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ABSTRAK 

Niswatin Ahmad, 2022: Manajemen Layanan Khusus Kesehatan Dalam 

Persiapan Pembelajaran Tatap Muka Era New Normal Di MTs Negeri 2 

Probolinggo.  

 

Kata Kunci: Manajemen Layanan Khusus, Pembelajaran Tatap Muka, Era New 

Normal 

 

 Situasi pandemi seperti ini menjaga kesehatan dan kekebalan tubuh sangat 

penting, dengan hidup sehat dan menjaga kebersihan merupakan salah satu opsi 

penting dalam keberlangsungan hidup. Tanpa terkecuali dilembaga pendidikan 

untuk senantiasa menjaga peserta didik, guru, maupun warga madrasah yang ada 

di dalamnya agar tetap nyaman, sehat, dan mematuhi protokol kesehatan sangat 

penting adanya layanan yang turut berperan dalam pemenuhan kebutuhan 

kesehatan. 

 

 Fokus penelitian yang diteliti diantaranya: 1) Perencanaan manajemen 

layanan khusus kesehatan dalam persiapan pembelajaran tatap muka di era new 

normal? 2) Pelaksanaan manajemen layanan khusus kesehatan dalam persiapan 

pembelajaran tatap muka di era new normal? 3) evaluasi manajemen layanan 

khusus kesehatan dalam persiapan pembelajaran tatap muka di era new normal?. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi manajemen layanan khusus kesehatan dalam persiapan pembelajaran 

tatap muka di era new normal di MTs Negeri 2 Probolinggo. 

  

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi 

kasus. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Untuk analisis data dimulai dari tahap pengumpulan data. 

Kondensasi data, penarikan data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan keabsahan 

data menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. 

  

 Adapun hasil dari penelitian ini diantaranya: 1) Perencanaan manajemen 

layanan khusus kesehatan dalam persiapan pembelajaran tatap muka era new 

normal meliputi analisis kebutuhan, penyusunan program, anggaran kebutuhan, 

pemantauan layanan kebutuhan yang dilakukan pembinaan oleh ketua satgas 

Covid-19 Kabupaten Probolinggo; 2) Pelaksanaan manajemen layanan khusus 

kesehatan dalam pembagian tugas melibatkan sumber daya manusia terkait  yaitu 

kepala madrasah, pendidik, ketua UKS, guru anggota UKS, petugas kebersihan, 

tim satgas MTsN 2 Probolinggo serta dalam pemenuhan protokol kesehatan selalu 

berkoordinasi dengan tim satgas Covid-19 dan Puskesmas Pajarakan; 3) Evaluasi 

manajemen layanan khusus kesehatan dalam persiapan pembelajaran tatap muka 

di era new normal meliputi evaluasi mingguan yakni pengontrolan sarana dan 

prasarana protokol kesehatan, evaluasi bulanan yakni penilaian kinerja dan 

pemantauan protokol kesehatan yang secara langsung dilakukan oleh tim satgas 

Covid-19 Kabupaten Probolinggo.  



 

ix 

 

DAFTAR ISI 

          

         Hal 

HALAMAN SAMPUL ................................................................................ i 

LEMBAR PERSETUJUAN ....................................................................... ii 

LEMBAR PENGESAHAN ......................................................................... iii 

MOTTO ...................................................................................................... iv 

PERSEMBAHAN ....................................................................................... v 

KATA PENGANTAR ................................................................................. vi 

ABSTRAK ................................................................................................... viii 

DAFTAR ISI ............................................................................................... ix 

DAFTAR TABEL ....................................................................................... xi 

DAFTAR GAMBAR ................................................................................... xii 

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................... xiii 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian ........................................................................ 1 

B. Fokus Penelitian ........................................................................... 11 

C. Tujuan Penelitian .......................................................................... 12 

D. Manfaat Penelitian ........................................................................ 13 

E. Definisi Istilah .............................................................................. 14 

F. Sistematika Pembahasan ............................................................... 16 

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN 

 

A. Kajian Terdahulu .......................................................................... 18 

B. Kajian Teori .................................................................................. 30 

BAB III METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .................................................... 67 

B. Lokasi Penelitian .......................................................................... 68 

C. Subyek Penelitian ......................................................................... 68 



 

x 

 

D. Teknik Pengumpulan Data ............................................................ 70 

E. Analisis Data ................................................................................ 75 

F. Keabsahan Data ............................................................................ 79 

G. Tahap-Tahap Penelitian ................................................................ 80 

 BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

 

A. Gambaran Obyek Penelitian .......................................................... 82 

B. Penyajian Data dan Analisis .......................................................... 86 

C. Pembahasan Temuan .................................................................... 125 

BAB V PENUTUP 

 

A. Kesimpulan................................................................................... 141 

B. Saran ............................................................................................ 142 

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................. 143 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

xi 

 

DAFTAR TABEL 

 

