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IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1. Profil Organisasi

1. Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung

Visi:

Terwujudnya pendidikan berkualitas dan terjangkau dengan dilandasai oleh

keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menguasai IPTEK

dan daya saing

Misi :

1. Mewujudkan perluasan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan

2. Meningkatkan kualitas SDM yang menguasai IPTEK, unggul dan berstandar

nasional/Internasional

3. Menimngkatkan kualitas pendidikan kejuruan yang memiliki keterampilan

unggul dan berdayasaing

4. Mengembangkan jumlah lembaga pendidikan formal dan non formal
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2.Sekolah Dasar Negeri 2 Labuhan Ratu

No. Induk : 100080

Provinsi : Lampung

No. Statistik : 101126001008

Otonomi Daerah : Bandar Lampung

Kecamatan : Kedaton

Kelurahan : Labuhan ratu

Alamat sekolah : Jln. Beringin No. 59 Kode Pos. 35142

Daerah : Perkotaan

Status : Sekolah Negeri

Tahun Berdiri : 1977

Kegiatan : Belajar mengajar pagi dan siang

Visi : Unggul dalam berprestasi yang berdasarkan iman dan

taqwa dan berkarakter

Misi : 1. Menjadi SDM yang beriman yang bertaqwa sesuai

dengan Agama yang di anut

2. Menciptakan SDM yang berkualitas dan berkuantitas

serta pembelanjaran yang kondusif

3. Menanamkan sikap percaya diri dan disiplin, peduli dan

tanggung jawab yang dilandasi iman dan taqwa.
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2. Sekolah Dasar Negeri 3 Gunung Terang

No. Induk : 100240

No. Statistik : 101126004024

Provisi : Lampung

Otonomi Daerah : Bandar lampung

Kecamatan : Tanjung Karang Barat

Kelurahan : Gunung Terang, Kode Pos. 35155

Daerah : Perkotaan

Status Sekolah : Negeri

Tahun Berdiri : 1990

Kegiatan : Belajar mengajar pagi dan siang

Visi : Mewujudkan sekolah yang berkualitas berlandaskan iman

dan taqwadan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang

berbudi  pekerti yang luhur

Misi : 1. Melaksanakan pendidikan dan pembelanjaran dengan

aktif, kreatif, efektif agar memperoleh hasil yang

maksimal

2. Melaksanakan tambahan belajar bagi siswa kelas 6

3. Melaksanakan kegiatan pendidikan Al Quraan, pramuka,

olahraga dan seni
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4.2. Gambaran Umum

1. Sekolah Dasar Negeri 2 Labuhan Ratu

Sekolah Dasar Negeri 2 Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung berdiri pada tahun

1977. Berdasarkan data tahun 2013-2014 Sekolah Dasar Negeri 2 Labuhan Ratu

memiliki 28 orang guru dan 575 murid yang dibagi ke dalam murid laki-laki 288

serta murid perempuan 287 dengan jumlah lokal 6 lokal. Sekolah Dasar  Negeri  2

Labuhan  Ratu  Kota  Bandar Lampung yang  beralamat  di  Jl. Beringin  No  59

Labuhan  Ratu  Kota  Bandar  Lampung  merupakan  salah  satu sekolah yang

masuk dalam jaringan sekolah dasar yang hadir sebagai upaya untuk memadukan

antara  nilai  imtaq  dan  iptek, sehingga diharapkan akan melahirkan  peserta

didik yang memiliki kekuatan iman, ilmu dan amal.

Prestasi  Guru  dan  siswa  Sekolah  Dasar  Negeri  2  Labuhan  Ratu  Kota

Bandar Lampung  sejak  tahun  2009  sampai  tahun  2013  hanya  di  tingkat

kecamatan Labuhan Ratu saja. Selain itu Sekolah Dasar Negeri 2 Labuhan Ratu

Kota Bandar Lampung  juga  dijadikan  sekolah  inti  sebagai  sekolah

percontohan  tingkat Kecamatan  Labuhan  Ratu  yang  menggunakan  kurikulum

2013.

