




 

i 

 

 

PEDOMAN KESISWAAN 

TINGKAT SMP 

 

 

 

 

 

 
Labschool  

Yayasan Pembina Universitas Negeri Jakarta 

 



 

ii 

 

 
PEDOMAN KESISWAAN TINGKAT SMP 
 
 
 

TIM PENYUSUN 
Sarmilih Majid, M.Pd.  (SMP Labschool Jakarta) 
Yulinda Asnita, M.Pd  (SMP Labschool Kebayoran) 
Nurdin, S.Pd.   (SMP Labschool Cibubur) 
Gilang Saputro, M.Hum. (Tim Pengembang Labschool) 
 
 
 
Penyunting      : Gilang Saputro, M. Hum. 
Sumber Foto    : Murdha Nugraha, S.Pd. 
Kontributor      : Ukim Komarudin, M.Pd. 
 
 
 
PENERBIT  
PT. INOVATIVA DETAIL PRODUKSI & TARESI  
Komplek Sapta Pesona Blok D V no 17, Jati Asih – Bekasi 
Telp : (021) 22106661  
Hp : 081807806067  

 
 

Perpustakaan Nasional RI 

Katalog Dalam Terbitan (KDT) 

Pedoman Akademik Tingkat SMP / Penyunting Gilang Saputro, M.hum 

173 hlm; 21 cm x 15 cm 

Diterbitkan atas kerjasama Labschool Rawamangun, Jakarta Timur 

ISBN : 978-602-5819-04-9 

 

 
 
 



 

iii 

 

Labschool Yayasan Pembina Universitas Negeri Jakarta @copyright 
 
Pengembangan dan Penyelenggaraan Layanan Program Pendidikan 
Bidang Kesiswaan:  Pedoman Untuk Tingkat Sekolah Menengah 
Pertama (SMP) Labschool 
 
2018 
PENGARAH 

Dr. Karnadi, M.Si.  (Kepala BPS)                               
Dr. Achmad Husen, M.Pd. (Wakil Kepala BPS Bid. Akademik ) 

Dra. Sri Zulaihati, M.Si.  (Wakil Kepala BPS Bid. Keuangan) 

 
TIM PENYUSUN 
Yudhi Rochman, M.Pd.  (SMP Labschool Jakarta) 
Armat Masari, S.Pd.  (SMP Labschool Kebayoran) 
Mokhammad Taufik, S.Pd.          (SMP Labschool Cibubur) 
Gilang Saputro, M.Hum. (Tim Pengembang Labschool) 
 
Sumber Foto 
Murdha Nugraha, S.Pd. 
 
Website www.labschool-unj.sch.id/, Humas/webmaster  SMP 
Labschool Jakarta,  SMP Labschool Kebayoran dan SMP Labschool 
Cibubur, POMG  SMP Labschool Jakarta 2017-2018 
 
Penyunting 
Gilang Saputro, M. Hum. 
 
Buku ini diterbitkan oleh Badan Pengelola Sekolah (BPS) Sekolah Laboratorium 

(Labschool) Jakarta 2018. Disebarkan hanya untuk kalangan sendiri di lingkungan 
Labschool dan tidak diperjualbelikan secara bebas. Hak cipta atas buku ada pada BPS 
Labschool YP UNJ. Untuk kepentingan lanjutan terkait kebutuhan pengembangan dan 
konsultasi bidang pendidikan dapat menghubungi bagian kerjasama melalui:  
 

www.labschool-unj.sch.id/  
Labschool: Komplek UNJ, Jalan Pemuda, Rawamangun, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta 13220, Indonesia 

 
Jakarta 2018 
LABSCHOOL 



 

iv 

 

DAFTAR ISI 
 
DAFTAR ISI ...................................................................................... v 
PENGANTAR ................................................................................... x 
VISI LABSCHOOL .......................................................................... 1 

1. Paradigma Pengembangan Layanan Program  
Pendidikan Kesiswaan Labschool ..................................... 3 

MISI LABSCHOOL ....................................................................... 18 
 

2. 9 Jabaran Paradigma Pendidikan Labschool  ................ 19 
1) Pendidikan Untuk Semua ............................................... 21 
2) Pendidikan Sepanjang Hayat ......................................... 22 
3) Pendidikan Sebagai Gerakan ......................................... 24 
4) Pendidikan Menghasilkan Pembelajar ......................... 26 
5) Pendidikan Membentuk Karakter ................................. 27 
6) Pendidikan Membangun Kebudayaan ......................... 30 
7) Sekolah Menyenangkan .................................................. 32 
8) Sekolah Ramah Anak ...................................................... 33 
9) Sekolah Identifikasi Keberbakatan ................................ 38 

 
LANDASAN HUKUM .................................................................. 40 
 

3. Jabaran Tata Nilai Labschool sebagai Prinsip Nilai 
dalam Pengembangan 
 Pendidikan Bidang Kesiswaan........................................ 41 

MOTO LABSCHOOL ................................................................... 43 
1) Tata Nilai Labschool ...................................................... 44 
2) Budaya Labschool .......................................................... 48 

 
4. Perencanaan Pengembangan Layanan Program 

Kesiswaan ........................................................................... 57 
1) Knowledge Management Bidang Kesiswaan ................ 59 
2) Ragam Forum dan Rapat sebagai Aktivitas KM  

bidang Kesiswaan di Labschool .................................. 78 
A. Forum Pimpinan  ....................................................... 78 



 

v 

 

B. Forum Dinas ............................................................... 80 
C. Forum Staf Kesiswaan .............................................. 82 
D. Forum POMG ............................................................. 84 
E. Forum Perwalian Kelas ............................................. 87 
F. Forum Konselor ......................................................... 89 
G. Rapat Kegiatan Bidang Kesiswaan ......................... 90 
H. Rapat Bidang Data Kesiswaan ................................. 92 
I. Rapat Penasihat Akademik ...................................... 93 

3) Kalender Kegiatan Kesiswaan........................................ 95 
 

5. Jabaran Program Penyelenggaraan Layanan  
Pendidikan Bidang Kesiswaan......................................... 99 

1) Pembinaan OSIS dan MPK ........................................... 101 
2) Pembinaan Organisasi dan Kegiatan Kerohanian..... 119 
3) Pembinaan Kegiatan Kesiswaan  

Kokurikuler dan Ekstrakurikuler ................................ 125 
A. Ragam Kegiatan Kokurikuler ......................................... 129 
B. Ragam  Kegiatan Ekstrakurikuler ................................. 138 

 
6. Tata Aturan Kedisiplinan Peserta Didik ....................... 151 
1) Dasar Penetapan Tata Tertib .......................................... 153 
2) Tata Kerapian Berpakaian .............................................. 155 
3) Tata Kerajinan ................................................................... 157 
4) Tata Perilaku ..................................................................... 159 
5) Tata Kebersihan ................................................................ 162 
6) Ketentuan Pemberian Sanksi .......................................... 163 

 
7. Koordinasi dan Komitmen Mutu  

layanan Kesiswaan .......................................................... 165 
1) Peran Pendidik Labschool di Abad 21 ........................ 169 
2) Peran Wali Kelas ............................................................ 188 
3) Peran Konselor ............................................................... 196 
4) Peran Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan ....... 201 
5) Peran Staf Kesiswaan ..................................................... 224 



 

vi 

 

6) Peran MPO ...................................................................... 225 
7) Peran MP-MPK ............................................................... 226 
8) Peran MP-Rohis .............................................................. 227 
9) Peran MPE  ...................................................................... 229 
10) Penghargaan Peserta Didik Berprestasi ...................... 230 
11) Keterlibatan Peserta Didik dalam Berorganisasi ....... 232 
12) Penyediaan Ragam Ekstrakurikuler ............................ 234 
13) Keterlibatan Peserta Didik dalam  

Kepanitiaan Angkatan..................................................... 23 
 

8. Komitmen Penyediaan dan Pemanfaatan Fasilitas  
Belajar untuk Pengembangan Kesiswaan .................... 239 

1) Perpustakaan sebagai pusat belajar, mendekatkan 
siswa dengan buku ........................................................ 241 

2) Laboratorium Bahasa: Kemahiran Berbahasa, 
Produktivitas Karya Tulis ............................................. 243 

3) Laboratorium Komputer: Teknologi Informasi, dan  
Pemanfaatan Media Publikasi Daring ........................ 244 

4) Laboratorium IPA: Berlaku seperti ilmuwan, 
penerapan dasar-dasar  
penelitian ilmiah dalam bidang fisika dan Biologi ... 247 

5) Laboratorium Ruang Tanam Hijau:  
Urban Farming School pembelajaran  
ketahanan pangan dan penghijauan lingkungan ...... 249 

6) Ruang Pertunjukan dan Teater, Apresiasi dan  
Aplikasi Seni Pertunjukan dan Seni Peran ................. 251 

7) Studio Seni Musik .......................................................... 252 
8) Studio Seni Rupa ............................................................ 254 
9) Ruang Panel, Konferensi dan Diskusi ......................... 256 
10) Dapur Kreatif: Kreasi dan Inovasi Sajian dengan  

Perspektif Bisnis dan Wirausaha ................................. 258 
11) Pusat Kegiatan Olahraga (Sport Centre) ...................... 260 



 

vii 

 

12) Pusat Kegiatan dan Kajian Keagamaan:  
penguatan aspek pengetahuan  
religi dan sikap religius ................................................. 263 

13) Bioskop Mini: belajar melalui film, menonton, 
mengkaji dan menggemari ........................................... 265 

14) Pusat Hasil Kerajinan Peserta Didik ........................... 266 
15) Area Pamer dan Apresiasi  

Akademik dan Kesiswaan ............................................ 268 
16) Area Bermain dan Aktivitas Jeda ................................ 270 
17) Dinding Pengetahuan dan Seni ................................... 271 
18) Selasar Serba Guna ........................................................ 273 
19) Sekretariat OSIS .............................................................. 275 
20) Sekretariat MPK ............................................................. 276 
21) Sekretariat Pramuka ...................................................... 276 
22) Sekretariat Rohis ............................................................ 278 
23) Sekretariat POMG .......................................................... 278 
24) Jaringan Internet Nirkabel ............................................ 279 

 
9. Monitoring dan evaluasi .................................................. 281 
1) Pertanggungjawaban dan Pelaporan  ......................... 283 
2) Supervisi Pelaksana dan Pelaksanaan Kegiatan 

Kesiswaan ....................................................................... 289 
3) Survei Performansi Layanan Kesiswaan .................... 294 

 
10. Ragam Program Kesiswaan Unggulan  ........................ 297 
1) Akomodasi Keberbakatan dan Keminatan ................ 299 
2) Dialog Interaktif ............................................................. 301 
3) Hari Karier (Career Day) ................................................ 303 
4) Literasi:  ........................................................................... 305 

A. Karya Tulis Ilmiah .................................................... 306 
B. Presentasi Karya Ilmiah Unggulan ........................ 309 
C. Kajian Media dan Teknologi Informasi Digital .... 310 
D. Penerbitan Buku Fiksi dan Non Fiksi .................... 311 
E. Majalah, Radio, Youtube  Sekolah ........................... 312 



 

viii 

 

F. Pagelaran Seni Pertunjukan dan Teater ................ 313 
G. Studi tematis .............................................................. 314 
H. Klub buku dan film .................................................. 315 

5) Kewirausahaan ............................................................... 316 
6) Urban Farming School...................................................... 316 
7) Student Science dan Math Camp ..................................... 317 
8) Studi Pendidikan dan Misi Budaya Internasional .... 318 
9) Hari Budaya Internasional ............................................ 319 
10) Orang Tua Menjadi Pendidik:  

Pembelajaran Berbasis Profesi ...................................... 320 
11) Pameran Seni Periodik, Kelompok, Homogen .......... 321 
12) Pameran Desain Produk Kerajinan  

Tangan dan Kriya ........................................................... 322 
13) Pameran Ekstrakurikuler .............................................. 323 
14) Kompetisi Bidang: Olahraga, Ilmu Pengetahuan Alam,  

Matematika dan Bahasa, serta Seni ............................. 324 
15) Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah ...................... 326 
16) Sekolah Mitra Internasional.......................................... 327 
17) Sarasehan OSIS dan MPK Nasional ............................ 328 

 
DAFTAR PUSTAKA ................................................................... 329 
LAMPIRAN ................................................................................... 331 
Agenda MPO ................................................................................. 331 
Rincian Tata Tertib ........................................................................ 337 
Lirik Lagu ....................................................................................... 354 
Galeri ............................................................................................... 359 

 
 
 
 
 
 
 



 

ix 

 

Pengantar 
 
 
 

 
 
ejarah panjang Labschool sebagai institusi 

pendidikan yang bermutu dan berintegritas  

dan telah berkiprah selama  setengah abad 

telah menghasilkan berbagai raihan prestasi. 

Dalam kurun waktu tidak kurang dari 50 tahun 

perjalanan Labschool dengan berbagai pengalaman 

baik yang telah dilakukan itu sudah sepatutnya untuk 

mulai dituliskan secara utuh.  Penulisan pengalaman 

baik tersebut tidak hanya berguna bagi kita sebagai 

lembaga untuk refleksi, tetapi juga sebagai dasar dalam 

pengembangan. Labschool harus terus menjadi pelopor 

pendidikan bermutu, memberikan kontribusi tidak 

hanya untuk kepentingan sendiri, tetapi juga untuk 

kepentingan pendidikan nasional. Untuk itulah kita 

ditantang untuk terus melakukan aktualisasi, 

melakukan berbagai inovasi, mengupayakan berbagai 

temuan dan menerima beragam tantangan global.  
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Buku Pengembangan dan Penyelenggaraan Layanan 

Program Pendidikan Bidang Kesiswaan SMP 

Labschool yang saudara pegang ini merupakan upaya 

Labschool untuk memberikan dasar terkait 

membangun sistem. Ke depan sebagai sistem, segenap 

pendidik ataupun tenaga kependidikan dapat dengan 

baik menjalankan apa yang ada dalam buku ini, sebagai 

pedoman sekaligus sebagai tuntunan. Saudara tentu 

diharapkan tidak hanya memahami setiap bagian yang 

ada di dalam buku ini,  bahkan saudara harus bisa 

melampaui dengan berbagai kebebasan sebagai 

pendidik untuk terus mengembangkan diri dan 

berinovasi dengan berbagai pengetahuan dan informasi 

abad 21 ini. Sebagaimana kebebasan yang diiringi 

dengan tanggung jawab, unsur utama yang paling 

penting untuk kita pegang secara kukuh adalah 

integritas yang akan menentukan apakah Labschool 

dapat terus mempertahankan kejayaannya.  

 

Sebagai panduan, buku ini memuat mulai dari hal-hal 

yang bersifat prinsip dan mendasar, seperti paradigma 

pengembangan pendidikan, moto dan budaya 

Labschool, unsur-unsur pendukung dalam 



 

xi 

 

penyelenggaraan program, hingga penurunan prinsip 

pengembangan ke dalam berbagai program kesiswaan. 

Buku panduan ini juga dilengkapi dengan contoh-

contoh berupa pengalaman baik yang telah dilakukan 

oleh sekolah yang ada di Labschool. Tiap sekolah untuk 

selanjutnya diperkenankan untuk mengembangkan 

secara spesifik rincian program atau program lain yang 

dirasa lebih unggul dan memberikan kontribusi untuk 

diterapkan di Labschool secara keseluruhan.  Hal 

tersebut merupakan proses yang tidak berhenti, dan 

dengan cara itulah Labschool terus berkembang.  

 

Secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada  

Dra. Sri Zulaihati, M.Si., dan Dr. Achmad Husen, M.Pd.. 

selaku wakil kepala BPS Bidang Akademik yang secara 

langsung mengoordinasikan dan menginisiasi 

penyusunan buku ini. Secara khusus saya  juga 

menyampaikan terima kasih kepada Para Pimpinan 

Sekolah Labschool, Tim Pengembang Labschool, Tim 

Penyusun buku panduan kesiswaan Sekolah Menengah 

Pertama Labschool: Saudara Yudhi Rochman, M.Pd., 

Armat Masari, S.Pd., Mokhammad Taufik, S.Pd. Saya 

juga mengucapkan terima kasih kepada Gilang 
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Saputro, M.Hum., yang telah melakukan review, dan 

telah melengkapi berbagai hal yang dirasa diperlukan, 

serta melakukan penyuntingan agar buku ini bisa 

disajikan kepada seluruh civitas Labschool. Sebagai 

awalan, tentu buku ini masih memuat berbagai 

kekurangan. Untuk itulah secara bersama pula kita 

akan terus memberikan masukan untuk 

penyempurnaan buku ini sebagaimana kita terus 

menerus membangun Labschool.  

 

Jakarta, Februari 2018 

Kepala Badan Pengelola Sekolah Labschool YP UNJ 

 

Dr. Karnadi, M.Si. 
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VISI LABSCHOOL 

 

 

 

“Menjadi lembaga pendidikan yang 
berkontribusi dalam pembaruan 

pendidikan nasional dalam menyiapkan 
pemimpin masa depan  berlandaskan  
ketakwaan dan nilai luhur bangsa.” 
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Renstra Labschool 2017-2027 telah menetapkan Sembilan 

Paradigma Pengembangan Pendidikan sebagaimana diadaptasi 

berdasarkan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

2015-2019. Sebagaimana paradigma, kesembilannya dapat 

diposisikan sebagai dasar-dasar atau pilar yang kemudian 

diterjemahkan dan dijabarkan dalam pengembangan Labschool 

yang mencakup 3 lini utama: 1) Pengembangan Layanan 

program pendidikan akademik, 2) Pengembangan layanan 

program pendidikan kesiswaan, dan 3) Pengembangan program 

riset bidang pendidikan. Ketiga lini tersebut selanjutnya 

dirumuskan secara khusus ke dalam proses: perencanaan, 

pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dalam upaya memenuhi  

Target dan capaian sesuai dengan visi dan misi pendidikan 

Labschool. 
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Gambar 1. 9 Paradigma Pendidikan Labschool                                                                                        
diadaptasi dari Paradigma Pendidikan  Kemendikbud (Renstra: 2017) 

 

Labschool menyelenggarakan pendidikan dalam tiga jenjang 

pendidikan: 1) Pendidikan Anak Usia Dini: Kelompok Bermain 

(KB) dan Taman Kanak-Kanak (TK), 2) Pendidikan Dasar; 

Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 

3) Pendidikan Menengah; Sekolah Menengah Atas (SMA). 

Meskipun bertolak pada prinsip pengembangan yang sama, tiap 

jenjang tentu saja memiliki karakteristik program 
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pengembangan yang berbeda satu sama lain. Adanya pedoman 

pengembangan program layanan pendidikan bidang kesiswaan, 

dimulai dari pemaparan prinsip pengembangan, tahapan 

perencanaan, serta pelaksanaan yang terencana dan terukur 

merupakan upaya menciptakan Labschool sebagai sekolah yang 

bermutu dan berintegritas.  

 

Kegiatan layanan pendidikan bidang kesiswaan dilaksanakan 

dalam rangka mengembangkan dan mengaktualisasikan 

keberbakatan serta keminatan, memantapkan aspek 

kepribadian, menyiapkan peserta didik dalam posisinya sebagai 

bagian dari masyarakat sosial. Sebagai aktualisasi keminatan 

dan keberbakatan, Labschool berupaya menyediakan sarana 

pengembangan yang tidak mungkin diberikan dalam kelas 

reguler terlebih pada peserta didik yang secara khusus dianggap 

cerdas istimewa dan berbakat istimewa.  

 

Kegiatan yang dilaksanakan secara klasikal dan menyeluruh 

diharapkan dapat memberikan orientasi awal dan memberikan 

pengalaman yang sama pada diri peserta didik pada bidang 

pengembangan kesiswaan tertentu. Sebagai kegiatan yang 

terintegrasi, pengembangan program kegiatan kesiswaan secara 

umum memiliki keterkaitan baik sebagai kegiatan intrakurikuler 
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yang kemudian dimantapkan oleh kegiatan kokurikuler dan 

pada bidang khusus diakomodasi dalam ekstrakurikuler yang 

secara umum saling terpaut satu dengan lain sehingga 

menciptakan layanan pendidikan yang holistik, utuh, dan 

berorientasi pada optimalisasi kepribadian, minat, serta 

keberbakatan.  

 

Dalam memantapkan aspek kepribadian, kegiatan-kegiatan atau 

program dirancang terkait dengan pemantapan dan penguatan 

karakter diri pada peserta didik. Kedisiplinan, kreativitas, 

kepedulian, nilai-nilai dan sikap diri terkait kesadaran terhadap 

suatu persoalan misal, adalah hal yang menjadi dasar dalam 

perumusan kegiatan dan perincian target-target karakter yang 

menjadi sasaran pengembangan. Dalam tahap ini, acuan 

pemerintah terkait dengan program pengembangan pendidikan 

karakter dan nawa cita menjadi hal dasar lain yang 

dipertimbangkan dalam pengembangan program pendidikan 

bidang kesiswaan. Meskipun demikian, konsistensi pelaksanaan 

kegiatan dengan nilai karakter yang ditetapkan dan ingin 

dihasilkan pada diri peserta didik dapat secara khusus menjadi 

kunci dalam kesuksesan membangun kepribadian peserta didik 

itu sendiri.  
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Sebagai upaya untuk mempersiapkan peserta didik dalam 

kecakapan interpersonal dan sosial, program kegiatan 

kesiswaan diarahkan sebagai pembekalan soft skill dan hard skill. 

Selain kecakapan dasar sebagai insan sosial, kemampuan dan 

daya saing dalam lingkup lokal maupun global yang menjadi 

penekanan untuk diberikan sebagai pengalaman yang dialami 

oleh peserta didik dalam berbagai program kegiatan kesiswaan, 

mempersiapkan peserta didik untuk dapat berbaur dan menjadi 

bagian dari masyarakat dengan perangkat norma saja ternyata 

belum cukup. Diperlukan kemampuan nyata berupa kecakapan 

dengan sikap mental dan kesadaran untuk mampu 

berkompetisi, menjadi pemimpin, berinisiatif, dan berkontribusi 

terhadap kemajuan masyarakat, serta bisa menjadi bagian dari 

masyarakat dunia tanpa merasa inferior. 

 

Program kegiatan bidang kesiswaan sebagaimana dimaksud, 

dilakukan oleh pendidik dan peserta didik baik secara sendiri 

atau kelompok, serta dapat melibatkan organisasi peserta didik, 

tenaga kependidikan atau orang tua peserta didik. Dengan kata 

lain, penting untuk melihat aspek keterlibatan seluruh civitas 

akademis Labschool. Kepedulian dan komitmen dalam 

pelaksanaan, integritas dan sinergitas dengan unsur masyarakat 

dan orang tua akan menjadikan berbagai program kegiatan 
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tidak hanya berguna bagi peserta didik, tetapi juga memberikan 

dampak bagi masyarakat sekitarnya. Dalam kondisi itu situasi 

yang ideal sebagai wujud kerja sama dan kemitraan yang saling 

memberikan nilai tambah bagi terciptanya berbagai harapan 

besar pada raihan prestasi diri pada diri peserta didik dan 

menjadi kontribusi positif dari Labschool sebagai institusi yang 

memiliki citra yang bermutu dan berintegritas perlu untuk 

diwujudkan.  

 

Penyelenggaraan program kegiatan bidang kesiswaan 

dikoordinasikan oleh kepala sekolah melalui wakil kepala 

sekolah bidang kesiswaan melalui penyelenggaraan 

keorganisasian kesiswaan dengan mekanisme yang efektif dan 

berorientasi pada hasil. Kepala Sekolah dan Wakil Kepala 

Sekolah bidang kesiswaan dalam hal ini bertanggungjawab 

untuk melakukan perancangan, pelaksanaan dan evaluasi dan 

memastikan bahwa segenap komponen kebutuhan pelaksanaan 

program kegiatan tersedia, selain dengan sikap dan komitmen 

diri untuk terus memberikan inovasi dan pembaruan dalam 

penyelenggaraan program kegiatan kesiswaan sesuai dengan 

perkembangan dan tuntutan masyarakat global.  
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Penyelenggaraan kegiatan bidang kesiswaan dibagi ke dalam 

enam ranah pembinaan. Ke enam  ranah tersebut adalah: 1) 

Organisasi Peserta didik, 2) pembinaan Kerohanian, 3) 

Pembinaan Kegiatan Kesiswaan, 4) Literasi, 5) pembinaan Ko 

Kurikuler serta, 6) Ekstrakurikuler. Dalam operasionalnya 

sering kali tidak hanya beririsan dengan program akademik, 

tetapi juga satu dengan lainnya tidak terpisah dengan tegas 

sebagai cakupan yang berdiri sendiri-sendiri. Ke enam ranah 

pembinaan tersebut dalam pelaksanaannya bisa berlangsung 

dengan ritme kerja yang sangat tinggi. Untuk itulah diperlukan 

perencanaan terutama dalam menentukan jadwal dan 

penentuan penanggung jawab yang adil dan proporsional 

sehingga kegiatan dalam terlaksana dengan efektif dan efisien. 

Prinsip efisiensi tidak hanya menyangkut keterlibatan panitia 

program dengan mempertimbangkan konsekuensi penambahan 

beban kerja, tetapi juga berhubungan dengan tata kelola 

keuangan dan prinsip efisiensi anggaran. 

 

Hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan kegiatan 

bidang kesiswaan adalah sistem yang terorganisasi dengan baik. 

Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan 

secara khusus perlu memerhatikan keterlibatan, perencanaan 

kegiatan yang matang,  tahapan perencanaan hingga 
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pertanggungjawaban yang terstruktur dan capaian hasil 

program yang terukur. Pengukuran dalam hal ini tidak hanya 

didasarkan pada tujuan awal terkait aspek diri pada peserta 

didik, tetapi juga dilaksanakan dengan memerhatikan 

tersedianya instrumen observasi dan supervisi kegiatan yang 

tidak hanya diberikan kepada peserta didik untuk kemudian 

memberikan responsnya sebagai sumber data, tetapi juga secara 

khusus berkaitan dengan penilaian performa bagi pelaksana. 

Hasilnya, tentu saja menjadi bahan untuk dilaksanakannya 

tindak lanjut terkait program.  

 

Pada tahapan perencanaan pengembangan layanan program 

kesiswaan akan menitikberatkan pada berbagai hal yang 

mencakup kebutuhan baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan 

penunjang. Kebutuhan dasar sebagaimana yang dimaksud, terkait 

dengan berbagai hal mencakup: penerjemahan dan perancangan 

program kesiswaan berdasarkan arah kebijakan pengembangan 

program kesiswaan yang ditetapkan oleh pemerintah atau 

sesuai dengan visi misi Labschool, perencanaan kegiatan 

layanan kesiswaan yang di dalamnya dimulai dari menetapkan 

tujuan dan target program kegiatan kesiswaan, tema kegiatan, 

pelaksana program kegiatan kesiswaan, metode dan pendekatan 

program, hingga tahap evaluasi. Selain itu, dalam kebutuhan 
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dasar ini, juga akan dipaparkan target-target lain semisal 

pencapaian hasil maksimal dalam raihan prestasi kesiswaan di 

berbagai bidang yang bersifat keikutsertaan dalam pekan 

prestasi ataupun dalam bentuk kompetisi baik tingkat sekolah, 

wilayah, nasional dan internasional. 

 

Pada kebutuhan penunjang, akan dipaparkan terkait dengan 

Sumber daya. Sumber daya tersebut baik terkait dengan 

pemenuhan kriteria program kesiswaan yang dianggap 

bermutu dan memiliki signifikansi yang tinggi terkait 

pengembangan diri peserta didik secara umum,  ataupun 

layanan kesiswaan yang secara khusus terkait dengan 

pengembangan individual, ataupun terkait dengan peran 

pendidik dan tenaga kependidikan sebagai panitia pelaksana 

program kegiatan kesiswaan. Sumber daya lain yang perlu 

dipaparkan selanjutnya tentu saja terkait fasilitas penunjang. 

Pemanfaatan secara maksimal fasilitas yang ada ataupun 

pengadaan, digunakan sepenuhnya untuk kepentingan 

penyelenggaraan layanan pendidikan ,termasuk pada bidang 

kesiswaan.  

 

Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan layanan program 

kesiswaan jabaran akan difokuskan pada bagaimana pendidik 
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dan tenaga kependidikan sebagai panitia pelaksana program 

melaksanakan program yang telah dicanangkan sebagai dasar 

utama yang ditunjang oleh prinsip integritas dan komitmen 

terhadap pemenuhan kewajiban kerja yang tinggi. Komitmen 

tersebut, selain menjadi ruh atau spirit dasar dalam pemenuhan 

kewajiban juga menjadi dasar di mana pendidik dan tenaga 

kependidikan bukan hanya melaksanakan apa yang telah 

ditetapkan tapi juga secara kreatif memberikan dan 

menuangkan gagasan-gagasan yang secara individu dijamin 

oleh Labschool. Jaminan tersebut tentu saja perlu diiringi 

dengan tanggung jawab, dan tetap mengacu pada prinsip-

prinsip pengembangan Labschool. Harapannya, kemunculan 

kreativitas dalam pelaksanaan layanan kesiswaan terutama dari 

pendidik, dapat menjadi keutamaan yang khas dalam 

menciptakan pendidikan yang bermakna, mempromosikan self 

esteem dan berkesan di benak peserta didik.  

 

Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah adanya koordinasi 

baik antar pendidik (pendidik kelas) misal dalam 

pengembangan pembelajaran kolaboratif atau melakukan 

pengembangan pembelajaran melalui kegiatan kokurikuler, 

pendidik dengan pendidikan yang diberikan tugas tambahan 

sebagai wali kelas: misal dalam pendalaman karakteristik 
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peserta didik dengan pendekatan yang lebih personal dan 

konsultatif, serta dalam pendampingan kegiatan, pendidik 

dengan Konseling (misal dalam pertimbangan keberbakatan 

dan kecenderungan pengambilan putusan terkait layanan yang 

mempertimbangkan aspek kecenderungan psikologis dan 

karakter Peserta didik) atau pendidik dengan penyedia layanan 

khusus tumbuh kembang dan psikolog.  

 

Koordinasi itu pun bisa juga secara holistik terjadi satu sama 

lain, dengan pertanggungjawaban langsung di bawah 

koordinasi Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah Bidang 

Kesiswaan. Adanya koordinasi yang konsisten dan berorientasi 

pada upaya membangun layanan yang menyeluruh adalah 

situasi ideal yang menjadi dasar dari pemenuhan layanan 

bidang kesiswaan selain menjauhkan kemungkinan terjadinya 

kekeliruan pengambilan putusan misal dalam persoalan 

penegakan kedisiplinan dan tata aturan yang berlaku di 

Labschool. Tentu saja, kecakapan dasar kepemimpinan, hal-hal 

yang berpengaruh pada motivasi kerja, pola komunikasi yang 

positif adalah persoalan kecakapan personal yang perlu 

diperhatikan.   
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Tahap terakhir adalah pemantauan dan evaluasi. Pada tahap 

terakhir ini, Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah bidang 

kesiswaan secara khusus melalui rekomendasi penjaminan 

mutu melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi terkait 

dengan pelaksanaan program kesiswaan. Diawali dengan 

perumusan mekanisme pemantauan dan evaluasi kegiatan yang 

didasarkan pada prinsip-prinsip yang memerhatikan 

tercapainya visi program dan keberhasilan program kesiswaan 

itu sendiri. Dalam tahap pelaksanaan, pemantauan dilakukan 

secara runtut, konsisten dan berkelanjutan dengan 

menggunakan instrumen yang tepat dan terukur dengan 

memerhatikan kenyamanan kerja dan dialog yang membangun 

serta ilmiah-objektif. Situasi tersebut, menjadi harapan dalam 

terlaksananya kegiatan pemantauan sehingga hubungan yang 

harmonis antar pimpinan, pendidik, orang tua dan peserta didik 

dapat terbangun seiring dengan peningkatan mutu layanan 

pendidikan bidang kesiswaan yang diterima oleh peserta didik.  

 

Pada tahap evaluasi, sebagaimana dalam tahap pemantauan, 

dilangsungkan seiring dengan kegiatan pemantauan dalam 

upaya preventif, sekaligus memberikan kemungkinan-

kemungkinan kreatif terkait capaian akhir layanan program 

pendidikan bidang kesiswaan. Capaian akhir, tidak hanya 
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berorientasi pada hasil akhir capaian program yang dibahas 

dalam situasi objektif-ilmiah melalui ragam rapat dewan 

pendidik, tetapi juga mempertimbangkan berbagai hal misal 

mempertimbangkan pemenuhan perlakukan (pendampingan, 

pengayaan) dan pada kasus-kasus tertentu terkait pula dengan 

aspek psikologis dan kecenderungan sikap diri peserta didik 

yang terkendala dalam program. Capaian dan target-target 

pemenuhan program kesiswaan lain juga menjadi dasar dalam 

evaluasi akhir program kegiatan kesiswaan. Hasil dari evaluasi 

akhir inilah yang secara berkelanjutan menjadi pertimbangan 

pelaksanaan program pada masa yang akan datang. 
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MISI LABSCHOOL 

 

1. Mengembangkan Sistem pendidikan dan 

pembelajaran yang berorientasi pada pembaharuan 
pendidikan nasional. 

 

2. Mengembangkan lulusan yang bertakwa, 

berintelektual tinggi, dan berakhlak mulia. 
 

3. Mengembangkan kompetensi pendidik dan tenaga 

kependidikan yang bermutu dan profesional dalam 
melaksanakan tugas profesinya. 

 

4. Mengembangkan proses pembelajaran yang 

inspiratif dan bermakna di lingkungan Labschool 
sebagai sarana pengembangan segenap potensi 
peserta didik. 

 

5. Menyiapkan lingkungan pendidikan yang 

menyenangkan dan menantang yang mendukung 
proses pembelajaran yang bermutu. 

 

6. Menjalin kemitraan strategis dengan institusi 

internal dan eksternal untuk mencapai visi 
Labschool. 
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1) Pendidikan Untuk Semua 

 

Sebagai sekolah swasta nirlaba, Labschool berupaya 

memberikan peluang kepada seluruh masyarakat untuk dapat 

mengakses layanan pendidikan yang bermutu yang tidak hanya 

mempertimbangkan aspek ekonomi, tapi juga berupaya untuk 

mengakomodasi setiap golongan dan identitas masyarakat yang 

multikultural. Dengan kata lain, komitmen Labschool pada 

prinsip penyelenggaraan Pendidikan untuk Semua, secara khusus 

dapat diterjemahkan ke dalam pemahaman bahwa setiap anak, 

bagaimanapun berhak untuk mengakses dan mendapatkan 

pendidikan yang layak, bermutu dan memiliki peran untuk 

meningkatkan kapasitas dirinya baik secara pribadi maupun 

dalam posisinya sebagai warga masyarakat dan warga dunia.  

 

Selain itu, sebagai sekolah yang mengakomodasi masyarakat 

dengan beragam identitas kultural, Labschool juga berupaya 

untuk memberikan perlakukan yang sama tanpa membeda-

bedakan Status Sosial, Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan. 

Setiap peserta didik yang mengenyam pendidikan di Labschool 

mendapatkan perlakuan yang sama dilandaskan pada prinsip-

prinsip humanisme universal yang anti diskriminatif, tidak ada 

pengutamaan golongan dan kelas, dan memberikan layanan 
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yang terbaik dengan menjunjung tinggi asas dan nilai-nilai 

kemanusiaan yang luhur.  

 

Hal tersebut tidak hanya di awal proses penerimaan, tetapi juga 

dalam pelaksanaan kegiatan belajar yang memosisikan peserta 

didik sebagai peserta didik yang patut dihormati dan dapat 

berinteraksi satu dengan lainnya dalam prinsip-prinsip yang 

menghormati hak dan keadilan atas individu dalam memeroleh 

layanan pendidikan yang bermutu. Secara tidak langsung hal itu 

juga akan berujung pada penguatan karakter lulusan Labschool 

yang juga peduli terhadap nilai-nilai luhur kemanusiaan 

sebagaimana yang telah diterimanya di Labschool. 

 

2) Pendidikan Sepanjang Hayat 

 

Sebagai sekolah yang memiliki prinsip Pendidikan Sepanjang 

Hayat, Labschool menjadikan segenap pembelajaran pada diri 

peserta didik di dalam keseharian baik sebagai program 

intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler memiliki tautan 

pada dampak jangka panjang. Dalam konteks tersebut, 

pengembangan kegiatan kesiswaan dalam perancangannya 

memosisikan isu-isu strategis yang berkaitan dengan penguatan 

kepribadian yang luhur, pengembangan potensi peserta didik, 
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menyiapkan peserta didik untuk menjadi bagian dari 

masyarakat, dan menjadikan segenap pengetahuan yang 

didapatkan sebagai modal dasar dan kecakapan untuk 

menghadapi kenyataan yang akan dihadapinya. 

 

Pendidikan sepanjang hayat juga menitikberatkan pada 

bagaimana peserta didik memiliki kecakapan yang tidak ada 

putusnya, sedari Pendidikan Anak Usia Dini, ke Pendidikan 

Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Tinggi, hingga 

peserta didik berkiprah sebagai profesional maupun sebagai 

bagian dari masyarakat. Kenyataan menghadapi tantangan 

masa mendatang dan kenyataan global itulah yang kemudian 

menjadi tuntutan pelaksanaan kegiatan pendidikan bidang 

kesiswaan. Pembelajaran hari ini dengan kata lain juga 

menentukan apa yang akan terjadi pada masa mendatang.  

 

Wujud aplikatif sebagai bentuk kesiapan menghadapi tantangan 

pada masa mendatang dalam prinsip pendidikan sepanjang 

hayat itu dalam ranah akademik dan kesiswaan di tingkat 

prasekolah dapat terpaut dengan beragam hal. Untuk sekedar 

menyebutkan, di antaranya dapat terlihat pada pembelajaran 

dengan tema-tema khusus yang berangkat dari tema-tema yang 

cocok dengan anak-anak pada jenjang Sekolah Menengah 
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Pertama (SMP), atau pada pembekalan kecakapan personal yang 

merentang baik terkait dengan proses pengenalan dan inisiasi 

karakter diri, pengenalan awal terkait profesi, kecintaan 

terhadap karya seni dan pengenalan terhadap kreativitas 

mencipta, kecintaan terhadap alam dan lingkungan, kecakapan 

berbahasa, memahami nilai-nilai etika dan kemanusiaan yang 

luhur serta hal-hal  yang terkait dengan kesiapan diri  dalam 

kecakapan sosial sebagai modal sesuai dengan tahapan 

perkembangan anak.  

 

3) Pendidikan Sebagai Gerakan 

 

Pendidikan Sebagai Gerakan dalam prinsipnya menuntut 

kesadaran segenap civitas Labschool untuk memosisikan kerja 

pendidikan sebagai komitmen gerakan perubahan. Prinsip 

tersebut selain didasarkan pada kondisi pendidikan Indonesia 

yang secara umum terus dituntut untuk terus melakukan 

perubahan ke arah revolusi pendidikan yang bermutu, merata 

dan berdaya saing, juga memosisikan Labschool di tengah-

tengah laju mutu pendidikan global yang terus bergerak ke arah 

kemajuan sebagai prinsip dalam kerja pendidikan di Labschool. 
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Sebagai prinsip kerja pendidikan di Labschool, pendidikan 

sebagai gerakan dapat pula dimaknai dalam dua hal. Pertama, 

sebagai kerja total dan profesional untuk memajukan mutu 

pendidikan Labschool sebagai institusi. Kedua, apa yang telah 

dilaksanakan dan dihasilkan oleh Labschool, baik langsung 

maupun tidak langsung akan berdampak pada pendidikan 

nasional. Hal itu terkait pula dengan posisi Labschool sebagai 

sekolah Laboratorium Universitas Negeri Jakarta sebagai 

Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK).  

 

Sebagaimana fungsi LPTK yang tidak hanya berorientasi pada 

menghasilkan mutu pendidik yang tinggi dan riset bidang 

pendidikan, tetapi juga secara aplikatif menjadikan Labschool 

sebagai sekolah laboratorium pendidikan. Di saat yang sama 

Labschool secara strategis  memiliki peluang untuk memberikan 

kontribusi baik secara kelembagaan, maupun tenaga-tenaga ahli 

bidang kependidikan, sebagai bentuk sumbangsih baik pada 

level kebijakan pendidikan nasional, maupun pada inovasi-

inovasi strategis bidang kependidikan. Penyiapan tenaga 

kependidikan dengan kecakapan yang mumpuni dengan 

beragam kapasitas pengembangan tiap individu dan upaya 

Labschool untuk terus melakukan ekspansi memungkinkan 



   

26 

 

Labschool sebagai institusi dapat memberikan kontribusi dalam 

gerakan pembaruan pendidikan.  

 

4) Pendidikan Menghasilkan Pembelajar 

 

Pendidikan Menghasilkan Pembelajar pada prinsipnya 

berorientasi pada dua hal yaitu membangun motivasi pada 

peserta didik dan sekaligus pada diri pendidik sebagai 

komponen utama dalam kegiatan pembelajaran. Pada diri 

peserta didik, prinsip pendidikan menghasilkan pembelajar 

menjadikan peserta didik sebagai sebagai individu yang tidak 

pernah merasa cukup puas baik dalam dalam aktivitas belajar, 

maupun dalam mencapai hasil belajar terbaik.  

 

Pada diri pendidik, prinsip pendidikan menghasilkan 

pembelajar dapat dipahami sebagai proses pada diri pendidik 

untuk terus dapat mengaktualisasikan dirinya dalam berbagai 

perkembangan bidang pendidikan sehingga dirinya terus 

merasa perlu meningkatkan kapasitas diri. Dengan kata lain, 

baik pada peserta didik maupun pendidik harus senantiasa 

belajar, bukan hanya sebatas pemenuhan kewajiban sebagai 

peran diri dan profesional, tetapi lebih sebagai upaya yang sadar 
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demi mencapai beragam capaian sebagai bagian dari kemajuan 

diri.  

 

Orientasi pengembangan program pendidikan akademik yang 

didasarkan pada prinsip pendidikan menghasilkan pembelajar 

dapat diaktualisasikan dalam berbagai cara. Sebagai contoh hal 

itu dapat dicapai dengan penciptaan situasi belajar yang 

mengundang dan secara tepat direncanakan dalam rangka 

mengundang rasa ingin tahu peserta didik terkait tema-tema 

dan topik pembelajaran tertentu. Selain itu, pembekalan diri 

pendidik dengan pengetahuan-pengetahuan baru dengan 

kemasan pembelajaran yang kreatif dan dekat dengan diri 

peserta didik dan sesuai dengan tahapan perkembangan anak, 

dan perkembangan jaman agar dapat menjadi stimulus untuk 

penciptaan situasi tersebut.  

 

5)  Pendidikan Membentuk Karakter 

 

Pendidikan membentuk karakter didasarkan pada prinsip-

prinsip pengembangan pendidikan karakter sebagai 

pengembangan lanjutan atas kurikulum 2013 yang diterapkan 

pemerintah. Pembentukan karakter tentu merupakan 

keniscayaan dalam proses pendidikan. Hal itu tentu saja hanya 
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dapat dihasilkan dalam proses pembelajaran yang bermakna 

dan secara sadar diarahkan pada karakter-karakter tertentu 

yang dijadikan sebagai target dan arah kegiatan pembelajaran, 

yang kemudian akan tercermin dalam sikap dan perilaku 

peserta didik baik secara mendasar sebagai sikap dirinya yang 

mencerminkan nilai-nilai luhur. 

 

Pendidikan membentuk karakter secara lebih luas dapat pula 

dipahami sebagai upaya pendidikan untuk memperkenalkan 

dan menyiapkan peserta didik sebagai bagian dari masyarakat 

dan warga dunia. Sebagaimana masyarakat yang terikat dengan 

etika dan norma nilai-nilai humanisme universal, harus pula 

dijadikan sebagai arah dalam pengembangan karakter. Sikap 

semacam toleransi, pengakuan hak atas kemerdekaan 

berekspresi dan berpendapat, perdamaian dan peduli pada 

nilai-nilai kemanusiaan adalah prinsip hidup yang juga dapat 

tercermin dalam sikap diri peserta didik.  

 

Aplikasi pendidikan membentuk karakter dalam bidang 

kesiswaan secara prinsip dapat diterapkan dalam berbagai cara. 

Selain pada penekanan langsung melalui petuah yang 

disampaikan oleh pendidik terkait nilai-nilai karakter tertentu 

sebagai bagian wajib dalam pelaksanaan kegiatan 
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intrakurikuler, hal itu dapat pula dibangun melalui penetapan 

tema-tema khusus yang diwujudkan dalam rincian isi program 

agar sesuai dengan konteks dengan topik dalam pengembangan 

nilai-nilai karakter khusus. Hal yang paling utama dalam 

penerapan nilai-nilai karakter  yang luhur adalah dengan cara 

membangun situasi demokratis dalam kegiatan dan interaksi 

intra personal. Menghadirkan situasi dialogis dua arah antara 

pendidik dan peserta didik dan secara kolektif menarik 

kesimpulan atas suatu kejadian yang bernilai tertentu adalah 

salah satu cara lain yang sesuai dengan prinsip pendidikan 

membentuk karakter. 

 

Hal penting lainnya dalam aplikasi pendidikan membentuk 

karakter adalah memosisikan pendidik dan tenaga 

kependidikan di Labschool sebagai model hidup terkait nilai-

nilai karakter yang luhur dan secara individual membangun 

motivasi dan mempromosikan self esteem. Prinsip, sikap dan cara 

pendidik dan tenaga kependidikan dalam berlaku dan bertindak 

adalah contoh terbaik. Dengan kata lain, pembentukan karakter 

tidak cukup dengan hanya menghadirkan teks dalam wacana 

tertentu yang bernilai karakter luhur dalam semua mata 

pelajaran atau pengembangan program kesiswaan, tetapi juga 

pada sikap-sikap yang secara tersurat ditunjukkan oleh 
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pendidik sebagai model dari penguatan karakter pada diri 

peserta didik.  

 

6) Pendidikan Membangun Kebudayaan 

 

Kebudayaan dengan segala macam pengertian dan tinjauan 

sebagai ragam ilmu budaya merujuk pada nilai-nilai dan prinsip 

hidup, selain hasil cipta dan karya manusia dalam berbagai 

produk budaya. Kebudayaan tentu saja secara mendasar 

dibangun oleh proses pendidikan.  Tidak hanya pendidikan 

yang dibangun dalam institusi keluarga, masyarakat dan 

negara, sekolah memiliki peran penting dalam membangun 

kebudayaan sebagai sistem nilai dan prinsip-prinsip kehidupan.  

 

Labschool sebagai institusi pendidikan formal secara strategis 

mengambil peran dalam pembangunan kebudayaan. Hal itu 

dapat dilakukan dengan internalisasi dan penghayatan terhadap 

nilai-nilai budaya secara sistematis dan berkelanjutan. Tentu 

saja, internalisasi tersebut tidak hanya diposisikan sebagai 

doktrin yang diterapkan secara satu arah dengan memosisikan 

materi akademik sebagai bahan indoktrinasi, nilai-nilai 

kebudayaan oleh peserta didik harus dapat dipahami sebagai 
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suatu keharusan yang berasal dari kesadaran terhadap nilai-nilai 

yang luhur untuk meningkatkan kapasitas diri peserta didik.  

 

Pendidikan membangun kebudayaan tentu bukan proses yang 

seketika selesai. Labschool sebagai institusi pendidikan, melalui 

program pengembangan pendidikan di berbagai bidang secara 

sadar juga mengarahkan peserta didik pada internalisasi nilai-

nilai kebudayaan. Tidak hanya itu, yaitu melalui orientasi pada 

mencipta, mempromosikan dan memberikan penghargaan nilai-

nilai kebudayaan yang tercermin pada produk-produk budaya 

global maupun lokal. Pemahaman tersebut, dapat secara 

langsung mendekatkan diri peserta didik pada nilai-nilai yang 

kemudian diterapkan sebagai hasil seleksi dan pilihan terbaik 

dirinya sebagai pembelajar untuk meningkatkan pengetahuan 

dan kapasitas diri. Sebagaimana proses yang berkelanjutan, 

paradigma pendidikan membangun kebudayaan ini dapat 

dipahami sebagai prinsip untuk membangun kebudayaan 

sebagai kerja terus menerus yang tidak pernah selesai.  
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7) Sekolah Menyenangkan 

 

Sekolah yang menyenangkan merupakan prinsip yang perlu 

dijadikan sebagai pedoman dan tolok ukur untuk menciptakan 

Labschool sebagai sekolah yang membahagiakan dalam diri 

civitas Labschool. Tidak hanya berorientasi pada menciptakan 

kesenangan pada diri peserta didik, tapi situasi yang 

menyenangkan juga harus terbangun dan dibangun bersama-

sama oleh Pendidik, Tenaga Kependidikan, juga seluruh warga 

Labschool.  

 

Sebagai Sasaran utama dalam pembelajaran, Labschool sebagai 

sekolah yang menyenangkan tentu saja menciptakan kesan 

positif pada peserta didik. Kesan positif tersebut tentu saja akan 

berdampak pada suka cita dan berdampak pula pada sikap-

sikap positif lain yang menjadi motivasi paling berharga pada 

diri peserta didik. Dengan kata lain, mewujudkan Labschool 

sebagai sekolah yang menyenangkan adalah keharusan. Tentu 

saja upaya tersebut perlu ditunjang tidak hanya pada kegiatan 

pembelajaran, tetapi juga ditentukan dengan kualitas teman 

bermain, atau fasilitas penunjang seperti area bermain, kegiatan 

pasca sekolah (After School) dan jeda yang secara efektif 

berpengaruh pada peningkatan kadar kebahagiaan diri.  
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Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai hal itu dalam 

layanan pendidikan bidang kesiswaan dapat dilakukan dengan 

berbagai cara. Selain dengan menghadirkan kegiatan dengan 

kemasan yang kreatif dan menyenangkan, panitia pengelola 

kegiatan juga dituntut untuk menghadirkan kesegaran-

kesegaran ketika kegiatan berlangsung. Tidak cukup pada 

pembawaan diri yang humoris, pilihan untuk menggunakan 

metode kegiatan berbasis proyek, suguhan contoh tayangan 

menarik namun bermakna, kontekstual, kegiatan berbasis pada 

kesadaran lingkungan hidup dan praktik serta memberikan jeda 

dan permainan dalam kegiatan pelatihan, serta tidak 

membebani peserta didik dengan pekerjaan atau tugas kegiatan 

yang berlebihan adalah beberapa contoh yang dapat dijadikan 

sebagai alternatif dalam menciptakan situasi pelaksanaan 

kegiatan yang menyenangkan.  
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8) Sekolah Ramah Anak 

 

Sekolah Ramah Anak berprinsip pada pemberian layanan 

pendidikan bagi peserta didik dengan mempertimbangkan 

secara serius aspek penjaminan iklim sekolah yang mendukung 

secara positif kegiatan pembelajaran maupun pengembangan 

layanan bidang kesiswaan. Sekolah sedemikian rupa perlu 

memenuhi aspek: keamanan, kenyamanan, dan mendukung 

perkembangan peserta didik baik aspek psikologis maupun 

fisik. Tidak hanya dari komponen lingkungan dan fasilitas yang 

mendukung, sekolah ramah anak juga mempertimbangkan 

aspek hubungan antara pendidik dan peserta didik, juga 

hubungan peserta didik dengan peserta didik lain sebagai teman 

belajar, maupun teman sepermainan. Dengan kata lain, 

mewujudkan sekolah ramah anak perlu mempertimbangkan 

dan melibatkan banyak hal beserta komponen-komponen 

pemenuhan kebutuhannya.  