No     Uraian             Hal 

Tabel 2 .1 Penelitian Pendahuluan ......................................................................24 

Tabel 2.2 Orinalitas Penelitian ...........................................................................29 

Tabel 3 .1 Subyek Penelitian ..............................................................................69 

Tabel 4. 1 Sarana dan Prasarana UKS MTs Negeri 2 Probolinggo ......................85 

Tabel 4.2 Data Pemenuhan Kebutuhan Protokol Kesehatan................................96 

Tabel 4 .3 Anggaran Pemenuhan Protokol Kesehatan.........................................97 

Tabel 4 .4 Temuan Pembahasan ....................................................................... 124   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xii 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

No        Uraian            Hal 

Gambar 3. 1    Komponen Analisis Data Mode Interaktif ...................................76 

Gambar 4.1   Ruang UKS ..................................................................................82 

Gambar 4. 2   Tinjauan Pemenuhan Protokol Kesehatan ....................................92 

Dokumen 4. 3 Surat Edaran Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo…....103 

Gambar 4 .4   Pelaksanaan Vaksinasi Guru ...................................................... 106 

Gambar 4. 5   Pelaksanaan Vaksinasi Siswa ..................................................... 107 

Gambar 4 .6   Penyemprotan Disenfectan ......................................................... 110 

Gambar 4 .7 Cuci Tangan dan Pengecekan Suhu .............................................. 111 

Gambar 4 .8 Wastafel dan Sabun Cuci Tangan ................................................. 113 

Gambar 4. 9 Handsanitizer ............................................................................... 113 

Gambar 4 .10 Penerapan Psychal Distancing .................................................... 115 

Gambar 4 .11 Vaksinasi Guru Dosis 3 .............................................................. 116 

Gambar 4. 12 Kegiatan Evaluasi Mingguan ..................................................... 121 

Gambar 4. 13 Kegiatan Evaluasi Bulanan ........................................................ 122 

 

 

 

 

 



 

xiii 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

No.   Uraian 

1. Pernyataan Keaslian Penulisan  ............................................................ 148 

2. Matrik Penelitian ................................................................................. 149 

3. Surat Izin Penelitian ............................................................................. 151 

4. Surat Keterangan Selesai Penelitian ..................................................... 152 

5. Pedoman Kegiatan Penelitian ............................................................... 153 

6. Jurnal Penelitian .................................................................................. 156 

7. Struktur Organisasi MTs Negeri 2 Probolinggo .................................... 157 

8. Struktur UKS MTs Negeri 2 Probolinggo ............................................ 158 

9. Denah MTs Negeri 2 Probolinggo Lokal Selatan ................................. 159 

10. Denah MTs Negeri 2 Probolinggo Lokal Utara .................................... 160 

11. Biodata Penulis .................................................................................... 161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks penelitian 

Layanan khusus berfungsi untuk membantu dan memenuhi 

kebutuhan peserta didik, pengolahan mental dan pemeliharaan terhadap kondisi 

fisik peserta didik serta membantu proses belajar di sekolah. Usaha kesehatan 

sekolah sebagai upaya pendidikan layanan kesehatan serta pembinaan 

lingkungan sehat guna untuk menunjang proses pembelajaran dan pemenuhan 

kebutuhan kesehatan peserta didik serta mencapai tujuan pendidikan secara 

efektif dan efisien. 

Menurut Sugeng Kurniawan hakikat manajemen merupakan 

pengelolaan atau al-tadbir (pengaturan), kata ini yakni variasi dari kata 

dabbara (mengatur)
2
. Secara umum layanan khusus adalah wadah untuk 

membantu, mempermudah, memperlancar, dan memenuhi kebutuhan peserta 

didik dalam mengembangkan kemampuannya baik pada aspek bidang 

akademik maupun aspek sosial dan aspek lainnya dalam pendidikan. 

Adi Putra menyatakan bahwa manajemen layanan khusus ini pada 

dasarnya dibuat untuk mempermudah atau memperlancar pembelajaran, serta 

dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Pelayanan khusus 

diselenggarakan disekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan 

                                                             
2 Sugeng Kurniawan, Konsep Manajemen Pendidikan Islam Perspektif Al-Qur‟an dan Al-

Hadits: (Studi Perencanaan), ―Jurnal Nur El-Islam‖ Vol. 2 No. 2 Oktober 2015, 3. 



2 
 

 
 

proses pengajaran dalam rangka mencapai tujuan pendidikan di sekolah. 

Pendidikan di sekolah antara lain juga berusaha agar peserta didik senanatiasa 

berada dalam keadaan baik, yaitu baik disini menyangkut aspek jasmani 

maupun rohaninya.
3
 Layanan khusus memiliki dampak baik yang dirasakan 

oleh siswa yakni merasa terbantu dengan adanya layanan khusus tersebut, 

yaitu merasa diperhatikan karena disediakan fasilitas yang turut, membantu 

untuk memenuhi kebutuhannya dalam dukungan belajarnya. Oleh karena itu 

layanan khusus bagi peserta didik ini sangat dibutuhkan dalam lembaga 

pendidikan sehingga perlu manajemen atau pengelolaan layanan khusus bagi 

peserta didik yang baik di sekolah. 

