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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG  

Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional :  pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. 

Upaya peningkatan mutu kualitas sumber daya manusia (SDM) yang cerdas, 

terampil, berakhlak mulia dan mampu hidup bersaing  adalah tuntutan dari 

perkembangan zaman pada saat ini. Oleh karena itu upaya peningkatan sumber 

daya manusia ini harus diprogramkan secara terstruktur, berkesinambungan dan 

dievaluasi secara berkala. Hal ini menjadi semakin penting karena terintegrasi 

dengan perkembangan Ilmu Pegetahuan dan Teknologi (IPTEK),  penguatan 

pendidikan karakter (PPK), gerakan literasi nasional (GLN), serta ketrampilan 

abad 21 yang harus dimiliki oleh peserta didik secara menyeluruh.  

 

B. TUJUAN 

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no. 39 tahun 

2008 tentang Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup , bahwa Tujuan pembinaan 

kesiswaan adalah  

1. Mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu yang meliputi 

bakat, minat, dan kreativitas;  

2. Memantapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan sekolah 

sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh 

negatif dan bertentangan dengan tujuan pendidikan;  

3. Mengaktualisasikan potensi siswa dalam pencapaian prestasi unggulan sesuai 

bakat dan minat;  
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4.  Menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, 

demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan 

masyarakat madani (civil society). 

Pembinaan kesiswaan di sekolah dilaksanakan melalui kegiatan 

ekstrakurikuler dan kokurikuler. Materi pembinaan kesiswaan meliputi :  

1. Keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;  

2. Budi pekerti luhur atau akhlak mulia;  

3. Kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara;  

4. Prestasi akademik, seni, dan/atau olahraga sesuai bakat dan minat; 

5. Demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan 

dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural;  

6. Kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan; 

7. Kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi 

;  

8. Sastra dan budaya;  

9. Teknologi informasi dan komunikasi;   

10.  Komunikasi dalam bahasa Inggris.    

 

C. RUANG LINGKUP PEMBINAAN KESISWAAN 

1.     Program Pembinaan Kesiswaan (OSIS) 

2.     Program Pembinaan Ekstrakurikuler 

3.     Program Unggulan Akademik dan Non Akademik. 

4.     Program Penguatan Pendidikan Karakter 

5.      Program Literasi Sekolah 

6.     Program Adiwiyata 

 

D. SASARAN PEMBINAAN 

Sasaean pembinaan adalah pemberdayaan potensi diri peserta didik kelas VII, VIII, 

dan IX tahun pelajaran 2019-2020 berjumlah         orang peserta didik.  
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E. HASIL YANG DIHARAPKAN 

1. Mampu melahirkan Sumber Daya Manusia yang memiliki keimanan, 

ketaqwaan, berkualitas, kompetitif, berdedikasi, mandiri, profesional dan 

menjaga lingkungan hidup. 

2. Mampu meningkatkan kompetensi peserta didik sesuai bakat dan minat 

peserta didik 

3. Mampu meningkatkan pelayanan pendidikan kepada peserta didik melalui  

Sekolah Sahabat Keluarga, Sekolah Ramah Anak, Sekolah Adiwiyata, dan 

penyelamatan peserta didik dari bahaya perilaku perundungan (bullying)  

 

F. STRATEGI PEMBINAAN 

1. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Malang , dan pihak-

pihak terkait 

2. Melaksanakan konsultasi dengan Kepala Sekolah 

3. Melaksanakan koordinasi dengan :  

a. Penanggung Jawab PPK 

b. Penanggung Jawab Literasi 

c. Guru BK 

d. Pembina OSIS 

e. Koordinator Ektrakurikuler 

f. Koordinator Tatibsi 

g. Koordinator Adiwiyata 
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BAB II 

PROGRAM KESISWAAN 
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BAB III 

PEMBINAAN KESISWAAN  

 

A. PROGRAM PEMBINAAN  OSIS 

1.  Pengertian 

Satu-satunya wadah organisasi peserta didik di sekolah untuk 

mencapai tujuan pembinaan dan pengembangan kesiswaan adalah 

Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). OSIS bersifat intra sekolah , artinya 

tidak ada hubungan organisatoris dengan OSIS di sekolah lain, dan tidak 

menjadi bagian dari organisasi lain yang ada di luar sekolah. Karena OSIS 

merupakan wadah organisasi siswa di sekolah. Oleh karena itu setiap 

peserta didik secara otomatis menjadi anggota OSIS. Keanggotaan itu 

secara otomatis berakhir dengan keluarnya peserta didik dari sekolah yang 

bersangkutan. 