2. Sekolah Dasar Negeri 3 Gunung Terang

Sekolah Dasar Negeri 3 Gunung Terang Kota Bandar Lampung berdiri pada tahun

1990. Berdasarkan data tahun 2013-2014 Sekolah Dasar Negeri 3 Gunung Terang
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memiliki 26 orang guru dan 558 murid yang dibagi ke dalam murid laki-laki 285

serta murid perempuan 273 dengan jumlah lokal 8 lokal. Sekolah Dasar  Negeri 3

Gunung Terang Kota  Bandar  Lampungyang  beralamat  di Jl. S. Hamdani,

Palapa 10, Gunung Terang Kota  Bandar  Lampung  merupakan  salah  satu

sekolah yang masuk dalam jaringan sekolah dasar yang hadir sebagai upaya untuk

memadukan antara  nilai  imtaq  dan  iptek, sehingga diharapkan akan melahirkan

peserta didik yang memiliki kekuatan iman, ilmu dan amal.
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4.3. Struktur Organisasi

Gambar 2

STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH SDN 3 GUNUNG TERANG

KECAMATAN TANGKARANG BARAT

KOTA BANDAR LAMPUNG

GURU KELAS VI

Amdalina S.Pd
Wanisah, AMa

KEPALA SEKOLAH
Derna Sariyanti, S.Pd

KOMITE
Sri Edi Aspriyono

GURU KELAS I

Nuryati Ani

GURU KELAS II

Zainawati

GURU KELAS III

Ike Melisa, S.Pd
GURU KELAS IV

Kholidah Anum, S.Pd

GURU KELAS V

Sohala

GURU AGAMA

Drs. H. Ajron Gufur

GURU INGG

Afta Nizarti

Honor

GURU MULOK

Heryani

Honor

GURU PENJAS

A. Zainuri

Honor

SISWA-SISWI

DIDIK

PENJAGA

SEKOLAH

WAKIL KEPALA SEKOLAH
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2. Struktur Organisasi Sekolah Dasar Negeri 2 Labuhan Ratu
Gambar 3

STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH SD NEGERI 2 LABUHAN RATU
KECAMATAN LABUHAN RATU KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPALA SEKOLAH

Hj, Suriana, S.Pd

B. STUDY PAI

Maimunah Umar

WAKIL KEPSEK

Herawati, S.Pd

KOMITE SEKOLAH

Noni Asmantina

B. STUDY PAI

Uky Murni

B. STUDY
B. DAERAH

Rosmini

PETUGAS TU

Rendra Leo Agusta, A.Md

PETUGAS TU

Seprudi, SE

B. STUDY
PENJASKES

a. Riasi. A. MA, Pd

B. STUDY
B. INGGRIS

Erdi Hadiastuti, S.Pd

B. STUDY
KESENIAN

Susi Kurnia Wati

B. STUDY
B. INGGRIS

Made Astuti S.Pd

PERPUSTAKAAN
SEKOLAH

A. Angga Husaini

PRAMUKA

Linda Asmara A.Md

UKS

Anita A.Md

GURU KELAS IA

Linda Asmara A.Ma

GURU KELAS IB

Anita, A.Ma

GURU KELAS IC

Nuranis

GURU KELAS IIA

Hj.Yohana wati S.Pd

GURU KELAS IIB

Faridawati

GURU KELAS IIC

Umi Kalsum

GURU KELAS IIIA

Heryanti S.pd

GURU KELAS IIIB

Candra Dewi

GURU KELAS IVA

Nyamur Situmorang

GURU KELAS IVB

Madiana

GURU KELAS IVC

Ratna Widyawati

GURU KELAS VA

Herawati Spd

GURU KELAS VB

Yunizah A.Ma

GURU KELAS VIA

Supiati S.Pd

GURU KELAS VIB

Rusniani

SISWA – SISWI DIDIK

GURU KELAS IIIC

Andes Enggar
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4.4. Program Kerja