Manajemen layanan khusus yaitu suatu proses pemberian layanan 

kebutuhan kepada peserta didik, pendidik dan warga sekolah untuk menunjang 

proses kegiatan pembelajaran supaya tujuan pendidikan bisa tercapai dengan 

mengembangkan manusia yang seutuhnya. 

Pelayanan yang diberikan kepada peserta didik setiap pihak yang 

terlibat dalam manajemen pelayanan khusus harus bekerja secara professional 

dan terampil. Itu artinya orang yang bekerja mempunyai ilmu dan kemampuan 

serta menguasai cara-carak husus dalam melakukan pekerjaannya, sehingga 

mempunyai kemudahan-kemudahan dan memberikan hasil memuaskan. Sifat 

profesional dan terampil dalam rangka pemenuhan pelayanan ini digambarkan 

dalam al-Quran surat Al-Isra ayat 84 yang berbunyi
4
: 

                                                             
3
Adi Putra, Layanan Khusus Peserta didik (Kesiswaan), “Jurnal of Islamic Education 

Management‖, Vol.2 No.2 (Desember 2016):2 
4 M. Saiyid Mahadhir, Profesionalisme Guru Dalam Pandangan Qs. Al-Isra‟: 84, ―Jurnal 

Tarbiyah Islamiyah‖, Vol.3 No.2 Edisi Desember 2018, 85-86. 
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ٌْدِّٰ َسِثْيًلاُقْل ُكلٌّ يَّْعَمُل َعلّّٰ َشاِكَلِرًۗ َفَزتُُّكْم َاْع  َُ َا ٌُ َلُم ِتَمْه   

Artinya:Katakanlah (Muhammad), ―Setiap orang berbuat sesuai dengan 

pembawaannya masing-masing.‖ Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa 

yang lebih benar jalannya. 

Ayat di atas dikemukakan bahwa setiap orang yang beramal dan 

berbuat sesuai kemampuannya. Dalam pandangan Al-Quran surat Al-Isra’ 

ayat 84, sebagaimana pendapat para mufassir diatas, memberikan isyarat yang 

mengarah adanya petunjuk bahwa suatu perbuatan atau pekerjaan, apapun 

jenis profesi yang disandang, hendaknya dilakukan dengan profesion. 

Pernyataan ini diambil menurut adanya pendapat mufasir yang memberikan 

penekanan terhadap makna kata„ala syakilatihi, kata tersebut bermakna 

bentuk, tabiat, jalan, tujuan, niat, agama, kebiasaan, akhlak dan 

madzhab.
5
Artinya, seseorang sudah seharusnya bekerja dengan penuh 

ketekunan dan memberikan seluruh keahliannya sesuai apa yang telah menjadi 

kewajiban dalam memberikan pelayanan terhadap peserta didik. Jika 

seseorang bekerja sesuai dengan kemampuannya maka akan melahirkan hal-

hal yang optimal dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama. 

Profesional kerja dalam lembaga pendidikan menjadi tuntutan 

kedudukan guru yang bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan 

nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Terkait dengan 

                                                             
5 M. Saiyid Mahadhir, Profesionalisme Guru Dalam Pandangan Qs. Al-Isra‟: 84, 89. 
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profesional guru di situasi pandemi
6
 tentunya menjadi tantangan tersendiri 

bagi seluruh elemen sekolah, yaitu dengan menciptakan pembelajaran yang 

aktif setelah melewati pembelajaran daring, kesehatan peserta didik menjadi 

prioritas, dan pemenuhan protokol kesehatan menjadi penunjang utama dalam 

pembelajaran tatap muka. 

Situasi seperti ini yang mana kehidupan masih harus beradaptasi 

dengan Covid-19 kekebalan dan kesehatan tubuh sangat penting untuk dijaga, 

begitu pula dengan lembaga pendidikan yang mana setiap inividunya harus 

tetap menjaga kesehatan dan mengikuti anjuran protokol dari pemerintah 

dengan memperhatikan sarana dan prasarana kebersihan dan kesehatan seperti 

menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun,  thermometer, tempat sampah 

organik dan anorganik, dan handsanitizer di setiap ruangan.
7
 Maka dari itu 

manajemen layanan khusus memliki peranan penting dalam berpartisipasi di 

suatu sekolah dengan efektif dan efisien, karena dalam hal ini sekolah tidak 

hanya memiliki tanggung jawab dan tugas untuk melaksanakan proses 

pembelajaran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi saja.  