2. Tujuan 

      Organisasi ini bertujuan mempersiapkan peserta didik sebagai kader 

penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani pembangunan 

nasional, untuk : 

1. Mengembangkan potensi peserta didik secara optimal dan terpadu yg 

meliputi bakat, minat, dan kreativitas; 

2. Memantapkan kepribadian peserta didik untuk mewujudkan 

ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar 

dariusaha dan pengaruh negatif dan bertentangan dengan tujuan 

pendidikan; 

3. Mengaktualisasikan potensi peserta didik dalam pencapaian prestasi 

unggulan sesuai bakat dan minat; 

4. Menyiapkan peserta didik agar menjadi warga masyarakat yang 

berakhlak mulia, demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia 

dalam rangka mewujudkan masyarakat madani (civil society).  

(Permendiknas No 39 Tahun 2008, Bab I pasal 1) 
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3. Materi Pembinaan 

Materi pembinaan kesiswaan (OSIS) mencakup : 

1. Pembinaan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa 

2. Pembinaan Budi Luhur atau Akhlak Mulia 

3. Pembinaan Kepribadian Unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara 

4. Pembinaan Prestasi akademik,seni, dan/atau olahraga sesuai bakat dan 

minat 

5. Pembinaan Demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, 

lingkungan hidup,kepekaan dan toleransi sosial dalam konteks 

masyarakat plural. 

6. Pembinaan kreativitas keterampilan dan kewiraswastaan 

7. Pembinaan kualitas  jasmani ,kesehatan dan gizi berbasis sumber gizi 

yang terdiversifikasi. 

8. Pembinaan sastra dan budaya. 

9. Pembinaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 

10. Pembinaan komunikasi dalam bahasa inggris. 

 

B.  PROGRAM PEMBINAAN EKSTRAKURIKULER 

1. Pengertian Kegiatan Ekstra Kurikuler  

Kegiatan Ekstra Kurikuler  adalah kegiatan pendidikan di luar jam 

pelajaran biasa yang dilakukan di sekolah/luar sekolah  untuk 

membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, 

potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus 

diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan yang 

berkemampuan dan berkewenangan di sekolah secara berkala dan 

terprogram.  

2.   Tujuan Umum 

Menunjang pencapaian tujuan institusional dalam upaya pembentukan 

manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila, yaitu : 

a. Manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

dan berbudi pekerti luhur. 

b. Memiliki pengetahuan dan keterampilan 
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c. Sehat jasmani dan rohani 

d. Kepribadian yang mantap dan mandiri 

e. Rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 

3.  Tujuan Khusus 

a. Memberikan pengayaan kepada peserta didik yang menyangkut 

aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk menjadi 

manusia seutuhnya. 

b. Menambah pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik 

untuk memanfaatkan potensi lingkungan alam, lingkungan sosial 

dan lingkungan budaya. 

c. Mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memanfaatkan 

kegiatan industri dan dunia usaha (kewiraswastaan) 

d. Mengembangkan keterampilan dan nilai-nilai kemanusiaan, 

ketekunan, kerja keras dan disiplin melalui kegiatan 

ekstrakurikuler. 

e. Menanamkan kemampuan dan keterampilan melakukan tindakan 

dan perilaku hidup sehat secara jasmani dan rohani. 

f. Menanamkan kemampuan meneliti dan mengembangkan daya 

cipta untuk menemukan hal baru 

g. Menanamkan nilai-nilai gotong royong, kerjasama, tanggung jawab 

dan disiplin melalui kegiatan koperasi sekolah 

h. Memberikan bekal kemampuan berorganisasi melalui kegiatan di 

sekolah dan di luar sekolah. 

i. Memberikan bekal keterampilan praktis yang diperlukan peserta 

didik untuk hidup di masyarakat, mencukupi kebutuhannya sendiri 

maupun membantu kebutuhan  orangtuanya. 

j. Menanamkan rasa cinta dan tanggung jawab dalam upaya 

melestarikan lingkungan alam dan budaya 

k. Menanamkan budaya kerja dan etos kerja yang diperlukan untuk 

pembangunan berkelanjutan 

l. Menanamkan dan menambah wawasan kerohanian, mental dan 

agama untuk hidup dalam masyarakat, bangsa dan negara. 
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m. Memberikan bekal kemampuan berbakti dan berpartisipasi dalam 

pembangunan daerah. 