 

Dalam layanan pendidikan bidang akademik dan kesiswaan, 

sekolah ramah anak dapat diwujudkan setidaknya dalam dua 

hal. Pertama, posisi dan peran pendidik dalam pembelajaran 

maupun kegiatan sebagai upaya membangun hubungan 

akademis dengan peserta didik yang bersahabat. Kedua, 
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pemenuhan fasilitas penunjang pembelajaran dan kegiatan yang 

berpengaruh pada kenyamanan dan menjamin aspek keamanan 

peserta didik.  

 

Peran pendidik dalam sekolah ramah anak akan berpengaruh 

besar dalam penerimaan peserta didik dalam menerima 

berbagai macam keutamaan dari materi yang disampaikan 

dalam pembelajaran dan kegiatan. Pendidik yang membangun 

situasi bersahabat secara tidak langsung akan mendapatkan 

umpan balik berupa penerimaan pada diri peserta didik. Pada 

saat yang sama, juga ada kepercayaan yang dibangun sehingga 

peserta didik tidak merasa terbebani dan dapat menjalani 

kegiatan pembelajaran dan kegiatan dengan suka cita dengan 

meniadakan stigmatisasi, kekerasan baik verbal maupun fisik 

dan komunikasi yang bersifat negatif. Tindakan kekerasan oleh 

pendidik tidak dapat ditoleransi, meskipun demikian pendidik 

memiliki hak untuk membela diri dalam situasi hukum tertentu. 

Penindakan dengan tegas pada tindak kekerasan dalam 

beragam level sanksi baik oleh kepala sekolah maupun 

manajemen berpengaruh besar dalam mencegah tindak 

kekerasan di kalangan pendidik.  

 



   

36 

 

Aspek lain yang perlu dibangun adalah hubungan peserta didik 

dengan peserta didik lain. Dalam hubungan pertemanan yang 

positif akan berdampak pada semangat peserta didik dalam 

belajar, karena dirinya tidak merasa sendirian dan memiliki 

kawan sepermainan. Sebaliknya jika hubungan sepermainan 

tidak terjalin dengan baik, semangat untuk hadir ke sekolah dan 

menjalani pembelajaran akan terganggu. Perlu pula 

diperhatikan pendampingan dalam kegiatan yang melibatkan 

Organisasi Peserta didik atau kakak kelas (senior). Penetapan 

aturan organisasi dan mekanisme pengawasan yang jelas dan 

dievaluasi secara  berkala oleh dewan pembina atau wakil 

kepala sekolah bidang kesiswaan adalah hal yang dapat 

dilakukan untuk melakukan pencegahan terjadinya tindak 

kekerasan oleh Organisasi Peserta didik, dengan tidak ada 

toleransi terhadap perundungan atau kekerasan fisik yang bisa 

saja dikenakan sanksi pemberhentian dari organisasi dan sanksi 

disiplin lain yang sesuai dengan kadar tindakan.  

 

Hal yang paling vital terkait teman dalam proses belajar di kelas 

maupun dalam menjalankan kegiatan, tentu saja dengan 

menghindari pembagian teman kerja yang acapkali tidak dapat 

dilakukan dengan baik. Untuk kasus tersebut pendidik perlu 

menjadi penentu dengan memahami prinsip-prinsip misal pada 
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pembelajaran kooperatif dalam pembagian kelompok dan 

pembagian kinerja peserta didik dalam kelompok. Tindakan 

kekerasan verbal dan fisik yang masuk ke dalam ranah 

kekerasan, perundungan dan pelecehan seksual harus 

mendapatkan perlakuan yang serius. Sekolah juga perlu secara 

efektif menangani berbagai krisis dengan cara yang tepat dan 

memanusiakan manusia.  

 

Dalam aspek pemenuhan fasilitas, pertimbangan untuk 

pengadaan dan pengondisian kelas maupun kegiatan misal 

harus benar-benar memerhatikan aspek keselamatan dan 

kenyamanan peserta didik. Pemilihan material kursi, meja, mutu 

papan tulis, alat peraga, tampilan layar proyektor, perangkat 

audio, kelayakan media belajar, kebersihan dan higienitas kelas, 

bahkan suhu pendingin ruangan dan tanda evakuasi serta 

program penukaran kelas karena ada peserta didik yang cedera 

dan tidak mungkin menaiki anak tangga misal adalah hal-hal 

yang wajib terpenuhi sebagai kebutuhan dasar. Hal itu tentu saja 

berjalin bersama dengan prinsip sekolah yang menyenangkan, 

Labschool perlu secara konsisten untuk terus untuk 

mewujudkan sekolah ramah anak tersebut.   
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9) Sekolah Identifikasi Keberbakatan 

 

Pada prinsip sekolah identifikasi keberbakatan, Labschool 

berupaya untuk sedini mungkin melakukan pemetaan dan 

perlakuan yang tepat terkait keberbakatan pserta didik. Tidak 

hanya identifikasi berdasarkan prinsip-prinsip keberbakatan 

dalam perspektif kecerdasan majemuk. Identifikasi 

keberbakatan juga terkait dengan pada penentuan metode 

belajar yang tepat baik sebagai metode belajar yang dilakukan 

secara individu maupun klasikal, ataupun sebagai rekomendasi 

untuk peserta didik khusus yang teridentifikasi memiliki 

kecenderungan kekhususan untuk mengikuti kegiatan tertentu 

yang dianggap sesuai dengan keutamaan personal peserta didik.  

 

Pada peserta didik yang memiliki kekhususan, identifikasi cara 

belajar dan keberbakatan akan menjadi rekomendasi utama 

dalam kegiatan belajar reguler atau terkait dengan pemberian 

perlakuan atau program pengayaan akademik maupun 

kesiswaan. Identifikasi keberbakatan juga dapat diterapkan 

pada peserta didik yang teridentifikasi cerdas istimewa dan 

bakat istimewa. Dalam situasi inilah peran pendidik kelas sangat 

besar, dirinya perlu jeli melihat peserta didik yang dianggap 
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memiliki bakat khusus dalam bidang yang diampu ataupun 

bidang lain.  

 

Identifikasi keberbakatan berimplikasi pula pada pemberian 

metode dan pendampingan yang tepat oleh pendidik. 

Pertimbangan-pertimbangan untuk memberikan layanan 

khusus, pendampingan dan kelas khusus, layanan konseling 

dan psikolog, serta berdasarkan identifikasi yang tepat 

kemudian menjadi rekomendasi. Rekomendasi yang dapat 

dilakukan semisal diarahkan pada ekstrakurikuler ataupun 

"salon genius" yang secara sengaja diposisikan sebagai layanan 

tambahan. Hal itu tidak lain dilaksanakan dengan pertimbangan 

akomodasi terhadap bakat khusus yang  cenderung luput 

didampingi karena pertimbangan kapasitas peserta didik selain 

rasio pendidik dan peserta didik yang juga relatif tinggi.  
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 LANDASAN HUKUM 

 

     

    Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional 

    Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 tentang 

perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 

19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  

    Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan 

    Permendiknas nomor 39 

Tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan 
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  MOTO LABSCHOOL 

 
 

           AMAL 
                   Kegiatan kesiswaan menjadi nilai tambah  

         dan memberi manfaat bagi orang lain 

        ILMU 
     Kegiatan kesiswaan dilakukan  

     sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan 

         IMAN 
           Kegiatan kesiswaan merupakan media 

 penanaman nilai-nilai keimanan 
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1. Tata Nilai Labschool 
 

Tata nilai (values) yang dikembangkan di Labschool adalah nilai 

yang berlandaskan ketakwaan dan  nilai luhur bangsa  yang 

bersinergi antara olah hati, olah pikir, olah rasa-karsa, dan olah 

raga didasarkan pada moto Labschool Iman, Ilmu, Amal. Nilai 

dasar tersebut terjabarkan  pada  nilai-nilai turunan yang 

meliputi: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, 

mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, 

cinta tanah air, menghargai, bersahabat, cinta damai, gemar 

membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, 

dll. Nilai nilai tersebut diharapkan dapat menginternalisasi dan 

menjadi pedoman pada diri peserta didik. Secara substansial 

keutamaan nilai tersebut dirumuskan sebagai  lima panduan 

hidup Labschool sebagai berikut:  

 

Dari hasil mengembangkan segenap potensi manusia 

sebagaimana ajaran Kihajar Dewantara: Oleh hati, olah pikir, 

olah raga, serta olah rasa dan karsa, tumbuh pribadi-pribadi 

yang berkarakter unggul sebagai pembelajar dan pekerja 

Labschool seperti di bawah ini: 

1) Personal best: insan yang bekerja dengan melibatkan diri 

dalam proses yang sebaik mungkin untuk memberikan 
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hasil yang terbaik; 

2) Trustworthiness: insan yang berupaya seoptimal 

mungkin untuk menjadi insan yang terpercaya karena 

kompetensi dan integritasnya; 

3) Active listening: insan yang berupaya menjadi pribadi 

yang berkenan mendengarkan dengan mata, telinga, dan 

hati untuk mendapatkan masukan informasi guna 

kemajuan diri dan lembaga mencapai hal yang lebih 

baik; 

4) Respect - no put down: insan yang menghormati sesama 

rekan guru, karyawan, dan peserta didik sebagai sesame 

subjek belajar; 

5) Truthfulness: insan yang berupaya sekuat tenaga dan 

kemampuan untuk tampil sebagai pribadi yang berpikir, 

bersikap, dan berperilaku benar, sehingga mampu 

menjadi teladan segenap peserta didik. 

 

Sesuai dengan kebijakan Nawa cita yang dikembangkan oleh 

pemerintah maka nilai-nilai  yang diprioritaskan oleh Labschool 

secara terintegrasi saat ini adalah bagian dari keturutsertaan 

Labschool dalam mewujudkan revolusi mental (2017). Sikap 
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mental yang dimaksud mencakup:  1) Religius: mencintai 

lingkungan, bersih, beriman, bertakwa, 2) Nasionalis: cinta 

tanah air, semangat kebangsaan, menghargai kebinekaan, 3) 

Mandiri: kerja keras, kreatif, disiplin, berani, pembelajar, 4) 

Gotong royong: kerja sama, solidaritas, saling menolong, 

kekeluargaan, dan 5) Integritas: cinta pada kebenaran, 

kesantunan, keteladanan, kejujuran. Melalui komitmen untuk 

sinergis dengan kebijakan, Labschool berupaya untuk menjadi 

bagian pembangunan pendidikan nasional dan mempersiapkan 

pemimpin masa depan yang berkarakter.  Penguatan 

pendidikan karakter selanjutnya didasarkan pada tiga basis 

penguatan: 1) Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Kelas, 2) 

Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Sekolah, dan 

3) Pendidikan Karakter Berbasis Masyarakat (Hendarman, dkk. 

2017). 

 

Tidak hanya itu, Labschool juga memerhatikan tuntutan global 

pendidikan Abad 21. Dengan menjadikannya sebagai prinsip 

nilai pengembangan, akan menjadi bagian dalam 

mempersiapkan kapasitas peserta didik untuk dapat menjadi 

bagian dari kehidupan global warga dunia yang tidak hanya 

memerlukan kecakapan, tetapi juga mampu secara unggul 
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terlibat untuk berkompetisi di dalamnya. Adapun kecakapan 

abad 21 yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

 

1) Komunikasi (Communication); peserta didik 

mampu berkomunikasi dengan baik dan  benar  

secara  lisan, tulisan, dan perbuatan. 

2) Kolaborasi (Collaboration); peserta didik mampu 

menjalin kerja sama dengan peserta didik  atau 

pihak lain  dengan berlandaskan pada  semangat 

persahabatan, saling menguntungkan, bermanfaat, 

dan  cinta damai. 

3) Berpikir Kritis (Critical Thinking); peserta didik 

mampu menggunakan nalar dan akal pikiran yang 

sehat, logis, dan analitis dalam menjawab atau 

memecahkan segala tantangan. 

4) Kreatif  (Creative);  peserta didik mampu berpikir  

atau  melakukan  tindakan untuk memecahkan 

suatu kondisi secara cerdas, berbeda, tidak umum , 

orisinal, serta membawa hasil yang tepat dan 

bermanfaat. 
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2. Budaya Labschool 

 

Budaya Labschool merupakan  kebiasaan atau adat istiadat yang 

didasarkan pada tata nilai, aturan, norma, dan perilaku yang 

berlaku serta dipraktikkan di dalam keseharian oleh civitas 

Labschool  sebagai warga sekolah yang berkomitmen untuk 

menjadi pionir dalam pemberian layanan  pendidikan terbaik. 

Sebagai perangkat perilaku, tata nilai tersebut lebih mewujud 

sebagai internalisasi dan kebiasaan. Konsisten dan komitmen 

diri yang dengan senang hati menjalankannya di keseharian 

akan berdampak pada pembelajaran sepanjang hayat tidak 

hanya bagi pendidik dan tenaga kependidikan, tapi yang paling 

terpenting adalah sebagai modal dasar peserta didik untuk 

dapat menjadi bagian dari kehidupan masyarakat baik lokal 

maupun global yang menuntut kecakapan baik personal 

maupun interpersonal.  

 

Pribadi-pribadi berkarakter unggul sebagaimana dijelaskan di 

atas akan terus bertumbuh apabila dijaga oleh budaya 

Labschool. Budaya yang dimaksud adalah tradisi yang tumbuh 

dan berkembang sesuai dengan spirit dan nilai-nilai yang dianut 

Labschool. Budaya ini mewarnai kualitas kehidupan keseharian 
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yang di dalamnya kualitas lingkungan, kualitas interaksi, dan 

suasana akademik. Budaya Labschool yang dimaksud adalah: 

 

1) Budaya yang menjaga kualitas lingkungan, yang 

dikategorikan sebagai budaya Labschool yang menjaga 

kualitas lingkungan, antara lain: 

a. Budaya Bersih: setiap warga Labschool berusaha 

untuk selalu bersih dalam segala hal, menyangkut: 

pikiran, badan, pakaian, makanan, dan bersih 

lingkungan. 

b. Budaya Menjaga Lingkungan Sehat: setiap warga 

labschool berkesempatan mendukung terciptanya 

individu dan masyarakat yang sehat melalui 

penciptaan lingkungan yang sehat. 

c. Budaya Peduli: setiap warga Labschool 

berkesempatan menjaga lingkungan dengan peduli 

pada kemungkinan penyimpangan dan penggunaan 

sumber daya alam yang efesien. 
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2) Budaya yang menjaga kualitas interaksi, yang 

dikategorikan sebagai budaya Labschool yang menjaga 

kualitas interaksi, antara lain: 

a. Budaya Salam: setiap berjumpa dengan warga 

Labschool dimanapun diawali dengan ucapan salam. 

b. Budaya Berjabat Tangan: setiap warga Labschool 

hendaknya membiasakan diri berjabat tangan ketika 

berjumpa terutama kepada orang yang lebih tua, 

Pimpinan, guru, karyawan, orang tua siswa, tamu 

Labschool dll. 

c. Budaya Santun: setiap warga Labschool diharapkan 

selalu santun dalam segala tindakan, santun dalam 

berbicara, tidak memotong pembicaraan orang lain, 

mau mendengarkan orang lain, menatap wajah 

lawan bicara dengan sikap bersahabat, 

menggunakan bahasa yang baik dan benar, serta 

tidak meremehkan orang lain. Santun dalam berjalan 

adalah sedikit membukukkan badan dan minta izin 

apabila melintasi suatu tempat yang terdapat orang 

sedang berkumpul. 
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d. Budaya Sopan: setiap warga Labschool baik 

Pimpinan. Guru, Karyawan, Orangtua, peserta didik, 

tamu dll. Hendaknya selalu bersikap sopan, 

khususnya sopan dalam berbusana. 

e. Budaya Sapa: setiap warga Labschool hendaknya 

saling kenal dan saling sapa, sehingga terjalin 

kekeluargaan yang harmonis. 

f. Budaya Senyum: Setiap warga Labschool hendaknya 

selalu menunjukkan wajah yang tersenyum dan ceria 

sebagai cerminan pribadi yang mulia dan bersahabat. 

g. Budaya Menghargai (Tidak Meremehkan/ 

Merendahkan): menghargai orang yang telah berbuat 

baik kepada kita, menghargai ketika orang lain diberi 

ucapan selamat, dan tidak meremehkan atau 

merendahkan orang lain baik dengan kata-kata, 

isyarat, dan perbuatan dll. 

h. Budaya Hormat: setiap warga Labschool berusaha 

untuk selalu hormat kepada orang yang lebih tua dan 

menyayangi yang lebih muda. 

 

 



   

53 

 

3) Budaya yang menjaga kualitas akademik, yang 

dikategorikan sebagai budaya Lasbchool yang menjaga 

kualitas akademik, antara lain: 

a. Budaya Tepat Waktu: setiap warga Labschool untuk 

selalu berusaha tepat waktu dalam setiap 

menyelasaikan urusan atau tugas, seperti tugas PR, 

janji, dll. 

b. Budaya Senang Belajar: setiap warga Labschool 

untuk selalu membiasakan diri untuk berdiskusi, 

meneliti, mengobservasi dalam rangka mengasah 

diri. Senang membaca buku-buku yang 

mencerahkan pikiran dan jiwa dan selalu belajar dari 

setiap peristiwa. 

c. Kerja Keras: setiap warga Labschool harus bekerja 

keras, penuh perjuangan dan pengorbanan untuk 

mendapatkan sesuatu. 

d. Budaya Membaca, Menulis, Berbicara: setiap warga 

Labschool mendapatkan kesempatan membaca 

karya-karya sastra dari dalam maupun luar negeri. 

Menulis apreasiatif berkaiatan dengan karya-karya 

tersebut, dan berbicara di beragam forum terkait. 
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e. Budaya Berprestasi: setiap warga Labschool 

mendapatkan kesempatan untuk berkiprah dalam 

rangka menunjukkan beragam kebaikan sehingga 

makna berprestasi menjadi semakin terbuka. 

 

4) Budaya yang menjaga kualitas spiritual, yang 

dikategorikan dalam budaya Labschool yang menjaga 

kualitas religi, antara lain: 

a. Budaya Beribadah: setiap warga Labschool 

diharapkan memiliki spiritual yang kuat, 

melaksanakan shalat/ibadah dengan kesadaran 

sendiri, mencintai kitab suci : membaca dan 

berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

b. Budaya Senang Memberi: setiap warga Labschool 

memiliki semangat memberi dan membantu orang 

lain atas dasar panggilan jiwa, bukan karena 

menginginkan pujian, atau sanjugan orang lain. 

c. Budaya Saling Mendoakan: setiap warga Labschool 

hendaknya saling mendoakan dan berusaha untuk 

saling bersilaturahmi satu sama lainnya. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikemukakan bahwa 

inspirasi lembaga dikuatkan oleh nilai-nilai Labschool. Adapun 

nilai-nilai Labschool ditumbuhkan, dibina, dan dikuatkan oleh 

budaya Labschool. 
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1). Knowledge Management Bidang  

Akademik dan Kesiswaan 
 

Knowledge Management (KM) (Manajemen Pengetahuan) 

merupakan salah satu cara agar pimpinan pengelola dapat 

menghadapi berbagai persoalan pengelolaan pendidikan bidang 

akademik maupun kesiswaan di sekolah. Selain itu, 

bagaimanapun, untuk menjamin keberlangsungan pengetahuan 

sebagai investasi, perlu ada pemahaman dan penerapan model 

manajemen pengetahuan yang tepat. Penerapan KM, tidak 

hanya pada bagaimana pengetahuan diproduksi, tapi juga 

bagaimana implementasi tata kelola pengetahuan didukung 

oleh berbagi komponen tata kelola dalam menghasilkan 

keuntungan yang maksimal. Keuntungan di sini tidak hanya 

dipahami sebagai urusan finansial, tetapi juga keberlangsungan 

lembaga.  

 

Keberlangsungan lembaga, sebagaimana yang dimaksud adalah 

terkait dengan komitmen Labschool sebagai lembaga penyedia 

layanan pendidikan yang bermutu dan berintegritas, serta 

sebagai sekolah laboratorium dan riset bidang pendidikan. 

Adanya pemahaman terhadap jenjang organisasi menjadi tolok 

ukur pada pengambilan putusan dan penyelesaian persoalan 
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yang berbeda di tiap level organisasi. Tidak adanya pemahaman 

terkait kerja dan wewenang, serta fungsi koordinatif tiap jenjang 

atau level organisasi akan mempengaruhi pemenuhan target 

kinerja.  

 

Salah satu manajemen pengetahuan yang dapat digunakan 

adalah model Inukshuk. Dalam model Inukshuk, sebagaimana 

dipaparkan oleh Girard dalam Knowledge Management Modeling 

in Public Sector Organizations: a Case Study (2010) dianggap 

sebagai model KM yang berhasil dan dapat diterapkan dalam 

organisasi sektor publik. Model KM Inukshuk berangkat dari 

kebutuhan Departemen Federal Kanada menghadapi persoalan. 

Dalam menghadapi persoalan itu, diajukan Model KM yang 

dirasa tepat. Model Inukshuk terdiri atas lima komponen yang 

saling terhubung: Technology (Teknologi), Leadership 

(Kepemimpinan), Culture (Budaya), Measurement (Pengukuran) , 

dan process (Proses).  

 

Sebagai model KM, Inukshuk menekankan pada pentingnya 

keterhubungan orang dengan orang. Sebagai sekolah swasta 

nirlaba, Labschool dapat mengadaptasi model KM tersebut. 

Tentu saja, penyesuaian-penyesuaian dapat dilakukan dengan 

didasarkan pada tujuan pengelolaan pengetahuan yang efektif 



   

61 

 

dan efisien; baik dalam kemungkinan relasi antar organisasi 

pengelola dengan komponen pendidik serta tenaga 

kependidikan, maupun terkait dengan penerapan yang tepat 

guna sesuai dengan visi dan misi pengembangan pendidikan 

Labschool.  

Gambar 2. Model KM Inuskhuk. Girad (2005;2010) 

 

Penjelasan pada bagian ini secara khusus akan memaparkan 

bagaimana penerapan KM model Inukshuk. Diawali dengan 
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penjelasan terkait term-term yang ada, jabaran selanjutnya 

langsung kepada hal yang dapat dilakukan dengan 

penyesuaian. Secara khusus dijabarkan dalam pemaparan 

sebagai berikut,  

 

a. Budaya 

 

Sebagai inisiatif baru, pada awalnya dibentuk organisasi 

yang terdiri atas beragam latar belakang budaya yang 

memungkinkan terjadinya berbagai pengetahuan dan 

kreasi. Kerangka kerjanya dirancang untuk memfasilitasi 

ragam komunitas dengan berbagai anggota yang 

bervariasi, dan tidak ada kesinambungan satu dengan lain. 

Dalam kegiatan riset dan teknologi terkait proyek harus 

memiliki kolaborasi antar lintas disiplin dan lintas 

organisasi, yang secara bersama-sama dengan berbagai 

sektor untuk mencapai tujuan bersama (2010: 73). 

 

Pengelola bidang akademik, kesiswaan dan riset tertinggi 

di Labschool berada dalam kapasitas Badan Pengelola 

Sekolah (BPS) yang bertanggungjawab langsung kepada 

Rektor sebagai Dewan Pembina. Badan Pengelola Sekolah 

terdiri atas pengajar dan peneliti universitas bidang 
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pendidikan serta unsur pelaksana program dalam berbagai 

bidang. Melalui BPS yang menangani bidang akademik, 

segala inisiasi bidang akademik dan kesiswaan bermula 

untuk kemudian dirumuskan sebagai visi misi bersama 

yang diterjemahkan ke dalam Rencana Strategis. Dalam 

pembuatan rencana strategis, pengembangan program 

pendidikan bidang akademik, kesiswaan dan riset 

pendidikan beserta jabarannya disusun dalam rangka 

memenuhi berbagai target yang dicapai. Pembuatan 

Renstra melibatkan unsur di lingkungan Labschool, 

terutama unsur pengelola di tingkat sekolah.  

 

Di tingkat BPS, dapat dibentuk organisasi yang terdiri atas 

beragam disiplin untuk program tertentu. Dalam inisiasi 

pembuatan aplikasi informasi akademik misalnya, dalam 

penyusunannya selain melibatkan unsur pimpinan, dapat 

melibatkan pakar komunikasi, vendor aplikasi, unsur wali 

kelas, unsur pendidik, unsur tenaga jaringan dan program 

komputer, serta melibatkan pihak persatuan orang tua 

murid dan pendidik. Meskipun tidak terlalu beragam, 

pelibatan pihak-pihak tersebut dalam rangka menghimpun 

pengetahuan dan aspirasi serta berbagai kemungkinan 

inovasi dalam pembuatan aplikasi informasi akademik.  
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Dalam tataran pertemuan rutin, BPS menginisiasi 

pertemuan antar pimpinan sekolah termasuk di dalamnya 

wakil kepala sekolah bidang akademik untuk 

membincangkan program dalam mekanisme rapat. Pada 

rapat rutin ini, selain menyampaikan laporan pencapaian 

berkala, juga dimungkinkan bagi sekolah untuk 

memaparkan ragam program pengembangan bidang 

akademik maupun kesiswaan unggulan yang 

dimungkinkan untuk diadaptasi oleh sekolah-sekolah lain. 

 

Meskipun demikian, Pengelola di tingkat sekolah dapat 

secara khusus menginisiasi program degan melibatkan 

berbagai unsur lintas bidang atau lintas disiplin di 

dalamnya. Dalam lingkup kecil dan lokal, pelibatan 

segenap unsur yang ada di lingkungan Labschool dengan 

memerhatikan kapabilitas dan kompetensi yang berbeda 

tiap individu dalam menyusun dan melaksanakan 

program. Hal tersebut memungkinkan terjadinya inovasi 

sekaligus membuka kesempatan bagi individu untuk 

menghasilkan penemuan program yang dirasa paling 

efektif baik terkait dengan nilai yang ingin dibangun atau 

tujuan faktual yang ingin dicapai. Pelibatan beragam unsur 
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dalam penyusunan yang didukung oleh integritas dan 

komitmen terhadap budaya mutu dalam bekerja 

merupakan kunci dalam capaian program yang maksimal.  

 

b. Teknologi 

 

Teknologi secara khusus merupakan perangkat komunikasi 

yang penting yang menghubungkan berbagai partisipan 

program dengan beragam lokasi dan bidang yang 

bervariasi dalam tujuan menghimpun dan berbagi 

pengetahuan (2010:74). Perencanaan dan pelaksanaan 

suatu program misal yang kemudian dilaksanakan dalam 

berbagai tempat harus memastikan bahwa tiap partisipan 

mampu mengakses informasi yang sama tanpa harus 

melakukan pertemuan secara langsung, termasuk di 

dalamnya kegiatan melaporkan serta, berbagai informasi 

atau secara spesifik melakukan komunikasi dalam skema 

pendampingan.  

 

Teknologi dalam hal ini tidak sebatas pada penyediaan 

informasi dan alat komunikasi, tapi lebih dari itu platform 

yang ada di dalamnya memungkinkan tiap partisipan 

menyajikan dan mengolah data secara scientific. Tentu hal 
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tersebut diletakan dalam menyelesaikan proyek besar. 

Dalam konteks pengelolaan sekolah Labschool, 

menciptakan wadah komunikasi yang melibatkan berbagai 

partisipan dari segenap unsur pimpinan sekolah Labschool 

yang tersebar di berbagai lokasi adalah yang utama. 

Penyediaan informasi terkait suatu program dengan 

perangkat-perangkat yang dibutuhkan adalah awal yang 

baik untuk kemudian dalam prosesnya terjadi interaksi 

antar partisipan.  

 

Di tingkat sekolah, Kepala Sekolah dapat secara kreatif 

dengan memanfaatkan jejaring orang tua peserta didik atau 

tenaga ahli bidang perencanaan dan pengelolaan 

pendidikan menginisiasi pertemuan yang dianggap perlu 

untuk mengembangkan lembaga. Pemahaman dan 

kepemilikan data tenaga ahli yang potensial dari unsur 

orang tua peserta didik merupakan hal yang utama perlu 

dilakukan, selain membangun komunikasi yang baik dan 

penetapan kerja sama pada program-program yang 

strategis. Pemanfaatan secara maksimal jejaring kemitraan 

dengan pihak orang tua merupakan salah satu kunci dalam 

suksesnya program sekolah.  
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Dalam ranah komunikasi, ragam platform komunikasi tidak 

berbayar dapat dijadikan sebagai awal. Whatsapp Grup 

adalah yang paling populer, facetime dan video call untuk 

tatap muka dan bisa dilakukan sebagai live conferrence, dan 

live facebook sebagai platform untuk penyiaran kegiatan yang 

bisa diakses oleh publik atau anggota grup yang spesifik 

tanpa harus bertemu dalam suatu lokasi. Untuk 

kepentingan tersebut tentu memerlukan dukungan 

infrastruktur baik ruangan maupun perangkat (komputer, 

kamera, dan jaringan internet yang stabil). Tentu secara 

lanjutan diperlukan platform yang secara khusus dapat 

digunakan secara spesifik untuk kebutuhan Labschool.  

 

Dalam lingkup sederhana di tata kelola kegiatan sekolah, 

penggunaan sistem informasi selain menghubungkan antar 

partisipan dalam suatu program pengembangan akademik 

misal, dapat juga secara umum menghubungkan segenap 

unsur pendidik dalam satu platform komunikasi. 

Menetapkan tujuan dan secara spesifik terkait suatu 

program, adalah hal yang paling utama untuk menghindari 

adanya interaksi yang tidak terkait dengan pengembangan 

program pendidikan. Melibatkan berbagai individu 

pendidik di sekolah dengan ragam kemampuan dan bidang 



   

68 

 

berbeda akan memberikan kemungkinan terjadinya inovasi 

dan pembaruan, sekaligus memberikan kesempatan bagi 

tiap individu untuk berkembang. Tentu saja, identifikasi 

terkait kemampuan dan peluang individu pelaksana 

kegiatan menjadi begitu penting selain pelaksanaan 

pendampingan dan pemantauan terkait program.  

 

c. Kepemimpinan 

 

Kerangka kerja program dalam model KM Inukshuk pada 

awalnya menyadari peran penting kepemimpinan 

berdasarkan keahlian. Selain melibatkan unsur institusional 

(pemerintah) juga memberikan posisi kunci pimpinan 

kepada ilmuwan senior yang berpengaruh dalam 

kelompok sebagai subjek yang paling penting dalam 

proyek. Dalam kerangka tersebut. Meskipun demikian, ada 

banyak ruang yang disediakan untuk memunculkan 

peluang bagi individu-individu yang menyadari 

pentingnya program tersebut, serta memosisikan diri 

mereka untuk mengambil peran dalam kepemimpinan. 

Berbagai inisiatif, yang muncul berdasarkan pemberian 

kesempatan tersebut memainkan peran penting dalam 

memajukan tujuan dan visi program (2010:74). 
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Unsur kepemimpinan pada awalnya tentu secara formal 

dan struktural telah ditentukan melalui mekanisme seleksi 

terhadap pimpinan di level pengelola. Pertemuan terkait 

program dengan melibatkan berbagai unsur baik pimpinan 

di level sekolah ataupun rekomendasi individu yang 

dianggap memiliki kompetensi secara tidak langsung, 

memunculkan berbagai inisiatif seiring dengan 

berlangsungnya kegiatan awal perencanaan program. 

Individu-individu yang dianggap memiliki inisiatif dan 

pandangan yang unggul terkait program selain kapasitas 

profesionalnya diberikan kesempatan untuk memimpin 

program atau menjadi koordinator bidang sub program. 

Hal tersebut secara langsung berpengaruh pada sikap 

positif dan terjalinnya kerja produktif dalam ketercapaian 

program. 

 

Selanjutnya hal-hal dasar terkait dengan kepempinan oleh 

Bennis (1999) dalam Girard (2010) merumuskan four 

primary attributes kepemimpinan yang sukses berdasarkan 

demonstrasi yang dilakukan dalam model Inukhsuk. 

Adapun secara singkat penyesuaian keempatnya dalam 

pengelolaan Labschool adalah sebagai berikut: 
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(1) Pemimpin pada awalnya terkait dengan kerangka 

konseptual dan memberikan penekanan kepada 

mereka yang dipimpin untuk merasakan tujuan 

dan menanamkan pentingnya kesiapan diri 

terhadap keberlangsungan lembaga dan 

kesejahteraan bersama. 

(2) Di dalam kelompok program khusus, dan 

pengelolaan secara umum, pemimpin program 

dan anggota senior lainnya telah merencanakan 

program dan mengizinkan anggota untuk 

mengenal satu sama lain dengan tujuan 

menghasilkan kepercayaan satu sama lain dan 

mempertahankan rasa saling percaya tersebut. 

(3) Pemimpin program dan koordinator bidang 

membina harapan dan optimisme sebagai prinsip 

utama dalam inisiatif kerja, serta mendorong 

peserta untuk bekerja menunjukkan keunggulan 

kerja, dan sering kali kontribusi pemimpin justru 

bersifat informal dibanding dengan kontribusi 

anggota itu sendiri. 

(4) Hal yang terpenting pada kepemimpinan adalah 

tujuan kerja yang berorientasi pada hasil; sebagai 

contoh, sedari awal misal ada dorongan untuk 
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fokus pada penggunaan teknologi informasi 

akademik yang dapat digunakan dengan baik 

oleh pengguna sebagai tujuan akhir proyek atau 

pada penetapan capaian peringkat sekolah 

tingkat nasional dan DKI Jakarta. Hal tersebut 

juga terkait dengan pendekatan manajemen 

proyek yang difokuskan pada hasil. 

 

Dasar-dasar kepemimpinan dalam organisasi seperti yang 

dipaparkan di atas tentu merupakan satu dari sekian model 

yang dianggap efektif. Penekanan terhadap karakter 

pemimpin dan fokus pelaksanaan kegiatan yang 

berorientasi pada tujuan merupakan kunci dalam 

keberlangsungan program. Dengan kata lain, penerapan 

secara konsisten baik dalam level pengelola di tingkat BPS 

maupun sekolah dapat disesuaikan dengan tujuan dari 

ketercapaian program akan berdampak pada tercapainya 

tujuan program yang beragam.  
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e. Proses 

 
Tahapan proses merupakan suatu rangkaian kerja yang 

saling terhubung satu sama lain secara bertingkat dan 

sistematis. Sebagai tahap awal, proses membangun atau 

membangkitkan pengetahuan diupayakan berlangsung 

secara dinamis, pilihan terbaik dalam sistem Inukhsuk 

secara khusus menggunakan model SECI yang 

dikembangkan oleh Nonaka dan Takeuchi (1995). Model 

tersebut mencakup tahapan proses: sosialisasi, 

eksternalisasi, kombinasi, dan internalisasi.  



   

73 

 

Gambar 3.  Skema Proses  

(Girard: 2010, diadaptasi berdasarkan Nonaka dan 
Tekeuchi 1995) 

 
Proses konversi atau sosialisasi tacit-to-tacit diawali 

dengan pertemuan dalam suatu kesempatan tatap muka 

yang diinisiasi dalam rapat, lokakarya, dan simposium. 

Pertemuan tersebut menjadi sarana untuk memberikan 

pemahaman dan definisi terkait kemampuan dan melihat 
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tingkat kesiapan.  Dalam tahapan tersebut, peserta di 

dalamnya dilatih secara kontekstual untuk bekerja sama 

dan secara kolektif menanggapi berbagai kemungkinan 

terkait suatu persoalan. Pertemuan tersebut adalah 

kesempatan untuk membangun kepercayaan, kredibilitas, 

dan keandalan melalui proses pengetahuan dan sosialisasi. 

Dalam kesempatan-kesempatan pertemuan yang lain dan 

dengan menghadapi berbagai persoalan yang semakin 

kompleks, sebagai rangkaian yang berfungsi untuk 

menghasilkan berbagai kemajuan yang signifikan dan 

sebagai pengalaman, serta menciptakan situasi kerja yang 

kompak - saling mendukung satu sama lain.  

 

Pada proses eksternalisasi, terjadi "konversi" pengetahuan 

yang eksplisit. Dalam tahap ini, pengetahuan yang bersifat 

ilmiah diterjemahkan dalam ke dalam produk baru, serta 

dipahami sebagai paradigma bersama. Diskusi dan 

lokakarya terkait suatu persoalan diupayakan dapat 

"ditangkap" oleh setiap anggota, untuk kemudian menjadi 

dokumen yang kemudian dapat digunakan oleh setiap 

anggota tersebut. Aktivitas "menangkap" pengetahuan 

dalam tiap kegiatan tersebut merupakan praktik standar 

yang harus dilakukan oleh setiap peserta atau anggota. 
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Setelah kegiatan  tersebut selesai, semua peserta kemudian 

bertemu untuk kepentingan peninjauan, dan dalam 

aktivitas ini seseorang (dapat ketua tim atau pimpinan) 

bertugas untuk melakukan koleksi terkait proses yang 

dilakukan oleh tiap anggota. Diskusi dan analisis tambahan  

terkait proses tersebut diubah menjadi rencana aksi untuk 

masa yang akan datang. 

 

Dalam proses kombinasi, pengetahuan yang bersifat 

eksplisit atau informasi, dikonversi melalui analisis atau 

pengemasan ulang ke dalam versi lain yang bersifat 

eksplisit sebagai hasil bersama. Hasil tersebut kemudian 

ditetapkan sebagai standar  atau sebagai protokol formal 

untuk kemudian disiarkan sebagai informasi dalam 

berbagai format komunikasi yang dapat diterima oleh 

pemangku kepentingan, dan sebagai arsip pengetahuan 

yang disimpan dalam data base. Sebagai contoh, pelajaran 

yang dipetik dari suatu kegiatan latihan atau Lokakarya 

dirumuskan kembali menjadi suatu protokol formal untuk 

kegiatan latihan atau lokakarya di masa yang akan datang.  
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Internalisasi adalah proses di mana pengetahuan eksplisit 

diinternalisasi sebagai tugas yang benar-benar dilakukan. 

Sebagai contoh, pelatihan terkait suatu bidang tertentu 

diberikan kembali setiap tahun oleh seseorang yang 

dianggap telah menguasai "ahli" kepada rekan kerja yang 

lain yang sebelumnya belum mengikuti pelatihan tersebut. 

Dalam cara lain, anggota yang telah mendapatkan 

pelatihan tersebut melakukan internalisasi keterampilan 

baru dengan cara mempekerjakan anggota lain dalam suatu 

bidang kerja atau kegiatan dan mendapatkan pengetahuan 

terkait prosedur operasional yang formal. Kegiatan 

internalisasi ini harus merupakan kegiatan yang tidak 

pernah terputus dan harus dipastikan keberlangsungannya 

sehingga pengetahuan terkait pelaksanaan kegiatan 

tertentu dapat terus terlaksana seusai standar atau bahkan 

dapat terus berkembang.  

 

f. Pengukuran 

 

Pengukuran merupakan elemen terakhir dalam dalam 

model Inukshuk. Pada pengukuran pemangku kepentingan 

dapat menentukan apakah kegiatan Knowledge Management 

telah berkontribusi terhadap tujuan strategis organisasi. 
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Sebagai inisiatif Institusi yang lebih tinggi (Badan Pengelola 

Sekolah dapat diposisikan di sini) tim pelaksana kegiatan 

dengan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bidang 

akademik bertanggung jawab atas hasil yang 

dihasilkannya. Dalam manajemen berbasis hasil dan 

didasarkan pada kerangka akuntabilitas, keluaran (output) 

dan hasil langsung, hasil menengah, dan hasil akhir telah 

berhasil diidentifikasi. Dengan kata lain, ada identifikasi 

terhadap langkah-langkah yang dilakukan, kemudian 

menghubungkan hasil yang diinginkan secara khusus 

dengan kegiatan knowledge management yang dilakukan. 

 

Knowledge management dapat menjadi salah satu cara agar 

para pemimpin di masa depan bisa mengatasi banyak 

tantangan terkait organisasi. Namun, untuk memastikan 

hasil terbaik, diperlukan pengetahuan dan investasi terkait 

pengetahuan itu. Dengan kata lain, seseorang: bisa 

pimpinan atau secara inisiatif seseorang yang memegang 

peran harus mengerti dan menerapkan berbagai komponen 

dalam knowledge management. Penerapan Inukshuk sebagai 

model KM yang di dalamnya terdiri atas mekanisme dan 

komponen yang saling terkait satu dengan lainnya yang 

meliputi: pengetahuan, teknologi, kepemimpinan, budaya, 
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proses, dan pengukuran, dapat diterapkan untuk meraih 

hasil atau capaian yang maksimal. 

 

2). Ragam Forum dan Rapat sebagai Aktivitas      

KM di Labschool 

 

Berbagai pertemuan yang diinisiasi di Labschool berkontribusi 

besar dalam menciptakan organisasi yang berjalin dengan solid, 

konsisten dan didasarkan pada target-target bersama yang 

terukur. Secara khusus ragam pertemuan yang dilaksanakan 

adalah sebagai berikut: 

 

A. Forum Pimpinan  

 

Forum Pimpinan adalah kegiatan penting yang secara 

konsisten dan rutin dilakukan dalam waktu tertentu. 

Dalam Forum Pimpinan, Badan Pengelola Sekolah mengisi 

peran sebagai pemimpin pertemuan, atau unsur pimpinan 

(jika mengisi peran sebagai koordinator program bersama) 

dengan berbagai persoalan yang dibahas, baik terkait 

dengan tata kelola, laporan kemajuan program sekolah, 

atau terkait dengan isu-isu khusus yang berkembang 
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sebagai persoalan insidental. Seluruh kepala sekolah 

(hanya kepala sekolah jika bersifat sebagai rapat terbatas), 

atau bersama wakil kepala sekolah seluruh bidang 

(Akademik, Kesiswaan dan Sumber Daya), atau secara 

spesifik hanya dengan wakil kepala sekolah bidang tertentu 

atau dengan menghadirkan narasumber dalam topik-topik 

khusus. 

 

Dalam forum yang dimaksudkan secara spesifik berkaitan 

dengan program kesiswaan, hal yang dilakukan mencakup: 

pengembangan serta evaluasi terkait pelaksanaan program 

kesiswaan di tiap Sekolah Labschool. Dalam 

Pengembangan, kegiatan forum dapat membahas isu-isu 

atau gagasan inovatif dalam rangka pengembangan 

program kesiswaan dan menjadi wadah dalam pertukaran 

gagasan yang bernilai unggul dan menjadi keunggulan 

khas tiap sekolah Labschool. Unsur pertukaran gagasan ini 

penting untuk dilakukan, selain bernilai pada pengetahuan 

juga bernilai pada peningkatan mutu yang merata di 

seluruh Labschool. Dalam forum pertukaran gagasan dan 

pengalaman khas ini, berbagai masukan didata untuk 

kemudian dijadikan sebagai masukan bersama.  
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Dalam forum ini, juga membuka kemungkinan bagi 

seluruh Labschool melalui pimpinan dalam rangka 

mengambil masukan terkait putusan-putusan strategis baik 

dalam hal yang berkenaan dengan tata kelola atau 

penyelenggaraan kegiatan bersama berdasarkan prinsip 

demokrasi dan musyawarah. Isu-isu yang secara khusus 

muncul sebagai kendala atau permasalahan yang ada di 

tiap unit dapat dijabarkan dalam forum, atau secara khusus 

dilanjutkan dalam pertemuan yang lebih terbatas dengan 

Badan Pengelola Sekolah. Apa yang dihasilkan dan 

disepakati bersama dalam forum pimpinan, merupakan 

masukan terkait regulasi yang kemudian mesti 

dilaksanakan dan diwujudkan secara konsisten dalam 

sistem kerja dan operasional yang sama untuk seluruh 

Labschool melalui pimpinan sekolah dan ditransfer sebagai 

pengetahuan bagi unsur pendidik dan tenaga 

kependidikan di tiap sekolah.  

 

B. Forum Dinas 

 

Forum dinas merupakan pertemuan wajib yang dihadiri 

oleh segenap unsur pimpinan, pendidik dan tenaga 

kependidikan di tingkat sekolah. Tiap sekolah 
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mengagendakan forum dinas sekurangnya satu bulan 

sekali. Dalam forum ini, melalui kepala sekolah sebagai 

pimpinan forum mengangkat berbagai isu-isu strategis 

terkait perencanaan, pelaksanaan atau tindak lanjut 

kegiatan akademik maupun kesiswaan. Dalam forum ini 

juga dimungkinkan untuk menyampaikan materi yang 

spesifik terkait pengembangan diri dan kapasitas pendidik 

atau tenaga kependidikan.  

 

Sebagai sarana evaluasi "on going",  forum dinas dapat pula 

dijadikan sebagai wahana untuk melakukan evaluasi 

klasikal atau secara spesifik terkait dengan bidang dan 

peran masing-masing anggota forum. Adapun sebagai 

evaluasi akhir kegiatan, forum dinas dapat dijadikan 

sebagai wahana untuk memberikan evaluasi singkat dan 

apresiasi, serta penghargaan terhadap pelaksanaan 

kegiatan akademik maupun kesiswaan. Dalam Forum 

dinas, juga dimungkinkan terjadinya transfer berbagai 

informasi yang sebelumnya telah disepakati di tingkat yang 

lebih tinggi agar informasi tersebut dapat tersampaikan, 

terinternalisasi dan menjadi kesepakatan bersama dalam 

pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan dan 

pelaksanaan program akademik maupun kesiswaan.  
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Terlaksananya forum dinas secara rutin dan dengan topik-

topik yang sudah disiapkan dengan jelas menjadi kunci 

dalam terlaksananya layanan pendidikan bidang akademik 

dan kesiswaan serta berorientasi pada kemajuan dan 

produktivitas kerja. Forum dinas juga dilakukan sebagai 

upaya untuk menghindari kemungkinan tidak 

terlaksananya program, atau menyiasati berbagai kendala 

yang ditemukan selama pelaksanaan layanan pendidikan 

bidang akademik dan kesiswaan. Sebagai forum dinas, 

pertemuan didasarkan pada prinsip kekeluargaan dan 

kolektivitas. Saran-saran yang didapatkan selama forum 

dinas berlangsung, dikoleksi, dan disimpulkan sebagai 

masukan dalam terlaksananya program di masa yang akan 

datang dalam upaya bersama membangun Labschool 

secara kolektif sebagai lembaga penyedia layanan 

pendidikan yang bermutu dan berintegritas.  

 

C. Forum Staf Kesiswaan 

 

Forum staf kesiswaan adalah pertemuan terbatas yang 

secara khusus dihadiri oleh Pimpinan sekolah, wakil kepala 

sekolah bidang kesiswaan, staf kesiswaan, Ketua Majelis 

Pembimbing OSIS, Ketua Majelis Pembimbing MPK, dan 



   

83 

 

Pendidik Penanggung Jawab Rohani Islam. Forum ini 

diselenggarakan dengan maksud menghasilkan berbagai 

inovasi dan pengembangan program kesiswaan. Dalam 

forum staf kesiswaan ini, pendekatan yang dilakukan 

bersifat ilmiah dan akademis serta berorientasi pada hasil.  

 

Selain dihadiri oleh pihak-pihak seperti yang disebutkan di 

atas. Forum Staf Kesiswaan, juga memungkinkan untuk 

menghadirkan pakar atau pengetahuan-pengetahuan baru 

secara mandiri terkait pengembangan bidang kesiswaan. 

Selain berorientasi pada hasil, Forum Staf Kesiswaan 

berorientasi pada adanya rekomendasi program inovatif 

dan rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan 

program pendidikan bidang kesiswaan. Forum Staf 

Kesiswaan juga dapat dimanfaatkan untuk merancang, 

melaksanakan, dan mengevaluasi hal-hal yang 

berhubungan dengan program kegiatan kesiswaan.  

 

Forum Staf Kesiswaan selain dapat dilaksanakan berkala 

sekurangnya satu kali setiap bulannya, akan lebih baik jika 

diupayakan sebagai forum yang dilaksanakan  serta merta 

sebagai bagian dari budaya diskusi yang bersifat akademis. 

Dengan cara demikian, kemungkinan terjadinya 
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pembaruan dan inovasi serta berbagai gagasan dapat secara 

spontan muncul sebagai budaya dan memberikan 

kesempatan pada anggota forum untuk bisa mengeluarkan 

gagasan ataupun inovasi kreatifnya. 

 

D. Forum POMG 

 

Dalam rangka meningkatkan peran serta keikutsertaan 

orang tua peserta didik dalam penyelenggaraan pendidik 

di Labschool, secara khusus diwujudkan dalam pemberian 

kesempatan kepada orang tua peserta didik untuk 

membentuk organisasi. Oganisasi tersebut diwujudkan 

dengan perwakilan setiap kelas harus mempunyai wali 

kelas dan perwakilan orang tua peserta didik (WOTK=Wali 

Orang Tua Kelas). WOTK berfungsi sebagai perantara 

orang tua peserta didik dengan pendidik baik dalam 

penyelenggaraan kegiatan akademik maupun kesiswaan. 

Setiap WOTK terdiri dari lebih kurang 10 orang tua peserta 

didik.  Setiap perwakilan WOTK tersebut tergabung di 

dalam Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG).  

POMG diketuai oleh seorang ketua yang dipilih melalui 

proses pengambilan suara antar orang tua peserta didik dan 

dipilih dengan demokratis dalam rapat pemilihan ketua 
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POMG. Seorang Ketua POMG harus terwakilkan dari orang 

tua peserta didik WOTK kelas 8 dan masa periodenya 

hanya 1 tahun. Pada akhir periode tersebut ketua POMG 

dan anggota (bisa dari pendidik  2 orang) membuat laporan 

pertanggungjawaban untuk disampaikan kepada kepala 

sekolah.  

