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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.  

 

Buku Pengembangan dan Penyelenggaraan Layanan 

Program Pendidikan Bidang Akademik 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 
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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 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 



 

vi 

 

mengoordinasikan dan menginisiasi penyusunan buku ini. 

Secara khusus saya  juga menyampaikan terima kasih kepada 

Tim Pengembang Labschool, Para Pimpinan Sekolah 

Labschool, Tim Penyusun buku panduan akademik Sekolah 

Menengah Pertama Labschool: Saudara Sarmilih Majid, 

M.Pd. (SMP Labschool Jakarta), Yulinda Asnita, M.Pd. (SMP 

Labschool Kebayoran), Nurdin, S.Pd. (SMP Labschool 

Cibubur) dan Ukim Komarudin, M.Pd. sebagai kontributor 

tulisan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada 

Saudara Gilang Saputro, M.Hum., sebagai Tim Pengembang 

Labschool 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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  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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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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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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Renstra Labschool 2017-2027 telah menetapkan Sembilan 

Paradigma Pengembangan Pendidikan Labschool sejalan 

dengan Renstra Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia 

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 Layangan 

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  

(Renstra Labschool: 2017) 

 

Labschool menyelenggarakan pendidikan dalam tiga level yang 

berjenjang: 1) pendidikan prasekolah: Kelompok Bermain (KB-

TK), 2) Pendidikan Dasar; Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah 

Menengah Pertama (SMP), dan 3) Pendidikan Menengah; 

Sekolah Menengah Atas (SMA). Tiap level tentu saja memiliki 

karakteristik pengembangan yang berbeda satu sama lain, 

meskipun bertolak pada pengembangan prinsip yang sama. 
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Harapannya, bukan hanya dalam tahapan perencanaan, tapi 

juga ada pelaksanaan yang terencana dan terukur dalam rangka 

menciptakan sekolah yang bermutu dan berintegritas.  

 

Pada tahapan perencanaan pengembangan layanan program 

akademik 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 

kurikulum, perencanaan kegiatan layanan akademik di kelas 

yang di dalamnya memuat ragam pendekatan dimulai dari 

menetapkan tujuan dan target pembelajaran di kelas, metode 

dan pendekatan, hingga tahap penilaian dan pemberian layanan 

khusus sesuai dengan kebutuhan pencapaian hasil belajar yang 

maksimal. Selain itu, dalam kebutuhan dasar ini, juga akan 

dipaparkan target-target lain semisal pencapaian hasil maksimal 

dalam prestasi akademik baik terkait dengan capaian hasil 

pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah Berstandar 

Nasional (USBN). 

 

Pada kebutuhan penunjang, akan dipaparkan terkait dengan 

sumber daya. Sumber daya tersebut baik terkait dengan 

pemenuhan kriteria pendidik yang bermutu dalam pemenuhan 

dan pemberian layanan akademik, ataupun layanan akademik 
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yang terkait dengan peran Tenaga Kependidikan. 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 bidang akademik dan 

kesiswaan.  

 

Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan layanan program 

akademik jabaran akan difokuskan pada bagaimana pendidik 

dan tenaga kependidikan 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 akademik 

terutama dari pendidik, dapat menjadi warna dalam 

menciptakan pendidikan yang bermakna dan berkesan di benak 

peserta didik.  
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Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah adanya koordinasi 

baik antar pendidik (misal dalam pengembangan pembelajaran 

kolaboratif), pendidik dengan pendidik yang diberikan tugas 

tambahan sebagai wali kelas (misal dalam pendalaman 

karakteristik peserta didik dengan pendekatan yang lebih 

personal dan konsultatif), pendidik dengan konselor (misal 

dalam pertimbangan keberbakatan dan kecenderungan 

pengambilan putusan terkait layanan yang mempertimbangkan 

aspek kecenderungan psikologis dan karakter peserta didik). 

Koordinasi itu pun bisa juga secara holistik terjadi satu sama 

lain, dengan pertanggungjawaban langsung di bawah 

koordinasi Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah Bidang 

Akademik, Kesiswaan dan Sumber Daya serta Sarana Prasarana. 

Adanya koordinasi yang konsisten dan berorientasi pada upaya 

membangun layanan yang menyeluruh adalah situasi ideal yang 

menjadi dasar dari pemenuhan layanan bidang akademik.  

 

Tahap terakhir adalah pemantauan dan evaluasi. Pada tahap 

terakhir ini, pimpinan secara khusus melalui rekomendasi 

penjaminan mutu melaksanakan kegiatan pemantauan dan 

evaluasi. Diawali dengan perumusan mekanisme pemantauan 

dan evaluasi kegiatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip 

yang memerhatikan ketercapaian visi program dan keberhasilan 

program akademik itu sendiri. Dalam tahap pelaksanaan, 
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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 akademik 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 akademik. Capaian akhir, tidak hanya berorientasi 

pada hasil akhir capaian nilai akademis peserta didik yang 

dibahas dalam situasi objektif-ilmiah melalui ragam rapat 

Dewan Pendidik, tetapi juga mempertimbangkan berbagai hal 

misal pemenuhan perlakukan (remedial, pengayaan) dan pada 

kasus-kasus tertentu terkait pula dengan aspek psikologis dan 

kecenderungan sikap diri peserta didik untuk kemudian 

ditetapkan penilaian. Tidak hanya capaian akademik, capaian-

capaian dan target-target pemenuhan program akademik lain 

juga menjadi dasar dalam evaluasi akhir. Hasil dari evaluasi 
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akhir inilah yang secara berkelanjutan menjadi pertimbangan 

pelaksanaan program di masa yang akan datang. 
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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 purna 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 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 anak 

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, memiliki tautan pada 

dampak jangka panjang. Dalam konteks tersebut, kegiatan 

akademik dalam perancangannya memosisikan isu-isu strategis 

yang berkaitan dengan pengembangan potensi peserta didik, 

diarahkan pada kesiapan dirinya untuk menjadi bagian dari 

masyarakat, dan segenap pengetahuan yang didapatkan 
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menjadi modal dasar untuk menghadapi kenyataan yang akan 

dihadapinya. 

 

Pendidikan sepanjang hayat juga menitikberatkan pada 

bagaimana peserta didik memiliki kecakapan yang tidak ada 

putusnya, dari pendidikan prasekolah, 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 akademik. 

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 dapat terpaut dengan beragam 

hal. Untuk sekedar menyebutkan, di antaranya dapat terlihat 

pada pembelajaran dengan tema-tema khusus yang berangkat 

dari isu-isu mutakhir dan isu global, atau pada pembekalan 

kecakapan personal yang merentang baik terkait pengembangan 

karakter diri, profesi, bidang wira usaha, kreativitas mencipta, 

literasi, ekonomi, bidang sosial budaya, ilmu alam dan teknik, 

serta hal-hal  yang terkait dengan kesiapan diri  dalam 



20 

 

kecakapan sosial sebagai modal dalam menghadapi persaingan 

global.  

 

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 di tengah-tengah laju mutu pendidikan global 

yang terus bergerak ke arah kemajuan juga menjadi prinsip 

dalam kerja pendidikan di Labschool. 

 

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).  
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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 Uji kebijakan 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. 

 

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 individu yang tidak pernah 

merasa cukup puas baik dalam aktivitas belajar, maupun dalam 

mencapai hasil belajar terbaik.  

 

Pada diri pendidik, prinsip pendidikan menghasilkan 

pembelajar dapat dipahami sebagai proses pada diri pendidik 
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untuk terus dapat mengaktualisasikan dirinya dalam berbagai 

perkembangan bidang pendidikan sehingga dirinya terus 

merasa perlu meningkatkan kapasitas dirinya. Dengan kata lain, 

tidak ada kata berhenti baik pada peserta didik maupun 

pendidik untuk senantiasa belajar, bukan hanya sebatas 

pemenuhan kewajiban sebagai peran diri dan profesional, tetapi 

lebih sebagai upaya yang sadar 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 perkembangan jaman dapat 

menjadi stimulus untuk penciptaan situasi tersebut.  
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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 dan hal itu tentu saja 

hanya 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 dasar 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.  
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Aplikasi pendidikan membentuk karakter dalam bidang 

akademik 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 pembelajaran, hal itu dapat pula 

dibangun melalui diskusi terkait tema-tema khusus yang 

disampaikan oleh pendidik yang sesuai dengan konteks dengan 

topik dalam pembelajaran. Hal yang paling utama dalam 

penerapan nilai-nilai karakter  yang luhur adalah dengan cara 

membangun situasi demokratis dalam pembelajaran. 

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 yang 

sesuai dengan prinsip pendidikan membentuk karakter. 

 

Hal penting lainnya dalam aplikasi pendidikan membentuk 

karakter adalah memososikan pendidik sebagai model hidup 

terkait nilai-nilai karakter yang luhur. Prinsip, sikap dan cara 

pendidik 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, tetapi juga pada 
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sikap-sikap yang secara tersurat ditunjukkan oleh 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. Kebudayaan tentu saja secara mendasar dibangun oleh 

proses pendidikan.  Tidak hanya pendidikan yang dibangun 

dalam instusi 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 

suatu keharusan yang berasal dari kesadaran terhadap nilai-nilai 

yang luhur untuk meningkatkan kapasitas diri.  
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Pendidikan membangun kebudayaan tentu bukan proses yang 

seketika selesai. Labschool sebagai instusi pendidikan, melalui 

program pengembangan akademik secara sadar juga 

mengarahkan peserta didik pada internalisasi nilai-nilai 

kebudayaan. Tidak hanya itu, orientasi pada mencipta dan 

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.  

 

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-
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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.  

 

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai hal itu dalam 

layanan pendidikan bidang akademik dapat dilakukan dengan 

berbagai cara. Selain dengan menghadirkan situasi 

pembelajaran dengan berbagai metode yang kreatif dan 

menyenangkan, pendidik juga dituntut untuk menghadirkan 

kesegaran-kesegaran ketika mengajar. Tidak cukup pada 

pembawaan diri, pilihan untuk menggunakan metode belajar 

berbasis proyek, menonton tayangan menarik namun bermakna, 
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kontekstual, belajar berbasis lingkungan dan praktik serta 

memberikan jeda dan permainan dalam belajar dan tidak 

membebani peserta didik dengan pekerjaan atau tugas rumah 

adalah beberapa contoh yang dapat dijadikan sebagai alternatif 

dalam menciptakan situasi belajar yang menyenangkan.  

 

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. 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.  

 



29 

 

Dalam layanan pendidikan bidang akademik, sekolah ramah 

anak dapat diwujudkan setidaknya dalam dua hal. Pertama, 

posisi dan peran pendidik dalam pembelajaran sebagai upaya 

membangun hubungan akademis dengan peserta didik yang 

bersahabat. Kedua, pemenuhan fasilitas penunjang 

pembelajaran yang berpengaruh pada kenyamanan peserta 

didik dalam pembelajaran.  

 

Peran pendidik dalam sekolah ramah anak akan berpengaruh 

besar dalam penerimaan peserta didik dalam menerima 

berbagai macam keutamaan materi pembelajaran. 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 dengan suka cita dengan 

meniadakan stigmatisasi, kekerasan baik verbal maupun fisik 

dan komunikasi yang bersifat negatif.  

 

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 
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tidak terjalin dengan baik, semangat untuk hadir ke sekolah dan 

menjalani pembelajaran akan terganggu. Hal yang paling vital 

terkait teman dalam proses belajar di kelas tentu saja pembagian 

teman kerja yang acapkali tidak dapat dilakukan dengan baik. 

Untuk kasus tersebut pendidik perlu menjadi penentu dengan 

memahami prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif dalam 

pembagian kelompok dan pembagian kinerja peserta didik 

dalam kelompok. Tindakan kekerasan verbal dan fisik yang 

masuk ke dalam ranah perundungan dan pelecehan seksual 

harus mendapatkan perlakuan yang serius.  

 

Dalam aspek pemenuhan fasilitas, pertimbangan untuk 

pengadaan dan pengondisian kelas 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 peserta 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 

kekhususan.  

 

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. Identifikasi 

keberbakatan juga dapat diterapkan pada peserta didik yang 

teridentifikasi cerdas istimewa dan bakat istimewa. Dalam 

situasi inilah peran pendidik mata pelajaran sangat besar, 

dirinya perlu jeli melihat peserta didik yang dianggap memiliki 

bakat khusus dalam bidang yang diampu ataupun bidang lain.  
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Identifikasi keberbakatan berimplikasi pula pada pemberian 

metode dan pendampingan yang tepat oleh pendidik. 

Pertimbangan-pertimbangan untuk memberikan layanan 

khusus, pendampingan dan kelas khusus, serta berdasarkan 

identifikasi yang tepat kemudian menjadi rekomendasi untuk 

diarahkan pada ekstrakurikuler ataupun "salon genius" yang 

secara sengaja diposisikan sebagai layanan tambahan 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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Di bawah ini disampaikan beberapa teori pendidikan yang 

menjadi dasar pendidik dalam memberikan layanan 

mengajar, mendidik, menginspirasi, dan menggerakkan 

peserta didik. Selain itu, teori-teori ini menjadi dasar 

bersikap (berdasarkan iman), berpikir (berdasarkan ilmu), 

dan berperilaku (berdasarkan konsep amal). Keseluruhan 

daya kemanusiaan tersebut diharapkan utuh menjadi 

paradigma masyarakat pembelajar Labschool. Dengan 

demikian diharapkan lembaga mampu mencapai visi 

besarnya dan memberikan sumbangsih bermakna berupa 

persembahan layanan pendidikan terbaik bagi masyarakat. 

 

Pendidikan yang baik sekurang-kurangnya mampu 

mengembangkan lima potensi manusia, yakni potensi 

spritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik atau 

jasmani. Demikian Prof. Arief Rachman senantiasa 

mengingatkan segenap pendidik di Labschool. Lima 

potensi itu tak dapat dipisahkan satu sama lain karena satu 

dan lainnya saling berhubungan dan saling mendukung 

potensi lainnya. Apabila lima potensi itu tertangani dengan 
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baik, maka manusia tersebut tumbuh dewasa menjadi 

manusia yang utuh.   

 

Apabila diselusuri secara sungguh-sunguh tentang organ 

yang terkait erat dengan pengembangan lima potensi dasar 

di atas, diketahui  satu bagian penting dari tubuh manusia 

yang mampu memengaruhi keseluruhan. Nabi 

Muhammad SAW menjelaskan satu bagian penting dari 

tubuh manusia itu dalam sebuah hadis.  

 

“Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam jasad manusia ada 

segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah 

seluruh jasad. jika segumpal daging itu rusak, maka rusaklah 

seluruh jasad.  Ketahuilah, dia itu adalah qolb.” 

 

Berdasarkan hadis di atas maka diyakini  instrumen 

terbesar manusia yang menyebabkan manusia menjadi 

insan yang utuh adalah qolb. Dengan pemahaman ini qolb 

kemudian menjadi sasaran pengembangan dalam 

pendidikan.  
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Untuk fokus pada pengembangan qolb, hal yang mutlak 

diketahui adalah pengertian secara jelas tentang hal 

tersebut. Sebagian masyarakat menerjemahkan qolb adalah 

hati atau jantung. Tentu dengan segala dasar berpikir yang 

sangat kuat dan berpegang pada nash yang benar adanya. 

Labschool sebagai lembaga pendidikan formal berpegang 

pada dasar pikir dan keterangan seperti di bawah ini.  

 

Dalam kamus Arab-Indonesia, qolb diartikan sebagai Al-

‘aql (akal), al-lub (inti;akal), al-zakiroh (ingatan;mental); 

dan al-quwwatul ‘aqilah (daya pikir). Sementara itu, Kamus 

Arab-Inggris Al Maurid memberi arti nonfisik qalb dengan 

kata-kata :1) mind (akal); 2) secret thought (pikiran 

tersembunyi/pikiran rahasia).  

 

Ibn Manzhur atau Muhammad bin Mukrim bin Ali Abu 

al-Fadhl Jamaluddin Ibnu Manzhur al-Anshari ar-

Ruwaifi'i al-Afriqi,  seorang ulama sekaligus 

ilmuwan  bahasa Arab, sastrawan, sejarawan, serta 

ilmuwan di bidang fikih (630 – 711 H)  menyampaikan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Fikih
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bahwa  kata qalb juga terkadang diungkapkan untuk arti 

‘aql. Ia mengutip apa yang dikatakan al-Farra’ mengenai 

firman Allah, Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalb 

(sesungguhnya di dalam hal itu ada peringatan bagi orang 

yang memiliki qalb), yang mana bagi al-Farra’ qalb dalam 

ayat tersebut bermakna ‘aql. Akan tetapi, ada juga ulama 

yang memaknai qalb dalam ayat tersebut bukan dengan 

‘aql, melainkan sebagai tafahhum (pengertian, pemahaman) 

dan tadabbur (perenungan, pertimbangan). Menurut al-

Farra’ dalam bahasa Arab, boleh dikatakan, malaka 

qalb (engkau tidak memiliki qalb), ma qalbuka ma’ak 

(bersamamu tiada qalb), dan aina dzahaba 

qalbuk (kemanakah qalb-mu?). Ketiga ungkapan tersebut 

menyebutkan kata qalb untuk menyebut ‘aql, sehingga 

yang dimaksud adalah ma laka ‘aql (engkau tidak memilik 

akal), ma ‘aqluka ma’ak (bersamamu tiada akal), dan aina 

dzahaba ‘aqluk? (kemanakah akalmu?). 

 

Dr. Taufik Pasiak (salah satu ahli neuroscience Indonesia) 

dengan mantap mengatakan bahwa segumpal daging yang 
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dimaksud Nabi Muhammad SAW adalah otak, bukan hati, 

bukan pula jantung. Menurutnya, hasil-hasil penelitian 

mutakhir telah membuktikan bahwa hanya otak manusia 

yang memiliki tiga fungsi, yakni: (1) fungsi rasional logis; 

(2) fungsi emosional intuitif; dan (3) fungsi spiritual. Ketiga 

fungsi inilah yang memungkinkan otak untuk menjadi 

penentu kualitas diri manusia, sementara organ tubuh 

manusia lainnya tidak memiliki fungsi itu.  

 

Berdasarkan pemahaman di atas, maka yang pertama dan 

utama yang harus dipahami oleh seluruh insan pendidikan 

Labschool dalam upaya mengelola pendidikan yang 

berkualitas adalah otak. Mengingat setiap manusia belajar 

menggunakan otak, maka sangat dibutuhkan pemahaman 

tentang otak secara komprehensif sehingga manusia dalam 

hal ini para pendidik dapat mengoptimalkan fungsi otak 

demi pencapaian kualitas pembelajaran. Itu sebabnya bagi 

segenap pendidik sangat penting untuk mempelajari 

tentang otak secara ilmiah (neuroscience), sehingga dapat 

mengoptimalkan fungsi otaknya dan otak peserta didik. 
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Langkah awal yang dilakukan adalah menetapkan 

kebijakan   bahwa pembelajaran yang dilaksanakan di 

Labschool merupakan pembelajaran berdasarkan 

pengembangan otak (brain based learning); seluruh proses 

pembelajaran senantiasa melibatkan berbagai teori tentang 

otak yang terimplementasi dalam pembelajaran yang 

memekarkan fungsi otak sehingga menyebabkan 

maksimalnya potensi otak peserta didik untuk belajar. 

 

Diyakini sepenuhnya bahwa pemahaman secara 

mendalam mengenai otak telah menumbuhkan 

pemahaman tentang struktur dan fungsi otak secara tepat. 

Pemahaman tentang otak pada masyarakat awam 

terpasung pada pemahaman  lama tentang struktur dan 

fungsi otak manusia sebagai hasil pemahaman yang telah 

usang. Cara berpikir tentang otak tersebut berbasis pada 

hukum Mendel yang menyatakan bahwa struktur dan 

fungsi otak manusia itu merupakan sesuatu yang 

diwariskan dari orangtuanya. Itu sebabnya kualitas otak 
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tersebut sebagaimana otak orangtua mereka (template) 

sehingga manusia bersikap pasrah karena tidak berdaya 

atas kondisi itu. Manusia dipaksa menyerah pada 

takdirnya, sehingga terlahir pintar atau sebaliknya 

merupakan warisan dari orang tua dan dirinya tak bisa 

berbuat apa-apa. Dampak dari pemahaman itu menjadikan 

pendidikan bersikap pesimis karena tidak berdaya 

mengatasi hal yang bersifat kodrati.  

 

Pembelajaran tentang otak telah memberi pengetahuan 

dan pemahaman baru tentang struktur dan fungsi otak, 

serta peran pendidikan yang lebih progresif. Pemahaman 

tentang otak berbasis Mendel yang menjadi keyakinan 

selama kurang lebih 200 tahun lamanya terbongkar oleh 

temuan Eric Jensen yang menerbitkan buku tentang 

pengayaan otak, Enriching Brain (2006) yang menemukan 

kenyataan berbeda otak manusia dengan pernyataan dan 

keyakinan Mendel. Pernyataan Mendel yang membuat 

pesimis pendidikan, menjadi manusia adalah kenyataan 

mewarisi sifat, gelagat fisik maupun mental dari orang tua, 
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dan tidak akan berubah atau berbeda dari itu, paling tidak 

di bagian otaknya”  telah gugur. Jensen membongkar 

pemahaman lama tentang otak dengan menyatakan bahwa 

struktur dan fungsi otak manusia dapat dipengaruhi 

lingkungan. Otak manusia tidaklah merupakan hal yang 

tepat sebagaimana yang diwariskan orang tua (template). 

Otak manusia memiliki kemungkinan berubah dan dapat 

lebih didayagunakan fungsinya. Bahkan, manusia 

memiliki kemungkinan mengubah struktur otak dengan 

merekayasa lingkungan tempat manusia belajar.  

 

Berdasarkan hal tersebut, lingkungan yang dalam hal  ini 

dapat diterjemahkan sebagai pendidikan, memiliki 

peluang untuk mendorong pendayagunaan otak manusia  

menjadi lebih optimal. Bahkan, pendidikan dapat 

mengubah struktur otak manusia dengan sel-sel otaknya 

yang berdaya mendukung pembelajaran yang berkualitas. 

Artinya, pendidikan memiliki kemungkinan 

menumbuhkembangkan kemampuan setiap manusia 
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melalui otaknya dengan pendidikan  yang lebih 

berkualitas.  

 

Salah satu unsur penting layanan pendidikan itu adalah 

penciptaan lingkungan yang mendorong segenap manusia 

menjadi pembelajar.  Demi perubahan fungsi otak, bahkan 

konfigurasi struktur otak manusia yang lebih baik, 

lingkungan pendidikan diupayakan sekondusif mungkin 

sebagai daya dukung dan daya dorong terjadinya 

pembelajaran. Lingkungan belajar sebagai unsur 

pendukung layanan pendidikan diarahkan kepada 

kemungkinan-kemungkinan terjadinya ekspresi gen yang 

lebih memekarkan fungsi otak. Lingkungan yang kondusif 

memberi kesempatan dan peluang saratnya pembelajaran 

yang memungkinkan ekspresi gen positif dari setiap 

manusia. Itulah sebabnya, penciptaan lingkungan yang 

kondusif menjadi wahana bagi kiprah pembelajaran.  

 

Lingkungan belajar yang mengundang memberi  

kesempatan dan peluang mekarnya struktur dan fungsi 
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otak dalam diri setiap individu. 200 milyar lebih sel otak 

(neuron) akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan dalam 

perkembangannya. Neuron-neuron ini kemudian saling 

berinteraksi dan membentuk hubungan jaringan sampai 

berjuta-juta miliar sel otak (Zimmer, 2010). Jaringan otak 

tersebut makin meluas dengan  membuat hubungan-

hubungan baru dengan neuron lain  melalui akson-

aksonnya. Otak masing-masing manusia mengatur sistem 

jaringannya sendiri dan berkembang sesuai pengalaman 

yang diperolehnya dari lingkungannya yang secara timbal 

balik dipengaruhi oleh fungsi otak kita.  

 

Hasil penelitian mutakhir (Carl Zimmer, 2011), 

menjelaskan bahwa kekuatan otak tidak hanya ditentukan 

oleh jumlah sel (neuron) yang ada di otak seseorang, 

namun terutama oleh keberhasilan jumlah hubungan yang 

terjadi antar sel otak tersebut, berkat berbagai pengalaman 

hidup. Sel-sel otak manusia saling berhubungan secara 

fungsional melalui sistem koneksi terstruktur yang disebut 

sinapsis. Kondisi koneksi antarsel otak melalui sistem 
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sinapsis yang berfungsi secara optimal tersebut merupakan 

kekuatan sejati otak (B.J. Habibi, dalam kata pengantar 

metaphorming 2013).  

 

Pembelajaran berbasis otak pun telah mengubah cara 

belajar dengan pemahaman lama yang meniadakan unsur 

emosi. Pelibatan emosi yang tadinya dinafikan karena 

dianggap subjektif  dan tidak ilmiah kini berbeda seratus 

delapan puluh derajat. Emosi telah menjadi unsur penting 

menumbuhkan pembelajaran yang bermakna.  