4.   Fungsi Kegiatan Ekstra Kurikuler 

a. Pengembangan, yaitu fungsi kegiatan ekstra kurikuler untuk 

mengembangkan kemampuan dan kreativitas peserta didik sesuai 

dengan potensi, bakat dan minat mereka. 

b. Sosial, yaitu fungsi kegiatan ekstra kurikuler untuk 

mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial 

peserta didik.  

c. Rekreatif, yaitu fungsi kegiatan ekstra kurikuler untuk 

mengembangkan suasana rileks, mengembirakan dan 

menyenangkan bagi peserta didik yang menunjang proses 

perkembangan. 

d. Persiapan karir, yaitu fungsi kegiatan ekstra kurikuler untuk 

mengembangkan kesiapan karir peserta didik. 

5.   Prinsip Kegiatan Ekstra Kurikuler 

a. Individual, yaitu prinsip kegiatan ekstra kurikuler yang sesuai 

dengan potensi, bakat dan minat peserta didik masing-masing. 

b. Pilihan, yaitu prinsip kegiatan ekstra kurikuler yang sesuai dengan 

keinginan dan diikuti secara sukarela peserta didik. 

c. Keterlibatan aktif, yaitu prinsip kegiatan ekstra kurikuler yang 

menuntut keikutsertaan peserta didik secara penuh. 

d. Menyenangkan, yaitu prinsip kegiatan ekstra kurikuler dalam 

suasana yang disukai dan mengembirakan peserta didik. 

e. Etos kerja, yaitu prinsip kegiatan ekstra kurikuler yang membangun 

semangat peserta didik untuk bekerja dengan baik dan berhasil.  

f. Kemanfaatan sosial, yaitu prinsip kegiatan ekstra kurikuler yang 

dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat. 

6.   Bidang dan Jenis Kegiatan Pembinaan 

a.    Bidang Olah raga 

(1) Sepak Bola  

(2) Futsal 
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(3) Bola voli 

(4) Bulu tangkis 

(5) Pencak Silat 

(6) Olah raga prestasi lainnya 

b.    Bidang Seni 

1) Paduan Suara  

2) Seni Tari Tradisional  

3) Teater 

4) Seni Musik (Band) 

c.     Bidang  wawasan Kebangsaan 

1) Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) 

2) Palang Merah  Remaja  (PMR) 

3) Pramuka 

d.Bidang Sains 

4) Kelompok Ilmah Remaja (KIR) 

5) Olimpiade Matematika 

e. Pembinaan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

(1) Pelajar Peserta Kajiaan Keislaman (Badan Dakwah Islam) 

f. Pembinaan  keterampilan dan  Kewirausahaan 

1)   Koperasi Peserta didik 

2)   Jurnalistik/Mading 

 

C.  PROGRAM UNGGULAN AKADEMIK DAN NON AKADEMIK  

1. Pengertian Program Unggulan 

Program Unggulan adalah program kegiatan kesiswaan yang 

merupakan program prioritas sekolah dengan fokus : 

a. Tercapainya sumber daya manusia yang kreatif, inovatif dengan 

ketangguhan intelektual dan kekuatan moral. 

b. Adanya perubahan dari peserta didik pasif menjadi peserta didik 

aktif  
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c. Memiliki keunggulan prestasi akademik dan atau non akademik 

untuk bidang tertentu sebagai bukti pertanggungjawaban 

keberhasilan pendidikan kepada masyarakat. 

d. Mampu berprestasi dalam kegiatan OSN/O2SN/Porseni 

/Porpelajar’FLS2N di tingkat Kota, Provinsi dan Tingkat Nasional 

2.   Sasaran Pembinaan   

Sasaran pembinaan adalah seluruh peserta didik kelas VII, VIII 

dan IX yang memiliki potensi dan prestasi yang dapat dikembangkan. 

Program Unggulan Akademik adalah Pendidikan Agama, Olimpiade 

Sains dan Non Akademik adalah Paski, Pramuka, Paduan Suara, serta 

Olahraga Prestasi.  

 

D.  PROGRAM PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER 

1.  Pengertian Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)  

Penguatan pendidikan karakter (PKK adalah program di sekolah 

untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati (etik 

dan spritual), olah rasa (estetik) dan olah pikir (literasi dan numerisasi) 

dan olah raga (kinestetik) yang sesuai dengan falsafah Pancasila. 