1. Sekolah Dasar Negeri 2 Labuhan Ratu

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prasyarat mutlak untuk

mencapai tujuan pembangunan. Salah satu wahana untuk meningkatkan kualitas

SDM tersebut adalah pendidikan sehingga kualitas pendidikan harus senantiasa

ditingkatkan termasuk peningkatan kualitas pendidikan di SD Negeri 2 Labuhan

Ratu Kecamatan Kedaton. Sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat

terhadap pendidikan anaknya, sekolah ini memerlukan peningkatan dan

pengembangan dalam berbagai aspek, misalnya dalam hal kesiswaan, kurikulum

dan kegiatan pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan serta

pengembangannya, sarana dan prasaran, keuangan dan pembiayaan, budaya dan

lingkungan sekolah, peran serta masyarakat dan kemitraan, dalam pendidikan,

serta lain-lain. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu kiranya dilakukan upaya

penyusunan Rencana Kerja Tahunan Sekolah (RKTS) agar sekolah memiliki

rambu-rambu yang bisa dijadikan landasan dalam pengelolaan program,

implementasi, memonitoring dan evaluasi yang baik, terstruktur dan terukur.

Rencana Kerja Tahunan SD Negeri 2 Labuhan Ratu tahun 2013/2014 ini disusun

bardasarkan:

1) hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana anggaran pendapatan

belanja sekolah (RAPBS) tahun 2009/2010

2) pelaksanaan rencana program dan kegiatan sekolah (RPKS) tahun 2008-2012

3) disesuaikan dengan Permendiknas No. 19 tahun 2007 tentang Rencana Kerja

Tahunan Sekolah (RKTS) yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan
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Anggaran Sekolah (RKAS). Berkaitan dengan uraian di atas, maka RKTS ini

memuat pendahuluan, profil, harapan program kerja tahunan sekolah, rencana

anggaran sekolah, dan  penutup.

Tujuan Penyusunan RKTS

Pada dasarnya tujuan penyusunan RKTS ini adalah :

1) Membantu sekolah dalam membelanjakan anggaran secara bijaksana untuk

meningkatkan kualitas pendidikan dalam satu tahun.

2) Membantu sekolah dalam merespon tuntutan partisipasi masyarakat, dan

3) Membantu sekolah dalam meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas.

Manfaat RKTS

Manfaat RKTS ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sebagai acuan bagi sekolah untuk mencapai terget-target peningkatan kualitan

pendidikan yang akan dicapai dalam jangka pendek.

2. Dapat digunakan sebagai panduan bagi sekolah dalam memanfaatkan subsidi

baik subsidi dari pemerintah maupun dari non pemerintah.

3. Sebagai sumber inspirasi bagi seluruh warga sekolah dalam meningkatkan

kualitas pendidikan dan pembelajaran, dan

4. Sebagai tolak ukur bagi keberhasilan implementasi berbagai program

peningkatan mutu pendidikan di sekolah.
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Landasan Hukum

1) Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal

4 (pengelolaan dan pendidikan berdasar pada prinsip keadilan, efesiensi,

transparansi dan akuntabilitas publik).

2) Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

pasal 53 (Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan

yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan

pendidikan yang meliputi masa  4 tahun.

3) Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Stándar Pengelolaan Pendidikan

dinyatakan bahwa sekolah/madrasah membuat (1) Rencana Kerja Jangka

Menengah yang menggambarkan tujuan yang akan ingin dicapai dalam kurun

waktu 4 tahun yang berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin dicapai dan

perbaikan komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan dan (2)

Rencana Kerja Tahunan yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan

anggaran sekolah/ Madrasah (RKAS) dilaksanakaan berdasarkan Rencana

Kerja jangka menengah.

Program Kerja Tahunan Sekolah (RKTS)

Dalam menyusun program kerja tahunan sekolah ini meliputi dua kegitan, yaitu

1. Merumuskan program sekolah yang dilakukan melalui empat langkah :

a. menetapkan sasaran

b. merumuskan program dan menetapkan penanggung jawab program

c. menentukan indikator keberhasilan,
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d. menentukan kegiatan, dan

2. Menyusun jadwal kegiatan.

Berdasakan uraian di atas maka di bawah ini akan diuraikan tentang :

a. Program Kerja Tahunan Sekolah (RKTS) SD Negeri 2 Labuhan Ratu

Tahun Pelajaran 2013/2014 yang terdiri dari sasaran, program, indikator,

kegiatan dan penanggung jawab.

b. Jadwal Kegiatan Rencana Kerja Tahunan Sekolah Tahun Pelajaran

2013/2014.