 

Belajar, pada pandangan terkait otak adalah komunikasi 

antar neuron. Ada dua komponen yang memengaruhi hasil 

belajar, yakni hippocampus dan amygdala. Meskipun hormon 

tersebar di seluruh penjuru otak, yang paling utama ada di 

hippocampus, berbagai penelitian menunjukkan bahwa 

amygala memiliki peran penting pada reaksi tertentu. 

Amygdala berpengaruh secara emosional dalam 

pembelajaran yang melibatkan kognisi seseorang, 

terutama pada aspek ingatan. Pelajaran yang dirasa 
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menarik dan menyenangkan akan lebih lama dan lebih 

mantap diingat. Juga keputusan-keputusan penting tak 

lepas dari peran otak emosional ini. Pengaruh amygdala 

lebih besar terhadap cortex daripada peran cortex terhadap 

amygdala. Kondisi neural yang mendalam antara sistem 

limbic dan neocortex menunjukkan bahwa perasaan kita 

selain menjadi bagian dari berpikir dan belajar, juga bahwa 

otak emosional selalu mempengaruhi pikiran kita, bahkan 

juga keputusan-keputusan kita, dan berperan penting 

dalam belajar dan strategi belajar.  

 

Pemahaman terhadap psikologi, ilmu pendidikan,  dan 

ilmu tentang otak (neuropsychology) berhasil mengungkap 

eksistensi manusia telah memberi andil pada layanan 

pendidikan yang adil dan memberi peluang tumbuhnya 

beragam potensi manusia. Melalui pemahaman psikologi, 

layanan pendidikan yang bermakna dimaknai sebagai 

layanan pendidikan yang berpihak atau menghormati 

perbedaan sebagai keunikan individu yang khas di satu 

sisi; dan optimalisasi potensi sebagai makhluk sosial di sisi 
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yang lain. Perbedaan manusia dimaknai sebagai 

keunggulan karena keunikannya. Itu sebabnya manusia 

tidak bisa disamaratakan karena di dalam perbedaannya 

terdapat kekhasanya masing-masing. layanan pendidikan 

memberikan tempat kepada beragam kecerdasan manusia 

(multiple intelligences, Gardner, 2008) sebagai penghargaan 

atas keberagaman potensinya.  

 

Pendidikan bertanggung jawab mengembangkan beragam 

potensi kecerdasan pada manusia. Berpegang pada 

William Stern (1930) yang menyatakan bahwa manusia 

dilahirkan dengan lebih dari satu potensi  dan berbagai 

potensi itu merupakan suatu keutuhan yang holistik dan 

jamak (multiple) yang memperlihatkan arah atau 

kecenderungan tertentu. Potensi yang dibawa sejak lahir, 

yang kini banyak disebut “bakat” dalam 

perkembangannya akan  mencapai aktualisasi, yaitu 

perubahan yang konkret menjadi kemampuan tertentu 

(ability), sifat, dan sikap tertentu. Proses itu banyak 

didorong oleh berbagai pelatihan berpikir sehingga 
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terbentuk  struktur berpikir, yang kemudian  mencapai 

optimalisasi pemekaran akibat latihan-latihan tersebut di 

sekolah. Pendidikan formal berkewajiban membelajarkan 

pembelajaran yang disebut dengan belajar berpikir ; 

learning how to think (Semiawan,  2013).  

 

Kesadaran akan dua belahan otak yang implementasinya 

kurang seimbang menjadi perhatian berikutnya. Salah satu 

yang harus diterapkan di dalam pembelajaran adalah 

melibatkan cara berpikir divergen selain kecenderungan 

keseharian pembelajaran di sekolah-sekolah pada 

umumnya yang sangat dominan memanfaatkan berpikir 

konvergen.  

 

Cara berpikir konvergen merupakan cara berpikir yang 

biasa dilatihkan oleh para pendidik demi mendapatkan 

satu jawaban pasti. Peserta didik di sekolah dilatih untuk 

berfokus pada satu konsep dan menelaahnya secara kritis 

dari satu sudut pandang saja. Pada hal-hal yang lebih 

menyedihkan, ekspresi berpikir konvergen sering 
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menyebabkan subjek didik terjebak pada menghafal 

materi.  Padahal ada cara berpikir lain yang mendorong 

peserta didik berpikir lebih luas terhadap suatu masalah 

sehingga menemukan kemungkinan lebih banyak peluang 

pengentasan masalahnya. Cara berpikir tersebut adalah 

divergen.  

 

Ketika peserta didik dikondisikan untuk menggunakan 

cara berpikir divergen, mereka cenderung mampu 

melahirkan berbagai macam gagasan yang tampaknya 

tidak berhubungan. Meski demikian, dari situlah peserta 

didik memperluas garis batas pemikiran dan membiarkan 

imajinasi menghasilkan begitu banyak kemungkinan 

penyelesaian masalah. Benarlah apa yang dikatakan 

Einstein bahwa imajinasi lebih penting dibandingkan 

pengetahuan. Cara berpikir divergen memungkin peserta 

didik menggunakan imajinasi untuk mengeksplorasi 

berbagai kemungkinan-kemungkinan baru.  
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Kemungkinan akan tersedianya fasilitas bagi 

pengembangan otak belahan kanan, terutama 

keseimbangan implementasi cara berpikir konvergen-

divergen membutuhkan suasana pembelajaran yang ideal. 

Pemahaman tersebut ternyata telah disediakan Negara, 

yakni dengan terbitnya Undang-undang No. 20 Pasal 40 

ayat 2 berbunyi: Pendidik dan tenaga kependidikan 

berkewajiban menyiapkan suasana pendidikan yang 

bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. 

Selain itu, dalam pasal 19 ayat 1: “Proses pembelajaran 

pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberi 

ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. 

 

Berdasarkan amanat undang-undang di atas, pembelajaran 

yang dibangun merupakan pembelajaran menantang, 

menyenangkan, dan bermakna. Pembelajaran yang 
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menantang merupakan pembelajaran yang berhasil 

menumbuhkan motivasi, yaitu dorongan keingintahuan 

yang kuat dari peserta didik untuk mengetahui sesuatu 

yang disertai upaya kuat mendapatkan informasi karena 

merasa tertantang mendapatkan pengetahuan yang 

diharapkan. Pembelajaran yang menyenangkan 

merupakan sebuah proses pembelajaran yang dapat 

dinikmati peserta didik dengan nyaman dan 

mengasyikkan. Pembelajaran seperti ini tumbuh dalam 

suasana yang rileks, bebas dari tekanan, dan aman 

sehingga menarik bangkitnya minat belajar peserta didik. 

Pembelajaran yang bermakna merupakan pembelajaran 

yang dibangun berhasil mengundang peserta didik untuk 

terlibat dalam pembelajaran yang berdaya sehingga proses 

belajar mampu mengembangkan beragam potensi peserta 

didik secara optimal. Tiga kondisi pembelajaran yang ideal 

itu terbangun dari sebuah kondisi yang dirumuskan oleh 

Prof. Dr. Conny R. Semiawan  sebagai “an invitational 

learning environment”  (lingkungan belajar yang 

mengundang peserta didik untuk belajar secara optimal).  
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Gambaran kondisi psikologis peserta didik saat mengikuti 

pembelajaran yang digambarkan di atas terjadi dalam 

lingkungan belajar yang menarik, suasana yang 

bersemangat, perasaan yang gembira, dan fokus pikiran 

peserta didik dalam konsentrasi yang tinggi. Pembelajaran 

seperti ini tentu berhasil mengeliminasi suasana tidak 

bersemangat, malas, jenuh atau bosan yang menimpa 

peserta didik. Pembelajaran yang dilaksanakan 

menghindarkan peserta didik pada rasa tidak berdaya, 

tertekan, dan terancam. Pembelajaran yang menepis rasa 

putus asa dan sia-sia karena dirinya merasa membuang-

buang waktu untuk sesuatu yang tidak berguna.  

 

Berpegang pada keyakinan bahwa keberhasilan 

pembelajar  untuk mendapatkan informasi ditentukan oleh 

tiga tahapan proses yakni seperti bentuk stimulus yang 

diterima, bagaimana stimulus itu diolah menjadi 

informasi, dan seperti apa bentuk informasi itu kemudian 

sebagai keluarannya, maka pemahaman seperti ini 

mendorong pendidikan  untuk membantu peserta didik 
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untuk fokus mempelajari bagaimana mampu memproses 

beragam stimulus itu dengan sebaik-baiknya sehingga 

mampu mendapatkan makna dari informasi yang didapat 

itu secara optimal.  

 

Berpegang pada temuan Gardner yang berhasil 

menunjukkan bahwa pembelajar  berkemungkinan 

memiliki lebih dari satu kecerdasan (multiple intelligences), 

maka para pendidik pun berkeyakinan bahwa ada 10 

kecerdasan yang digambarkan Gardner itu juga 

berkemungkinan di temukan pada peserta didik yang 

menjadi tanggung jawabnya. Di sekolah, bahkan di kelas 

sangat mungkin ditemukan seseorang yang memiliki 

kecerdasan linguistik, logis-matematik, kinestetik, 

musikal, visual spasial, interpersonal, intrapersonal, 

naturalis, spiritual, dan moral. Dari temuan Gardner itu 

dipahami bahwa setiap peserta didik memang sangat unik. 

Keunikan pribadi setiap peserta didik itu melahirkan sikap 

toleran para pendidik bahwa dalam menerima, mengolah, 

dan menghasilkan informasi pun akan beragam sesuai 
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kecerdasan yang dimilikinya. Hal ini disebabkan karena 

realitas yang muncul kepada setiap peserta didik akan 

dimaknai berbeda.  

 

Atensi atau perhatian peserta didik atas rangsang 

lingkungannya cenderung beragam. Keragaman ini 

disebabkan karena beragamnya kepemilikan kecerdasan 

yang berakibat pada kecenderungan perbedaan 

ketertarikan. Rangsang lingkungan yang datang akan 

diproses dalam pengkodean (encoding), dikomparasi 

(comparison) dengan pengetahuan yang lama, dan 

direspons sebagai upaya memilah data yang dianggap 

penting atau tidak penting. Dari proses tersebut diketahui 

bahwa setiap peserta didik sebagai individu akan berbeda 

pencapaian informasi yang didapat dengan individu yang 

lain meskipun mereka mendapatkan informasi dari 

sumber yang sama.  

 

Hal lain yang membedakan manusia mampu 

menerjemahkan rangsangan lingkungan menjadi 
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informasi yang optimal adalah kemampuannya 

mendapatkan informasi melalui cara berpikirnya. Sejarah 

mencatat beberapa insan luar biasa  seperti  Einstein, 

Tolstoy, Gandhi, Jung, Piaget, Habibie, dan sejumlah insan 

cerdas lainnya yang tidak dapat dimaknai dan diukur 

kehebatannya oleh satu kecerdasan saja, yakni intelligence 

Quotient  (IQ). Sebab keberbakatan mereka memiliki 

domain yang berbeda. Itu sebabnya temuan Gardner 

sangat bermanfaat untuk mengidentifikasi dan memaknai 

keluarbiasaan setiap peserta didik. 

 

Melalui bukunya Frame of Mind (1983) Gardner 

menyampaikan bahwa otak manusia itu sangat kompleks 

dan tidak bisa diukur dengan hanya satu ukuran absolut 

karena pada dasarnya manusia itu berkemauan jamak. 

Melalui penelitiannya yang sangat kompleks yang 

melibatkan individu-individu dalam ragam 

kebudayaannya ditemukan bahwa manusia memiliki 

kemungkinan kesempatan belajar yang tak terbatas. Dari 

penelitian tersebut juga diketahui bahwa terdapat bagian 
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otak yang melayani keberbakatan tertentu dari seorang 

individu yang mampu melahirkan produk budaya yang 

menunjukkan nilai yang sangat bermakna bagi budaya 

tertentu. Selain itu, dari penelitian tersebut Gardner 

menunjukkan perbedaan pendapatnya dengan Piaget yang 

sebelumnya menyampaikan bahwa perkembangan otak 

itu kurang lebih sepadan secara universal. Artinya, apa 

pun bangsa dan budayanya, perkembangan otak manusia 

diperkirakan memiliki kesepadanan.  

 

Hal yang lebih penting dari temuan Gardner adalah otak 

bukan hanya berkembang melainkan juga mampu 

membentuk kemampuan yang baru ketika belajar. Itu 

sebabnya manusia memiliki kemungkinan memiliki 

kompetensi yang multichannel yang karena belajar memiliki 

kemungkinan memiliki paham yang beragam, integrasi 

dari keberagaman budaya, dan aplikasi atas keberagaman 

budaya itu.  
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Keberhasilan layanan pembelajaran dapat dikatakan 

bermakna apabila peserta didik mengalami penanjakan 

mental, yakni pencapaian kedalaman pemahaman akan 

sesuatu hal berdasarkan kemampuan meramalkan sebagai 

sebuah hasil berpikir kreatif dan kritis (forside), selain 

ketajaman akan penghayatan yang reflektif (inside). Di 

sinilah letak pentingnya pembelajaran yang 

mengembangkan kreativitas bagi peserta didik di sekolah 

karena pembelajaran seperti dimaksudkan mampu 

menumbuhkan peserta didik yang memiliki pribadi kreatif 

(Guilford: 1959). Pembelajaran kreatif menumbuh dan 

kembangkan bakat dan sikap kreatif. Peserta didik dapat 

diketahui memiliki bakat kreatif apabila  memiliki 

kepekaan terhadap sesuatu, kelancaran dalam berpikir, 

keluwesan berpikir, kemampuan mengelaborasi, dan 

kepemilikan orisinalitas dalam berkarya. Semuanya dapat 

ditumbuhkan apabila peserta didik dibiasakan dalam 

pembelajaran kreatif dengan tujuan menumbuhkan sikap 

kreatif seperti: terbuka pada pengalaman baru,  
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penumbuhan rasa ingin tahu, peningkatan rasa percaya 

diri, berani tampil beda, dan ulet.   

 

Pribadi kreatif, terutama dengan sikap kreatif inilah yang 

mampu mengatasi perubahan-perubahan dunia. Mereka 

mampu bertahan di lingkungan yang baru karena mampu 

fleksibel dan adaptif. Selain itu,  pribadi-pribadi kreatif ini 

pula yang dapat membantu diri maupun masyarakatnya  

berada dalam posisi yang lebih baik dalam mengatasi 

permasalahan-permasalahan hidup. Mereka mampu 

membantu memecahkan masalah secara lebih efisien dan 

efektif. 

 

Selain pengembangan individu, pendidikan juga memberi 

peluang atas berkembangnya potensi sosial peserta didik. 

Kesempatan mengekspresikan diri sebagai makhluk 

individu diupayakan sebanding dengan peluang dan 

tanggung jawab manusia sebagai makhluk sosial. 

Semangat menyeimbangkan berkembangnya potensi 

individu dan sosial manusia mengarahkan pendidikan 
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pada pencapaian karakter sebagai basic utama tujuan 

pendidikan. Demi tujuan tersebut, kembali pemahaman 

tentang otak menjadi jembatan pencapaian tujuan 

pendidikan.  

 

Pengetahuan tentang otak kembali menyumbangkan 

pemahaman baru bahwa secara aktual tumbuh dan 

bergeraknya otak manusia ternyata tidak berjalan satu 

arah, melainkan berjalan dua arah, yakni manusia 

memengaruhi gen dan gen memengaruhi kehidupan 

manusia (Jensen, 2008). Dengan adanya berbagai faktor 

yang memengaruhi kerja otak dengan bagian masing-

masing pada tingkat yang berbeda-beda, melalui berbagai 

latihan dan pembelajaran baru pendidikan dapat  berbuat 

lebih banyak, lebih baik,  dan lebih positif. Kenyataan ini 

menjadi tanggung jawab moral dan etis sektor pendidikan 

terutama terjalinnya kerja sama antara pendidik,  orang 

tua, dan masyarakat. 
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Di tahun-tahun berikutnya, Eric Jensen menulis lebih 

tandas terkait beberapa prinsip dalam bukunya “To Enrich 

The Brain” (2010) sebagai berikut. “Semua proses  manusia 

merupakan fungsi saling memengaruhi yang kompleks 

dari pikiran, emosi, tubuh, dan jiwa. Seluruh pekerjaan 

tersebut dilakukan oleh tubuh otak kita. Sistem otak 

tersebut ditentukan oleh banyak faktor, antara lain terkait 

DNA dan gen kita. Rahasia DNA dan gen terkuak, dan 

seperti diketahui, gen adalah bagian dari informasi heriditer 

yang diwariskan kepada kita.”   

 

Prinsip-prinsip yang diutarakan Jensen itu menyebut 

bahwa dasar genetik tidak dengan sendirinya menjelaskan 

variasi manusia. Secara tidak langsung otak kita dengan 

perubahan umpan balik dan  modifikasi ekspresi dari gen-

gen dan fungsi sel saraf otak kita “belajar” tidak hanya hal 

baru di sekolah, otak itu juga mengubah proses kunci di 

dalam kehidupan yang disebut ekspresi gen. 
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Terkuaknya rahasia DNA dan fungsi gen yang 

memungkinkan interaksi dua arah menuntut segenap 

pendidik (pendidik, orang tua, dan masyarakat) berbuat 

sesuatu. Gen yang tadinya diperkirakan hanya berfungsi 

sebagai cetak biru (template) ternyata mampu berekspresi 

mengubah struktur biologis manusia dan dengan 

demikian mampu mengubah mental manusia.  

 

Lipton dalam Kazuo Murakami (2016) mengemukakan 

hasil penelitiannya tentang sel tubuh manusia, terutama 

ekspresi gen yang terkait dengan lingkungannya. “Sel 

tubuh manusia berubah dan dapat diubah sesuai dengan 

lingkungan. Lingkungan yang baru melahirkan pemikiran 

yang baru. Hal-hal yang selama ini tidak terlihat menjadi 

bisa terlihat. Dari sini kita akan terlahir pola pikir yang 

baru dan kita bahkan bisa memulai hidup yang benar-

benar baru.”  

 

Lebih lengkap Kazuo Murakami, menjelaskan bahwa gen 

dapat diaktifkan atau dipadamkan. Mekanisme “On – Off” 
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menyebabkan perbedaan bentuk dan fungsi masing-

masing sel karena gen dapat meresponsnya dari luar.  Hal 

ini berarti ada peluang untuk memengaruhi atau bahkan 

mendesain regulasi “On-Off” sel seperti yang diinginkan. 

Mekanisme “On – Off” sel yang merupakan bagian terkecil 

dari suatu organisme dapat dimanfaatkan oleh  pendidik. 

Khususnya pembelajaran yang dapat meningkatkan 

presentasi belajar. 

 

Ada tiga faktor yang dapat memengaruhi regulasi “On-

Off” sel yaitu gen itu sendiri, lingkungan, pikiran dan 

faktor tambahan yaitu makanan. Keempat faktor inilah 

yang menjadi dasar pendidikan berbasis pendekatan gen.  

 

Pertama, gen itu sendiri di mana tidak ada jaminan bahwa 

gen seorang anak akan selalu sama dengan gen ayah dan 

ibunya. Dengan kata lain bakat dan kecerdasan seorang 

anak tidak akan sama persis dengan gen ayah dan ibunya. 

Mekanisme “On – Off” sel bisa membuat anak mewarisi 

bakat ayah atau ibunya. Demikian pula dengan 
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kecerdasannya atau IQ yang dimiliki sang anak lebih baik 

dibanding ayah dan ibunya.  

 

Kedua, Lingkungan memengaruhi orang orang di 

sekitarnya. Pengaruhnya tergantung pada lamanya 

interaksi dan kondisi orang itu sendiri. Seperti contoh pada 

pendidikan anak Usia Dini lebih sering memberikan 

pengajaran menggambar pada peserta didiknya. Hal ini 

dapat menyalakan “On” gen bakat menggambar, namun 

kemampuan tersebut akan menurun seiring berjalannya 

waktu karena lingkungan yang berbeda, gen bakat 

menggambar jarang diaktifkan akibatnya gen bakat “Off”. 

Demikian juga oleh aspek sikap jika seorang anak sering 

berada dalam lingkungan yang memberikan kekerasan, 

maka tidak heran jika dia akan menjadi orang yang kasar. 

Demikian juga sebaliknya jika seorang anak mempunyai 

sikap yang santun maka diduga karena mereka memiliki 

lingkungan yang mendorong mereka untuk bersikap 

santun jadi gen sikap santun “On”.  

 



64 

 

Ketiga, pikiran juga sangat besar pengaruhnya dalam 

meregulasi “On-Off” gen. Pikiran positif dapat 

meningkatkan transkripsi gen-gen bermanfaat, sedangkan 

pikiran negatif dapat menonaktifkan transkripsi gen-gen 

bermanfaat. Pikiran negatif dapat berupa kesedihan, 

kekecewaan, putus asa, ketakutan dan sebagainya. 

Regulasi “On-Off” sel sangat mudah dipengaruhi oleh 

pikiran, dan pikiran dipengaruhi oleh informasi dan 

sugesti yang diterima seorang peserta didik yang sering 

mendapat ucapan semangat atau hal-hal yang sepadan 

akan menyebabkan dirinya menjadi pribadi yang penuh 

semangat. Begitu juga sebaliknya jika seorang sering 

mendengar perkataan “bodoh” maka secara tidak 

langsung akan membawa dirinya kearah kebodohan. 

 

Proses pembelajaran yang dimudahkan menjustifikasi 

peserta didik bagaikan pisau bermata dua. Sebagai 

pendidik kita bisa menegur peserta didik jika dia 

bermasalah. Hanya perlu diperhatikan waktu dan tempat 

yang tepat karena pengaruh negatif akan menghambat 
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aktivasi gen bermanfaat. Pendidik harus mengarahkan 

peserta didik agar melihat keseluruhan situasi dan 

berusaha untuk melihat sisi positif dari segala peristiwa 

yang terjadi dalam hidupnya.  

 

Keempat, makanan. Setiap saat dapat terjadi kerusakan 

gen atau bahkan mematikan sel. Untuk memperbaiki atau 

menggantinya, diperlukan sumber bahan pembentuk sel 

seperti karbohidrat, protein, dan lipid, serta mikromolekul 

seperti mineral dan vitamin. Semua bahan tersebut dapat 

diperoleh dari makanan. Jika asupan sumber bahan 

makanan terganggu, maka dapat pula mengganggu 

kestabilan fungsional gen. Ada juga beberapa bahan 

makanan atau obat-obatan yang dapat merusak kestabilan 

gen. Itulah sebabnya kita perlu mengonsumsi makanan 

sehat.  

 

Dalam proses pembelajaran di sekolah, kompleksitas 

permasalahan yang ditemui terkadang tak bisa diurai oleh 

salah satu penyebab dari keempat faktor yang dapat 
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memengaruhi Regulasi “On-Off” sel di atas. Keempat 

faktor dapat saling kait-mengait sebagai interaksi antara 

gen dan faktor-faktor di atas bisa merupakan tindakan 

yang saling mendukung atau melemahkan ekspresi gen 

positif.  

 

Setiap peserta didik cenderung mengalami stres ketika 

menempuh proses pembelajaran. Hal seperti itu bisa 

dirasakannya ketika awal memasuki lembaga pendidikan 

yang baru seperti kondisi dan situasi Masa Pengenalan 

Lingkungan Sekolah (MPLS). Bagi warga baru, kondisi dan 

situasi menjadi pendatang sudah merupakan sebuah 

tekanan tersendiri. Ditambah lagi ada kemungkinan 

beragam tindakan represif dari warga lama kepada warga 

baru berupa sikap maupun perilaku tidak menyenangkan. 

Kondisi itu memengaruhi aktivasi ekspresi gen karena 

kondisi tidak nyaman apalagi tindak represif 

menyebabkan kondisi “off” ekspresi gen atau aktifnya 

ekspresi gen negatif. Yang dibutuhkan adalah penerimaan 

dan keramahan dari segenap warga sekolah. Perasaan 
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diterima karena perlakuan yang baik dan bersahabat 

merupakan jalan bagi aktivasi gen dari kemungkinan 

terjadi regulasi sel “off”  berubah menjadi “on.”  

 

Demikian pula selama menempuh pembelajaran sejumlah 

peserta didik cenderung merasakan kondisi belajar sebagai 

sesuatu yang menyiksa. Robert Kiyosaki malah pernah 

menyindir dan mencurigai peran sekolah yang 

menurutnya hanya akan membuat susah dan 

mengkerdilkan potensi peserta didiknya. “If you want to be 

rich and happy don’t go to school”, katanya.  Jika kondisi 

sekolah itu benar sebagaimana pernyataan Kiyosaki, 

biasanya dikaitkan dengan dominannya tugas maupun 

ulangan atau ujian-ujian, berarti sekolah dan 

lingkungannya telah menyebabkan pasifnya ekspresi gen 

positif dan tumbuhnya ekspresi gen negatif karena sekolah 

telah berubah menjadi “penjara” bagi peserta didik.  