Penguatan karakter bangsa menjadi salah satu butir Nawacita 

yang dicanangkan Presiden Joko Widodo melalui Gerakan Nasional 

Revolusi Mental (GNRM). Komitmen ini ditindaklanjuti dengan arahan 

Presiden kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk 

mengutamakan dan membudayakan pendidikan karakter di dalam dunia 

pendidikan. Satuan pendidikan menjadi sarana strategis dan dukungan 

ekosistem pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia, bagi 

pembentukan karakter bangsa karena memiliki sistem, infrastruktur, 

dukungan warga sekolah, orang tua, masyarakat dan Pemerintah. 

Penguatan pendidikan karakter merupakan solusi untuk 

menyiapkan generasi emas 2045 yang memiliki kecakapan abad 21, 

dengan menempatkan kembali karakter sebagai ruh pendidikan di 

indonesia, berdampingan dengan intelektualitas, PPK berperan dalam 

pembentukan generasi muda yang tangguh cerdas dan berkarakter 
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2. Tujuan Penguatan Pendidikan Karakter 

a. Membangun dan membekali Peserta Didik sebagai generasi emas 

Indonesia Tahun 2045 guna menghadapi dinamika perubahan di 

masa depan; 

b. Mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan 

pendidikan karakter sebagai jiwa utama dengan memperhatikan 

keberagaman budaya Indonesia; 

c. Merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi ekosistem 

pendidikan. 

3. Penerapan Penguatan Pendidikan Karakter 

Penerapan penguatan pendidikan karakter akan berjalan dengan 

baik bila kepala sekolah sebagai pemimpin mampu menjadi pemimpin 

yang dapat dipercaya dan visioner. Menjadi orang yang dapat dipercaya 

berarti Kepala Sekolah merupakan sosok berintegritas, mampu 

menjadi manajer yang berfokus pada peningkatan kualitas 

pembelajaran melalui pembentukan karakter. Visioner berarti kepala 

sekolah memiliki visi jauh dalam ekosistem pendidikan yang ada untuk 

mendukung program mengembangkan kerja sama dengan berbagai 

pemangku kepentingan.  

Kebijakan PPK ini terintegrasi dalam Gerakan Nasional Revolusi 

Mental (GNRM) yaitu perubahan cara berpikir, bersikap, dan bertindak 

menjadi lebih baik. Nilai-nilai utama PPK adalah religius, nasionalis, 

mandiri, gotong royong, integritas. Nilai-nilai ini  ingin  ditanamkan  dan 

dipraktikkan melalui sistem pendidikan nasional agar diketahui, 

dipahami, dan diterapkan di seluruh sendi kehidupan di sekolah dan di 

masyarakat. PPK lahir karena kesadaran akan tantangan ke depan yang 

semakin kompleks dan tidak pasti, namun sekaligus melihat ada 

banyak harapan bagi masa depan bangsa. Hal ini menuntut lembaga 

pendidikan untuk mempersiapkan peserta didik secara keilmuan dan 

kepribadian, berupa individu-individu yang kokoh dalam nilai-nilai 

moral, spiritual dan keilmuan. Memahami latar belakang, urgensi, dan 

konsep dasar PPK menjadi sangat penting bagi kepala sekolah agar 
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dapat menerapkannya sesuai dengan konteks pendidikan di daerah 

masing-masing. 

Penerapan Penguatan Pendidikan Karakter tidak selalu 

terintegrasi pada proses pembelajaran di kelas, namun dapat dilakukan 

di luar kelas melalui kegiatan yang mendorong agar siswa dapat 

menumbuh kembangkan karakter positifnya melalui berbagai kegiatan 

ko-kurikuler dan ekstrakurikuler yang terprogram dalam pembinaan 

guru. (Program PPK SMP Negeri 11 Malang terlampir) 

4. Kristalisasi nilai-nilai Penguatan Pendidikan Karakter 

Kristalisasi nilai-nilai Penguatan Pendidikan Karakter  sesuai 

dengan pasal 3, Perpres no. 87/2017 tentang PPK menyampaikan 

bahwa terdapat lima nilai karakter utama yang bersumber dari 

Pancasila, yang menjadi prioritas pengembangan gerakan PPK ; yaitu 

religius, nasionalis, integritas, mandiri;  dan gotong - royong. Masing-

masing nilai tidak berdiri dan berkembang sendiri-sendiri, melainkan 

saling berinteraksi satu sama lain, berkembang secara dinamis dan 

membentuk keutuhan pribadi 

a. Religius  

Nilai karakter  religius  mencerminkan keberimanan terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku 

melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, 

menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleran 

terhadap pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan lain, hidup 

rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. Implementasi nilai 

karakter religius ini ditunjukkan dalam sikap cinta damai, toleransi, 

menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, teguh pendirian, 

percaya diri, kerja sama antar pemeluk agama dan kepercayaan, anti 

perundungan dan kekerasan, persahabatan, ketulusan, tidak 

memaksakan kehendak, mencintai lingkungan, melindungi yang 

kecil dan tersisih.  