Tabel 4
PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS

Sasaran Program Indikator Kegiatan
Penanggung

Jawab
Kesiswaan
1.Bertambahnya

siswa yang
mendaftar dari
tahun ke tahun

Penambahan
peserta didik.

Adanya penambahan siswa
setiap tahunnya minimal 10
anak.

- Sosialisasi dengan
masayarakat tentang
perlunya pendidikan
bagi anak.

Kepala
Sekolah

2. Adanya
penambahan jumlah
siswa penerima
bantuan dari 10
orang menjadi 15
0rang.

Penambahan
jumlah siswa
penerima bantuan
yang kurang
mampu secara
ekonomi.

Terbantuanya 15 orang
siswa yang kurang mampu
secara ekonomi.

1. Membuat usulan
kedinas Pendidikan
penambahan siswa
yang menerima
bantuan.

2. Mencari donatur
yang mau membantu
siswa yang kurang
mampu secara
ekonomi.

Kepala
Sekolah
Komite
Sekolah

3.Terdatanya Anak
Usia Sekolah
(AUS) 7-15 thaun
yang ada didesa
Sanehen

Pendataan anak
usia sekolah 7-15
tahun yang
terdapat di desa
Sanehen.

-Terhindarnya semua Anak
Usia Sekolah 7-12 tahun
yang tidak bersekolah.

-Pendataan anak usia
sekolah dari rumah
kerumah.

-Mengambil data dari
Kepala Kampung
Sanehen tentang
jumlah anak usia
sekolah yang Belum
masuk sekolah.

Kepala
Sekolah
Guru

4. Timbulnya
kesamaan antara
anak yang kurang
Sian dengan anak

Bantuan terhadap
siswa yang
kurang siap
dalam

-Terbantunya anak yang
kurang siap dalam
pembelajaran.

-Bimbingan secara
khusus diberikan oleh
guru kelasnya masing-
masing.

Kepala
Sekolah
Guru
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normal lanilla. pembelajaran.
II. Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran
Semua guru waktu
melaksanakan
Kegaiatan
pembelajaran punya
pedoman.

- Pembuatan
Silabus dan
Rencana
Pembelajaran.

Termilikinya silabus dan
Rencana Pembelajaran
untuk lima mata
pelajaran.

-Menyiapkan bahan-
bahan yang diperlukan
untuk membuat
silabus dan Rencana
Pembelajaran.

Kepala
Sekolah
Guru

-Terlaksananya
penilaian sesuai yang
diharapkan .

Pelatihan guru
digugus tentang
sistem penilaian
kelas.

Terlaksananya pelatihan
guru ditingkat gugus

- Mengikuti pelatihan
yang ada di gugus.

Kepala
Sekolah
Guru

Mampunya guru
menyesuaikan isi
Silabu dengan
Rencana
Pembelajaran.

Pelatihan guru
tentang cara
penyesuaian isi
silabus dengan
Rencana
Pembelajaran.

Terlatihnya guru
menyesuaikan isi Silabus
Dengan Rencana
Pembelajaran

Mengirm guru
ketempat pelatihan
baik ditingkat gugus,
kecamatan dan
Kabupaten.

Kepala
Sekolah
Guru

Meningkatnya kinerja
kepala sekolah dalam
melaksanakan
kegiatannya sehari-
hari

Peningkatan
Wawasan Kepala
Sekolah

Mampunya kepala sekolah
mengikuti perkembangan
dunia pendidikan.

-Banyak membaca
-Sering mengikuti
seminar,lokakarya dll

Kepala
sekolah

III. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4 orag guru memiliki
Ijazah S.1.

Peningkatan
kualifikasi
pendidikan guru

Terlaksanakannya 4 orang
guru mengikuti pendidikan
stara S.1.

-Mengikuti
perkuliahan di
perguruan tinggi..

Guru

Semua orang guru
mampu menguasia
materi pembelajaran

Pelatihan guru
untuk menguasai
materi
pembelajaran.

Terlaksananya  pelatihan
penguasaan materi
pembelajaran.