 

Yang dilakukan sekolah adalah pemberdayaan, baik 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental. Bagaimana 
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menyediakan lingkungan pendidikan yang ditandaskan 

oleh Prof. Dr. Conny R. Semiawan sebagai “an invitional 

learning environment,” lingkungan belajar yang menantang 

dan menyenangkan merupakan tugas bersama warga 

sekolah. Ketika kondisi dan situasi di sekolah bisa 

mencapai hal diharapkan, maka yang terjadi adalah 

lingkungan belajar memberi andil bagi aktivasi ekspresi 

gen positif yang manifestasinya berupa pertumbuhan 

prestasi akademik, tumbuh dan tegaknya warga sekolah 

yang ramah dan toleran, serta terpeliharanya stabilitas 

sekolah. 

 

Pentingnya upaya regulasi aktivasi sel/gen positif di 

sekolah sebagai upaya preventif bagi kemungkinan 

tumbuhnya ekspresi gen negatif dapat dijelaskan secara 

lebih mendalam seperti di bawah ini. Saat MPLS, peserta 

didik dihadapkan pada situasi baru yang dirasakan 

sebagai suasana tidak menentu. Demikian pula kesulitan 

menempuh pembelajaran karena banyaknya tugas 

maupun beratnya soal-soal ulangan cenderung 
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mendatangkan stres. Kondisi stres dalam hal ini dimaknai 

sebagai ketidakmampuan mengatasi perasaan yang 

dimaknai sebagai ancaman yang dihadapi secara mental, 

fisik, emosional  peserta didik yang pada suatu saat dapat 

memengaruhi kesehatan fisik peserta didik tersebut.  

 

Kondisi stres yang digambarkan di atas biasanya berawal 

dari persepsi. Setiap warga sekolah memiliki persepsi yang 

berbeda-beda terkait dengan perlakuan sekolah. Ada yang 

memaknai sebagai tekanan ada pula yang 

menerjemahkannya sebagai tantangan. Bagi yang 

menerjemahkannya sebagai ancaman akan berakibat stres, 

sedangkan yang memaknainya tantangan justru 

menumbuhkan kesenangan, kebahagiaan, dan 

kebanggaan.  

 

Kebahagiaan, kesenangan, kesedihan, kekecewaan, dan 

kemarahan adalah produk mental yang diproduksi oleh 

beberapa bagian otak sekaligus. Respons seorang peserta 

didik terhadap kondisi yang dihadapinya di sekolah 
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bergantung pada persepsi yang dihasilkan oleh kerja sama 

antara sistem memori emosi di sistem limbik dan lobus 

frontalis di kulit otak yang bertugas mempertimbangkan 

sikap terbaik. Kurang bahagianya sebagian besar peserta 

didik terkait erat dengan pembentukan persepsi. Jika 

persepsi dipengaruhi oleh batang otak dan korpus 

amygdala di sistem limbik, yang terjadi adalah ketakutan-

ketakutan dan kecemasan yang tak beralasan. Jika peserta 

didik berpersepsi baik, maka stimulan kebahagiaan akan 

memicu diproduksinya hormon ketenangan (serotonin), 

kegembiraan (endorphin), dan hormon motivasi (dopamine).  

 

Perlakuan lingkungan sekolah dapat berinteraksi dengan 

kerja otak sehingga berpengaruh pula pada ekspresi gen 

setiap warganya. Sikap ramah  sebagai ekspresi 

penerimaan segenap warga sekolah terhadap warga baru 

maupun yang lama dalam ikatan toleransi menjadi faktor 

terpenting mempengaruhi psikologis peserta didik. 

Perlakuan ramah menyebabkan setiap pembelajar 

memiliki kemampuan memersepsikan setiap masalah yang 
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dihadapinya sebagai stimulus yang ambang batas 

toleransinya masih bisa dicapai sehingga menumbuhkan 

optimistis. Barisan hormon sedih, kecewa, dan putus asa 

yang semula mendorong pikiran peserta didik untuk 

menyerah, justru berbalik dan merangsang sistem 

neurohormonal yang bersifat membangkitkan, mendorong, 

dan gembira untuk bekerja keras mencari penyelesaian 

atau solusi. Berkat persepsi yang baik, bersekolah menjadi 

lebih berwarna  dan tentu saja lebih indah. 

 

Lingkungan sekitar peserta didik sangat memberi 

pengaruh pada peserta didik. Namun demikian, besar-

kecilnya pengaruh lingkungan berinteraksi dengan sel-sel 

aktif peserta didik itu tergantung individu masing-masing. 

Apakah lingkungan pembelajaran yang tersedia memberi 

andil atau memberi kemungkinan meningkatnya 

transkripsi gen-gen positif yang kelak menjadi representasi 

mentalnya sangat ditentukan oleh kualitas peserta didik itu 

sendiri. Mengapa demikian?  
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Otak manusia menangkap beragam realita eksternal dalam 

bentuk model realita internal. Maksudnya, realita eksternal 

ditangkap dan disederhanakan oleh otak peserta didik 

menjadi realita internal miliknya. Banyak hal yang 

berperan dalam proses penyederhanaan itu yakni: memori, 

bahasa, nilai-nilai, keyakinan, sikap, program diri internal 

(metaprogram), dan lainnya.  

 

Dalam pembelajaran, pemahaman mengenai suatu hal 

lebih ditentukan oleh realita internal (di dalam individu) 

dibandingkan dengan faktor eksternal (di luar individu). 

Artinya, merupakan hal yang sama pentingnya 

membentuk representasi internal para peserta didik yang 

disandingkan dengan kepiawaian pendidik menjelaskan 

materi pelajaran atau memaknai lingkungannya. Dalam 

hal ini, yang sangat  dibutuhkan adalah hadirnya pribadi 

yang memberi pengaruh positif (significant  others) yang 

mampu membantu peserta didik memodifikasi realita 

internal sehingga siap memaknai realita eksternal dengan 

sebaik-baiknya.  
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Realita internal memengaruhi kondisi emosional pada 

individu. Realitas internal juga memengaruhi fisiologi dan 

gerak tubuh seperti ketika bicara, sikap, dan aktivitas. 

Ketika individu belajar dengan realitas internal yang tidak 

atau kurang mendukung, individu tersebut mungkin saja 

belajar, namun dengan gerak tubuh yang kurang 

mendukung seperti lemas atau kurang bergairah. Bahkan, 

bisa sampai pada tingkat yang lebih serius yakni 

beranggapan buruk mengenai belajar. Semuanya itu 

berpengaruh pada realitas eksternal yang dijumpai 

selanjutnya.  

 

Semua hal yang menyangkut kualitas realitas internal 

berhubungan erat dengan realitas eksternal yang dapat 

terjadi kemungkinan prestasi belajar optimal atau 

kebalikannya. Hal yang harus menjadi perhatian pendidik 

adalah apabila pada tataran realitas internal masih 

bermasalah, realitas eksternal yang ditangkap oleh pikiran 

senantiasa mempengaruhi dan bermakna realitas internal 

yang buruk. Setelah itu dapat diramalkan bahwa siklus 
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yang sama kembali terjadi, sehingga sekeras apa pun 

individu berusaha akan tetap memperoleh hasil yang 

kurang lebih tidak jauh berbeda. Itulah sebabnya, peserta 

didik yang berprestasi memiliki kemungkinan akan 

kembali mendapatkan hasil yang sama hebatnya. 

Sebaliknya, peserta didik yang berprestasi buruk 

cenderung mengalami kembali hal yang sama. Hanya 

ketika dilakukan modifikasi pada siklus/pola tersebutlah 

baru kemudian terjadi perubahan yang signifikan. 

Melakukan hal yang sama atau dengan lebih keras namun 

tanpa memodifikasi siklus, misalnya belajar lebih keras, 

hanya akan menghasilkan hasil akhir yang serupa. 

Demikianlah betapa pentingnya peran significant others 

dalam pembelajaran. Ia bisa menjadi penentu dalam 

menentukan sukses tidaknya peserta didik dalam proses 

belajar.  

 

Berupaya lebih mendalami tentang otak, terutama terkait 

DNA, akan menyebabkan pendidik menyadari 

kehadirannya dalam proses pendidikan terutama 
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perannya dalam menghadirkan lingkungan yang 

berkualitas. Sejumlah hasil penelitian tentang DNA dan 

fungsi gen  menjadikan pendidik dan orang tua menyadari 

pentingnya tugas besar sebagai pendidik. Pendidikan yang 

berkualitas menjadikan otak manusia sangat sensitif 

terhadap berbagai masukan dari lingkungan.  Berdasarkan 

hal tersebut, sangat penting pembelajar dikelilingi dengan 

nilai-nilai (values) seperti kejujuran, integritas (kesesuaian 

kata dan perbuatan), tanggung jawab, keikhlasan tanpa 

pamrih (virtue), pengetahuan yang benar (knowledge), harga 

diri, dan kemampuan menghargai diri sendiri (self-respect). 

Beragam nilai-nilai itu menjadi contoh dan terinternalisasi 

dalam  kehidupan sehari-hari. Berdasarkan penjelasan di 

atas, pendidik dan tenaga kependidikan sampai pada 

keyakinan bahwa penerapan fungsi otak tertentu langsung 

dapat dikaitkan untuk menghasilkan perilaku manusia 

tertentu yang dikehendaki (Pickren, W, 2015). Dengan cara 

tersebut, perlakuan perubahan otak yang paling penting 

dapat semakin dikembangkan (Pickren, W, 2015). 
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1). Knowledge Management Bidang Akademik 

 

Knowledge Management (KM) (Manajamen Pengetahuan) 

merupakan salah satu cara agar pimpinan pengelola dapat 

menghadapi berbagai persoalan pengelolaan pendidikan bidang 

akademik 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 

yang berbeda di tiap level organisasi. Tidak adanya pemahaman 

terkait kerja dan wewenang, serta fungsi koordinatif tiap jenjang 
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atau level organisasi akan memengaruhi 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 

dan efisien; baik dalam kemungkinan relasi antar organisasi 

pengelola dengan komponen pendidik serta tenaga 

kependidikan, maupun terkait dengan penerapan yang tepat 
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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 

penjelasan terkait term-term yang ada, jabaran selanjutnya 

langsung kepada hal yang dapat dilakukan dengan 

penyesuaian. Secara khusus dijabarkan dalam pemaparan 

sebagai berikut,  
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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). 

 

Pengelolaan bidang akademik 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 univeritas bidang pendidikan serta 

unsur pelaksana program dalam berbagai bidang. Melalui 

BPS yang menangani bidang akademik, segala inisiasi 

bidang akademik bermula untuk kemudian dirumuskan 

sebagai visi misi bersama yang diterjemahkan ke dalam 

Rencana Strategis. Dalam pembuatan rencana strategis, 
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pengembangan program pendidikan bidang akademik 

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.  

 

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, juga dimungkin bagi sekolah untuk 

memaparkan ragam program pengembangan bidang 
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akademik 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 

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 
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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 

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.  
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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 

berbeda akan memberikan kemungkinan terjadinya inovasi 
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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 tercapainya 

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 

fokus pada penggunaan teknologi informasi 



90 

 

akademik yang dapat digunakan dengan baik 

oleh pengguna sebagai tujuan akhir proyek. 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.  

 

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 
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dikembangkan oleh Nonaka dan Takeuchi (1995). Model 

tersebut mencakup tahapan proses: sosialisasi, 

eksternalisasi, kombinasi, dan internalisasi.  

 

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 

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 
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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. 

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 
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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.  

 

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.  
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Gambar 3.  Skema Proses  
(Girard: 2010, diadaptasi berdasarkan Nonaka dan 

Tekeuchi 1995) 
 

 

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 knowoledge 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 sebagi 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 

sebagai persoalan insidental. Seluruh kepala sekolah 

(hanya kepala sekolah jika bersifat sebagai rapat terbatas), 
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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 akademik, hal yang dilakukan mencakup: 

pengembangan serta evaluasi terkait pelaksanaan program 

akademik. Dalam Pengembangan, kegiatan forum dapat 

membahas isu-isu atau gagasan inovatif dalam rangka 

pengembangan program pendidikan 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.  

 

Dalam forum ini, juga membuka kemungkinan bagi 

seluruh Labschool melalui pimpinan dalam rangka 

mengambil masukan terkait putusan-putusan strategis baik 
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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 

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 

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. Dalam forum ini juga dimungkinkan 
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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. 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.  

 

Terlaksananya forum dinas secara rutin dan dengan topik-

topik yang sudah disiapkan dengan jelas menjadi kunci 

dalam terlaksananya layanan pendidikan bidang 

akademik. Menghindari kemungkinan tidak terlaksananya 

program, atau menyiasati berbagai kendala yang 
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ditemukan selama pelaksanaan layanan pendidikan bidang 

akademik. 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.  

 

C. Forum Staf Akademik 

 

Forum staf akademik adalah pertemuan terbatas yang 

secara khusus dihadiri oleh Pimpinan sekolah, wakil kepala 

sekolah bidang akademik dan staf akademik. Forum ini 

diselenggarakan dengan maksud menghasilkan berbagai 

inovasi dan pengembangan program akademik. Dalam 

forum staf akademik ini, pendekatan yang dilakukan 

bersifat ilmiah dan akademis. 

 

Forum Staf Akademik selain terdiri atas pendidik dan staf 

yang dianggap memiliki visi pengembangan pendidikan 

akademik, juga memungkinkan untuk menghadirkan 

pakar atau pengetahuan-pengetahuan baru secara mandiri. 

Forum Staf Akademik berorientasi pada rekomendasi 

program inovatif dan rekomendasi kebijakan dalam 

penyelenggaraan program pendidikan bidang akademik. 
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Forum Staf akademik juga dapat dimanfaatkan untuk 

merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hal-hal yang 

berhubungan dengan administrasi akademik.  

 

Forum staf akademik 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 akademik. Dengan cara 

demikian, kemungkinan terjadinya 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 Kelompok Akademik Khusus 

 

Forum Kelompok Akademik Khusus merupakan forum 

yang diinisiasi oleh pimpinan sekolah dalam 

mengakomodasi berbagai potensi pendidik atau tenaga 

kependidikan yang dianggap memiliki kapasitas baik 

secara keilmuan maupun keminatan secara akademis 

dalam bidang pendidikan. Forum ini, secara berkala dapat 

diagendakan sebagai pertemuan rutin dengan topik-topik 

spesifik yang dibawakan oleh anggota forum yang 
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diharapkan memiliki inisiatif dalam bidang kependidikan 

secara bergantian.  

 

Forum akademis diharapkan menciptakan iklim akademis 

yang memungkinkan terjadinya pembahasan-pembahasan 

secara ilmiah ragam paradigma dan kajian terbaru dalam 

bidang kependidikan. Dari forum ini, berbagai "temuan" 

atau inovasi aktual terkait bidang pendidikan dibahas, 

dikaji, dan didiskusikan sebagai bagian dari meningkatkan 

kapasitas keilmuan. Tidak menutup kemungkinan adanya 

gagasan-gagasan baru terkait penelitian, dan program-

program pengembangan yang secara ilmiah dapat 

meningkatkan mutu layanan akademik baik untuk 

kepentingan internal maupun kepentingan terkait 

keprofesian dan penelitian.  

 

Terlaksananya forum akademik tentu saja bergantung pada 

kapasitas dan integritas Sumber daya pendidik atau tenaga 

kependidikan. Inisiasi pimpinan sekolah dalam mewadahi 

forum atau secara khusus berasal dari inisiasi non formal 

pendidik dan tenaga kependidikan merupakan hal yang 

penting untuk dilakukan. Selain itu, konsistensi pertemuan 

forum dan produktivitas, serta inisiatif anggota forum 

dalam membahas topik-topik terkini bidang pendidikan 
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menjadi hal utama yang lain yang perlu diperhatikan dalam 

terlaksananya forum kelompok akademik khusus ini.  

 

E. Forum Penjaminan Mutu Akademik Tingkat Sekolah 

 

Kegiatan penjaminan mutu di tingkat sekolah merupakan 

upaya yang dilakukan dalam rangka menciptakan budaya 

mutu yang standar di seluruh Labschool. Penjaminan mutu 

sekolah dilengkapi dengan perangkat-perangkat 

penjaminan mutu internal yang bekerja berdasarkan 

panduan, manual pelaksanaan program, dan perangkat 

monitoring-evaluasi. Keberadaan perangkat-perangkat 

penjaminan mutu tersebut merupakan pengetahuan dasar 

dan standar sebagai operasional kerja yang perlu menjadi 

pedoman dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau program.  

 

Kerja penjaminan mutu sekolah bersifat koordinatif dengan 

pimpinan sekolah untuk memberikan masukan terkait 

terjaminnya budaya mutu di tingkat sekolah sebagai upaya 

preventif ataupun rekomendasi dalam memberikan solusi 

atau suatu kendala pelaksanaan program. Sebagai organ 

koordinatif, penjaminan mutu tidak melakukan eksekusi 

langsung semisal pada kegiatan monitoring dan evaluasi. 
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Wewenang tersebut tetap ada pada jajaran pimpinan 

sekolah. 

 

Penjaminan mutu tingkat sekolah dalam lingkup Badan 

Pengelola Sekolah tergabung dalam forum penjaminan 

mutu Labschool dan terlibat dalam: merancang, 

mengorganisasi, dan melaksanakan kegiatan penjaminan 

mutu. Hasil penjaminan mutu di tingkat sekolah secara 

akademis dan ilmiah terkait data menjadi temuan objektif 

yang dapat digunakan dalam pengambilan putusan 

program ataupun kebijakan pengembangan Labschool. 

Keberadaan penjamin mutu juga diarahkan agar tiap 

sekolah Labschool memiliki standar yang sama sebagai 

sekolah bermutu dan berintegritas.  

 

Forum penjaminan mutu terdiri atas jajaran pimpinan 

sekolah dan penjaminan mutu dapat pula dihadiri oleh staf 

akademik. Dalam forum tersebut, perancangan 

pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu ditetapkan, 

dibahas, dan disimpulkan sebagai rekomendasi internal. 

Dalam forum tersebut dapat pula dibahas berbagai 

kemungkinan program-program terkait peningkatan mutu 

atau solusi terkait peningkatan performa pendidik atau 

tenaga kependidikan. Terjadinya komunikasi yang intensif 
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serta solutif antara penjaminan mutu sekolah dengan 

jajaran pimpinan merupakan kunci dalam menciptakan 

budaya mutu di setiap sekolah Labschool.  

 

F. Forum POMG 

 

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 Guru (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, bersama unsur Pimpinan, perwakilan pendidik 

dan POMG melakukan berbagai kerja sama. Kerja sama 

tersebut bukan hanya terkait posisi POMG sebagai 

suporting system, tetapi juga dapat menyelenggarakan 
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berbagai program yang secara langsung berdampak dalam 

peningkatan mutu pengalaman akademik peserta didik. 

Adanya kegiatan Orang Tua Menjadi Guru (OMG di SMP 

Labschool Jakarta) misal, memungkinkan adanya transfer 

pengetahuan spesifik terkait profesi yang bermanfaat bagi 

paradigma profesi peserta didik di masa yang akan datang.  

 

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 akademik.  

 

G. 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 
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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.  

 

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 
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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.  

 

H. Forum Konseling 

 

Selain untuk koordinasi pemenuhan layanan konseling, 

forum konseling 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 
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misalnya terkait dengan pengembangan pendidikan 

lanjutan atau karier dapat dilaksanakan dan dapat berjalan 

dengan optimal sesuai dengan tujuan pengembangan.  

 

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.  

 

I. Rapat Nilai, Kenaikan Kelas dan Kelulusan 

 

Rapat nilai merupakan pertemuan formal untuk membahas 

isu-isu yang spesifik terkait capaian peserta didik dalam 

bidang akademik serta kriteria ketuntasan (KKM, Kenaikan 

Kelas, Kelulusan-disesuaikan dengan ragam rapat). Dalam 

rapat ini, akan dilihat bagaimana capaian peserta didik 

dalam bidang akademik. Pemaparan terhadap capaian 

peserta didik tersebut menjadi modal dalam melakukan 

penilaian akhir yang ditetapkan sebagai raihan final. Dalam 

rapat nilai ini, juga dapat dilihat berbagai persoalan yang 

melatarbelakangi belum tercapainya target capaian standar 
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nilai pada peserta didik. Berbagai temuan, kecenderungan, 

dan ketuntasan layanan dipaparkan secara objektif dan 

sistematis.  

 

Dalam rapat nilai, Jajaran pimpinan terutama wakil kepala 

sekolah bidang akademik mengawali dengan paparan 

dasar terkait dengan ketuntasan layanan akademik dan 

standar capaian nilai yang disepakati bersama. Selanjutnya, 

melalui wali kelas dipaparkan kondisi ketuntasan capaian 

termasuk berbagai persoalan, berurutan dari satu kelas ke 

kelas yang lain berdasarkan jenjang hingga tuntas, 

bersamaan dengan koleksi berbagai persoalan sebagai 

temuan. Berbagai persoalan tersebut kemudian disikapi 

baik oleh wali kelas maupun oleh pendidik sesuai dengan 

mata pelajaran yang diampunya.  

 

Penyikapan terhadap berbagai persoalan misal pada 

peserta didik yang diketahui belum mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal dapat ditindaklanjuti dalam program 

layanan lanjutan. Dalam rapat ini, juga tidak menutup 

kemungkinan dilakukannya justifikasi dengan berbagai 

tolok ukur untuk menentukan kenaikan atau tinggal kelas. 

Akhir dari rapat penilaian tidaklah lain untuk melakukan 

penetapan terhadap hasil akhir nilai yang disepakati 
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bersama sebagai hasil dari rapat. Penilaian inilah yang 

kemudian akan disampaikan apakah peserta didik: naik 

kelas, tidak naik kelas, lulus, atau tidak lulus.  

  

J. Rapat Kegiatan Bidang Akademik 

 

Rapat kegiatan akademik merupakan pertemuan yang 

secara spesifik membahas program yang meliputi: rencana 

program, pembagian tugas, teknis pelaksanaan program, 

kemungkinan persiapan laporan dan evaluasi kegiatan. 

Ragam rapat yang dapat dilakukan misalkan: rapat 

pelaksanaan Penilaian Tengah Semester atau Penilaian 

Akhir Semester, rapat kegiatan Orang Tua Menjadi Guru, 

rapat kegiatan pameran karya peserta didik, rapat studi 

wisata pengembangan Mapel, dan lain sebagainya. 

 

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, pengisi acara, lokasi, biaya, 

susunan acara, buku panduan dan lain sebagainya 

(disesuaikan dengan program). Setiap panitia perlu 
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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 

rapat evaluasi juga dapat diberikan apresiasi dan 

penghargaan terkait capaian pelaksanaan program.  

 

K. Rapat Bidang Data Akademik 

 

Rapat bidang data akademik merupakan pertemuan 

terbatas dalam topik yang spesifik dan khusus terkait 

dengan data peserta didik yang dilakukan sekurangnya 

satu kali setiap semester. Data akademik yang dimaksud 
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bukan hanya data yang bersifat administratif, ataupun data 

capaian hasil belajar tetapi juga dengan data-data 

pendukung lain semisal data: psikologi, keminatan, 

intelegensia, keberbakatan, kesehatan, prestasi bidang 

akademik, survei performansi layanan pendidikan dan lain 

sebagainya.  

 

Data-data yang beragam tersebut selain harus dipastikan 

keberadaannya, tetapi juga dipersiapkan sebagai dokumen 

khusus peserta didik untuk kepentingan-kepentingan 

akademik. Kepentingan akademik yang dimaksud dapat 

sebagai data pendamping penilaian hasil belajar, ataupun 

sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan layanan 

yang tepat, atau untuk berbagai kepentingan lanjutan 

semisal terkait dengan pendidikan lanjutan.  

 

Hal lain yang penting diperhatikan adalah kesiapan staf 

data akademik 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.  
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3) Kalender Akademik 

 

Kalender akademik merupakan perangkat utama yang 

mencantumkan berbagai kegiatan akademik selama satu tahun 

ajaran. Semua kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan 

akademik dirancang, dan ditetapkan penyelenggaraannya 

dengan mempertimbangkan berbagai hal seperti: waktu efektif 

selama setahun, jadwal-jadwal penting, dan ragam kegiatan 

akademik yang disesuaikan dengan ragam kegiatan lain misal 

kesiswaan serta irisan kegiatan bersama baik yang bersifat 

internal Labschool maupun kegiatan bersama yang dilakukan 

secara nasional.  