 

Hubungan kemitraan dalam penyelenggaraan pendidikan 

perlu dilakukan selain sebagai pendukung terlaksananya 

layanan pendidikan, juga memberikan peluang untuk 

terjadinya pelibatan secara aktif mitra dengan sekolah baik 

dalam fungsi koordinatif maupun sinergisitas lembaga. 

Sebagai mitra strategis, Orang tua Peserta didik 

diperkenankan untuk aktif di dalam Persatuan Orang Tua 

Murid dan Pendidik (POMG). Melalui POMG inilah, tidak 

hanya jaringan informasi dan komunikasi, tetapi juga 

membangun kemitraan yang bertujuan menyukseskan 

berbagai macam program layanan pendidikan di 

Labschool. 

 

Dalam penyelenggaraan layanan pendidikan bidang 

akademik dan kesiswaan, bersama unsur Pimpinan, 

perwakilan pendidik dan POMG melakukan berbagai 
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kerjasama. Kerja sama tersebut bukan hanya terkait posisi 

POMG sebagai suporting system, tetapi juga dapat 

menyelenggarakan berbagai program yang secara langsung 

berdampak dalam peningkatan mutu pengalaman 

akademik peserta didik sebagai kokurikuler. Adanya 

kegiatan Orang Tua Menjadi pendidik misal, 

memungkinkan adanya transfer pengetahuan spesifik 

terkait profesi yang bermanfaat bagi paradigma profesi 

peserta didik di masa yang akan datang dan bisa berkaitan 

dengan topik-topik pada mata pelajaran reguler di kelas.  

 

Forum POMG juga memungkinkan terjadinya partisipasi 

aktif bukan hanya terkait dengan suporting system, tetapi 

juga secara sinergis membangun komunikasi yang pada 

akhirnya apa yang menjadi cita-cita sekolah dapat juga 

dijadikan dan dipahami sebagai cita-cita orang tua peserta 

didik. Sebagai suporting system, orang tua memegang peran 

kunci pada penyediaan akses terhadap narasumber ahli 

maupun terkait akses sponsor ship kegiatan. Pada kegiatan 

bakti sosial misal, terlibatnya orang tua yang berprofesi 

sebagai dokter dalam penyediaan bakti sosial bidang 

kesehatan akan memberikan nilai tambah bagi Labschool 

terkait dengan kegiatan layanan masyarakat.  
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Selain itu, Forum POMG juga memungkinkan untuk 

menjembatani berbagai persoalan terkait peserta didik, 

pendidik dan orang tua. Di dalam forum, dapat diinisiasi 

berbagai program yang secara solutif memberikan 

kontribusi terhadap terciptanya situasi kondusif pada diri 

orang tua sebagai salah satu unsur utama dalam sasaran 

layanan pendidikan. Berbagai aspirasi orang tua, 

kemungkinan-kemungkinan kontribusi dan tentu saja 

komunikasi yang berjalan kondusif berdampak besar 

dalam tercapainya berbagai target capaian 

penyelenggaraan pendidikan bidang kesiswaan.  

 

E. Forum Perwalian Kelas 

 

Forum Perwalian Kelas adalah forum yang terdiri atas 

seluruh wali kelas dengan pimpinan sekolah atau jajaran 

pimpinan sebagai pemimpin forum. Dalam forum wali 

kelas, selain bertujuan dalam penyampaian informasi yang 

cepat, tepat dan akurat terkait layanan perwalian kelas, juga 

memungkinkan terjadinya pertukaran informasi terkait 

berbagai kasus atau isu yang berkaitan dengan diri peserta 

didik.  
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Selain itu, di dalam forum wali kelas, dimungkinkan 

terjadinya pertukaran pengalaman dan pengetahuan terkait 

kegiatan perwalian. Pendidik yang telah memiliki 

pengalaman sebagai wali kelas dalam beberapa isu yang 

dibahas secara rutin diperkenankan untuk dapat 

mentransfer pengetahuannya kepada wali kelas baru. Hal 

penting lain adalah terkait dengan pengalaman atau 

budaya kerja perwalian. Pemahaman terhadap budaya 

perwalian yang sebelumnya menjadi modal dalam 

pengembangan model perwalian kelas.  

 

Dalam forum perwalian kelas, wali kelas dimungkinkan 

untuk mendapatkan berbagai pengetahuan baru baik yang 

diinisiasi oleh pimpinan, inisiatif wali kelas berpengalaman 

atau narasumber ahli dengan berbagai topik. Hal tersebut 

akan berdampak pada bukan hanya peningkatan kapasitas, 

tetapi juga sebagai masukan untuk memberikan solusi atau 

perlakuan yang tepat atas persoalan-persoalan akademik 

dan karakter yang terjadi pada diri peserta didik. Dengan 

kata lain, pemahaman yang sama terkait dengan kegiatan 

perwalian kelas, akan berdampak pada pelayanan yang 

optimal dan dapat dirasakan oleh seluruh peserta didik 

secara merata.  
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F. Forum Konselor 

 

Selain untuk koordinasi pemenuhan layanan konseling, 

Forum Konselor lebih ditekankan pada menemukan 

berbagai program inovasi layanan serta memastikan bahwa 

persoalan-persoalan yang terkait dengan perkembangan 

psikologis dan aspek-aspek terkait diri lain dapat 

teridentifikasi dengan tepat. Adanya komunikasi antara 

Jajaran Pimpinan-pendidik-wali kelas dengan pihak 

konseling terkait dengan persoalan peserta didik dapat 

berdampak pada tepatnya perlakuan yang diberikan, 

termasuk kemungkinan untuk melakukan mediasi dengan 

pihak orang tua peserta didik.  

 

Dalam fungsinya sebagai forum dalam membicarakan 

program, forum konseling melalui berbagai paparan 

tematis terkait pengembangan dapat memberikan 

kontribusi yang lebih relevan, aktual dan tepat guna bagi 

diri peserta didik. Berbagai program yang diinisiasi 

misalnya terkait dengan pengembangan pendidikan 

lanjutan atau karier dapat dilaksanakan dan dapat berjalan 

dengan optimal sesuai dengan tujuan pengembangan.  
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Forum konseling dapat dilakukan secara berkala dengan 

jadwal yang ditentukan. Selain itu, forum konseling dapat 

pula lebih diarahkan sebagai budaya koordinasi kerja. 

Forum konseling juga dapat dilakukan secara insidental, 

misal dilaksanakan pada saat terdapat kasus pada diri 

peserta didik yang membutuhkan koordinasi ekstra dalam 

tujuan mencari solusi bersama atas suatu persoalan.  

 

G. Rapat Kegiatan Bidang Kesiswaan 

 

Rapat kegiatan bidang Kesiswaan merupakan pertemuan 

yang secara spesifik membahas program yang meliputi: 

rencana program, pembagian tugas, teknis pelaksanaan 

program, kemungkinan persiapan laporan dan evaluasi 

kegiatan. Ragam rapat bidang kesiswaan yang dapat 

membicarakan ragam kegiatan yang masuk sebagai 

kokurikuler maupun kegiatan pembinaan terkait 

ekstrakurikuler. Ragam rapat yang dilakukan misalkan 

rapat: Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), 

rekrutmen pengurus OSIS-MPK-Rohis, Pembinaan Mental, 

kegiatan Orang Tua Menjadi Pendidik, pameran karya 

peserta didik, kunjungan industri, pentas seni dan lain 

sebagainya.  
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Pelaksanaan rapat kegiatan dilaksanakan sekurang-

kurangnya dua kali terdiri atas rapat perencanaan dan 

rapat evaluasi dalam satu kegiatan. Dipimpin oleh ketua 

pelaksana program, peserta rapat (panitia) diberikan 

arahan untuk mempersiapkan komponen pendukung 

pelaksanaan kegiatan: proposal, tema acara, pengisi acara, 

lokasi, biaya, susunan acara, buku panduan dan lain 

sebagainya (disesuaikan dengan program). Setiap panitia 

perlu dipastikan mendapatkan pengarahan terkait tugas 

pokok dan pemahaman terhadap standar operasional 

pelaksanaan kegiatan dan memahami tugasnya tersebut.  

 

Tidak hanya harus sesuai dengan petunjuk teknis, pada 

rapat perencanaan kegiatan bidang akademik 

dimungkinkan untuk memunculkan berbagai inovasi 

terkait kegiatan. Inovasi tersebut selain diajukan dalam 

rangka pengembangan juga untuk menemukan 

kemungkinan ketercapaian kegiatan yang lebih maksimal 

atau sebagai tawaran format yang lebih segar dan baru 

dengan tujuan yang sama. Sedangkan pada rapat evaluasi 

kegiatan, dipaparkan berbagai kondisi objektif pelaksanaan 

program, temuan-temuan baru dan berbagai persoalan 

untuk disikapi dalam kegiatan yang akan datang. Dalam 
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rapat evaluasi juga dapat diberikan apresiasi dan 

penghargaan terkait capaian program.  

 

H. Rapat Bidang Data Kesiswaan 

 

Rapat bidang data kesiswaan merupakan pertemuan 

terbatas dalam topik yang spesifik dan khusus terkait 

dengan data peserta didik dalam bidang kesiswaan yang 

dilakukan sekurangnya satu kali setiap semester. Data 

kesiswaan yang dimaksud tetap terkait dengan data 

akademik meskipun dapat juga dimanfaatkan terkait 

pengembangan bidang kesiswaan, data-data pendukung 

lain semisal data: psikologi, keminatan, intelegensia, 

keberbakatan, kesehatan, prestasi bidang kesiswaan, survei 

performansi layanan pendidikan bidang kesiswaan dan 

lain sebagainya.  

 

Data-data yang beragam tersebut selain harus dipastikan 

keberadaannya, tetapi juga dipersiapkan sebagai dokumen 

khusus peserta didik untuk kepentingan-kepentingan 

pendukung. Kepentingan yang dimaksud dapat sebagai 

data pendamping penilaian hasil belajar, ataupun sebagai 

bahan pertimbangan dalam memberikan layanan yang 
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tepat, atau untuk berbagai kepentingan lanjutan baik terkait 

pengiriman delegasi atau kontingen pertandingan, maupun 

secara khusus terkait dengan mempersiapkan kecakapan 

lanjutan bagi peserta didik dengan bakat dan kecerdasan 

istimewa.  

 

Hal lain yang penting diperhatikan adalah kesiapan staf 

data kesiswaan baik dari kompetensi kerja, ataupun terkait 

dengan penguasaan kerja pengarsipan dokumen. Adanya 

data yang komprehensif selain untuk kepentingan 

kelengkapan administratif juga terkait dengan laporan diri 

peserta didik yang lebih komprehensif dan berimplikasi 

pada ketepatan pemberian layanan.  

 

L. Rapat Penasihat Akademik 

 

Kegiatan rapat penasihat akademik dilaksanakan satu kali 

setiap pekan. Tidak hanya berkaitan dengan kegiatan 

akademik, pertemuan juga membahas berbagai capaian 

tiap tiap minggu termasuk dalam bidang pembinaan 

maupun penyelenggaraan program kegiatan kesiswaan 

sebagai evaluasi "on going". Selain itu, dalam kegiatan ini 

juga dimungkinkan untuk memberikan apresiasi dan 
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motivasi oleh pimpinan sekolah terkait dengan raihan 

prestasi maupun terkait dengan pendidik secara individual 

dan bisa saja terkait dengan kehidupan pribadi sebagai 

bentuk perhatian khusus.  

 

Kegiatan rapat penasihat akademik disesuaikan dengan 

budaya sekolah. Sebagai contoh, SMP Labschool Jakarta 

melaksanakan kegiatan pada setiap hari Senin pukul 06.30 

– 07.15  di mana para pendidik (wali kelas), koordinator 

bidang, dan Bimbingan Konseling (BK) serta pimpinan 

sekolah melakukan koordinasi awal minggu/pekan. Materi 

rapat Penasihat Akademik biasanya sudah disiapkan oleh 

pimpinan, dengan mempertimbangkan kelengkapan 

informasi maupun target capaian dalam waktu satu 

minggu ke depan.  

 

Selain itu, dalam kegiatan penasihat akademik pendidik 

memberikan informasi perkembangan siswa selama satu 

pekan. Untuk hal yang bersifat informatif semisal terkait 

dengan program kegiatan baik akademik maupun 

kesiswaan yang mesti diketahui oleh peserta didik, Wali 

kelas kemudian menyampaikannya (pukul 07.15-07.40) 

kepada kelas perwaliannya. Adanya interaksi klasikal yang 
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rutin antara wali kelas dengan peserta didik perwalian 

berkontribusi penting dalam kegiatan pendampingan baik 

terkait persoalan akademik maupun kesiswaan.  

 

3) Kalender Kegiatan Kesiswaan 

 

Kalender kesiswaan merupakan perangkat utama yang 

mencantumkan berbagai kegiatan kesiswaan selama satu 

tahun ajaran dan biasanya tergabung bersama program 

pengembangan bidang akademik. Semua kegiatan yang 

berhubungan dengan kegiatan kesiswaan dirancang, dan 

ditetapkan penyelenggaraannya dengan mempertimbangkan 

berbagai hal seperti: waktu efektif selama setahun, jadwal-

jadwal penting, dan ragam kegiatan kesiswaan yang 

disesuaikan dengan ragam kegiatan lain misal irisan kegiatan 

bersama baik yang bersifat internal Labschool maupun 

kegiatan bersama yang dilakukan secara nasional dan 

kebutuhan anggaran.  

 

Dalam penyusunan kalender kesiswaan secara umum, 

tahapan yang perlu diperhatikan mencakup:  
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1) diskusi terkait program yang dilaksanakan bersama Badan 

Pengelola Sekolah, dan Unsur Pimpinan Sekolah (Terutama 

bidang kesiswaan,  

2) Penghitungan waktu efektif berdasarkan kalender tahun 

ajaran dan penyesuaian dengan kalender umum,  

 

3) Alokasi waktu dan penetapan waktu penyelenggaraan 

berbagai program kesiswaan baik yang lama maupun 

pengembangan.  

 

4) Pleno Kalender Kesiswaan dan 5) Penetapan Kalender 

kesiswaan.  

 

Prinsip prinsip penyusunan kalender kesiswaan secara 

khusus didasarkan pada kemungkinan pelaksanaan program 

dan diarahkan pada target pencapaian. Selain itu, 

dikarenakan penyusunan dikembangkan oleh tiap sekolah 

Labschool, penyusunan kalender  kesiswaan diharapkan 

berdasar pada prinsip-prinsip pengembangan program 

pendidikan bidang kesiswaan Labschool. Dengan kata lain, 

penetapan waktu strategis pelaksanaan program disesuaikan 

dengan budaya, dan karakteristik masing-masing sekolah 

Labschool.  
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Dalam penyusunan penting pula memberikan peluang bagi 

program-program baru yang bersifat inovatif dan 

memperhitungkan kemampuan anggaran pelaksanaan 

kegiatan. Prinsip modifikasi, penggabungan, serta inovasi 

diutamakan selain berdasarkan kemampuan anggaran 

tersebut juga perlu diperkirakan sebagai persiapan yang jauh 

ke depan. Untuk itu penyusunan disarankan agar dilakukan 

sebelum penetapan tahun anggaran yang baru.  
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1) Pembinaan Organisasi Siswa Intra 
Sekolah (OSIS) dan  Majelis 
Perwakilan Kelas (MPK)  

 

 OSIS dan MPK merupakan wadah untuk melatih 

kemampuan peserta didik dalam bidang kepemimpinan 

dan berorganisasi. Sebagai organisasi, OSIS dan MPK 

diharapkan dapat menjadi tempat aktualisasi diri peserta 

didik dalam mengembangkan potensi kepemimpinan, 

pengondisian OSIS dan MPK dalam situasi yang benar-

benar tertata secara organisasi dan mekanisme 

pelaksanaan dengan disiplin keorganisasian serta 

individu yang tinggi menjadikan OSIS dan MPK sebagai 

organisasi yang andal di Labschool. 

 Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) merupakan suatu 

kelompok kerja sama pribadi yang pesertanya adalah 

peserta didik pada satuan pendidikan sesuai jenjangnya 

yang terletak di lingkungan sekolah. Tugas OSIS 

terencana dan berlangsung secara berkesinambungan 

sebagai program kerja yang disusun dan dilaksanakan 

dalam kurun waktu satu tahun penuh sebagai masa 

jabatan resmi. Dalam masa jabatan ini, mekanisme 
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perancangan, pelaksanaan dan evaluasi berlangsung 

dalam prosedur yang secara resmi ditetapkan, begitu 

halnya dengan pengawasan terkait dengan berbagai 

program yang pada akhir tahun akan dievaluasi dalam 

mekanisme sidang resmi.  

 Kegiatan OSIS tidak hanya membantu dalam 

pelaksanaan berbagai program kegiatan kesiswaan 

tetapi juga menjadi representasi bagi sekolah yang dalam 

beberapa kesempatan mewakili peserta didik di sekolah 

dalam forum dan undangan resmi baik tingkat sekolah, 

wilayah, nasional dan internasional. Melibatkan OSIS di 

sekolah dalam berbagai kegiatan selain merupakan 

pelatihan kepemimpinan dan pengelolaan organisasi 

juga menjadi bagian dari inovasi dan masukan bagi 

terselenggaranya program kegiatan kesiswaan yang 

lebih kreatif, dekat dan tepat sesuai dengan 

perkembangan jaman.  

 Dalam posisi strategis semacam itu, Labschool melalui 

ketua Majelis Pembina OSIS (MPO) dan ketua Majelis 

Pembina MPK (MP-MPK) dengan pendidik yang 

ditugaskan bertanggungjawab secara penuh dalam 

penyelenggaraan pembinaan OSIS dan MPK. MPO dan 
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MP-MPK sendiri terdiri atas beberapa pendidik sebagai 

forum komunikasi yang memberikan masukan terkait 

pembinaan. Dalam beberapa hal, terjalinnya hubungan 

yang baik antara MPO, MP-MPK dengan OSIS-MPK baik 

dalam hal komunikasi maupun kerja sama 

penyelenggaraan kepanitiaan kegiatan secara langsung 

berdampak pada kesuksesan penyelenggaraan kegiatan 

kesiswaan. Tentu saja, pendidik perlu memiliki 

kecakapan interpersonal dan memberikan kepercayaan 

dalam pengawasan yang mematuhi prinsip-prinsip 

kedisiplinan dan integritas untuk menghindari 

terjadinya kekeliruan penyelenggaraan kegiatan.  

 Majelis Perwakilan Kelas (MPK)  adalah suatu organisasi 

peserta didik yang berada di tingkat Sekolah di 

Indonesia yang ada di SMP. MPK berada di struktur 

organisasi sekolah dan salah satu organisasi kesiswaan 

yang resmi dan wajib ada di SMP. MPK  berfungsi 

sebagai pengawas kebijakan dan kinerja  OSIS yang 

berperan penting dalam suatu sekolah. Anggota-anggota 

MPK merupakan perwakilan setiap kelas (maksimal 2 

orang tiap kelas) atau merupakan peserta didik yang 

telah diseleksi dan mengikuti mekanisme penerimaan 

sebagaimana pada penerimaan calon anggota OSIS yang 
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dilangsungkan secara ketat, tersistem, kompetitif, 

berkeadilan, dan tentu saja dapat 

dipertanggungjawabkan secara objektif. 

 Tugas MPK terdiri atas berbagai hal terkait dengan 

pembuatan regulasi dan terkait pengawasan. Dalam 

pembuatan regulasi, MPK bertanggungjawab untuk 

membuat produk keorganisasian antara lain 

melaksanakan pembuatan aturan-aturan pemilihan 

ketua umum OSIS, dan bertindak sebagai komisi 

pemilihan umum dalam pemilihan Ketua umum  OSIS. 

Hal lain yang dilakukan misal membuat sidang  

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 

(AD/ART), dan sidang penetapan program kerja OSIS. 

Terkait dengan peran pengawasan, MPK melakukan 

evaluasi program kerja OSIS dalam periode mingguan, 

bulanan, triwulan, semester, dan sekurang-kurangnya 

sekali dalam satu tahun kepengurusan. Aturan-aturan 

tersebut diatur dalam ketetapan Garis-Garis Besar MPK. 

Pada akhir kepengurusan MPK menyelenggarakan 

sidang untuk meminta  Laporan Pertanggungjawaban 

program kerja OSIS. 
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 Sebagai bentuk komitmen keseriusan Labschool dalam 

pembinaan OSIS dan MPK dan guna menunjang peranan 

pengurus OSIS/MPK maka perlu ditumbuhkan sifat-

sifat kepemimpinan dan keorganisasian yang 

dituangkan dalam tahapan-tahapan seleksi yang 

berlangsung dengan komitmen tinggi dan 

berkesinambungan. Bentuk tahapan seleksi awal yang 

berlangsung satu hingga tiga bulan tersebut secara 

meliputi: 1) Latihan Dasar Kepemimpinan Peserta didik 

(LDKS), 2) Seleksi OSIS/MPK, 3) Pelatihan lanjutan 

OSIS/MPK (upgrading), 4) Pemilihan Ketua Umum 

OSIS/MPK, 5) Lari Lintas Juang, dan 6) Pelantikan 

pengurus OSIS/MPK. Adapun secara lebih rinci tahapan 

tersebut adalah sebagai berikut :  

a. Latihan Dasar Kepemimpinan Peserta didik 

(LDKS) 

  LDKS merupakan kegiatan rutin dalam rangka memberi 

pemahaman dasar tentang keterampilan berorganisasi 

dan terkait dengan pembekalan self esteem yang tidak 

hanya berkaitan dengan sikap positif diri tetapi juga 

terkait dengan wawasan dasar kedisiplinan, pengelolaan 

organisasi, kecakapan bicara, perencanaan kegiatan, 
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simulasi sidang formal, hingga hal-hal yang terkait 

dengan nasionalisme dan budi pekerti yang luhur.  

 Kegiatan LDKS dalam maksud tersebut berlangsung 

sekurangnya dua hari dengan mendatangkan beragam 

pembicara mulai dari praktisi organisasi, aktivis 

kemanusiaan dan lingkungan, pembicara tingkat 

nasional, hingga tokoh muda dan alumni yang dianggap 

memiliki kiprah yang unggul dalam bidang organisasi. 

Kegiatan ini tidak hanya untuk yang berminat untuk 

menjadi pengurus OSIS/MPK, tetapi juga dapat diikuti 

oleh seluruh peserta didik. 

 

b. Seleksi Calon Pengurus OSIS/MPK 

 Peserta didik yang telah lulus LDKS dan berhak 

melanjutkan ke tahap berikutnya  yaitu pada tahap 

Seleksi Calon Pengurus OSIS/MPK. Tahapan ini diawali 

penyerahan berkas, meliputi formulir pernyataan minat 

dan persetujuan orang tua serta nilai rapor. Selanjutnya 

dilakukan tes uji kemampuan agama, olahraga, unjuk 

bakat, dan presentasi.  Ragam uji kemampuan lain bisa 

terkait dengan kemahiran berbicara (melalui uji diskusi 



   

107 

 

forum). Uji kemampuan ini dilakukan dalam satu 

rangkaian waktu untuk memilih sejumlah Calon 

Pengurus OSIS/MPK. 

 

c. Pembekalan Calon Pengurus OSIS/MPK 

 Pembekalan Calon Pengurus OSIS/MPK merupakan 

kegiatan lanjutan setelah sebagian peserta didik peserta 

Seleksi Calon Pengurus OSIS/MPK diketahui memiliki 

keinginan untuk menjadi pengurus OSIS/MPK. 

Kegiatan ini lebih kepada upaya mematangkan 

kemampuan dan kesungguhan peserta didik untuk 

menjadi calon pengurus OSIS/MPK. Inti kegiatan 

berupa pelatihan teknik, fisik, dan mental peserta didik 

yang memiliki kemungkinan besar menjadi pengurus 

OSIS/MPK. Kegiatan ini lebih difokuskan pada kesiapan 

menerima jabatan kepemimpinan lanjutan menjadi 

pengurus OSIS/MPK.  

d. Pemilihan Ketua Umum OSIS/MPK 

 Pemilihan ketua umum OSIS/MPK merupakan agenda 

yang penting dalam proses regenerasi kepemimpinan 
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yang berkelanjutan. Adapun tahapan dalam proses ini, 

meliputi: 

1) Pengumuman dan penentuan prasyarat Bakal 

Calon Ketua Umum OSIS/MPK.  

2) Pendaftaran Bakal Calon Ketua Umum 

OSIS/MPK. 

3) Seleksi Bakal Calon Ketua Umum OSIS/MPK 

( wawancara dan penyampaian visi misi 

ketua umum, program kerja, organisasi, dan 

kepemimpinan) melibatkan unsur pendidik 

dan pengurus OSIS/MPK lama.  

4) Pengumuman Calon Ketua Umum 

OSIS/MPK. 

5) Kampanye Calon Ketua Umum OSIS/MPK 

(tulis dan debat Ketua Umum OSIS/MPK). 

6) Pengambilan suara Calon Ketua Ketua 

Umum OSIS/MPK dengan asas langsung, 

umum, bebas, dan rahasia. 

7) Penentuan melalui penghitungan hasil 

pemilihan Ketua Umum OSIS/MPK. 
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e. Lari Lintas Juang  

 Menjadi pengurus OSIS/MPK merupakan tanggung 

jawab luar biasa bagi seorang peserta didik. Menyadari 

besarnya tanggung jawab tersebut, calon pengurus 

OSIS/MPK harus menyadari peran dirinya sebagai calon 

pengurus agar mampu bekerja dengan baik, dan 

tangguh. Untuk menguji ketangguhan tersebut mereka 

melakukan latihan berhari-hari agar mampu menempuh 

rute lari dengan jarak tempuh yang cukup panjang 

melalui kegiatan lari lintas juang OSIS/MPK. Lari 

tersebut membutuhkan fisik yang prima karena 

menempuh jarak cukup jauh dengan tujuan akhir di 

sekolah.  

 

f. Pelantikan OSIS/MPK 

 OSIS/MPK merupakan organisasi kesiswaan yang 

memiliki program pengembangan kesiswaan. Melihat 

tanggung jawabnya yang besar dan kesempatan 

pengembangan diri, maka menjadi pengurus OSIS 

merupakan cita-cita paling awal bagi setiap peserta didik 

di Labschool. Atas dasar itulah, pelantikan OSIS/MPK 
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menjadi salah satu bagian yang berkesan. Selain upacara 

pelantikan yang dikondisikan sebagai prosesi yang 

khidmat, pemberian ucapan selamat kepada yang 

terpilih baik dari orang tua peserta ataupun peserta didik 

yang lain, kegiatan tersebut juga merupakan wahana 

untuk menghormati mantan OSIS/MPK  yang selesai 

dari jabatannya selama satu tahun berkiprah.  

 

 g. Latihan Kepemimpinan dan Manajemen Siswa 

(LKMS) 

 Latihan Kepemimpinan dan Manajemen Peserta didik 

(LKMS) adalah salah satu kegiatan yang menjadi wadah 

untuk mempersiapkan dan membekali peserta didik 

untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. 

LKMS memberikan pembinaan kepemimpinan 

khususnya kepada pengurus MPK dan pengurus OSIS 

agar dapat mengelola organisasi dengan kepemimpinan 

yang dapat diandalkan. Adapun kegiatan tersebut 

adalah kelanjutan dari Latihan Dasar Kepemimpinan 

Peserta didik (LDKS) yang sudah dilaksanakan 

sebelumnya. 
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 Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai: 1) 

program pembinaan pengurus MPK dan OSIS, 2)  

Membangun Team Building, 3) Meningkatkan 

kedisiplinan dan militansi dalam bekerja, 4) Melatih 

berpikir dan bertindak secara terprogram dan 5) 

Menumbuhkan sikap peduli kepada sesama. Waktu dan 

Tempat Pelaksanaan kegiatan LKMS dipusatkan di area 

khusus pembinaan kepolisian atau kemiliteran misal di 

Markas Divisi I Kostrad Cilodong Jawa Barat. Pemilihan 

tempat pelaksanaan kegiatan adalah salah satu prasyarat 

untuk menciptakan iklim yang mendukung dan 

memiliki citra yang positif terkait pembekalan 

kepemimpinan dengan maksud pelaksanaan kegiatan.  

 Kegiatan yang dilakukan mencakup: PBB, Diskusi Grup 

dengan tema kepemimpinan, Manajemen Organisasi, 

Tokoh-tokoh pemimpin Indonesia, dan kegiatan 

lapangan berupa Outbound dan pembinaan mental lain. 

Pelaksana kegiatan melibatkan pihak Kostrad dengan 

harapan mendekatkan peserta didik pada nilai-nilai 

kedisiplinan meskipun dalam porsi yang sesuai dengan 

tingkat perkembangan peserta didik dan dilandaskan 

pada aktivitas bermain yang menyenangkan.  
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g. Pembinaan dan Keterlibatan OSIS/MPK pada 

Ragam Kegiatan Sekolah 

 Setiap pengurus organisasi membutuhkan pembinaan 

agar kinerja diri maupun organisasi dapat semakin 

menunjukkan optimalisasi yang diharapkan. Menyadari 

hal tersebut, setiap pengurus OSIS/MPK membina diri 

dalam kegiatan pembinaan OSIS/MPK. Kegiatan ini 

lebih bersifat berlatih bersama, berkoordinasi, dan 

evaluasi dengan sesama pengurus OSIS/MPK dalam 

kendali MPO.  

 Berbagai kegiatan yang merupakan program kerja OSIS 

adalah sebagai berikut (diambil berdasarkan program 

SMP Labschool Jakarta): 

NO NAMA KEGIATAN WAKTU PELAKSANAAN 

A PROGRAM PEMBINAAN PENGURUS OSIS 

1 Lari pagi Jumat Pukul. 05.30 WIB Setiap Minggu/Jumat pagi 

2 Rapat Rutin OSIS 2 minggu/bulanan 

3 Studi Banding OSIS Minggu ke 2, November  

4 Latihan Kepemimpinan Siswa (LKMS) Minggu ke 3, Januari  

5 Rapat Internal OSIS Bulanan 

B PROGRAM SEKOLAH 
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NO NAMA KEGIATAN WAKTU PELAKSANAAN 

6 Tadarus Rutin Kelas Harian 

7 Tadarus Klasikal Senin, Selasa, Rabu Harian 

8 Labs Channel (Siaran Radio Lokal) Harian 

9 Kepramukaan  Mingguan 

10 Lari Jumat Pukul 06.30 Mingguan 

11 Amal Jariah Jumat Mingguan 

12 Kebaktian Mingguan 

13 Sport and Art Mingguan 

14 Keputrian Jumat Mingguan 

15 Tahfidz, Tahsin (Pengingkatan Imtak) MIngguan-Bulanan 

16 Majalah Dinding Mingguan-Bulanan 

17 Upacara Bendera Mingguan-Bulanan 

18 Patroli Kebersihan Kelas (PKK) Mingguan-Bulanan 

19 
Patroli Keamanan dan Kedisiplinan 
Siswa (PKS) (Sweeping) 

Mingguan-Bulanan 

20 Kotak Aspirasi Mingguan-Bulanan 

21 Perayaan Paskah Minggu ke 1-2 Mei  

22 
Gelaran Olahraga dan Seni (Inlabs): 
Basket, Futsal, Seni 

Minggu ke 2-3 Mei  

23 
Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah 
(MPLS) 

Minggu ke 1,2, Juli  

24 Teman Asuh Minggu ke 2, Agustus  
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NO NAMA KEGIATAN WAKTU PELAKSANAAN 

25 Pesantren Ramadhan Minggu ke 4 Agustus  

26 Idul Adha Minggu ke 1 September  

27 Tahun Baru Hijriah Minggu ke 2 September  

28 Bulan Bahasa dan Loketa Minggu ke 4 Oktober  

29 Ceramah Umum Minggu ke 1-2 November  

30 Dialog Interaktif Minggu ke 1-2 November  

31 Pentas Seni (PENSI) MInggu ke 3-4 November  

32 Maulid Nabi Minggu ke 1-2 Desember  

33 Classmeeting SMT I Minggu ke 1-2 Desember  

34 Pembinaan Rohani Islam (LDKR) Minggu ke 2-3 Desember  

35 
Penguatan Kerohanian Kristiani 
(Regalabs) 

Minggu ke 4 Desember  

36 Perayaan Hari Natal  Minggu ke 4, Desember 

37 
Studi Apresiasi dan Kepimpinan Siswa 
Indonesia (SAKSI) 

Minggu ke 1 Februari  

38 Bakti Sosial Minggu ke 1 Februari  

39 Gelaran Lomba antar SD (Labs Mozaik) Minggu ke 2 Ferbruari  

40 
Gelaran acara kreativitas (Labs 
Creativity) 

Minggu ke 3 Februari  

41 Perayaan Isra Miraj Minggu ke 2-3 April  

42 Classmeeting SMT II Minggu ke 1 Juni  
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NO NAMA KEGIATAN WAKTU PELAKSANAAN 

43 
Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa 
(LDKS) dan Rekrutmen Pengurus OSIS 

Minggu ke 2-3 Juni  

44 Pameran Ekstrakurikuler (Expo Eskul) Minggu ke 3-4 Juli  

C PROGRAM TAMBAHAN 

45 Gelaran Bidang Pendidikan (Labs Edu) Triwulan 

46 
Gelaran Budaya Nusantara (Labs 
Heritage) 

Triwulan 

47 Pekan Kreativitas (Labs Merchandise) Triwulan 

48 
Pekan Persahabatan (Malam 
Keakraban) 

Triwulan 

49 
Pembinaan Keolahragaan (Coaching 
Clinic) 

Bulanan 

50 
Gelaran Anti Perisakan (Labs Anti 
Bully) 

Bulanan 

51 Gelaran Tradisi (Labs Traditional) Triwulan/Semester 

52 
Gelaran Bazar Produk Karya Siswa 
(Labs Market) 

Triwulan/Semester 

Tabel 1 Program MPO SMP Labschool Jakarta 2017-2018,  

Sumber: Marwiansyah, 2017. 

 

Dalam tabel di atas, selain disusun secara kronologis, 

dicantumkan pula pendidik yang diberi tanggung jawab 

tambahan sebagai ketua pelaksana program dan di 

sampingnya juga mencantumkan peserta didik anggota OSIS 
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sebagai penanggung jawab kegiatan. Dicantumkannya 

penanggung jawab selain bertujuan untuk pembagian tugas, 

juga berkaitan dengan persiapan terkait pelaksanaan 

program. Ada pula kegiatan lain yang hanya dilaksanakan 

oleh pendidik dan tenaga kependidikan sebagai panitia 

pelaksana dengan tidak melibatkan unsur OSIS di dalam 

kepanitiaan.  

Bagi pendidik, pembagian tugas tambahan perlu 

dipertimbangkan selain berdasarkan aspek kemampuan 

dalam mengelola kegiatan, juga berdasar pada pembagian 

tugas tambahan yang berkeadilan dengan 

mempertimbangkan pula pemberian kesempatan dalam 

meningkatkan kapasitas diri. Selain juga berkaitan dengan 

tugas tambahan, hal tersebut juga perlu dipertimbangkan 

untuk memberikan pengalaman yang sama dan adanya siklus 

yang baik dalam pengelolaan kegiatan. Pada diri peserta 

didik, pembagian tanggung jawab merupakan cara yang 

efektif untuk membekali peserta didik pengalaman 

mengelola kegiatan dan berorganisasi secara umum, dengan 

pendampingan yang selalu dilakukan oleh unsur pendidik 

sebagai pelaksana kegiatan yang utama.  
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   Sejalan dengan moto "Iman", Pembinaan kerohanian adalah 

upaya Labschool untuk menginternalisasi nilai-nilai 

religiositas pada diri peserta didi di lingkungan sekolah. 

Tujuannya khususnya adalah agar pengenalan dan penguatan 

nilai-nilai religiositas dan memperkukuh, serta meningkatkan 

keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME. Keterlibatan 

peserta didik secara langsung baik sebagai peserta maupun 

penyelenggara akan secara langsung memosisikan peserta 

didik sebagai individu yang memiliki kesadaran dan tanggung 

jawab tidak hanya terkait dirinya, tetapi juga untuk 

mengambil peran dalam masyarakat dengan berbagai 

keutamaan nilai-nilai agama sebagaimana yang mereka 

pelajari.   

 Level mendalami agama tidak hanya dalam rangka 

menambah wawasan keagamaan, seperti pada Islam misal 

terkait dengan peningkatan kualitas ibadah sehari-hari seperti 

Salat berjamaah, Kultum atau membaca hadis, dan tafakur 

Alam, atau pada agama kristiani dalam perayaan Natal, 

Paskah, Ret-ret, dan Hindu dalam Sadhana Camp, lebih dari itu 

peserta didik diajari untuk saling menghormati dan 

menghargai pemeluk agama lain.  
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   Selain tentu saja, membiasakan peserta didik untuk peduli 

pada orang lain  dalam aktivitas nyata seperti dalam berbagai 

program bakti sosial dan kemanusiaan juga diutamakan, agar 

nilai-nilai luhur agama yang dianut oleh peserta didik dapat 

berkontribusi positif dalam masyarakat.  

 Dalam organisasi kerohanian Islam misal, proses perekrutan 

pengurus tidak terlalu rumit. Hal yang menjadi dasar adalah 

peserta didik calon pengurus memiliki motivasi untuk 

meningkatkan keimanan, dan memiliki basis perilaku yang 

baik atau menunjukkan keinginan yang kuat untuk mau 

meningkatkan kapasitas religiositas pada dirinya. Salah satu 

contoh  syarat menjadi pengurus kerohanian Islam, misalnya 

peserta didik harus: 1) Beragama Islam, 2) Mampu membaca 

tulis Al-Quran, 3) Hafal doa dan surat pendek Al-Quran juz 30 

dan 4) Mampu menyampaikan pidato keagamaan pendek. 

Adapun proses perekrutan kerohanian terdiri atas: 1) Tahap 

pendaftaran, 2) Tahap Seleksi , 3) Tahap Orientasi dan 

Pembekalan, dan 4) Tahap Pelantikan. 

 Proses selanjutnya adalah tahap pembuatan program kerja 

yang akan dilaksanakan satu tahun kepengurusan. Pengurus 

kerohanian secara sinergi bekerja bersama OSIS/MPK dalam 

melaksanakan kegiatannya.  Berbagai kegiatan yang diinisiasi 
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oleh organisasi kerohanian secara tidak langsung 

berkontribusi besar dalam peningkatan religiositas melalui 

berbagai program kegiatan yang dikelola dan diikuti oleh 

peserta didik di Labschool yang berminat untuk mengikuti 

ragam kegiatan kerohanian, selain program keagamaan yang 

sudah ditetapkan oleh Labschool dan kegiatan OSIS.  
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   Selain kegiatan intrakurikuler yang juga memuat unsur-unsur 

pengembangan nilai-nilai karakter. Kegiatan pembinaan 

kesiswaan di Labschool di bagi ke dalam dua bagian. Pertama, 

Kokurikuler yang merupakan kegiatan pendidikan yang 

dilakukan di luar jam pelajaran tatap muka dalam rangka 

memperdalam kompetensi dasar pada kurikulum. Kegiatan 

tersebut dilaksanakan di dalam dan/atau di luar lingkungan 

sekolah dalam rangka memperluas pengetahuan, 

meningkatkan keterampilan, dan menginternalisasi nilai-nilai 

atau aturan-aturan agama serta norma-norma sosial baik lokal, 

nasional, maupun global untuk membentuk insan yang 

seutuhnya.  

 Kegiatan Kedua tercakup dalam kegiatan Ekstrakurikuler. 

Pada Kegiatan Ekstrakurikuler Labschool menyediakan 

berbagai bidang kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran 

reguler sebagai bentuk kegiatan after school. Sebagaimana 

fungsi ekstrakurikuler, kegiatan diarahkan pada 

pengembangan minat dan bakat peserta didik yang tidak 

secara langsung terakomodasi pada pembelajaran reguler. Di 

kelas Ekstrakurikuler, peserta didik dihadapkan pada ragam 

kegiatan yang spesifik yang dipilihnya berdasarkan kesadaran 

pribadi ataupun rekomendasi berdasarkan observasi 
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   keberbakatan. Melalui pelatih yang memiliki latar belakang 

profesional, peserta didik diberikan layanan kegiatan yang 

terstruktur secara sistematis dan memiliki perangkat 

sebagaimana pembelajaran agar hasil yang dicapai peserta 

didik dapat terukur dan secara aktif memberikan nilai tambah 

terkait kompetensi bidang khusus pada diri peserta didik.  

Gambar 3: Integrasi Intrakurikuler, Kokurikuler, dan Ekstrakurikuler,                                                             
(Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI) 
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 1. Ragam Kegiatan Kokurikuler 

 Sebagai program kegiatan yang bersifat menunjang dan 

mengembangkan kegiatan  intrakurikuler  dalam tahapan 

yang lebih lanjut, kegiatan kokurikuler tidak hanya 

memperluas aspek pengetahuan dan keterampilan tetapi juga 

membuat beragam nilai lanjutan yang berdampak pada 

kompetensi yang lebih komprehensif pada diri peserta didik. 

Ragam kegiatan kokurikuler di Labschool dapat dijabarkan 

sebagai berikut.  

 

 A. Upacara Bendera dan atau Apel 

Kegiatan Upacara Bendera di Labschool tidak hanya dalam 

rangka memenuhi amanat Undang-undang dan seremonial 

belaka. Maksud dilaksanakannya upacara bendera di sekolah 

adalah mengusahakan dan memantapkan pencapaian tujuan 

Pendidikan Nasional di Sekolah dalam rangka pemantapan 

sekolah sebagai Wawasan Wiyata Mandala dan 

menginternalisasi nilai-nilai kebanggaan sebagai warga 

negara. Selain itu, tujuannya adalah dalam rangka 

membiasakan bersikap disiplin dan tertib, berpenampilan 
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rapi, memiliki kemampuan memimpin, kerja sama, dan 

menumbuhkan rasa tanggung jawab yang tinggi.  

Kegiatan upacara Bendera di Labschool dibagi ke dalam 

beberapa jenis: upacara bersama antara SMP dan SMA yang 

rutin dilakukan pada setiap Senin sekali tiap bulannya, 

upacara yang dilakukan oleh tiap unit setiap Senin, upacara 

gabungan dalam perayaan hari besar nasional misalnya hari 

Pendidik, hari Pendidikan Nasional, Hari Pahlawan dan lain 

sebagainya sesuai dengan arahan dan instruksi pemerintah 

terkait. Kegiatan upacara secara koordinatif melibatkan unsur 

pimpinan sekolah bidang kesiswaan, MPO, dan OSIS. Unsur-

unsur lain yang dilibatkan misal ekstrakurikuler Paskibra dan 

Paduan Suara.  

Pelibatan semua unsur dilakukan secara maksimal dalam 

rangka mewujudkan pelaksanaan kegiatan upacara bendera 

yang tidak hanya seremonial, tetapi juga tertata dengan baik, 

kondusif dan khidmat. Unsur OSIS (terutama seksi Bela 

Negara) menjadi penanggung jawab secara keseluruhan 

kegiatan upacara. Bekerja sama dengan Ekstrakurikuler 

Paskibra yang secara khusus mempersiapkan diri sebagai 

petugas pengibaran bendera dengan perencanaan formasi 

barisan, dan dilengkapi dengan pakaian lengkap (Pakaian 
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Dinas Upacara). Selain itu, pelibatan secara khusus 

ekstrakurikuler paduan suara dengan arahan dan bimbingan 

pendidik pendamping menjadi unsur utama menciptakan 

kesan khidmat ketika ditampilkannya lagu-lagu kebangsaan 

dengan instrumen dasar yang dimainkan. Unsur Pendidik 

dan tenaga kependidikan juga terlibat di dalamnya tidak 

hanya sebagai hadirin dalam kegiatan upacara, tetapi juga 

sebagai penjaga dalam menciptakan suasana kondusif 

melalui mekanisme pengawasan dan pendampingan.  

 

B. Kegiatan Ibadah Keagamaan, Membaca Kitab Suci 

Melalui kegiatan: Tadarus, Kebaktian atau Sembah Puja 

Kegiatan membaca kitab suci agama merupakan hal yang 

sesuai dengan moto Labschool yang pertama "iman" sebagai 

bentuk pembiasaan pengalaman baik pada diri peserta didik 

selain menguatkan nilai-nilai keutamaan keagamaan yang 

termaktub dalam kitab suci. Sebagai sekolah swasta umum, 

Labschool mengakomodasi semua agama yang ada dan 

sebaik mungkin memberikan pengalaman yang sama pada 

setiap diri peserta didik sesuai dengan agama dan 

kepercayaannya seiring dengan menumbuhkan  
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sikap toleransi antar peserta didik sebagai umat beragama.  

Untuk peserta didik yang beragama Islam diarahkan untuk 

melaksanakan kegiatan Tadarus. Kegiatan tadarus adalah 

aktivitas mempelajari Al-Quran dengan cara: seorang peserta 

didik membaca dan yang lain mendengarkan, serta 

memerhatikan bacaannya. Kegiatan membaca kitab suci 

Alquran juga dilakukan dengan cara saling disambung oleh 

peserta didik yang lain. Bagi peserta didik juga diarahkan 

untuk menjadi kebiasaan sebagai kegiatan menghafal kitab 

suci alquran sebagaimana yang dianjurkan oleh alquran dan 

hadis. Kegiatan membaca kitab suci dapat dilakukan secara 

klasikal sebagai bagian dari 10 menit kegiatan awal harian 

yang dipimpin oleh wali kelas dan atau pendidik pada mata 

pelajaran pertama. Selain di kelas, kegiatan tadarus dapat 

pula dilakukan secara klasikal setiap pagi oleh setiap 

angkatan di area masjid dalam pembagian hari pelaksanaan 

yang rutin yang berbeda antara satu angkatan dengan 

angkatan lainnya.  

Selain tadarus, untuk peserta didik yang beragama Islam juga 

mengerjakan Salat baik Salat Wajib maupun Salat lainnya 

yang dilakukan secara bersama-sama yang terdiri dari 

beberapa orang-orang Muslim baik perempuan maupun laki-
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laki. Kegiatan ibadah Salat selain bertujuan meningkatkan 

keimanan dan ketakwaan peserta didik Labschool sehingga  

dapat meningkatkan rasa syukur kepada Allah SWT dan 

dapat meningkatkan kedisiplinan serta terciptanya rasa 

kekeluargaan dan kebersamaan antara semua bagian sekolah. 

Hal paling penting dalam kegiatan Salat berjamah juga 

berhubungan dengan kegiatan lain yang dilaksanakan oleh 

peserta didik seperti pembacaan Asmaul Husna secara 

bersama, mendengarkan berbagai ceramah singkat dan 

anjuran-anjuran yang berkaitan dengan insan yang beriman 

dan bertakwa dengan tugas yang diberikan kepada peserta 

didik sebagai penyajinya secara bergantian tiap kelas. Salat 

berjamaah yang dilakukan secara rutin adalah Salat Zuhur. 

Kegiatan ini melibatkan unsur peserta didik sebagai 

penanggung jawab melalui Organisasi Rohani Islam.  

Untuk peserta didik yang beragama Kristen dilaksanakan 

kegiatan Kebaktian. Kebaktian merupakan kegiatan 

pelayanan umat yang dilakukan dengan rasa tulus, ikhlas, 

dan kasih kepada Allah dan sesama pada tempat dan waktu 

tertentu. Misalnya; 1) Kebaktian hari Minggu, 2) Kebaktian 

remaja, 3) Kebaktian Paskah, 4) Kebaktian Natal, dan 

sebagainya.  
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Di sekolah kegiatan kebaktian dilaksanakan  seiring dengan 

pelaksanaan kegiatan tadarus, adapun kegiatan kebaktian 

dipimpin oleh pendidik atau oleh peserta didik seksi Rohani 

Kristen yang tergabung di OSIS. Kegiatan kebaktian 

dilaksanakan di kapel. Tidak hanya merapal kita suci, tetapi 

juga lebih ke dalam pemahaman kandungan kitab suci itu 

sendiri sehingga peserta didik memiliki pemahaman yang 

lebih dalam selain pembiasaan diri.  

Untuk peserta didik yang beragama Hindu, dilaksanakan 

sembahyang atau sering juga disebut Muspa Kramaning 

sembah sebagai  jalan dan salah satu cara memuja Tuhan. 

Salah satu hakikat inti ajaran agama Hindu (Sanata Dharma) 

adalah sembahyang. Setiap orang yang mengaku beragama, 

ia pasti melakukan sembahyang karena sembahyang menurut 

agama bersifat wajib (harus). Sembahyang intinya adalah 

iman atau percaya sehingga semua tingkah laku atau 

perbuatan, pikiran dan ucapan sebagai perwujudan dalam 

bentuk "bakti" hakikatnya sumber pada unsur iman (Sradha). 

Kegiatan ini dilaksanakan di ruang ibadah agama Hindu 

dengan pendampingan pendidik mata pelajaran agama 

Hindu, ataupun dipimpin oleh peserta didik yang beragama 

Hindu dengan memerhatikan unsur usia ataupun kecakapan 

diri.  
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C. Literasi 

Pelaksanaan program literasi di Labschool tidak hanya dalam 

level meningkatkan minat baca dan pengembangan program 

perpustakaan. Tetapi lebih dari itu literasi yang 

dikembangkan lebih diupayakan sebagai kegiatan yang 

inheren dalam proses belajar terkait pemahaman peserta 

didik terhadap berbagai isu aktual, kesadaran terhadap 

beragam wacana dan teks, serta pengembangan kemampuan 

menciptakan produk yang terpaut dengan prinsip literer itu 

sendiri sebagai bagian dari tuntutan abad 21.  

Kegiatan literasi selain didasarkan pada Permendikbud 

nomor 21 tahun 2015 tentang program literasi, juga 

didasarkan pada kesadaran kecakapan peserta didik di Abad 

21. Kegiatan Literasi sendiri secara sederhana dapat diawali 

dengan pemahaman terkait keberaksaraan, yaitu 

kemampuan menulis dan membaca, dalam rangka 

menciptakan budaya literasi. Adapun kegiatan literasi 

dimaksudkan untuk melakukan kebiasaan berpikir yang 

diikuti oleh sebuah proses membaca, menulis yang pada 

akhirnya apa yang dilakukan dalam sebuah proses kegiatan 

tersebut akan menciptakan karya.  
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Tujuan gerakan literasi sendiri adalah menumbuh dan 

kembangkan budaya literasi membaca dan menulis peserta 

didik labschool di sekolah, meningkatkan kapasitas warga 

dan lingkungan sekolah agar literer, menjadikan sekolah 

sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak 

agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan dan 

menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan 

beragam buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi 

membaca (Secara khusus ragam program literasi dijelaskan 

pada Bab 10 Program Unggulan). 
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2. Ragam Kegiatan Ekstrakurikuler 

 Ekstrakurikuler adalah kegiatan non pelajaran formal yang 

dilakukan peserta didik sekolah umumnya dilakukan di luar 

jam pelajaran standar. Kegiatan ini ada pada jenjang 

pendidikan sekolah dasar sampai universitas. Kegiatan 

ekstrakurikuler ditujukan agar peserta didik dapat 

mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuan di 

berbagai bidang non akademis. Kegiatan ini diadakan secara 

swadaya dari pihak sekolah maupun peserta didik itu sendiri 

untuk merintis kegiatan di luar jam pelajaran sekolah.  

