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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional dinyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan

“untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia
Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap
Tuhan Yang maha Esa, berbudipekerti luhur, memiliki pengetahuan dan
ketrampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan
mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Berkenaan dengan itu dalam tujuan tersebut menyangkut kesehatan

baik kesehatan jasmani, rohani atau mental dan kesehatan sosial. Ketiganya

sangat mempengaruhi terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya, yaitu

manusia yang berkualitas.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) antara lain ditentukan dua

faktor yang satu sama lain saling berhubungan, saling berkaitan, dan saling

bergantung yakni pendidikan dan kesehatan. Pendidikan seseorang dapat

berhasil apabila seseorang itu mempunyai kesehatan yang baik, demikian juga

sebaliknya pendidikan yang diperoleh oleh manusia akan mendukung

tercapainya peningkatan status kesehatan seseorang. Selain itu pendidikan

dan kesehatan merupakan bagian dari indikator Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) atau disebut Human Development Index (HDI). Indikator ini

memperlihatkan seberapa baik mutu sumberdaya manusia di suatu negara.

1



2

Dalam undang-undang No. 23 tahun 1992 dinyatakan bahwa

pembangunan kesehatan bertujuan mewujudkan tercapainya kemampuan

untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajad

kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan

umum dan tujuan nasional. Selain itu pada Bab V pasal 45 disebutkan juga,

bahwa kesehatan diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup

sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat, sehingga peserta didik

dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis dan optimal,

menjadi sumber daya manusia yang lebih berkualitas.

Peserta didik yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut

adalah semua anak yang mengikuti pendidikan disekolah mulai Taman Kanak-

kanak, TKLB, Raudhatul Atfal, SF, SDLB, MI, SMP, SMPLB, MTs, SMA, SMK,

SLTA LUAR BIASA, MA, MAK, serta satuan Pendidikan Keagamaan yang

sederajad dan setara, termasuk Pondok Pesantren, baik pada jalur pendidikan

formal maupun non-formal. Karena peserta didik merupakan anak usia

sekolah, maka pada masa ini tentu banyak permasalahan kesehatan yang

sering terjadi, baik itu kesehatan umum seperti kesehatan kulit, kebersihan

kuku, kebersihan rambut, kebersihan dan kesehatan mata, kebersihan mulut

dan gigi, gangguan perkembangan, gangguan perilaku dan gangguan belajar.

UKS dirintis sejak tahun 1956 melalui  pilot project UKS perkotaan di

Jakarta dan UKS pedesaan di Bekasi. Proyek ini merupakan kerjasama antara
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Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Departemen Dalam

Negeri. Pemerintah kemudian meningkatkan program ini menjadi Keputusan

Bersama antara Departemen Kesehatan dan Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan tentang kelompok kerja usaha kesehatan sekolah. Kemudian

pada 3 September 1980 ditetapkan Surat Keputusan Bersama 4 menteri yaitu

Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

dan Menteri Kesehatan No. 408a/U/1984. Program UKS mempunyai dasar

hukum yaitu undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang pembinaan anak

sekolah. Terakhir Menteri Kesehatan mengeluarkan Keputusan Menteri

Kesehatan Nomor : 1429/MENKES/SK/XH/2006 tentang pedoman

penyelenggaraan kesehatan lingkungan sekolah.

UKS adalah bentuk kegiatan yang holistik. Program ini tidak

menekankan pada permasalahan kuratif saja tetapi meliputi 3 aspek

pembinaan yaitu pendidikan, pelayanan dan lingkungan. Ketiga aspek

pembinaan ini disebut dengan Trias UKS. Sekolah melakukan pembinaan

melalui pendidikan dengan cara kegiatan intrakulikuler dan ekstrakurikuler.

Kegiatan intrakurikuler dilakukan dengan memberikan pemahaman kesehatan

kepada siswa pada jam pelajaran. Sedangkan kegiatan ektrakulikuler

dilakukan di luar jam pelajaran dan dapat berupa bentuk kegiatan seperti

palang merah remaja (PMR), kerja bakti sekolah dan praktik-praktik menanam

pohon. Sekolah memberikan pembinaan kesehatan melalui pelayanan

kesehatan. Kegiatannya berupa preventif, kuratif dan promotif seperti kartu
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menuju sehat (KMS), ruang UKS, poster promosi kesehatan dan imunisasi.