 

Dalam penyusunan kalender akademik, tahapan yang perlu 

diperhatikan mencakup: 1) diskusi terkait program yang 

dilaksanakan bersama Badan Pengelola Sekolah, dan Unsur 

Pimpinan Sekolah (Terutama bidang akademik), 2) 

Penghitungan waktu efektif berdasarkan kalender tahun ajaran 

dan penyesuaian dengan kalender umum, 3) Alokasi waktu dan 

penetapan waktu penyelenggaraan berbagai program akademik 

baik yang lama maupun pengembangan. 4) Pleno Kalender 

Akademik dan 5) Penetapan Kalender Akademik.  
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Prinsip prinsip penyusunan kalender akademik secara garis 

besar didasarkan pada kemungkinan pelaksanaan program dan 

diarahkan pada target pencapaian. Selain itu, dikarenakan 

penyusunan dilakukan secara bersama, penyusunan kalender 

akademik diharapkan terjadi secara standar dan seragam di 

seluruh sekolah Labschool serta tetap berdasar pada prinsip-

prinsip pengembangan program pendidikan bidang akademik 

Labschool. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan 

penetapan waktu strategis pelaksanaan program akademik 

disesuaikan dengan budaya, dan karakteristik masing-masing 

sekolah Labschool. 
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1) Kurikulum 

Kurikulum sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 

(19) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara 

yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, 

sekolah dapat mengembangkan kurikulum berdasarkan pada 

paradigma pengembangan program layanan pendidikan yang 

telah ditetapkan oleh Labschool seperti pada awal bagian buku 

ini.  

Dalam rangka meningkatkan daya saing pendidikan Indonesia, 

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia sejak Tahun 2013 melaksanakan 

pengembangan kurikulum yang kemudian dikenal dengan 

kurikulum 2013. Kurikulum 2013 diharapkan mampu 

membawa perubahan dalam sistem pendidikan terutama 

meningkatkan kreativitas peserta didik dalam hal kognitif, 

psikomotorik, maupun afektif.  Peserta didik di rancang untuk 

dapat lebih terlibat aktif dalam proses pembelajaran melalui 

kegiatan aktif menanya, mengamati, mengeksplorasi, 

mengasosiasi, dan mengomunikasikan hasil pembelajaran. 
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Peran Pendidik dalam kurikulum 2013 adalah sebagai fasilitator 

dalam proses pembelajaran. Sebagai fasilitator, Pendidik 

mengarahkan peserta didik untuk mencapai target 

pembelajaran sesuai dengan yang ditetapkan. Peserta didik 

dapat memperkaya pengetahuan dari berbagai sumber, seperti 

buku, sumber pustaka dan informasi internet,  serta lingkungan 

sosial masyarakat. Pada Kurikulum 2013 diharapkan adanya 

keseimbangan antara kemampuan pengetahuan (kognitif), 

keterampilan dan aspek sikap diri peserta didik. 

Labschool sebagai salah satu lembaga Pendidikan sangat adaptif 

dalam setiap perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia, 

termasuk kurikulum 2013. Dalam beberapa hal, Labschool 

dengan ekosistem pendidikannya telah melakukan beberapa 

langkah yang berkaitan dengan perubahan kurikulum. 

Meskipun demikian, tentu saja Labschool terus berupaya untuk 

juga mengikuti tuntutan pendidikan global. Dengan kata lain, 

kurikulum merupakan acuan utama dalam pelaksanaan proses 

pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan 

nasional yang seimbang pada kompetensi sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan yang secara khusus diterjemahkan ke dalam 

berbagai hal berupa: Standar Kompetensi Lulusan (SKL), 

Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian yang menjadi 
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acuan pelaksanaan program pengembangan layanan bidang 

akademik Labschool. 

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

(Permendikbud) No. 54 tahun 2013, lulusan SMP pada dimensi 

sikap diharapkan memiliki berbagai perilaku. Perilaku tersebut 

antara lain: Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang 

beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan 

bertanggungjawab dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. Dimensi sikap tersebut di Labschool tidak 

hanya diposisikan sebagai jargon, namun benar-benar 

diterjemahkan dalam kegiatan pembelajaran dalam kaitannya 

sebagai layanan pendidikan bidang akademik.  

Pada dimensi pengetahuan, lulusan SMP diharapkan mampu 

memiliki kompetensi. Kompetensi tersebut terkait dengan 

pemahaman dan penguasaan pengetahuan faktual, konseptual, 

dan prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan 

budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian yang 

tampak mata. Sedangkan dalam dimensi keterampilan, para 

lulusan SMP harus memiliki kemampuan pikir (nalar) dan 

kemampuan bertindak secara efektif dan kreatif dalam ranah 

abstrak dan konkret sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
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dan sumber lain sejenis. Seluruh kompetensi yang diharapkan 

dari lulusan Labschool akan tercermin dalam aktivitas 

pembelajaran yang telah dirancang dalam rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) baik di kelas maupun luar kelas dan tetap 

mengacu secara luas pada moto Iman, Ilmu dan Amal.  

Dalam implementasi pembelajaran mengusung pencapaian 

standar kompetensi lulusan, Labschool melaksanakan Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 

tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Berdasarkan hal itu, ditetapkanlah tingkat kompetensi sebagai 

tahapan yang harus dilalui untuk mencapai kompetensi lulusan 

yang telah ditetapkan dalam Standar Kompetensi Lulusan. 

Tingkat Kompetensi merupakan kriteria capaian Kompetensi 

yang bersifat generik yang dikembangkan berdasarkan kriteria: 

Tingkat perkembangan peserta didik, kualifikasi kompetensi 

Indonesia, Penguasaan kompetensi yang berjenjang. Selain itu 

Tingkat Kompetensi juga memperhatikan tingkat 

kerumitan/kompleksitas kompetensi, fungsi satuan 

pendidikan, dan keterpaduan antar jenjang yang relevan.  

Operasionalisasi Kompetensi Lulusan diterjemahkan dalam 

Kompetensi Inti (KI) dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki 

peserta didik  yang telah menyelesaikan pendidikan di 

Labschool. Gambaran mengenai kompetensi utama yang 
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dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu 

jenjang sekolah, kelas dan mata pelajaran. Kompetensi Inti harus 

menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard 

skills dan soft skills. 

Kompetensi  inti  dirancang  seiring  dengan  meningkatnya  usia  

peserta didik  pada  kelas  tertentu.  Melalui kompetensi inti,  

integrasi  vertikal berbagai kompetensi dasar pada kelas yang 

berbeda dapat dijaga. Rumusan kompetensi inti menggunakan 

notasi sebagai berikut : 

1.    Kompetensi Inti-1 (KI-1) untuk kompetensi inti sikap                                             

   spiritual; 

2.   Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap                  

   sosial; 

3.    Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk kompetensi inti                             

   pengetahuan; dan 

4. Kompetensi Inti-4 (KI-4) untuk kompetensi inti                                    

   keterampilan. 
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KOMPETENSI 
INTI KELAS 

VII 

KOMPETENSI 
INTI KELAS 

VIII 

KOMPETENSI 
INTI       

KELAS IX 

1. Menghayati 
dan 
mengamalkan 
ajaran agama 
yang 
dianutnya. 

1. Menghayati dan 
mengamalkan 
ajaran agama 
yang dianutnya. 

1. Menghayati dan 
mengamalkan 
ajaran agama 
yang dianutnya. 

2. Menunjukkan 
perilaku jujur, 
disiplin, tang-
gung jawab, 
peduli 
(toleransi, 
gotong 
royong), 
santun, percaya 
diri, dalam ber-
interaksi secara 
efektif dengan 
lingkungan 
sosial dan alam 
dalam 
jangkauan 
pergaulan dan 
keberadaannya 

2.  Menunjukkan 
perilaku jujur, 
disiplin, 
tanggung 
jawab, peduli 
(toleransi, 
gotong royong), 
santun, percaya 

diri, dalam 
berinteraksi 
secara efektif 
dengan lingku-
ngan sosial dan 

alam dalam 
jangkauan 

pergaulan dan 

keberada-annya 

2. Menunjukkan 
perilaku jujur, 
disiplin, 
tanggung 
jawab, peduli 
(toleransi, 
gotong royong), 
santun, percaya 

diri, dalam 
berinteraksi 
secara efektif 
dengan lingku-
ngan sosial dan 

alam dalam 
jangkauan 

pergaulan dan 

keberadaannya 

3. Memahami 
pengetahuan 

(faktual, 
konseptual, dan 

prosedural) 
berdasarkan 

rasa ingin 
tahunya 
tentang ilmu 
pengetahuan, 
teknologi, seni, 
budaya terkait 
fenomena dan 

3. Memahami dan 

menerapkan 

pengetahuan 
(faktual, 
konseptual, dan 

prosedural) 
berdasarkan rasa 
ingin tahunya 

tentang ilmu 

pengetahuan, 
teknologi, seni, 
budaya terkait 
fenomena dan 

3. Memahami dan 

menerapkan 
pengetahuan 

(faktual, 
konseptual, dan 

prosedural) 
berdasarkan 

rasa ingin 
tahunya 

tentang ilmu 

pengeta-huan, 
teknologi, seni, 
budaya terkait 
fenomena dan 
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kejadian 
tampak mata 

kejadian tampak 
mata 

kejadian 

tampak mata 

4. Mencoba, 
mengolah, dan 

menyaji dalam 
ranah konkret 
(menggu-
nakan, 
mengurai, 
merangkai, 
memodi-fikasi, 
dan membuat) 
dan ranah 
abstrak 
(menulis, 
membaca, 
menghitung, 
menggam-bar, 
dan 

mengarang) 
sesuai dengan 

yang dipelajari 
di sekolah dan 
sumber lain 
yang sama 

dalam sudut 
pandang/teori 

4. Mengolah, 
menyaji, dan 

menalar dalam 
ranah konkret 
(menggunakan, 
mengurai, 
merangkai, 
memodifikasi, 
dan membuat) 
dan ranah 

abstrak (menulis, 
membaca, 
menghitung, 
menggambar, 
dan mengarang) 
sesuai dengan 
yang dipelajari di 
sekolah dan 
sumber lain yang 
sama dalam 
sudut 
pandang/teori 

4. Mengolah, 
menyaji, dan 

menalar dalam 
ranah konkret 
(menggunakan, 
mengurai, 
merangkai, 
memodifikasi, 
dan membuat) 
dan ranah 

abstrak 
(menulis, 
membaca, 
menghitung, 
menggambar, 
dan 

mengarang) 
sesuai dengan 
yang dipelajari 
di sekolah dan 
sumber lain 

yang sama 
dalam sudut 
pandang/teori 

Tabel 1. Kompetensi Inti Sekolah Menengah Pertama 

Kompetensi Inti tersebut dijabarkan ke dalam Kompetensi Dasar 

yang untuk selanjutnya dirumuskan menjadi materi ajar dan 

mata pelajaran yang disusun dalam struktur kurikulum yang 

meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu 

jenjang pendidikan selama 3 (tiga) tahun mulai kelas VII sampai 
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dengan IX. Struktur kurikulum disusun berdasarkan Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL) dan Kompetensi Inti (KI). Sebagai 

contoh, dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Materi SMP Materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Kelas VII Kelas VIII Kelas XI 

Makna Q.S. al-Mujādilah 

/58: 11, Q.S. ar-Rahman 

/55: 33 serta hadis terkait 

tentang menuntut ilmu 

 

 

Makna Q.S. an-Nisá/4: 

146, Q.S. al-Baqarah/2: 

153, dan Q.S. Áli Imrān/3: 

134 serta hadis terkait 

tentang ikhlas, sabar, dan 

pemaaf 

Q.S. al-Furqān/25: 63, 

Q.S. al-Isrā’/17: 26-27 

dan hadis terkait tentang 

rendah hati, hemat, dan 

hidup sederhana 

 

Q.S. an-Nahl/16: 114 

dan hadis terkait tentang 

mengonsumsi makanan 

dan minuman yang 

halal dan bergizi 

Q.S. az-Zumar/39: 53, 

Q.S. an-Najm/53: 39-

42, 

Q.S. Áli Imrān/3: 159 

tentang optimis, 

ikhtiar, 

dan tawakal serta 

Hadis terkait 

Q.S. al-Hujurat/49: 13 

tentang toleransi dan 

menghargai 

perbedaan dan Hadis 

terkait. 

Memahami Makna al- 

Asma‘u al-Husna: al- 

’Alim, al-Khabir, as-

Sami’, dan al-Bashir. 

 

Memahami makna iman 

kepada malaikat 

berdasarkan dalil naqli 

Memahami makna 

beriman kepada Kitab- 

kitab Allah Swt. 

 

 

Memahami makna 

beriman kepada Rasul 

Allah Swt. 

Memahami makna 

iman kepada Hari 

Akhir. 

 

 

 

Memahami makna 

iman kepada Qada 

dan Qadar 
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Memahami makna 

perilaku jujur, amanah, 

dan istiqamah. 

 

Memahami makna 

hormat dan patuh kepada 

kedua orang tua dan 

pendidik, dan empati 

terhadap sesama. 

 Bahaya mengonsumsi 

minuman keras, judi, dan 

pertengkaran 

    

Cara menerapkan 

perilaku jujur dan adil. 

 

Cara berbuat baik, 

hormat, dan patuh 

kepada orang tua dan 

pendidik 

 

Makna perilaku gemar 

beramal saleh dan 

berbaik sangka kepada 

sesama 

Penerapan jujur dan 

menepati janji  

 

Cara berbakti dan taat 

kepada orang tua dan 

pendidik 

 

Makna tata krama, 

sopan santun, dan 

rasa malu 

Ketentuan bersuci dari 

hadas besar 

 

Ketentuan salat 

berjamaah 

 

Ketentuan salat Jum’at 

 

Ketentuan salat jamak 

qasar 

Tata cara salat sunah 

berjamaah dan 

munfarid. 

 

Tata cara sujud syukur, 

sujud sahwi, dan sujud 

tilawah 

 

Tata cara puasa wajib 

dan sunah. 

 

Ketentuan makanan dan 

minuman yang halal 

dan haram berdasarkan 

al-Qur’ān dan hadis 

Ketentuan zakat 

 

 

Ketentuan ibadah haji 

dan umrah 

 

Ketentuan 

Penyembelihan 

hewan dalam Islam 

 

Ketentuan kurban 

dan akikah 
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Sejarah perjuangan Nabi 

Muhammad saw. periode 

Makkah 

 

Sejarah perjuangan Nabi 

Muhammad saw. periode 

Madinah 

 

Sejarah perjuangan dan 

kepribadian al-Khulafa al- 

Rasyidin 

Sejarah pertumbuhan 

ilmu pengetahuan masa 

Bani Umayah 

 

Sejarah pertumbuhan 

ilmu pengetahuan masa 

Abbasiyah 

Sejarah 

perkembangan Islam 

di Nusantara 

 

Sejarah tradisi Islam 

Nusantara 

Tabel 2. Materi Pelajaran Pendidikan Agama dan  

Budi Pekerti SMP 

 

Dalam Permendikbud No. 59 tahun 2014 dijelaskan bahwa mata 

pelajaran-mata pelajaran di kelompokkan ke dalam 1). mata 

pelajaran umum Kelompok A; 2) mata pelajaran umum 

Kelompok B; dan 3) mata pelajaran peminatan akademik 

Kelompok C. 

 

A. Kelompok Mata Pelajaran Wajib 

Kelompok Mata Pelajaran A merupakan program kurikuler 

yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, 
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kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta 

didik sebagai dasar dan penguatan kemampuan dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Sedangkan Kelompok Mata Pelajaran B terkait lingkungan 

dalam bidang sosial, budaya, dan seni yang di dalamnya juga 

sertakan unsur muatan lokal.  

Secara umum muatan lokal bertujuan untuk memberikan bekal 

pengetahuan, keterampilan dan sikap hidup kepada peserta 

didik agar memiliki wawasan yang mantap tentang lingkungan 

dan masyarakat sesuai dengan nilai yang berlaku di daerah dan 

mendukung kelangsungan pembangunan daerah serta 

pembangunan nasional. Secara khusus pengajaran muatan lokal 

bertujuan agar peserta didik  mengenal dan menjadi lebih akrab 

dengan lingkungan alam, sosial dan budayanya, memiliki sikap 

dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai/aturan-aturan yang 

berlaku di daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan 

nilai-nilai luhur budaya setempat dalam rangka menunjang 

pembangunan nasional.   
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MATA PELAJARAN 

ALOKASI WAKTU 
PER MINGGU 

VII VIII IX 

Kelompok Mata Pelajaran A 

1. 
Pendidikan Agama dan Budi 
Pekerti 

3 3 3 

2. 
Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan 

3 3 3 

3. Bahasa Indonesia 6 6 6 

4. Matematika 5 5 6 

5. Ilmu Pengetahuan Alam 5 5 6 

6 Ilmu Pengetahuan Sosial 4 4 4 

7 Bahasa Inggris 4 4 5 

 

Kelompok Mata Pelajaran B 

8 
Seni Budaya (termasuk muatan 
loka) 

3 3 3 

9 

Pendidikan Jasmani, Olahraga, 
dan Kesehatan (termasuk 
muatan lokal) 

3 3 3 

10 
Prakarya (termasuk muatan 
lokal) 

2 2 2 
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Jumlah Jam Pelajaran Kelompok A dan B per 
minggu 

38 38 

 
41 

 

Tabel 3. Kelompok Mata Pelajaran Wajib SMP Labschool 

Perlu ditambahkan bahwa Kelompok Mata Pelajaran A bersifat 

nasional dan dikembangkan oleh Pemerintah, sedangkan 

Kelompok Mata Pelajaran B bersifat nasional dan dikembangkan 

oleh Pemerintah dan dapat diperkaya dengan muatan lokal oleh 

pemerintah daerah dan/atau satuan pendidikan yang 

hendaknya mengacu pada Peraturan Daerah yang berlaku. 

 

B. Kelompok Mata Pelajaran Ciri Khas 

 Mata pelajaran ciri khas merupakan pengembangan kurikulum 

didasarkan pada pertimbangan terkait kebutuhan ataupun 

terkait dengan potensi  SMP Labschool sebagai sekolah yang 

telah mengalami perkembangan. Perkembangan pada struktur 

kurikulum sebagaimana yang dimaksud perlu pula untuk 

memerhatikan hal apa saja yang sebelumnya juga telah 

dilaksanakan di SMP Labschool. Dalam Mata Pelajaran ciri 

khas juga dimungkinkan bagi tiap unit sekolah Labschool 

melakukan inovasi ataupun invensi terkait dengan program 
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pengembangan bidang akademik yang berbeda satu dengan 

lainnya. Adapun mata pelajaran ciri khas labschool tertera 

dalam tabel sebagai berikut, 

MATA PELAJARAN 

ALOKASI 
WAKTU PER 

MINGGU 

VII VIII IX 

Kelompok Mata Pelajaran Ciri Khas Labschool 

1 Penasihat Akademik (PA) 1 1 1 

2 Sport and Art 1 1 1 

3 Bimbingan dan Konseling  1 1 1 

4 
Bimbingan Teknologi 
Informasi Komunikasi (TIK) 

2 2 

2 

5 Native Speaker 1 1 1 

Jumlah Jam Mapel Ciri Khas 6 6 6 

 

Tabel 4. Mata Pelajaran Ciri Khas Labschool 

Penasihat Akademik, merupakan jam pelajaran khusus yang 

dilakukan satu kali pertemuan setiap minggunya. Pertemuan 
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dilakukan di kelas dengan materi yang disampaikan secara 

khusus yang bisa mengingatkan agenda akademik secara 

umum, pendampingan konsultatif, perencanaan dan strategi 

akademik, hingga penyelesaian persoalan yang dapat dilakukan 

secara klasikal. Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah terjadinya 

layanan yang dianggap perlu untuk diberikan bagi kasus-kasus 

khusus yang juga dapat dilalukan secara personal.  

Kegiatan olah raga dan seni secara khusus dicantumkan dalam 

struktur mata pelajaran di luar mata pelajaran wajib. Kegiatan 

dilakukan sebagai jeda yang terstruktur yang memungkinkan 

peserta didik untuk melaksanakan aktivitas olahraga ataupun 

seni yang bersifat klasikal, dan bisa merupakan sebagai kegiatan 

yang dirancang bersama atau secara koordinatif dikelola oleh 

organisasi siswa dan MPO.  

Kegiatan Bimbingan Konseling selain dilakukan sebagai 

layanan di luar jam mata pelajaran, secara khusus diberikan 

waktu di kelas. Dengan adanya kehadiran rutin, dan terstruktur, 

diharapkan materi-materi khusus yang bersifat klasikal dapat 

disampaikan kepada seluruh peserta didik. Selain itu, dalam 

pertemuan reguler di kelas, diharapkan terjadinya 

pendampingan lanjutan dan identifikasi yang tepat atas baik 

terkait dengan situasi umum peserta didik di kelas, ataupun 

terkait dengan layanan personal sebagai tindak lanjut.  
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Pemosisian Bimbingan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(BTIK) yang ditetapkan mengisi jam pelajaran reguler 

diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan baik yang bersifat 

sistematis berdasarkan identifikasi kebutuhan peserta didik, 

ataupun berdasarkan kebutuhan insidental yang diperlukan 

oleh peserta didik. Pemberian layanan secara klasikal meskipun 

tidak lagi sebagai mata pelajaran wajib juga memberikan 

kesempatan bagi peserta didik untuk tetap memanfaatkan TIK 

dalam kegiatan pembelajaran. Di luar dari jam tersebut, TIK 

tetap didasarkan pada prinsip-prinsip TIK sebagai bimbingan.  

Native Speaker merupakan suplemen mata pelajaran yang 

mendukung peningkatan kemahiran peserta didik dalam 

berbahasa Inggris. Dalam Native, dihadirkan pendidik penutur 

asli bahasa Inggris. Dalam kegiatan pembelajaran, keberadaan 

Native Speaker secara langsung juga berupaya memberikan 

peserta didik berinteraksi dan berkomunikasi secara aktif 

dengan pendidik native melalui materi-materi yang secara 

khusus terprogram dan terencana pada bahan ajar native.  

Kelompok mata pelajaran yang merupakan ciri khas 

memberikan kemungkinan bagi SMP Labschool untuk 

berinovasi atau berinvensi. Tentu, setiap unit Labschool 

diperkenankan untuk menjalankan mata pelajaran ciri khas 

yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi tiap unit 
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Labschool yang berbeda satu dengan lainnya. Meskipun 

demikian, penting pula untuk secara bersama dirumuskan apa 

yang dirasa penting dan dapat diadaptasi secara bersama agar 

keunggulan dan ciri khas tersebut tidak hanya dimiliki oleh satu 

unit, tetapi juga menjadi masukan bagi unit Labschool yang lain.  

2) Standar Proses 

Prinsip pembelajaran yang diterapkan Labschool adalah 

pembelajaran yang berorientasi pada: aktivitas mencari tahu, 

beragam sumber belajar bukan hanya pendidik, pendekatan 

pembelajaran tidak hanya tekstual tetapi juga kompetensi, 

terpadu, dan memungkinkan peserta didik menemukan 

kebenaran multi dimensi dan multi perspektif. Selain itu, 

kegiatan pembelajaran juga bersifat aplikatif, yaitu dalam 

rangka menuju peningkatan dan keseimbangan antara 

pencapaian  keterampilan fisikal (hard skills) dan keterampilan 

mental (soft skills) juga mengutamakan pembudayaan dan 

pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang 

hayat. 

Sebagai sekolah yang mengedepankan pendidikan karakter, 

pembelajaran di Labschool juga menerapkan nilai-nilai dengan 

memberi keteladanan (ing ngarso sung tulodo), membangun 

kemauan (ing madyo mangun karso), dan mengembangkan 



136 

 

kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (tut wuri 

handayani), dan memberi pengakuan atas perbedaan individual 

dan latar belakang budaya peserta didik serta dalam setiap 

pembelajaran memanfaatkan informasi dan komunikasi untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Jadi, di 

Labschool prinsipnya siapa saja adalah pendidik dan siapa saja 

adalah peserta didik serta di mana saja adalah kelas dan 

pembelajaran dapat dilaksanakan di rumah, Sekolah, dan 

masyarakat.  

Terkait dengan prinsip di atas, dikembangkan standar proses 

yang mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan 

proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan 

pengawasan proses pembelajaran. Adapun rincian gradasi 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut: 

SIKAP PENGETAHUAN KETERAMPILAN 

Menerima Mengingat Mengamati 

Menjalankan Memahami Menanya 

Menghargai Menerapkan Mencoba 

Menghayati, Menganalisis Menalar 

Mengamalkan Mengevaluasi Menyaji 
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- - Mencipta 

 

Tabel 5. Gradasi Aspek: Sikap, Pengetahuan dan 

Keterampilan SMP Labschool 

 

Secara umum pendekatan belajar yang dipilih berbasis pada 

teori tentang taksonomi tujuan pendidikan yang dalam lima 

dasawarsa terakhir yang secara umum sudah dikenal luas. 

Berdasarkan teori taksonomi tersebut, capaian pembelajaran 

dapat dikelompokkan dalam tiga ranah yakni: ranah kognitif, 

afektif dan psikomotor. 

Labschool secara umum menerapkan sistem paket. Peserta didik 

mengikuti pembelajaran sesuai dengan yang telah 

diprogramkan dalam Struktur Kurikulum. Beban belajar terdiri 

dari beban belajar kegiatan tatap muka penuh dan bukan tatap 

muka penuh. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran 

dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. 