- Mengikuti pelatiahan
guru di tingkat
gugus

Kepala
Sekolah

IV. Manajemen.
Terbukanya segala hal
yang menyangkut
tentang kegeiatan
kependidikan.

Sosialisasi
tentang
pendidikan
dengan semua
anggota komite

Terlibatnya semua unsur
terutama komite sekolah
dalam
perencanaan,pengelolaan
kegiatan pendidikan.

-Sosialisasi dengan
komite sekolah.

-Melibatkan komite
dalam kegaiatan
sekolah.

Kepala
Sekolah
komite

V. Sarana dan Prasarana
Terawatnya 8 ruangan
gedung sekolah

Pengecatan
gedung sekolah

Terlaksananya pengecatan
sekolah bersama
masyarakat

Gotong Rayong
dengan wali murid

Kepala
Sekolah
Komite
Sekolah

Termilkinya semua
buku pengangan guru
untuk seluruh mata
pelajaran

Pengadaan buku
pegangan buku

Terlaksananya pengadaan
buku pegangan guru

Pembelian Buku
Pegangan guru dari
beberapa penerbit

Kepala
Sekolah

Memudahkan
pengerjaan

Pengadaan  1 set
komputer dan 1

Terbelinya 1 set kumputer
dan 1 set printer.

Pembelian 1 set
komputer dan 1 set

Kepala
Sekolah
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adminitrasi Sekolah set printer printer
VI. Keuangan dan Pembiayaan
Bertambahnya
anggaran sekolah
yang berasal dari
masyarakat

Penambahan
dana anggaran
sekolah.

Adanya tambahan dana
untuk anggaran sekolah.

Rapat dengan komite
dan seluruh wali
murid

Kepala
Sekolah
Komite

VII. Budaya dan Lungkungan Sekolah
Terjaganya
lingkungan sekolah
yang bersih.

Peningkatan
kebersihan
lingkungan
sekolah.

Terpeliharan lingkungan
yang bersih, rafi dan
nyaman.

Mengadakan kegiatan
jumat bersih untuk
semua warga sekolah.

Kepala
Sekolah
Komite

VIII. Peran Serta Masyarakat dan Kemitraan
Adanya kepedulian
masyarakat terhadap
sekolah

Pelatihan Komite
Sekolah tentang
manajemen
sekolah.

Timbulnya rasa tanggung
jawab masyarakat khusus
nya komite sekolah
terhadap sekolah

Mengadakan kerja
sama yang baik.

Kepala
Sekolah
Komite

2. Sekolah Dasar Negeri 3 Gunung Terang

Sesuai dengan tujuan penyusunan “Program Kerja Tahunan” yaitu meningkatkan

mutu pendidikan, sehingga terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas,

yang memiliki derajat keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

yang tinggi, serta memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat digunakan

sebagai bekal hidup bermasyarakat dan bernegara, maka program kerja yang akan

dilaksanakan oleh SD Negeri 3Gunung Terang pada tahun 2013/2014 adalah

sebagai berikut :

1. Bidang Kurikulum

Meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar dengan langkah-langkah sebagai

berikut:

1) Meningkatkan pemahaman dan penguasaan guru terhadap Kurikulum Tingkat

Satuan Pendidikan (KTSP).

2) Meningkatkan keterampilan guru dalam :
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a) Menjabarkan kurikulum kedalam silabus dan Rencana Pelaksanaan

pembelajaran.

b) Penguasaan terhadap semua materi.

c) Penguasaan dan pemahaman terhadap metode pembelajaran dan

pengelolaan KBM.

d) Pelaksanaaan evaluasi dan analisis hasil evaluasi.

e) Menyusun dan melaksanakan program pengayaan/remedial.

f) Membuat program tindak lanjut.

g) Menentukan Ketuntasan Belajar Minimal (KKM).

h) Membuat dan menggunakan alat peraga dan media pembelajaran lainnya.

i) Menyusun dan melaksanakan program bimbingan dan penyuluhan.

3) Melengkapi buku-buku sumber pelajaran baik untuk pegangan guru maupun

untuk pegangan siswa.

4) Meningkatkan kegiatan supervisi kelas baik secara kualitas maupun kuantitas.