 Ekstrakurikuler sebagai bagian dari pada kebijakan pendidikan 

secara menyeluruh mempunyai peran sebagai, 1) 

Memperdalam dan memperluas pengetahuan peserta didik, 2) 

Mengenal hubungan antara berbagai mata pelajaran, 3) 

Pengembangan  bakat, minat dan prestasi, 4) Melengkapi 

upaya pembinaan manusia seutuhnya. Pelaksanaan program 

ekstrakurikuler melibatkan unsur pimpinan sekolah, Majelis 

Pembina Ekstrakurikuler (MPE), Pendidik Pembimbing, 

Pelatih, peserta didik peserta program ekstrakurikuler, serta 

pihak-pihak lain yang terkait dengan terlaksananya program.  
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 Keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan Ekstrakurikuler 

harus memenuhi persaratan. Adapun persaratannya secara 

rinci adalah sebagai berikut: 

1) Kegiatan ekstrakurikuler hanya diperuntukkan bagi 

Peserta didik kelas VII  (tujuh), kelas VIII (Delapan), 

dan kelas IX (sembilan) sampai semester V.  

2) Tiap Peserta didik wajib memilih satu sub unit 

kegiatan, dan sebanyak- banyaknya tiga sub unit 

kegiatan. 

3) Suatu sub unit kegiatan akan dibuka untuk tahun 

pelajaran tersebut jika memiliki sedikitnya 10 

anggota aktif dan atau dipertimbangkan dapat 

melaksanakan program kegiatannya dengan baik. 

4) Peserta didik yang sudah tercatat mengikuti 

kegiatan pengembangan bakat / minat di luar 

sekolah, tetap wajib mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler  yang ada di sekolah. Mereka harus 

menunjukkan Kartu Anggota / Surat Keterangan 

dari klub yang diikuti sebagai pencatatan oleh 

sekolah. 
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5) Perubahan  pemilihan ekstrakurikuler di berikan 

toleransi waktu sampai bulan pertama, artinya 

menginjak  bulan ke dua seluruh peserta didik harus 

memiliki pilihan yang sudah pasti tentang 

ekstrakurikuler yang akan di ikuti selama 1 tahun ke 

depan. 

Pada prinsipnya kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan di 

sekolah setiap hari, mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu. 

Khusus untuk hari Senin sampai dengan hari Jumat 

pelaksanaannya setelah kegiatan pembelajaran selesai. 

Sedangkan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di hari Sabtu 

pelaksanaan kegiatannya mulai dari pukul 8.00 WIB sampai 

dengan selesai. Kegiatan ekstrakurikuler ada yang dilaksanakan 

di dalam lingkungan sekolah dan ada yang dilaksanakan di luar 

sekolah. Pada prinsipnya kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan 

di sekolah pada setiap Jumat setelah kegiatan pembelajaran 

selesai (pukul 13.10-16.30). Kegiatan yang dilaksanakan di luar 

dari ketentuan tersebut, diharuskan mendapat persetujuan dari 

Pengurus Majelis Pembina Ekskul (MPE) untuk kemudian  

disampaikan kepada  pimpinan sekolah.  

Dalam pelaksanaannya di Labschool kegiatan ekstrakurikuler 

dibagi menjadi, 1) Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib dan 2) 
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Ekstrakurikuler Pilihan. Adapun secara khusus kegiatan 

ekstrakurikuler dijabarkan sebagai berikut: 

 

 A. Ekstrakurikuler Wajib: Pramuka 

 Kegiatan Kepramukaan diatur berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang 

Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler 

Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. 

Kegiatan Ekstrakurikuler Kepramukaan adalah proses 

pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan 

keluarga dalam bentuk menarik, menyenangkan, sehat, teratur, 

terarah, dan praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan 

prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan, yang 

sasaran akhirnya membentuk watak, akhlak, dan budi pekerti 

luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan 

yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan dan 

perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. 

 Gerakan pramuka bertujuan mendidik dan membina peserta 

didik  agar menjadi: Manusia berkepribadian, berwatak dan 

berbudi pekerti luhur dan beriman, kuat mental, tinggi moral, 

kecerdasan yang mumpuni, serta kuat jasmani dan rohani. 
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Selain itu, kegiatan kepramukaan juga merupakan upaya agar 

peserta didik dapat memosisikan dirinya sebagai warga negara 

Indonesia yang menghayati nilai-nilai Pancasila, memiliki rasa 

cinta pada NKRI serta dapat mengaktualisasikan pemahaman 

dirinya sebagai bagian dari anggota masyarakat yang baik, 

berguna dapat membangun dirinya sendiri,  mandiri serta 

memiliki kepedulian terhadap sesama. Ekstrakurikuler 

Pramuka ditetapkan sebagai program wajib dan harus diikuti 

oleh seluruh peserta didik kelas VII, VIII, dan IX. 
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 B. Kegiatan Ekstra-kurikuler Pilihan 

 Kegiatan ekstrakurikuler  dapat berhubungan dengan 

pengembangan bagi peserta didik yang berbakat dan cerdas 

istimewa dengan memosisikan kegiatan ekstrakurikuler 

sebagai "salon genius". Melalui salon genius inilah, peserta 

didik mendapatkan pembimbingan dari tenaga ahli dalam 

bidang-bidang khusus dan mendapatkan pendampingan agar 

potensinya semakin berkembang dan tidak menutup 

kemungkinan menghasilkan peserta didik yang genius dalam 

bidang ilmu atau kreatif yang spesifik.  

 Ragam ekstrakurikuler yang ditawarkan oleh Labschool  untuk 

dapat dipilih oleh peserta didik adalah sebagai   berikut : 

 

 a. Unit Kegiatan Keilmuan 

 Kegiatan keilmuan adalah rangkaian aktivitas 

keilmuan dapat berupa pengenalan, penyerapan, 

pemahaman terkait konsep dan penalaran, 

menunjang atau memperkuat konsep, gagasan, dan 

ide yang sudah peserta didik pelajari di kelas. 

Adapun cabang kegiatan ekstrakurikuler bidang 
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 keilmuan antara lain adalah sebagai berikut, 

1. Kelompok Karya Ilmiah Remaja (KIR) 
2. Kelompok Baca Tulis dan Tahfidz Quran (BT2Q) 
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 b. Unit Kegiatan Keterampilan 

 Kegiatan keterampilan adalah suatu kegiatan yang 

memadukan kekuatan pikiran, nalar dan perbuatan 

sehingga dapat melakukan sesuatu secara efektif dan 

efisien. Terampil dapat juga diartikan sebagai 

kemampuan seorang peserta didik memiliki 

keterampilan yang mumpuni terhadap suatu hal 

dengan cepat dan benar. Seseorang yang melakukan 

sesuatu dengan cepat tetapi salah tidak dapat di 

katakan terampil begitu pula sebaliknya. Unit 

kegiatan ini membutuhkan ketrampilan khusus yang 

tidak mereka dapatkan pada pembelajaran reguler. 

Namun demikian kecakapan mereka pada unit 

kegiatan ini dapat membuka ruang bagi mereka 

untuk meneruskannya ke arah yang lebih 

profesional. Adapun cabang kegiatan 

ekstrakurikuler bidang keterampilan antara lain 

adalah sebagai berikut,  

1. Bahasa Inggris 
2. Bahasa Jepang 
3. Bahasa Perancis 
4. Elektronika 
5. Komputer 
6. Jurnalistik 
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7. Robotik 
8. Film 
9. Tata Boga (Chef) 
10. Aero modeling 
11. Paskibra 
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 c. Unit Kegiatan Olah Raga 

 Unit Kegiatan olahraga mengedepankan aktivitas 

fisik guna meningkatkan kualitas kesehatan 

seseorang. Aktivitas nya merupakan proses sistemis 

yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat 

mendorong, mengembangkan dan  membina potensi 

potensi jasmaniah serta rohaniah seseorang sebagai 

anggota masyarakat yang sehat jasmani dan rohani. 

Kemahiran peserta didik dalam unit kegiatan ini 

akan dapat dirasakan hasilnya secara pribadi 

(jasmani yang sehat) ataupun secara prestasi dalam 

beragam lomba keolahragaan.  

  Labschool  telah membuktikan keandalannya dalam 

mengikuti berbagai gelaran keolahragaan dengan 

mendapatkan berbagai prestasi yang 

membanggakan. Adapun cabang kegiatan 

ekstrakurikuler bidang olah raga antara lain adalah 

sebagai berikut, 

1. Bola Basket 
2. Futsal 
3. Bulu Tangkis 
4. Pencak Silat 
5. Taekwondo 
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6. Panahan        
7. Base ball 
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 d. Unit Kegiatan Kesenian 

 Unit kegiatan kesenian merupakan kegiatan yang 

memadukan manifestasi batin dan 

 pengelaman estetis dengan menggunakan berbagai 

macam media untuk menghasilkan sebuah karya. 

Unit kegiatan ini menuntut peserta didik untuk peka, 

memiliki olah rasa dan mampu menghadirkan nilai–

nilai estetis dalam kesehariannya. Kemampuan 

peserta didik dalam berolah rasa inilah yang 

diharapkan mampu menghasilkan  sosok-sosok yang 

mencintai karya seni dan sastra, musik, humanis, 

halus budi, peka dan toleran dalam kesehariannya. 

Adapun cabang kegiatan ekstrakurikuler bidang 

kesenian antara lain adalah sebagai berikut, 

1. Seni Rupa 
2. Menulis Kreatif 
3. Paduan Suara 
4. Seni Tari: Modern dan Tradisi 
5. Teater 
6. Fotografi 
7. Musik Ansamble 
8. Biola 
9. Karawitan 
10. Band 
11. Komik 



   

148 

 

 
 Tenaga Pengelola kegiatan ekstrakurikuler terdiri dari 

Pembina yang merupakan pendidik-pendidik di SMP 

Labschool yang berkewajiban untuk mengontrol dan 

mengawasi pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang 

dibinanya dan melaporkan nilai peserta didik kepada wali 

kelas.  
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        Pelatih instruktur merupakan orang-orang profesional yang 

berkompeten di bidangnya. Adapun pembiayaan kegiatan 

baik untuk kompensasi pembina dan pelatih berasal dari 

iuran peserta didik yang besarnya disesuaikan dengan jenis 

kegiatan dan ada juga yang berasal dari subsidi sekolah. 

Subsidi Sekolah dikenakan untuk kegiatan-kegiatan yang 

memiliki nilai-nilai keutamaan baik kerohanian, maupun 

tradisi, serta nasionalisme. Mekanisme pelaksanaan 

kegiatan Ekstrakurikuler tersebut dilaksanakan oleh 

Majelis Pembina Ekstrakurikuler.  

  

 Untuk pemenuhan kebutuhan fasilitas tambahan yang 

belum dimiliki oleh Labschool,   maka dilaksanakan dengan 

mekanisme kemitraan. Dalam pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler dilakukan kerja sama dengan berbagai 

pihak terutama dengan para pelatih/instruktur maupun 

tempat penyewaan seperti studio musik, lapangan tenis, 

lapangan sepak bola dan kolam renang. Pada tiap akhir 

semester, setiap peserta didik berhak mendapatkan nilai 

yang disertakan di dalam rapor.  
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1) Dasar Penerapan Tata tertib 

 

Pembuatan Tata tertib ini didasarkan pada nilai-nilai yang dianggap 

utama dan mengandung nilai kebaikan yang didasarkan pada tata nilai 

Labschool, maupun pada nilai-nilai luhur sebagaimana berlaku dan 

diterapkan pada masyarakat. Nilai-nilai sebagaimana juga terpaut 

dengan pembentukan dan pengelolaan karakter peserta didik juga 

terpaut dengan berbagai nilai dalam pengembangan program 

pendidikan karakter.  Karakter peserta didik sebagaimana yang 

dimaksud meliputi berbagai nilai seperti: ketakwaan, kesantunan, 

kedisiplinan, ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian, keamanan, 

dan nilai-nilai lain yang mendukung kegiatan pembelajaran yang 

efektif.  

 

Tata tertib selain diposisikan sebagai kesepakatan antara sekolah dan 

seluruh peserta didik untuk dijalankan dalam prinsip tanggung jawab, 

juga dapat diposisikan sebagai rambu tata perilaku peserta didik di 

sekolah. Tata perilaku yang dimaksud meliputi sikap perasaan, sikap 

ucap, dan sikap tindakan yang satu sama lain perlu dikondisikan agar 

peserta didik dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah 

dalam situasi tenang dan tertib. Lebih dari itu sebagaimana paradigma 

pendidikan Labschool, pembiasaan peserta didik untuk menjalani laku 

dan tindakan yang sesuai dengan tata aturan yang didasarkan pada 

berbagai prinsip nilai yang luhur secara tidak langsung merupakan 

upaya Labschool dalam melakukan internalisasi nilai-nilai karakter 
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yang luhur sebagai modal kecakapan personal terkait sikap diri di 

dalam masyarakat.  

 

Tata tertib secara implementatif terpaut dengan berbagai hal dan 

menciptakan dampak yang berkorelasi positif pada internalisasi nilai-

nilai karakter yang luhur pada diri peserta didik. Adapun tujuan secara 

khusus adalah, 1) membentuk akhlak dan kepribadian peserta didik 

melalui penciptaan iklim dan budaya Labschool yang kondusif dalam 

menunjang proses pembelajaran, 2) membentuk dan membiasakan 

pelaksanaan nilai-nilai karakter SMP Labschool Jakarta, 3) melatih 

peserta didik untuk dapat hidup tertib dan berakhlak mulia yang akan 

diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, 4) memotivasi 

peserta didik untuk terus berprestasi sehingga dapat berdampak pada 

menaikkan citra sekolah yang berkualitas, 5) memonitor dan 

mengevaluasi perilaku peserta didik secara berkesinambungan, dan 6) 

dijadikan sebagai salah satu unsur pertimbangan dalam penentuan 

kenaikan kelas dan ketamatan belajar peserta didik. Perubahan 

terhadap aturan dan tata tertib dapat dilakukan oleh tiap sekolah 

dengan mekanisme rapat dewan pendidik atau berdasarkan 

mekanisme rapat bidang kesiswaan dengan misal dengan membentuk 

tim khusus perumus dan penindakan aturan disiplin.  
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2) Tata Kerapian Berpakaian  

Tata kerapian berpakaian merupakan tata aturan yang berkaitan 

dengan bagaimana peserta didik dapat mengenakan pakaian dengan 

memerhatikan prinsip kenyamanan, kepantasan, dan kesesuaian. 

Adapun secara rinci, tata kerapian berpakaian dapat dilihat dalam 

tabel sebagai berikut, 

       HARI/KEGIATAN 

        JENIS 
SERAGAM 
SEKOLAH 

KETERANGAN 

Senin S.d. Selasa 

Kemeja putih + 
dasi + celana/rok 
biru panjang 

Dilengkapi  badge OSIS, 
badge nama, identitas 
sekolah. 

Rabu Pakaian Pramuka 
Dilengkapi dengan 
atribut kepramukaan 

Kamis 

Kemeja Batik 
sekolah + 
Celana/Rok biru 
panjang 

Dilengkapi dengan badge 
nama, Baju dikeluarkan 

Jumat 
Baju Keagamaan 
+ Celana/Rok 
biru panjang  

Dilengkapi dengan badge 
nama + badge simbol 
agama masing-masing  
Bergo/peci bagi yang 
muslim 

Upacara bendera 

Kemeja putih + 
Dasi + 
Celana/rok biru 
panjang + Topi 

Jika upacara  bendera 
pada hari Kamis/Jumat 
menggunakan seragam 
pada hari tersebut + topi. 

Kegiatan olah raga 
sekolah 

Kaos olah raga + 
training sekolah 

Sepatu olah raga bertali 

Praktikum Biologi, 
Fisika, dan Kimia 

Jas Laboratorium Dilengkapi badge nama 

Tabel 2  Penggunaan Pakaian Sekolah 
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Perincian aturan tata berpakaian selanjutnya adalah sebagai 

berikut,  

1. Seragam sekolah dikenakan dengan rapi, baju 

dimasukkan ke dalam celana/rok (kecuali hari Kamis dan 

Jumat), lengan baju tidak digulung. 

2. Pakaian olah raga tidak ketat dan tidak tembus pandang. 

3. Celana/rok tidak dikenakan di bawah pinggang dengan 

panjang sampai mata kaki dan tidak ketat. 

4. Memakai pakaian dalam dengan warna yang tidak 

mencolok.  

5. Memakai ikat pinggang warna gelap dan dimasukkan ke 

tadah pinggang  

6. lebar ikat pinggang minimal 2,5 cm).  

7. Tidak memakai jaket/sweater tanpa ijin di dalam kelas 

ataupun di area sekolah  

8. Dilarang menggunakan Jaket Angkatan (Almet) di 

sekolah. 

9. Memakai kaus kaki (tingginya di atas mata kaki) dan 

sepatu yang bertali (bukan sepatu sandal/selop, tidak 

berhak tinggi, bukan sepatu pesta dan sepatu santai). 

10. Rambut rapi dan sopan, tidak gondrong (laki-laki), 

potongan tidak aneh, dan tidak dicat. 

11. Tidak memakai topi ataupun penutup kepala di luar 

ketentuan sekolah.  
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12. Kuku bersih, tidak panjang dan tidak dicat.  

 

3) Tata Kerajinan 

 

Tata kerajinan merupakan aturan yang ditetapkan dalam rangka 

mengondisikan peserta didik dalam situasi yang sesuai dengan 

prinsip-prinsip ketaatan terhadap waktu, ketekunan, dan keterlibatan 

secara aktif dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. 

Penerapan nilai-nilai tersebut secara rinci dijabarkan dalam butir 

aturan sebagai berikut,  

 

1. Peserta didik hadir di kelas selambat-lambatnya pukul 06.45.  

2. Peserta didik meninggalkan sekolah selambat-lambatnya 

pukul 16.30 kecuali ada kegiatan yang terkait dengan sekolah. 

3. Peserta didik tidak ke luar kelas pada saat jam pelajaran 

ataupun pada saat pergantian jam pelajaran tanpa izin guru 

pengajar. 

4. Peserta didik yang ingin keluar kelas, izin terlebih dahulu 

kepada guru kelas dan menggunakan Kartu Izin Keluar Kelas 

(Kaskus).  

5. Peserta didik yang keluar kelas tanpa menggunakan kartu izin 

keluar kelas (Kaskus), maka akan dikenakan denda sesuai 

dengan kesepakatan yang dibuat. 

6. Peserta didik tidak diperkenankan untuk meninggalkan 

sekolah/membolos.  
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7. Peserta didik yang tidak masuk sekolah harus 

memberitahukan kepada sekolah melalui wali kelas dan 

setelah masuk membawa surat dari orang tua/wali. 

8. Peserta didik yang tidak masuk lebih dari tiga hari karena sakit 

harus membawa surat keterangan dari dokter.  

9. Peserta didik yang karena sesuatu hal tertentu yang 

direncanakan dan tidak dapat mengikuti pelajaran lebih dari 

tiga hari harus mengajukan surat permohonan kepada kepala 

sekolah yang tembusannya diserahkan kepada wali kelas. 

10. Peserta didik minimal memenuhi tingkat kehadiran 90% tiap 

semester. 

11. Peserta didik yang pulang sebelum waktunya karena sesuatu 

hal, harus seizin guru pengajar, guru piket, atau wali kelas 

dengan membawa surat atau informasi digital dari orang tua 

atau wali.  

12. Peserta didik tidak mengerjakan pekerjaan rumah/tugas saat 

belajar pelajaran lain berlangsung, diharapkan peserta didik 

mengerjakan pekerjaan rumahnya atau tugasnya di rumah 

masing-masing.  

13. Peserta didik dapat menyelesaikan tugas yang diberikan 

sekolah sesuai ketentuan yang ditetapkan. 

14. Peserta didik wajib mengikuti upacara bendera dengan tertib 

dan disiplin.  

15. Peserta didik wajib mengikuti olah raga Jumat sesuai dengan 

ketentuan.  
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16. Peserta didik mengikuti kegiatan keagamaan yang 

dilaksanakan bersama di sekolah sesuai dengan tuntunan 

agama masing-masing.  

17. Peserta didik wajib melaksanakan tugas piket harian yang 

sudah ditetapkan oleh wali kelas masing-masing.  

18. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah.  

19. Peserta didik wajib mengembalikan barang-barang yang 

dipinjam dari sekolah tepat waktu  

 

4) Tata Perilaku 

 

Tata perilaku merupakan aturan yang dikenakan kepada peserta didik 

dalam rangka melakukan pembiasaan, dan internalisasi nilai-nilai 

luhur Labschool yang terkait dengan prinsip etika, norma dan tata 

perilaku sebagai bagian dari pembudayaan. Adapun secara rinci 

jabaran tata perilaku yang dimaksud adalah sebagai berikut, 

 

1. Peserta didik memulai dan mengakhiri kegiatan 

pembelajaran dengan berdoa.  

2. Peserta didik wajib melaksanakan ibadah sesuai dengan 

tuntunan agama masing-masing.  

3. Peserta didik membiasakan mengucapkan salam 

terhadap warga sekolah.  

4. Peserta didik bertindak sopan santun, menghormati guru 

dan karyawan baik di sekolah maupun di luar sekolah  
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5. Peserta didik menghormati sesama, menghargai 

perbedaan agama yang dianut dan latar belakang sosial 

budaya yang dimiliki oleh masing-masing baik di 

sekolah maupun di luar sekolah.  

6. Peserta didik menghormati ide, pendapat, hak cipta 

orang lain, dan hak milik teman serta warga sekolah.  

7. Peserta didik menyampaikan pendapat secara sopan 

tanpa menyinggung perasaan orang lain.  

8. Peserta didik bersikap jujur, adil, disiplin, dan 

bertanggung jawab. 

9. Peserta didik dilarang menyontek, memberi dan atau 

menerima jawaban pada saat ulangan atau ujian  

10. Peserta didik membiasakan diri mengucapkan terima 

kasih jika memeroleh bantuan atau jasa dari orang lain.  

11. Peserta didik menggunakan bahasa (kata-kata) yang 

sopan dan beradab yang membedakan hubungan dengan 

orang lebih tua dan teman sejawat, tidak menggunakan 

kata-kata kotor dan kasar, cacian, makian, serta 

mengandung unsur pornografi.  

12. Peserta didik bertanggung jawab untuk memelihara 

keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, 

kenyamanan serta fasilitas sekolah.  

13. Peserta didik tidak melakukan perundungan (bullying) 

baik secara verbal, fisik, psikis, cyber kepada peserta didik 

lain. 
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14. Peserta didik dilarang berkelahi secara perseorangan 

maupun berkelompok baik di dalam maupun di luar 

sekolah.  

15. Peserta didik dilarang membawa, memakai, 

mengedarkan rokok, minuman keras dan obat-obatan 

terlarang dan sejenisnya. 

16. Peserta didik dilarang melakukan perjudian dalam 

bentuk apa pun.  

17. Peserta didik dilarang membawa, menyimpan, 

mengedarkan buku bacaan, DVD, dan atau media 

lainnya yang bertentangan dengan norma agama dan 

susila.  

18. Peserta didik dilarang bersikap dan bertindak yang 

bertentangan dengan norma agama dan susila.  

19. Peserta didik dilarang membawa senjata tajam, senjata 

api atau benda apa pun yang tidak ada hubungannya 

dengan kegiatan pembelajaran.  

20. Peserta didik dilarang menerima tamu tanpa izin guru 

piket.  

21. Peserta didik dilarang mengemudikan sendiri kendaraan 

bermotor ke sekolah.  

22. Peserta didik dilarang makan dan minum di dalam kelas 

selama pelajaran berlangsung.  

23. Peserta didik dilarang membawa telepon seluler yang 

berkamera dan atau telepon pintar (smart phone).  
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24. Peserta didik dilarang mengaktifkan telepon seluler 

ketika pelajaran berlangsung. 

25. Peserta didik dilarang berhias, memakai perhiasan, dan 

membawa uang secara berlebihan.  

26. Peserta didik dilarang merayakan ulang tahun di 

lingkungan sekolah  

27. Peserta didik dilarang mencuri barang milik orang lain.  

28. Peserta didik dilarang membuat kegaduhan pada saat 

kegiatan pembelajaran  

 

5) Tata Kebersihan 

 

Tata kebersihan merupakan ketetapan yang bersifat memberikan 

pembelajaran dini terkait upaya peserta didik untuk ikut serta dalam 

menciptakan, merawat dan mengupayakan kebersihan di lingkungan 

sekolah. Harapan dari dilaksanakan tata aturan kebersihan juga dapat 

menjadi internalisasi sebagai sikap diri yang secara aktif berkontribusi 

dalam menciptakan, merawat dan mengupayakan kebersihan 

lingkungan dan alam. Secara rinci jabaran tata kebersihan seperti yang 

dimaksud tertera dalam aturan sebagai berikut, 

 

1. Peserta didik wajib menjaga kebersihan diri, kelas, 

toilet/kamar mandi, dan lingkungan sekolah.  

2. Peserta didik wajib membuang sampah pada tempatnya.  
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3. Peserta didik wajib mengembalikan peralatan makanan 

dan minuman milik kantin di tempat yang telah 

disediakan.  

4. Peserta didik dilarang menyimpan sisa-sisa 

makanan/minuman, peralatan makan/minum dan 

sampah di laci atau kolong meja.  

5. Peserta didik dilarang corat-coret fasilitas sekolah.  

6. Peserta didik dilarang makan di dalam kelas. 

 

6)  Ketentuan Pemberian Sanksi 

 

Sanksi sebagaimana sebagaimana konsekuensi yang ditanggung 

(tindakan, hukuman, dan sebagainya) dikenakan dengan tujuan agar 

peserta didik dapat menepati perjanjian atau menaati ketentuan yang 

telah ditetapkan. Sebagaimana terkait dengan prinsip pengembangan, 

prinsip pemberian sanksi diutamakan sebagai tindakan yang terpaut 

dengan upaya pencegahan dengan tetap memerhatikan prinsip 

Labschool sebagai sekolah ramah anak dan mempertimbangkan aspek 

tumbuh kembang serta dampak yang berkelanjutan baik bagi peserta 

didik maupun bagi Labschool sebagai institusi. Adapun sanksi yang 

diberikan ketika terjadi pelanggaran selain dikenakan sesuai dengan 

jenis pelanggaran juga diposisikan sebagai tindakan yang diambil 

dalam upaya pengembangan diri dan sebagai contoh pembelajaran 

bagi peserta didik yang lain. Rincian sanksi di bawah ini bersifat 

umum, adapun secara khusus rincian pelanggaran dan sanksi disajikan 
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dalam format yang terpisah (sebagai lampiran). Secara umum rincian 

sanksi sebagaimana yang dimaksud adalah sebagai berikut, 

 

1. Peserta didik yang melanggar tata tertib akan dikenakan 

sanksi dan dicatat dalam Buku Kejadian Peserta didik.  

2. Bentuk sanksi yang diberikan ditentukan berdasarkan 

kategori pelanggaran.  

3. Penanganan pelanggaran dan pemberian sanksi 

dilakukan secara bertingkat:  

a. Pelanggaran ringan oleh guru yang menemukan 

kasus.  

b. Pelanggaran sedang oleh wali kelas dan atau 

guru BK. 

c. Pelanggaran berat oleh wali kelas, guru BK, dan 

pimpinan sekolah.  
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1)Peran Pendidik Labschool di Abad 21 

 

Jabaran mengenai pendidik berikut pada dasarnya merupakan 

jabaran secara umum yang diawali oleh posisi pendidik dalam 

peran akademik. Meskipun demikian, tidak ada batasan yang 

pasti antara peran pendidik dalam bidang akademik maupun 

kesiswaan karena satu dengan lainnya saling mendukung dan 

secara simultan memosisikan pendidik dalam perannya sebagai 

pendidik Labschool di abad 21.  

 

Pendidik di abad 21 dihadapkan dalam berbagai tuntutan. 

Meskipun secara prinsip nilai-nilai etik baik terkait kemampuan 

pedagogi dan kemampuan profesional didasarkan pada prinsip-

prinsip yang sama sebagaimana bidang ilmu pendidikan dari 

masa lampau, perbedaannya adalah Pendidik di abad 21 

menghadapi berbagai tantangan seiring dengan perkembangan 

pribadi, pengetahuan, tuntutan kemahiran diri dan juga 

teknologi yang mempengaruhi karakter peserta didik itu 

sendiri. Pendidik, dengan kata lain dituntut untuk mengetahui 

kemampuannya dan perlu meyakini bahwa kemampuannya 

sebagai pendidik dapat memberikan perubahan yang berarti 

pada diri peserta didik.  
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Pendidik juga harus memahami metode, alat atau cara belajar 

semacam apa yang paling efektif bagi peserta didik untuk 

meraih capaian terbaik. Dalam berbagai hal, pendidik harus 

sebaik mungkin mengubah pula metode mengajar dari yang 

menjadikan dirinya sebagai pusat beralih kepada peserta didik 

sebagai pusat dan sumber belajar. Bukan hanya dalam artian 

komunikasi dalam kegiatan pembelajaran. Menjadikan peserta 

didik sebagai sumber belajar, mengubah tidak hanya 

paradigma, tetapi juga berpengaruh pada bagaimana 

pengetahuan diproduksi dan menjadi kunci utama pada 

kegiatan pembelajaran di kelas.  

 

Hal penting lain di dalam kemampuan abad 21 adalah 

penguasaan terhadap teknologi. Tidak hanya teknologi 

komunikasi dan informasi, penguasaan terhadap ragam 

teknologi dalam setiap aktivitas kehidupan perlu didorong 

sebagai kebutuhan bukan hanya memahami tapi juga mengarah 

pada menciptakan. Teknologi dalam pembelajaran, juga 

memberikan kesempatan bagi pendidik untuk mengubah cara 

belajar, untuk membuatnya lebih efektif dan mengundang dan 

masuk ke dalam diri peserta didik sebagai bentuk keterlibatan  

dan hubungan yang lebih dekat. Pendidik, juga dituntut untuk 

terus meningkatkan kapasitas dirinya dengan menjalin 
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hubungan dengan pendidik yang lain, mempelajari berbagai 

pendekatan baru, menggunakan berbagai sumber teks yang 

tersedia secara daring untuk meningkatkan kompetensi 

pedagogi dan profesional. Penggunaan beragam perangkat 

belajar dengan mempertimbangkan secara serius penggunaan 

teknologi merupakan salah satu kunci kesuksesan pada diri 

peserta didik.  

 

Secara khusus, beberapa hal yang patut dipertimbangkan oleh 

pendidik era 21 berrdasarkan Tyler Tarver (dalam Charlotte 

Nichols, 2015) adalah:  

A. Menjadikan Peserta didik sebagai pusat 

belajar,  

B. Mengintegrasikan Pembelajaran dengan 

Teknologi,  

C. Beradaptasi dengan Peserta Didik,  

D. Berjejaring Menggunakan Media Sosial,  

E. Berkomunikasi dengan Umpan Balik yang 

Positif,  

F. Menjalin Hubungan yang Hangat,  

G. Merancang Situasi Belajar,  

H. Melakukan Asesmen,  

I. Mencintai Pekerjaan sebagai Pendidik  
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Adapun secara singkat kesembilan hal tersebut dijabarkan 

secara singkat sebagai berikut, 

 

A. Menjadikan Peserta Didik sebagai pusat belajar 

 

Peran Pendidik di abad 21 adalah sebagai fasilitator dalam 

kegiatan pembelajaran. Adapun peserta didik merupakan 

partisipan aktif, belajar dengan cara menjalankan aktivitas 

dengan fokus utamanya adalah peserta didik itu sendiri. 

Pendidikan dengan kata lain tidak lagi mendominasi 

kegiatan pembelajaran sebagai pemberi informasi langsung 

dan menguasai hampir seluruh alokasi waktu kegiatan 

pembelajaran. Karena berfokus pada peserta didik 

pembelajaran diupayakan didasarkan pada kebutuhan, 

kemampuan, dan ketersediaan sumber belajar.  

 

Dalam pengembangannya terdapat berbagai model 

pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai pusat 

pembelajaran.  

1) Pembelajaran berbasis Inquiry: merupakan 

pembelajaran yang berbasis pada pertanyaan-

pertanyaan yang menantang peserta didik 

sehingga peserta didik termotivasi untuk 
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menggali secara mendalam dan melakukan 

eksplorasi terhadap hal-hal baru terkait suatu 

pemikiran atau pengetahuan.  

 

2) Pembelajaran berbasis pada pemecahan masalah: 

Peserta didik diajak untuk masuk dan terlibat 

dalam suatu persoalan kehidupan yang nyata dan 

bersifat kompleks untuk secara kolaboratif 

menemukan solusi terhadap persoalan-persoalan 

itu.  

3) Pembelajaran berbasis Proyek: Peserta didik 

melakukan aktivitas berupa menyelesaikan suatu 

pekerjaan dalam rentang waktu tertentu terkait 

satu topik atau permasalahan yang secara 

langsung merupakan refleksi atas persoalan-

persoalan ataupun topik-topik tertentu yang 

terjadi di luar kelas sebagai pekerjaan yang nyata 

dan harus dihadapi oleh peserta didik.  

 

Untuk kepentingan pembelajaran, pendidik dapat 

menggunakan salah satu metode atau melakukan padu 

padan metode satu dengan yang lain. Hal yang paling 

penting untuk diperhatikan adalah kesesuaian dan 
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mempertimbangkan kesanggupan baik terkait penalaran 

terhadap suatu masalah, ataupun tingkat kesukaran suatu 

proyek. Pemilihan metode yang tepat akan secara efektif 

meningkatkan partisipasi peserta didik sebagai subjek 

utama dalam kegiatan belajar yang menjadikan peserta 

didik sebagai pusat belajar. 

 

B. Mengintegrasikan Pembelajaran dengan Teknologi 

 

Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran jelas 

merupakan tuntutan namun sekaligus sebagai tantangan. 

Dalam penggunaan teknologi, tidak secara harfiah 

dimaknai sebagai pembelajaran yang menghilangkan alat 

tulis dan kertas, atau alat penyampaian materi berupa 

spidol atau papan tulis. Pemanfaatan teknologi semakin 

tersedia untuk digunakan di kelas dalam rangka 

menghadirkan pengalaman belajar yang lebih menantang 

dan berkesan pada diri peserta didik yang dapat belajar 

dalam caranya sendiri, serta menggunakan alat belajar apa 

yang paling dirasa sesuai dan nyaman bagi dirinya. Dengan 

kata lain, teknologi tidak bertendensi untuk menghilangkan 

cara belajar yang tradisional, tetapi lebih sebagai suplemen 

atau bahkan mengganti metode mengajar yang tradisional.  
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Penggunaan teknologi dapat pula dipahami sebagai 

"blending", penyatuan dengan halus metode mengajar yang 

tradisional dengan hal-hal yang memiliki nilai kebaruan 

dengan memanfaatkan teknologi. Tidak hanya sebagai 

media penyampaian materi, penggunaan berbagai aplikasi 

yang terkait dengan suatu materi pelajaran dapat 

memudahkan, sekaligus memberikan pengalaman baru 

karena terdapat unsur kebaruan konten maupun fitur yang 

membuat kegiatan pembelajaran menjadi aktivitas yang 

lebih berkesan dan menyenangkan. Pemanfaatan komputer 

jinjing, tablet, proyektor, alat peraga, aplikasi belajar baik 

dan platform yang disediakan oleh pengembang resmi 

ataupun open sources termasuk sumber-sumber belajar 

digital menjadikan pembelajaran dapat lebih komprehensif 

dan membuka padangan baru bagi peserta didik.  

 

Dalam lingkup pelaksanaan pembelajaran sebagai program 

utama akademik, tersedia banyak platfrom yang 

memungkinkan terjadinya komunikasi dan kerja akademik 

yang menggunakan teknologi merupakan alternatif dalam 

pengelolaan kelas. Aplikasi tersebut berupa mendukung 

kegiatan pembelajaran non-tradisional baik teacher manager, 

ataupun student manager. Dalam varian teacher manager, 
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pendidik dapat menggunakan aplikasi yang di dalamnya 

memuat informasi data peserta didik (foto, identitas diri, 

alamat surat elektronik peserta didik dan alamat surat 

elektronik orangtua untuk kepentingan koordinasi), 

perancangan dan denah duduk, pencatatan kehadiran dan 

ketidakhadiran, catatan terhadap sikap, tugas dan tagihan 

serta sistem yang terintegrasi untuk pemberian materi 

belajar atau pelaporan capaian hasil belajar dengan fitur 

yang beragam, termasuk komunikasi dalam jaringan yang 

tidak lagi membatasi interaksi komunikasi terkait ruang 

dan waktu.  

 

Dalam varian student manager, peserta didik dapat 

menggunakan aplikasi yang di dalamnya membuat 

informasi terkait jadwal dan apa yang harus dikerjakan, 

capaian tagihan dan tugas, aplikasi mencatat dan sharing 

materi-diskusi, serta perangkat daring pengerjaan tes, atau 

jaringan komunikasi dalam jaringan baik antar teman 

maupun dengan pendidik. Pemanfaatan teknologi ini tentu 

perlu diinisiasi, dan dapat menggunakan lebih dari satu 

platform misal penggunaan aplikasi Line grup selain 

memungkinkan terjalinnya komunikasi dan penyebaran 

informasi akademik yang lebih intensif dengan pendidik 
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sebagai inisiator, juga memungkinkan peningkatan mutu 

serta nilai suatu pembelajaran akademik. 

 

C. Beradaptasi dengan Peserta Didik 

 

Adaptasi adalah istilah yang dapat diterjemahkan sebagai 

suatu upaya agar pendidik dapat menyesuaikan dirinya 

dengan diri peserta didik. Setiap peserta didik unik dan 

berbeda satu sama lain. Perbedaan itu bukan hanya pada 

bagaimana cara mereka belajar, tapi juga dalam berbagai 

hal semisal terkait dengan kepribadian dan latar belakang 

kebudayaan yang beragam.  

 

Memperhatikan perbedaan-perbedaan itu secara langsung 

menjadi dasar dalam pemikiran pendidik. Sebagai dasar 

pemikiran hal itu, perlu diterjemahkan ketika merancang 

tugas untuk peserta didik didik yang beragam itu. Tidak 

hanya itu, hal tersebut juga menjadi dasar pada pemilihan 

model pembelajaran mana yang oleh pendidik dianggap 

yang terbaik untuk diterapkan kepada peserta didik di 

kelas.  Teknologi dapat begitu efektif dan berguna jika hal 

itu digunakan berdasarkan pemahaman terhadap kondisi 

peserta didik di kelas.  
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Beradaptasi dengan peserta didik di kelas atau di dalam 

kegiatan juga dapat dipahami oleh pendidik agar dapat 

lebih sensitif dalam melihat keragaman di kelas. Selain itu, 

pendidik dan peserta didik juga dapat saling menghormati 

satu dengan lainnya. Hal yang paling utama terkait dengan 

adaptasi dengan peserta didik adalah pendidik harus 

berupaya untuk menjalin kedekatan dengan peserta didik, 

berupaya menjadi pendengar terkait apa yang peserta didik 

rasakan dan apa yang menjadi prinsip-prinsip mereka.  

 

D. Berjejaring Menggunakan Media Sosial 

 

Sosial media tidak hanya digunakan oleh peserta didik, 

tetapi juga oleh pendidik. Peningkatan performa dan fitur 

serta fungsi sosial media yang terus mengalami kemajuan 

membuka kemungkinan bagi pendidik untuk 

meningkatkan kapasitas dirinya sebagai profesional. Sosial 

media, kini tidak hanya memberikan manfaat konektivitas 

antar individu, tetapi juga terkait dengan pengembangan 

kapasitas diri, penelitian dan jejaring profesi.  

 

Sosial media dalam pengembangan kegiatan pendidikan, 

memberikan banyak pembaharuan terkait industri yang 
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mulai menjadikan pendidikan sebagai area yang dapat 

dijangkau oleh peran media sosial. Pemanfaatan media 

sosial yang dapat dipaparkan antara lain sebagai berikut:  

 

a. Menjaga hubungan dan kedekatan dengan peserta 

didik: dengan cara memahami media sosial dan 

melihat bagaimana secara digital berbagai sudut 

pandang terhadap peristiwa dunia ditampilkan 

dapat menjadi dasar pengetahuan bagi pendidik 

dan peserta didik untuk menemukan berbagai 

solusi terhadap persoalan dunia. 

 

b. Penggunaan media sosial juga dapat 

meningkatkan jalinan komunikasi dengan 

peserta didik, orang tua dan kegiatan 

pendampingan. Sebagai contoh, pendidik dapat 

menggunakan media sosial untuk menyiarkan 

info terkini terkait kegiatan sekolah atau 

pembelajaran melalui blog kelas, atau membuat 

grup facebook atau Whatsapp dan 

mengomunikasikan pekerjaan, tugas, dan 

berbagai hal terkait dengan pembelajaran. 
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c. Menjadi pribadi yang selalu aktual terkait 

informasi. Hal tersebut terkait dengan isu-isu 

atau topik-topik yang sedang hangat menjadi 

perbincangan. Atau dapat juga menggunakan 

sosial media sebagai sarana untuk menyebarkan 

konten-konten profesional dan di saat yang sama 

juga dapat belajar dari profesional lain. 

d. Tetap memerhatikan aturan-aturan terkait sosial 

media. Dengan memerhatikan aturan di sekolah 

atau aturan etika umum yang dapat dilakukan 

oleh pendidik dan peserta didik sehingga dapat 

berjalan tanpa menimbulkan permasalahan.  

e. Edukasi terhadap keamanan informasi. Hal 

tersebut terkait dengan pemahaman diri peserta 

didik dan pendidik terkait kemungkinan-

kemungkinan yang dapat timbul terkait 

penyebaran informasi personal di media sosial 

atau terhadap orang-orang yang tidak dikenali 

oleh peserta didik.  

 

 

 

 



   

179 

 

E. Berkomunikasi dengan Umpan Balik yang Positif 

 

Pendidik harus menciptakan situasi yang menghargai 

capaian dari peserta didik. Apresiasi tentu lebih 

diutamakan dibandingkan dengan sikap yang mengkritisi 

dengan cara yang tidak apresiatif. Maksudnya, persoalan 

komunikasi lisan ataupun tulisan harus sedemikian 

mungkin merupakan bagian dari motivasi terkait 

kepercayaan diri peserta didik. Penggunaan bahasa 

sanjungan dan kritik yang membangun secara tidak 

langsung akan berdampak pada hubungan antara pendidik 

dan peserta didik.  

 

Hubungan yang hangat merupakan tujuan dari interaksi 

dalam situasi yang apresiatif itu. Kata-kata semisal, 

"pintar", "pendapat yang sangat baik", "pertanyaan yang 

sangat menarik", "mari kita berikan tepuk tangan untuk 

jawaban yang sangat tepat itu!", "sangat sempurna", "super 

sekali apa yang kamu sudah lakukan", "ide brilian", 

"gagasan yang menantang" dan lain sebagainya adalah, 

kata-kata yang harus muncul sebagai bagian dari apresiasi 

yang positif. Meskipun demikian, tidak menutup 

kemungkinan kepada pendidik untuk tetap secara jujur 
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menyampaikan tingkat keberhasilan peserta didik. Kalau 

memang capaiannya dirasa belum baik, maka kalimat-

kalimat yang membangun perlu diutamakan.  

 

Menghindari celaan, perendahan kapasitas individu, 

pembandingan capaian dengan redaksi kalimat yang 

merendahkan adalah hal paling utama dalam membangun 

sikap positif. Hal ini bukan hanya oleh pendidik kepada 

peserta didik, tapi peserta didik juga perlu diberikan 

pemahaman terkait menghargai dan mengapresiasi 

terhadap apa yang telah dilakukan oleh rekan, atau orang 

lain. Tidak ada hal lain yang paling baik untuk disampaikan 

selain apresiasi dan penghargaan terhadap hasil kerja orang 

lain. 

 

F. Menjalin Hubungan yang Hangat 

 

Situasi pembelajaran yang menempatkan pendidik sebagai 

subjek utama yang memiliki otoritas penuh ataupun yang 

menempatkan aktivitas pembelajaran dalam situasi kaku 

dan tanpa memperhatikan keterikatan batin dan emosional 

dengan peserta didik sebaiknya tidak terjadi di Labschool. 

Pendidik, harus mulai menyelipkan berbagai humor, ceria, 
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semangat dan mengondisikan pembelajaran dalam situasi 

yang lebih dinamis, ekspresif, hangat dan berwarna.  

 

Saat Peserta didik memahami bahwa pendidik juga 

memiliki sisi kemanusiaan, mereka akan secara tidak 

langsung meningkatkan kepercayaan dirinya dan lebih 

dapat terbuka untuk mengekspresikan pendapat dan 

pandangannya. Dengan kata lain, memulai perhatian-

perhatian sederhana dengan melontarkan kalimat-kalimat 

yang bersifat perhatian semisal sederhana menanyakan 

kabar dan situasi hati peserta didik akan meningkatkan 

kepercayaan diri peserta didik untuk menjadikan pendidik 

yang dapat diajak untuk berkomunikasi tidak hanya dalam 

persoalan pelajaran, tetapi juga pada persoalan-persoalan 

yang terkait dengan diri peserta didik.  

 

G. Merancang Situasi Belajar 

 

Iklim dan suasana kegiatan pembelajaran yang terencana 

dan terorganisasi dengan baik adalah kunci dari 

kesuksesan peserta didik. Tidak hanya terkait dengan 

penciptaan suasana kelas dengan berbagai kelengkapan 

dan ornamen terkait mata pelajaran, tetapi juga terkait 
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dengan menentukan segala macam aspek yang sengaja 

disiapkan dan diciptakan untuk mencapai hasil belajar 

yang maksimal. Mempersiapkan dengan teliti dan rinci, 

diiringi dengan kemampuan dalam melaksanakan 

pembelajaran yang bermakna merupakan hal lain yang 

menentukan keberhasilan proses belajar. 

Secara khusus, ketika pendidik mengintegrasikan teknologi 

dan berbagai teknik pembelajaran dengan peserta didik 

sebagai pusat belajar hal yang paling penting dilakukan 

adalah terkait pengelolaan agar peserta didik dapat 

memperhatikan dan menyediakan instruksi, serta alur kerja 

yang jelas. Hal tersebut dilakukan agar peserta didik dapat 

mengetahui sejauh mana mereka telah melakukan 

pekerjaan atau aktivitas belajar dan mengetahui ekspektasi 

peserta didik yang juga berdampak pada kemampuan 

mereka dalam menentukan targetnya sendiri dan secara 

aktif terlibat dalam pembelajaran. 

 

E. Melakukan Asesment yang Variatif  

 

Asesmen tidak hanya dipahami sebagai upaya pendidik 

agar peserta didik mengerjakan berbagai tugas menulis 

dalam rangka melakukan penilaian. Dengan kata lain, 
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melakukan penilaian dengan cara-cara yang standar tetap 

diperkenankan meskipun perlu dilengkapi dengan 

berbagai teknik penilaian yang lain. Penggunaan berbagai 

teknik penilaian dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kecenderungan tiap peserta didik yang berbeda satu 

dengan yang lain. Jika melaksanakan teknik penilaian 

spesifik pada tiap peserta didik dirasa menyita waktu dan 

menyulitkan, pendidik diharapkan mampu memberikan 

alternatif-alternatif teknik penilaian yang secara umum 

dapat diterima dan melalui uji penilaian tersebut, capaian 

hasil belajar dapat benar benar terukur.  

 

Meskipun demikian, Asesmen tidak hanya dipahami 

sebagai bagaimana pendidik melakukan penilaian untuk 

mendapatkan informasi terkait capaian hasil belajar peserta 

didik. Dalam level yang paling mendasar, asesmen secara 

sederhana dapat dilakukan dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti, "apakah kamu 

paham?", "apakah kamu tahu?", "apakah kamu bisa 

menunjukkan kepada kami apa yang kamu maksud?", 

"bagaimana kamu mendapatkan informasi?". "Dapatkah 

kamu menjelaskan kembali apa yang kamu baca?", 

"Dapatkah kamu membantu saya untuk menjelaskan 
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kepada teman-temanmu maksud dari...?". Pengajuan 

pertanyaan-pertanyaan yang secara spesifik terkait dengan 

pemahaman peserta didik terhadap suatu hal adalah salah 

satu cara, bukan hanya untuk mengetahui pemahaman 

individual, bagi peserta didik yang secara kognitif memiliki 

keunggulan dan mampu menjawab dengan tepat, hal itu 

dapat menjadi model untuk peserta didik lain.  

 

Penilaian juga dilaksanakan dengan memerhatikan 

kebutuhan peserta didik dan taraf kemampuan tiap peserta 

didik yang berbeda satu dengan lain. Penilaian berupa kuis, 

poling jajak pendapat, atau melaksanakan suatu proyek 

tertentu dapat dilaksanakan untuk mendapatkan informasi 

apakah peserta didik memiliki kemampuan dan berhasil 

menyelesaikan tantangan terkait dengan tugas yang 

diberikan.  

 

Sebagai contoh, misalkan pada mata pelajaran seni budaya 

di mana peserta didik pada akhir pelajaran diberikan 

proyek pameran. Pada proyek ini, peserta didik secara 

kolaboratif dan kooperatif bekerja dalam bidang-bidang 

yang berbeda satu dengan lain. Pekerjaan semisal, 

merancang konsep, ketua penyelenggaraan, urusan 
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sponsor, desain tata ruang pameran, pembuat katalog 

pameran, penanggung jawab diskusi karya, kurator, seksi 

penerima tamu dan undangan, pelukis, dan lain sebagainya 

dapat dijadikan sebagai bentuk pembelajaran berbasis 

proyek yang memiliki nilai asesmen yang komprehensif 

dan memungkinkan bagi peserta didik untuk menjalankan 

tugas yang berbeda sesuai dengan kemampuannya dan 

secara tidak langsung juga terkait dengan program 

pengembangan kesiswaan.  