Upaya pemenuhan kebutuhan kesehatan dapat dilakukan melalui 

program penunjang kesehatan yang ada di sekolah. Sekolah selain berfungsi 

sebagai tempat pembelajaran juga dapat menjadi ancaman penularan penyakit 

                                                             
 6

Jaimilah, Guru Profesional Di Era New Normal: Review Peluang dan Tantangan Dalam 

Pembelajaran Daring, ―Jurnal Pendidikan Dasar dan Pembelajaran‖, Vol.1 No.2, 2020. 242-

242.   
7
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, 

Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 

2020/2021. 
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jika tidak dikelola dengan baik. Layanan kesehatan berhak diberikan dalam 

pendidikan untuk menciptakan prestasi peserta didik, sesuai Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik  Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Ayat 1 Pasal 1 yang 

menyatakan: 

―Setiap Anak Usia Sekolah dan Remaja harus diberikan pelayanan 

kesehatan agar setiap Anak memiliki kemampuan berperilaku hidup 

bersih dan sehat, memiliki keterampilan hidup sehat, dan keterampilan 

sosial yang baik sehingga dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara 

harmonis dan optimal menjadi sumber daya manusia yang berkualitas‖ 

Layanan yang memberikan kebutuhan kesehatan adalah layanan yang 

dibentuk dalam sebuah wadah bernama usaha kesehatan sekolah (UKS). 

Pelaksanaan usaha kesehatan bagi peserta didikdi sekolah harus disesuaikan 

dengan kebutuhan kesehatan peserta didik secara holistik yaitu mencakup 

kebutuhan kesehatan fisik, psikologis, sosial dan spiritual.
8
 Karenas sekolah 

selain berfungsi sebagai tempat pembelajaran juga dapat menjadi ancaman 

penularan penyakit jika tidak dikelola dengan baik. 

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828/ MENKES/ 

SK/IX/ 2008, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) adalah upaya terpadu lintas 

program dan lintas sektor dalam rangka membantu, meningkatkan 

kemampuan hidup sehat yang selanjutnya membentuk perilaku hidup sehat 

anak usia sekolah yang berada di sekolah.
9
 Sekolah yang dimaksud meliputi 

berbagai jenjang dan jenis pendidikan. Dengan demikian sekolah sebagai 

tempat belajar tidak hanya perlu memiliki lingkungan yang bersih dan sehat 

                                                             
8  Anna Susana, Manajemen Kesehatan Peserta Didik Sekolah Dasar, ―Jurnal 

Administrasi Pendidikan‖ Vol. XXV No.1 April 2018, 73. 
9 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828 SK/IX Tentang UKS Tahun 2008 
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dalam mendukung proses belajar mengajar, namun diharapkan mampu 

membentuk siswa-siswa memiliki derajat kesehatan yang baik. 

New Normal merupakan kehidupan baru di mana masyarakat tetap 

melakukanberbagai aktivitas seperti biasa namun tetap menerapkan protokol 

kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah agar penyebaran Virus Covid 19 

dapat teratasi.
10

 Pembelajaran di era new normal yaitu sistem pembelajaran 

yang dibuka kembali setelah adanya peraturan dari Kementerian Pendidikan, 

akan tetapi dalam hal ini tetap mewajibkan mematuhi peraturan protokol 

kesehatan. Dalam hal ini pula sistem pembelajaran sedikit berbeda yaitu siswa 

yang pada awalnya mengikuti pembelajaran sesuai dengan jumlah siswa dan 

jam mata pelajaran yang sudah ditentukan, dalam era new normal ini lembaga 

pendidikan menerapkan sistem pembelajaran dengan berbagai macam supaya 

tetap menjaga penyebaran virus Covid 19. 

Dari permasalahan yang terjadi dengan diberlakunya sistem era new 

normal, sesuai dengan peraturan Kemendikbud pembelajaran tatap muka di 

era new normal tetap dilakukan dengan melihat kondisi daerah, yang mana 

dijelaskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Nakarim 

daerah yang berzona orange atau hijau di izinkan melakukan belajar mengajar 

tatap muka dengan senantiasa mengutamakan peraturan pemerintah mengenai 

pencegahan Covid-19. Prinsip dikeluarkannya kebijakan dalam dunia 

pendidikan di masa pandemi Covid-19 yaitu dengan memprioritaskan 

                                                             
10https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sidempuan/baca-artikel/13169/New-Normal-

di-Tengah-Pandemi-Covid-19.html, Diakses Pada 15 Juli 2020.  