2. Bidang Kepegawaian

Meningkatkan profesional, disiplin dan komitmen yang tinggi serta

tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Langkah-langkah yang akan dilaksanakan :

a. Pembagian tugas guru dalam kegiatan belajar mengajar dan kegiatan

ekstrakurikuler yang dituangkan dalam SK Kepala Sekolah.

b. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas baik secara terjadwal

atau sesuai kebutuhan.
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c. Meningkatkan kegiatan Sistem Pembinaan Profesional di Gugus Sekolah

melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah

(KKKS).

d. Menciptakan situasi dan suasana kerja yang dilandasi oleh rasa kekeluargaan

sehingga tercipta kerjasama yang baik dan situasi yang kondusif dalam

pelaksanaan kerja.

e. Memberikan penghargaan terhadap guru yang berprestasi dan melaksanakan

tugas dengan baik.

3. Bidang Keuangan

Meningkatkan kelancaran pengelolaan keuangan sehingga pendistribusiannya

dapat memperlancar kegiatan pendidikan di SD Negeri 3 Gunung Terang dengan

langkah-langkah sebagai berikut :

a. Pembenahan petugas pengelola keuangan, terdiri dari :

1) Petugas pengelola gaji.

2) Petugas pengelola Bantuan Operasional Sekolah.

3) Penataan ruangan baik di kelas, kantor, UKS, perpustakaan.

4) Pemeliharaan terhadap alat peraga dan media pendidikan yang telah

dimiliki.

b. Mengusahakan penambahan dan perbaikan sarana prasarana pendidikan melalui

:

1) Biaya Operasional Sekolah (BOS).
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2) Pengajuan bantuan rehab bangunan melalui Dinas Pendidikan Kota Bandar

Lampung.

4. Bidang Sarana dan Prasarana

Dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang menunjang terhadap

lancarnya kegiatan belajar mengajar dan kegiatan pendidikan lainnya. Adapun

langkah-langkah yang akan dilaksanakan adalah :

a. Meningkatkan pemeliharaan sarana prasarana yang sudah ada meliputi :

1) Pengecatan ruang belajar dan ruang kantor.

2) Perbaikan ruang belajar dan ruang kantor.

3) Penataan ruangan baik di kelas, kantor, UKS, perpustakaan.

4) Pemeliharaan terhadap alat peraga dan media pendidikan yang telah

dimiliki.

b. Mengusahakan penambahan dan perbaikan sarana prasarana pendidikan

melalui:

1) SBPP, Biaya Operasional Sekolah (BOS).

2) Pengajuan bantuan rehab bangunan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten

atau instansi lainnya.

5. Bidang Ketatausahaan

Meningkatkan pelayanan terhadap seganap pihak yang terkait (stakecholder) dan

pendokumentasian kegiatan pendidikan melalui peningkatan kegiatan

pengadministrasian meliputi :

a. Administrasi pengajaran kurikulum terdiri dari :
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1) Jadwal pelajaran.

2) Program semester/tahunan.

3) Silabus tiap mata pelajaran.

4) Rencana pelaksanaan pembelajaran.

5) Program dan pelaksanaan evaluasi.

6) Analisis evaluasi dan program tindak lanjut.

7) Program dan pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan.

b. Administrasi kemuridan meliputi :

1) Penerimaan siswa baru.

2) Buku induk siswa.

3) Buku raport.

4) Buku penyesuaian raport.

5) Buku mutasi murid.

6) Pengajuan NISN.

c. Administrasi keuangan meliputi :

1) Keuangan gaji.

2) Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

3) Keuangan Tabungan Murid.

4) Keuangan SBPP.

5) Keuangan lain-lain.

d. Administrasi kepegawaian

1) File pegawai.

2) Buku Induk pegawai.
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3) Daftar Urut Kepangkatan (DUK) guru.

4) Catatan waktu kenaikan pangkat/gaji berkala.

5) Buka cuti.

6) Buku absen umum.

7) Buku uraian tugas guru.

e. Administrasi sarana dan prasarana

1) Daftar inventaris sekolah.

2) Administrasi bangunan dan perlengkapan khusus.