Pembinaan melalui lingkungan yaitu dengan membuat lingkungan sekolah

yang bersih dan sehat seperti pemilahan sampah, pembuatan  kompos dan

kebun sekolah.

Pelaksanaan program UKS mengacu pada undang-undang No. 23

tahun 1992, undang-undang No.20 tahun 2003 serta surat keputusan bersama

empat menteri yaitu menteri agama, menteri pendidikan nasional, menteri

kesehatan, menteri dalam negeri. Usaha kesehatan sekolah adalah bentuk

dari usaha kesehatan masyarakat yang dilaksanakan di sekolah dengan tujuan

untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik

dengan meningkatkan prilaku hidup bersih dan sehat dan derajat kesehatan

peserta didik maupun warga belajar serta menciptakan lingkungan yang

sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang

harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia

seutuhnya (TP UKS, 2007).

Usaha Kesehatan Sekolah adalah usaha kesehatan yang dijalankan

dan dikembangkan di sekolah-sekolah untuk meningkatkan kualitas kesehatan

siswa, guru dan karyawan. Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan UKS di

sekolah/madrasah oleh Direktorat Pendidikan Dasar Kemdikbud tahun 2012

bahwa usaha membina, mengembangkan, dan meningkatkan kemampuan

hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik dilaksanakan melalui

program pendidikan di sekolah/madrasah dengan berbagai kegiatan
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intrakurikuler dan ekstrakurikulernya, serta melalui usaha-usaha lain diluar

sekolah/madrasah yang dilakukan dalam rangka pembinaan dan

pemeliharaan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh Tim Pembina UKS

Pusat ternyata masih cukup banyak sekolah/madrasah yang belum

melaksanakan UKS secara baik dan benar, hal ini disebabkan karena

keterbatasan kemampuan pengelola UKS.

Agar pelaksanaan UKS yang ada di lembaga pendidikan/sekolah bisa

berjalan dengan baik maka perlu dikelola dengan baik pula. Kepala Sekolah

sebagai pengelola pendidikan di sekolah secara otomatis juga sebagai

Pengelola UKS atau sebagai Ketua Tim Pelaksana UKS di sekolah, maka harus

berusaha untuk selalu mengatasi berbagi kekurangan dan kelemahan dalam

pengelolaan UKS tersebut. Keberhasilan pelaksanaan UKS sangat dipengaruhi

oleh kemampuan kepala sekolah dalam mengelola UKS, artinya kepala

sekolah yang mumpuni dalam mengelola UKS maka pelaksaan UKS pasti akan

berjalan dengan baik.

Dalam pengelolaan dan pelaksanaan UKS di sekolah peran guru juga

tidak kalah penting, karena guru secara langsung sebagai seseorang yang

berperan mengajar, mendidik, melatih, membimbing, memotifasi dan menilai

kepada peserta didik, karena peserta akan selalu tunduk dan patuh terhadap

guru, sebagai pengganti orangtua dikala berada di sekolah.  Selain itu guru

juga menjadi sosok yang menjadi tauladan terhadap peserta didik, sehingga
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apa yang dilakukan guru juga akan ditiru oleh peserta didik, seperti pepatah

jawa (guru = digugu dan ditiru). Keteladanan guru dalam pelaksanaan UKS

antara lain, membuang sampah di tempatnya, tidak merokok dilingkungan

sekolah, selalu berpakaian rapi, rambut dipelihara dengan baik (bersih,

dipangkas, disisir rapi), dan berbagai bentuk keteladanan yang lain.

Dengan melihat uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa pengelola

UKS yang ada di sekolah terdiri dari Kepala sekolah dan Guru, sehingga dalam

penelitian ini difokuskan pada pengelolaan UKS yang dilakukan oleh mereka.

Berdasarkan hasil pengamatan dan observasi awal di SMPN 1

Ngadirojo Pacitan, bahwa pengelolaan UKS di sekolah ini sudah baik dimana

sekolah tersebut telah  menerapkan tiga program pokok UKS yakni

melaksanakan pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan

lingkungan sekolah sehat. Keberhasilan pengelolaan UKS pada sekolah ini

dapat terlihat yakni sekolah ini berhasil sebagai juara 2 dalam lomba

lingkungan sekolah sehat tingkat provinsi Jawa Timur tahun 2011.