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sidempuan/baca-artikel/13169/New-Normal-di-Tengah-Pandemi-Covid-19.html
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sidempuan/baca-artikel/13169/New-Normal-di-Tengah-Pandemi-Covid-19.html
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kesehatan dan keselamatan dari peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, 

keluarga, dan masyarakat.
11

 

Sesuai dengan instruksi Kementerian Agama No. 1 Tahun 2021 

tentang Gerakan Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan menjelaskan 

bahwa dalam penerapan protokol kesehatan dengan 5M yaitu memakai 

masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, menjaga jarak, 

menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi.
12

 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Probolinggo terus memenuhi 

kebutuhan layanan kesehatan untuk peserta didik dalam menunjang proses 

pembelajaran, tanpa terlebih dalam situasi saat ini yang mana protokol 

kesehatan menjadi penunjang utama sesuai dengan aturan pemerintah serta 

instruksi dari Kementerian Agama dalam proses pembelajaran tatap muka, 

seperti halnya penyediaan masker, tempat cuci tangan beserta sabun, 

penyemprotan disenfectan diseluruh ruangan, penyediaan handsanitizer serta 

thermogran. 

Berdasarkan observasi awal mengenai manajemen layanan khusus 

yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Bahwasanya 

manajemen layanan khusus di buat untuk mempermudah dalam proses 

pembelajaran, tanpa terkecuali layanan khusus kesehatan yang disebut Usaha 

                                                             
11 SIARAN PERS Nomor: 137/sipres/A6/VI/2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan 

Pembelajaran Pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru Di Masa Pandemi Covid-19: Satuan  

Pendidikan Di Zona Kuning, Oranye, Dan Merah Dilarang Melakukan  Pembelajaran Tatap Muka, 

15 Juni 2020. 
12 Peraturan Kementerian Agama No. 1 Tahun 2021 tentang Gerakan Sosialisasi 

Penerapan Protokol Kesehatan 
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Kesehatan Sekolah, hal ini UKS lebih dominan dalam pemenuhan kebutuhan 

protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, untuk menunjang proses 

pembelajaran dengan efektif dan efisien. Layanan kesehatan juga memberikan 

peran dalam membantu kesehatan baik jasmani dan rohani peserta didik 

terutama dalam situasi pandemi rasa aman dan kesehatan peserta didik 

menjadi prioritas.
13

 

Dari pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara awal 

peneliti kepada Bapak Aflakh, S.Pd selaku Ketua UKS:  

UKS termasuk layanan khusus yang berguna untuk mempermudah 

peserta didik dalam proses belajarnya, terlebih dalam kondisi saat ini 

UKS berperan dalam dunia pendidikan yang harus memperhatikan dan 

memberikan rasa nyaman, dan aman dari  jangkauan virus.Meringankan 

rasa khawatir orang tua siswa dalam proses belajar tatap muka. Dalam 

perencanaan pemenuhan kebutuhan kita juga melibatkan beberapa 

pihak terkait seperti, kepala madrasah, waka sapras, kepala tata usaha, 

bendahara, tim satgas covid madrasah, tim satgas covid Kabupaten 

Probolinggo serta Puskesmas Pajarakan guna terlaksananya penunjang 

pembelajaran dengan efektif dan efisien
14

. 

Dari hasil penelitian tentang manajemen layanan khusus oleh Jaleha 

bahwa manajemen layanan khusus kesehatan merupakan sebagai salah satu 

penunjang pembelajaran dalam upaya menanamkan prinsip hidup sehat.
15

 

Kemudian diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Nurochim dan Siti 

Ngaisaroh di masa pandemi ini UKS/M justru sebagai pusat pendidikan 

kesehatan dan termasuk dalam garda terdepan dalam mengatasi meluasnya 

wabah, sebab di UKS/M akan dikembangkan perilaku hidup bersih dan 

                                                             
13 Observasi di MTs Negeri 2 Probolinggo 10 Januari 2022. 
14 Aflakh, S.Pd, diwawancarai oleh penulis, MTs Negeri 2 Probolinggo 10 Januari 2022. 

  15 Jaleha, Implementasi Layanan Khusus Di MAN 2 Model Banjarmasin, (Skripsi, 

Universitas islam Negeri Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 2017) 
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sehat.
16

 Tujuan dari penelitian terdahulu ini yaitu untuk mengidentifikasi celah 

yang belum diteliti oleh peneliti sebelumnya, memperoleh informasi yang 

baru atau fenomena yang belum diteliti. 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Probolinggo merupakan salah satu 

lembaga pendidikan berada di Kabupaten Probolinggo. UKS Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 2 Probolinggo memiliki citra baik di masyarakat dengan 

memenuhi kebutuhan layanan kesehatan serta program-program yang suah 

dijalankan memenuhi kebutuhan dari peserta didik maupun warga sekolah 

lainnya. Manajemen layanan khusus juga harus diutamakan dalam memenuhi 

pelayanan pengajaran serta pembelajaran terlebih dalam kondisi yang seperti 

saat ini beradaptasi dengan Covid-19.Salah satu manajemen layanan khusus 

yang ikut berpartisipasi dalam mempersiapkan pembelajaran tatap muka 

eranew normal salah satunya yaitu layanan kesehatan (UKS/M).  