3) Daftar inventaris kelas.

f. Administrasi hubungan sekolah dan masyarakat

1) Catatan hasil kegiatan dengan komite sekolah.

2) Daftar hadir peserta rapat komite sekolah.

3) Susunan pengurus komite sekolah.

g. Administrasi lain-lain

1) Administrasi kegiatan pramuka.

2) Administrasi UKS.

3) Administrasi perpustakaan.

4) Administrasi kegiatan keagamaan.

5) Administrasi kegiatan porsivitas.

6) Administrasi kegiatan upacara.

7) Administrasi kegiatan gugus.
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6. Bidang Kemuridan

Peningkatan pelayanan pendidikan terhadap siswa, orangtua siswa dan masyarakat

sekitar meliputi :

a. Terhadap siswa meliputi :

1) Menyediakan sarana dan prasarana belajar mengajar.

2) Meningkatkan pembinaan prestasi siswa dengan cara mengikut sertakan

siswa dalam kegiatan lomba-lomba baik tingkat sekolah, gugus sekolah,

tingkat kecamatan, kalau mungkin tingkat kabupaten/provinsi.

3) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan disiplin siswa.

b. Pelayanan terhadap orangtua siswa dan masyarakat, meliputi :

1) Menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan orangtua siswa, tokoh

masyarakat dan orang-orang yang peduli terhadap pendidikan.

2) Melaporkan hasil kegiatan pendidikan secara berkala.

3) Memberikan informasi tentang inovasi di bidang pendidikan antara lain

mengenai perubahan kurikulum, perubahan sistem pendidikan.

4.5. Uraian  Tugas

1.Sekolah Dasar Negeri  2 Labuhan Ratu

a. Kepala Sekolah

1) Mengelola administrasi umum:

2) Mengelola kurikulum & kegiatan pembelajaran

3) Mengelola tenaga pendidik & kependidikan

4) Mengelola kesiswaan
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5) Mengelola sarana prasarana

6) Mengelola keuangan & pembiayaan

7) Mengelola budaya & lingkungan sekolah

8) Mengelola peran serta masyarakat & kemitraan sekolah

9) Menyelenggarakan supervise.

b. Wakil Kepala Sekolah

1) Menyusun perencanaan, membuat program kegiatan dan pelaksanaan

program

2) Pengorganisasian

3) Pengarahan

4) Ketenagaan

5) Pengkoordinasian

6) Pengawasan

7) Penilaian

8) Identifikasi dan pengumpulan data

9) Penyusunan laporan

10) Wakil Kepala Sekolah bertugas membantu Kepala Sekolah dalam urusan-

urusan sebagai berikut: kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, dan humas.

c. Komite Sekolah

1) Menyusun Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga(ART)

Komite Sekolah.
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2) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

3) Melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan

dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

4) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai

kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat.

5) Memberi masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada sekolah

mengenai: kebijakan dan program sekolah, Rancangan Anggaran

Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS), kriteria kinerja sekolah, kriteria

tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal-hal lain yang

terkait dengan pendidikan.

6) Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna

mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.

7) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan

pendidikan di sekolah.

8) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program,

penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di sekolah.

d. Guru Bidang Studi

1) Membuat program tahunan, semester dan rencana pembelajaran setiap tatap

muka.

2) Melaksanakan proses pembelajaran yang mengaktifkan siswa dan memberi

pengalaman belajar.
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3) Bertanggung jawab atas pencapaian target baik target kurikulum maupun

target nilai ulangan umum setiap semester.

4) Mengisi daftar nilai dan mencatat absensi tatap muka.

5) Mencatat dan melaporkan hasil kesulitan belajar siswa yang bersifat khusus

kepada wali kelas (dapat diteruskan kepada kepala sekolahbila perlu).

6) Bersedia menggantikan guru (menginval) yang berhalangan hadir sesuai

yang diatur oleh kepala sekolah.

7) Menyelesaikan sendiri masalah siswa yang berkaitan sengan mata pelajaran

yang diajarkan.

8) Mengadakan ulangan, memeriksa dan mengambilkan hasil pekerjaan

kepada siswa.