 

F. Mencintai Pekerjaan sebagai Pendidik 

 

Cara terbaik untuk dapat menjadi pendidik yang baik tidak 

ada lain kecuali mencintai pekerjaan. Menjadikan pekerjaan 

sebagai pendidik dengan benar-benar mencintainya akan 

menjadi motivasi positif baik pada diri pendidik untuk 

terus menjalani pekerjaan, atau menciptakan kesan yang 

baik terutama bagi peserta didik. Hal yang paling utama 

adalah, memberikan kesan positif terhadap apa yang akan 

dikerjakan dan yang akan dikerjakan selain menjadikan 

peserta didik sebagai sasaran utama dari pekerjaan yang 

pendidik jalani.  
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Sikap positif pendidik dapat dituangkan dengan cara yang 

positif pula sebagai komitmen dan integritas. Hal itu akan 

berpengaruh pada sikap diri yang lebih dapat melakukan 

pembelajaran dengan terencana, dan lebih merasa terlibat 

secara dekat dengan peserta didik, menjadikan suatu 

kegiatan terkait mata pelajaran dengan lebih total dan tentu 

saja selalu berupaya memberikan nilai lebih terkait diri dan 

pembelajaran. Dengan kata lain, sikap positif pendidik 

merupakan hal yang paling menentukan bagaimana suatu 

pembelajaran dapat berlangsung dengan sukses.  

 

2) Peran Wali Kelas 

 

Wali kelas merupakan pendidik yang diberi tugas 

tambahan sebagai pengayom peserta didik satu kelas 

dalam suatu rombong belajar. Sebagai pengayom, wali 

kelas memiliki peran terkait pengarahan, pendampingan, 

dan administratif. Ketiga fungsi tersebut secara koordinatif 

dilaksanakan dengan tujuan agar peserta didik 

mendapatkan pencapaian maksimal tidak hanya pada 

bidang akademik tetapi juga terkait dengan 

pengembangan karakter diri. Adapun secara rinci akan 

dijelaskan dalam paparan di bawah ini. 
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A. Peran Wali Kelas dalam Pengarahan  

 

Dalam menjalankan fungsi pengarahan, wali kelas 

merupakan representasi atas berbagai aturan dan 

ketetapan yang berlaku di Labschool. Dengan demikian, 

wali kelas diharapkan dapat menyampaikan segala macam 

informasi terkait aturan dan ketetapan tersebut. Tidak 

hanya terkait aturan dan ketetapan, wali kelas juga dapat 

memberikan pengarahan terkait dengan kegiatan yang 

akan dilaksanakan terutama pada kegiatan-kegiatan yang 

melibatkan peserta didik secara langsung yang 

memerlukan koordinasi dengan peserta didik terkait 

informasi kegiatan, teknis pelaksanaan, dan memastikan 

keterlibatan aktif peserta didik. Adapun hal-hal yang 

terkait dengan fungsi pengarahan dapat dilihat dalam 

paparan fungsi pengarahan sebagai berikut, 

 

1. Melakukan pengarahan terkait dengan jadwal-

jadwal penting, aturan-aturan atau informasi 

penting terkait kegiatan di sekolah. 

2. Melakukan pemantapan terkait pemahaman diri 

peserta didik dalam menjalankan segala aturan baik 
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terkait bidang akademik maupun kesiswaan yang 

berlaku di Labschool. 

 

B. Peran Wali Kelas dalam Pendampingan 

 

Dalam menjalankan peran pendampingan, wali kelas 

diharapkan mampu secara konsisten untuk mendampingi 

peserta didik dalam berbagai hal. Adapun secara rinci, 

aktivitas wali kelas yang terkait dengan peran 

pendampingan dapat dilihat sebagai berikut, 

 

1. Mengenal subjek peserta didik lebih dekat dengan 

data-data pendukung yang menyertainya terkait: 

identitas pribadi dan keluarga, kecenderungan 

psikologis, rekam medis dan psikologis, serta data 

terkait prestasi dan potensi peserta didik 

2. Mengenal iklim dan suasana pergaulan di dalam 

kelas 

3. Mengondisikan iklim dan suasana pergaulan di 

dalam kelas 

4. Memberikan motivasi atau masukan terkait 

penguatan self esteem pada diri peserta didik baik 

secara individual maupun klasikal 
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5. Melakukan komunikasi yang bersifat konsultatif 

terkait permasalahan diri peserta didik dalam 

menghadapi persoalan terkait psikologi 

perkembangan, hubungan intrapersonal, pilihan 

karier pendidikan lanjutan, capaian akademik, dan 

persoalan-persoalan lain 

6. Menjalin komunikasi dengan orang tua peserta didik 

terkait suatu persoalan atau hal-hal terkait diri 

peserta didik dengan hubungan yang bersifat 

konsultatif, menjembatani dan pemberian masukan-

masukan 

7. Mengingatkan tagihan-tagihan penting terkait mata 

pelajaran berdasarkan laporan dari pendidik mata 

pelajaran dan aturan-aturan tata kedisiplinan 

8. Memberikan apresiasi berkala bagi peserta didik 

yang dianggap mencapai target tertentu baik terkait 

dengan prestasi dan capaian peserta didik dalam 

bidang akademik, kesiswaan, serta hal-hal yang 

menjadi target sebagai komitmen bersama terkait 

dengan perubahan perilaku ke arah yang lebih 

positif 

9. Melakukan kunjungan ke rumah peserta didik 

dalam upaya peningkatan layanan individu ataupun 
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terkait dengan tujuan meningkatkan komunikasi 

dengan orang tua peserta didik dan dalam rangka 

mengetahui kondisi peserta didik dalam situasi yang 

lebih dekat dan akrab  

10. Melakukan pendampingan rutin dalam kegiatan-

kegiatan baik akademik maupun kesiswaan di 

sekolah dengan tujuan memastikan peserta didik 

terlibat dan berkontribusi terhadap kegiatan yang 

diselenggarakan di sekolah. 

 

C. Peran Wali Kelas dalam Hal Administratif 

 

Dalam menjalankan peran administratif, wali kelas 

diharapkan mampu secara konsisten menyelenggarakan 

hal-hal yang terkait dengan aspek administrasi yang 

biasanya terkait dengan kepastian tersedianya dokumen. 

Adapun secara rinci, aktivitas wali kelas yang terkait 

dengan peran pendampingan dapat dilihat sebagai 

berikut. 

 

1. Melakukan pelaporan atas kehadiran peserta 

didik di kelas 
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2. Memberikan catatan-catatan terkait diri peserta 

didik sebagai suplemen dan data pendukung 

terkait dengan capaian hasil belajar ataupun 

terkait dengan persoalan pribadi peserta didik 

3. Menyelenggarakan administrasi kelas berupa:  

a. merancang denah dan tempat duduk 

peserta didik,  

b. memastikan pengisian daftar 

kehadiran/jurnal kelas,  

c. memastikan tersedianya jadwal pelajaran,  

d. merancang jadwal piket kebersihan dan 

keamanan rutin kelas,  

e. merancang struktur organisasi kelas,  

f. memastikan tersedianya informasi tata 

tertib  di kelas,  

g. mengisi buku atau jurnal kemajuan belajar 

untuk peserta didik terutama bagi peserta 

didik yang dianggap memerlukan 

perlakuan khusus,  

h. memastikan keberadaan dan kelaikan 

barang inventarisasi kelas,  

i. membuat laporan hasil belajar (rapor) 

berbasis kertas ataupun online dan 
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memastikan bahwa orang tua peserta didik 

mengetahui dengan baik kondisi peserta 

didik dalam kegiatan pembagian rapor,  

j. Melakukan dan melaporkan peserta didik 

mutasi atau peserta didik yang memiliki 

kendala dalam informasi data peserta didik 

dalam dapodik, serta memfasilitasi 

perubahan atau perbaikan atas data peserta 

didik, 

k. melakukan pencatatan terhadap peserta 

didik yang mendapatkan prestasi baik 

akademik maupun non akademik, serta  

l. melakukan pendataan keminatan atau 

penyerapan peserta didik terkait pilihan 

sekolah lanjutan.  

 

 

Peran wali kelas tersebut tentu dalam beberapa bagian 

sangat bersifat koordinatif dalam pelaksanaannya. 

Pelibatan dan kerja sama dengan membangun komunikasi 

positif dengan pihak konseling, pendidik mata pelajaran, 

pimpinan sekolah dan orang tua sering kali perlu dilakukan 

dalam memberikan layanan dan perlakuan yang tepat. 
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Tidak hanya itu, wali kelas dengan perannya yang strategis 

dapat menjadi kunci dalam pemberian layanan demi 

capaian prestasi yang maksimal pada diri peserta didik. Hal 

itu secara langsung juga berdampak pada meningkatnya 

kepercayaan orang tua peserta didik tidak hanya terkait 

dengan layanan di kelas tetapi juga terkait dengan 

pendampingan individual yang dilakukan secara intensif 

dan konsisten sehingga wali kelas berkontribusi positif bagi 

kematangan diri dan kecakapan sosial peserta didik.  

 

Untuk menjalankan peran tersebut, wali kelas juga perlu 

melengkapi diri dengan berbagai kemahiran tambahan. 

Kemahiran penggunaan teknologi dan aplikasi untuk 

kepentingan pendataan peserta didik misal, kecakapan 

dalam mengelola media sosial atau media komunikasi 

semacam "line", Whatsapp Grup",  "email" dan kemampuan 

menggunakan perangkat pengolah data rapor, serta 

kemampuan mengoperasikan internet adalah hal yang 

perlu diperhatikan oleh wali kelas. Tidak hanya itu, wali 

kelas juga diharapkan memiliki pemahaman dasar terkait 

dengan ilmu psikologi perkembangan dan konsultasi, serta 

kecakapan komunikasi baik dengan peserta didik maupun 

dengan orang tua peserta didik.  
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3). Peran Konselor 

 

Layanan Bimbingan dan Konseling di SMP Labschool memiliki 

peran yang strategis. Banyak referensi terkait peran dan fungsi 

konselor serta bagaimana perincian terhadap kinerja konselor 

yang berpengaruh besar dalam capaian peserta didik. Secara 

khusus paparan terkait dengan peran konselor pada bagian ini 

merupakan gambaran umum. Dengan demikian, konselor harus 

melengkapi pengetahuan terkait bidang secara terus menerus 

dan tidak menutup kemungkinan terhadap perubahan-

perubahan mutakhir terkait dengan layanan bimbingan dan 

konseling.  

 

Gibson dan Mitchell (1995), memaparkan berbagai Peran dan 

fungsi konselor. Konselor dalam paparan tersebut nyaris pada 

semua hal berperan sangat penting baik sebagai: konselor, 

konsultan, koordinator, agen perubahan, asesor, pengembang 

karier, dan agen pencegahan. Adapun secara khusus jabaran 

dari tiap peran tersebut dipaparkan sebagai berikut, 

 

1) Sebagai Konselor yang memberikan layanan konseling 

2) Sebagai konsultan pendidikan yang bersifat kolaboratif 
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3) Koordinator dalam kegiatan bimbingan atau kegiatan 

lain 

4) Agen orientasi dalam memberikan wawasan atau 

pandangan bagi peserta didik 

5) Sebagai Asesor yang melakukan asesmen berdasarkan 

data hasil tes maupun nontes 

6) Sebagai konsultan dalam pengembangan karier 

berdasarkan perhatian terhadap potensi dan 

perkembangan peserta didik 

7) Sebagai Agen pencegahan terhadap berbagai kesulitan, 

risiko, dan gangguan dalam aktivitas pembelajaran 

 

Tidak hanya terkait dengan peserta didik, peran Konselor 

menurut Alluto Maria dalam School Counselors-Become a Change 

Agent for College and Career Readiness (2013) terkait bidang 

akademik dibagi ke dalam empat ranah yang berbeda. 1) Peran 

Konselor untuk peserta didik, 2) Peran Konselor untuk orang 

tua/keluarga peserta didik, 3) Peran Konselor untuk Staf di 

Sekolah, dan 4) Peran Konselor untuk komunitas. Adapun 

secara singkat jabaran dari tiap peran dalam ranah yang berbeda 

tersebut dipaparkan sebagai berikut: 
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1 Peran Konselor untuk peserta didik 

 

Peran konselor sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya 

terkait peserta didik juga berperan dalam:  

a) merancang rencana pendidikan dan secara berkala 

melakukan peninjauan atas rencana tersebut,  

b) mendampingi peserta didik dalam merancang dan 

mengimplementasikan pendidikan lanjutan atau 

perencanaan terkait dengan karier,  

c) mendorong dan mengampanyekan secara positif 

pembangunan diri pada remaja baik secara individual, 

kelompok, dalam kegiatan pendampingan di kelas atau 

saat konsultasi. Selain itu,  

d) konselor juga menyediakan layanan untuk mendukung 

peserta didik untuk menghilangkan berbagai halangan, 

kendala, dan gangguan untuk mencapai kesuksesan 

capaian akademik, sosial dan emosional.  

 

2 Peran Konselor untuk Orang tua/keluarga peserta didik 

 

Keterlibatan orang tua peserta didik dalam kegiatan 

akademik merupakan aspek penting dalam kegiatan 

pendampingan. Sering kali dalam konteks tersebut orang 
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tua peserta didik juga memerlukan pengetahuan dan 

kepedulian. Dalam situasi tersebut, konselor secara 

langsung dapat:  

a) mendorong dan mendukung secara aktif keterlibatan 

orang tua dalam merencanakan program 

pengembangan akademik atau karier peserta didik,  

b) menyediakan advokasi dan pendampingan peserta 

didik dengan cara berkomunikasi dengan pendidik 

mata pelajar, staf administrasi, dan mengorganisasikan 

konferensi orang tua dan pendidik,  

c) menyediakan informasi terkait pendidikan lanjutan, 

pendidikan tinggi lanjutan, kemampuan pembiayaan 

keuangan, dan memberikan informasi terkait beasiswa 

dan mendiskusikannya bersama orang tua peserta 

didik, dan  

d) melakukan pendampingan untuk mempersiapkan 

pendidikan lanjut, pendidikan tinggi atau pilihan 

terhadap pekerjaan. 

 

3 Peran konselor untuk staf di Sekolah 

 

Staf di sekolah dapat dipahami sebagai civitas yang terlibat 

secara langsung dan berinteraksi dengan peserta didik dan 
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bersama konselor secara aktif mengarah pada tujuan 

menyukseskan capaian peserta didik. Staf yang dimaksud 

dapat berupa unsur pimpinan, unsur administrasi, dan 

unsur pendidik baik pengampu mata pelajaran ataupun 

wali kelas. Adapun secara rinci peran konselor untuk staf 

di sekolah adalah sebagai berikut, 

a) menyediakan atau merekomendasikan dukungan 

bidang akademik dan gaya belajar, atau penilaian yang 

tepat untuk membantu peserta didik dalam capaian 

bidang akademik, 

b) melakukan identifikasi terhadap berbagai risiko yang 

dihadapi oleh peserta didik dan melakukan 

implementasi sebagai bentuk intervensi dalam rangka 

meraih kesuksesan, 

c) mengembangkan portofolio, membuat rekomendasi, 

dan melakukan pendampingan terhadap peserta didik 

dalam rangka persiapan pendidikan lanjutan atau 

pilihan terhadap profesi, dan 

d) Membuat panduan belajar di kelas dalam rangka 

mempersiapkan pendidikan lanjutan, mempelajari 

kemahiran dan kecakapan, serta pengembangan karier 

(untuk jenjang SMA). 
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4 Peran Konselor untuk Pendampingan dengan 

Komunitas 

 

Ikatan dengan unsur di luar Labschool menjadi begitu 

penting dalam rangka pengembangan sekolah maupun 

untuk kepentingan peserta didik itu sendiri. Berbagai 

komunitas, kegiatan, layanan dan beragam bidang di luar 

sekolah dapat diajukan kepada peserta didik tidak hanya 

untuk mengembangkan diri, tapi dapat pula terkait 

pengalaman kerja, melakukan kegiatan amal yang 

berkontribusi penting dalam pencapaian kesuksesan 

peserta didik. Adapun secara rinci kegiatan atau peran 

konselor terkait dengan komunitas adalah sebagai berikut, 

 

a) Pendampingan untuk mereferensikan peserta didik 

terhadap suatu komunitas, layanan masyarakat, atau 

agensi-agensi di luar sekolah. 

b) Menjalin kerja sama dengan institusi pendidikan 

lanjutan, atau institusi pendidikan tinggi dan 

komunitas bisnis dalam tujuan untuk memberikan 

peluang bagi peserta didik untuk melanjutkan studi 

atau berkarier. 
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c) Mengidentifikasi gambaran pekerjaan yang tepat, 

melakukan pembelajaran berbasis kerja nyata, kegiatan 

atau pekerjaan paruh waktu, dan kerja magang pada 

bidang-bidang kerja yang dianggap tepat dijalani oleh 

peserta didik sebagai bentuk pemberian pengalaman 

nyata. 

d) Bekerja sama dengan institusi pendidikan lanjutan 

dengan mengidentifikasi peserta didik yang potensial, 

dan fasilitasi layanan pendidikan lanjutan yang 

memadai terkait informasi ajuan jalur khusus, beasiswa 

dan penyediaan layanan pendidikan transisi menuju 

pendidikan menengah atau pendidikan tinggi (untuk 

jenjang SMA). 

 

Berdasarkan paparan terkait peran konselor tersebut dapat 

dilihat bahwa konselor memiliki peran yang sangat strategis 

dalam mencapai kesuksesan diri peserta didik. Tentu saja, kerja 

konselor dan pendidik serta staf di sekolah bersifat koordinatif. 

Pemahaman terhadap peran dan kemudian dijabarkan dalam 

berbagai program yang sesuai dengan arah dan peran konselor 

tersebut merupakan hal yang perlu dipenuhi oleh konselor.  
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4) Peran Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah Bidang 

Kesiswaan sebagai pihak manajemen pengelolaan pendidikan 

tertinggi di Sekolah 

 

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan merupakan 

representasi langsung kepala sekolah  sebagai pemegang kuasa 

atas tata kelola organisasi bidang kesiswaan di tingkat sekolah. 

Kepala sekolah dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan 

memiliki wewenang dalam urusan yang utama yaitu 

merancang, dan mengelola segala hal yang berurusan dengan 

bidang kesiswaan. Selain didasarkan pada prinsip-prinsip dan 

tanggung jawab kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi, 

jabaran peran wakil kepala sekolah dapat dipaparkan sebagai 

berikut. 

 

1. Merancang kegiatan kesiswaan 

 

Dalam tahap merancang, wakil kepala sekolah bidang 

kesiswaan melakukan telaah atas kebijakan pemerintah 

dalam bidang pengembangan kesiswaan, ataupun terkait 

dengan Program Pengembangan Pendidikan Karakter. 

Tidak hanya itu, bersama kepala sekolah, wakil kepala 

sekolah bidang kesiswaan juga perlu menelaah dan 
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mendalami berbagai target capaian yang terkait dengan 

bidang kesiswaan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh 

Badan Pengelola Sekolah pada visi, misi dan paradigma 

pengembangan pendidikan Labschool melalui Rencana 

Strategis (Renstra) Labschool. Dengan kata lain, selain 

pengelolaan bidang kesiswaan secara reguler, capaian-

capaian khusus yang telah dicanangkan oleh Labschool 

perlu diwujudkan dalam pengelolaan bidang kesiswaan. 

Perwujudan tersebut tidak hanya pada prinsip-prinsip dasar 

pelaksanaan program kegiatan kesiswaan, tapi juga 

mencakup pada penyesuaian dan perubahan berbagai 

mekanisme kerja tiap lini dalam bidang kesiswaan.   

 

Dalam menyikapi tantangan sesuai dengan visi misi, kepala 

sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan perlu 

untuk melakukan kajian dan menetapkan strategi demi 

pencapaian tersebut. Dengan kata lain, selain mengacu pada 

program-program terdahulu, wakil kepala sekolah bidang 

kesiswaan perlu secara kreatif melakukan inovasi ataupun 

kreasi ulang berbagai program kesiswaan demi perubahan 

lanjutan yang lebih baik dan sesuai dengan arah pemenuhan 

target visi maupun tuntutan abad 21 yang dinamis dan selalu 

berkembang setiap waktu. Perancangan kegiatan kesiswaan 
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dapat berupa: penyusunan kalender kesiswaan yang 

memuat berbagai program kesiswaan yang disesuaikan 

dengan program akademik, untuk kemudian ditentukan 

ragam kegiatan dan penanggung jawab kegiatan lengkap 

dengan rincian waktu pelaksanaan.  

Perancangan kegiatan kesiswaan dapat melibatkan staf 

kesiswaan atau unsur pendidik, MPO, MP-MPK dan MP 

Rohani Islam dalam situasi diskusi ilmiah. Digelarnya rapat 

atau pertemuan untuk membahas program-program strategis 

memberikan kemungkinan tawaran baru yang tidak hanya 

dapat dilaksanakan, tetapi juga berorientasi pada 

menghasilkan ragam program yang terbaik. Perancangan 

program dengan mempertimbangkan tren pendidikan global, 

ragam, tujuan, target dan keluaran, hingga pembiayaan 

secara rinci berpengaruh pada terlaksananya program 

dengan baik. Kapabilitas wakil kepala sekolah yang 

dilengkapi dengan wawasan luas terkait dengan 

pengembangan program kesiswaan yang didukung oleh staf 

kesiswaan dan komponen pendidik sebagai pengelola dan 

pelaksana kegiatan yang berwawasan modern jelas 

menentukan dalam perancangan model program kesiswaan 

yang baik.  
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2. Mengelola kegiatan kesiswaan aspek pendidik dan 

tenaga kependidikan sebagai pelaksana kegiatan 

 

Pada bagian ini, pembahasan pengelolaan merujuk pada 

Brian Fidler dan Tessa Anton dalam Poorly Performing Staff In 

Schools and How To Manage Them: Capabalitiy, Competence and 

Motivation (2005) yang secara khusus dan komprehensif 

menjabarkan pengelolaan staf (pendidik dan tenaga 

kependidikan) di sekolah. Hal itu dibagi ke dalam beberapa 

persoalan sebagai satu kesatuan yang runtut dan berjenjang. 

Sebagai suatu yang berjenjang, satu proses atau tahapan 

pengelolaan terkait dengan tahapan dalam pengelolaan 

lanjutan. Adapun secara singkat, tahapan pengelolaan 

tersebut dijabarkan sebagai berikut: 

 

A. Seleksi 

 

Sebagai tahapan paling awal, kegiatan seleksi terhadap staf 

baik pendidik maupun tenaga kependidikan merupakan 

hal yang paling menentukan dan paling penting. Pemilihan 

dan penempatan individu dengan melibatkan 

pertimbangan baik kecakapan profesi, dan integritas akan 

berpengaruh pada keberhasilan pelaksanaan bidang serta 
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menghindari atau mengurangi berbagai dampak negatif 

dari buruknya performansi individu dalam menuntaskan 

pekerjaannya.  

 

Seleksi terhadap staf diawali dengan mempertimbangkan 

kebutuhan atau jika dalam kondisi menggantikan staf lain 

yang sebelumnya ada, seleksi dapat didasarkan pada 

pertimbangan apa yang diharapkan dari staf pengganti 

tersebut, dan dengan cara apa dia dapat menggantikan 

serta dapat menunjukkan kinerja terbaiknya. Dalam 

konteks ini, wawancara tertutup dapat dilakukan baik pada 

staf terdahulu untuk menemukan kebutuhan dan 

kecakapan apa yang benar-benar dibutuhkan atau berbagai 

hal yang dihadapi ketika mengemban suatu tugas.  

 

Pengalaman yang autentik tersebut menjadi dasar sebagai 

pengetahuan dasar yang kemudian diberikan kepada staf 

yang diharapkan dapat menggantikan, dan di saat yang 

sama kegiatan wawancara juga dapat dilakukan terhadap 

staf pengganti dengan tujuan mengetahui sejauh mana 

harapan diri dan pemahaman dirinya terhadap tugas, serta 

untuk mengetahui apakah dia memiliki potensi untuk 
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mencapai hasil yang diinginkan atau lebih dari apa yang 

sudah pernah dilakukan.  

 

Penting untuk membangun komunikasi terkait 

pemahaman dan kemampuan dalam mengemban tugas 

tersebut. Kepala sekolah dan Wakil kepala sekolah bidang 

kesiswaan kemudian dapat menentukan dengan tepat siapa 

kandidat yang paling tepat. Pemilihan staf yang tepat selain 

pada lembar aplikasi ajuan, dapat juga berdasarkan rekam 

jejak kinerja terkait kemampuan diri dalam melaksanakan 

pekerjaannya. Pembicaraan dua mata perlu dilakukan dan 

bermanfaat dalam dua hal. Pertama, untuk mengecek ulang 

kemampuan diri terkait performansi kerja dan dapat 

dilakukan secara serial dengan orang-orang yang berbeda 

di sekolah, dan juga sebagai simulasi kerja kandidat. 

Kegiatan wawancara dapat dilakukan dengan mengajukan 

pertanyaan dan membincangkan apa yang telah 

dilakukannya, mengetahui bagaimana sikap dan 

perkataannya, serta mengetahui kemungkinan hal yang 

akan dilakukannya jika menghadapi situasi tertentu.  

 

Kedua, tugas atau pertanyaan dapat diajukan untuk 

menetapkan pilihan beberapa kandidat dan kesesuaian 
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dengan kebutuhan sekolah. Hal ini tidak didasarkan pada 

pilihan yang kaku, namun lebih kepada apa yang 

dibutuhkan dan diperlukan oleh sekolah. Dalam konteks 

ini kepala sekolah dan wakil kepala sekolah akan memilih 

mana kandidat yang cocok dengan posisi yang diinginkan 

atau kandidat yang benar-benar menonjol dibandingkan 

dengan kandidat yang lain di sekolah. Individu yang 

menonjol di sekolah tentu saja memerlukan kemampuan 

sosial yang dapat diterima sehingga dirinya dapat 

mengekspresikan pendapat-pendapat yang meskipun 

sering kali bersifat kontra tapi tidak menciptakan situasi 

yang provokatif. Kandidat yang demikian tentu 

memerlukan pendampingan oleh kepala sekolah dan wakil 

kepala sekolah bidang kesiswaan.  

 

Seleksi terhadap staf baik pendidik maupun tenaga 

kependidikan akan menentukan ketercapaian kinerja. 

Kemungkinan untuk mendapatkan staf dengan kendala 

kemampuan melaksanakan kinerja adalah hal yang 

biasanya sering terjadi, sedangkan kesalahan dalam 

menempatkan  akan menciptakan situasi yang problematik. 

Jika terjadi tidak tercapainya pelaksanaan kinerja, 

memindahkan posisi staf dapat dijadikan sebagai pilihan 
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atau menggantinya dengan orang lain. Berbagai kebutuhan 

seperti Ketua MPO, Ketua MP-MPK, Ketua MP-Rohani 

Islam, Ketua MPE, Koordinator Tindakan Disiplin, Ketua 

Pelaksana beragam Kegiatan Kesiswaan, dan koordinator 

pemetaan kecerdasan majemuk adalah beberapa contoh 

yang dapat disebutkan dalam tahap ini.  

 

B. Induksi 

 

Kegiatan induksi secara umum terkait inisiasi pendidik dan 

tenaga kependidikan terkait dengan tugas yang baru atau 

terkait dengan menjadikan mereka sebagai bagian dari 

organisasi yang baru. Hal tersebut juga terkait dengan 

pengenalan terhadap standar operasional prosedur dan 

pelaksanaan kegiatan. Dalam kegiatan mengelola kegiatan 

kesiswaan, hal tersebut juga terkait dengan bagaimana 

seorang pendidik melaksanakan awal kariernya sebagai 

pelaksana atau panitia kegiatan. Induksi yang paling 

dilakukan terutama jika dikenakan kepada ketua program. 

Meskipun demikian, pemahaman terkait dengan kegiatan 

induksi tidak hanya sebatas pada hal-hal dasar tersebut.  
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Beberapa persoalan dalam kegiatan asesmen menjadi dasar 

dari penerapan induksi. Kemampuan kunci dari suatu 

pekerjaan yang tidak diidentifikasi dengan jelas, dan 

kemampuan kandidat yang tidak sesuai dengan pekerjaan 

akan menciptakan persoalan dalam pelaksanaan kegiatan, 

sedangkan ketidaktepatan dalam memosisikan individu 

dalam suatu pekerjaan dan tidak sesuainya dengan budaya 

sekolah akan menimbulkan kemampuan pengerjaan 

kegiatan yang rendah. Meskipun demikian, perlu dipahami 

bahwa pekerja yang baru tidak dapat secara langsung 

dituntut dan diekspektasikan dapat seproduktif ataupun 

sekreatif pekerja sebelumnya dalam melaksanakan tugas, 

dan penting untuk tidak menetapkan ekspektasi tinggi 

yang dapat menyebabkan kesan bahwa pendidik atau 

tenaga kependidikan yang baru sebagai pekerja dengan 

performansi yang rendah.  

 

Kegiatan induksi mencakup dua aspek. Pertama, 

pengenalan secara detail dan faktual terkait pekerjaan yang 

baru dan terkait dengan organisasi yang baru. Hal tersebut 

terkait pengetahuan terhadap kerja terkait dengan apa yang 

harus dikerjakan dan bagaimana suatu pekerjaan dianggap 

berhasil dilaksanakan dijadikan sebagai dasar dan secara 
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tersurat ada sebagai dokumen. Kedua, induksi ke dalam 

budaya organisasi yang baru dan terhadap ekspektasi 

terkait kinerja. Sebagai budaya organisasi, hal tersebut 

terkait dengan "bagaimana suatu dikerjakan dan berlaku di 

sini". Pemahaman terhadap hal tersebut diharapkan akan 

menjadikan berbagai tugas dilaksanakan lebih sebagai 

kebiasaan atau budaya yang secara konsisten didasarkan 

pada target atau nilai-nilai budaya mutu.  

 

Selain itu, praktik kerja merupakan representasi atas 

perilaku yang dapat diterima sebagai suatu hal yang 

bersifat "implisit" namun dilaksanakan dengan berbagai 

pertimbangan penerimaan diri di lingkungan kerja. Dengan 

kata lain, pekerja yang baru dapat memiliki peluang untuk 

mengidentifikasi apa saja yang baik dan tidak baik untuk 

dilakukan, selain sebagai pemahaman agar tidak 

melakukan kesalahan-kesalahan. Selain itu, Dia juga 

memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri sesuai 

dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam suatu 

organisasi.  

 

Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan perlu pula 

memerhatikan bahwa seluruh komponen pendidik dan 
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tenaga kependidikan memahami apa yang menjadi tugas 

pokok mereka dan memastikan mereka untuk dapat 

menjalankan kerja dengan integritas dan komitmen yang 

tinggi. Dalam mengelola kinerja ketua pelaksana program 

misal, kepala sekolah melalui wakil kepala bidang 

kesiswaan perlu memastikan bahwa ketua panitia secara 

konsisten memenuhi kewajibannya sebagai ketua 

pelaksana kegiatan, begitu halnya dengan koordinator 

bidang seksi atau bahkan anggota yang secara hierarkis 

terkait dengan mekanisme koordinasi dan alur 

pertanggungjawaban yang berbeda. Dalam kinerja 

koordinator bidang seksi kegiatan misal, wakil kepala 

sekolah memastikan bahwa ada dukungan dan kinerja 

yang baik terhadap perancangan acara, kehumasan,  dan 

koordinasi kebutuhan perlengkapan.  

 

Dalam kinerja tambahan wali kelas misal, wakil kepala 

sekolah bidang kesiswaan memastikan bahwa kegiatan 

pengarahan, pendampingan kegiatan pada diri peserta 

didik untuk terlibat secara aktif di dalam kegiatan dapat 

terlaksana dengan baik. Dalam kepentingan tersebut, wakil 

kepala sekolah dapat melaksanakan berbagai pedoman 

yang dicanangkan oleh pihak penjaminan mutu sekolah 
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dan membangun komunikasi aktif terkait rekomendasi dan 

evaluasi terhadap kinerja program kegiatan kesiswaan. 

 

C. Motivasi and Monitoring 

 

Pendidik dan tenaga kependidikan menginginkan ada 

orang lain di sekolah yang peduli terhadap pekerjaannya. 

Sebagai pekerja, mereka memerlukan tidak hanya motivasi 

yang bersifat tersirat,  tetapi juga memerlukan dorongan 

yang bersifat tersurat. Mereka juga merasa senang jika 

pekerjaannya mendapatkan apresiasi. Dengan demikian, 

selain perlu mendapatkan pertimbangan terhadap kinerja, 

kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bidang akademik 

sebagai manajemen tertinggi di sekolah perlu 

memerhatikan aspek motivasi sebagai dorongan terkait 

diri.  

 

Dalam motivasi, aspek komunikasi tentulah yang paling 

utama. Hal tersebut diperlukan baik oleh kepala sekolah 

maupun wakil kepala sekolah bidang akademik sebagai 

manajer yang harus mampu untuk melakukan peninjauan 

terhadap kinerja secara keseluruhan, bukan hanya dalam 

konteks pekerjaan yang dilakukan secara individual tetapi 
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juga melihat kinerja sebagai bagian dari tim atau kelompok 

kerja. Komunikasi yang lain dapat dilakukan di dalam 

suatu tim kerja, juga sebagai bentuk  mentoring (jika perlu 

dilakukan) terkait kerja yang sedang berlangsung.  

 

Komunikasi sebagai kunci secara khusus dipaparkan oleh 

Vic Zbar dalam Better Schools Better Teachers Better Result 

(2007) bahwa Komunikasi yang efektif mencakup: 

informasi dan nvolment. Dalam informasi tepaut dengan 

kejelasan terkait dengan apa yang dilakukan, 

mempromosikan kepedulian dan membangun pemahaman 

terhadap performansi yang perlu dilakukan sebagai bagian 

dari manajemen proses. Dalam invlovement,  kegiatan 

komunikasi diarahkan untuk melihat sejauh mana 

penerimaan, membangun komitmen and secara kolektif 

dapat membangun suatu rancangan yang terbaik terkait 

suatu proses pelaksanaan kegiatan.  

 

Kegiatan mentoring dapat dilakukan oleh pekerja atau staf 

yang Sudah memiliki pengalaman terdahulu. Dalam 

kegiatan mentoring, masukan, peringatan dan apresiasi 

perlu disampaikan. Hal yang perlu dipastikan adalah: 1) 

pendidik atau tenaga kependidikan tahu apa yang 
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seharusnya Dia lakukan 2) mendapatkan umpan balik dari 

pekerjaannya, 3) mendapatkan pendampingan atau 

bantuan jika menghadapi kesulitan, dan 4) mendapatkan  

pelatihan dan aktivitas pengembangan diri.  

 

Bagaimanapun, jenjang jabatan manajerial organisasi 

berpengaruh terhadap terlaksananya motivasi dan kegiatan 

monitoring. Jika terdapat masalah di level yang lebih tinggi 

akan lebih sulit dibanding dengan level yang lebih bawah. 

Dengan kata lain, penyikapan terhadap berbagai persoalan 

performansi yang rendah di level manajer yang tinggi 

memerlukan bantuan dari level yang lebih tinggi di dalam 

suatu sistem organisasi.  

 

Di level sekolah, kepala sekolah mengisi peran tertinggi 

manajemen, dan di bawahnya merupakan wakil kepala 

sekolah bidang akademik, kesiswaan dan sumber daya 

yang merepresentasikan wewenang kepala sekolah dalam 

beragam urusan baik untuk pendidik maupun tenaga 

kependidikan. Adapun pihak kepala tata usaha, mengisi 

level selanjutnya dan membawahi staf tata usaha serta 

tenaga pramubakti dalam hubungannya dengan bidang 

kerja akademik. Dalam kegiatan-kegiatan yang secara 
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khusus, pendidik dapat mengisi posisi sebagai ketua 

program atau ketua pelaksana, dan secara hierarki memiliki 

wewenang yang lebih tinggi dibanding pendidik lain di 

dalam suatu tim kerja. kesadaran untuk memotivasi, 

mengapresiasi dan melakukan monitoring dalam level yang 

berjenjang ini akan berpengaruh pada motivasi kerja dan 

perasaan dihargai serta mendapatkan perlakukan 

sebagaimana mestinya.  

 

Beberapa pernyataan penting yang dapat menjadi indikator 

terkait motivasi diri antara lain sebagai berikut, 

1. Saya mengetahui apa yang diharapkan oleh 

pimpinan pada diri saya. 

2. Saya memiliki perangkat dan bahan yang saya 

perlukan untuk bekerja dengan baik. 

3. Saya mendapatkan berbagai kesempatan untuk 

melakukan yang terbaik terkait dengan pekerjaan 

saya setiap harinya di sekolah,. 

4. Saya mendapatkan masukan atau apresiasi untuk 

kerja terbaik saya pada kurun seminggu terakhir,. 

5. Pimpinan atau seseorang di sekolah peduli 

kepada saya sebagai pribadi. 
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6. Ada seseorang di sekolah yang memberikan 

wawasan demi kemajuan saya. 

7. Pada kurun waktu enam bulan terakhir, 

seseorang di sekolah berbincang dengan saya 

terkait dengan berbagai kemajuan saya.  

8. Di sekolah, pendapat saya didengar dan 

dipertimbangkan. 

9. Visi atau misi sekolah membuat pekerjaan yang 

saya lakukan menjadi sangat penting. 

10. Kolega saya di sekolah berkomitmen untuk 

mengerjakan kerja yang berkualitas. 

11. Saya memiliki sahabat di sekolah. 

12. Saya diberikan kesempatan untuk belajar dan 

terus berkembang dalam kurun waktu setahun 

belakangan,. 

 

Beberapa pertanyaan tersebut dapat pula menjadi indikator 

bagaimana sekolah secara positif menjadi ekosistem yang 

membangun dan mendukung perkembangan baik 

pendidik maupun tenaga kependidikan. Sebagai pimpinan 

sekolah, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah perlu 

memerhatikan kondisi tersebut. Terjalinnya hubungan 

yang baik di atas petunjuk kerja yang sudah jelas secara 



   

217 

 

langsung merupakan kunci dalam menciptakan sistem tata 

kelola yang sehat dan membangun.  

 

D. Apraisal 

 

Kegiatan terkait penilaian terhadap raihan kinerja diri 

harus dilaksanakan seiring waktu berjalannya kerja, 

sedangkan penilaian yang bersifat formal dapat dilakukan 

di akhir semester atau akhir tahun sebagai ulasan terkait 

kinerja. Kegiatan tersebut dapat secara formal dilaksanakan 

terkait dengan kebutuhan merencanakan atau membangun   

kebutuhan masa mendatang yang dapat dilaksanakan 

secara individual maupun sebagai satu kesatuan organisasi 

kegiatan. Selain itu kegiatan penilaian tersebut dapat pula 

terpaut dengan perencanaan karier secara individual. 

Kegiatan penilaian yang dilakukan seiring berjalannya 

waktu memungkinkan pihak manajemen untuk 

mendapatkan masukan atau aspirasi individual maupun 

kelompok terkait suatu pekerjaan ataupun kegiatan.  

 

Saat dilangsungkannya penilaian formal terhadap pendidik 

sedari awal diumumkannya kegiatan penilaian, penting 

juga untuk menyertakan staf tenaga kependidikan dalam 
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kegiatan penilaian. Tenaga kependidikan perlu 

mendiskusikan  aspek prioritas pekerjaan yang 

dilakukannya, terlebih jika terdapat ragam pekerjaan yang 

diberikan kepada mereka. Mereka memerlukan penjelasan 

terkait beberapa indikator sehingga mereka dapat 

melakukan justifikasi atau penetapan apakah mereka telah 

mengerjakan pekerjaan dengan baik. Tenaga kependidikan 

juga memerlukan struktur hubungan kerja dengan 

penetapan oleh pihak manajer (kepala tata usaha misal) 

yang secara langsung berkaitan dengan pendidik dalam 

suatu pekerjaan yang sering kali melibatkan kerja sama 

antara pendidik dengan tenaga kependidikan.  

 

Hal yang paling mendasar untuk dilakukan penilaian 

adalah terkait dengan performansi pelaksanaan kegiatan 

yang dianggap buruk. Diawali dengan penilaian 

berdasarkan kriteria-kriteria atau acuan yang formal untuk 

menyasar pada hal-hal yang dianggap sebagai kinerja yang 

buruk. Situasi yang lain adalah penilaian berdasarkan 

acuan  pengalaman baik terkait pekerjaan yang terdahulu 

untuk mengetahui apakah kerja yang dilakukan pendidik 

atau tenaga kependidikan dapat berterima atau tidak.  
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Kreativitas, didukung oleh konsistensi dan integritas 

adalah kunci dalam terlaksananya kegiatan kesiswaan 

dengan baik. Meskipun demikian, penting untuk 

memberikan kesadaran terhadap budaya mutu dalam hal 

kesiswaan, sehingga dengan sendirinya, kegiatan yang 

dicanangkan dan telah disepakati bersama sebagai program 

dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan yang 

telah ditetapkan. Kalaupun ada perubahan dan kendala 

dalam pelaksanaan program kesiswaan, wakil kepala 

sekolah bidang kesiswaan secara kolegial mengangkatnya 

sebagai persoalan bersama untuk kemudian dicarikan 

solusi atau alternatif pelaksanaannya.  

 

Beberapa persoalan yang muncul jika tidak dilakukannya 

penilaian terhadap kinerja pendidik atau tenaga 

kependidikan antara lain: 1) jika penilaian kerja pendidik 

tidak dilakukan maka persoalan terkait pekerjaan tidak 

terdiskusikan, 2) Jika perencanaan karier tidak 

terdiskusikan maka pendidik tidak termotivasi atau 

merancang kariernya sendiri tanpa bantuan, 3) Kebutuhan 

terhadap kegiatan membangun tidak didiskusikan maka 

akan terjadi kesenjangan motivasi terkait perubahan 

sekolah ke arah yang lebih baik, 4) Persoalan kepegawaian 
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tidak didiskusikan akan menimbulkan rasa frustasi. Secara 

umum, tidak dilaksanakannya kegiatan penilaian akan 

mengarah pada tidak tuntasnya pekerjaan atau pekerjaan 

hanya cukup sebatas diselesaikan.  

 

E. Development 

 

Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan dapat 

dilaksanakan berupa kurus-pelatihan  atau berdasarkan 

perencanaan terhadap pemberian pengalaman kepada 

pendidik atau tenaga kependidikan. Kegiatan pelatihan 

dapat berupa keikutsertaan dalam pelatihan-pelatihan off-

site dengan tema khusus terkait kependidikan ataupun 

pengelolaan bidang kependidikan, atau pelatihan dalam 

bentuk inhouse training.   

 

Pada training off-site, peserta pelatihan dihadapkan pada 

suatu topik yang spesifik, berlangsung dalam rentang 

waktu tertentu, di luar sekolah dan mengundang 

narasumber, pembicara, pelatih, mentor ahli. Pada 

pelatihan ini, pendidik ataupun tenaga kependidikan akan 

dipertemukan dengan peserta lain dari sekolah yang 

berbeda, dan pengalaman tersebut penting sebagai 
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membentuk jaringan atau sebagai bentuk dari pemahaman 

terhadap pengetahuan yang berkembang di luar sekolah. 

Sedangkan pada pelatihan yang bersifat on-site  

memberikan manfaat terkait memberikan paparan 

terhadap kondisi dengan stimulus yang sama, dan 

memberikan manfaat terkait kerja sama atau team building. 

Kedua tipe pelatihan tersebut tentu memiliki keutamaan 

dan kekurangan masing-masing. 

 

Menyelesaikan pelatihan adalah bagian dari proses belajar 

dari pengalaman yang direncanakan. Hal tersebut 

melibatkan pendidik atau tenaga kependidikan dalam 

tugas yang baru dan mendapatkan bantuan dari mentor. 

Peran mentor bukan untuk memberitahukan pendidik atau 

tenaga kependidikan peserta pelatihan pada bagaimana 

melaksanakan tugas, tapi lebih kepada mengajukan 

berbagai pertanyaan dan berlalu seperti "papan 

pengumuman", sehingga berbagai ide secara sistematis, 

dianggap sebagai pelajaran yang secara langsung dapat 

diposisikan sebagai hasil pengalaman langsung. Tiap 

pelatihan tentu bernilai. Penting untuk memiliki pelatihan 

yang tepat untuk meraih pencapaian belajar yang 

maksimal.  
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Kegiatan pengembangan harus dilakukan terlebih dahulu 

setiap ada inisiatif baru yang diperkenalkan ke sekolah, dan 

juga harus disertai dengan dukungan yang terus menerus 

untuk melaksanakannya. Setiap tugas baru untuk setiap 

individu di sekolah  secara otomatis diharapkan dapat 

disosialisasikan melalui pelibatan langsung sebagai bentuk 

persiapan untuk tugas baru, dibandingkan hanya 

didasarkan pada asumsi dan hanya mengharapkan setiap 

pendidik atau tenaga kependidikan secara profesional 

dianggap mampu melaksanakan setiap tugas baru. Dengan 

menggunakan rekam jejak kesiapan dan kapabilitas untuk 

melakukan pendampingan terhadap perubahan perilaku 

dan kemampuan tiap inividu dapat membantu 

mengembangkan hal yang penting dari tiap individu 

dibandingkan memperlakukan semua orang secara sama. 

Kegiatan pengembangan juga memiliki nilai lebih saat 

kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bidang kesiswaan 

ingin meningkatkan standar. Mengondisikan pelatihan 

dengan ekspektasi-ekspektasi baru dan menguatkan 

pelatihan pengembangan dapat membantu mencegah 

terjadinya kesalahpahaman dan tidak yakinnya pendidik 

dan tenaga kependikan terkait dengan ekspektasi-

ekspektasi tersebut.  
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Ketika pendidik atau tenaga kependidikan mengundurkan 

diri, kegiatan exit interview dapat dilakukan untuk 

memberikan kesempatan pada individu tersebut berbicara 

terkait pekerjaannya dan hal-hal yang terkait dengan 

pekerjaan sebelumnya. Tujuan dari kegiatan ini adalah 

selain agar pihak pengelola mengetahui sebab-sebab 

pengunduran diri, juga memberikan pengetahuan kepada 

pihak pengelola harapan-harapan dari individu tersebut 

untuk kepentingan memperbaiki institusi ke depannya. 

Selain itu, kegiatan tersebut dapat juga dilakukan sebagai 

upaya mengetahui hal-hal penting apa saja yang menjadi 

pekerjaannya, sehingga menjadi modal pengetahuan untuk 

penggantinya. Hal yang paling penting untuk dipahami 

adalah prinsip "investasi pada pendidik dan tenaga 

kependidikan", dengan memberikan pelatihan dan 

peningkatan kapasitas pengembangan diri, secara langsung 

menjadikan mereka sebagai aset yang paling penting untuk 

pengembangan institusi ke depannya.  

 

Dalam pengelolaan, kegiatan dilakukan secara koordinatif 

dengan berbagai komponen manajemen di Labschool. Hal-

hal yang terkait dengan penjaminan mutu misal dapat 

secara koordinatif bersama penjamin mutu tingkat sekolah 
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dan tingkat Labschool. Adapun mekanisme kerja dapat 

berdasarkan panduan penjaminan mutu atau secara 

konsultatif melakukan diskusi terkait satu tema 

pengembangan bidang kesiswaan tertentu. Tidak hanya 

dengan penjaminan mutu, tetapi juga bisa dengan unsur 

pimpinan sekolah lain. Harapannya, terjadi pertukaran 

pemikiran atau secara spesifik mendapatkan pilihan yang 

solutif dalam rangka pemecahan masalah atau terkait 

dengan inovasi tata kelola dan pengembangan bidang 

kesiswaan.  

 

5) Peran Staf Kesiswaan 

 

Kepala sekolah wakil kepala sekolah bidang kesiswaan 

memerlukan masukan dan kepastian bahwa kegiatan 

kesiswaan di level sekolah Labschool perlu terlaksana 

dengan baik tidak hanya sesuai dengan rencana, tapi juga 

selalu berorientasi pada memberikan kebaruan. Dalam 

konteks tersebut, staf kesiswaan yang terdiri atas beberapa 

pendidik yang dianggap memiliki kompetensi dalam tata 

kelola bidang kesiswaan diberikan kesempatan untuk 

mengaktualisasikan kemampuannya sekaligus 

menerjemahkan visi dan misi bidang kesiswaan. Dengan 
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kata lain, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang 

kesiswaan, bersama dengan staf kesiswaan tanpa henti 

menjadi motor dalam pelaksanaan dan inovasi bidang 

kesiswaan.  

Hal-hal yang menjadi tugas staf kesiswaan selain berkaitan 

dengan memastikan kegiatan terencana dan terlaksana 

dengan baik secara spesifik dapat berupa: 1) Merumuskan 

program kesiswaan unggulan, 2) persiapan kendali atas 

mutu dan capaian kegiatan kesiswaan, 3) merancang 

program kesiswaan unggulan, dan 3) melakukan 

pengembangan atas mutu layanan kesiswaan. 

 

6) Peran Majelis Pembina OSIS (MPO) 
  
Majelis Pembina OSIS terdiri atas beberapa pendidik yang 

dianggap memiliki kapasitas sebagai tim untuk mengelola 

Organisasi Intra Sekolah (OSIS). Dipimpin oleh ketua 

MPO, OSIS dikoordinasikan agar secara efektif dapat 

berperan dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan 

kegiatan di sekolah. Ketua MPO memiliki tanggung jawab 

kepada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dalam 

mengelola OSIS.  
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Secara runtut tanggung jawab ketua MPO mencakup: 1) 

Merancang Pola Kerja OSIS dalam mengelola kegiatan, 2) 

Merumuskan ragam kegiatan yang melibatkan OSIS dan 

menentukan penanggung jawab pada peserta didik terkait 

suatu kegiatan, 3) Mengordinasikan OSIS, 4) Menegakkan 

tata aturan kerja anggota OSIS dengan berdasar pada 

prinsip-prinsip kedisiplinan, keteladanan, anti kekerasan, 

dan kekompakan Organisasi, 5) Mendampingi OSIS dalam 

program-program khusus seperti lari pagi Jumat, Teman 

Asuh, Studi Banding, LDKS, LKMS, dan kegiatan bersama 

dengan sekolah lain.  

 

7) Peran Pembina-Majelis Perwakilan Kelas (MP-MPK) 
 
Majelis Pembina MPK terdiri atas beberapa pendidik yang 

dianggap memiliki kapasitas sebagai tim untuk mengelola 

Organisasi Majelis Perwakilan Kelas (MPK). Dipimpin 

oleh ketua MP-MPK, MPK dikoordinasikan agar secara 

efektif dapat berperan dan berpartisipasi dalam 

penyelenggaraan kegiatan di sekolah dengan melakukan 

pengawasan dan evaluasi terhadap OSIS baik dalam segi 

penerapan aturan kerja, prinsip moral, serta performansi 

OSIS dalam melaksanakan kegiatan. Ketua MP-MPK 
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memiliki tanggung jawab kepada wakil kepala sekolah 

bidang kesiswaan dalam mengelola MPK.  