Meskipun demikian, dikarenakan masih perlunya penguatan 

untuk beberapa mata pelajaran yang merupakan mata pelajaran 

ciri program, sekolah dapat menambah alokasi waktu sesuai 

dengan kebutuhan masing-masing sekolah. 
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Alokasi waktu untuk kegiatan mandiri terstruktur  dan kegiatan 

mandiri tidak terstruktur 60% dari waktu kegiatan tatap muka 

mata pelajaran yang bersangkutan. Kegiatan mandiri terstruktur 

(KMT) adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman 

materi pembelajaran oleh peserta didik yang didesain oleh 

pendidik untuk menunjang pencapaian tingkat kompetensi dan 

atau kemampuan lainnya pada kegiatan tatap muka. Waktu 

penyelesaian kegiatan mandiri terstruktur ditentukan oleh 

pendidik. Kegiatan mandiri terstruktur termasuk kegiatan 

perbaikan, pengayaan, dan percepatan. Bentuk yang lain dari 

KMT adalah penugasan terhadap peserta didik melalui kliping, 

portofolio yang bisa menunjang dan menambah nilai mereka. 

Kegiatan Mandiri Tidak terstruktur (KMTT) adalah kegiatan 

pembelajaran yang berupa pendalaman materi oleh peserta 

didik yang didesain oleh pendidik untuk menunjang 

pencapaian tingkat kompetensi mata pelajaran atau lintas mata 

pelajaran atau kemampuan lainnya yang waktu 

penyelesaiannya diatur sendiri. KMTT bersifat layanan bagi 

peserta didik oleh pendidik dalam mencapai ketuntasan belajar; 

misalnya peserta didik diberikan tugas untuk mencari sumber 

informasi dari buku lain maupun internet tentang suatu hal yang 

belum sepenuhnya dipahami sehingga setelah proses bimbingan 

tersebut peserta didik diharapkan jauh lebih mengerti. Pada 
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kurun waktu yang ditentukan pendidik dapat menanyakan 

perihal KMTT yang telah peserta didik lakukan untuk 

menunjang penilaian. 

3) Standar Penilaian 

Prinsip penilaian adalah sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, 

menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, memiliki acuan 

kriteria serta akuntabel. Kurikulum 2013 menerapkan penilaian 

autentik untuk menilai kemajuan belajar peserta didik yang 

meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Teknik dan 

instrumen yang dapat digunakan untuk menilai kompetensi 

pada aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan. Pelaksanaan 

penilaian dapat dilakukan Pendidik, Satuan Pendidikan, dan 

Pemerintah.  

1. Penilaian oleh Pendidik 

A. Aspek Sikap 

Penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya 

kegiatan untuk menilai kesiapan dan proses belajar peserta 

didik. Penilaian ini terdiri dari Observasi, Penilaian Diri 

(self assessment), penilaian teman sejawat/antar peserta 

didik (peer assessment), dan jurnal. 
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a. Observasi 

Sikap dan perilaku keseharian peserta didik 

direkam melalui pengamatan dengan 

menggunakan format yang berisi sejumlah 

indikator perilaku yang diamati, baik yang terkait 

dengan mata pelajaran maupun secara umum. 

Pengamatan terhadap sikap dan perilaku yang 

terkait dengan mata pelajaran  dilakukan  oleh  

pendidik  yang  bersangkutan selama proses  

pembelajaran  berlangsung,  seperti:  ketekunan 

belajar, percaya diri, rasa ingin tahu, kerajinan, 

kerja sama, kejujuran, disiplin, peduli lingkungan, 

dan selama peserta didik berada di sekolah atau 

bahkan di luar sekolah selama perilakunya dapat 

diamati pendidik. 

b. Penilaian Diri (self assessment) 

Penilaian diri digunakan untuk memberikan 

penguatan (reinforcement) terhadap kemajuan 

proses belajar peserta didik. Penilaian diri 

berperan penting bersamaan dengan bergesernya 

pusat pembelajaran dari pendidik ke peserta didik 
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yang didasarkan pada konsep belajar mandiri 

(autonomous learning). 

c. Penilaian teman sebaya (peer assessment) 

Penilaian teman sebaya atau antar peserta didik 

merupakan teknik penilaian dengan cara meminta 

peserta didik untuk menilai teman sebayanya. 

d. Jurnal  

Jurnal merupakan kumpulan rekaman catatan 

pendidik dan/atau   tenaga   kependidikan   di   

lingkungan   sekolah tentang sikap dan perilaku 

positif atau negatif, selama dan di luar proses 

pembelajaran. 

 

B. Aspek Pengetahuan 

a. Penilaian Harian (PH) 

PH adalah kegiatan yang dilakukan secara 

periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi 

peserta didik setelah menyelesaikan satu 

kompetensi dasar atau lebih. PH dapat 
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dilaksanakan masing-masing pendidik mata 

pelajaran dengan waktu pelaksanaan yang 

diinformasikan paling lambat satu minggu 

sebelum pelaksanaannya. 

Peserta didik yang belum mengikuti PH wajib 

meminta ulangan susulan dengan jadwal yang 

diatur oleh pendidik yang bersangkutan, dalam 

waktu selambatnya 1 (satu)  minggu setelah PH 

dilaksanakan. Peserta didik yang tidak tuntas PH-

nya wajib mengikuti remedial dengan jadwal yang 

diatur/disepakati bersama pendidik mata 

pelajaran. 

b. Penugasan 

Evaluasi juga dilakukan melalui penugasan 

sebagai tugas secara mandiri (individual) atau 

berkelompok dalam bentuk pekerjaan rumah dan 

lembar aktivitas peserta didik dan sebagainya. 
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C. Aspek Keterampilan 

Pendidik menilai kompetensi ini melalui penilaian kinerja 

yaitu penilaian yang menuntut peserta didik 

mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan 

menggunakan tes praktik, proyek, dan penilaian portofolio. 

a. Unjuk kerja/kinerja/praktik 

Penilaian unjuk kerja/kinerja/praktik dilakukan 

dengan cara mengamati   kegiatan peserta didik 

dalam melakukan sesuatu. Penilaian ini cocok 

digunakan untuk menilai ketercapaian 

kompetensi yang menuntut peserta didik 

melakukan tugas tertentu seperti:  praktikum di 

laboratorium, praktik ibadah, praktik olahraga, 

presentasi, bermain peran, memainkan alat musik, 

bernyanyi, dan membaca puisi/deklamasi. 

b. Proyek 

Penilaian proyek dapat digunakan untuk 

mengetahui pemahaman, kemampuan 

mengaplikasi, kemampuan menyelidiki dan 

kemampuan menginformasikan suatu hal secara 

jelas. 
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Penilaian proyek dilakukan mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaporan. 

Untuk itu, pendidik perlu menetapkan hal-hal atau 

tahapan yang perlu dinilai, seperti penyusunan 

desain, pengumpulan data, analisis data, dan 

penyiapan laporan tertulis/lisan. Untuk menilai 

setiap tahap perlu disiapkan kriteria penilaian atau 

rubrik. 

c. Produk 

Penilaian produk meliputi penilaian kemampuan 

peserta didik membuat produk-produk, teknologi, 

dan seni.  

d. Portofolio 

Penilaian portofolio pada dasarnya menilai karya-

karya peserta didik secara individu pada satu 

periode untuk suatu mata pelajaran. Akhir suatu 

periode hasil karya tersebut dikumpulkan dan 

dinilai oleh pendidik dan peserta didik sendiri. 

Berdasarkan informasi perkembangan tersebut, 

pendidik dan peserta didik sendiri dapat menilai 

perkembangan kemampuan peserta didik   dan 
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terus menerus melakukan perbaikan. Dengan 

demikian, portofolio dapat memperlihatkan 

dinamika kemampuan belajar peserta didik 

melalui sekumpulan karyanya, antara lain: 

karangan, puisi, surat, komposisi musik, gambar, 

foto, lukisan, resensi buku/literatur, laporan 

penelitian, sinopsis dan karya nyata individu 

peserta didik yang diperoleh dari pengalaman. 

 

2. Penilaian oleh Satuan Pendidikan 

Penilaian oleh satuan pendidikan dilakukan secara 

terencana sebagai upaya untuk mengetahui 

pencapaian standar peserta didik dalam 

pembelajaran. Adapun secara rinci, ragam penilaian 

yang dilakukan oleh SMP Labschool dijabarkan 

sebagai berikut,  

a. Penilaian Tengah Semester (PTS) 

Kegiatan evaluasi yang dilakukan untuk mengukur 

pencapaian standard kompetensi peserta didik yang 

tercantum dalam standard kompetensi lulusan. 
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Pelaksanaan Penilaian Tengah Semester (PTS) setelah 

8 – 9 minggu pembelajaran. 

b. Penilaian Akhir Semester (PAS)  

PAS dilaksanakan setiap akhir semester 1 (satu) 

untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta 

didik, Materi PAS mencakup seluruh indikator yang 

merepresentasikan semua kompetensi dasar pada 

semester tersebut. 

c. Penilaian Akhir Tahun (PAT) 

PAT dilaksanakan setiap akhir semester 2 (dua) untuk 

mengukur pencapaian kompetensi peserta didik. 

Materi PAT mencakup seluruh indikator yang 

mempresentasikan semua kompetensi dasar yang 

dipelajari pada semester 1 dan 2, dengan 

perbandingan 30%:70%. 

d. Ujian Praktik 

Ujian Praktik adalah kegiatan pencapaian standar 

kompetensi lulusan (SKL) yang diterbitkan oleh 

Labschool berdasarkan perumusan SKL oleh tiap 

mata pelajaran. Penentuan mata praktik yang 
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diujikan ditentukan berdasarkan kompetensi-

kompetensi yang dianggap penting dan kunci dalam 

capaian pembelajaran tiap mata pelajaran.  Penilaian 

Ujian Praktik didasarkan pada performa peserta didik 

melalui rubrik penilaian.  

e. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) 

USBN adalah kegiatan pengukuran pencapaian 

Standar Kompetensi  Lulusan (SKL) yang diterbitkan 

pemerintah dan sebagai penentu kelulusan peserta 

didik dari SMP Labschool.      

 

3. Penilaian oleh Pemerintah 

Ujian Nasional 

Kegiatan ini bertujuan menilai pencapaian Standar 

Kompetensi Lulusan pada mata pelajaran tertentu 

(Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam). 

Hasil Ujian Nasional berguna untuk pemetaan mutu 

program dan/atau satuan pendidikan, dan dasar seleksi 

ke pendidikan lanjut serta pembinaan dan pembelajaran 
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bagi satuan pendidikan. Adapun teknis dan tata tertib 

pelaksanaan mengikuti standar baku pelaksanaan Ujian 

Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.  

 

4. Kriteria Ketuntasan Belajar Minimal (KKM) 

Kriteria Ketuntasan Belajar Minimal (KKM) dijadikan 

dasar patokan nilai terendah dalam penilaian peserta 

didik. Jika peserta didik mampu mendapatkan nilai di 

atas KBM maka dianggap peserta didik tersebut telah 

tuntas atau menguasai kompetensi yang dipelajari. 

Ketuntasan  Belajar  dalam  satu  semester  adalah  

keberhasilan peserta didik menguasai kompetensi dari 

sejumlah mata pelajaran yang diikutinya dalam satu 

semester. Ketuntasan Belajar dalam setiap   tahun  

pelajaran   adalah   keberhasilan   peserta   didik   pada 

semester ganjil dan genap dalam satu tahun pelajaran. 

Ketuntasan dalam tingkat satuan pendidikan adalah 

keberhasilan peserta didik menguasai kompetensi 

seluruh mata pelajaran dalam suatu satuan pendidikan 

untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan 

pendidikan. 
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Nilai ketuntasan kompetensi sikap dituangkan dalam 

bentuk predikat, yakni predikat Sangat Baik (SB), Baik 

(B), Cukup (C), dan Kurang (K) sebagaimana tertera pada 

tabel berikut: 

 

Nilai Ketuntasan Sikap (Predikat) 

Sangat Baik (SB) 

Baik (B) 

Cukup (C) 

Kurang (K) 

 

Tabel 6. Kriteria Predikat Ketuntasan Belajar SMP 

Labschool 

Ketuntasan Belajar untuk sikap (KD pada KI-1 dan KI-2) 

ditetapkan dengan predikat Baik (B). Nilai ketuntasan 

kompetensi pengetahuan dan keterampilan dituangkan 

dalam bentuk angka dan huruf dengan predikat Sangat 

Baik (A), Baik (B), Cukup (C), dan Kurang (K). 
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Ketuntasan pada kompetensi pengetahuan dan 

keterampilan setiap mata pelajaran memperhatikan 

kepada tiga hal pokok yaitu intake (rata-rata kemampuan 

peserta didik, kompleksitas (tingkat kesulitan dan 

kerumitan), dan daya dukung (sarana prasarana, 

Sumber daya Manusia, lingkungan dan biaya. 

Sekolah diharapkan meningkatkan kriteria ketuntasan 

belajar secara terus menerus untuk mencapai kriteria 

ketuntasan ideal. Yang harus diperhatikan dalam 

menentukan KKM adalah jumlah Kompetensi Dasar 

(KD) setiap mata pelajaran setiap kelas. Selain itu, 

tentukan kemampuan atau nilai untuk setiap aspek 

(komponen) KKM, sesuaikan dengan kemampuan 

sebenarnya. KKM untuk tiap mata pelajaran di SMP 

Labschool adalah 75 (tahun pelajaran 2016-2017).  

 

4) Standar Kompetensi Lulusan 

Selain didasarkan pada persaratan kenaikan kelas dan 

kelulusan, tiap sekolah Labschool dapat menyertakan 

kriteria lain dalam upaya menghasilkan lulusan sesuai 

dengan nilai-nilai dan ciri khas Labschool. Capaian 
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hafalan, pembuatan dan sidang karya tulis, hingga 

dipenuhinya prasyarat lain semisal telah tuntas 

memenuhi program sosial masyarakat Labschool. 

Meskipun demikian, di dalam ranah akademik, peserta 

didik SMP Labschool dinyatakan naik kelas apabila 

memenuhi persaratan kenaikan kelas dan kelulusan. 

Adapun secara rinci hal tersebut dijabarkan sebagai 

berikut. 

a. Kenaikan kelas   

   Peserta didik Labschool dinyatakan naik kelas apabila 

memenuhi syarat: 

1. Menyelesaikan seluruh program 

pembelajaran dalam dua semester pada 

tahun pelajaran yang diikuti. 

2. Nilai sikap sekurang-kurangnya BAIK 

sesuai dengan kriteria yang ditetapkan 

satuan pendidikan. 

3. Nilai ekstrakurikuler pendidikan 

kepramukaan  sekurang-kurangnya BAIK.  

4. Tidak memiliki lebih dari dua mata 

pelajaran yang masing-masing nilai 

kompetensi pengetahuan dan/atau 
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kompetensi keterampilannya di bawah 

kriteria ketuntasan belajar minimum 

(KKM). 

5. Ketidakhadiran peserta didik tanpa 

keterangan maksimal 15% dari jumlah hari 

efektif; 

6. Memiliki nilai minimal satu jenis 

ekstrakurikuler selain pendidikan 

kepramukaan; 

7. Berdasarkan hasil rapat pleno dewan 

pendidik. 

 

Penentuan kenaikan kelas berdasarkan rapat pleno 

dewan pendidik dengan mempertimbangkan kebijakan 

sekolah seperti minimal kehadiran, tata tertib, dan 

peraturan yang berlaku di sekolah tersebut. 

b. Kelulusan 

   Kriteria kelulusan peserta didik adalah: 

(1) Peserta didik dinyatakan lulus dari SMP 

Labschool  setelah: 

a. menyelesaikan seluruh program 

pembelajaran; 
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b. memperoleh nilai sikap/perilaku minimal 

baik; dan 

c. lulus Ujian Sekolah Berstandar Nasional 

(USBN). 

(2) Menyelesaikan program pembelajaran 

diperoleh dari rata-rata nilai raport semester 1 

sampai 6. Pada kurikulum 2013 Nilai rapor 

(NR) diperoleh dari 50% rata-rata nilai 

pengetahuan dan 50% rata-rata nilai 

keterampilan dari semester 1 sampai 6. 

 (3) Kelulusan peserta didik dari Ujian Sekolah 

Berstandar Nasional (USBN) untuk semua mata 

pelajaran terdiri dari praktik dan tulis, Nilai 

Ujian Sekolah Berstandar Nasional (NUSBN) 

diperoleh dari 50% nilai ujian tulis ditambah 

50% nilai ujian praktik. 

(4) Peserta didik dinyatakan lulus dari SMP 

Labschool apabila : 

a. Rata-rata nilai rapor untuk seluruh mata 

pelajaran minimal 70,0. 

b. Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional 

(USBN) untuk seluruh mata pelajaran 

minimal 70,0 
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(5)   Syarat kelulusan mengalami perubahan 

mengikuti perubahan peraturan menteri 

pendidikan terkait standar kelulusan. 

 

5) Bentuk Laporan 

Laporan hasil pembelajaran yang dilakukan oleh 

pendidik dalam bentuk sebagai berikut : 

a. Pelaporan oleh Pendidik 

Laporan hasil penilaian oleh pendidik dapat berbentuk 

laporan hasil ulangan harian, ulangan tengah semester, 

ulangan akhir semester. 

b. Pelaporan oleh Satuan Pendidikan 

Rapor yang disampaikan oleh pendidik kepada kepala 

sekolah dan pihak lain yang terkait (misal: wali kelas, 

pendidik Bimbingan dan Konseling, dan orang 

tua/wali). Pelaporan oleh Satuan Pendidikan meliputi: 

1. hasil     pencapaian     kompetensi     dan/atau     

tingkat kompetensi kepada orangtua/wali peserta 

didik dalam bentuk buku rapor; 
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2. pencapaian   hasil   belajar   tingkat   satuan   

pendidikan kepada dinas pendidikan 

kabupaten/kota dan instansi lain yang terkait; dan 

3. hasil  ujian  Tingkat  Kompetensi  kepada  orang 

tua/wali peserta didik dan dinas pendidikan. 

 

Hasil penilaian dilaporkan secara berkala kepada 

peserta didik dan orang tua pada tengah semester dan 

akhir semester dalam bentuk laporan hasil belajar tengah 

semester dan laporan hasil belajar semester satu/dua. 

Hasil penilaian pada aspek penguasan 

konsep/pengetahuan dinyatakan secara kuantitatif dan 

kualitatif, sedangkan aspek sikap dinyatakan secara 

kualitatif. Di samping nilai-nilai mata pelajaran pada 

dicantumkan pula nilai ekstrakurikuler yang dinyatakan 

secara kualitatif. Hasil penilaian juga dapat diakses 

melalui laman SMP Labschool. 

Laporan hasil belajar tengah semester merupakan 

laporan penggalan paruh pertama semester berjalan 

yang memuat pencapaian tiap kompetensi dasar pada 

aspek penguasaan konsep/pengetahuan. Pada kondisi 

yang diperlukan, laporan hasil belajar tengah semester 

juga memuat aspek sikap dan keterampilan agar 
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ditindaklanjuti untuk memperbaiki ketercapaian aspek 

sikap / ketrampilan. 

 Laporan hasil belajar semester satu merupakan 

akumulasi pencapaian kompetensi dasar yang ada di 

semester satu. Akumulasi pencapaian kompetensi pada 

aspek penguasaan konsep/pengetahuan dan 

keterampilan/praktik merupakan rata-rata dari 

sejumlah kompetensi dasar pada semester satu. 

Akumulasi pencapaian kompetensi pada aspek sikap 

merupakan hasil kesimpulan berdasarkan pengamatan 

selama semester satu. 

Laporan hasil belajar semester dua merupakan 

akumulasi pencapaian kompetensi dasar yang ada di 

semester  dua. Akumulasi pencapaian kompetensi pada 

aspek penguasaan konsep/pengetahuan dan 

keterampilan/praktik merupakan rata-rata dari 

sejumlah kompetensi dasar pada semester  dua.  
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c. Nilai Untuk Rapor 

Hasil belajar yang dicantumkan dalam Rapor berupa: 

1. untuk ranah sikap menggunakan skor modus 

dengan predikat Kurang (K), Cukup (C), Baik (B), 

dan Sangat Baik (SB); 

2. untuk ranah pengetahuan menggunakan rentang 0-

100 dengan predikat D–A. 

3. untuk ranah keterampilan menggunakan skor 

optimum 0–100 dengan predikat D–A, dan 

4.  penilaian tambahan berupa penilaian 

ekstrakurikuler wajib (pramuka) dan satu 

ekstrakurikuler pilihan dengan predikat minimum 

B. 
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1) Pengelolaan Kelas 

 

Sebagai pendidik profesional, pendidik di lingkungan Labschool 

perlu memahami paradigma dan filsafat pendidikan, standar isi 

kurikulum, standar proses, dan standar penilaian yang telah 

ditetapkan baik oleh pemerintah ataupun oleh Labschool. Selain 

itu, pendidik profesional di lingkungan Labschool perlu pula 

memahami ragam pendekatan, metode dan teknik 

pembelajaran. Pemahaman terhadap hal itu semua, ditunjang 

dengan kompetensi pendidikan dalam penguasaan terhadap 

pengetahuan dasar yang menjadi bahasan dalam pembelajaran 

dan didukung oleh kemampuan pendidik dalam menyesuaikan 

diri terhadap kemajuan era dalam bidang pendidikan secara 

langsung akan berpengaruh pada bagaimana mutu layanan 

pendidikan di kelas dapat dicapai dengan maksimal.  

 

Layanan pendidikan bidang akademik di kelas, jelas terkait 

dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut 

hingga pelaporan hasil belajar. Dalam rangkaian kegiatan 

tersebut, selain konsistensi, diperlukan pula integritas. Sebagai 

integritas, pendidik harus sedemikian rupa memiliki karakter 

pendidik yang mumpuni. Disiplin dalam kehadiran dan 

penegakan aturan, memiliki kesadaran diri sebagai model etiket, 

canggih dalam mengelola kelas, ramah terhadap peserta didik, 
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menguasai pengetahuan, mampu memilah dan memberikan 

alternatif pengetahuan bacaan,  dapat secara dekat membangun 

kepercayaan dan komunikasi dengan peserta didik dan tidak 

diskriminatif adalah hal-hal yang sudah sepatutnya menjadi 

dasar dalam profesionalisme kerja. Kesadaran dan integritas 

terhadap aspek profesional tersebut merupakan kunci dalam 

pemenuhan layanan pendidikan bidang akademik di kelas.  

 

Sebagai institusi pendidikan yang berwawasan ke depan, 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas perlu pula diletakan 

dalam paradigma pengembangan pendidikan global. Visi 

pendidikan abad 21, penciptaan karakter manusia Indonesia 

yang maju dan memiliki kemampuan berdaya saing, 

perkembangan teknologi dan prinsip-prinsip humanisme 

universal sebagai target, perlu disikapi serius dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas. Pendidik dengan kata lain dituntut untuk 

selalu meningkatkan kemampuan pengetahuan dan kecakapan 

diri dalam penguasaan ragam teknologi dan media informasi. 

Tidak hanya itu, pemahaman terhadap kemahiran-kemahiran 

standar yang harus dikuasai oleh peserta didik adalah upaya 

utama dalam mempersiapkan peserta didik menghadapi 

persaingan global. Artinya, pendidik secara sadar menempatkan 

capaian yang lebih besar sebagai pengembangan dari apa yang 

telah ditetapkan dalam kurikulum nasional.  
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Kelas dengan kata lain tidak hanya merupakan ruang belajar 

secara tradisional sebagai transfer ilmu belaka, tetapi juga 

sebagai ruang di mana peserta didik dihadapkan pada berbagai 

kenyataan yang akan dihadapinya sebagai subjek dalam 

bermasyarakat. Sebagai subjek bermasyarakat, peserta didik 

dihadapkan pada kenyataan isu-isu kemanusiaan seperti 

keragaman, nasionalisme, disparitas kelas dan ekonomi, ragam 

profesi, sikap dan etika hidup bermasyarakat. Dengan 

menghadapkan peserta pada hal-hal tersebut, nilai-nilai 

karakter akan secara langsung dilatih untuk dapat 

menyesuaikan diri atau bahkan menjadi agen dalam perubahan 

sosial.  

 

Kelas juga perlu dikondisikan dalam situasi menyenangkan dan 

demokratis. Informasi satu arah dalam kelas tradisional tidak 

lagi menjadi hal utama, melainkan lebih kepada mendorong 

peserta didik untuk menjadi pusat kegiatan belajar, sebagai yang 

aktif, kreatif,  pencipta, berdaya saing dan memiliki pemahaman 

yang holistik terkait suatu paradigma tertentu. Dalam sistem 

komunikasi dan interaksi, setiap pendapat peserta didik adalah 

berharga,  serta harus diapresiasi dalam situasi yang 

membangun. Dengan kata lain, upaya-upaya tersebut, 

merupakan usaha untuk menciptakan situasi pembelajaran 
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dirancang sedemikian rupa agar peserta didik mendapatkan 

pengalaman dalam situasi yang menyenangkan, tidak merasa 

terbebani dan terus merasa tertantang untuk dapat 

berpartisipasi aktif dan kreatif dalam pembelajaran.  