Dalam mempersiapkan pembelajaran di era new normal layanan 

kesehatan MTs Negeri 2 Probolinggo mempersiapkan sistem pembelajaran 

yang sedikit berbeda dengan sebelumnya yaitu dengan tetap menerapkan 

protokol kesehatan dengan ketat sesuai dengan ketetapan dari pemerintah dan 

peraturan Kementerian Agama menggunakan masker, seluruh kegiatan 

pembelajaran tatap muka sebelumnya sudah mendapat izin dari pemerintah 

setempat dan orang tua siswa, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun 

diluar kelas, memeriksa suhu sebelum masuk lingkungan sekolah, 

menyediakan handsanitizer disetiap ruangan, menghindari kerumunan serta 

                                                             
  16 Nurochim dan Siti Ngaisaroh, Program Usaha Kesehatan Sekolah Diantara Kenyataan 

dan Harapan, ―Jurnal Administrasi Pendidikan‖, Vol.28 No.2, 2018. 173. 
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menerapkan pshycal distancing. Pshycal distancing dalam hal ini yaitu 

mengatur jarak kursi siswa satu dengan yang lain. Untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang dicita-citakan terlebih di masa era new normal ini 

diutamakan pelayanan yang berkualitas memberikan pemenuhan dalam 

persiapan kelengkapan pembelajaran di era new normal. 

Sesuai dengan aturan penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa 

Covid-19: 

―Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga 

kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama 

dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Tumbuh kembang peserta 

didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam 

pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID-19.‖
17

 

Kesehatan merupakan salah satu kenikmatan yang tidak ada batasnya 

dalam menjalankan kehidupan, maka dari itu kesehatan sangat penting untuk 

diperhatikan terlebih dalam masa pandemi seperti ini. Hal itu tertuang dalam 

Hadis:
18

 

ٍَِما  ََاْلَفَزاُغِوْعَمَراِن َمْغُثٌُن ِفي َكِثيٌز ِمَه الىَّاِس ، الصِّحَُّح   

Artinya: Dari Ibnu Abbas, dia berkata: Nabi bersabda: ―Dua 

kenikmatan,kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, (yaitu) 

kesehatan dan waktu luang‖.(Hadis Riwayat Bukhori Muslim dan 

Abbas). 

Dari hadis diatas dijelaskan bahwa kesehatan merupakan salah satu 

anugrah atau kenikmatan yang benar-benar tidak bisa ditukar dengan apapun, 

                                                             
  

17
 Siaran Pers Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 210/Sipres/A6/VIII/  

Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran Di Masa Covid-19, Jakarta, Agustus 2020. 
18Diong Liong Akbar dan Budianto, Konsep Kesehatan dalam Al-Quran dan Hadis, 

―Jurnal Ilmu Al Qur’an dan Hadist‖, Volume 3, No.2. (2020). 161. 
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karena dalam hal ini kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam 

menjalani kehidupan sehari-haribaik dari segi fisik atau pikiran di mana 

kesehatan merupakan modal utama dalam melakukan aktifitas dalam 

menjalani kehidupan.
19

 

Mengingat pentingnya kesehatan dan kebersihan dimasa seperti ini 

terutamanya dilembaga pendidikan yang mana merupakan salah satu 

penunjang terlaksananya cita-cita setiap individu, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian di MTs Negeri 2 Probolinggo secara komprehensif 

terkait layanan khusus kesehatan dalam mempersiapkan pembelajaran tatap 

muka di era new normal. Dengan demikian judul dalam penelitian ini adalah: 

―Manajemen Layanan Khusus Kesehatan Dalam Persiapan Pembelajaran 

Tatap Muka Era New Normal Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 

Probolinggo‖. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan konteks penelitian yang sudah dipaparkan di atas, maka 

dirumuskan fokus penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanaan manajemen layanan khusus kesehatan dalam 

persiapan pembelajaran tatap muka era new normal di MTs Negeri 2 

Probolinggo? 

                                                             
19 Diong Liong Akbar dan Budianto, 161. 
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2. Bagaimana pelaksanaan manajemen layanan khusus kesehatan dalam 

persiapan pembelajaran tatap muka era new normal di MTsNegeri 2 

Probolinggo? 

3. Bagaimana evaluasi manajemen layanan khusus kesehatan dalam 

persiapan pembelajaran tatap muka era new normal di MTsNegeri 2 

Probolinggo? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah keseluruhan mengenai rumusan masalah 

yang sudah ditentukan dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian 

tentunya mengacu terhadap permasalahan-permasalahan yang telah 

dirumuskan sebelumnya
20

. Tujuan dari penelitian ini, diantaranya: 

1. Untuk mendeskripsikan perencanaan manajemen layanan khusus 

kesehatan dalam persiapan pembelajaran tatap muka era new normal di 

MTs Negeri 2 Probolinggo. 