 

Secara runtut tanggung jawab ketua MPK mencakup: 1) 

Merancang Pola Kerja MPK dalam mengelola kegiatan 

(Garis-Garis Besar Kerja MPK), 2) Merumuskan ragam 

kegiatan yang melibatkan MPK dan menentukan 

penanggung jawab peserta didik anggota MPK terkait 

suatu pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh OSIS, 3) 

Mengordinasikan MPK, 4) Menegakkan tata aturan kerja 

anggota MPK dengan berdasar pada prinsip-prinsip 

kedisiplinan, keteladanan, dan kekompakan Organisasi, 5) 

Mendampingi MPK dalam program-program khusus 

seperti lari pagi Jumat, Sidang Mingguan-Triwulan atau 

akhir tahunan, Studi Banding MPK, LDKS, LKMS, dan 

kegiatan bersama dengan sekolah lain. 

 

8) Peran Majelis Pembina Rohis 
 
Majelis Pembina Rohis terdiri atas beberapa pendidik yang 

dianggap memiliki kapasitas sebagai tim untuk mengelola 

Organisasi Rohani Islam. Dipimpin oleh ketua MP-Rohis, 

Rohis dikoordinasikan agar secara efektif dapat berperan 

dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan di 
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sekolah terutama dalam bidang pembinaan kegiatan 

kerohanian Islam dalam segi penerapan aturan kerja, 

prinsip moral, serta performansi Rohis dalam 

melaksanakan kegiatan. Ketua MP-Rohis memiliki 

tanggung jawab langsung kepada kepala sekolah dalam 

mengelola Rohis.  

 

Secara runtut tanggung jawab ketua MP-Rohis mencakup: 

1) Merancang pola kerja Rohis dalam mengelola kegiatan 

kerohanian Islam, 2) Merumuskan ragam kegiatan yang 

melibatkan Rohis dalam mengelola Islamic Center yang 

tidak hanya berorientasi pada ranah penguatan ketakwaan 

anggota, tetapi juga pada ragam kegiatan kemanusiaan, 3) 

Mengordinasikan Rohis, 4) Menegakan tata aturan kerja 

anggota Rohis dengan berdasar pada prinsip-prinsip 

kedisiplinan, keteladanan, dan kekompakan organisasi, 

serta prinsip penghargaan terhadap keberagaman 5) 

Mendampingi Rohis dalam program-program khusus 

seperti tadarus, ibadah Salat berjamaah, keputrian, dan 

atau kegiatan khusus terkait Latihan Dasar Kepemimpinan 

Rohis (LDKR). 
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9) Peran Majelis Pembina Ekstrakurikuler (MPE) 
 
Majelis Pembina Ekstrakurikuler terdiri atas beberapa 

pendidik yang dianggap memiliki kapasitas sebagai tim 

untuk mengelola kegiatan Ekstrakurikuler. Dipimpin oleh 

ketua MPE-MPE, MPE mengelola ragam ekstrakurikuler 

dengan berorientasi pada pemenuhan layanan kesiswaan 

melalui pengadaan dan penyelenggaraan kegiatan 

ekstrakurikuler.  Ketua MPE mengordinasikan Pembina-

pembina ekstrakurikuler yang terdiri atas unsur pendidik 

yang berkoordinasi secara langsung dengan  pelatih, 

mentor atau tutor kegiatan ekstrakurikuler. Ketua MPE 

juga dibantu oleh Sekretaris dan Bendahara yang 

bertanggungjawab terhadap persoalan administrasi dan 

tata kelola kegiatan ekstrakurikuler, hingga pelaporan nilai 

peserta didik setiap akhir semester. Ketua MPE 

bertanggungjawab secara langsung kepada kepala sekolah 

terkait dengan penyelenggaraan ekstrakurikuler.  

 

Secara runtut tanggung jawab ketua MPE mencakup: 1) 

Melakukan pendataan terkait ragam minat peserta didik 

pada kegiatan ekstrakurikuler, 2) Melakukan audit 

terhadap penyelenggaraan ekstrakurikuler dan dapat 

merekomendasi kebijakan yang dianggap perlu terkait 
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pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler baik terkait 

pengadaan maupun pemberhentian kegiatan, 3) 

Mengurusi aspek tata kelola keuangan dan administrasi 

pada penyelenggaraan kegiatan Ekstrakurikuler, 4) 

Mengordinasikan pembina ekstrakurikuler, dan 5) 

Merumuskan ragam kegiatan terkait dengan 

pengembangan Ekstrakurikuler misal: koordinasi 

keikutsertaan ekstrakurikuler dalam lomba, rapat kerja 

pembina ekstrakurikuler, dan pameran ekstrakurikuler 

(Expo Ekskul).  

 

10) Penghargaan Peserta Didik Berprestasi 
 

Labschool berkomitmen untuk mendorong dan 

mendukung peserta didik untuk secara aktif bergiat dan 

menorehkan prestasi. Sebagaimana peserta didik yang  

mempunyai keinginan besar untuk mendapat prestasi dan 

menunjukkan pengabdian atau kebermanfaatan mereka 

untuk Labschool dan menjadi portofolio keunggulan diri 

di sekolah. Dalam konteks itu, Labschool  mewadahi dan 

menyalurkan keanekaragaman bakat dan potensi itu 

dengan baik agar dapat dikelola dan dikembangkan 

dengan maksimal baik dalam lingkup intrakurikuler, 
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kokurikuler maupun ekstrakurikuler, sejalan dengan 

pemosisian bahwa setiap anak adalah unik dan setiap anak 

adalah juara. 

Peserta didik dengan segala potensi dan prestasi yang 

mereka raih baik selama di Labschool ataupun bahkan dari 

sekolah sebelumnya sedemikian mungkin diberikan 

perhatian untuk mendapatkan pembinaan yang tepat. 

Raihan penghargaan dan prestasi akan diberikan apresiasi 

di Labschool dengan tidak memandang gender, suku, ras 

dan agama dan setiap peserta didik memiliki kesempatan 

yang sama untuk meraih penghargaan baik sebagai 

peserta didik berprestasi untuk bidang akademik maupun 

kesiswaan.  

Ragam penghargaan yang didapat dapat berdasarkan 

raihan prestasi tingkat sekolah, wilayah, kabupaten dan 

kota, nasional, dan prestasi internasional. Dalam level 

yang lebih dasar dalam rangka mempromosikan nilai-nilai 

karakter dan budaya Labschool dan peserta didik akan 

diberikan apresiasi berupa peserta didik teladan dalam 

bidang disiplin, kebersihan, ketepatan waktu, keaktifan 

berpendapat, kecakapan memimpin, bakti masyarakat, 

kerja keras, perilaku santun dan lain sebagainya. Dengan 
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demikian, peserta didik merasa bahwa apa yang mereka 

lakukan tidak hanya untuk kebaikan mereka sebagai 

individu tetapi lebih sebagai model dalam 

mempromosikan nilai-nilai Budi pekerti yang luhur bagi 

peserta didik yang lain.  

 
11) Keterlibatan Peserta Didik dalam Berorganisasi 

 

Pelibatan dan keikutsertaan peserta didik di dalam 

organisasi adalah kesadaran bagi Labschool bahwa peserta 

didik tidak hanya mendapatkan pengetahuan di dalam 

kelas. Lebih dari itu peserta didik diarahkan untuk terlibat 

secara aktif dalam berbagai kegiatan organisasi. 

Sebagaimana organisasi, secara organik peserta didik 

dibekali dan sekaligus menyiapkan dirinya dengan 

berbagai kecakapan intrapersonal, berkumpul, 

mengeluarkan gagasan, berkreasi dan tentu saja memiliki 

peluang untuk menjadi pemimpin di dalam organisasi. 

Kecakapan berorganisasi merupakan hal penting sebagai 

bekal bagi peserta didik untuk secara bertahap 

menyiapkan dirinya kelak sebagai bagian dari masyarakat, 

organisasi kerja profesional, dan ragam aktivitas lain yang 

menempatkan diri mereka sebagai makhluk sosial. 
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Peserta didik dapat secara aktif menjadi anggota dan 

pengurus OSIS – MPK – ROHIS - Pramuka (Kepanduan 

Berjenjang). Reputasi OSIS dan MPK yang dianggap 

memiliki integritas yang terpuji di kalangan peserta didik 

dan diposisikan sebagai organisasi dengan peserta didik 

terbaik menjadi daya tarik tersendiri. Meskipun menjadi 

bagian dari OSIS memerlukan seleksi yang khusus dan 

ketat dan kuota kepengurusan yang terbatas, pada awal 

rekrutmen kesempatan dibuka sebesar-besarnya untuk 

seluruh peserta didik. Proses seleksi yang kemudian 

menghasilkan peserta didik terbaik yang memenuhi sarat 

perekrutan untuk menjadi anggota OSIS/MPK tetap 

memosikan peserta didik lain sebagai bagian dari aspirasi 

dan masukan utama dalam pelaksanaan kegiatan dan 

program kegiatan OSIS/MPK.  

Bagi peserta didik yang memiliki minat khusus dalam 

pengembangan diri terkait program keagamaan dapat 

pula bergabung dengan Rohis. Sebagaimana organisasi 

lain, terdapat berbagai prosedur perekrutan. Sedangkan 

pada Pramuka, peserta didik secara khusus diberikan 

kesempatan untuk mengikuti kepanduan berjenjang.  
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Sebagaimana kepanduan kepramukaan yang tertata 

dengan baik hingga tingkat internasional, secara konsisten 

Labschool ikut serta dalam berbagai pekan kegiatan yang 

berkaitan dengan kepanduan sehingga peserta didik 

memiliki kesempatan besar untuk meniti karier dalam 

organisasi kepanduan.  Dengan kata lain tersedianya 

ragam organisasi ditambah dengan organisasi lain misal 

"Majalah Sekolah", dan ragam ekstrakurikuler yang juga 

dapat memberlakukan mekanisme kepengurusan secara 

langsung berkontribusi besar dalam pendidikan khusus 

bidang keorganisasian sebagai pengalaman berharga bagi 

peserta didik.  

 
12) Penyediaan Ragam Ekstrakurikuler 

 
Penyediaan ragam Ekstrakurikuler merupakan 

penerjemahan Labschool terkait dengan paradigma 

pengembangan keberbakatan peserta didik. Melalui tata 

kelola dan pembinaan Esktrakurikuler yang terencana dan 

terorganisir dengan baik dalam berbagai unsur 

pendukungnya menjadi kegiatan ekstrakurikuler sebagai 

kegiatan yang diikuti oleh peserta didik dalam situasi yang 

menyenangkan, sesuai pilihan dan menjadikan  
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peserta didik sebagai individu yang leluasa 

mengembangkan mintanya dalam bidang-bidang tertentu. 

Ragam ekstrakurikuler bahkan bisa berdasarkan ajuan dari 

peserta didik dengan pemenuhan kuota tertentu (biasanya 

minimum pembukaan ekstrakurikuler baru 5-10 peserta) 

yang memungkinkan peserta didik menjalani kegiatan 

yang sama-sama disukai oleh kelompoknya dan bersama 

pelatih menentukan ragam kegiatan pengembangan minat 

bakat sesuai bidang ekstrakurikuler yang diikutinya.  

 

Sebagai kegiatan after school, kegiatan ekstrakurikuler 

dikondisikan sedemikian rupa mulai dari perancangan 

hingga pelaksanaan program pembelajaran dalam situasi 

yang tidak formal. Interaksi antar peserta dan bimbingan 

pelatih yang dilakukan secara intensif menjadikan 

ekstrakurikuler tidak hanya diminati dan dijalankan 

dengan suka cita, tetapi lebih dari itu yaitu menjadikan 

ekstrakurikuler sebagai wahana yang tepat dalam meraih 

apa yang diharapkan terkait kecakapan suatu bidang. 

Tidak menutup kemungkinan, melalui ekstrakurikuler 

peserta didik dapat mengikuti berbagai gelaran lomba atau 

kompetisi sesuai dengan bidang. Artinya ekstrakurikuler 

selain mengakomodasi ragam kecenderungan kecerdasan 
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yang majemuk juga memungkinkan peserta didik untuk 

fokus pada bidang khusus dan berorientasi pada 

pencapaian prestasi non akademik yang tidak kalah 

penting dengan raihan prestasi akademik.  

 

13) Keterlibatan Peserta Didik dalam Kepanitiaan 
Angkatan 

 

Panitia Angkatan merupakan bentuk penyediaan kegiatan 

khusus sebagai wadah bagi peserta didik untuk 

berorganisasi dengan orientasi pada suatu proyek kegiatan 

atau hasil produk tertentu. Kepanitiaan angkatan biasanya 

tidak lagi menjadikan OSIS sebagai panitia pelaksana 

utama dan keseluruhan, tetapi lebih pada rekrutmen dan 

pemilihan terbuka sesuai dengan kegiatan yang spesifik. 

Kondisi tersebut memungkinkan bagi seluruh peserta 

didik terutama yang memiliki kecakapan dan diberikan 

kepercayaan khusus untuk mengelola kegiatan.  

Keterlibatan yang secara spesifik pada angkatan tertentu 

juga berkontribusi pada peningkatan kecakapan 

intrapersonal, dan salah satu upaya meningkatkan 

keeratan hubungan antara peserta didik dalam satu 

angkatan. Dalam kondisi tertentu, tanggung jawab kerja 
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lebih didorong sebagai sikap diri peserta didik demi 

capaian prestasi dan hasil yang maksimal angkatannya. 

Ragam kegiatan dalam kepanitiaan angkatan yang dapat 

disebutkan antara lain: panitia Buku Tahunan, Gelaran 

Perpisahan (Farewell Party), Lari Kenangan, panitia Pentas 

Seni, Labs Mozaik (gelaran Lomba bidang Sciences, Seni dan 

Bahasa-Sastra), In Labs (gelaran kompetisi Olahraga dan 

Seni), Acexs (Art Culture, Education, and Sport Exhibiton) dan 

lain sebagainya. 

Mekanisme kepanitiaan dapat juga melibatkan rekrutmen 

sebagai relawan kegiatan atau tim sukses kegiatan. Dalam 

mekanisme relawan namun spesifik hanya untuk angkatan 

tertentu, peserta didik yang terlibat dalam kepanitiaan 

mendapatkan tugas-tugas yang spesifik dan mengikuti 

prosedur umum pelaksanaan kegiatan dan kepanitiaan. 

Dengan keikutsertaan peserta didik dalam pengalaman 

nyata menjadi panitia kegiatan secara khusus akan 

memberikan nilai tambah bagi peserta didik terutama bagi 

yang sebelumnya tidak pernah terlibat secara khusus.  
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1) Perpustakaan sebagai Pusat Pengetahuan, Mendekatkan 

Peserta Didik kepada Buku 

 

Perpustakaan di Labschool diciptakan dan terus diperbarui 

dengan tujuan bukan hanya sebagai penunjang, tetapi lebih 

sebagai pusat pengetahuan dan belajar. Di dalam pusat 

pengetahuan dan belajar ini, peserta didik dikenalkan pada 

buku dan beragam genre bacaan. Di perpustakaan, pemanfaatan 

bacaan tidak hanya secara spesifik untuk mata pelajaran Bahasa 

(Bahasa Indonesia dan Inggris) tetapi juga untuk mata pelajaran 

lain, yang secara keseluruhan menggunakan perpustakaan 

sebagai sumber belajar, paling tidak sebagai orientasi awal 

untuk mengenalkan dan segmentasi bacaan non buku ajar.  

 

Sebagai pusat sumber belajar, layanan perpustakaan tidak hanya 

sebatas pada aktivitas membaca dan meminjam buku, tetapi 

lebih dari itu yaitu sebagai area aktif untuk aktivitas diskusi dan 

hal-hal terkait literasi dilakukan. Sebagai area literasi, 

perpustakaan dapat dimanfaatkan sebagai area pamer karya 

peserta didik (karya ilmiah, prosa dan fiksi), peluncuran buku, 

pemutaran film di area studio mini, akses terhadap jurnal 

digital, serta diskusi ilmiah yang dilaksanakan oleh klub 

peminatan (klub buku atau film).  
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Pelayanan koleksi perpustakaan dilakukan oleh tenaga ahli: 

pustakawan ataupun tenaga kepustakaan terlatih yang secara 

khusus memahami peran dan fungsi perpustakaan. Pendidik 

dapat pula secara mandiri ataupun meminta bantuan 

pustakawan dan tenaga kepustakaan untuk mengarahkan atau 

melakukan orientasi serta melakukan pendampingan untuk 

peserta didik terkait kebutuhan kepustakaan. Secara berkala, 

Pendidik dapat pula mengajukan judul-judul buku ataupun 

media lain seperti film yang dianggap perlu dan penting sebagai 

sumber belajar.  

 

Di luar dari kepentingan belajar, perpustakaan dapat diakses 

secara bebas namun terkendali oleh peserta didik sebagai tempat 

jeda dan penyaluran keminatan dalam membaca buku. Selain 

itu, desain dan tata letak perpustakaan sedemikian rupa 

dirancang bukan hanya mempertimbangkan aspek keindahan 

interior, tetapi juga memerhatikan kelengkapan koleksi serta 

kenyamanan layanan dan iklim ruang sebagai sumber belajar.  
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2) Laboratorium Bahasa: Kemahiran Berbahasa, 

Produktivitas Karya Tulis 

 

Laboratorium Bahasa, sesuai peruntukan utamanya merupakan 

ruang dengan perangkat komputer yang dilengkapi jaringan 

internet serta fungsi lain terkait pengembangan bidang bahasa. 

Di ruangan ini, secara terjadwal dan koordinatif antar Pendidik 

tiap mata pelajaran Bahasa untuk dapat memanfaatkan fasilitas 

dalam mencapai hasil belajar dalam level lanjut.  

 

Tidak hanya dalam level pemahaman terhadap teks, 

pemanfaatan Laboratorium Bahasa juga berorientasi pada 

produk. Artinya, keberadaan Laboratorium digunakan 

sepenuhnya untuk menghasilkan karya peserta didik yang tidak 

hanya produktif, tapi juga bermutu. Atas tujuan itu, aplikasi 

tambahan sebagai standar yang perlu ada adalah aplikasi 

pemrosesan kata, pemroses gambar digital, desain, dan tata letak 

buku.  

 

Pengembangan bidang bahasa tidak hanya terkait dengan 

bidang kemahiran berbahasa (Membaca, Menyimak, Berbicara 

dan Menulis), tetapi juga dapat terkait dengan pemanfaatan 

fasilitas untuk memenuhi target penilaian produk. Produk yang 
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dimaksud misal berupa: rekaman audio, gambar digital berupa 

poster, selebaran, karya tulis ilmiah, prosa, fiksi, naskah drama, 

majalah, serta laporan-laporan praktikum.  

 

Laboratorium Bahasa juga dapat dijadikan sebagai area 

keminatan bidang bahasa. Keminatan itu bisa merupakan 

ekstrakurikuler semisal: Jurnalistik, Majalah Sekolah, Majalah 

Daring Sekolah, Klub Debat, dan Penyiaran. Selain itu, secara 

fungsional dapat pula dialihfungsi sebagai fasilitas dengan 

peran penunjang Ujian Berbasis Komputer atau Ujian Berbasis 

Internet atau pengerjaan tugas dengan maksud pengurangan 

penggunaan kertas (papperless)  melalui pemanfaatan fasilitas 

surat elektronik atau cloud file system. Pemafaatan secara 

maksimal juga dapat menciptakan pembelajaran yang lebih 

modern dan produktif.  

 

3) Laboratorium Komputer: Teknologi Informasi, dan 

Pemanfaatan Media Publikasi Daring 

 

Laboratorium komputer dilengkapi dengan perangkat dengan 

spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang secara 

mumpuni mampu mengakomodasi kebutuhan belajar. 

Perangkat keras berupa ruang penyimpanan data dengan 
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kapasitas besar, dan memori serta prosesor dengan ukuran dan 

kecepatan  yang tinggi sangat dibutuhkan untuk kegiatan 

pembelajaran. Tentu saja, pertimbangan terhadap ketahanan 

produk perlu dipertimbangkan secara serius selain 

pemeliharaan, oleh pendidik TIK ataupun laboran yang 

bertanggungjawab terhadap ruang dan fasilitas Laboratorium 

Komputer.  

 

Untuk menunjang pembelajaran, pada tiap unit komputer 

memerlukan ketersediaan perangkat lunak. Perangkat lunak 

yang dimaksud dapat berupa aplikasi pemrosesan kata, 

pemrosesan gambar dan foto digital, pemrosesan dan editing 

video, aplikasi facetime atau komunikasi jarak jauh misal untuk 

kebutuhan konferensi atau pembelajaran jarak jauh. Selain 

perangkat lunak, tersedianya jaringan internet yang memadai 

memberikan kemungkinan pada peserta didik atau pengguna 

layanan untuk dapat mengakses informasi secara cepat. 

 

Laboratorium komputer sebagai pusat pelayanan teknologi 

informasi dan komunikasi berperan dalam meningkatkan mutu 

pembelajaran dengan memanfaatkan TIK.  Pemanfaatan layanan 

TIK dengan kata lain, didasarkan pada pemetaan kebutuhan 

penggunaan TIK yang disusun berdasarkan skala prioritas tiap 
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mata pelajaran. Dengan kata lain, diperlukan perencanaan dan 

pemetaan yang tepat guna agar TIK dapat secara maksimal 

dimanfaatkan demi meningkatkan mutu pembelajaran. 

Beberapa kebutuhan  mata pelajaran yang dapat dilayani oleh 

TIK misal: penggunaan aplikasi pemrosesan kata untuk 

membuat laporan praktikum, laporan perjalanan, laporan ilmiah 

lain, pembuatan design produk, pemrosesan gambar digital 

untuk mata pelajaran seni rupa,  pembuatan laporan dan editing 

video, unggah konten youtube, pembuatan media presentasi, 

pembuatan dan desain poster, pengetikan naskah prosa dan fiksi 

serta penataan letak hingga menjadi buku, pencarian sumber 

digital, literasi, blog menulis, pembuatan media daring dan 

sebagainya.  

 

Laboratorium komputer juga dapat dimanfaatkan sebagai 

fasilitas pendukung.   Selain sebagai tempat untuk aktivitas 

keminatan dan keberbakatan dalam bidang TIK, Pelaksanaan 

Ujian Berbasis Komputer, Ujian Berbasis Daring, Pengisian 

Angket Keminatan secara klasikal, Pengisian Data Diri terkait 

profesi pendidik atau Data Pokok Pendidikan, pelatihan 

penggunaan TIK untuk pembelajaran misalnya adalah contoh 

dalam pemanfaatan TIK. Hal paling pokok lain adalah 
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mengurangi penggunaan kertas (papperless) dalam 

pembelajaran.  

 

4) Laboratorium IPA: Berlaku seperti ilmuwan, penerapan 

dasar-dasar penelitian ilmiah dalam bidang fisika dan 

Biologi 

 

Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam sebagai penunjang 

kegiatan pembelajaran bidang akademik selain sebagai sarana 

belajar dalam bentuk praktikum, juga memuat penguatan 

terhadap karakter peserta didik untuk berlaku dan bersikap 

sebagai ilmuan pengetahuan alam. Nilai-nilai ilmiah, 

kecermatan dalam pengamatan, rasa ingin tahu, dan ketepatan 

pelaporan secara objektif adalah hal-hal yang dapat ditanamkan 

dalam kegiatan di laboratorium. Melalui aktivitas di 

Laboratorium, peserta didik juga dikenalkan pada perkakas-

perkakas dasar dalam bidang ilmu alam. Penggunaan terhadap 

perkakas itu juga dapat memberikan pembiasaan pada diri 

peserta didik sekaligus menghasilkan pembelajaran yang lebih 

diarahkan pada kecintaan terhadap ilmu, dan di saat yang sama 

menghasilkan pembelajaran yang lebih bermakna dan aplikatif. 
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Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam dapat dibedakan sebagai 

laboratorium IPA Biologi, IPA Kimia dan IPA Fisika, atau secara 

fungsional dapat digunakan untuk beberapa ranah sekaligus. 

Kelengkapan kebutuhan prasarana dan alat praktik atau peraga 

disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. Melalui pendidik 

sebagai fasilitator dan Laboran sebagai operator sekaligus 

asistensi, kegiatan di laboratorium dilaksanakan sesuai dengan 

prosedur yang memerhatikan keselamatan sekaligus terkait 

dengan perawatan prasarana. 

 

Laboratorium juga dapat menjadi tempat untuk aktualisasi 

keberbakatan dan keminatan. Di Laboratorium, Peserta didik 

dapat membentuk suatu klub dalam bakat dan minat yang sama. 

Klub ini juga dapat dibentuk oleh pendidik dengan 

memerhatikan kecenderungan pada peserta didik-peserta didik 

yang secara khusus perlu diakomodasi karena keterbatasan 

layanan di waktu pembelajaran reguler. Pendampingan dengan 

tenaga ahli tambahan selain pendidik akan memberikan peluang 

dan kemungkinan kegiatan di klub dapat lebih terarah dan 

dapat juga diarahkan sebagai ajang aktualisasi ilmu baik berupa 

perlombaan, maupun pameran hasil riset.  
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5) Laboratorium Ruang Tanam Hijau: Urban Farming School 

pembelajaran penghijauan lingkungan dan ketahanan 

pangan 

 

Green House atau Laboratorium Rumah Tanam Hijau secara 

umum masih secara terpadu terkait dengan fasilitas penunjang 

Pembelajaran IPA. Meskipun demikian, peran Laboratorium 

Rumah Tanam Hijau dapat diarahkan pada program-program 

yang terkait dengan lingkungan hidup, dan terkait dengan 

budidaya tanaman yang bernilai guna. Nilai guna yang 

dimaksud misal terkait dengan pembibitan pohon penyangga 

dalam rangka misi penghijauan hutan, tanaman yang bernilai 

sebagai alternatif pengobatan, ataupun tanaman pangan. 

 

Sebagai sekolah yang sebagian besar terletak di perkotaan, 

Laboratorium Rumah Tanam Hijau juga dapat diarahkan 

sebagai program khusus yang terkait dengan pertanian urban. 

Dalam pertanian urban peserta didik diarahkan untuk memiliki 

kecakapan dasar terkait memanfaatkan ruang yang terbatas 

untuk membudidayakan tanaman pangan. Pola budidaya tanam 

dapat terdiri dari berbagai opsi misal, menggunakan pot tanam 

(konvensional), ataupun dengan metode tanam khusus seperti 

hidroponik dan aquaponik. Dalam aktivitas tersebut, peserta didik 
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melalui fasilitasi pendidik (Mapel IPA Biologi) secara terus 

menerus melaksanakan program. Tentu saja pengemasan 

program semisal dengan program "makan dari hasil kebunku", 

"pasar sayur sehat", "hari salad" dan ragam program terkait 

dengan pangan ini akan menjadi daya tarik dan nilai lebih 

program.  

 

Pemanfaatan Laboratorium Rumah Tanam Hijau selain pada 

sayuran pangan, dapat pula mengembangkan hewan ternak. 

Metode peternakan ikan air tawar, misal dapat menjadi 

alternatif untuk memberikan kecakapan dasar peserta didik 

dalam bidang ketahanan pangan. Tentu saja, pendidik sebagai 

fasilitator perlu pula kecakapan dasar dalam bidang terkait. 

Dengan kata lain, Laboratorium Rumah Tanam Hijau tidak 

hanya berperan sebagai area tanam tumbuhan yang terkait 

dengan materi pelajaran secara khusus tetapi juga dapat 

dikembangkan sebagai pembekalan keterampilan dasar peserta 

didik sebagai bekal untuk menjadi bagian dari masyarakat yang 

memiliki ketahanan pangan.  
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6) Ruang Pertunjukan dan Teater, Apresiasi dan Aplikasi 

Seni Pertunjukan dan Seni Peran 

 

Ruang pertunjukan seni dan teater dalam pengembangan 

program pendidikan bidang akademik dan kesiswaan dapat 

diposisikan sebagai bidang strategis untuk pengembangan 

kreativitas seni. Ragam seni pertunjukan semisal tari dan drama, 

tidak hanya berkaitan dengan penilaian hasil belajar berbasis 

proyek pada mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia atau 

Inggris, tetapi juga menjadi ruang kreasi bidang pengembangan 

keminatan dan keberbakatan di bidang seni pertunjukan. Pada 

bidang ini, aspek diri terkait pemahaman serta aplikasi terhadap 

seni sastra drama digelar sesuai dengan perencanaan produksi 

pertunjukan.  

 

Pembekalan peserta didik dengan pengalaman produksi 

pertunjukan secara langsung dapat menciptakan berbagai hal 

positif. Tidak hanya terkait dengan perencanaan yang matang 

dan dikelola dengan standar-standar produksi dan pelaksanaan 

gelaran acara, serta persiapan pertunjukan latihan yang serius 

dan melibatkan seluruh peserta didik secara aktif sesuai bidang-

bidang dalam produksi ditambah pembimbingan praktisi teater 

misal secara tidak langsung juga menjadi bekal bagi diri peserta 
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didik di masa yang akan datang. Nilai-nilai karakter yang 

dibangun dalam kegiatan pertunjukan dan aspek psikologis 

terkait keberanian diri dan kecintaan terhadap sastra juga dapat 

menjadi bekal yang penting dalam pembentukan karakter 

peserta didik.  

 

Ruang pertunjukan dikondisikan sedemikian rupa dan 

diupayakan memenuhi standar-standar minimum kebutuhan 

pertunjukan. Dalam pemenuhannya, ruang auditorium atau 

aula dapat dialih fungsi dengan mempertimbangkan berbagai 

kelayakan. Memastikan adanya pemenuhan kebutuhan standar 

pertunjukan seperti pengondisian panggung, tata cahaya, tata 

suara dan komponen pelengkap lain secara langsung dapat 

menjadikan mutu pertunjukan yang disajikan oleh peserta didik 

dapat lebih maksimal, serius dan bernilai pertunjukan yang baik 

alih-alih menggunakan ruang kelas atau auditorium tanpa 

pengondisian khusus.  

 

7) Studio Seni Musik 

 

Studio Seni Musik berfungsi secara akomodatif tidak hanya 

sebagai sarana penunjang mata pelajaran seni musik, tetapi juga 

bagi peserta didik yang memiliki bakat dan minat dalam 
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pengembangan seni musik.  Keberadaan ruang seni musik 

sebagai studio perlu ditunjang oleh kelengkapan instrumen 

sebagai perangkat dasar, kelayakan ruangan yang memenuhi 

prasyarat akustik ruang yang baik dengan dinding kedap dan 

terawat baik kebersihan maupun kelayakan instrumen. Tidak 

hanya itu, dilengkapinya studio musik dengan papan pamer 

dengan pendekatan biografi terkait musisi-musisi legendaris 

dan nobelis baik internasional maupun musisi Indonesia, serta 

ruang sederhana yang menampilkan koleksi-koleksi musik atau 

literatur terkait bidang musik di perpustakaan mini di dalam 

atau area studio musik secara tidak langsung akan menciptakan 

situasi yang mengundang.  

 

Keberadaan studio musik di sekolah memberikan peluang 

kepada peserta didik selain dalam rangka pemenuhan penilaian 

hasil belajar berbasis performasi, juga secara khusus menjadi 

motivasi dan pengalaman aktual peserta didik untuk mencoba 

dan memainkan instrumen. Tujuannya jelas, selain 

mendekatkan dan aktualisasi keberbakatan dan keminatan, 

pembelajaran dapat lebih terkondisikan untuk lebih 

"mengundang" terutama bagi peserta didik yang baru, untuk 

kemudian menaruh minat dalam mengembangkan diri di 

bidang musik. 
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Dalam pengelolaan studio musik, selain melibatkan pendidik 

mata pelajaran seni musik, juga secara koordinatif dalam aspek 

perawatan dan pengadaan bersama dengan wakil kepala 

sekolah bidang sumber daya. Mutu dan keberlangsungan alat 

perlu diperhatikan secara saksama agar tidak terjadi kendala 

dalam penggunaan. Penggunaan ruang studio dapat pula 

digunakan sebagai after school program. Untuk kebutuhan itu 

diperlukan penjadwalan dan sistem penggunaan ruang agar 

peserta didik secara disiplin memerhatikan aturan-aturan 

penggunaan studio dan fasilitas di dalamnya.  

 

8) Studio Seni Rupa 

 

Sebagai fasilitas belajar, studio seni rupa dapat diposisikan 

sebagai studio lukis dan studio pameran dalam skala kecil. 

Pengondisian ruang studio seni rupa yang ditunjang dengan 

area standar praktik melukis dan pencahayaan yang memadai 

dapat secara langsung menjadikan kegiatan praktik melukis 

dalam situasi yang lebih kondusif. Tidak hanya itu studio seni 

rupa juga dapat dilengkapi dengan ornamen-ornamen ataupun 

papan pamer terkait biografi pelukis atau perupa secara umum, 

serta berbagai macam literatur yang tertata sebagai 
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perpustakaan mini yang memuat khazanah seni rupa dunia dan 

Indonesia.  

 

Tidak hanya sebagai studio untuk melukis, kegiatan dalam 

ranah rupa lain juga dapat dilakukan di dalam studio. Patung, 

Kriya, Keramik, dan ragam Pop Art misal menjadi bidang-

bidang baru yang dikenalkan ataupun dijadikan sebagai materi 

khusus untuk mengembangkan pengetahuan dan pengalaman 

seni peserta didik. Dalam tujuan itulah peran pendidikan mata 

pelajaran seni rupa sedemikian mungkin dapat menghadirkan 

tawaran-tawaran kreatif bagi peserta didik.  

 

Tidak hanya itu, situasi di sekitar studio juga dikondisikan 

untuk senada dan selaras dengan spirit pembangunan minat 

seni itu sendiri. Dinding pamer yang menampilkan beragam 

karya peserta didik yang terseleksi di dalam ataupun di sekitar 

studio dengan cara yang tepat dan memerhatikan estetika serta 

kelayakan bidang pamer juga mendukung untuk penciptaan 

suasa yang bernilai seni.  

 

Kondisi tersebut secara tidak langsung dengan didukung oleh 

program-program unggulan serupa pameran karya peserta 

didik, lelang karya peserta didik, diskusi seni rupa dan lain 
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sebagainya dapat membentuk iklim yang sangat kondusif agar 

peserta didik dapat mencintai seni. Studio Seni Rupa dengan 

demikian tidak hanya dihadirkan sebagai ruang belajar tetapi 

juga muncul sebagai pusat belajar bidang seni rupa di mana 

bakat-bakat peserta didik dan kecakapan istimewa dapat 

muncul dan diapresiasi dengan baik.  

 

9) Ruang Panel, Konferensi dan Diskusi  

 

Ruang panel, Konferensi dan Diskusi adalah ruangan yang 

dikondisikan untuk kepentingan peningkatan kemahiran 

peserta didik dalam: retorika, publik speaking, diskusi publik, 

presentasi produk, simulasi diskusi dalam sistem panel, dan 

sebagainya. Peserta didik di ruang tersebut berdiskusi dalam 

berbagai sudut pandang pengetahuan ataupun terkait dengan 

topik-topik tertentu. Topik ini bisa didasarkan pada target dan 

capaian belajar sesuai mata pelajaran atau berdasarkan 

kepentingan pembinaan kegiatan kesiswaan. 

 

Dalam ruangan ini properti ruangan dirancang selain 

memerhatikan aspek kelengkapan juga memerhatikan 

ketepatgunaan. Properti seperti: Meja, Kursi, Pengeras Suara, 

Area Pembicara, Panel Presentasi, Proyektor dan tata letak 
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dikondisikan untuk menciptakan situasi formal atau semi 

formal. Pengondisian yang secara efektif meningkatkan minat 

peserta didik dalam mendengarkan ceramah ilmiah, diskusi, 

screening film, telekonferensi, presentasi produk, ataupun 

simulasi terkait persidangan dan konferensi internasional yang 

dilengkapi dengan akses internet.  

 

Dalam Pengembangan program pendidikan bidang akademik 

penggunaan ruangan ditautkan dengan pengembangan topik 

mata pelajaran. Pemilihan topik didasarkan pada capaian dan 

target topik dalam pembahasan terkait mata pelajaran atau 

untuk kepentingan lain yang bernilai pembelajaran. Pemilihan 

topik dan bentuk diskusi semisal pada pembelajaran kooperatif 

atau pembelajaran berbasis proyek yang mengharuskan peserta 

didik mempresentasikan produk atau karya akhir dalam 

simulasi pengembangan bisnis dalam skema role play. Contoh 

lain yang dapat dilakukan dalam pembelajaran misalkan 

diterapkan dalam panel  di mana peserta didik mewakili 

delegasi tiap negara untuk membicarakan satu topik tertentu 

sebagai simulasi sidang pertemuan antar bangsa.  

 

Penggunaan ruangan panel dengan kata lain membuat 

pembelajaran dapat lebih bermakna. Pembelajaran juga 
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disajikan dalam bentuk yang lebih kontekstual dan memberikan 

nilai tambah berupa perencanaan diri sebagai panel dengan 

konsep yang terencana dan dipersiapkan. Hal tersebut juga 

sebagai bagian dari mempersiapkan peserta didik dalam 

keberlanjutan baik dalam jenjang pendidikan formal lanjutan 

atau kiprah sebagai bagian dari anggota masyarakat.  

 

10) Dapur Kreatif: Kreasi dan Inovasi Sajian dengan 

Perspektif Bisnis dan Wirausaha 

 

Dapur kreatif merupakan area di sekitar sekolah baik dalam 

ataupun luar ruangan yang memfasilitasi kegiatan belajar dalam 

peningkatan kemahiran tata boga. Tata boga di sini lebih 

merupakan pembekalan keterampilan dasar dan kecakapan 

dalam mempertimbangkan asupan pangan yang memenuhi 

nilai gizi dan nilai kreativitas dalam rangka menumbuh dan 

kembangkan visi kreatif dan visi bisnis.  

 

Area dapur kreatif dilengkapi dengan berbagai hal. Fasilitas 

standar: Area meja memasak, dan area cuci piring dengan 

sirkulasi udara yang terbuka dan terminal listrik serta 

memerhatikan ketersediaan fasilitas kebersihan dan higienis 

(tong sampah tertutup yang dibedakan sampah organik dan 
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anorganik serta alat pembasmi lalat yang terpasang di sudut 

ruangan). Adapun alat-alat pelengkap berupa dan alat-alat 

memasak standar dapat disediakan atau dibawa secara mandiri 

oleh peserta didik.  

 

Secara khusus, penggunaan area dapur kreatif terkait dengan 

mata pelajaran yang bukan hanya prakarya atau ekonomi 

kreatif, tapi juga secara kolaboratif dapat terkait dengan mata 

pelajaran lain. Mata pelajaran yang dapat secara koordinatif 

saling terkait misal dalam topik "inovasi masakan tradisi". 

Dalam pembelajaran kooperatif topik belajar tersebut secara 

langsung terkait dengan prakarya, namun secara tidak langsung 

dapat dikembangkan untuk mempertimbangkan aspek ekonomi 

dalam teknik pemasaran, pengiklanan dan penyusunan 

proposal bisnis, dalam bidang seni hal tersebut dengan 

keterampilan desain produk yang mencakup design: kemasan, 

leaflet, brosur, iklan, logo dan konsep toko/arsitek ruang. Selain 

itu juga terkait dengan mata pelajaran Bahasa (Indonesia atau 

Inggris) terkait memahami teks ekspositoris menyajikan suatu 

makanan, kemahiran lisan presentasi produk dan penulisan 

slogan.  
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Hal lain yang paling penting untuk diperhatikan dalam kegiatan 

di dapur kreatif adalah nilai dan filosofi dari penyajian makanan 

itu sendiri. Dalam nilai makanan, peserta didik dibimbing untuk 

memahami bagaimana suatu makanan bernilai gizi yang 

seimbang dan secara khusus ditanamkan nilai-nilai kepedulian 

terhadap mutu makanan dan kesehatan diri. Sedangkan dalam 

penyajian makanan, peserta didik tidak hanya diajarkan untuk 

memasak sesuai tahapan tapi lebih dari itu yaitu mampu 

menghayati memasak sebagai bagian dari kegiatan kreatif dan 

lebih sebagai seni memasak.  

 

11) Pusat Kegiatan Olahraga (Sport Centre) 

 

Di tengah jadwal kegiatan akademik yang padat, kegiatan 

berolahraga selain sebagai mata pelajaran, dapat pula 

diposisikan sebagai alternatif peserta didik dalam beraktivitas 

luar ruangan yang bersifat rekreatif. Kegiatan peserta didik 

selain terkait berbagai topik dalam mata pelajaran pendidikan 

jasmani, olahraga dan kesehatan, juga terkait dengan fasilitasi 

terhadap hobi dan memberikan alternatif-alternatif terkait 

dengan cabang olah raga tertentu. Sebagai mata pelajaran yang 

bersifat rekreatif, peserta didik diarahkan untuk secara leluasa 

bergerak dan menjalani aktivitas olahraga sebagai bagian dari, 
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penyegaran, kesenangan dan keluar dari rutinitas dan jadwal 

pembelajaran yang padat.  

 

Atas dasar tersebut, Pusat Kegiatan Olahraga selain sarana 

prasarana yang besar seperti Lapangan Basket, Lapangan 

Sepakbola mini, Kolam Renang, Lapangan Bulu Tangkis area 

dalam ruangan untuk senam misal, juga dilengkapi dengan 

fasilitas rekreatif yang tidak terkait secara langsung dengan 

topik dalam mata pelajaran PJOK. Fasilitas semacam area samsak 

portable, tenis meja, mini ring basket, pull up area, ragam 

permainan ketangkasan (bisa berasal dari khazanah tradisi), 

penyediaan papan catur, fasilitas kebugaran dan sebagainya 

diadakan secara kreatif untuk kepentingan rekreatif tersebut, 

selain untuk menyiasati keterbatasan lahan.  

 

Khusus untuk area dalam ruang, dapat dilengkapi dengan 

fasilitas penunjang lain misal proyektor dan pengeras suara 

sebagai sarana untuk menayangkan suplemen atau dalam 

rangka memberikan konteks, mata pelajaran berupa film-film 

atau rekaman aktivitas atau terkait dengan tokoh berprestasi 

dan inspiratif dalam bidang olah raga. Di sekitar dinding 

ruangan dapat pula dipasang tokoh-tokoh olahragawan 

Indonesia atau dunia dengan biografi atau kutipan motivasi 
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terkait diri. Hal lain yang dapat disertakan misal berupa pojok 

baca berupa lemari buku terkait bidang olahraga dan ragam 

koleksi film olahraga.  

 

Penggunaan fasilitas olahraga tidak hanya memerhatikan 

kepentingan menyiasati keterbatasan lahan tetapi juga terkait 

dengan penggunaan secara bersama fasilitas yang ada dengan 

memerhatikan aksesibilitas antar unit sekolah. Dengan 

demikian, pengondisian dan koordinasi antar pendidik mata 

pelajaran dan wakil kepala sekolah bagian akademik dan 

kesiswaan sedemikian mungkin perlu memerhatikan koordinasi 

yang komunikatif satu antara satu unit sekolah dengan unit lain 

terkait pemanfaatan fasilitas yang didasarkan pada kebutuhan 

bersama penggunaan fasilitas didasarkan pada keterbatasan itu.  

 

Adapun pengajuan barang habis pakai atau pengadaan baru 

juga dipertimbangkan pada kebutuhan dasar pemenuhan target 

belajar dan kebutuhan rekreatif itu. Sedangkan dalam hal 

pemeliharaan dapat dilakukan secara bersama di bawah 

koordinasi dan pendataan wakil kepala sekolah bidang sumber 

daya yang memenuhi kebutuhan berdasarkan ajuan dari 

pendidik mata pelajaran dan secara koordinatif dirancang 

dengan mempertimbangkan kebutuhan unit yang lain.  
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12) Pusat Kegiatan dan Kajian Keagamaan: penguatan aspek 

pengetahuan religi dan sikap religius 

 

Pusat kegiatan dan Kajian Keagamaan sebaik mungkin dapat 

memfasilitasi ragam kepercayaan agama peserta didik. Tidak 

hanya berupa ruang ibadah rutin atau dalam rangka 

pembelajaran, pusat kegiatan dan kajian keagamaan secara 

kolaboratif dengan bagian kesiswaan dan organisasi peserta 

didik bidang keagamaan menyusun rencana program yang 

mewadahi kebutuhan peserta didik dalam bidang keagamaan.  

 

Bagi peserta didik yang muslim, Masjid dapat menjadi pilihan 

yang strategis. Adapun untuk agama Kristen, Hindu dan Budha 

atau Agama Lain disediakan tempat ibadah yang representatif, 

dengan ornamen-ornamen atau simbol terkait agama dan 

kepercayaan. Adapun di setiap tempat, dapat dilaksanakan 

kegiatan-kegiatan keagamaan. Sebagai contoh dapat berupa: 

penyediaan bacaan dan literatur agama, program pembiasaan 

ibadah pagi, program menghafal kitab suci, kegiatan hari suci, 

kegiatan ibadah bersama, dan kegiatan sosial masyarakat yang 

didasarkan pada prinsip-prinsip keluhuran nilai-nilai 

religiositas dan perayaan hari besar agama.  
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Untuk peningkatan program akademik dan kesiswaan, setiap 

peserta didik sesuai dengan agama dan kepercayaan yang 

dianut dipastikan diberikan layanan dan fasilitas serta 

pendampingan akademik dan kesiswaan dari pendidik mata 

pelajaran atau dari OSIS bidang kerohanian. Kegiatan tersebut 

dapat berupa mengarahkan peserta didik pada fasilitas-fasilitas 

yang ada misal dalam praktik langsung di tempat ibadah dan 

dilengkapi dengan berbagai literatur dan tayangan, temuan-

temuan ilmuwan tokoh agamawan, atau berbagai panel dengan 

kutipan-kutipan agung. Selain itu, dengan sarana yang 

disediakan, peserta didik diharapkan mampu meningkatkan 

kapasitas diri dan mempersiapkan peserta didik yang tidak 

hanya dapat menjalankan kegiatan agama sebagai mata 

pelajaran tapi juga sebagai peserta didik yang mencintai Tuhan, 

Nabi dan Rasul, mengimani kitab suci, taat beribadah, serta 

memeluk teguh keyakinan agamanya. Di saat yang sama melalui 

arahan dan bimbingan pendidik, peserta didik juga diberikan 

pemahaman dan pengalaman yang nyata untuk dapat 

menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan nilai-nilai 

kemanusiaan dengan cara menghormati serta mencintai sesama.  
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13) Bioskop Mini: belajar melalui film, menonton, mengkaji 

dan menggemari 

 

Film merupakan salah satu bidang dalam industri hiburan yang 

tidak hanya bernilai estetik, tetapi juga membawa nilai-nilai bagi 

pengembangan karakter diri. Melalui film, peserta didik tidak 

hanya diposisikan sebagai penikmat, tetapi juga sebagai 

pemerhati kritis, dan diposisikan sebagai calon-calon kreator. 

Film juga dapat dijadikan sebagai kegemaran. Melalui kegiatan-

kegiatan yang terkait dengan film itu peserta didik akan masuk 

lebih mendalam pada seni dan kreativitas penciptaan, serta 

nilai-nilai luhur yang ditawarkan oleh berbagai macam film.  

 

Dalam ranah akademik, studio film diperlukan untuk membuat 

pembelajaran lebih bermakna dan kreatif. Pendidik 

menggunakan film untuk kepentingan pembelajaran. Meskipun 

demikian, seleksi material film tentu perlu menjadi 

pertimbangan utama. Selain dapat memilih film-film yang telah 

meraih penghargaan, film-film dapat diarahkan secara langsung 

dalam pembelajaran terkait karakter diri dan membuka 

pandangan peserta didik terhadap berbagai macam realitas yang 

terjadi di luar sana. Untuk kepentingan itu, genre, nilai, mutu 

film, kelaikan usia tonton menjadi pertimbangan utama. Khusus 
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untuk pembelajaran dapat pula menggunakan tayangan yang 

bernilai sesuai tema, pun dapat memilih ragam film 

dokumenter.  

 

Studio film yang dimaksud untuk memenuhi kepentingan itu 

tentu perlu memenuhi beberapa kriteria standar. Selain ruangan 

dengan, pencahayaan yang  gelap dan mendukung pemutaran, 

layar pun perlu perangkat audio serta kenyamanan area 

menonton. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah 

kapasitas ruang tonton yang menyesuaikan dengan jumlah 

peserta didik. Untuk kelas kecil dapat menggunakan fasilitas 

studio film yang ada di perpustakaan atau ruangan-ruangan di 

sekolah yang dapat dikondisikan untuk kepentingan ini. 

Adapun untuk kepentingan peserta didik yang lebih banyak 

kelas, selain dapat dikondisikan ruangan yang cukup untuk itu 

pun dapat menggunakan ruang-ruang auditorium dengan 

pengondisian audio yang baik.  

 

14) Pusat Hasil Kerajinan Peserta Didik 

 

Pusat Hasil Kerajinan Peserta didik merupakan area pamer, 

galeri sekaligus sebagai area peserta didik belajar untuk menjual 

dan memasarkan produk-produk hasil kerajinannya. Area ini 



   

267 

 

dapat berupa bidang pamer serupa toko ataupun ruangan 

dengan instalasi yang kreatif dan bernilai area pamer atau toko 

kerajinan dengan rak, lemari, bidang pamer, area kasa yang 

memerhatikan unsur tata letak. Melalui area ini, semua produk-

produk karya peserta didik yang dianggap memiliki nilai kreatif 

dan nilai jual baik produk kerajinan maupun produk pangan 

atau karya penerbitan dipamerkan sekaligus dapat dijual. 

Adapun mekanismenya dapat diatur oleh penanggung jawab 

program, pendidik mata pelajaran, ataupun organisasi peserta 

didik bidang dana usaha.  