 

2) Pengutamaan pada Ragam Tagihan dan Penilaian 

 

Selain didadasarkan pada komponen standar penilaian, aspek 

penilaian diri peserta didik secara komprehensif perlu serius 

dilaksanakan oleh pendidik. Selain aspek sikap, pengetahuan 

dan keterampilan, pendidik diperkenankan untuk melakukan 

justifikasi terhadap peserta didik dengan berbagai catatan yang 

dapat dipertanggungjawabkan. Pendidik, dalam konteks 

tersebut, dapat menentukan ragam penilaian untuk diterapkan 

kepada peserta didik yang dianggap memerlukan perlakukan 

khusus demi meraih capaian maksimal dalam penilaian hasil 

belajar.  

 

Selain itu, pendidik juga perlu memerhatikan aspek 

kesanggupan diri peserta didik dalam mengerjakan tagihan-

tagihan. Meminimalisasi pemberian pekerjaan rumah dan 

mengupayakan penilaian yang bersifat kolaboratif dengan 

materi pelajaran lain dapat mengurangi beban tagihan, namun 

tidak mengurangi target dan capaian penilaian mata pelajaran 
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itu sendiri. Ke depan, tidak menutup kemungkinan untuk 

meniadakan pekerjaan rumah dengan menghadirkan alternatif 

pemberian tagihan dalam rangka menciptakan situasi belajar 

pada diri peserta didik yang tidak menjadi beban yang secara 

tidak langsung dapat menciptakan situasi yang ramah dan 

menyenangkan pada diri peserta didik.  

 

Ragam model penilaian, rubrikasi dan kategorisasi atau 

predikat, dapat disusun oleh pendidik dengan 

mempertimbangkan keragaman kecakapan. Sebagai contoh, jika 

menghadapi peserta didik yang lemah dalam aspek kognitif 

(pengetahuan) dan setelah dilakukan berbagai perlakukan 

untuk meningkatkan capaian nilai pengetahuan si peserta didik 

tersebut juga tetap tidak mampu mencapai hasil yang memenuhi 

kriteria ketuntasan minimal pendidik dapat melakukan opsi alat 

uji, jika dirasa tidak juga mencapai hasil yang diinginkan maka 

pendidik diperkenankan untuk melakukan justifikasi.  

 

Meskipun demikian, justifikasi tersebut perlu 

mempertimbangkan terpenuhinya layanan, dan membangun 

komunikasi yang komprehensif dengan wali kelas, orang tua 

dan layanan konseling untuk mendapatkan informasi yang 

komprehensif terkait diri peserta didik tersebut. Justifikasi 

penilaian juga mempertimbangkan aspek penilaian yang lain 



166 

 

yaitu aspek keterampilan dan sikap. Justifikasi juga, secara 

bertanggungjawab dipaparkan dalam mekanisme rapat 

akademik untuk menginformasikan hal-hal yang dirasa perlu 

untuk menyikapi capaian penilaian peserta didik.  

 

Ragam teknik penilaian sebaiknya juga tidak hanya 

menggunakan satu teknik semisal hanya melalukan uji 

pengetahuan dengan memberikan tes dalam bentuk soal pilihan 

ganda ataupun uraian. Pendidik secara khusus dapat membawa 

level lanjut dalam suatu capaian penilaian peserta didik. 

Pembelajaran berbasis performansi, proyek, produk dan 

kegiatan-kegiatan yang diinisiasi secara kreatif oleh peserta 

didik dapat menjadi agenda utama penilaian dalam situasi yang 

lebih kreatif dan menantang. Pendidik juga perlu 

mempertimbangkan aspek lain semisal penggunaan teknologi 

informasi untuk pengumpulan tugas dan tagihan, hal tersebut 

selain mendorong peserta didik untuk menguasai ragam 

teknologi, juga berkontribusi terhadap pengurangan 

penggunaan kertas.  

 

Dalam pemanfaatan teknologi dan alat terbaru, pendidik juga 

diperkenankan untuk menggunakan instrumen, aplikasi 

ataupun alat tertentu teknologi untuk melakukan kegiatan 

belajar termasuk dalam kegiatan penilaian. Penggunaan 
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teknologi selain memberikan tawaran tampilan dan 

kecanggihan, penggunaan aplikasi pengolah instrumen tes, kata 

atau nilai dapat juga mempermudah pendidik dalam melakukan 

penilaian dan pelaporan. Dengan kata lain, komitmen untuk 

memberikan nilai baru dan nilai tambah dalam proses penilaian 

misal menggunakan teknologi secara tidak langsung 

berkontribusi terhadap pengembangan pembelajaran di 

Labschool.  

 

3) Pelaksanaan Layanan Mutu Akademik 

 
Layanan mutu akademik diberikan oleh Labschool kepada 

peserta didik sebagai bagian yang menyatu dengan kegiatan 

layanan pendidikan reguler. Sebagai upaya peningkatan 

layanan mutu, kegiatan layanan diupayakan secara langsung 

mendukung ataupun meningkatkan capaian peserta didik 

dalam pembelajaran ataupun dalam rangka mempersiapkan 

peserta didik untuk dapat meraih hasil capaian pada beragam 

tes, termasuk di dalamnya: Ujian Nasional. Secara rinci, 

pelaksanaan Layanan Mutu Akademik dijabarkan dalam 

beberapa program berikut, 
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A.  Matrikulasi 

Matrikulasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan awal yang 

diperlukan peserta didik untuk mengikuti kegiatan 

pembelajaran pada jenjang tertentu. Kegiatan ini bertujuan 

untuk mencapai entry level yang sama bagi seluruh peserta didik 

yang berisi pemantapan materi. Matrikulasi diberikan pada 

awal peserta didik masuk di kelas VII didasarkan pada 

pertimbangan sebagai berikut,  

(1) keberagaman input dari sekolah asal,  

(2) menyamakan konsep dasar dari mata pelajaran,  

(3) penyetaraan kompetensi peserta didik baru dengan 

materi-materi dasar.  

(4) Materi- materi dasar diujikan meliputi matematika, 

bahasa inggris, bahasa Indonesia dan IPA yang pernah 

dipelajari di sekolah dasar dan menjadi dasar 

pengetahuan awal bagi materi di sekolah menengah 

pertama.  

 



169 

 

Pengajar terdiri dari tim pendidik – pendidik mata pelajaran 

bahasa (Indonesia dan Inggris) dan matematika serta IPA serta 

diperlukan peranan wali kelas dan pendidik untuk 

menyukseskan kegiatan matrikulasi terutama dalam hal 

bimbingan ketika program berlangsung dan ketika pelaporan.  

 

Tahapan kegiatan matrikulasi adalah sebagai berikut:  

(1) menganalisis jenis dan jumlah KD dan indikator mata 

pelajaran,  

(2) membuat soal pretest, 

(3) memetakan materi matrikulasi, strategi pelaksanaan 

dan peserta didik sasaran,  

(4) menentukan unsur-unsur yang terlibat dalam program 

matrikulasi,  

(5) menetapkan waktu pelaksanaan matrikulasi mata 

pelajaran,  

(6) menyusun jadwal kegiatan pembelajaran,  

(7) pelaksanaan kegiatan pembelajaran,  

(8) pelaksanaan posttest, dan  

(9) menyusun laporan kegiatan. 
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B.  Remedial 

Pembelajaran remedial pada hakikatnya adalah pemberian 

bantuan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan atau 

keterlambatan belajar, di mana pemberian pembelajaran 

remedial meliputi dua langkah pokok, yaitu pertama 

mendiagnosis kesulitan belajar, dan kedua pemberian 

perlakukan (treatment) pembelajaran remedial. 

Kegiatan remedial dapat  diselenggarakan dengan berbagai 

kegiatan seperti memberikan tambahan penjelasan/contoh, 

menggunakan strategi pembelajaran yang berbeda, dan 

mengkaji ulang pembelajaran yang lalu, dan juga dapat 

menggunakan berbagai jenis media. Adapun ketentuan 

remedial adalah sebagai berikut: 

a. Apabila ketuntasan kelas/klasikal/rata-rata kelas 

kurang dari 75 % maka pendidik wajib mengadakan 

pembelajaran ulang (remedial teaching).  

b. Remedial pertama, menjadi kewajiban/inisiatif 

pendidik untuk mengadakannya, nilai maksimum yang 

diberikan adalah sebatas KKM. 

c. Remedial kedua, diberikan apabila masih belum tuntas 

pada remedial pertama tetapi menjadi 

kewajiban/inisiatif peserta didik  untuk meminta dan 
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menghubungi pendidik, nilai maksimum  adalah sebatas 

KKM.  

d. Apabila peserta didik akan meminta layanan remedial 

ketiga dan seterusnya, maka pendidik yang 

bersangkutan memberikan materi prerekuisit 

(prasyarat) yang harus dikerjakan terlebih dahulu oleh 

peserta didik tersebut, nilai maksimum sebatas tuntas 

dari KKM. 

e. Waktu untuk remedial/perbaikan selambat-lambatnya 

dilakukan pada hari terakhir belajar sebelum 

ulangan/tes berikutnya. Pendidik bersama peserta 

didik dapat mengatur waktu remedial/perbaikan dan 

atau diatur oleh sekolah. 

 

C. Pengayaan 

Program pengayaan merupakan layanan yang diberikan kepada 

peserta didik yang telah melampaui target Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) dari materi esensial yang telah diberikan 

kepada peserta didik. Program pengayaan ini juga berfungsi 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

memperkaya materi pelajaran yang lebih tinggi kompetensinya 

dari materi esensial dalam rangka pengembangan diri untuk 
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mempersiapkan diri dalam mengikuti kegiatan kompetisi, 

lomba-lomba atau ketika berperan menjadi mentor bagi teman-

temannya. 

 

Pendidik diharapkan lebih berfungsi sebagai fasilitator dalam 

program pengayaan ini. Di mana peserta didik didorong untuk 

menggunakan potensinya dalam menjawab pertanyaan, 

mendiskusikan materi tematik dan berkaitan dengan pokok 

bahasan mata pelajaran yang lain, mengeksplorasi pemahaman 

konsep dasar, dan menambah keterampilan bagi peserta didik.  

 

Program pengayaan dilaksanakan di hari efektif sekolah dengan 

menggunakan jam pembelajaran. Kegiatan pengayaan 

dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan remedial. Secara 

teknis, peserta didik terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu 

kelompok peserta didik yang belum mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) dan kelompok peserta didik yang 

telah mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Dengan 

mengadakan program pengayaan ini diharapkan peserta didik 

tertantang untuk melakukan pembelajaran dengan materi 

pelajaran yang lebih menarik, lebih tinggi, dan lebih 

mengeksplorasi pengetahuan, pemahaman, dan aplikasi peserta 

didik dan teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari. 
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D. Pendampingan Belajar 

 
Pendampingan belajar terdiri dari dua sasaran yang pertama 

ditujukan untuk kegiatan yang dilaksanakan untuk membantu 

peserta didik yang belum menguasai kompetensi yang 

diharapkan dan sasaran kedua ditujukan untuk peserta didik 

yang memiliki  kemampuan akademik tinggi agar mereka dapat 

mengembangkan potensinya secara optimal. Kelas sukses 

adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk membantu peserta 

didik yang belum tuntas dalam penguasaan materi pelajaran 

atau memperoleh hasil di bawah KKM  khususnya B. Indonesia, 

B. Inggris, Matematika, dan IPA agar dapat sukses naik kelas di 

jenjang selanjutnya dan lulus ujian.  

 

Program ini penting atas dasar: (1) terdapat peserta didik yang 

memiliki nilai di bawah KKM atau rata-rata kelulusan, (2) 

peserta didik yang memiliki sejumlah nilai di bawah rata-rata 

menjadikan peserta didik tersebut tidak memenuhi kriteria 

kenaikan atau kelulusan, (3) kegiatan  bertujuan untuk 

membantu peserta didik agar sukses naik kelas dan ujian akhir.  

 

Proses pelaksanaan kegiatannya adalah sebagai berikut:  

(1) analisis hasil sementara dari nilai harian diagnosis hasil 

belajar merupakan proses pemeriksaan terhadap peserta 
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didik yang diduga mengalami kesulitan dalam belajar. 

Melalui kegiatan diagnosis akan diketahui peserta didik 

yang memerlukan bantuan. Pendidik menentukan materi 

dan kompetensi yang belum dikuasai peserta didik,  

(2) menemukan penyebab kesulitan: faktor penyebab 

kesulitan akan berpengaruh kepada jenis kegiatan yang 

akan dilakukan,  

(3) menyusun rencana kegiatan: komponen yang harus 

direncanakan adalah merumuskan indikator hasil belajar, 

menentukan materi sesuai dengan indikator, memilih 

strategi dan metode yang sesuai, merencanakan waktu 

yang diperlukan dan menentukan jenis prosedur dan alat 

penilaian. Akhir  kegiatan dilaporkan hasil perkembangan 

pada peserta didik, orang tua, wali kelas dan BK. 

 

Kegiatan pendampingan belajar untuk peserta didik yang 

memiliki kemampuan di atas rata-rata adalah memberikan 

kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menjadi tutor 

sebaya dan mengembangkan latihan praktis dari materi yang 

sedang dibahas, penguasaan materi pelajaran yang berkaitan 

dengan tugas belajar yang sedang dilaksanakan sehingga 

tercapai tingkat perkembangan yang optimal. Peserta didik 

kelas yang terlibat adalah  yang memiliki nilai harian di atas 

90. Tahapan pelaksanaan diawali dari: (1) menjaring peserta 
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didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata untuk 

dijadikan mentor dari hasil perolehan nilai sementara (harian) 

atau pengamatan pendidik mata pelajaran berdasarkan hasil 

belajar di kelas, (2) mengidentifikasi kelebihan kemampuan 

peserta didik, (3) menyusun materi, dan (4) melaksanakan 

pembelajaran. 

 

Pemberian materi pada kedua program tersebut dilaksanakan 

di luar jam pembelajaran sebelum mulai pembelajaran (pukul 

06.00 – 07.00) atau setelah selesai pembelajaran (pukul 16.00 – 

17.00). 

 

E. Program Persiapan Ujian (Nasional) 

Program Persiapan Ujian SMP Labschool didasarkan pada target 

pencapaian hasil akademik untuk kelas IX sebagai berikut : 

1) Lulus 100% 

2) Menempati peringkat I Provinsi 

3) 10 besar nasional 

4) Peserta didik diterima di sekolah lanjutan yang 
diinginkan. 

Untuk mencapai semua target di atas, maka disusun sebuah 

program terpadu yang kami beri nama program persiapan ujian 

yang terdiri dari: 
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a. Pre Test Pendalaman Materi 

Pre test dilaksanakan sebagai upaya untuk mendapatkan 

data awal peserta didik yang kemudian ditindaklanjuti 

sebagai upaya untuk mengatasi berbagai kemungkinan 

hambatan-hambatan apa yang mungkin timbul selama 

pelaksanaan program. Materi yang diujikan dalam pre test 

adalah materi dari mata pelajaran Ujian  sesuai dengan SKL 

(Standar Kompetensi Lulusan) yang ditetapkan untuk mata 

pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, 

dan Ilmu Pengetahuan Alam. 

 

Diharapkan dari hasil pre test diperoleh data berupa materi 

esensial  apa saja yang memiliki tingkat penguasaan di 

bawah standar yang ditetapkan sehingga perlu diperdalam 

lagi dengan mengulang materi berupa pendalaman materi, 

atau materi apa saja yang harus ditingkatkan agar diperoleh 

hasil sempurna.  

 

b. Pendalaman Materi  

 Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pre test 

pendalaman materi, maka pendidik melalui wadah MGMP 

sekolah bekerja bersama menyusun buku pendalaman 

materi sebagai berikut : 
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1) Buku 1 berisi rangkuman materi kelas VII, contoh 

soal, dan soal-soal latihan Ujian 

2) Buku 2 berisi rangkuman materi kelas VIII dan IX, 

contoh soal, dan soal-soal latihan Ujian. 

3) Buku 3 berisi contoh-contoh soal Ujian Nasional 3 

(tiga) tahun terakhir. 

 

 Pendalaman materi menjadi salah satu bagian yang penting  

pada program persiapan ujian dikarenakan: 

1) Sebagai sebuah cara untuk menyiapkan peserta 

didik dalam menghadapi try out maupun ujian; 

2) Melakukan pemetaan kesiapan peserta didik 

dalam menghadapi ujian, sehingga diperoleh data 

peserta didik dengan penguasaan di bawah 

standar dan peserta didik dengan penguasaan di 

atas standar 

 

Dalam prosesnya pembelajaran pendalaman materi 

diberlakukan jadwal khusus. Pada pendalaman materi 

yang dilakukan pada hari Jumat dan Sabtu atau 

disesuaikan waktu yang ada dengan titik tekan atau fokus 

pada peningkatan capaian materi yang di bawah standar 

menjadi di atas  standar dan yang di atas standar menjadi 

capaian sempurna pada ujian. Adapun durasi atau lama 
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pembelajaran tiap sesinya adalah 45 menit atau 60 menit. 

Pendalaman materi dilaksanakan pada periode bulan 

Agustus sampai dengan bulan Maret terdiri atas 

pendalaman materi 1, pendalaman materi 2, dan 

pendalaman materi 3. 

 

c. Tes pendalaman materi 

Setiap akhir pelaksanaan program pendalaman materi 

dilakukan tes akhir program, dengan maksud 

mendapatkan pemetaan tingkat penguasaan materi peserta 

didik untuk menghadapi ujian. Hasil yang diperoleh 

peserta didik disampaikan dan dikomunikasikan ke orang 

tua melalui pertemuan orang tua peserta didik. Selain itu 

hasil yang diperoleh peserta didik juga menjadi bahan 

pertimbangan untuk layanan tambahan pendampingan 

ujian untuk peserta didik yang membutuhkan baik untuk 

yang memiliki capaian di bawah standar maupun di atas 

standar yang telah ditetapkan. 

 

d. Pelatihan  Motivasi 

Motivasi juga menjadi bagian yang kami perhatikan dalam 

persiapan ujian, karena motivasi merupakan energi baik 

yang berasal dari dalam diri peserta didik maupun dari luar 
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peserta didik yang akan membuat peserta didik semakin 

berprestasi dari waktu ke waktu. Pelatihan motivasi yang 

kami persiapkan kami nilai sangat penting karena: 

1) Bedah SKL mata pelajaran ujian  dengan 

bimbingan dari pemateri yang menjadi penatar 

tingkat nasional 

2) Temu alumni yang menitikberatkan bagaimana 

sukses ujian berdasarkan pengalaman dari 

alumni tersebut; 

3) Pelatihan manajemen waktu; 

4) Mengarahkan pentingnya persiapan mental dan 

spiritual dalam menghadapi ujian; 

5) Pelatihan motivasi (dilakukan di dalam dan luar 

sekolah); 

6) Penekanan aktivitas pada kekompakan 

angkatan. 
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e. Tes Psikologi 

 Tes psikologi menjadi salah satu data tambahan bagi 

pelaksanaan program persiapan ujian. Dari tes tersebut 

didapat data sebagai berikut: 

1) Potensi kecerdasan peserta didik, sehingga 

perlakuan yang akan diberikan tentunya sesuai 

dengan kebutuhan; 

2) Potensi peminatan peserta didik untuk studi 

lanjut di SMA; 

3) Komitmen dalam penyelesaian tugas dan 

4) Gaya belajar peserta didik. 

 Untuk pelaksanaan tes psikologi ini dapat bekerja sama 

dengan pihak ketiga/lembaga psikologi yang akan 

melakukan tes psikologi dalam satu hari penuh. 

 

f. Informasi Ujian  

 Informasi terkini mengenai ujian merupakan bagian tidak 

terpisahkan dalam program persiapan ujian. Semakin cepat 

informasi diketahui semakin cepat kita bisa menentukan 

strategi ataupun kebijakan-kebijakan yang akan 
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dikeluarkan dalam rangka sukses ujian. Orang tua 

merupakan salah satu pihak selain sekolah dan peserta 

didik yang harus mengetahui setiap perubahan informasi 

yang terjadi.  

  

 Dalam rangka memfasilitasi perubahan informasi tersebut 

kami undang orang tua peserta didik untuk bersama-sama 

mendengarkan informasi terkini mengenai ujian, di mana 

kegiatan tersebut menghadirkan berbagai nara sumber baik 

dari instansi pemerintah terkait dalam hal ini Dinas 

Pendidikan, maupun nara sumber yang kompeten dalam 

hal pendidikan. Waktu pelaksanaannya sekitar bulan 

Januari yang berdasarkan pengalaman informasi ujian pada 

bulan tersebut sudah semakin jelas arah kebijakannya. 

 
g. Perubahan jadwal pembelajaran 

 Pada semester 2 (dua) ada beberapa penyesuaian jadwal 

pelajaran untuk mendukung jam belajar mata pelajaran 

ujian, yaitu : 

1) Jam Native speaker ditiadakan untuk digunakan sebagai 

jam pelajaran Bahasa Inggris; 

2) Jam lari pagi Jumat ditiadakan untuk menambah porsi 

jam pendalaman materi. 
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h. Tutor Sebaya 

 Dalam kegiatan belajar mengajar, peserta didik yang 

memiliki kemampuan tinggi dalam menyerap materi 

maupun mengajarkan kembali kepada teman-temannya 

dilibatkan untuk membantu peserta didik yang mengalami 

hambatan dalam penguasaan materi pelajaran maupun 

untuk meningkatkan pemahamannya sendiri. 

Implementasi tutor sebaya dalam pembelajaran diyakini 

akan semakin menajamkan tingkat penguasaan peserta 

didik dalam program persiapan ujian. Tiap mata pelajaran 

minimal memiliki 4 (empat) peserta didik per kelasnya 

yang dapat menjadi tutor sebaya untuk teman-temannya.  

 

i. Jadwal Khusus Ujian Nasional 

 Setelah pelaksanaan Ujian Praktik dan Ujian Sekolah, maka 

porsi waktu untuk persiapan ujian menjadi lebih banyak 

dengan jadwal khusus mata pelajaran Ujian Nasional. 

Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan sampai dari jam 

07.00 – 13.00. kegiatan belajar mengajar lebih difokuskan 

untuk menguasai teknik-teknik atau cara-cara jitu dalam 

menjawab soal Ujian Nasional. 
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j. Kelas Intensif 

 Bersamaan dengan jadwal khusus Ujian Nasional, dimulai 

dari jam 13.30 – 15.00 dilaksanakan kelas intensif baik yang 

diselenggarakan secara mandiri maupun terprogram. Kelas 

Intensif mandiri dimaksudkan untuk peserta didik yang 

berminat lebih lanjut untuk lebih mendalami penguasaan 

materi Ujian Nasional, sedangkan Kelas Intensif 

Terprogram dimaksudkan untuk peserta didik yang 

berdasarkan data nilai yang diperoleh dari tes akhir 

pendalaman materi, try out, dan Ujian Sekolah masih 

memerlukan pendampingan pendidik. 

 

k. Doa Bersama angkatan 

 Setelah semua kegiatan pembinaan akademik dilakukan 

maka sampailah kita pada kegiatan akhir sebelum 

pelaksanaan Ujian Nasional, berupa doa bersama yang 

dilakukan dengan maksud memberikan bekal batin peserta 

didik agar semakin siap menghadapi Ujian Nasional. 

 

l. Uji Coba (Try Out) Ujian Nasional 

 
Untuk lebih meyakini kesiapan sekolah dan peserta didik 

kelas IX dalam menghadapi Ujian Nasional, maka 
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dilakukan try out Ujian Nasional. Setiap selesai try out 

dilakukan analisa tingkat penguasaan materi esensial 

sesuai SKL Ujian Nasional pada tahun berjalan, yang akan 

dilakukan pendalaman terhadap materi-materi dengan 

capaian masih di bawah kriteria yang ditetapkan sekolah. 

 

Try out yang dilakukan sebanyak 8 kali dengan rincian : 

• 4 kali oleh unit 

• 2 kali oleh BPS 

• 2 kali oleh Dinas Pendidikan Provinsi 

Diharapkan dengan analisa yang tepat dari hasil try out, 

akan semakin meningkatkan capaian prestasi peserta didik 

maupun sekolah pada tingkat kota, provinsi, maupun 

tingkat nasional. 

 
F. Native Speaker 

Untuk mewujudkan sekolah bertaraf internasional, Labschool 

merancang kurikulum yang memasukkan program Native 

Speaker dalam pembelajaran. Yaitu dengan mendatangkan 

seorang Native atau penutur asli bahasa (dalam hal ini bahasa 

Inggris) yang profesional, berpengalaman, dan memahami 

karakteristik peserta didik dan budaya Indonesia. Program 

Native Speaker ini diharapkan dapat menjadikan peserta didik 
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memiliki wawasan pengetahuan yang bersifat internasional, 

budaya-budaya universal, menjadi warga dunia abad 21 dan 

memiliki soft skill yang menjadi kebutuhan untuk dapat 

beradaptasi secara luas di belahan dunia mana pun peserta didik 

berada. 