2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan manajemen layanan khusus kesehatan 

dalam persiapan pembelajaran tatap muka era new normal di MTs Negeri 

2 Probolinggo. 

3. Untuk mendeskripsikan evaluasi manajemen layanan khusus kesehatan 

dalam persiapan pembelajaran tatap muka era new normal di MTs Negeri 

2 Probolinggo. 

 

                                                             
20Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: UIN KHAS JEMBER, 

2021), 45. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini berisi terkait kontribusi yang akan diberikan 

peneliti setelah melakukan penelitian. Kegunaan dari penelitian terdiri atas 

manfaat teoritis dan praktis, seperti kegunaan bagi peneliti, instansi dan 

masyarakat secara menyeluruh. Manfaat dari penelitian yang sudah dilakukan 

secara relevan sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan 

ilmu pengetahuan, khususnya dalam pembelajaran perkuliahan yang ada 

pada jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu 

Keguruan Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember.Dan juga 

menjadi bahan kajian selanjutnya terutama dalam penelitian manajemen 

layanan khusus UKS dalam persiapan pembelajaran tatap muka di era new 

normal 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Peneliti 

 Dapat memberikan tolak ukur dan wawasan pengetahuan peneliti 

mengenai manajemen layanan khusus (layanan kesehatan) dan 

memberikan informasi-informasi bagi peneliti lain yang sehubungan 

dengan manajemen layanan khusus kesehatan dalam mepersiapkan 

pembelajaran tatap muka di era new normal. 
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b. Bagi Sekolah 

Dapat memberikan wawasan, masukan, dan inovasi bagi lembaga 

pendidikan sebagai bahan inisiatif untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan khusus kesehatan di MTs Negeri 2 Probolinggo. 

c. Bagi Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember 

 Penelitian ini dapat digunakan sebagai kontribusi refrensi bagi seluruh 

civitas akademik dalam menambah literature dan untuk memperdalam 

wawasan pengetahuan mengenai manajemen layanan khusus kesehatan 

d. Bagi Masyarakat 

 Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi yang relevan 

kepada masyarakat terkait dengan layanan khusus kesehatan dalam 

persiapan pembelajaran tatap muka di era new normal. 

E. Definisi Istilah 

Definisi istilah berisikan mengenai pengertian dari istilah-istilah 

penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul 

penelitian.Tujuannya supaya tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna 

istilah yang ada.
21

 

Tujuan definisi istilah tidak lain untuk memudahkan pembaca dalam 

memahami penelitian secara menyeluruh terhadap maksud kandungan dan 

alur pembahasan bagi judul karya penelitian ini. Dalam penelitian ini terdapat 

beberapa istilah, diantaranya: 

                                                             
21Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 45-46. 
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1. Manajemen layanan khusus 

 Manajemen layanan khusus yang dimaksud dalam penelitian ini tidak 

terlepas dari perencanaan, implementasi serta evaluasi yang dilakukan oleh 

pelayanan di MTs Negeri 2 Probolinggo. Seperti yang diketahui bahwa 

manajemen layanan khusus ini memberikan pelayanan yang dapat pula 

menunjang proses pembelajaran di suatu lembaga pendidikan. Manajemen 

Layanan Khusus di Sekolah ditetapkan dan diorganisasikan untuk 

memudahkan atau memperlancar pembelajaran, serta dapat memenuhi 

kebutuhan khusus peserta didik di sekolah. Dalam penelitian ini 

manajemen pelayanan khusus diupayakan dapat memberikan pelayanan 

yang efektif dan efisien. 

2. Layanan kesehatan (UKS) 

 Unit Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) yang dimaksud dalam 

penelitian ini merupakan wadah yang berada di naungan lembaga 

pendidikan yang memberikan pelayanan kesehatan terhadap peserta didik, 

pendidik maupun warga sekolah lainnya. Dalam penelitian ini UKS/M 

dapat mengupayakan dalam membantu pencegahan Covid-19 dengan 

menerapkan protokol kesehatan. 

3. Pembelajaran tatap muka era new normal 

 Pembelajaran yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu setelah 

menghadapi pembelajaran daring (dalam jaringan) melalui teknologi. 

Dengan adanya peraturan mengenai new normal yang mana kehidupan 

baru beradaptasi dengan virus Covid-19 dari berbagai sektor mulai 
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kembali berjalan, salah satunya dibidang lembaga pendidikan. 

Pembelajaran tatap muka di situasi era new normal ini tetap mematuhi 

protokol kesehatan dan mengikuti peraturan pemerintah daerah berzona 

hijau atau orange boleh melakukan tatap muka dengan memenuhi 

persyaratan mendapat izin dari pemerintah daerah dan wilayah atau Kantor 

Kementerian Agama serta orang tua peserta didik  menyetujui putra atau 

putrinya melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.  