 

Dalam kepentingan program akademik dan kesiswaan, Pusat 

Hasil Kerajinan Peserta Didik secara langsung merupakan 

wilayah pamer dan jual produk-produk dalam pembelajaran 

berbasis proyek atau produk. Pengemasan hasil kreatif dapat 

dikondisikan sebagai pengembangan tiap Mapel. Sebagai 

contoh, karya-karya buku baik fiksi maupun non fiksi yang 

dipamer dan dijual di pusat kerajinan yang sebelumnya dikemas 

dalam peluncuran karya peserta didik. Contoh lain dapat pula 

memuat berbagai lukisan yang bernilai tinggi untuk tidak hanya 

dipamerkan tapi dapat pula dijual setelah acara pameran lukisan 

berlangsung. Contoh lain dapat merupakan program 

pengembangan lanjutan program wira usaha, dan beragam hasil 



   

268 

 

prakarya, desain, dan produk kreatif lain yang secara selektif 

dijadikan sebagai produk-produk yang dipamerkan dan dijual 

di Pusat Hasil Kerajinan Peserta Didik.  

 

Pusat Hasil Kerajinan Peserta didik, dalam kaitannya dengan 

mempersiapkan peserta didik untuk memiliki kemahiran 

mencipta dan berwirausaha, secara tidak langsung terkait 

dengan pengembangan dan penghargaan terhadap peserta 

didik. Adanya area tersebut apalagi ditambah dengan berbagai 

macam kegiatan pengembangan lanjutan (misal workshop 

branding produk) terkait wira usaha dan penciptaan produk 

kreatif dapat memberikan nilai tambah yang begitu bermakna 

bagi peserta didik. 

 

15) Area Pamer dan Apresiasi Akademik dan Kesiswaan 

 

Area Pamer dan Apresiasi Bidang Akademik dan kesiswaan 

adalah area memorial terkait raihan prestasi akademik dan 

kesiswaan peserta didik. Sebagaimana area memorial, wujudnya 

dapat berupa ruang yang mudah diakses oleh publik ataupun 

terpampang di area-area strategis dengan pengondisian yang 

memerhatikan aspek keindahan peletakan serta sebagai upaya 
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menimbulkan rasa khidmat dan menghargai apa yang telah 

dicapai Peserta didik dalam bidang akademik dan kesiswaan.  

 

Benda-benda memorial yang bisa ditampilkan dapat berupa 

prasasti yang memuat nama-nama Peserta didik lulusan terbaik 

pada tiap angkatan lulusan, foto-foto raihan prestasi, foto-foto, 

plakat, piala, sertifikat, serta hal-hal yang bernilai memorial. 

Benda memorial yang diletakan di area apresiasi melalui 

seremoni singkat ataupun secara khidmat agar kesan keseriusan 

dalam memberikan penghargaan dan rasa bangga peserta didik 

terkait dirinya ataupun sikap penghargaan terhadap peserta 

didik yang berprestasi dapat terbangun dengan baik.  

 

Area tersebut penting bukan hanya sebagai cara menghargai 

capaian, tetapi juga memberikan dorongan yang baik terkait self 

esteem pada diri peserta didik dan pendidik untuk mencapai 

raihan prestasi akademik dan kesiswaan yang sama atau bahkan 

lebih tinggi secara konsisten. Di saat yang sama, publik yang 

tertarik dan berkunjung ke Labschool secara langsung dapat 

melihat ragam capaian prestasi akademik dan kesiswaan 

tersebut sebagai nilai tambah pada Labschool sebagai sekolah 

yang berintegritas sekaligus sebagai sekolah yang apresiatif 

terhadap hasil capaian peserta didik dan pendidiknya.  
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16) Area Bermain dan Aktivitas Jeda 

 

Area Bermain dan Aktivitas Jeda secara langsung tidak 

berhubungan dengan bidang akademik dan lebih terkait dengan 

bidang kesiswaan. Meskipun demikian, area bermain dan 

aktivitas jeda berperan penting dalam menjaga keminatan 

peserta didik dalam kegiatan belajar. Adanya waktu dan sarana 

yang cukup untuk aktivitas bermain atau aktivitas sekedar 

untuk jeda mata pelajaran menjadi salah satu cara yang baik agar 

peserta didik dapat dengan sejenak beristirahat, meregangkan 

tubuh dan pikiran sebelum masuk ke dalam kegiatan 

pembelajaran selanjutnya. 

 

Area bermain yang dimaksud adalah satu lokasi yang 

terintegrasi baik dengan kelas maupun area dekat dengan ruang 

kelas atau bisa juga di area istirahat dengan berbagai fasilitas 

pendukung. Papan catur, area samsak, mini basket, bulu tangkis, 

area permainan tradisi, komputer publik, area perpustakaan 

mini (terkait dengan literasi), permainan olah otak dan strategi, 

area baca dan fasilitas internet, taman bermain dan lain 

sebagainya merupakan area yang penting ada agar peserta didik 

dapat lebih dapat melakukan aktivitas jeda dengan berbagai 

pilihan selain mengobrol dan makan di area kantin. 
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Area bermain dan aktivitas jeda juga memungkinkan 

mendukung paradigma Labschool sebagai sekolah yang 

menyenangkan dan ramah anak. Sebagaimana sekolah yang 

menyenangkan, area bermain dan aktivitas jeda memberikan 

kemungkinan peserta didik untuk dapat dengan lebih bahagia 

dalam menjalankan aktivitas di sekolah. Dalam kaitannya 

dengan bidang akademik, mempersiapkan peserta didik dalam 

kondisi yang tenang dan nyaman dalam belajar dengan 

memberikan kepada mereka kesempatan bermain di tengah-

tengah padatnya kegiatan belajar secara tidak langsung akan 

berpengaruh pada indeks kebahagiaan peserta didik dalam 

mengikuti pembelajaran di Labschool. 

  

17) Dinding Pengetahuan dan Seni 

 

Dinding Pengetahuan dan Seni adalah kegiatan pengembangan 

program akademik dan kesiswaan yang memanfaatkan area 

dinding di sekitar Labschool sebagai media pamer terkait karya 

lukis, desain, kutipan bermakna, dan kreasi rupa dan kerajinan 

lain yang bernilai pamer. Selain itu dinding dapat dimanfaatkan 

sebagai media informasi terkait pengetahuan baik bersifat 

biografi terkait tokoh-tokoh kunci dalam perkembangan ilmu 
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pengetahuan dan teknologi serta bidang-bidang lain, info grafis 

terkait info faktual suatu fenomena atau fakta ilmiah tertentu.  

 

Pemanfaatan dinding sebagai medium pameran memerlukan 

pengondisian produk pamer. Selain mempertimbangkan 

estetika dan keragaman, juga harus dipastikan peletakan karya 

pada dinding terkait dengan mata pelajaran atau bidang ilmu 

yang terpisah berdasarkan area. Sebagai contoh, karya peserta 

didik atau media informasi terkait bidang seni rupa diletakan 

pada dinding kelas atau lorong yang menuju atau di sekitar 

studio seni rupa. Karya-karya berupa kutipan bermakna karya 

sastra, poster pertunjukan yang pernah digelar, poster tokoh 

dramawan atau sastrawan dunia dengan info biografinya 

diletakkan di dinding lorong kelas atau area menuju 

perpustakaan atau ruang pertunjukan. Untuk bidang agama 

misal, karya lukis kaligrafi, lukisan terkait ekspresi religius dan 

poster biografi ilmuwan agama dengan berbagai temuannya 

dipampang pada dinding menuju ruang ibadah. Contoh lain 

misal untuk bidang ilmu alam, temuan-temuan, info grafis 

terkait fenomena alam, biografi tokoh penting dalam ilmu alam 

dipampang pada dinding di sekitar laboratorium atau lorong 

menuju laboratorium.  
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Pengondisian tersebut selain bernilai literasi, juga memiliki 

dampak pemanfaatan lingkungan yang mendukung 

pembelajaran. Pengadaan media pamer dapat merupakan hasil 

dari pembelajaran berbasis proyek ataupun berbasis produk. 

hal-hal yang terkait standar ukuran media pamer, teknik 

pembuatan dan kemasan secara khusus direncanakan pada 

kegiatan pembelajaran. Pengembangan estetika semisal 

penambanhan lampu sorot pada karya-karya yang dianggap 

bermutu dapat menjadi nilai lebih media pamer.  

 

18) Selasar Serbaguna 

 

Selasar serbaguna merupakan area terbuka di bagian gedung 

untuk kepentingan pemberian informasi secara masal, 

pengarahan bidang akademik, dan aktivitas luar kelas. Contoh 

kegiatan yang bisa dilakukan di selasar dapat berupa: praktik 

orasi, melukis objek sekitar, dan pameran karya peserta didik, 

bincang santai dan lain sebagainya. Hal lain yang bisa 

dilaksanakan terkait bidang akademik misalnya berupa area 

berkumpul untuk waktu hening, pemberian informasi klasikal, 

pengarahan sebelum dilaksanakannya Penilaian Tengah/Akhir 

atau Ujian Nasional, Simulasi UNBK, UN dan lain sebagainya, 
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atau tempat dilaksanakannya ujian praktik melukis bersama 

yang dapat menimbulkan kesan kemeriahan.  

 

Pemanfaatan ruang selasar memerlukan perancangan dan 

konsistensi dalam jadwal yang tertata. Wakil kepala sekolah 

bidang akademik dan kesiswaan bersama staf akademik dan 

kesiswaan dapat menjadi area selasar juga sebagai area 

pendampingan klasikal bidang akademik maupun kesiswaan, 

terkait penyampaian info kegiatan akademik atau motivasi diri 

peserta didik terkait peningkatan self esteem dalam bidang 

akademik dan kesiswaan. Penghargaan secara terbuka untuk 

peserta didik yang dianggap peraih prestasi akademik atau 

kesiswaan tertentu dalam rentang waktu perpenilaian semester 

adalah salah satu kegiatan yang dapat dilakukan di selasar.  

 

Untuk aktivitas luar kelas, selasar dapat secara aktif digunakan 

untuk pembelajaran maupun kegiatan kokurikuler seperti 

memasak, melukis lingkungan sekitar, diskusi dan dialog seni 

atau film dan sebagainya. Penggunaan selasar secara aktif untuk 

kegiatan pembelajaran ataupun pengembangan diri peserta 

didik terkait dengan program akademik akan mendatangkan 

situasi yang selain mendatangkan citra aktif dan dinamis juga 

terkait dengan penerapan nilai-nilai diri yang harus dialami dan 



   

275 

 

didapatkan oleh peserta didik.  Selain itu, penggunaan selasar 

sebagai area aktivitas luar kelas terkait mata pelajaran dapat 

memberikan alternatif kegiatan pembelajaran yang menjadikan 

lingkungan sekitar Labschool di luar kelas sebagai area belajar.  

 

19) Sekretariat OSIS 
 
 
Ruang Sekretariat OSIS digunakan sebagai area berkumpul dan 

berkoordinasi dan menjadi basis dalam terselenggaranya 

interaksi antar pengurus OSIS. Sebagai ruang berkumpul tentu 

saja diperlukan perangkat ataupun prasarana yang mendukung 

kerja kesekretariatan selain memerhatikan aspek kerapian dan 

kebersihan, serta kenyamanan. Adanya ruang dapat pula 

memudahkan dalam mekanisme pendampingan dan 

pengawasan. Dalam peran yang lebih jauh, ruang 

kesekretariatan juga menjadi representasi keberadaan pengurus 

OSIS itu sendiri dengan menempatkannya sebagai organisasi 

resmi dan pada ruangan itu pula kegiatan menerima tamu 

undangan dan interaksi atar OSIS satu sekolah dengan sekolah 

lain dapat terbangun lebih maksimal.  
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20) Sekretariat MPK 
 
 
Sebagaimana Ruang Sekretariat OSIS, Ruang Sekretariat MPK 

juga digunakan sebagai area berkumpul dan berkoordinasi dan 

menjadi basis dalam terselenggaranya interaksi antar pengurus 

MPK. Ruang kesekretariatan secara umum berperan dalam 

merancang kegiatan MPK, membicarakan hal-hal yang sesuai 

dengan perencanaan, atau berdiskusi terkait isu ataupun 

masalah yang berkaitan dengan peran dan fungsi MPK. Selain 

ruang diskusi keorganisasian, adanya ruangan dengan fasilitas 

penunjang berdampak besar terhadap terjalinnya komunikasi 

dan pertemanan yang lebih intensif. Serupa dengan keberadaan 

Sekretariat OSIS, sekretariat MPK menjadi representasi bahwa 

Labschool serius dalam memosisikan MPK sebagai organisasi 

resmi peserta didik.  

 

21) Sekretariat Pramuka 
 
Selain memenuhi persyaratan kepanduan, keberadaan 

sekretariat pramuka di Labschool secara khusus berimplikasi 

pada citra kegiatan kepramukaan di Labschool yang bukan 

hanya memenuhi tuntutan kurikulum yang mewajibkan 

kegiatan kepramukaan.  Adanya sekretariat sebagaimana 

organisasi peserta didik yang lain menempatkan Pramuka 
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dalam kondisi yang diakui sebagai organisasi resmi. Tentu 

peran sekretariat berhubungan dengan koordinasi kerja dan 

diskusi yang penting dilakukan selain membangun interkasi 

komunikasi antar anggota. Tidak hanya itu adanya sekretariat 

Pramuka juga memberikan ruang penyimpanan dan perawatan 

barang-barang yang berhubungan dengan kepanduan dan 

ragam bukti prestasi yang telah dicapai oleh ekstrakurikuler 

Pramuka.  

 
22) Sekretariat Rohani Islam (Rohis) 
 

Sekretariat Rohani Islam secara khusus biasanya berada dalam 

kompleks area pelibatan muslim dapat di masjid dengan 

mengambil sisi ruang tertentu di sekitar masjid yang 

dikondisikan sebagai sekretariat. Selain merancang dan 

berdiskusi tentang isu-isu terkait dengan kerohanian Islam, 

melalui sekretariat ini pula gagasan-gagasan mengenai kegiatan 

yang umumnya dilakukan di Islamic center secara sederhana 

dapat digagas dan dilaksanakan.  

 

Orientasi dan Sasaran kegiatan semisal mengadakan kegiatan 

bakti sosial atau ragam kegiatan kemasyarakatan lain, 

penyaluran zakat, donasi, dan kegiatan terkait dengan hari besar 

misal dapat berpusat di sekretariat dan di lingkungan sekitar 
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sekretariat yang masih di dalam wilayah pusat studi dan 

pengembangan kegiatan rohani Islam. Dilengkapi dengan 

berbagai literatur Islam dan akses terhadap beragam informasi 

terkait kegiatan umat muslim di dunia misal adalah salah satu 

hal yang perlu diadakan terkait dengan peningkatan kapasitas 

dan peran organisasi peserta didik dalam bidang kerohanian.  

 

23) Sekretariat POMG 
 

Sekretariat POMG merupakan ruang yang berfungsi sebagai 

tempat koordinasi, konsolidasi ataupun rapat terbatas terkait 

rencana dan program kerja POMG. Selain itu ruang POMG 

dapat pula difungsikan sebagai area komunikasi antar orang tua 

peserta didik, atapun antara orang tua peserta didik dengan 

pihak sekolah. Sebagai representasi dari pemosisian POMG 

yang mengisi peran sebagai mitra, ruang POMG tentu perlu 

dilengkapi dengan berbagai kelengkapan baik yang 

berhubungan dengan struktur organisasi maupun komponen 

lain untuk menciptakan situasi nyaman baik dalam berbincang 

maupun sebagai ruang pertemuan komunikasi nonformal lain. 

Adanya ruang POMG juga memungkinkan terjadinya 

koordinasi tatap muka yang lebih mudah dan kondusif.  
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24) Jaringan Internet Nirkabel 

 

Selain fasilitas laboratorium komputer atau laboratorium bahasa 

yang menyediakan jaringan atau akses internet, area Labschool 

harus terkoneksi penuh dengan internet melalaui jaringan 

nirkabel. Penyediaan wifi tidak hanya digunakan tanpa rencana, 

tapi secara langsung direncanakan dalam kegiatan 

pembelajaran. Tidak hanya melalui jaringan Lan, melalui wifi 

peserta didik dapat mengakses internet dengan lancar dan 

terkendali.  

 

Penyediaan jaringan internet nirkabel dalam kegiatan akademik 

dapat digunakan dalam berbagai hal. Dalam pembelajaran 

berbasis teks dengan topik tertentu, peserta didik melalui arahan 

pendidik dapat diminta secara komprehensif menghimpun 

berbagai informasi di luar dari informasi yang disediakan oleh 

buku teks. Informasi yang dimaksud tidak hanya berupa artikel 

populer, ilmiah ataupun sumber-sumber primer terkait ilmu 

pengetahuan terkait, tapi juga dapat berupa tayangan-tayangan 

bernilai sumber belajar dalam rangka pengembangan literasi. 

Selain itu, penyediaan jaringan internet secara langsung dapat 

dikondisikan dalam teknik evaluasi yang menggunakan fasilitas 

surat elektronik atau cloud file system, sehingga mengurangi 
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penggunaan kertas dalam tugas-tugas atau pencatatan, serta 

meningkatkan interkoneksitas peserta didik dalam belajar.  

 

Penyediaan jaringan internet nirkabel dalam kegiatan 

pembelajaran tidak hanya terkait dengan kapasitas bandwidth, 

pengelolaan proxy, dan keamanan akses terhadap konten-

konten yang tidak layak, tetapi juga kelengkapan saran 

penunjang aktivitas belajar dan kemahiran pendidik dalam 

pemanfaatan teknologi. Peserta didik dapat membawa 

perangkat elektronik non telepon seluler (untuk tingkat dasar 

sesuai aturan tata tertib peserta didik tidak diperkenankan 

membawa) berupa komputer jinjing, dan tablet. Perangkat 

tersebut melalui arahan pendidik dapat dimanfaatkan secara 

maksimal dalam kegiatan pembelajaran. 
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1) Pertanggung Jawaban dan Pelaporan 

Laporan kegiatan atau laporan pertanggungjawaban bagi 

penyelenggara atau panitia menjadi satu kewajiban yang harus 

dilakukan. Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban panitia 

setelah melaksanakan suatu kegiatan. Hal ini harus disampaikan 

kepada pembina atau kepala sekolah atau kepada pihak yang 

memberi tugas. Laporan berupa penggunaan anggaran maupun 

target yang dicapai dari penyelenggaraan kegiatan atau event 

tersebut. 

Berakhirnya suatu kegiatan tidak semata-mata berakhir pula 

tanggung jawab panitia. Semua pihak yang mendukung 

kegiatan tersebut dalam kegiatan berikutnya menunggu laporan 

kegiatan dari panitia. Laporan kegiatan yang memuat capaian 

keberhasilan ataupun evaluasi kekurangan sebuah kegiatan atau 

event menjadi dasar dalam pelaksanaan event selanjutnya. 

Evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan bertujuan 

untuk mengetahui sejauh mana kegiatan tersebut telah 

mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Selain itu, 

evaluasi digunakan untuk mengetahui berbagai kekurangan 

dan kelemahan yang ada sehingga menjadi bahan atau ajang 

koreksi atau perbaikan. Apa pun hasil pelaksanaan kegiatan, 

para sponsor, donatur tetap akan membutuhkan laporan 
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pertanggungjawaban yang disampaikan oleh panitia 

penyelenggara.  

A. Fungsi dan Tujuan Pelaporan 

Adapun fungsi dari laporan pertanggungjawaban adalah: 

1. Bahan menyusun rencana kegiatan berikutnya. 

2. Dasar penentuan kebijakan dan pengarahan 

pimpinan/kepala sekolah. 

3. Mengetahui bagaimana perkembangan dan proses 

peningkatan kegiatan. 

 

Sedangkan tujuan dari pembuatan laporan 

pertanggungjawaban adalah: 

1. Berguna sebagai alat ukur kemampuan panitia dalam 

mengelola kegiatan dan masing-masing seksi berupaya 

mempertanggungjawabkan tugasnya. 

2. Mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan 

panitia sehingga dapat diketahui lebih rinci. 
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3. Digunakan untuk menjelaskan secara detail kegiatan, 

mulai dari prakegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan pasca 

kegiatan. 

4. Upaya memetakan berbagai kendala dan kekurangan 

yang dihadapi oleh seluruh panitia. 

5. Menjadi bahan evaluasi sehingga membuka kesempatan 

untuk mendapatkan berbagai masukan, saran bahkan 

kritik sehingga pada pelaksanaan kegiatan berikutnya 

dapat berjalan lebih baik. 

 

B. Langkah Penyusunan Laporan 

Mengingat pentingnya laporan pertanggungjawaban, 

maka laporan harus dibuat sebaik mungkin. Langkah-

langkah dalam penyusunan laporan 

pertanggungjawaban kegiatan: 

1. Mengumpulkan semua panitia berdasarkan per-seksi 

yang bertujuan untuk memudahkan koordinasi 

dalam tiap seksi tersebut. 

2. Membuat laporan per-seksi, masing-masing seksi 

membuat laporan secara rinci mulai dari laporan 
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keuangan yang telah digunakan, deskripsi tentang 

apa yang telah dilakukan, dan mengumpulkan 

semua lampiran bon atau kuitansi sebagai bukti. 

3. Mengumpulkan masing-masing koordinator tiap 

seksi untuk melakukan evaluasi terhadap semua 

laporan yang masuk. 

4. Membuat rekapitulasi laporan dalam bentuk laporan 

pertanggungjawaban dengan menyusun semua 

laporan pertanggungjawaban per-seksi. Laporan 

berisi tentang deskripsi inti hasil acara tiap seksi, 

laporan keuangan, bukti pengeluaran, dokumentasi, 

dan laporan penting lainnya. 

5. Menjilid laporan pertanggungjawaban tersebut 

sehingga layak untuk diberikan kepada yang 

memiliki kepentingan terhadap laporan 

pertanggungjawaban (pihak sponsor, donatur, atau 

lembaga atau instansi yang mendukung kegiatan). 

6. Membuat ucapan terima kasih yang disertai laporan 

pertanggungjawaban pada pihak yang 

berkepentingan, seperti sponsor atau yang lainnya. 
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C. Format Laporan 

Format penyusunan laporan pertanggungjawaban 

kegiatan di sekolah adalah sebagai berikut: 

Halaman sampul (memuat identitas berkas laporan):  

Judul: Laporan Kegiatan (tuliskan nama kegiatan)  

Institusi: SMP Labschool (tulisan nama sekolah) 

Logo Labschool 

Penanggalan: Bulan dan Tahun Pembuatan 
Laporan 
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BAB  I  : PENDAHULUAN 

a. Latar Belakang 

b. Nama Kegiatan 

c. Maksud dan Tujuan 

BAB II : RENCANA 
KEGIATAN 

a. Rencana Mekanisme Kegiatan 

 1. Waktu, Jadwal, dan 
Tempat Kegiatan 

2. Peserta 

3. Materi dan Narasumber 

4. Fasilitas dan 
perlengkapan kegiatan 

b. Rencana Anggaan Biaya 

1. Rencana Pemasukan 

2. Rencana Pengeluaran 

c. Susunan Panitia 

BAB III : PELAKSANAAN 
KEGIATAN 

a. Mekanisme dan Realisasi 
Kegiatan 

1. Waktu, Jadwal, dan 
Tempat Kegiatan 

2. Peserta 

3. Materi dan Narasumber 

4. Fasilitas dan 
perlengkapan kegiatan 

5. Deskripsi pra dan 
pelaksanaan kegiatan 

b. Realisasi Anggaran Biaya 

1. Pemasukan 

2. Pengeluaran 

BAB IV  : EVALUASI DAN 
HASIL KEGIATAN 

a. Evaluasi Pelaksanaan 
Kegiatan 

1. Faktor Penghambat 

2. Faktor Pendukung 

b. Hal Pelaksanaan Kegiatan 

BAB  V  : PENUTUP 

a. Kesimpulan 
1. Ketercapaian tujuan 

2. Ketercapaian target 

b. Saran  

1. Kondisi menjawab 
realita 

2. Rekomendasi 
pelaksanaan berikutnya 

LAMPIRAN 

a. Susunan kepanitiaan / surat 
tugas 
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b. Dokumentasi 

1. Dokumentasi surat 
menyurat 

2. Absensi 

3. Foto dan video kegiatan 
(memuat logo sponsor) 

c. Bukti pengeluaran dan 
keuangan 

1. Kuitansi/nota asli (cap 
dan stempel) 

2. Faktur 

3. NPWP

 
2) Supervisi Pelaksana dan Pelaksanaan Kegiatan 
Kesiswaan 
 
 
Supervisi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh kepala 

sekolah ataupun jajaran pimpinan terhadap pendidik 

maupun tenaga kependidikan di tiap sekolah Labschool 

dalam bentuk monitoring dan evaluasi. Kegiatan supervisi 

dalam bidang kesiswaan diarahkan untuk secara preventif 

mencegah buruknya performansi pendidik dan Tendik 

dalam melaksanakan berbagai peran dan fungsinya sebagai 

pelaksana kegiatan kesiswaan. Selain itu, kegiatan supervisi 

diarahkan sebagai bagian dari strategi pemantauan dan 

evaluasi terkait performansi, serta sebagai modal dasar dan 

pengetahuan dalam kegiatan pengembangan sumber daya.  

 

Kegiatan supervisi bidang kesiswaan secara khusus terkait 

dengan performansi pendidik dan tenaga kependidikan 
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selain dalam peran utamanya sebagai pendidik yang tidak 

terlepas dalam pembinaan dan pengembangan karakter, 

juga sebagai pelaksanan program kegiatan bidang 

kesiswaan. Adapun secara umum supervisi dilakukan 

terkait dengan posisi pendidik dan tenaga kependidikan 

sebagai pegawai Labschool yang terikat pada aturan-aturan 

kepegawaian yang berlaku di sekitar Labschool.  

 

Kegiatan supervisi dilakukan berdasarkan instrumen 

monitoring dan evaluasi. Secara khusus, dilakukan 

berdasarkan berbagai perangkat penjaminan mutu. Dengan 

kata lain, kegiatan supervisi didasarkan pada upaya 

menciptakan budaya mutu yang merata di seluruh 

Labschool. Adapun sebagai contoh supervisi dilaksanakan 

menggunakan beberapa instrumen sebagai berikut: 

 

Contoh 1 
Instrumen Monitoring Pelaksana dan Pelaksanaan Kegiatan 
Kesiswaan 
Nama Program  Kesiswaan   : 
Waktu dan Tempat Pelaksanaan Program : 
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NO Aspek yang Diamati Belum 
Sesuai 

(1) 

Sesuai 
Sebagian 

(2) 

Sesuai 

 

(3) 

Keterangan 

1 pendidik atau tenaga 
kependidikan 
mendapatkan SK 
Pembagian Tugas 
penanggung jawab 
program kesiswaan dari 
kepala sekolah sesuai 
tahun ajaran terakhir 

    

2 pendidik atau tenaga 
kependidikan 
mendapatkan surat tugas 
sebagai panitia 
pelaksanaan kegiatan 

    

3 pendidik atau tenaga 
kependidikan 
mendapatkan rincian 
tugas sebagai panitia 
pelaksana kegiatan 

    

4 ketua pelaksana atau 
koordinator program 
memahami visi dan misi, 
serta tujuan pelaksanaan 
kegiatan 

    

5 anggota kepanitiaan 
program memahami visi 
dan misi, serta tujuan 
pelaksanaan kegiatan 

    

6 panitia melaksanakan 
kegiatan  sesuai ketetapan 
kalender kesiswaan 

    

7 ada pembagian tupoksi 
yang jelas tiap panitia 
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NO Aspek yang Diamati Belum 
Sesuai 

(1) 

Sesuai 
Sebagian 

(2) 

Sesuai 

 

(3) 

Keterangan 

8 panitia menyusun 
pedoman pelaksanaan 
kegiatan dengan baik 

    

9 panitia melaksanakan 
kegiatan sesuai dengan 
pedoman pelaksanaan 
kegiatan 

    

10  panitia melakukan inovasi 
dan pembaruan dalam 
kegiatan 

    

11 panitia melakukan 
koordinasi dalam 
pelaksanaan kegiatan 

    

12 anggota kepanitiaan 
menjalankan tugas sesuai 
dengan tupoksi 

    

13 keterlibatan peserta didik 
dalam kegiatan seusai 
dengan target dan sasaran 

    

14 peserta didik disediakan 
instrumen untuk 
memberikan respons 
terhadap pelaksanaan 
kegiatan kesiswaan 

    

15 kegiatan atau program 
kesiswaan terdokumentasi 
dalam bentuk foto atau 
video 

    

16 laporan keuangan 
pelaksanaan kegiatan 
terlaporkan dengan baik 
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NO Aspek yang Diamati Belum 
Sesuai 

(1) 

Sesuai 
Sebagian 

(2) 

Sesuai 

 

(3) 

Keterangan 

17 pelaporan dan 
pelaksanaan kegiatan 
berlangsung dengan baik 

    

18 pelaksanaan kegiatan 
tidak mengalami kendala 
teknis 

    

19 ada tindak lanjut 
pelaksanaan kegiatan atau 
program kesiswaan 

    

20 pelaksana kegiatan telah 
melibatkan seluruh 
komponen panitia yang 
bekerja maksimal 

    

 JUMLAH     

 Kriteria 

 Skor Maksimal 20 x 3= 60 

 Nilai (Skor yang diperoleh x 100): skor 
maksimal 

 Amat baik 86 sampai dengan 100 

 Baik 70 sampai dengan 85 

 Kurang Baik Kurang dari 70 
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3) Survei Performansi Layanan Kesiswaan 
 

Survei performansi layanan kesiswaan dapat dilakukan 

dengan melibatkan responden yang secara langsung 

terpaut dengan layanan yang diberikan oleh sekolah secara 

umum, pendidik ataupun tenaga kependidikan bidang 

kesiswaan. Survei performansi tidak hanya berfokus pada 

kepuasan layanan pelanggan, tetapi juga pada aspirasi 

yang diinginkan pelanggan terkait dengan pemenuhan 

layanan kesiswaan di Labschool.  

 

Pelanggan yang dimaksud dalam survei dapat mencakup 

unsur orang tua ataupun peserta didik. Dalam unsur orang 

tua, survei layanan tidak hanya dapat berfokus pada 

layanan yang diberikan oleh lembaga kepada peserta didik 

ataupun orang tua, tapi juga dapat dilakukan dalam rangka 

mengetahui "keterlibatan" orang tua peserta didik dalam 

pelaksanaan program bidang kesiswaan. Adapun dalam 

menetapkan peserta didik sebagai responden dalam survei 

performansi diperlukan pertimbangan dan perumusan 

instrumen yang tepat.  
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Selain terkait dengan pemahaman juga terkait dengan 

respons objektif peserta didik terhadap performansi 

pendidik atau tenaga kependidikan dalam pelaksanaan 

kegiatan kesiswaan. Survei layanan pada peserta didik juga 

dapat secara khusus pada hal-hal tertentu misal perihal: 

respon terhadap penegakan aturan disiplin, respons 

terhadap perilaku pertemanan dan pergaulan di sekolah 

berhubungan dengan tindak kekerasan, respons terhadap 

layanan ekstrakurikuler, atau berdasarkan pada instrumen 

observasi diri peserta didik terkait dengan aktivitas mereka 

di dalam mengikuti kegiatan pengembangan kesiswaan.  

 

Hasil data berdasarkan supervisi dapat diposisikan sebagai 

dasar dalam penetapan indikator capaian kerja. Melalui 

indikator tersebut, evaluasi terhadap kinerja pendidik dan 

tenaga kependidikan terkait dengan pelaksanaan program 

kegiatan bidang kesiswaan dilakukan. Untuk kemudian 

ditetapkan sebagai simpulan dan menjadi dasar dalam 

pengambilan langkah selanjutnya terkait pembinaan, 

pengembangan ataupun pemberian tindakan-tindakan yang 

sesuai dengan capaian kerja tersebut.  
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Pengambilan tindakan dilakukan secara koordinatif dengan 

pihak pengelola dan sedemikian rupa menghindari putusan-

putusan yang keliru dan tidak mampu dipertanggungjawabkan 

secara objektif dan ilmiah.  
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Program unggulan yang dijabarkan berikut merupakan contoh 

yang diambil berdasarkan ragam kegiatan yang selama ini telah 

dikembangkan oleh unit-unit Labschool. Sifat kegiatan sering 

kali juga beririsan secara kolaboratif dan bersifat pengayaan 

sebagai program kokurikuler. Dengan demikian program 

berikut juga tercantum dalam pedoman akademik, sedangkan 

sebagai program kesiswaan, selain bersifat pengembangan 

kokurikuler, secara khusus juga dapat dikembangkan sebagai 

program lanjutan yang dilaksanakan oleh ekstrakurikuler. 

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut, 

 
1) Akomodasi Keberbakatan dan Keminatan 

 

Akomodasi keberbakatan dan keminatan yang terkait dengan 

bidang akademik dan kesiswaan merupakan kegiatan di luar 

pembelajaran reguler baik sebagai ekstrakurikuler maupun 

sebagai pengembangan kokurikuler. Meskipun demikian, 

pendidik melalui pengamatan ataupun instrumen keberbakatan, 

serta pencermatan terhadap capaian prestasi akademik secara 

khusus dapat mendata peserta didik yang memiliki potensi 

untuk pengembangan lanjutan dan memberikan rekomendasi 

baik personal maupun secara langsung menyampaikannya 

melalui wali kelas atau orang tua.  
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Pengembangan lanjutan yang dimaksud dapat berupa 

rekomendasi keikutsertaan dalam ekstrakurikuler yang 

memiliki irisan kebidangan sesuai keunggulan peserta didik 

dalam mata pelajaran, ataupun secara khusus dilakukan 

pembinaan sebagai klub atau komunitas peserta didik dalam 

bidang khusus. Komunitas peserta didik bidang khusus inilah 

yang kemudian menjadi wadah dalam pendampingan, 

penyeleksian, hingga pengiriman untuk berbagai kompetisi baik 

di dalam maupun luar negeri. Klub-klub seperti matematika, 

IPA, Rupa, Musik dan Sastra misal, adalah komunitas yang 

diposisikan sebagai "salon genius".  

 

Untuk mengoptimalkan potensi peserta didik dalam bidang 

khusus tersebut tidak hanya terkait dengan kompetensi, tapi 

juga diarahkan pada penciptaan kegiatan-kegiatan yang 

berhubungan dengan kecakapan mereka. Pameran, ekspedisi, 

studi lanjutan, studi lapangan, pemagangan, adalah hal-hal yang 

terkait dengan pengembangan potensi tersebut. Melalui 

program keberbakatan dan keminatan tersebut, upaya 

pembinaan tetap dapat dilakukan meskipun tidak secara 

menyeluruh dapat dilakukan untuk semua peserta didik dengan 

pertimbangan jumlah. Meskipun demikian, tidak menutup 
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kemungkinan untuk dilakukan seleksi dengan membuka 

peluang sebesar-besarnya bagi peserta didik yang berminat.  

 

2)  Dialog Interaktif 

 

Kegiatan Dialog Interaktif merupakan kegiatan dialog yang 

secara khusus difasilitasi oleh Sekolah dan merupakan bagian 

dari program Bimbingan dan Konseling. Kegiatan Dialog 

interaktif mengacu pada berbagai persoalan yang dirasa penting 

untuk disikapi secara aktual sebagai bagian dari persoalan yang 

benar-benar sedang menjadi tantangan untuk dapat dihadapi 

oleh peserta didik.  

 

Ragam persoalan  sehari-hari yang harus dihadapi remaja 

seperti informasi tentang persoalan seksualitas dini, komunikasi 

dengan orang tua, pengetahuan seputar kesehatan reproduksi 

dan sebagainya yang semuanya merupakan hal yang sangat 

dibutuhkan oleh peserta didik sebagai remaja dalam masa 

perkembangannya. Kegiatan yang dikemas dalam dialog 

interaktif memungkinkan peserta didik dapat lebih bebas dan 

leluasa untuk mengajukan berbagai opini maupun pertanyaan 

seputar masalah remaja. 
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Setelah mengikuti dialog interaktif ini para peserta didik 

diharapkan menjadi pribadi yang lebih memahami dan 

bertanggungjawab terhadap pilihannya. Hal paling pokok, 

peserta didik dapat memahami dirinya sebagai remaja dan 

mampu menjalani masa remaja secara baik dan wajar. Selain itu 

peserta didik diharapkan mampu menjadi remaja yang “sehat” 

yang memahami tata aturan norma, etika maupun kesehatan. 

Hal pokok lain dalam pelaksanaan kegiatan dialog interaktif 

adalah peserta didik mampu berkomunikasi dengan orang lain 

secara efektif, baik dengan orang tua, pendidik, teman; 

Meningkatkan disiplin diri baik di rumah, di sekolah maupun di 

masyarakat; mampu mencapai prestasi yang optimal dan tentu 

saja; terhindar dari pemahaman yang salah tentang persoalan 

seksualitas, pergaulan dan masalah dunia remaja yang lain. 

 

Agar tujuan kegiatan ini tercapai dengan baik, maka dalam 

pelaksanaan membutuhkan tidak hanya pembicara yang tepat, 

tetapi juga waktu penyelenggaraan yang tepat di tengah 

kegiatan belajar mengajar reguler. Pembicara yang dipilih tentu 

selain menguasai bidangnya juga mampu menjalin komunikasi 

yang efektif dengan peserta didik, menghindari stereotype, dan 

kekeliruan-kekeliruan yang bias gender serta memahami "batas" 

penyampaian informasi yang tepat untuk dikonsumsi oleh 
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peserta didik sesuai tahap perkembangannya. 

Kegiatan ini biasanya dilaksanakan setelah tes atau Penilaian 

Tengah Semester dan menjelang pembagian rapor. Adapun 

pihak yang pernah menjadi mitra kerja sama di antaranya 

adalah: 1) Persatuan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), 2) 

Fakultas Psikologi UI, 3) Fakultas Kedokteran UI, 4) Yayasan 

Cinta Anak Bangsa (YCAB), dan 5) ragam Narasumber atau 

Dokter ahli kesehatan reproduksi serta persoalan lainnya.  

 

3) Hari Karier (Career Day) 

 

Setelah tamat SMP peserta didik dihadapkan pada pilihan 

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebagai kelanjutan studi yang 

menentukan langkah dalam meniti karier yang akan diraihnya, 

untuk itu sedini mungkin peserta didik dituntut untuk 

menetapkan cita-cita/karier yang sesuai dengan bakat dan 

kemampuannya sehingga tidak salah dalam memilih program 

studi di SLTA baik di SMK maupun SMA.  

 

Untuk memenuhi kebutuhan itu Bimbingan Konseling SMP 

Labschool Jakarta selain memberikan layanan bimbingan karier 

secara individual maupun klasikal  suatu kegiatan yang disebut 

“Career Day” dengan mendatangkan tokoh-tokoh karier  
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yang berhasil dalam bidangnya untuk membekali dan membina 

wawasan karier peserta didik. Harapannya, peserta didik dapat 

menyadari potensi dirinya dan termotivasi untuk meraih 

prestasi dan karier dengan sebaik-baiknya. 

 

Secara khusus, kegiatan Career Day ini bertujuan agar peserta 

didik: 1) mempunyai atau menambah gambaran tentang suatu 

karier, 2) menyadari dan mengembangkan potensi yang 

dimilikinya, 3) memberikan wawasan sejak dini terkait 

gambaran kariernya, 4) mempunyai kesadaran bahwa suatu 

keberhasilan tidak terlepas dari kegigihan dalam berusaha, dan 

5) mempunyai motivasi yang tinggi untuk meraih prestasi 

maupun karier yang dicita-citakannya. 

 

Materi yang disajikan berpusat pada motivasi diri dan 

ketokohan (biografi). Perjalanan Pribadi tokoh dalam meraih 

kesuksesan, kiat-kiat untuk meraih kesuksesan dan bagaimana 

mengembangkan potensi diri adalah hal pokok yang 

disampaikan dalam kegiatan. Adapun sasaran dalam kegiatan 

ini adalah peserta didik kelas IX (kegiatan ini dilaksanakan di 

SMP Labschool Jakarta) dan memberikan kesempatan pada 

undangan, yaitu SMP terdekat sebagai usaha dalam menjalin 

persahabatan.  
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Beberapa narasumber yang pernah diundang untuk 

memberikan materi dalam kegiatan ini merentang dalam 

berbagai profesi. Di antaranya adalah: Taufiq Ismail 

(Sastrawan), Dewi Motik (Pengusaha), Amien Rais (Politikus), 

Oky Asokawati (Foto Model), Eros Jarot dan Boyke 

(Entertainment dan Ginekolog), Dik Doank (Seniman), Dr. 

Tompi (Dokter), Raditya Dika (Penulis dan Komedian) dan lain 

sebagainya. Adapun pembiayaan kegiatan berdasarkan 

anggaran sekolah, POMG dan mekanisme sponsor ship.  

 

4) Literasi 

Literasi sebagaimana oleh pemerintah diarahkan sebagai 

gerakan yang terintegrasi dengan kurikulum. Sebagai gerakan, 

berbagai macam aktivitas dasar seperti membaca dan ragam 

inisiasi awal membaca diarahkan sebagai proses yang 

dilaksanakan secara berkelanjutan. Masyarakat yang literer 

dianggap sebagai modal untuk bersaing di tingkat global (2017).  

Dalam pengembangan lanjutan kegiatan literasi dapat terpaut 

dengan beragam kegiatan baik terwujud sebagai kesadaran di 

dalam kegiatan intrakurikuler, dikembangkan pada kokurikuler 

dan diberdayakan secara lanjutan melalui kegiatan 
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ekstrakurikuler. Ragam program yang dapat disebutkan sebagai 

berikut: 

a. Karya Tulis Ilmiah 

Program yang secara koordinatif berhubungan dengan 

kemahiran menulis dalam bahasa Indonesia dan 

terpaut dengan mata pelajaran lain sesuai dengan topik 

atau masalah yang dijadikan sebagai pembahasan 

dalam karya tulis. Kegiatan karya tulis mencakup,: 1) 

pembekalan terkait karya tulis, 2) Penulisan, 3) 

Pembimbingan, dan 4) Sidang Karya Tulis. Selain dalam 

bentuk makalah ilmiah, karya tulis dapat berorientasi 

pada pengembangan atau inovasi produk ilmiah dan 

atau disesuaikan dengan bidang-bidang ilmu yang 

ditetapkan dalam panduan pelaksanaan kompetisi 

karya tulis ilmiah tingkat nasional. 
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Tabel 3. Rangkaian Acara Karya Tulis Ilmiah SMP, Sumber: Panduan 

Kesiswaan SMP Labschool Jakarta 2017 

 

Karya tulis ilmiah merupakan suatu tulisan yang 

diperoleh berdasarkan hasil pengamatan, peninjauan, 

dan penelitian dalam bidang tertentu yang disusun 

menurut metode dan sistematika penulisan tertentu 

yang  dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya 

atau keilmiahannya. 
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Karya tulis ilmiah diberikan di kelas VIII atau kelas IX 

sebagai aktualisasi peserta didik dibidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang telah diperolehnya 

selama 1,5 tahun di SMP Labschool. Sistematika tulisan 

diperoleh peserta didik dari pelajaran bahasa Indonesia,  

atau waktu khusus kegiatan pengarahan dan 

pendalaman Karya Tulis Ilmiah, sedangkan kajian 

bahasan meliputi: Ilmu dan teknologi, kesehatan 

masyarakat, sosial budaya, politik nasional dan 

internasional, dan pertahanan keamanan atau 

disesuaikan dengan ragam mata kajian yang ditetapkan 

oleh pemerintah dalam gelaran kompetisi karya ilmiah 

remaja. 

 

Pembimbing pertama karya tulis  dipilih dari pendidik 

yang memiliki latar belakang yang serumpun dengan 

judul karya tulis peserta didik dengan didampingi wali 

kelas sebagai pembimbing ke-2. Ada syarat-syarat 

minimal yang harus dipenuhi peserta didik agar ia 

dapat mengikuti sidang karya tulis ilmiah seperti: 

memahami apa dan bagaimana plagiarisme: tidak copy 

paste hasil karya orang lain, ada buku-buku referensi 

yang mendukung tulisan minimal 5 tahun terakhir, dan  
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minimal melakukan tiga kali bimbingan untuk tiap-tiap 

penguji. Kegiatan karya tulis ilmiah juga dikondisikan 

secara serius melalui kegiatan pendampingan, 

pembimbingan, hingga sidang karya tulis lengkap 

dengan penguji dan tata tertib persidangan.  

 

Di dalam persidangan juga dimungkinkan untuk 

menghadirkan penguji non pendidik dari bidang ilmu 

yang spesifik. Pengondisian tersebut sangat 

berpengaruh pada sikap mental peserta didik yang di 

hari depannya akan menghadapi situasi serupa dalam 

level yang lebih tinggi. Pemberian materi karya tulis 

ilmiah dengan kata lain berhubungan pula dengan 

pembelajaran paradigma pendidikan sepanjang hayat.  

 

b. Presentasi Karya Ilmiah Unggulan 

 

Presentasi ilmiah unggulan merupakan tindaklanjut 

atas kegiatan karya tulis ilmiah. Dalam kegiatan 

presentasi (labs wicara), beberapa karya tulis terbaik 

peserta ditampilkan kepada publik (Orang tua, 

undangan). Kegiatan presentasi dikemas secara 

menarik dan penyampaian materi ditampilkan secara 
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populer dengan mempertimbangkan unsur-unsur 

visual, pencahayaan dan pemanggungan, serta digelar 

di gedung yang representatif. Dalam acara ini juga 

dapat ditampilkan peserta didik yang berbakat khusus 

dalam seni pertunjukan, musik dan tari. Rekaman 

presentasi dapat diunggah melalui official account 

youtube sekolah.  

 

c. Kajian Media dan Teknologi Informasi Digital 

 

Kajian media, Teknologi Informasi Digital merupakan 

kegiatan yang digelar dalam rangka meningkatkan atau 

menciptakan peserta didik yang melek, sadar dan kritis 

terhadap berbagai isu yang berkembang di media, atau 

terkait dengan pemanfaatan teknologi Informasi digital 

yang berorientasi pada penciptaan kreatif. Dalam 

kegiatan ini, acara dikemas sedemikian rupa dengan 

beragam tema dengan berbagai narasumber atau 

entrepreneur muda yang ahli serta berprestasi di bidang 

tersebut. Bukan hanya itu, kegiatan ini dapat pula 

berupa kompetisi kreatif industri digital, film, game, 

aplikasi rintisan, desain serta berbagai hal yang 

berhubungan dengan pemanfaatan TIK.  
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d. Penerbitan Buku Fiksi dan Non Fiksi 

 

Peserta didik dapat diarahkan untuk mengambil peran 

dalam menghasilkan produk tulisan kreatif dengan 

berbagai genre baik fiksi maupun nonfiksi. Untuk 

kategori fiksi peserta didik dapat menghasilkan 

kumpulan cerita, novel, puisi atau naskah lakon. Untuk 

kategori non fiksi peserta didik dapat menghasilkan 

kumpulan esai, opini, feature ataupun ragam lain yang 

bertujuan untuk menghasilkan karya tulisan.  

 

Perancangan proyek buku tersebut selain dapat 

diinisiasi oleh mata pelajaran Bahasa (Indonesia atau 

Inggris), secara koordinatif dapat pula dengan 

pelajaran-pelajaran lain atau melibatkan secara khusus 

tenaga pendidik yang juga berprofesi sebagai penulis 

untuk melakukan pendampingan. Pendampingan yang 

dimaksud dimulai dari perencanaan, penggarapan, dan 

pameran-peluncuran buku. Dalam kegiatan 

peluncuran, sebagaimana dilakukan oleh profesional 

dikemas dalam sajian yang menarik.  
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e. Majalah, Radio, Youtube Channel Sekolah 

 

Media informasi yang dikelola oleh peserta didik, selain 

menjadi wadah dalam mengembangkan potensi 

kepenulisan, secara khusus juga berhubungan dengan 

wawasan keredaksian. Pada majalah, informasi 

kegiatan sekolah, pandangan peserta didik terkait isu 

tertentu, disampaikan melalui tulisan lepas, opini, esai, 

feature, prosa fiksi dan sebagainya. Meskipun tampak 

masih konvensional majalah masih dapat diposisikan 

sebagai media yang merepresentasikan sekolah dan 

penyebarannya dapat dilakukan secara internal.  

 

Pengelolaan majalah sekolah yang dilakukan oleh 

peserta didik sebagai produksi keredaksian secara 

langsung melatih mereka untuk bekerja dalam 

kelompok, aktif, sensitif terhadap isu global serta 

mampu mengaktualisasikan pandangan mereka. 

Sebagaimana majalah, Radio sekolah dalam lingkup 

kecil dapat menjadi media informatif, menghibur dan 

tentu saja memberikan nuansa aktif sebagai jeda 

pelajaran reguler. Adapun Youtube Channel dirancang 

dan dikelola peserta didik melalui mekanisme 
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keredaksian atau oleh ekstrakurikuler khusus melalui 

penciptaan konten yang positif, kreatif serta 

memungkinkan tersiarnya aktivitas positif Labschool 

secara global.  

 

f. Pagelaran Seni Pertunjukan dan Teater 

 

Pagelaran merupakan tahap lanjutan yang terkait 

dengan literasi dalam bentuk aplikasi langsung 

pemahaman peserta didik terhadap ragam seni 

pertunjukan. Seni pertunjukan yang dimaksud dapat 

berupa tarian, musikalisasi puisi, resital, musik tradisi, 

monolog, fragmen drama, drama satu babak, atau jenis 

drama lain yang dipertunjukkan di ruang atau gedung 

yang representatif. Dalam kegiatan pagelaran seni 

pertunjukan dan teater ini, peserta didik tidak hanya 

dibekali dengan pemahaman unsur produksi 

pagelaran, tetapi juga pemahaman yang mumpuni 

terkait seni pertunjukan itu sendiri.  

 

Pada peserta didik SMP misal, pagelaran drama belum 

secara khusus terkait dengan aliran teater tertentu atau 

terkait dengan tokoh dunia dalam aliran teater. 
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Pagelaran seni pertunjukan diarahkan pada 

mengaktualisasikan kecakapan dan keminatan peserta 

didik dalam berbagai bidang yang berbeda pada suatu 

produksi drama. Peserta didik dapat mengurusi 

produksi, manajemen pertunjukan, kehumasan, 

promosi media, pendanaan, penyutradaraan, 

keaktoran, tata: panggung, busana, rias, gerak, musik, 

dan hal-hal lain yang sangat beragam. Melalui 

keterlibatan dalam aktivitas pagelaran  peserta juga 

dilatih untuk mencintai seni, sastra, dan segala 

kesenangan dalam penciptaan kreasi pertunjukan. 

Penyesuaian target tentu perlu dilakukan jika program 

ini dipertuntukan bagi jenjang yang lebih bawah. 