Implementasi di SMP Negeri 11Malang adalah dengan membaca do’a 

sebelum dan sesudah pembelajaran, membaca Asmaul Husna 
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sebelum memulai pembelajaran, membiasakan siswa sholat dhuha, 

kegiatan imtaq dan membaca Al Qur’an bersama , sholat dhuhur dan 

sholat Ashar berjamaah, memperingati hari-hari besar agama, 

belajar bersedekah (infaq), serta kajian-kajian Islam.  

b. Nasionalis  

Nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan 

berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan 

yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, 

ekonomi, dan politik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan 

negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Sikap nasionalis 

ditunjukkan melalui sikap apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga 

kekayaan budaya bangsa, rela berkorban, unggul, dan berprestasi, 

cinta tanah air, menjaga lingkungan, taat hukum, disiplin, 

menghormati keragaman budaya, suku, dan agama. 

Implementasi di SMP Negeri 11 Malang adalah upacara bendera 

setiap hari Senin, menyanyikan lagu-lagu nasional dan lagu-lagu 

daerah, dan memperingati hari-hari besar Nasional. 

c. Integritas 

Nilai karakter integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku 

yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang 

selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, 

memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan 

moral. Karakter integritas meliputi sikap tanggung jawab sebagai 

warga negara, aktif terlibat dalam kehidupan sosial, melalui 

konsistensi tindakan dan perkataan yang berdasarkan kebenaran. 

Seseorang yang berintegritas juga menghargai martabat individu 

(terutama penyandang disabilitas), serta mampu menunjukkan 

keteladanan. 

Implementasi di SMP Negeri 11 Malang adalah dengan mematuhi 

tata tertib siswa, memakai pakaian (seragam) sesuai ketentuan, 

berlaku jujur pada saat ujian, berperan aktif dalam kegiatan sekolah, 

dan sebagainya. 



15 |Program Kesiswaan SMPN 11 Malang TP. 2019-2020 

 

d. Mandiri  

Nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak 

bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, 

pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi dan cita-cita. 

Siswa yang mandiri memiliki etos kerja yang baik, tangguh, berdaya 

juang, profesional, kreatif, keberanian, dan menjadi pembelajar 

sepanjang hayat. 

Implementasi di SMP negeri 11 Malang adalah rajin belajar, 

menyelesaikan tugas tepat waktu, berdiskusi bersama dalam 

kelompok dan presentasi hasil diskusi, berpikir kitis dan kreatif, 

berani mengemukakan pendapat, dan berorganisasi serta mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan diri. 

e. Gotong-royong 

Nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan menghargai 

semangat kerja sama dan bahu membahu menyelesaikan persoalan 

bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi 

bantuan/pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan. 

Diharapkan siswa dapat menunjukkan sikap menghargai sesama, 

dapat bekerja sama, inklusif, mampu berkomitmen atas keputusan 

bersama, musyawarah mufakat, tolong menolong, memiliki empati 

dan rasa solidaritas, anti diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap 

kerelawanan. 

Implementasi di SMP Negeri 11 Malang adalah adanya piket 

kebersihan kelas (7K), kegiatan Jum’at bersih, kegiatan pokja 

Adiwiyata, saling membantu dan bekerjasama dalam mengerjakan 

tugas, dan sebagainya. 