9) Membuat catatan kegiatan harian (agenda sekolah).

10) Membuat rencana kokulikuler.

11) Membuat rencana pengayaan/perbaikan (remidial).

12) Membuat soal ulangan dan mengarsipkan sebagai bank soal.

13) Membuat soal ulangan semester dan mengarsipkan sebagai bank soal.

e. Guru Wali Kelas

1) Pengelola kelas

2) Mengenal dan memahami situasi kelasnya.

3) Menyelenggarakan Administrasi kelas

4) Memberikan motivasi kepada siswa agar belajar sungguh-sungguh baik di

sekolah maupun di luar sekolah.
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5) Memantapkan siswa di kelasnya, dalam melaksanakan tata krama, sopan

santun, tata tertib baik di sekolah maupun di luar sekolah.

6) Menangani/mengatasi hambatan dan gangguan terhadap kelancaran

kegiatan kelas dan atau kegiatan sekolah pada umumnya.

7) Mengerahkan siswa di kelasnya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah

8) Membimbing siswa kelasnya dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler

9) Melakukan Home Visit (kujungan ke rumah/orangtua) atau kelauarganya.

10) Memberikan masukan dalam penentuan kenaikan kelas bagi siswa di

kelasnya.

11) Mengisi/membagikan Buku Laporan Pendidikan (Rapor) kepada wali

siswa.

12) Mengajukan saran dan usul kepada pimpinan sekolah mengenai siswa yang

menjadi bimbingannya.

13) Mengarahkan siswa agar peduli dengan kebersihan dan peduli dengan

lingkungannya

14) Membuat laporan tertulis secara rutin setiap bulan.

f. Tata Usaha Sekolah

1) elaksanakan administrasi sekolah secara terartur dan tertib

2) Mencatat surat masuk dan keluar secara teratur

3) Membuat surat surat yang diperlukan sekolah

4) Menyimpan arsip surat surat dan dokumen sekolah

5) Memngerjakan buku induk siswa maupun pegawai sekolah

6) Meliharaan sarana dan prasarana sekolah.



61

2. Sekolah Dasar Negeri 3 Gunung Terang

a. Kepala Sekolah

1) Menjabarkan visi ke dalam misi target mutu.

2) Merumuskan tujuan dan target mutu yang akan dicapai.

3) Menganalisis tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemahan sekolah.

4) Membuat rencana kerja strategis dan rencana kerja tahunan untuk

pelaksanan peningkatan mutu.

5) Bertanggung jawab dalam membuat keputusan anggaran sekolah.

6) Melibatkan guru, komite sekolah dalam pengambilan keputusan penting

sekolah.

7) Berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intentif dari orang tua murid.

8) Menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidian dan tenaga

kependidikan.

9) Menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi siswa.

10) Bertanggung jawab atas perencanaan partisipatif mengenai pelaksanaan

kurikulum.

11) Meningkatkan mutu pendidikan.
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b. Komite Sekolah

1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

2) Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi dunia

usaha/ dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan

pendidikan yang bermutu.

3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai

kebutuhan pendidikan yang diharapkan oleh masyarakat.

4) Memberi masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan

pendidikan.

c. Guru Wali Kelas

1) Mengelola kelas dengan 13 langkah wali kelas,

2) Mengelola administrasi kelas,

3) Mengelola siswa dalam berbagai kegiatan sekolah,

4) Menghimpun nilai siswa dan mengadakan hasil penilaian,

5) Mengisi dan membagi buku laporan hasil pendidikan,

6) Bekerja sama dengan urusan kurikulum, urusan kesiswaan, guru mata

pelajaran dan guru bimbingan.

d.  Guru Bidang Studi

1) Merancang atau merencanakan kegiatan pembelajaran berdasarkan standar

kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam kurikulum

yang berlaku.
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2) Merancang atau merencanakan kegiatan pembelajaran berdasarkan strategi

pembelajaran, media pembelajaran dan seluruh aspek yang dapat

menunjang kegiatan pembelajaran di kelas.

3) Menerapkan strategi pembelajaran, media pembelajaran dan seluruh

sarana belajar berdasarkan rencana pembelajaran yang telah dibuat.