Keberhasilan yang lain dapat dilihat pada perilaku peserta didik yang antara

lain tercermin dengan tidak adanya sampah yang berserakan, perilaku

guru/kepala sekolah yang tercermin dengan tidak adanya guru/kepala sekolah

yang merokok di lingkungan sekolah, sekolah/madrasah tersebut telah

menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) di sekolah/madrasah,

kerjasama dengan dinas kesehatan (puskesmas) berjalan baik yaitu berupa
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pemeriksaan berkala berupa pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan

mata, telinga, gigi dan lain-lain.

Akan tetapi dalam pengelolaan UKS di sekolah ini juga masih terdapat

beberapa kekurangan antara lain:

1. Ketidakhadiran peserta didik 50% akibat dari sakit.

2. Pengawasan terhadap warung sekolah atau kantin terhadap jenis

makanan, kebersihan dan kandungan gizinya masih lemah.

3. Belum dimasukkanya UKS sebagai ekstrakurikuler.

4. Belum ada pelaporan secara rutin kepada Tim Pembina UKS.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk membahas tentang

pengelolaan Usaha Kesehatan Sekolah di SMP Negeri 1 Ngadirojo Pacitan.

B. Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas maka masalah

dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana pengelolaan Usaha Kesehatan

Sekolah (UKS) di SMP Negeri 1 Ngadirojo Kabupaten Pacitan?” Dengan sub

fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan UKS di SMP Negeri 1 Ngadirojo Kabupaten

Pacitan?

2. Bagaimanakah pelaksanaan UKS di SMP Negeri 1 Ngadirojo Kabupaten

Pacitan?
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3. Bagaimanakah pengawasan dan penilaian UKS di SMP Negeri 1 Ngadirojo

Kabupaten Pacitan?

4. Bagaimanakah peran guru dalam pengelolaan UKS di SMP Negeri 1

Ngadirojo Kabupaten Pacitan?

5. Bagaimana peran peserta didik dalam mewujudkan UKS di SMP Negeri 1

Ngadirojo Kabupaten Pacitan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan:

1. Perencanaan UKS di SMP Negeri 1 Ngadirojo Kabupaten Pacitan.

2. Pelaksanaan UKS di SMP Negeri 1 Ngadirojo Kabupaten Pacitan.

3. Pengawasan dan penilaian UKS di SMP Negeri 1 Ngadirojo Kabupaten

Pacitan.

4. Peran guru dalam pengelolaan UKS di SMP Negeri 1 Ngadirojo Kabupaten

Pacitan?

5. Peran peserta didik dalam mewujudkan UKS di SMP Negeri 1 Ngadirojo

Kabupaten Pacitan?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

a. Mengembangkan keilmuan khususnya tentang pengelolaan Usaha

Kesehatan Sekolah (UKS), dan manajemen pendidikan.
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b. Sebagai bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut dalam merumuskan

teori.

2. Manfaat praktis

a. Sebagai acuan perbaikan pengelolaan UKS yang akan datang.

b. Sebagai bahan masukan bagi kepala sekolah dan guru dalam

pengelolaan UKS di sekolahnya masing-masing.

c. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi dinas instansi terkait

dalam merumuskan dan menentukan kebijakan, demi kelancaran

pelaksanaan UKS yang ada di suatu lembaga/sekolah.

E. Definisi Operasional Istilah

Agar penelitian ini dapat terarah sehingga mendapatkan hasil yang

sesuai  dengan apa yang diharapkan, maka perlu adanya definisi istilah.

1. Pengelolaan

Pengelolaan adalah suatu kegiatan merencanakan, mengorganisir,

menganggarkan dan melakukan pengawasan secara intensif.

2. Usaha Kesehatan Sekolah

Usaha Kesehatan Sekolah adalah suatu usaha pendidikan dan

pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di sekolah-sekolah, dengan

sasaran peserta didik dan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, yang

bertujuan meningkatkan derajat kesehatan siswa.