 

g. Studi tematis 

 

Pelibatan peserta didik secara aktif dalam studi terkait 

dengan berbagai tema akan menjadi dasar dalam sikap 

mereka untuk peduli dan terlibat dalam berbagai isu-

isu global. Pengalaman peserta didik pada isu-isu 

tersebut dapat diwujudkan secara langsung dalam kerja 

kolaboratif, kerja berbasis projek, kunjungan, atau 

secara sederhana dapat digelar dalam bentuk seminar. 
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Multikulturalisme, Kesehatan Reproduksi,  misal 

merupakan isu-isu yang terus menjadi tantangan 

manusia di abad 21. Peserta didik, bagaimanapun harus 

siap dan memiliki wawasan yang cukup.  

 

g. Klub buku dan film 

 

Klub baca dan film adalah kelompok khusus peserta 

didik yang dibuat berdasarkan pencermatan terhadap 

keminatan peserta didik dalam buku (dapat diawali 

oleh keminatan terhadap karya sastra), dan film. Dalam 

kelompok ini, peserta didik dapat menyelenggarakan 

diskusi, membaca/menonton film bersama, 

meluncurkan karya bersama atau individu. Pendidik 

dapat menyelenggarakan kegiatan secara formal 

melalui ekstrakurikuler atau menjadi inisiator dalam 

pembentukan kelompok khusus tersebut untuk 

selanjutnya membentuk organisasi yang dilaksanakan 

dari dan untuk peserta didik. Pendidik dan sekolah 

memfasilitasi kegiatan tersebut dan memberikan 

kontribusi lain berupa pendampingan atau pemberian 

saran terkait pengembangan kegiatan.  
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5) Kewirausahaan 

 

Kegiatan wira usaha secara kolaboratif dan integratif terkait 

dengan satu pengembangan lanjutan pembelajaran berbasis 

proyek. Mata pelajaran tertentu misal seni rupa, prakarya, 

ekonomi, dapat menjadi inisiator dalam pengembangan 

kewirausahaan. Bentuk kegiatan dapat berupa pameran usaha, 

kompetisi bidang bisnis, simulasi dan presentasi rancang bisnis, 

serta seminar atau lokakarya bisnis dengan mendatangkan 

pakar terkait pengembangan bisnis, perbankan dan investor. 

Bidang atau lini bisnis yang dikembangkan dapat bervariasi dan 

menyesuaikan dengan tren pasar. Kegiatan kewirausahaan ini 

juga dapat diarahkan pada lini yang spesifik misal terkait 

dengan industri kreatif.  

 

6) Urban Farming School 

 

Sekolah Pertanian Urban merupakan konsep untuk menjadikan 

lokasi-lokasi di sekitar sekolah yang terbatas tetap produktif 

untuk menghasilkan tanaman hasil pangan. Dalam 

pengembangan program ini, kegiatan dapat diinisiasi oleh 

pendidik mata pelajaran IPA atau secara khusus Biologi dan 

Prakarya. Peserta didik dapat secara langsung diberikan 
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pengetahuan terkait Hidroponik, Aeroponik atau penanaman 

menggunakan media tanam lain. Adapun tanaman yang 

dimaksud adalah tanaman-tanaman pangan yang bernilai 

ekonomi, serta yang paling penting mudah dibudidayakan. 

Tanaman seperti letus, kangkung, sawi, selada air, dan lain 

sebagainya dapat menjadi pilihan.  

 

Adapun instalasi media tanam sebagai awal dihasilkan oleh 

peserta didik melalui pembelajaran berbasis proyek. Area 

Rumah Tanam Hijau di sekolah juga dapat dimanfaatkan. 

Budidaya ikan air tawar misal dapat juga menjadi 

pengembangan kegiatan. Selain itu, pengembangan lanjutan 

dalam area Rumah Tanam Hijau di sekolah juga dapat menyasar 

tanaman hias atau tanaman bernilai alternatif obat atau kearifan 

lokal. Tanaman hias seperti bunga anggrek misal dapat menjadi 

pilihan untuk kemudian hasilnya dapat ditindaklanjuti dalam 

program lain misal "Hari makanan sehat dipetik dari kebun 

sendiri", atau penjualan produk-produk hasil tanam.  

 

7) Student Science, dan Math Camp 

 

Kemah pengetahuan alam adalah program pengayaan yang 

dapat dikembangkan oleh mata pelajaran agar peserta didik 
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dapat secara langsung berinteraksi dengan keanekaragaman 

hayati di lingkungan yang asli. Diadakannya kemah 

pengetahuan alam secara tidak langsung dapat diarahkan dalam 

pembinaan karakter peserta didik untuk mencintai alam 

sekaligus menghargai karunia penciptaan. Dalam program ini, 

kegiatan disusun dengan berfokus pada interaksi dan aktivitas 

peserta didik yang "bersentuhan" langsung, melakukan 

penelitian singkat dan sederhana, serta mendapatkan penjelasan 

pakar terkait suatu topik tertentu atau berkaitan langsung 

dengan profesi peneliti bidang ilmu alam.  

 

8) Studi Pendidikan dan Misi Budaya Internasional 

 

Studi pendidikan dan misi budaya internasional adalah kegiatan 

yang dilakukan untuk memberikan wawasan global dan 

pengetahuan baru terkait dunia dalam lingkup internasional. 

Selain itu, memungkinkan peserta didik untuk berinteraksi 

dengan budaya yang baru, serta sebagai misi budaya menjadi 

agen dalam membawa keunggulan produk budaya Indonesia ke 

dunia internasional.  

 

Studi pendidikan juga dapat terkait dengan fokus pada isu-isu 

yang sesuai dengan peserta didik SMP dan yang bersifat 
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meningkatkan wawasan peserta didik melalui pertukaran 

pelajar, home stay, proyek kolaboratif atau wisata pendidikan 

lanjut. Dalam misi budaya, kegiatan dapat berupa mengikuti 

kompetisi. Raihan prestasi internasional tidak hanya berdampak 

positif bagi peningkatan prestasi peserta didik, tapi juga terkait 

dengan citra Labschool dan Indonesia secara luas. Ragam negara 

yang pernah dijajaki oleh Labschool adalah Inggris, Italia, 

Amerika, Kanada, Jepang, Korea Selatan, Australia, Austria, 

Cekoslovakia,  Taiwan, Rusia, Selandia Baru,  

 

9) Hari Budaya Internasional 

 

Learning to Live Together in Diversity, demikian kalimat yang 

senantiasa disematkan sebagai sebuah representasi sikap – sikap 

toleransi, demi tercapainya keharmonisan antar bangsa 

sehingga bisa saling menghormati dan menghargai. Hal ini coba 

dituangkan dalam sebuah kegiatan yang yang dilaksanakan di 

SMP Labschool Kebayoran melalui Labsky International Cultural 

Day dengan format acara berupa sharing budaya di dalam kelas, 

para peserta didik berinteraksi secara langsung dengan para 

native dari berbagai negara seperti Filipina, Norwegia, Italia, 

Jepang, Inggris, Korea Selatan, Australia, Turki dan sebagainya.   
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Sasaran dari kegiatan ini adalah peserta didik kelas tujuh dan 

delapan. Kehadiran native dari berbagai negara tersebut 

menciptakan rasa antusias dan keaktifan peserta didik. Hal itu 

terlihat dalam kegiatan berupa ragam pertanyaan banyak 

seputar adat dan kebiasaan para native yang tentunya cukup 

asing bagi sebagian besar siswa. Acara ini dapat membuka 

jendela ilmu dan wawasan internasional bagi para peserta didik. 

 

10) Orang Tua Menjadi Pendidik Pembelajaran Berbasis 

Profesi 

 

Kegiatan orang tua menjadi pendidik merupakan kegiatan yang 

secara kolaboratif diinisiasi, dirancang dan dilaksanakan sebagai 

kerja sama antara sekolah dengan Persatuan Orang Tua Murid 

dan Guru (POMG). Dalam kegiatan ini, orang tua dengan 

beragam profesi meluangkan waktunya untuk memberikan 

pembelajaran berupa pengenalan profesi ataupun secara khusus 

berkaitan dengan gambaran pencapaian karier. Penting untuk 

menghadirkan ragam profesi serta konsep pemberian materi.  

 

Konsep dan penyampaian materi yang mengundang dengan 

strategi pemodelan "role model" misal akan menghadirkan kesan 

yang kuat. Program Orang Tua Menjadi Pendidik ini secara 
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langsung memberikan gambaran profesi yang dapat dijadikan 

sebagai target oleh peserta didik. Pengembangan lanjutan 

kegiatan dapat diinisiasi dengan pemberian peluang untuk kerja 

magang atau kerja mengisi liburan semester sehingga peserta 

didik mendapatkan pengalaman nyata terkait beragam profesi. 

Ragam profesi yang pernah dihadirkan dimulai dari psikolog, 

pebisnis, teknik industri, pilot, dokter, sineas, konsultan, dan 

lain sebagainya.  

 

11) Pameran Seni Periodik, Kelompok, Homogen 

 

Pameran karya merupakan upaya untuk membawa 

pembelajaran berbasis proyek atau karya peserta didik ke dalam 

tahapan selanjutnya yaitu mengapresiasi sekaligus 

mengenalkan pada publik hasil karya peserta didik. Hasil karya 

yang dipamerkan dapat berupa karya seni rupa, lukisan, patung 

atau instalasi. Untuk peserta didik tingkat SMP, Pengemasan 

kegiatan pameran dilakukan secara sederhana melalui 

pemilihan karya dan kurasi, tempat penyelenggaraan pameran, 

diskusi karya, pidato kuratorial dan pembukaan pameran, 

katalogus karya pameran, bincang seni dan karya serta publikasi 

karya pamer.  

 



   

322 

 

Pameran dapat dilakukan secara periodik dalam rentang waktu 

singkat yang dilakukan pada tiap akhir semester, dan dilakukan 

secara berkelompok yang menampilkan karya-karya peserta 

didik yang lolos kurasi. Pameran dapat pula secara homogen, 

menampilkan karya lukis meskipun tidak menutup 

kemungkinan genre dan aliran yang berbeda. Dalam acara 

pamer dapat pula dilakukan lelang karya dan penampilan lain 

yang bersifat seni sehingga kegiatan pameran dalam 

berlangsung meriah, berkelas dan diapresiasi dengan baik.  

 

12) Pameran Desain Produk Kerajinan Tangan dan Kriya 

 

Pameran desain produk kerajinan tangan dan kriya merupakan 

pameran yang dilakukan berdasarkan inisiasi mata pelajaran 

prakarya atau ekonomi. Dalam pameran desain, dapat 

ditampilkan rancangan karya semisal karya busana, ataupun 

kerajinan tangan yang tidak hanya bernilai seni tapi juga bernilai 

ekonomi kreatif. Dalam pameran desain, juga dapat dikemas 

dalam sajian yang menarik, selain dari karya desain itu sendiri, 

dapat juga berhubungan dengan penjelasan terkait produk, 

nilai, filosofi, estetika produk, bahan serta kemungkinan-

kemungkinan ekonomi kreatif terkait produk. Dalam kegiatan 

pameran juga dapat dilakukan katalogus produk, kurasi, 
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penilaian ahli, pemaparan profesional dan seniman, serta 

berbagai kemungkinan yang secara integratif berhubungan 

dengan industri kreatif.  

 

13) Pameran Ekstrakurikuler (Expo Ekskul) 

 

Expo Ekstrakurikuler merupakan acara yang digelar secara rutin 

setelah kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah  (MPLS) 

dan digelar setiap tahun dalam rangka memperkenalkan ragam 

ekstrakurikuler yang ada di lingkungan SMP Labschool kepada 

peserta didik kelas VII (Tujuh). Dalam kegiatan ini, selain 

terdapat semua gerai pamer ekstrakurikuler juga terdapat 

rangkaian acara yang dikemas sedemikian rupa sebagai 

advertorial. Semua ekstrakurikuler diperkenalkan kepada 

peserta didik melalui suguhan acara, penampilan, dekorasi dan 

berbagai arahan untuk memilih ekstrakuriler apa yang dirasa 

cocok bagi peserta didik.  

 

Kegiatan expo ekstrakurikuler ini merupakan penentu bagai 

peserta didik di awal perkembangannya di SMP Labschool. 

Perkenalan ekstrakurikuler dengan demikian perlu 

dilaksanakan dengan maksimal, meriah, dan "mengundang". 

Tujuan tidaklah lain agar peserta didik memilih dan 
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menentukan bidang kegiatan apa yang akan mereka ikuti 

selepas kegiatan sekolah reguler. Ketepatan memilih dengan 

didasarkan pada pertimbangan minat dan bakat tentu saja 

merupakan hal ideal yang dapat dilakukan. Oleh karena itulah, 

kegiatan ini harus diimbangi dengan arahan khusus baik oleh 

wali kelas, kakak kelas ataupun berdasarkan pada rekomendasi 

hasil uji keberbakatan yang dapat dilakukan sebelum kegiatan 

pameran Ekskul berlangsung atau sebelum peserta didik 

memilih bidang apa yang dirasa cocok dengan minat dan 

bakatnya.  

 

14) Kompetisi Bidang: Olahraga, Ilmu Pengetahuan Alam, 

Matematika dan Bahasa, serta Seni 

 

Kompetensi dalam ragam bidang selain bertujuan untuk 

kepentingan internal pengembangan beragam bidang ilmu dan 

seni, juga berhubungan dengan kepentingan eksternal. Selain 

terkait dengan pengalaman pengelolaan kegiatan besar yang 

melibatkan jumlah peserta yang banyak dari berbagai sekolah, 

pada aspek eksternal pelaksanaan kegiatan bernilai sebagai 

bagian dari peningkatan pencitraan Labschool ke luar. Melalui 

kompetisi yang diselenggarakan, visi promosi Labschool 
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sebagai sekolah unggul dapat dilakukan guna menjaring calon-

calon peserta didik baru yang berprestasi.  

 

Beragam keunggulan Labschool selain diperlihatkan dalam 

pengelolaan dan penyelengaran kegiatan yang besar juga dapat 

dikemas dalam berbagai metode promosi. Kegiatan kompetisi 

yang menghadirkan peserta didik Sekolah Dasar/MI menjadi 

cara yang efektif untuk mempromosikan SMP Labschool baik 

melalui informasi penerimaan secara langsung, sebaran alat 

promosi (leaflet), penayangan video profil, penyampaian 

keunggulan Labschool oleh duta Labschool misal adalah salah 

satu cara dalam mempromosikan Labschool secara langsung.  

 

Salah satu contoh kegiatan unggulan dalam lingkup ini adalah 

Art Culture Education and Sport Exhibition (ACEX). Berlatar 

festival budaya tanah air dan internasional, pentas Art Culture 

Education and Sport Exhibition (ACEX) merupakan kegiatan 

puncak dari rangkaian perlombaan. Sasaran dan pelaksana 

kegiatan ini adalah peserta didik kelas tujuh dan delapan 

dengan OSIS/MPK dan siswa non-OSIS sebagai panitia. 

Adapun mata lomba yang dipertandingkan berupa kompetisi 

keolahragaan (futsal, basket, bulu tangkis dan tenis meja), 

kompetisi Bahasa Inggris (story telling), kompetisi keilmuan 
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(math, science competition, social science competition) dan kompetisi 

kesenian (unplugged, fotografi, solo singer).  

 

Dalam kegiatan ini juga diadakan kegiatan non-lomba lainnya 

seperti seminar dan pelatihan jurnalistik. Dalam acara ini juga 

digelar kegiatan menghias stand dan berkostum tradisional 

sesuai tema wilayah provinsi tanah air atau mancanegara yang 

sudah dipersiapkan sebelumnya. Kegiatan menghias stand kelas 

dan fashion show bertema budaya tanah air dan mancanegara ini 

diperlombakan demi mengangkat minat dan kekayaan 

pengetahuan peserta didik terhadap budaya lokal dan 

internasional. 

 

15) Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah 

 

Perubahan situasi dan kondisi belajar dari SD ke  SMP membawa 

peserta didik pada suasana serba baru, seperti:  teman baru, 

pelajaran baru, pendidik baru  dan pengalaman  baru. Hal ini  

perlu mendapat bimbingan untuk beradaptasi, dengan 

mempertimbangkan bahwa peserta didik yang menjadi peserta 

didik SMP Labschool Jakarta ini datang dari berbagai SD yang 

berbeda. Melalui kegiatan MPLS inilah proses tersebut di atas 

dapat teratasi. Mereka akan dapat beradaptasi dengan 
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lingkungan barunya dengan keceriaan dan penuh bimbingan 

dari pendidik maupun kakak kelas terutama para pengurus 

OSIS.   

 

Tujuan diselenggarakannya kegiatan MPLS adalah untuk 

mengadaptasikan kegiatan  belajar mengajar di SMP Labschool, 

memperkenalkan sarana dan fasilitas belajar, memperkenalkan 

tata tertib dan budaya Labschool (school culture). Adapun materi 

yang disampaikan adalah: 1) Tata tertib SMP Labschool, 2) Cara 

belajar yang baik, 3) Pengenalan Ekstrakurikuler, 4) Pengenalan  

OSIS, MPK, dan ROHIS, 5) Pengenalan Majalah sekolah, 6) 

Wawasan Wiyata Mandala, 7) Upacara dan Latihan Baris 

Berbaris, 8) Pengenalan fasilitas belajar,  dan  9) Pentas Seni. 

Materi lain yang dapat disampaikan adalah terkait dengan 

program tanggap bencana dan keselamatan dasar.  

 

 

16) Sekolah Mitra Internasional 

 

Sekolah mitra internasional dapat dipahami sebagai ikatan 

kelembagaan dan kerja sama yang bersifat mutualisme, saling 

memberikan masukan positif terkait pengembangan program 

akademik baik secara resmi sebagai sister school, maupun kerja 

sama periodik. Program akademik yang dapat dijalin dengan 
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 sekolah mitra tidak hanya dalam ranah peserta didik, tetapi juga 

dalam pengembangan dan peningkatan kualifikasi profesional 

pendidik atau tenaga kependidikan.  

 

Dalam ranah peserta didik, kegiatan kemitraan dapat 

diwujudkan dalam program pertukaran pelajar, kursus pendek, 

proyek kolaboratif, pengabdian masyarakat, dan lain 

sebagainya. Pemilihan sekolah mitra Internasional tentu 

dipertimbangkan berdasarkan berbagai kriteria bukan hanya 

reputasi dan keunggulan sekolah mitra, tetapi juga berorientasi 

jangka panjang terkait keberlangsungan kelembagaan dan 

sebagai upaya menaikkan citra serta mutu Labschool. 

 

17) Sarasehan OSIS dan MPK Nasional 

 

Sarasehan OSIS dan MPK Nasional merupakan sebuah wadah 

untuk menjembatani silaturahmi antara siswa yang tergabung di 

OSIS dan MPK dengan mengambil tema tentang peningkatan 

kualitas organisasi dan memberikan masukan tentang 

pendidikan di Indonesia. Untuk sarasehan ini dilakukan di 

tempat dan daerah yang berbeda setiap tahunnya. Pada tahun I 

dilaksanakan di wilayah Makasar, tahun ke II di Jakarta, dan 

tahun ke III dilaksanakan di Kepulauan Riau. 
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LAMPIRAN 

 

1. Contoh Program Sekolah Bidang Kesiswaan) disalin 

berdasarkan Program MPO-Kesiswaan SMP Labschool Jakarta, 

2017-2018. 

 

Catatan: Contoh berikut hanya diambil khusus bidang 

kesiswaan. Program Kerja Sekolah secara mencakup 

keseluruhan program pengembangan dari tiga bidang: 1) 

Akademik, 2) Kesiswaan, dan 3) Sarana Prasarana. Dilengkapi 

dengan kolom yang menyatakan: waktu pelaksanaan, kolom 

Peserta/Pelaksana, Penanggung Jawab/Pelaksana, Sumber 

Dana, Besaran Dana dan kolom keterangan.  

 

 

 

 

 



   

332 

 

NAMA KEGIATAN 
WA
KTU 

PESERTA/PEL
AKSANA 

PELAK
SANA 

SUM
BER 

DAN
A 

BESA
RAN 
DAN

A 

K
E
T 

A PROGRAM PEMBINAAN PENGURUS OSIS 

 1 
Lari pagi 
Jumat Pk 
05.30 WIB 

      

 2 
Rapat 
Rutin OSIS 

      

 3 
Studi 
Banding 
OSIS 

      

 4 LKMS       

 5 
Rapat 
Pleno 
MPK 

      

B PROGRAM SEKOLAH 

 1 
Lari Jumat 
pkl 06.30 
WIB 

      

 2 Sport dan 
Art 

      

 3 Career Day       

 4 AMT       

 5 
Wisata 
Edukasi 

      

 6 INVITA       

 7 
Home Stay 
Dalam 
Negeri 

      

 8 
Home Stay 
Australia 

      

 9 
Home Stay 
Inggris 
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 10 
Home Stay 
Jepang 

      

 11 
Home Stay 
New 
Zealand 

      

 12 
Home Stay 
Korea 

      

 13 

Festival 
Tari 
Internation
al 

      

 14 
Ceramah 
Umum 

      

 15 
Dialog 
Interaktif 

      

 16 Last Run       

 17 

Doa 
Bersama 
Ujian 
Sekolah 

      

 18 

Doa 
Bersama 
Ujian 
Nasional 
BK 

      

 19 
Buku 
Tahunan 

      

 20 
Pelepasan
/Wisuda 

      

 21 
Perpisahan
/Farewell 

      

 22 

Studi 
Banding/F
amily 
Gathering 

      

 23 
Konferensi 
Kasus 

      

 24 Go Team       
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 25 Sosial Labs       

 26 OSN IPA       

 27 
Pengelolaa
n ZIS 

      

 28 
Majalah 
Gema 

      

 29 
Website 
Sekolah 

      

 30 Idul Adha       

 31 SAKSI       

 32 
Pesantren 
Ramadhan 
/ salam 

      

 33 Regalabs       

 34 

Tadarus 
Selasa, 
Rabu, 
Kamis 

      

 35 

Masa 
Pengenala
n 
Lingkunga
n Sekolah 
(MPLS) 

      

 36 

Tahfidz, 
Tahsin 
(Peningkat
an imtak) 

      

 37 Keputrian       

 38 
Labs 
Channel       

 39 
Booklet 
Ekskul       

 40 
Kebersiha
n dan 
Keindahan 

      



   

335 

 

 41 Keamanan       

 42 Ketertiban       

 43 
Kekeluarg
aan 

      

 44 
Studi 
Jurnalistik 

      

 45 
Drama 
Kelas VIII 

      

 46 
Drama 
Ekskul 

      

 47 
Pameran 
Seni Rupa 

      

 48 

Karya 
Tulis 
Ilmiah 
Siswa 
Kelas VIII 

      

 49 
Arisan 
Keluarga 

      

 50 Labscare       

 51 
Labs 
Mozaik 

      

 52 
Labs 
creativirty 

      

 53 
Kepramuk
aan 

      

 54 

Pelantikan 
Anggota 
Penggalan
g 

      

 55 Pramuka 
Camp 

      

C PROGRAM OSIS DAN SEKOLAH 

 1 
Amal 
Jariah 

      

 2 
Tadarus 
Rutin 
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 3 
Maulid 
Nabi 

      

 4 Isra' Mi'raj       

 5 
Tahun 
Baru 
Hijriah 

      

 6 
LDKS & 
Rekrutme
n OSIS 

      

 7 
Pembinaa
n Rohis 
(LDKR) 

      

 8 
Teman 
Asuh 

      

 9 Kebaktian       

 10 Natal       

 11 Paskah       

 12 
Sadana 
Camp 
(Hindu) 

      

 13 
Tirta Yatra 
(Hindu) 

      

 14 
Class 
meeting 
SMT I 

      

 15 
Class 
meeting 
SMT II 

      

 16 
Bulan 
Bahasa 
dan Loketa 

      

 17 
Majalah 
Dinding 

      

 18 
Pentas 
Seni 

      

 19 
Expo 
Ekskul 
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 20 
Upacara 
Bendera 

      

 21 

In Labs: 
Basket, 
Futsal, 
Seni 

      

 
 
 
2. Jenis Pelanggaran, Bentuk Sanksi, Kategori Pelanggaran 

N
O 

JENIS PELANGGARAN BENTUK 
SANKSI 

KATE-
GORI 

KETERANGAN 

A KERAPIAN 

1 SERAGAM SEKOLAH 
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 a. Memakai pakaian 
tidak sesuai 
ketentuan, berbeda 
corak warna, atribut 
tidak lengkap 

 
 
b. Baju tidak 

dimasukkan atau 
tidak memakai ikat 
pinggang  

 
 
 
c. Memakai pakaian 

ketat/mini/ 
"junkis"/tembus 
pandang 

 
 
 
 
d. Memakai seragam 

olah raga tidak sesuai 
ketentuan saat lari 
jumat atau pelajaran 
penjas  

 
 
e. Seragam / atribut 

upacara tidak lengkap 
 
 
 
f. Memakai 

sweater/jaket tanpa 
izin/tidak dalam 
keadaan sakit 

 
 
 
g. Memakai topi bebas 

(bukan topi sekolah)  
 
 
 

a. Teguran 
lisan, belajar 
di luar kelas 
dan 
diperbolehk
an masuk ke 
kelas setelah 
memakai 
pakaian 
sesuai 
dengan 
ketentuan  

 
b. Teguran, 

boleh 
mengikuti 
pelajaran 
setelah baju 
dimasukkan 
dan 
memakai 
ikat 
pinggang 
(tali)  

 
 
c. Belajar di 

luar kelas 
dan 
diperbolehk
an masuk ke 
kelas setelah 
memakai 
pakaian 
sesuai 
dengan 
ketentuan  

 
 
d.  Lari keliling 

lapangan 3x 
putaran  

 
 
 
 

Ringan  

 

 

 

 

Ringan  

 

 

 

 

Ringan  

 

 

 

 

 

Ringan  

 

 

 

 

Ringan  

 

 

 

 

Ringan  

 

 

 

 

 

Ringan  

 

 

 

Ringan  

 

Ringan  

Pada pelanggaran 

ketiga diberikan 

surat peringatan  

/teguran tertulis  

 

 

Langsung 

dirapikan sesuai 

ketentuan  

 

 

Pada pelanggaran 

ke-2 diberikan 

teguran tertulis dan 

pada pelanggaran 

ke-3 pakaian 

dicoret/digunting  

 

Pada pelanggaran 

ketiga diberikan 

surat 

pemberitahuan 

/teguran tertulis  

 

Pada pelanggaran 

ketiga diberikan 

surat 

pemberitahuan/teg

uran tertulis  

 

Pada pelanggaran 

ketiga diberikan 

surat 

pemberitahuan/teg

uran tertulis  

 

Diambil kembali 

oleh siswa setelah 
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h. Sepatu tidak sesuai 
ketentuan; berlubang-
lubang, sepatu-
sandal, sepatu pesta, 
hak tinggi dll.  

 
 
 
 
 
i. Tidak memakai kaus 

kaki  

e. Dibuat 
barisan 
khusus pada 
saat 
upacara, 
melakukan 
PBB  

 
 
 
f. Belajar di 

luar kelas 
dan 
diperbolehk
an masuk ke 
kelas setelah 
memakai 
pakaian 
sesuai 
dengan 
ketentuan  

 
 
g. Topi disita  
 
 
 
h. Teguran 

untuk tidak 
memakai 
sepatu 
tersebut dan 
sepatu 
dititipkan ke 
wali kelas, 
dapat 
diambil 
setelah 
selesai 
pembelajara
n Namun 
jika 
memakai 
kembali 
untuk yang 
ke-3 kalinya 
maka akan 

pelajaran sekolah 

selesai  

 

Pada pelanggaran 

ketiga diberikan 

surat 

pemberitahuan/teg

uran tertulis  
 
 
Pada pelanggaran 
ke-3 diberikan 
surat 
pemberitahuan/teg
uran tertulis  
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disita 
sampai 
dengan 
akhir 
semester 

 
i. Teguran 

lisan  
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N
O 

JENIS PELANGGARAN BENTUK 
SANKSI 

KATE-
GORI 

KETERANGAN 

2 RAMBUT    

 a. Rambut gondrong/ 

panjang/ tidak rapih 

(bagi pria)  

 

 

 

b. Potongan rambut 

aneh 

c. Rambut dicat  

a. Teguran 

lisan  

 

 

 

 

b. Teguran 

lisan  

c. Teguran 

lisan  

Ringan  

 

 

 

 

Sedang  
Sedang 

Apabila setelah tiga 

hari teguran tidak 

dihiraukan,  

rambut dipotong 

oleh TPDS atau 

wali kelas  

 
Apabila setelah tiga 
hari teguran tidak 
dihiraukan, peserta 
didik belajar di luar 
kelas  

B KERAJINAN    

1 KETERLAMBATAN 
DATANG 
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N
O 

JENIS PELANGGARAN BENTUK 
SANKSI 

KATE-
GORI 

KETERANGAN 

 a. 1-10 Menit  
 
 
 
 
b. 11-15 Menit  
 
 
 
 
c.  Lebih 15 menit  

a. Dicatat di 
buku piket 
dan 
diperbolehk
an masuk 
pada jam 
pertama 
setelah 
mendapat 
peringatan 
agar jangan 
terlambat 
lagi  

b. Dicatat di 
buku piket, 
diberikan 
tugas (olah 
raga ringan) 
dan 
diperbolehk
an masuk 
pada jam 
pertama.  

 
c. Dicatat di 

buku piket 
dan 
diperbolehk
an masuk ke 
kelas pada 
jam kedua, 
setelah 
mengerjaka
n tugas mata 
pelajaran 
pada jam 
tersebut  

Ringan  

 

 

 

 

Ringan  

 

 

 

 

Ringan  

Keterlambatan ke-
1, ke-2 dan ke-3, 
dicatat dibuku 
keterlambatan 
 
 
Keterlambatan ke-
4,dicatat dibuku 
keterlambatan, 
disampaikan surat 
pemberi tahuan 
kepada orang tua 
agar  
tidak terlambat 
lagi. 
 
Keterlambatan ke-
5, dicatat di buku 
keterlambatan, 
peserta didik  
dipulangkan 
(pemberitahuan  
kepada orang tua).  
 
Pada 
keterlambatan ke-6, 
dicatat di buku 
keterlambatan, 
panggilan orang 
tua dan peserta 
didik belajar di 
rumah.  
 
Pada 
keterlambatan ke-7 
dan seterusnya 
peserta didik 
dipulangkan dan 
belajar di rumah  
 
*Ketentuan di atas 
berlaku satu 
semester.  
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N
O 

JENIS PELANGGARAN BENTUK 
SANKSI 

KATE-
GORI 

KETERANGAN 

2 KETERLAMBATAN PULANG 

 a. Pukul 16.30 - 17.00 
WIB  

 
b. Lebih dari pukul 17.00 

WIB  

a. Dicatat, 
disarankan 
cepat 
pulang  

b. Dicatat, 
besok pagi 
harinya 
diminta 
mengisi 
lembar 
kejadian  

Ringan  

 

Ringan  

 

3 KEGIATAN DI KELAS    

 a. Tidak mengikuti 
pelajaran tertentu di 
kelas tanpa izin 

 
b. Keluar kelas pada jam 

pelajaran tanpa izin 
dan tanpa membawa 
kartu KASKUS  

 
 
 
c. Bolos sekolah  
 
d. Mengerjakan PR atau 

tugas lain pada jam 
pelajaran tertentu  

a. Mengisi 
lembar 
kejadian dan 
pemberitahu
an kepada 
Orang Tua 

 
b. Diberikan 

teguran dan 
di denda 
sesuai 
dengan 
kesepakatan 
kelas 
(minimal Rp 
2000,00/pel
anggaran) 
dan Mengisi 
lembar 
perjanjian  

 
c. Orang Tua 

peserta 
didik 
dipanggil 
oleh Guru 

Sedang  

 

 

Sedang  

 

 

 

Sedang  

 

Ringan 

Apabila peserta 
didik tercatat lebih 
2X melakukan hal 
yang sama dapat 
diberi-kan sanksi 
yang lebih berat 
atau skorsing 
belajar sesuai 
kualitas 
pelanggaran.  

 

 

Dana yang 
terkumpul 
diserahkan kepada 
bendahara kelas 
untuk kegiatan 
kelas  
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N
O 

JENIS PELANGGARAN BENTUK 
SANKSI 

KATE-
GORI 

KETERANGAN 

BK dan 
Skorsing  

d. Pekerjaan 
atau tugas 
tersebut 
disita dan 
diserahkan 
kepada guru 
mata 
pelajaran 
yang 
memberikan 
PR atau 
tugas 
tersebut  

4 UPACARA BENDERA    

 a. Tidak mengikuti 

upacara bendera  

b. Upacara bendera 

tidak tertib, atribut 

tidak lengkap  

a. Melaksanak

an PBB dan 

olahraga 

ringan  

b. Melaksanak

an PBB dan 

olahraga 

ringan  

Ringan  
 

Ringan  

Bila melakukan 

pelanggaran lebih 

dari 3x peserta 

didik belajar di luar 

kelas.  

5 OLAHRAGA JUMAT    

 a. Tidak mengikuti olah 

raga Jumat tanpa izin  

b. Melakukan olah raga 

Jumat tidak tertib 

(terlambat, tidak 

sesuai dengan rute, 

pakaian olahraga 

tidak sesuai 

ketentuan)  

a. Lari keliling 

lapangan 

lima kali 

putaran  

b. Lari keliling 

lapangan 

tiga kali 

putaran  

Ringan  
 
Ringan  

Tidak ikut selama 

3x dalam satu 

semester, 

pemberitahuan ke  

orang tua.  

 

tidak mengikuti 

kegiatan olah raga 

Jumat sesuai 
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N
O 

JENIS PELANGGARAN BENTUK 
SANKSI 

KATE-
GORI 

KETERANGAN 

dengan ketentuan 

dapat  
memengaruhi nilai 
rapor pelajaran 
Pendidikan 
Jasmani  

6 KEGIATAN 
KEAGAMAAN 

   

 a. Tidak mengikuti 

kegiatan Keagamaan 

yang diselenggarakan 

sekolah  

b. Tidak Salat Zuhur 

bagi 

(Muslim/Muslimah)  

c. Tidak mengikuti 

Tadarus atau 

Kebaktian  

 

d. Tidak membawa Al 

Qur’an atau Bible saat 

Tadarus atau 

Kebaktian  

 

e. Tidak mengikuti 

kegiatan keagamaan 

program sekolah 

a. Diberi tugas 

oleh 

pendidik 

Pendidikan 

Agama 

masing-

masing  

b. Diberi tugas 

oleh guru 

Pendidikan 

Agama  

c. Mengerjaka

n tugas 

sesuai 

dengan 

agama 

masing-

masing oleh 

guru piket  

d. Mengerjaka

n tugas 

sesuai 

Ringan  

 

 

Sedang  

 

Ringan  
 
 
 
Ringan  
 
 
 
 
 
Sedang 

Memengaruhi nilai 
rapor Pendidikan 
Agama dan budi 
pekerti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untuk kegiatan 
MPLS, SALAM/ 
Retret, SAKSI, 
diwajibkan 
mengikuti pada 
tahun berikutnya  
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N
O 

JENIS PELANGGARAN BENTUK 
SANKSI 

KATE-
GORI 

KETERANGAN 

dengan 

agama 

masing-

masing oleh 

wali 

kelas/guru 

Pendidikan 

Agama 

  

e. Diberi tugas 

sesuai 

dengan 

kegiatan 

yang tidak 

diikutinya 

7 PEMINJAMAN BARANG 

 a. Menghilangkan atau 

tidak mengembalikan 

barang yang dipinjam 

dari sekolah 

b. Mengembalikan 

barang yang dipinjam 

dari sekolah tidak 

tepat waktu  

a. Mengganti / 

mengembali

kan barang 

yang 

dipinjam  

 

b. Teguran 

Lisan  

Sedang  
 
 
Ringan  

 

C PERILAKU 

1 KEGIATAN KEAGAMAAN 
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N
O 

JENIS PELANGGARAN BENTUK 
SANKSI 

KATE-
GORI 

KETERANGAN 

 a. Tidak ikut / tidak 

serius dalam berdoa 

ketika memulai 

pelajaran pertama 

dan mengakhiri 

pelajaran terakhir. 

b. Tidak melaksanakan 

ibadah sesuai dengan 

tuntunan agama 

masing-masing.  

a. Teguran 

lisan, 

berdoa 

sendiri 

 

 

 

 

b. Diberi tugas 

oleh guru 

Pendidikan 

Agama  

Ringan  
 
 
 
 
 

Ringan  

Mempengaruhi 

nilai  
Pendidikan Agama  

2 INTIMIDASI, PERKELAHIAN, PENCURIAN, DAN PERBUATAN ASUSILA 
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 a. Mengadakan 

perlawanan 

permusuhan/Intimid

asi kepada Pimpinan 

Sekolah, Guru & 

staff/karyawan  

b. Menghina orang 

lain/menyakiti 

perasaan orang lain 

dengan kata kata 

kasar (kotor)  

c. Menyakiti hati orang 

lain dengan ucapan, 

sikap, dan tindakan 

yang menyinggung 

SARA (Suku, Agama, 

dan Ras)  

d. Membuat keterangan 

/janji/ kesaksian 

palsu  

 

e. Melakukan pencurian  

 

 

 

 

f. Mengeluarkan/menul

iskan kata-kata atau 

gambar yang tidak 

senonoh/jorok  

g. Membawa 

Film/VCD/ Disket/ 

gambar/ majalah 

porno dan sejenisnya  

h. Menonton / 

membawa Film / 

DVD / Kaset 

a. Dikeluarka

n dari 

sekolah  

 

b. Surat 

perjanjian, 

teguran 

tertulis, 

pemanggila

n orang tua, 

skorsing  

 

c. Surat 

perjanjian, 

teguran 

tertulis, 

pemanggila

n orang tua, 

skorsing  

 

d. Surat 

perjanjian, 

teguran 

tertulis, 

pemanggila

n orang tua, 

skorsing 

  

e. Surat 

perjanjian, 

teguran 

tertulis, 

pemanggila

n orang tua, 

skorsing, 

dikeluarkan 

dari 

sekolah.  

Berat  

 

 

 

Sedang  

 

 

Sedang  

 

 

 

Sedang  

 

 

Berat  

 

 

 

 

Sedang  

 

 

Berat  

 

 
Berat 
 
 

Sedang  

 

 

 

Berat  

 

Berat  

 

 
Sedang 
 

Sanksi tergantung 

tingkat 

pelanggaran 

 

  

Sanksi tergantung 

tingkat 

pelanggaran 

 

Sanksi tergantung 

tingkat 

pelanggaran  

 

 

Sanksi tergantung 

tingkat 

pelanggaran  

 

Sanksi tergantung 

tingkat 

pelanggaran  

 

 

 

Sanksi tergantung 

tingkat 

pelanggaran  

 

Sanksi tergantung 

tingkat 

pelanggaran  

 

Sanksi tergantung 

tingkat 

pelanggaran  
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/Gambar / Bacaan 

porno dll.  

i. Mengintimidasi/men

gancam peserta didik 

lain  

 

j. Membawa dan atau 

mengancam dengan 

senjata tajam atau 

senjata api  

k. Menggunakan senjata 

tajam/ senjata api 

yang mencelakakan 

orang lain  

l. Menjadi provokator 

perkelahian 

permusuhan  

 

m. Berkelahi dengan 

sesama peserta didik 

 

 

n. Berkelahi dengan 

peserta didik sekolah 

lain /tawuran  

 

 

o. Mencontek atau 

bekerja sama untuk 

mendapatkan 

contekan kepada 

teman/catatan/buku

/ HP/dll  

f. Surat 

perjanjian, 

teguran 

tertulis, 

pemanggila

n orang tua, 

skorsing 

  

g. Disita, surat 

perjanjian, 

teguran 

tertulis, 

pemanggila

n orang tua, 

skorsing  

h. Disita, surat 

perjanjian, 

teguran 

tertulis, 

pemanggila

n orang tua, 

skorsing  

i. Teguran, 

surat 

perjanjian, 

pemanggila

n orang tua, 

skorsing  

 

j. Teguran, 

surat 

perjanjian, 

pemanggila

norang tua, 

skorsing 

 

 
 

Berat  

 

 

 

Berat  

 

 

 
Berat  

Sanksi tergantung 

tingkat 

pelanggaran 

 

Sanksi tergantung 

tingkat 

pelanggaran  

 
Sanksi tergantung 
tingkat 
pelanggaran 
 

Sanksi tergantung 

tingkat 

pelanggaran  

 

 

Cukup bukti dan 

dapat  
dipertanggungjawa
bkan  
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k. Dikeluarka

n dari 

sekolah 

 

l. Teguran, 

surat 

perjanjian, 

pemanggila

n orang tua, 

skorsing 

 

m. Teguran, 

surat 

perjanjian, 

pemanggila

n orang tua, 

skorsing, 

dikeluarkan 

dari sekolah  

 

n. Teguran, 

surat 

perjanjian, 

pemanggila

n orang tua, 

skorsing, 

dikeluarkan 

dari sekolah  

 

o. Teguran 

keras, surat 

perjanjian, 

pemanggila

n orangtua, 

skorsing, 

dikeluarkan 

dari sekolah 
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N
O 

JENIS PELANGGARAN BENTUK 
SANKSI 

KATE-
GORI 

KETERANGAN 

4. KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 

   

 a. Membawa dan atau 

menggunakan/mem

baca alat yang tak 

berhubungan dengan 

kegiatan 

pembelajaran  

b. Hanya diperbolehkan 

membawa HP yang 

sudah ditetapkan 

oleh sekolah yaitu 

standar Labschool 

(telp dan sms saja)  

c. Membawa 

Handphone (HP) 

berkamera/smart 

phone Menerima 

telepon, meng 

aktifkan HP pada 

saat kegiatan 

pembelajaran  

d. Membuat kegaduhan 

atau mengganggu 

pembelajaran  

e. Makan dan minum 

selama proses 

 

f. pembelajaran 

berlangsung 

 

g. Merayakan ulang 

tahun yang dapat 

mengganggu 

a. Alat 

tersebut 

disita, 

teguran 

lisan 

 

b. Tidak 

digunakan 

pada saat 

pembelajara

n atau 

kegiatan 

sekolah  

 

c. Handphone 

disita, 

teguran 

lisan 

 

d. Handphone 

disita, 

teguran 

lisan 

  

e. Teguran, 

dicatat di 

buku jurnal 

kelas dan 

kartu 

kejadian 

peserta 

didik  

 

Ringan 

 

 

 

 

 

Sedang  

 

 

 

 
 
 
 
 
Ringan 
 
 
 
 
 

Ringan 

  

 

 

 

Ringan  

 

 

 

 

 

 

 

 

Barang atau alat 

diambil oleh orang 

tua  

 

1x = diambil oleh 

orangtua setelah 1 

minggu  

 

2x = diambil oleh 

orangtua setelah 1 

bulan  

 
3x = diambil oleh 
orangtua setelah 1 
semester/kenaikan 
kelas. 
 
 
HP yang standar 
rendah  
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N
O 

JENIS PELANGGARAN BENTUK 
SANKSI 

KATE-
GORI 

KETERANGAN 

kebersihan dan 

ketertiban  

f. Teguran, 

dicatat di 

buku jurnal 

kelas  

g. Teguran, 

dicatat di 

buku jurnal 

kelas   

Sedang  
 
 
 
 
Sedang 

5 a. Bermain-main / 

bercanda yang 

menyebabkan 

kecelakaan orang lain  

a. Teguran, 

pemanggila

n orang tua, 

mengganti 

biaya 

pengobatan, 

skorsing  

Berat  Sanksi tergantung 

tingkat 

pelanggaran  
Sanksi tergantung 
tingkat 
pelanggaran  
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N
O 

JENIS PELANGGARAN BENTUK 
SANKSI 

KATE-
GORI 

KETERANGAN 

6 a. Merusak benda-

benda, lingkungan 

dan sarana sekolah 

a. Teguran, 

pemanggila

n orang tua, 

mengganti 

sarana/biay

a perbaikan, 

skorsing  

Sedang  Sanksi tergantung 

tingkat 

pelanggaran Sanksi 

tergantung tingkat 

pelanggaran  

7 a. Melompat pagar 
sekolah 

a. Teguran 
lisan  

Sedang  Membuat surat 
perjanjian  

8 a. Mengemudikan 

sendiri kendaraan 

bermotor ke sekolah  

a. Teguran, 

pemberitah

uan ke 

orang tua  

Sedang  Membuat surat 
perjanjian  

9 a. Berhias dan memakai 

perhiasan secara 

berlebihan  

a. Teguran, 
melepas 
perhiasan  

Ringan   

D KEBERSIHAN 

 a. Membuang sampah 

tidak pada tempatnya  

b. Menyimpan sisa 

makanan/ minuman, 

peralatan 

makan/minum, dan 

sampah di laci 

meja/loker  

c. Mencoret-coret meja, 

kursi, tembok , 

fasilitas lainnya  

a. Teguran 

lisan  

b. Teguran 

lisan, 

Membersih

kan laci  

 

c. Teguran 

lisan/tertuli

s/ skorsing, 

Membersih

kan coretan  

Ringan  

 

Ringan  
 
 
 
 
 

Sedang  

Bentuk sanksi 
tergantung 
pelanggarannya  
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Penjelasan Perubahan Kategori 
 

a. Pelanggaran kategori ringan dengan 3x Surat Peringatan (SP) menjadi 

pelanggaran sedang  

b. Pelanggaran kategori sedang dengan 3x Surat Peringatan (SP) menjadi 

pelanggaran berat 

 

 

3. LAGU-LAGU LABSCHOOL 

 

Mars Labschool 

Kami siswa Labschool 

Universitas Negeri Jakarta 

Siap untuk berpacu menuntut ilmu 

 

Kami putra dan putri 

Teguh bersatu 

Rajin belajar dan luhur budi selalu 

 

Manusia seutuhnya harapan bangsa 

Dengan iman dan takwa pengendali kita  

Yo yo yo 

 

Mari langkahkan kaki raih prestasi tinggi 

Masa depan baru kita terus maju 

Masa depan baru Indonesia jaya 
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Pencipta: Soeharto 

 

Hymne Labschool 

Dalam hati kami semua 

Tertanam kesan yang dalam 

Jasa serta peran Labschool 

Universitas Negeri Jakarta 

 

Dengan Iman Ilmu dan Amal 

Dasar belajar dan kerja 

Kami taat menjalani 

Dalam kehidupan sepanjang hari 

 

Pada Mu Tuhan ku mohonkan 

Berkah umurnya sekolah kita 

Dengan tulus terimalah 

Terima kasih tiada tara 

Pada orang tua dan guru 

Indonesia Jaya 

 

Pencipta: Soeharto 
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Halo Halo Labschool 

 

Halo halo 

Labschool ku 

Hari ini hari luar biasa 

Halo 

Halo 

Labschool ku 

Suara kami menggema di Udara 

 

Halo halo 

Labschool ku 

Mari kita bersama bergembira 

Bersama labschool ku 

Yang tercinta 

Bersama labschool ku 

Yang tercinta 
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Labschool Keren 

Anak Labschool 

Keren 

Keren 

 

Putra putrinya  

Beken  

Beken 

 

Dari Sabang Sampai Blok M/Senen  

Semua orang pada pengen  

Masuk Labschool  

Yang terkeren 

 

Selamat Datang 

Selamat datang bapak/ibu 

Selamat datang bapak/ibu 

Selamat datang kami ucapkan 

 

Selamat datang bapak/ibu 

Selamat datang bapak/ibu 

Selamat datang kami ucapkan 
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Salam salam 

Terimalah salam dari kami  

Yang ingin maju bersama-sama 

Terimalah salam dari kami  

Yang ingin maju bersama-sama 

 

 

Terima Kasih 

Terima kasih bapak/ibu 

Terima kasih bapak/ibu 

Terima kasih kami ucapkan 

 

Terima Kasih 

Terima kasih bapak/ibu 

Terima kasih bapak/ibu 

Terima kasih kami ucapkan 

 

Salam salam 

Terimalah salam dari kami  

Yang ingin maju bersama-sama 

Terimalah salam dari kami  

Yang ingin maju bersama-sama
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GALERI 

Foto-foto berikut merupakan contoh aktivitas dan raihan 

prestasi yang diraih oleh Labschool dan secara khusus oleh 

berbagai SMP Labschool. Untuk rincian raihan prestasi lain 

kunjungi http://www.labschool-unj.sch.id/ untuk kategori 

prestasi. 

 

Sumber foto: website labschool, humas/webmaster SMP Labschool 

Jakarta, SMP Labschool Jakarta, SMP Labschool Kebayoran. 

SMP Labschool Kebayoran, Asean Plus Three Junior Science 

Odyssey (APT-JSO) 2015 



   

360 

 

 SMP Labschool Kebayoran: Creative and Innovative Learning 

Environment through Fun Activity 

SMP Labschool Kebayoran: Acex 
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SMP Labschool Kebayoran: Bimensi 

SMP Labschool Cibubur: Asia Pasific Forum for Science 
Talented Taiwan 2016 



   

362 

 

    

Labschool Kebayoran: Expo Eksktrakurikuler 

   SMP Labschool Cibubur: Apresiasi Dirjen Kebudayan RI 

   Hilmar Farid dalam gelar pamit misi  

Budaya Internasional 
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SMP Labschool Cibubur: Kompetisi Roket Air Asia Pacific 2015 
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SMP Labschool Kebayoran: Penghargaan Berprestasi Seni 

di Forum Internasional oleh  

Mendikbud Muhajir Effendi 2017 

 

SMP Labschool Kebayoran: Pelantikan OSIS dan Lari Lintas 

Juang 2017 
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SMP Labschool Cibubur: Labschool International Cultural Days 

"learning to live together in Diversity" 2017 

Kegiatan Pramuka Dunia di Skotlandia 2017 



   

366 

 

Labschool.  Anies Baswedan (Mantan Menteri Pendidikan RI 

Kabinet Kerja) di berbagai kegiatan Labschool 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMP Labschool Cibubur: Kegiatan Literasi Informasi bersama 

Putra Nababan, 2017 



   

367 

 

SMP Labschool Cibubur: Apresiasi Pendidikan Keluarga 

"sekolah keren" untuk labschool Cibubur, 2017 
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SMP Labschool Jakarta: Pentas Teater Anak Taman Ismail 

Marzuki, 2016 

SMP Labschool Jakarta:  

Students Immersion Program Inggris, 2017 
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SMP Labschool Jakarta: Challenge Nippon Program V Nihon E 

Ikimashou Jepang, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labschool: Menteri Pendidikan Muhajir Effendy  

(Kabinet Kerja Republik Indonesia) sebagai Narasumber, 2017. 
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SMP Labschool Jakarta: Muhammad Nadhif Meraih Bronze 

Medal, International Teenagers Mathematics Olympiad (ITMO) 

2017. 

 