 

Program Native Speaker dilaksanakan pada saat jam 

pembelajaran efektif dengan durasi pembelajaran tatap muka 1 

jam pelajaran tiap kelas setiap minggu. Adapun peserta didik 

yang mendapatkan pembelajaran Native Speaker adalah  adalah 

peserta didik di jenjang kelas VII dan kelas VIII.  

 

Dalam prosesnya, program Native Speaker ini lebih ditekankan 

pada kemampuan penguasaan dan penggunaan bahasa Inggris 

untuk komunikasi aktif sebagai upaya membekali peserta didik 

agar lebih percaya diri dalam melaksanakan  pergaulan 

internasional, memiliki kemampuan presentasi yang baik dan 

menarik, serta sebagai sarana komunikasi yang bersifat resmi 

dalam rangka mengikuti berbagai kegiatan skala internasional 

baik mewakili sekolah maupun mewakili Negara Indonesia. 

 

Untuk mencapai itu semua, program Native Speaker ini betul-

betul dirancang dengan manajemen yang baik. Mulai dari 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi agar 
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dapat menghasilkan peserta didik yang siap dan cakap dalam 

berbahasa Inggris. 

 
G. Pengelolaan Peserta Didik Berprestasi 

Pengayaan merupakan program layanan yang diberikan kepada 

peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata agar 

berkembang secara optimal. Pada praktiknya program ini dapat 

berupa eskalasi secara vertikal maupun horizontal.  

 

Pelaksanaan pengayaan dapat dilakukan terintegrasi dalam 

jadwal pelajaran reguler maupun di luar jadwal reguler, seperti 

persiapan olimpiade, kunjungan ke objek kajian, kunjungan ke 

masyarakat atau industri, dsb. 

 
H. Studi Lapangan 

Studi Lapangan kelas dikemas dalam kegiatan-kegiatan sebagai   

berikut :  

 

1) Field Study untuk Kelas VII 

 Field Study merupakan upaya SMP Labschool dalam 

memberikan suasana yang berbeda dalam pembelajaran 

yang lebih menarik sekaligus di dalamnya ada unsur 

wisata. Pada kegiatan ini secara terintegrasi dan 

terkolaborasi mata pelajaran IPS, IPA, Seni Budaya, dan 
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Bahasa Indonesia mengambil bagian dan memberi 

makna sebagai wahana terjun ke objek nyata dari materi-

materi yang telah disampaikan di kelas. 

 

2) Industrial Trip Kelas VIII* 

 Industrial Trip merupakan kelanjutan dari Field Study di 

kelas VII, di mana peserta didik diajak belajar dengan 

mengunjungi destinasi-destinasi yang berada di luar 

kota semisal di Solo dan Yogyakarta. Titik fokus atau 

titik tekan kegiatan adalah industri dan sejarah. Adapun 

objek-objek yang dikunjungi adalah PT. Sri Isman Rejeki 

Textile (Industri tekstil terbesar di Asia Tenggara), Bank 

Indonesia, Candi Prambanan, Malioboro(ikon ekonomi 

Yogyakarta), tempat pembuatan bakpia (industri 

makanan tradisional Yogyakarta), Museum Merapi, 

Sabila Farm (agrowisata buah naga), dan Giriloyo 

(industri pembuatan batik).  Kedua kegiatan tersebut, 

baik Field Study maupun Industrial Trip mempunyai 

tugas akhir berupa presentasi hasil unjuk kerja lapangan 

yang akan dipertandingkan antar kelompok. Kegiatan 

industrial trip kelas VIII ini diimplementasikan di SMP 

Labschool Jakarta dan SMP Labschool Cibubur. 
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I. Matriks Layanan Mutu Akademik 

NO JENIS LAYANAN TINGKAT 

VII VIII IX 

1 Matrikulasi √ - - 

2 Remedial √ √ √ 

3 Pengayaan √ √ √ 

4 Pendampingan Belajar √ √ √ 

5 Program Persiapan Ujian:    

a. Pre test Pendalaman 

Materi 

- - 
√ 

b. Pendalaman Materi - - √ 

c. Try Out Ujian - - √ 

d. Bedah SKL - - √ 

e. Pelatihan Motivasi - - √ 

f. Sosialisasi Ujian - - √ 

g. Doa Bersama - - √ 

6 Try Out Ujian - - √ 

7 Native Speaker √ √ √ 

8 Layanan Peserta didik 

Berprestasi 
√ √ √ 

9 Studi lapangan √ √ - 

Tabel 7. Matriks Layanan Akademik SMP Labschool 
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1. Peran 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.  

 

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 
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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 

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 adalah: 1) Menjadikan peserta didik sebagai 
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pusat belajar, 2) Mengintegrasikan Pembelajaran dengan 

Teknologi, 3) Beradaptasi dengan Peserta Didik, 4) Berjejaring 

Menggunakan Media Sosial, 5) Berkomunikasi dengan Umpan 

Balik yang Positif, 6) Menjalin Hubungan yang Hangat, 7) 

Merancang Situasi Belajar, 8) Melakukan Asesment, 9) Mencintai 

Pekerjaan sebagai Pendidik (Tyler Tarver dalam Charlotte 

Nichols, 2015). Adapun secara singkat kesembilan hal tersebut 

dijabarkan secara singkat sebagai berikut, 

 

1) 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 
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pembelajaran. 1) Pembelajaran berbasis Inquiry: 

merupakan pembelajaran yang berbasis pada pertanyaan-

pertanyaan yang menantang peserta didik sehingga peserta 

didik termotivasi untuk 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 

mempertimbangkan kesanggupan baik terkait penalaran 

terhadap suatu masalah, ataupun tingkat kesukaran suatu 
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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. 

 

2) 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.  

 

Penggunaan teknologi dapat pula dipahami sebagai 

"blending", penyatuan dengan halus metode mengajar yang 
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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 source termasuk sumber-sumber belajar 

digital menjadikan pembelajaran dapat lebih komprehensif 

dan membuka padangan baru bagi peserta didik.  

 

Dalam lingkup pelaksanan pembelajaran sebagai program 

utama akademik, tersedia banyak platform 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, 

pendidik dapat menggunakan aplikasi yang didalamnya 

memuat informasi data peserta didik (foto, identitas diri, 

alamat surat elektronik peserta didik dan alamat surat 
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elektronik orang tua untuk kepentingan koordinasi), 

perancangan dan denah duduk, pencatatan kehadiran dan 

tidak hadi, 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 online 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 

sebagai inisiator, juga memungkinkan peningkatan mutu 

serta nilai suatu pembelajaran akademik. 
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3) 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.  

 

Beradaptasi dengan peserta didik di kelas juga dapat 

dipahami oleh pendidik agar dapat lebih sensitif dalam 

melihat keragaman di kelas. Selain itu, pendidik dan 
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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.  

 

4) Berjejaring Menggunakan Media Sosial 

 

Sosial media tidak hanya digunakan oleh peserta didik, 

tetapi juga oleh pendidik. Peningkatan performansi 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 

mulai menjadikan pendidikan sebagai area yang dapat 

dijangkau oleh peran media sosial. Pemanfaatan media 

sosial yang dapat dipaparkan antara lain sebagai berikut:  
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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 atau Line dan 

mengomunikasikan pekerjaan, tugas, dan 

berbagai hal terkait dengan pembelajaran. 

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. 
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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.  

 

5) 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 
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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 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 
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lain. Tidak ada hal lain yang paling baik untuk disampaikan 

selain apresiasi dan penghargaan terhadap hasil kerja orang 

lain. 

 

6) 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, cerita, 

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 kecil 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 
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yang dapat diajak untuk berkomunikasi tidak hanya dalam 

persoalan pelajaran, tetapi juga pada persoalan-persoalan 

yang terkait dengan diri peserta didik.  

 

7) 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 

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 
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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. 

 

8) 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, 

melakukan penilaian dengan cara-cara yang standar tetap 

diperkenankan meskipun perlu dilengkapi dengan 

berbagai teknik penilaian yang lain. Penggunaan berbagai 

teknik penilaian terlebih dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan dan kecenderungan tiap peserta didik yang 

berbeda satu dengan yang lain. Jika melalukan teknik 

penilaian spesifik tiap peserta didik dirasa menyita waktu 

dan menyulitkan, pendidik diharapkan mampu 

memberikan alternatif-alternatif teknik penilaian yang 

secara umum dapat diterima dan dengan melaksanakan uji 

penilaian tersebut, capaian hasil belajar dapat benar benar 

terukur.  
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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 

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 mengetahui pemahaman 

individual, tapi juga bagi peserta didik yang secara kognitif 

memiliki keunggulan 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 untuk mendapatkan informasi apakah peserta 
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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 

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.  

 

9) 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 
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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.  

 

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 
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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 sebagai berikut. 

 

1) 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. 
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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 

terkait bidang akademik maupun kesiswaan yang 

berlaku di Labschool 

 

2) 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 
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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 

5. Melakukan komunikasi yang bersifat konsultatif 

terkait permasalahan diri peserta didik dalam 

menghadapi persoalan terkait psikologi 

perkembangan, hubungan intrapersonal, pilihan 

karier pendidikan, 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 

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 
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dengan perubahan perilaku diri ke arah yang lebih 

positif 

9. Melakukan kunjungan ke rumah peserta didik 

dalam upaya peningkatan layanan individu ataupun 

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 keterlibatan 

peserta didik dan memastikan peserta didik 

berkontribusi terhadap kegiatan yang dilakukan di 

sekolah. 

 

3) 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. 
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1. Melakukan pelaporan atas kehadiran peserta didik di 

kelas 

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 daring dan memastikan bahwa 
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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 atau perguruan tinggi.  

 

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. 

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 
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itu secara langsung 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.  

 

3. Peran Konselor 

 

Layanan Bimbingan dan Konseling di SMA Labschool memiliki 

peran yang strategis. Banyak referensi terkait peran dan fungsi 
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konselor serta bagaimana perincian terhadap kinerja konselor 

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 

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 
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6) Sebagai konsultan dalam pengembangan karier 

berdasarkan perhatian terhadap potensi dan 

perkembangan peserta didik 

7) Sebagai Agen pencegahan terhadap berbagai kesulitan, 

resiko, 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: 

 

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,  
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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 

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,  
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b) menyediakan advokasi dan pendampingan peserta 

didik dengan cara berkomunikasi dengan pendidik 

mata pelajaran, staf administrasi, dan 

mengorganisasikan konferensi orang tua dan guru,  

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 

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, 
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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, 

d) Membuat panduan belajar di kelas dalam rangka 

mempersiapkan pendidikan lanjutan, mempelajari 

kemahiran dan kecakapan, serta pengembangan karier, 

 

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 
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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 

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 tinggi yang memadai 

terkait informasi ajuan jalur khusus, beasiswa dan 
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penyediaan layanan pendidikan transisi menuju 

perguruan tinggi. 

 

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.  

 

4. Peran Kepala sekolah dan Wakil Kepala Sekolah Bidang 

Akademik sebagai pihak manajemen pengelolaan 

pendidikan tertinggi di Sekolah 

 

Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik merupakan 

representasi langsung kepala sekolah  sebagai pemegang kuasa 

atas tata kelola organisasi bidang akademik di tingkat sekolah. 

Kepala sekolah dan Wakil Kepala Sekolah bidang akademik 

memiliki wewenang dalam urusan yang utama yaitu 

merancang, dan mengelola segala hal yang berurusan dengan 

bidang akademik. Selain didasarkan pada prinsip-prinsip dan 

tanggung jawab kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi, 
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jabaran peran wakil kepala sekolah dapat dipaparkan sebagai 

berikut. 

 

 

1) Merancang kegiatan akademik 

 

Dalam tahap merancang, wakil kepala sekolah bidang akademik 

melakukan telaah atas kurikulum dan berbagai capaian yang 

terkait dengan bidang akademik 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 akademik secara reguler, capaian-capaian 

khusus yang telah dicanangkan oleh Labschool perlu 

diwujudkan dalam pengelolaan bidang akademik. Perwujudan 

tersebut tidak hanya pada prinsip-prinsip dasar pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran, tapi juga mencakup pada penyesuaian 

dan perubahan berbagai mekanisme kerja tiap lini dalam bidang 

akademik.   

 

Dalam menyikapi tantangan sesuai dengan visi misi, kepala 

sekolah dan wakil kepala sekolah bidang akademik perlu untuk 

melakukan kajian dan menetapkan strategi demi pencapaian 

tersebut. Dengan kata lain, selain mengacu pada program-
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program terdahulu, wakil kepala sekolah bidang akademik 

perlu secara kreatif melakukan inovasi ataupun kreasi ulang 

berbagai program akademik demi perubahan lanjutan yang 

lebih baik dan sesuai dengan arah pemenuhan target visi.  

Perancangan kegiatan akademik dapat berupa: penyusunan 

kalender akademik yang memuat berbagai program akademik, 

dimulai dari penentuan awal pembelajaran reguler, waktu-

waktu penting pelaksanaan ragam penilaian, uji coba Ujian 

Sekolah Berbasis Nasional/ Uji Coba Ujian Nasional, ragam 

program pengayaan bidang akademik seperti: pengembangan 

karier, Studi Lapangan, Studi Industri dan kreatif, Pameran 

Karya, Program Pengayaan Siap Uji Coba UN/USBN, hingga 

berakhirnya masa pembelajaran melalui kegiatan kelulusan.  

 

Perancangan kegiatan akademik dapat melibatkan staf 

akademik atau unsur pendidik 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 
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program dengan baik. Kapabilitas wakil kepala sekolah yang 

dilengkapi dengan wawasan luas terkait dengan pengembangan 

program akademik yang didukung oleh staf akademik dan 

komponen pendidik yang berwawasan modern jelas 

menentukan dalam perancangan model program akademik 

yang baik.  

 

2) Mengelola kegiatan akademik aspek pendidik dana tenaga 

kependidikan 

 

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: 
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1) 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 

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.  
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Pengalaman yang autentik tersebut 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 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 

akademik 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 
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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 

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 akademik.  

 

Seleksi terhadap staf baik pendidik maupun tenaga 

kependidikan akan menentukan ketercapaian kinerja. 

Kemungkinan untuk mendapatkan staf dengan kendala 
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kemampuan melaksanakan kinerja adalah hal yang 

dominan muncul, sedangkan kesalahan dalam 

menempatkan  akan menciptakan situasi yang problematik. 

Jika terjadi tidak tercapainya pelaksanaan kinerja, 

memindahkan posisi staf dapat dijadikan sebagai pilihan 

atau menggantinya dengan orang lain. Berbagai kebutuhan 

seperti wali kelas, staf akademik, koordinator penjaminan 

mutu sekolah, kepala laboratorium dan studio, koordinator 

data, ketua tim mata pelajaran, koordinator atau ketua 

pelaksana beragam kegiatan akademik, koordinator piket, 

koordinator pemetaan kerja sama perguruan tinggi dan 

lembaga, adalah beberapa contoh yang dapat disebutkan 

dalam tahap ini.  

 

2) 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 mengajar, hal 

tersebut juga terkait dengan bagaimana seorang pendidik 

mengajar di kelas di awal kariernya sebagai pendidik. 
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Meskipun demikian, pemahaman terkait dengan kegiatan 

induksi tidak hanya sebatas pada hal-hal dasar tersebut.  

 

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 tidak tepatnya dalam memosisikan individu 

dalam suatu pekerjaan dan tidak sesuai 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 espektasi 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 
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harus dikerjakan dan bagaimana suatu pekerjaan dianggap 

berhasil dilaksanakan dijadikan sebagai dasar dan secara 

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.  
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Wakil kepala sekolah bidang akademik perlu pula 

memerhatikan bahwa seluruh komponen pendidik dan 

tenaga kependidikan memahami apa yang menjadi tugas 

pokok dan memastikan menjalankan kerja dengan 

integritas dan komitmen yang tinggi. Dalam mengelola 

kinerja pendidik misal, kepala sekolah melalui wakil kepala 

bidang akademik perlu memastikan bahwa pendidik secara 

konsisten memenuhi kewajibannya sebagai pendidik. 

Dalam kinerja tenaga kependidikan misal, wakil kepala 

sekolah memastikan bahwa ada dukungan dan kinerja 

yang baik terhadap layanan administrasi, layanan pustaka,  

dan layanan laboratorium.  

 

Dalam kinerja tambahan wali kelas misal, wakil kepala 

sekolah bidang akademik memastikan bahwa kegiatan 

pengarahan, pendampingan, dan layanan administratif 

terlaksana dengan baik. Dalam kepentingan tersebut, wakil 

kepala sekolah dapat melaksanakan berbagai pedoman 

yang dicanangkan oleh pihak penjaminan mutu sekolah 

dan membangun komunikasi aktif terkait rekomendasi dan 

evaluasi terhadap kinerja program. 
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3) Motivasi dan 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 

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.  
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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 

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 yang merepresentasikan 

wewenang kepala sekolah dalam urusan akademik baik 

untuk pendidik maupun tenaga kependidikan. Adapun 
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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 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 terkait motivasi diri di 

antaranya adalah sebagai berikut: 

1. Saya mengetahui apa yang diharapkan oleh 

pimpinan pada diri saya. 

2. Saya memiliki perangkat dan bahan yang saya 

butuhkan untuk bekerja dengan baik. 

3. Di sekolah, saya mendapatkan berbagai 

kesempatan untuk melakukan yang terbaik 

terkait dengan pekerjaan saya setiap harinya. 

4. Pada seminggu terakhir, saya mendapatkan 

masukan atau apresiasi untuk kerja terbaik saya. 
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5. Pimpinan atau seseorang di sekolah peduli 

padaku sebagai pribadi. 

6. Ada seseorang di sekolah yang memberikan 

wawasan demi kemajuanku. 

7. Pada kurun waktu enam bulan terakhir, 

seseorang di sekolah berbincang denganku terkait 

dengan berbagai kemajuanku.  

8. Di sekolah, pendapat saya didengar dan 

dipertimbangkan. 

9. Visi atau misi sekolah membuat pekerjaan yang 

kulakukan menjadi sangat penting. 

10. Kolega saya di sekolah berkomitmen untuk 

mengerjakan kerja yang berkualitas. 

11. Saya memiliki sahabat di sekolah. 

12. Dalam kurun waktu setahun belakangan, saya 

diberikan kesempatan untuk belajar dan terus 

berkembang. 

 

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 bidang 

akademik perlu memerhatikan kondisi tersebut. 
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Terjalinnya hubungan yang baik di atas petunjuk kerja yang 

sudah jelas secara langsung merupakan kunci dalam 

menciptakan sistem tata kelola yang sehat dan 

membangun.  

 

4) Aprraisal 

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 akademik 

dengan baik. Meskipun demikian, penting untuk 

memberikan kesadaran terhadap budaya mutu dalam hal 

akademik, 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 akademik, wakil kepala 

sekolah bidang akademik 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 

tidak didiskusikan akan menimbulkan rasa frustasi. Secara 
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umum, tidak dilaksanakannya kegiatan penilaian akan 

mengarah pada tidak tuntasnya pekerjaan atau pekerjaan 

hanya cukup sebatas diselesaikan.  

 

5) 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 

membentuk jaringan atau sebagai bentuk dari pemahaman 

terhadap pengetahuan yang berkembang di luar sekolah. 
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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 bekerja dengan 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 dan dianggap sebagai pelajaran yang secara 

langsung dapat diposisikan sebagai hasil pengalaman 

langsung. Tiap pelatihan tentu bernilai dan penting untuk 

memiliki pelatihan yang tepat untuk meraih pencapaian 

belajar yang maksimal.  

 

Kegiatan pengembangan harus dilakukan terlebih dahulu 

setiap ada inisiatif baru yang diperkenalkan ke sekolah, dan 
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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 

mengasumsi 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 individu 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 akademik 

ingin meningkatkan standar. Mengondisikan pelatihan 

dengan ekspektasi-ekspektasi baru dan menguatkan 

pelatihan pengembangan dapat membantu mencegah 

terjadinya kesalahpahaman dan ketidakyakinan pendidik 

dan tenaga kependidikan terkait dengan ekspektasi-

ekspektasi tersebut.  

 

Ketika pendidik atau tenaga kependidikan mengundurkan 

diri, kegiatan exit interview dapat dilakukan untuk 
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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 dan tingkat 

labschool. Adapun mekanisme kerja dapat berdasarkan 

panduan penjaminan mutu atau secara konsultatif melakukan 

diskusi terkait satu tema pengembangan bidang akademik 
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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 

akademik.  

 

 

5. Peran Staf Akademik dan Data 

 

Kepala sekolah wakil kepala sekolah bidang akademik 

memerlukan masukan dan kepastian bahwa kegiatan akademik 

di level sekolah Labschool perlu terlaksana dengan baik tidak 

hanya sesuai dengan rencana, tapi juga selalu berorientasi pada 

memberikan kebaruan. Dalam konteks tersebut, staf akademik 

yang terdiri atas beberapa pendidik yang dianggap memiliki 

kompetensi dalam tata kelola bidang akademik diberikan 

kesempatan untuk mengaktualisasikan kemampuannya 

sekaligus menerjemahkan visi dan misi bidang akademik. 

Dengan kata lain, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah 

bidang akademik, bersama dengan staf akademik tanpa henti 

menjadi motor dalam pelaksanaan dan inovasi bidang 

akademik.  
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Hal-hal yang menjadi tugas staf akademik selain berkaitan 

dengan memastikan kegiatan terencana dan terlaksana dengan 

baik secara spesifik dapat berupa: 1) Merumuskan program 

akademik unggulan, 2) persiapan kendali atas mutu dan capaian 

akademik, 3) merancang program akademik unggulan, 3) 

melakukan pengembangan atas mutu layanan akademik dan 4) 

melakukan kerja administratif bidang akademik berupa: 

menciptakan sistem pendataan kehadiran peserta didik, 

pengolahan dan pencetakan rapor, data peserta didik dan lain 

sebagainya. Dalam pelaksanaanya staf akademik secara 

koordinatif melibatkan unsur penjaminan mutu, wali kelas dan 

konseling, serta koordinator bidang untuk merancang atau 

mengelola program akademik.  

 

Staf akademik bidang data selain merujuk sebagai kerja 

administratif, juga sebagai bentuk penyediaan ataupun 

pengelolaan data peserta didik yang didapatkan dari berbagai 

sumber. Data peserta didik dalam bidang akademik seperti 

capaian hasil belajar, capaian prestasi, unsur data diri, rekam 

jejak kehadiran dan kasus merupakan hal-hal yang perlu 

dilakukan sebagai bidang kerja. Adanya staf akademik dan data 

dengan kata lain dapat diposisikan sebagai organisasi yang 

memberikan kepastian terhadap kemajuan sekolah baik dalam 
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pemenuhan layanan maupun terkait dengan capaian-capaian 

atau gagasan visioner pengembangan bidang akademik.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



247 

 

 



248 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



249 

 

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 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 

dimaksud misal berupa: rekaman audio, gambar digital berupa 
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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 dialih fungsi 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 penyimpan data dengan 

kapasitas besar, dan memori serta prosesor dengan ukuran dan 

kecepatan  yang tinggi sangat dibutuhkan untuk kegiatan 
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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 face time atau komunikasi jarak jauh misal untuk 

kebutuhan konferensi jarak jauh 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 

mata pelajaran. Dengan kata lain, diperlukan perencanaan dan 

pemetaan yang tepat guna agar TIK dapat secara maksimal 
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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, pembuatan desain 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 

mengurangi penggunaan kertas (papperless) dalam 

pembelajaran.  
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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. Melalu 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. 

 

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 
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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 

bakat dan minat. 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 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.  

 

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 
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Ruang 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 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.  
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Pemanfaatan Laboratorium Rumah Tanam Hijau selain pada 

sayuran pangan, dapat pula mengembangkan hewan ternak. 

Metode peternakan ikan air tawar, ayam petelur, dan unggas 

lain 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.  

 

6) Ruang Pertunjukan dan Teater, Apresiasi dan Aplikasi 

Seni Pertunjukan dan Seni Peran 

 

Ruang pertunjukan seni dan teater dalam pengembangan 

program pendidikan bidang akademik 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, tetapi juga menjadi ruang 

kreasi bidang pengembangan keminatan dan keberbakatan di 

bidang seni pertunjukan. Pada bidang ini, aspek diri terkait 
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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 

kegiatan, serta persiapan pertunjukan latihan yang serius dan 

melibatkan seluruh peserta didik secara aktif sesuai bidang-

bidang dalam produksi ditambah bimbingan praktisi teater 

misal secara tidak langsung juga menjadi bekal bagi diri peserta 

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 dialihfungsi dengan mempertimbangkan berbagai 

kelayakan. Pemenuhan kebutuhan standar pertunjukan seperti 

pengondisian panggung, tata cahaya, tata suara dan komponen 

pelengkap lain secara langsung dapat menjadikan mutu 



260 

 

pertunjukan yang disajikan oleh peserta didik dapat lebih 

maksimal dan bernilai pertunjukan yang baik.  

 

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 

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 performa, juga secara khusus menjadi 
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motivasi dan pengalaman aktual peserta didik untuk mencoba 

dan memainkan instrumen. Tujuannya jelas, selain 

mendekatkan dan aktualisasi bakat dan minat, pembelajaran 

dapat lebih terkondisikan untuk lebih "mengundang" terutama 

bagi peserta didik yang baru, untuk kemudian menaruh minat 

dalam mengembangkan diri di bidang musik. 