 

E. PROGRAM LITERASI  

1. Pengertian Literasi 

Literasi adalah istilah umum yang merujuk kepada seperangkat 

kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, 
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berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian 

tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. (id.wikipedia.org) 

Enam literasi dasar yang harus dikuasai dan dikembangkan serta 

telah dicanangkan dalam Gerakan Literasi Nasional (GLN) adalah : 

a. Literasi Baca Tulis  

Membaca dan menulis merupakan literasi yang dikenal paling awal 

dalam sejarah peradaban manusia. Peningkatan budaya baca dan 

kegemaran menulis harus diterapkan sejak dini. 

b. Literasi Numerasi  

Literasi numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan untuk 

menggunakan berbagai macam angka dan simbol-simbol yang terkait 

dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam 

berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari, menganalisis informasi 

yang ditampilkan dalam berbagai bentuk serta menggunakan 

interpretasi hasil analisis tersebut untuk memprediksi dan mengambil 

keputusan. Literasi ini dapat diterapkan pada pembelajaran matematika, 

IPA, IPS, Bahasa, Penjaskes dan pelajaran lainnya siswa bisa dilatih untuk 

membaca dan memprediksi suatu tabel atau grafik yang disajikan. 

c. Literasi Sains 

Literasi sains diartikan sebagai pengetahuan dan kecakapan ilmiah 

untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan 

baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasar 

fakta. Literasi ini diterapkan pada penelitian sederhana di sekolah dalam 

KIR, praktikum, dan laporan studi wisata berupa karya tulis ilmiah. 

d. Literasi Finansial  

Literasi finansial adalah pengetahuan dan kecakapan untuk 

mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan risiko, keterampilan 

agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial 

untuk meningkatkan kesejahteraan finansial, baik individu maupun 

sosial, dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat. Pada 
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pembelajaran di sekolah dapat diajarkan pada mata pelajaran IPS, 

koperasi sekolah, serta kewirausahaan.  

e. Literasi Digital 

Literasi digital sangat diperlukan dalam memasuki era industri 4.0. 

Tantangan bagi sekolah adalah tersedianya perpustakaan digital yang 

terkoneksi dengan perpustakaan lainnya dan mudah untuk diakses 

penggunanya. Era Industri 4.0 dihadapkan pada Networking dan 

Knowledge Sharing yang kuat. Siswa harus diberi bekal memahami 

literasi digital ini dan memanfaatkannya .  

f. Literasi Budaya dan Kewargaan 

Literasi budaya merupakan kemampuan dalam memahami dan bersikap 

terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Sementara itu, 

literasi kewargaan adalah kemampuan dalam memahami hak dan 

kewajiban sebagai warga negara. Penerapan di lingkungan sekolah 

adalah melatih kepekaan, sikap, dan perilaku siswa dalam bersosialisasi 

di lingkungan sekolah dan masyarakat.Norma-norma yang harus 

dipatuhi dan perilaku baik yang harus diterapkan. 

2. Penerapan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) 

Pengertian Literasi Sekolah dalam konteks GLS adalah kemampuan 

mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui 

berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, 

dan/atau berbicara. Selanjutnya GLS merupakan sebuah upaya yang 

dilakukan secara menyeluruh untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi 

pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan 

publik (Panduan Gerakan Literasi Sekolah). GLS tidak hanya sekedar 

membaca tapi sebuah upaya menciptakan lingkungan sekolah secara utuh, 

yang di dalamnya termasuk warga sekolah berupaya menciptakan budaya 

literasi. Selain membaca, seorang literat harus mampu mengolah dan 

menggunakan semua kemampuan bahasa. Target utama dari GLS yang 
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dicanangkan kemendikbud ini adalah menciptakan ekosistem pendidikan 

di sekolah yang literat. 

Ada lima indikator ekosistem pendidikan di sekolah yang literat, 

yaitu : (1) menyenangkan dan ramah peserta didik, sehingga 

menumbuhkan semangat warganya dalam belajar; (2) semua warganya 

menunjukkan empati, peduli, dan menghargai sesama; (3) menumbuhkan 

semangat ingin tahu dan cinta pengetahuan; (4) memampukan warga 

sekolah cakap berkomunikasi dan dapat berkontribusi kepada lingkungan 

sosialnya; (5) mengakomodasi seluruh warga dan lingkungan sekolah. 

  Penumbuhan literasi di sekolah dapat dilakukan melalui 

kegiatan rutin dan kegiatan insidental. Kegiatan tersebut dilakukan dalam 

tiga tahapan literasi yaitu tahap pembiasaan (belum ada tagihan), 

pengembangan (tagihan non akdemik), dan pembelajaran(tagihan 

akademik).  

(1) Tahap Pembiasaan : 

Kegiatan yang dilakukan adalah : 

(a) Membaca 15 menit setiap hari sebelum jam pertama ditemani 

bapak / ibu guru yang mengajar di jam pertama. Buku yang dibaca 

bisa yang tersedia pada pojok baca atau buku yang lain. 

