 benar
d. Pernyataan 4 saja yang benar atau semua pernyataan salah

SOAL TIPE II
Pilihan jawaban:
a. Pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar (benar, benar)
b. Pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah (benar, salah)
c. Pernyataan pertama salah, pernyataan kedua benar (salah, benar)
d. Pernyataan pertama salah, pernyataan kedua salah (salah, salah)

SOAL TIPE III
Jumlah kotak yang tersedia tidak kurang dan tidak lebih
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