 

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 
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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 

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.  
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Kondisi tersebut secara tidak langsung dengan didukung oleh 

program-program unggulan serupa pameran karya peserta 

didik, lelang karya, diskusi seni rupa dan lain sebagainya 

membentuk iklim yang sangat kondusif agar peserta didik dapat 

mencintai seni. Studi 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 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. 
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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 

dikondisikan untuk menciptakan situasi formal atau semi 

formal. Pengondisian yang secara efektif meningkatkan minat 

peserta didik dalam mendengarkan ceramah ilmiah, diskusi, 

screening film, tele conference, 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.  
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Penggunaan ruangan panel dengan kata lain membuat 

pembelajaran dapat lebih bermakna. Pembelajaran juga 

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 Wira usaha 

 

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.  

 

Are dapur kreatif dilengkapi dengan berbagai hal. Fasilitas 

standar: Area meja memasak, dan area cuci piring dengan 

sirkulasi udara yang terbuka dan terminal listrik serta 
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memerhatikan ketersediaan fasilitas kebersihan dan higienis 

(tong sampah tertutup yang dibedakan sampah organik dan 

anorganik serta alat pembasmi lalat yang terpasang di sudut 

ruangan). Adapun alat-alat pelengkap berupa 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 desain: 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 Center) 

 

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 dengan 

biografi atau kutipan motivasi terkait diri. Hal lain yang dapat 



269 

 

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 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 layak, 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, 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, setiap peserta didik 

sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut dipastikan 

diberikan layanan dan fasilitas serta pendampingan akademik 

dari pendidik mata pelajaran. 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 seara 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 

untuk pembelajaran dapat pula menggunakan tayangan yang 
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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 

dapat berupa bidang pamer serupa tokoh ataupun ruangan 

dengan instalasi yang kreatif dan bernilai area pamer atau toko 
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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, 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 prakarya, desain, dan 

produk kreatif lain yang secara selektif dijadikan sebagai 

produk-produk yang dipamerkan dan dijual di Pusat Hasil 

Kerajinan Peserta Didik.  
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Pusat Hasil Kerajinan Peserta didik, dalam kaitannya dengan 

mempersiapkan siswa 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 Peserta didik 

 

Area Pamer dan Apresiasi Bidang Akademik adalah memorial 

area terkait raihan prestasi akademik peserta didik. 

Sebagaimana memorial area, dapat berupa ruang yang mudah 

diakses oleh publik ataupun terpampang di area-area strategis 

dengan pengondisian yang memerhatikan aspek keindahan 

peletakan serta sebagai upaya menimbulkan rasa khidmat dan 

menghargai apa yang telah dicapai Peserta didik dalam bidang 

akademik.  

 

Benda-benda memorial yang bisa ditampilkan dapat berupa 

prasasti yang memuat nama-nama peserta didik lulusan terbaik 



276 

 

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

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 peghargaan terhadap 

peserta didik yang berprestasi dalam bidang akademik 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 yang lebih tinggi secara konsisten. Di 

saat yang sama, publik yang tertarik dan berkunjung ke 

Labschool secara langsung dapat melihat ragam capaian prestasi 

akademik tersebut sebagai nilai tambah pada Labschool sebagai 

sekolah yang berintegritas sekaligus sebagai sekolah yang 

apresiatif terhadap hasil capaian peserta didik dan pendidiknya.  

 

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 
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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. 

 

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 
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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 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 

pengetahuan dan teknologi serta bidang-bidang lain, infografis 

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 
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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 

diletakan 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, infografis 

terkait fenomena alam, biografi tokoh penting dalam ilmu alam 

dipampang pada dinding di sekitar laboratorium atau lorong 

menuju laboratorium.  

 

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 
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penambahan lampu sorot pada karya-karya yang dianggap 

bermutu dapat menjadi nilai lebih media pamer.  

 

18) Selasar Serbaguna 

 

Selasar serbaguna merupakan area terbuka atau semi 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 pengarahan sebelum dilaksanakannya 

Penilaian Tengah/Akhir atau Ujian Nasional. 

 

Pemanfaatan ruang selasar memerlukan perancangan dan 

konsistensi dalam jadwal yang tertata. Wakil kepala sekolah 

bidang akademik bersama staf akademik dapat menjadi area 

selasar juga sebagai area pendampingan klasikal bidang 

akademik, terkait penyampaian info kegiatan akademik atau 

motivasi diri peserta didik terkait peningkatan self etseem dalam 

bidang akademik. Penghargaan secara terbuka untuk peserta 

didik yang dianggap peraih prestasi akademik tertentu dalam 
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rentang waktu per penilaian semester adalah salah satu kegiatan 

yang dapat dilakukan di selasar.  

 

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 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) 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.  
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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. Selain itu, penyediaan jaringan internet 

secara langsung dapat dikondisikan dalam teknik evaluasi yang 

menggunakan fasilitas surat elektronik atau cloud file system, 

sehingga mengurangi penggunaan kertas dalam tugas-tugas 

atau pencatatan, serta 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) 

berupa komputer jinjing, dan tablet. Perangkat tersebut melalui 

arahan pendidik dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam 

kegiatan pembelajaran. 
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1) Supervisi Akademik 
 
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 diarahkan untuk 

secara preventif mencegah buruknya performa pendidik dan 

tenaga kependidikan dalam melaksanakan berbagai peran dan 

fungsinya. Selain itu, kegiatan supervisi diarahkan sebagai 

bagian dari strategi pemantauan dan evaluasi terkait performa, 

serta sebagai modal dasar dan pengetahuan dalam kegiatan 

pengembangan sumber daya.  

 

Kegiatan supervisi akademik secara khusus terkait dengan 

performa pendidik dan tenaga kependidikan selain dalam peran 

utamanya sebagai pendidik, juga sebagai pelaksanaan program 

kegiatan bidang akademik. Secara umum supervisi dilakukan 

terkait dengan posisi pendidik dan tenaga kependidikan sebagai 

pegawai Labschool yang terikat pada aturan-aturan 

kepegawaian yang berlaku di Labschool.  

 

Kegiatan supervisi dilakukan berdasarkan instrumen monitoring 

dan evaluasi. Secara khusus, dilakukan berdasarkan berbagai 

perangkat penjaminan mutu. Dengan kata lain, kegiatan 
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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 Supervisi Pelaksanaan Pembelajaran 
(Kurikulum 2013) 
 
Nama Pendidik  :  
Mata Pelajaran : 
Tempat  : 
 

NO Aspek yang Diamati Belum 
Sesuai 

Sesuai 
Sebagian 

Sesuai 
Semua 

Catatan 

A Perumusan Indikator 

1 Indikator sesuai 
dengan SKL-KI, dan 
KD 

    

2 Meliputi dimensi 
sikap, keterampilan 
dan pengetahuan 

    

3 Menggunakan kata 
kerja operasional yang 
mengandung satu 
perilaku 

    

4 Mengandung satu 
perilaku yang dapat 
diobservasi 

    

5 Mencakup level 
berpikir tinggi 
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NO Aspek yang Diamati Belum 
Sesuai 

Sesuai 
Sebagian 

Sesuai 
Semua 

Catatan 

(analisis, evaluasi, dan 
mencipta) 

6 Meliputi pengetahuan 
faktual, konseptual, 
prosedural, dan atau 
meta kognitif (learning 
how to learn) 

    

B Perumusan Tujuan Pembelajaran 

7 Tujuan realistis, dapat 
dicapai melalui proses 
pembelajaran 

    

8 Relevan dengan 
kompetensi dasar dan  
indikator 

    

9 Mencakup 
pengembangan sikap. 
Keterampilan, dan 
pengetahuan 

    

10 Mengandung unsur 
menciptakan karya 

    

C Materi Pelajaran 

11 Relevan dengan tujuan     

12 Sesuai dengan potensi 
peserta didik 

    

13 Kontekstual     

14 Sesuai dengan 
perkembangan fisik, 
intelektual, emosional, 
sosial dan spiritual 
peserta didik 
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NO Aspek yang Diamati Belum 
Sesuai 

Sesuai 
Sebagian 

Sesuai 
Semua 

Catatan 

15 Bermanfaat untuk 
peserta didik 

    

16 Materi yang disajikan 
aktual 

    

17 Relevan dengan 
kebutuhan peserta 
didik 

    

D Media Belajar 

18 Sesuai dengan tujuan 
pembelajaran 

    

19 Memudahkan peserta 
didik menguasai 
materi pelajaran 

    

20 Memfasilitasi peserta 
didik menerapkan 
pendekatan saintifik 

    

21 Memberdayakan 
teknologi informasi 
dan komunikasi 

    

E Metode Pembelajaran 

22 Sesuai dengan tujuan 
pembelajaran 

    

23 Sesuai dengan 
pendekatan saintifik 

    

24 Sesuai dengan model 
model pembelajaran 
misal: inkuiri, 
pembelajaran berbasis 
masalah atau proyek 
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NO Aspek yang Diamati Belum 
Sesuai 

Sesuai 
Sebagian 

Sesuai 
Semua 

Catatan 

25 Mengembangkan 
kapasitas individu dan 
kerja sama peserta 
didik 

    

F Rencana Kegiatan Pembelajaran 

26 Menampilkan kegiatan 
pendahuluan, inti dan 
penutup 

    

27 Menjelaskan tujuan 
pembelajaran 

    

28 Merancang kegiatan 
peserta didik untuk 
mengamati 

    

29 Merancang kegiatan 
peserta didik untuk 
menanya 

    

30 Merancang kegiatan 
peserta didik untuk 
mencoba 

    

31 Merancang kegiatan 
peserta didik untuk 
menalar atau 
mengasosiasi 
(eksplorasi, elaborasi, 
dan konfirmasi) 

    

32 Merancang kegiatan 
peserta didik untuk 
membentuk jejaring 
atau 
mengomunikasikan 
produk penalarannya 

    

33 Merancang kegiatan 
peserta didik untuk 
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NO Aspek yang Diamati Belum 
Sesuai 

Sesuai 
Sebagian 

Sesuai 
Semua 

Catatan 

berkarya atau 
mencipta 

34 Memuat rencana 
kegiatan tindak lanjut 
(penugasan, remedial, 
dan pengayaan) 

    

G Penilaian 

35 Menilai ketercapaian 
indikator hasil belajar 

    

36 Mengukur sikap, 
pengetahuan, dan 
keterampilan 

    

37 Merancang penilaian 
autentik 

    

38 Merancang instrumen 
tes 

    

39 Merancang penilaian 
tugas 

    

40 Menetapkan pedoman 
penskoran 

    

 SKOR RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 Nilai : 

 Kriteria : 

 Skor maksimal 40 x 3 =120 

 Nilai (Skor yang diperoleh x 100: skor maksimal 

 Amat baik 86 sampai dengan 100 
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NO Aspek yang Diamati Belum 
Sesuai 

Sesuai 
Sebagian 

Sesuai 
Semua 

Catatan 

 Baik 70 sampai dengan 85 

 Kurang Baik Kurang dari 70 

 
 
 
Kesimpulan : 
 
Refleksi : 
 
Rekomendasi : 
 
 
Contoh 2 
 
Instrumen Supervisi Pelaksanaan Pembelajaran 
(Kurikulum 2013) 
 
Nama Pendidik  :  
Mata Pelajaran : 
Tempat  : 
 

NO Aspek yang Diamati Belum 
Sesuai 

Sesuai 
Sebagian 

Sesuai 
Semua 

Catatan 

A Apersepi dan Motivasi 

1 Mengaitkan materi 
pembelajaran 
sekarang dengan 
pengalaman peserta 
didik atau 
pembelajaran 
sebelumnya 
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NO Aspek yang Diamati Belum 
Sesuai 

Sesuai 
Sebagian 

Sesuai 
Semua 

Catatan 

2 Mengajukan 
pertanyaan 
menantang 

    

3 Menyampaikan 
manfaat materi 
pembelajaran 

    

4 Mendemonstrasikan 
sesuatu yang terkait 
dengan materi 
pembelajaran 

    

B Penyampaian Kompetensi dan Rencana Kegiatan 

5 Menyampaikan 
kemampuan yang 
akan dicapai oleh 
peserta didik 

    

6 Menyampaikan 
rencana kegiatan 
misalnya: kerja 
individual, kerja 
kelompok, dan 
melakukan observasi 

    

C Kegiatan Inti 

 Penguasaan Materi 

7 Kemampuan 
menyesuaikan materi 
dengan tujuan 
pembelajaran 

    

8 Kemampuan 
mengaitkan materi 
dengan pengetahuan 
lain yang relevan, 
sesuai dengan 
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NO Aspek yang Diamati Belum 
Sesuai 

Sesuai 
Sebagian 

Sesuai 
Semua 

Catatan 

perkembangan IPTEK, 
dan kehidupan nyata 

9 Menyajikan 
pembahasan materi 
pembelajaran dengan 
tepat 

    

10 Menyajikan materi 
secara sistematis, 
(mudah ke sulit, dari 
yang konkret ke 
abstrak) 

    

 Penerapan Strategi Pembelajaran 

11 Melaksanakan 
pembelajaran sesuai 
dengan kompetensi 
yang akan dicapai 

    

12 Memfasilitasi kegiatan 
yang memuat 
komponen eksplorasi, 
elaborasi, dan 
konfirmasi 

    

13 Melaksanakan 
pembelajaran secara 
runtut 

    

14 Menguasai kelas     

15 Melaksanakan 
pembelajaran yang 
bersifat kontekstual 

    

16 Melaksanakan 
pembelajaran yang 
menumbuhkan 

    



294 

 

NO Aspek yang Diamati Belum 
Sesuai 

Sesuai 
Sebagian 

Sesuai 
Semua 

Catatan 

kebiasaan positif 
(nurturant effect) 

17 Melaksanakan 
pembelajaran sesuai 
dengan alokasi waktu 
yang direncanakan 

    

 Penerapan 
Pendekatan Scientific 

    

18 Memberikan 
pertanyaan mengapa 
dan bagaimana 

    

19 Memfasilitasi peserta 
didik untuk 
mengamati 

    

20 Memancing peserta 
didik untuk bertanya 

    

21 Memfasilitasi peserta 
didik untuk mencoba 

    

22 Memfasilitasi peserta 
didik untuk 
menganalisis 

    

23 Mengajukan 
pertanyaan kepada 
peserta didik untuk 
menalar (proses 
berpikir yang logis 
dan sistematis) 

    

24 Menyajikan kegiatan 
yang membuat peserta 
didik dapat saling 
berkomunikasi 
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NO Aspek yang Diamati Belum 
Sesuai 

Sesuai 
Sebagian 

Sesuai 
Semua 

Catatan 

 Pemanfaatan Sumber 
Belajar/Media dalam 
Pembelajaran 

    

25 Menunjukkan 
keterampilan dalam 
menggunakan sumber 
belajar 

    

26 Menunjukkan 
keterampilan dalam 
menggunakan media 
pembelajaran 

    

27 Menghasilkan pesan 
dan kesan yang 
menarik 

    

D Pelibatan Peserta Didik dalam Pembelajaran 

28 Melibatkan peserta 
didik dalam 
pemanfaatan sumber 
belajar 

    

29 Melibatkan peserta 
didik dalam 
pemanfaatan media 
pembelajaran 

    

30 Menumbuhkan 
partisipasi aktif 
peserta didik melalui 
interaksi pendidik, 
peserta didik, dan 
sumber belajar 

    

31 Merespons positif 
partisipasi peserta 
didik 
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NO Aspek yang Diamati Belum 
Sesuai 

Sesuai 
Sebagian 

Sesuai 
Semua 

Catatan 

32 Menunjukkan sikap 
terbuka terhadap 
respon peserta didik 

    

33 Menunjukkan 
hubungan antar 
pribadi yang kondusif 

    

34 Menumbuhkan 
keceriaan atau 
antusias pada peserta 
didik dalam belajar 

    

E Melaksanakan 
Penilaian Autentik 

    

35 Menilai aspek sikap 
dalam pembelajaran 

    

36 Menilai aspek 
pengetahuan dalam 
proses pembelajaran 

    

37 Menilai aspek 
keterampilan dalam 
proses pembelajaran 

    

F Penggunaan Bahasa 
yang Baik dan Benar, 
serta Tepat dalam 
Pembelajaran 

    

38 Menggunakan bahasa 
lisan secara baik dan 
benar (kaidah 
kebahasaan), jelas dan 
lancar 

    

39 Menggunakan bahasa 
tulis secara baik dan 
benar (kaidah 
kebahasaan) dan jelas 
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NO Aspek yang Diamati Belum 
Sesuai 

Sesuai 
Sebagian 

Sesuai 
Semua 

Catatan 

G Penutup 
Pembelajaran 

    

40 Melakukan refleksi 
atau membuat 
rangkuman dengan 
cara melibatkan 
peserta didik  

    

41 Mengumpulkan hasil 
kerja sebagai bahan 
dalam penilaian 
portofolio 

    

42 Melaksanakan tindak 
lanjut dengan 
memberikan arahan 
kegiatan berikutnya, 
serta memberikan 
tugas untuk 
pengayaan 

    

 JUMLAH     

 Nilai  

 Kriteria  

 Skor Maksimal 42 x 3 = 126 

 Nilai (Skor yang diperoleh x 100): skor maksimal 

 Amat baik 86 sampai dengan 100 

 Baik 70 sampai dengan 85 

 Kurang Baik Kurang dari 70 

 
Kesimpulan : 
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Refleksi : 
 
Rekomendasi : 
 
 
Contoh 3 
 
Instrumen Monitoring Administrasi Pembelajaran 
 
Nama Pendidik  : 
Mata Pelajaran : 
Tempat  : 
 

NO Aspek yang Diamati Nilai Keterangan 

Iya Tidak 

1 Apakah pendidik memiliki SK 
Pembagian Tugas Mengajar dari 
kepala sekolah sesuai tahun ajaran 
terakhir? 

   

2 Apakah pendidik memiliki jadwal 
pelajaran minimal 24 jam per minggu? 

   

3 Apakah pendidik membuat program 
tahunan dalam tahun terakhir? 

   

4 Apakah pendidik membuat program 
semester untuk dua semester terakhir? 

   

5 Apakah pendidik memiliki silabus 
yang disusun pemerintah dan yang 
disusun oleh  sendiri? 

   

6 Apakah pendidik memiliki RPP yang 
disusun sendiri? 

   

7 Apakah pendidik melakukan 
pembelajaran sesuai jadwal? 
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NO Aspek yang Diamati Nilai Keterangan 

Iya Tidak 

8 Apakah pendidik memiliki buku teks 
dan buku referensi? 

   

9 Apakah pendidik memiliki rancangan 
penilaian, instrumen penilaian, kunci 
jawaban, rubrik dan kriteria penilaian 
Ulangan Harian? 

   

10 Apakah pendidik memiliki instrumen 
penilaian, kunci jawaban, rubrik dan 
kriteria penilaian Penilaian Tengah 
Semester? 

   

11 Apakah pendidik memiliki instrumen 
penilaian, kunci jawaban, rubrik dan 
kriteria penilaian Penilaian Akhir 
Semester? 

   

12 Apakah pendidik mengoreksi hasil 
ulangan? 

   

13 Apakah pendidik membuat program 
dan instrumen penugasan terstruktur 
dan kegiatan mandiri tidak 
terstruktur? 

   

14 Apakah pendidik 
mendokumentasikan hasil penugasan 
terstruktur dan kegiatan mandiri tidak 
terstruktur? 

   

15 Apakah pendidik memiliki buku 
daftar nilai yang berisi nilai Ulangan 
Harian, Nilai Tugas, Nilai Remedial, 
Nilai Penilaian Tengah Semester, Nilai 
Penilaian Akhir Semester? 

   

16 Apakah pendidik melakukan analisis 
hasil evaluasi Ulangan Harian? 
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NO Aspek yang Diamati Nilai Keterangan 

Iya Tidak 

17 Apakah pendidik menyusun dan 
melaksanakan program remedial? 

   

18 Apakah pendidik menyusun dan 
melaksanakan program pengayaan? 

   

19 Apakah pendidik mendapatkan 
tambahan dan memiliki data 
administrasi tugas selain mengajar? 

   

20 Apakah pendidik memiliki buku 
agenda mengajar? 

   

21 Apakah pendidik memiliki 
Permendiknas nomor 22, 23 tahun 
2006 dan Permendiknas nomor 20 
tahun 2007 (Permendikbud nomor: 54, 
64, 65, 66, 81 A 2013 dan 
Permendikbud nomor: 58, 61, 62, 63 
2014)? 

   

22 Apakah pendidik memiliki buku-buku 
panduan (panduan pengembangan 
RPP, panduan pengembangan silabus, 
panduan pengembangan bahan ajar, 
dll.)? 

   

23 Apakah pendidik melakukan 
pengembangan bahan ajar? 

   

24 Apakah pendidik memiliki karya 
ilmiah populer? 

   

25 Apakah pendidik memiliki hasil PTK?    

 JUMLAH    

 Kriteria 

 Skor Maksimal "Iya" bernilai 5 poin, "Tidak" 
bernilai 0 poin 25 x 5= 125 
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NO Aspek yang Diamati Nilai Keterangan 

Iya Tidak 

 Nilai (Skor yang diperoleh x 100): 
skor maksimal 

 Amat baik 86 sampai dengan 100 

 Baik 70 sampai dengan 85 

 Kurang Baik Kurang dari 70 

 

2) Supervisi Kegiatan  atau Program Akademis 
 
 

Contoh 4 
Instrumen Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Akademik 
 
Nama Program     : 
Waktu dan Tempat Pelaksanaan Program : 

NO Aspek yang Diamati Belum 
Sesuai 

(1) 

Sesuai 
Sebagian 

(2) 

Sesuai 

 

(3) 

Keterangan 

1 pendidik mendapatkan SK 
Pembagian Tugas 
penanggung jawab 
program akademik 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 
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NO Aspek yang Diamati Belum 
Sesuai 

(1) 

Sesuai 
Sebagian 

(2) 

Sesuai 

 

(3) 

Keterangan 

tugas sebagai panitia 
pelaksana kegiatan 

4 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 akademik 

    

7 Ada pembagian tupoksi 
yang jelas tiap panitia 

    

8 panitia menyusun 
pedoman pelaksanaan 
kegiatan 

    

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 
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NO Aspek yang Diamati Belum 
Sesuai 

(1) 

Sesuai 
Sebagian 

(2) 

Sesuai 

 

(3) 

Keterangan 

13 keterlibatan peserta didik 
dalam kegiatan seusai 
dengan target dan sasaran 

    

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

    

15 kegiatan atau program 
akademik terdokumentasi 
dalam bentuk foto atau 
video 

    

16 laporan kegiatan atau 
program akademik 
terlaporkan dengan baik 

    

17 pelaporan dan 
pelaksanaan kegiatan 
berlangsung dengan baik 

    

18 pelaksanaan kegiatan 
tidak mengalami kendala 
teknis 

    

19 ada tindak lanjut 
pelaksanaan kegiatan atau 
program akademik 

    

20 pelaksana kegiatan telah 
melibatkan seluruh 
komponen panitia yang 
bekerja maksimal 

    

 JUMLAH     

 Kriteria 

 Skor Maksimal 20 x 3= 60 
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NO Aspek yang Diamati Belum 
Sesuai 

(1) 

Sesuai 
Sebagian 

(2) 

Sesuai 

 

(3) 

Keterangan 

 Nilai (Skor yang diperoleh x 100): skor 
maksimal 

 Amat baik 86 sampai dengan 100 

 Baik 70 sampai dengan 85 

 Kurang Baik Kurang dari 70 

 
3) Survei Performansi Layanan Akademik 
 

Survei performansi layanan akademik dapat dilakukan 

dengan melibatkan responden yang secara langsung 

terpaut dengan layanan yang diberikan oleh sekolah secara 

umum, pendidik ataupun tenaga kependidikan bidang 

akademik. Survei performansi tidak hanya berfokus pada 

kepuasan layanan pelanggan, tetapi juga pada aspirasi 

yang diinginkan pelanggan terkait dengan pemenuhan 

layanan akademik 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 
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pelaksanaan program bidang akademik. Adapun dalam 

menetapkan peserta didik sebagai responden dalam survei 

performansi diperlukan pertimbangan dan perumusan 

instrumen yang tepat. Selain terkait dengan pemahaman 

juga terkait dengan respons objektif peserta didik terhadap 

performansi pendidik atau tenaga kependidikan. 

 

Hasil data berdasarkan supervisi dapat diposisikan sebagai 

dasar dalam penetapan indikator capaian kerja. Melalui 

indikator tersebut, evaluasi terhadap kinerja pendidik dan 

tenaga kependidikan 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. Pengambilan 

tindakan dilakukan secara koordinatif dengan pihak 

pengelola dan sedemikian rupa menghindari putusan-

putusan yang keliru dan tidak mampu 

dipertanggungjawaban secara objektif dan ilmiah.  
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