(b) Mengelola pojok baca, sebagai upaya mendekatkan peserta didik 

pada buku.  

(c) Membaca bersama guru pada waktu yang dijadwalkan di halaman 

sekolah seluruh jenjang 

(d) Menceritakan kembali cerita yang telah dibaca di hadapan teman-

temannya baik di kelas maupun di halaman sekolah  

(e) Mengunjungi perpustakaan secara bergantian (terjadwal) , 

membiasakan siswa untuk berkunjung ke perpustakaan dan 

memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana belajar. 

(f) Mengadakan lomba membaca cerita bagi peserta didik setiap 

tahun (pada saat bulan bahasa) 

-  
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(2) Tahap pengembangan 

Kegiatan yang dilakukan adalah : 

(a) Mengelola pojok baca. Setiap peserta didik diwajibkan membawa 

satu buku cerita di awal tahun pelajaran dan diletakkan pada rak di 

sudut baca. Diharapkan secara bergantian mereka membaca buku 

yang tersedia di pojok baca. Walikelas mengatur peminjaman buku 

di pojok baca dengan memberikan tugas kepada satu atau dua orang 

siswa di kelas tersebut untuk mencatat buku yang dipinjam dan 

dikembalikan. Setiap peserta didik membuat rangkuman pada satu 

buku tersendiri tentang hal yang sudah dibaca dan ditandatangani 

walikelas. 

(b) Mengunjungi perpustakaan secara bergantian (terjadwal) dan 

melaporkan kegiatan / hasil dari kunjungan perpustakaan secara 

tertulis kepada walikelas.  

(c) Menugaskan di rumah seminggu sekali “Satu Jam Wajib Baca” untuk 

membaca buku yang disukai, membuat rangkuman, mengisi jurnal 

membaca, dan menceritakan isi buku tersebut. 

(d) Duta Literasi 

Penanggung jawab program literasi beserta anggotanya , 

bekerjasama dengan walikelas mengadakan seleksi “Duta Literasi”.  

Setiap kelas diwakili oleh dua orang peserta didik, dan Duta Literasi 

ini diberi pelatihan ketrampilan membaca dan menulis. Mereka 

bertugas untuk mengembangkan program literasi di sekolah. 

memotivasi peserta didik lainnya agar gemar membaca, mengelola 

sudut baca,  dan mengelola mading kelas. 

(e) Klub Pecinta Buku 

Peserta didik yang taergabung dalam Klub Pecinta Buku mempunyai 

tugas yaitu : membuat ringkasan/resensi buku, menceritakan isi 

buku, dan mendiskusikan isi buku. 
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(3) Tahap Pembelajaran  

Kegiatan yang dilakukan adalah : 

(a) Membaca Buku Cerita/Karya sastra (sebulan sekali).  yang disukai, 

membuat ringkasan isi cerita, membuat bahan presentasi, dan 

menceritakan kembali kepada teman sekelasnya. 

(b) Membuat Mading Kelas (terbit per triwulan / semester) 

Isi mading merupakan hasil karya peserta didik sebagai sarana belajar 

menulis berita / cerita /puisi,  mempublikasikan, dan membaca karya 

sastra. 

(c) Wajib berkunjung ke perpustakaan secara terjadwal per mata 

pelajaran, bapak/ibu guru memberikan tugas membaca buku 

berkaitan dengan mata pelajaran, membuat rangkuman dan diskusi.  

Untuk menumbuhkembangkan budaya literasi di sekolah diperlukan 

ekositem sekolah yang literat dengan dukungan sarana dan prasarana 

penunjang yang perlu dimiliki oleh sekolah, antara lain: (1)perpustakaan 

sekolah, (2) pojok baca masing-masing kelas; (3) buku pengayaan; (4) Web 

sekolah yang aktif disertai interface literasi; (5) akses internet di lingkungan 

sekolah; (6) banner dan spanduk  penumbuhan budaya literasi diletakan pada 

sejumlah lokasi di sekolah;  dan (7) poster-poster budaya literasi di 

lingkungan sekolah. 

F.PROGRAM ADIWIYATA  

Adiwiyata adalah upaya membangun program atau wadah yang baik 

dan ideal untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta 

etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan 

hidup untuk Cita-cita pembangunan berkelanjutan. Adiwiyata merupakan 

nama program pendidikan lingkungan hidup  (id. Wikipedia.org). Ketentuan 

tentang Sekolah Adiwiyata tertera dalam Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup No. 5 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan Program Adiwiyata. 
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Gelar ‘Sekolah Adiwiyata’ diberikan pada sekolah yang peduli dan 

berbudaya lingkungan. Program Adiwiyata sendiri merupakan sebuah 

program dengan tujuan untuk mewujudkan sekolah yang peduli dan 

berbudaya lingkungan . Program ini dilaksanakan dengan berdasarkan pada 

tiga prinsip utama, yaitu edukatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Sekolah 

Adiwiyata juga merupakan gelar bagi sekolah yang dianggap sudah baik dan 

ideal sebagai tempat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan serta norma dan 

etika bagi siswa-siswinya sehingga dapat menjadi dasar bagi terciptanya 

kesejahteraan.  

Program Adiwiyata dilaksanakan dengan prinsip edukatif, partisipatif, 

dan berkelanjutan. Prinsip edukatif tentu saja terjadi karena program ini 

memberikan informasi baru yang bermanfaat bagi seluruh warga sekolah. 

Seluruh warga sekolah terlibat dalam keseluruhan proses (perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi) pada program ini. Inilah yang dimaksud dengan 

prinsip partisipatif. Sementara itu, prinsip berkelanjutan ditunjukkan dengan 

kegiatan-kegiatan dalam program yang harus dilakukan dengan perencanaan 

baik sehingga dapat terus dilakukan secara terus-menerus.  

Program Adiwiyata punya banyak manfaat, di antaranya dapat 

menggalakkan pelestarian lingkungan yang begitu penting untuk dilakukan di 

sekolah. Karenanya, risiko dampak lingkungan pun dapat dikurangi. Secara 

jangka panjang, program ini akan menciptakan suasana yang lebih nyaman 

dan kondusif bagi seluruh warga sekolah. Tidak hanya itu, kebiasaan baik yang 

dibiasakan bagi seluruh warga sekolah juga tentu saja akan sangat berguna 

bila diterapkan warga sekolah saat mereka tidak ada di dalam lingkungan 

sekolah sekalipun. 

SMP Negeri 11 Malang meraih Sekolah Adiwiyata tingkat Propinsi pada 

tahun 2015, dan tahun pelajaran 2019-2020 ini mencanangkan untuk meraih 

Sekolah Adiwiyata tingkat Nasional.  
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G. PROGRAM OUT DOOR STUDY 

Pembelajaran di luar kelas (outdoor study) adalah salah satu metode 

pembelajaran yang aktivitas belajarnya berlangsung di luar kelas/sekolah 

seperti; taman, perkampungan, kebun, museum, dan lain-lain dengan 

tujuan untuk melibatkan pengalaman langsung serta menantang 

semangat petualangan siswa agar lebih akrab terhadap lingkungan dan 

masyarakat.  

Keunggulan pembelajaran di luar kelas adalah menyenangkan, 

menarik dan tidak membosankan, belajar lebih bermakna karena 

langsung menghadapi situasi dan kondisi yang sebenarnya, lebih faktual 

dan akuarat, lebih beragam, menghayati dan mencintai lingkungan, 

membangun kreativitas, dan melatih ketrampilan peserta didik. 

Namun ada beberapa kekurangan jika pembelajaran dilakukan di 

luar kelas , antara lain adalah kurang konsentrasi, lebih sulit 

mengkondisikan, kurang  tepat waktu, konsep yang dipahami kurang kuat, 

dan akan muncul minat semu. Tentunya jika kegiatan ini dilakukan kita 

harus meminimalisir kekurangan tersebut. 

Kegiatan out door study ini melibatkan orang tua peserta didik dalam 

pembiayaan dan kepanitiaan sehingga terjalin hubungan yang harmonis 

antara sekolah dan orangtua peserta didik.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 Program Kesiswaan ini merupakan upaya program pembinaan dan 

pengembangan potensi peserta didik SMP Negeri 11 Malang tahun pelajaran 

2019-2020 dengan harapan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan target 

yang diharapkan.  

 Program kerja ini tidak mungkin dapat terlaksana tanpa adanya 

dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu upaya pemahaman terhadap 

program kerja ini diupayakan semaksimal mungkin demi terwujudnya Visi 

dan Misi SMP Negeri 11 Malang.  

 

      

 

       Malang, 15 Januari 2019 

       Waka Kesiswaan, 

 Mengetahui, 

 Kepala Sekolah    
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