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan berisi yang tentang deskripsi alur skripsi 

dimulai dari pendahuluan hingga penutup. Adapun pembahasan sistematika 

yang dimaksud sebagai berikut: 

Bab satu pendahuluan yang berisi tentang konteks penelitian, fokus 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan 

sistematika pembahasan. Masalah yang diangkat dari manajemen layanan 

khusus kesehatan dalam persiapan pembelajaran tatap muka di era new 

normal di MTs Negeri 2 Probolinggo. 

Bab dua berisi kajian terdahulu dan kajian teori dengan penelitian 

yang dilakukan. Pada bab ini dicantumkan penelitian  enam kajian terdahulu 

diantaranya, penelitian skrripsi oleh Jaleha, Zhana Arum, Tera Mutafi’ah, Nur 

Sodik, Fatmawati, Adit Setyo Budi. Dalam penelititian ini peneliti 

menggunakan kajian terdahulu untuk memperoleh orisinalitas penelitian yang 

dilakukan serta landasan teori untuk memberikan pembahasan yang lebih 

kompleks yaitu teori Wildan Zulkarnain ―Manajemen Layanan Khusus Di 
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Sekolah‖, Rusdi Ananda dan Okta  Banuera ―Manejemen Sarana dan 

Prasarana Pendidikan‖. 

Bab tiga yang berisi metode yang akan dilakukan yaitu meliputi 

pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, tahap 

penelitian, analisis data, dan keabsahan data. 

Bab empat yang berisi tentang obyek penelitian yakni penyajian data 

yang terdiri dari pembahasan analisis data dan pembahasan temuan. Dari bab 

ini fokus masalah terjawab dengan menggunakan pendekatan sehingga 

melahirkan penemuan yang bermakna. 

Bab lima yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari peneliti. 

Pada bab ini juga dicantumkan hasil penelitian secara relevan.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Terdahulu 

Bagian ini menyajikan perbedaan dan persamaan penelitian yang 

diteliti oleh peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal demikian perlu 

dilakukan untuk menghindari pengulangan dan persamaan fokus yang telah 

diteliti. Dengan demikian pula akan diketahui dari sisi perbedaan antara 

penelitian oleh peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu sehingga akan 

memperoleh orisinalitas atau kebaruan.
22

 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, ada beberapa hasil penelitian 

terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, 

yaitu: 

1. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh J Jaleha, (2017) dengan judul 

Implementasi Manajemen Layanan Khusus Di MAN 2 Model 

Banjarmasin”
23

 Skripsi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. 

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1)implementasi menunjang 

proses dalam terlaksananya proses pembelajaran peserta didik dengan 

baik. (2)Melalui program perpustakaan seperti pengadaan koleksi buku, 

penambahan sarana dan prasarana serta layanan bahan pustaka, karena 

perpustakaan disini merupakan salah satu penunjang pendidikan yang 

                                                             
22

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan,  46. 
23Jaleha, Implementasi Manajemen Layanan Khusus Di MAN 2 Model Banjarmasin, 

(Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 2017) 
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memberikan pustaka atau refrensi kepada peserta didik. (3)Selain itu 

layanan kesehatan (UKS) sebagai salah satu penunjang pembelajaran 

dalam hal ini pula terdapat program upaya menanamkan prinsip hidup 

sehat sedini mungkin melalui pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan 

dan pembinaan lingkungan sekolah yang sehat. 

  Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian terdahulu berfokus 

pada dua layanan khusus yaitu Perpustakaan dan UKS, sedangkan peneliti 

mengacu pada fokus layanan khusus UKS. Persamaan dalam penelitian ini 

sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. 

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Zhana Arum Prastiwi, (2018) 

dengan judul “Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Bagi 

Peserta Didik Kelas XI SMAN 2 Bantul Sebagai Peraih Juara Lomba 

Sekolah Sehat Tingkat Nasional Tahun 2014”
24

 Skripsi Universitas Negeri 

Yogyakarta. 

Hasil skripsi yang dilakukan oleh Zhana Arum Prastiwi 

menunjukkan: (1)Pelayanan Kesehatan di SMA N 2 Bantul dilaksanakan 

secara komprehensif melalui indikator kegiatan peningkatan kesehatan, 

kegiatan pencegahan kesehatan, serta kegiatan penyembuhan dan 

pemeliharaan kesehatan. (2)Pembinaan lingkungan sekolah sehat 

dilaksanakan di SMAN 2 Bantul melalui indikator lingkungan fisik dan 

                                                             
24Zhana Arum Prastiwi, Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Bagi Peserta Didik 

Kelas XI SMAN 2 Bantul Sebagai Peraih Juara Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional Tahun 

2014, (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2018). 
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lingkungannon fisik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode survei dengan teknik pengumpulan data menggunakan angket. 

  Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama meneliti layanan 

khusus kesehatan (UKS), perbedaannya yaitu penelitian terdahulu 

menggunakan penelitian kuantitatif, sedangkan peneliti menggunakan 

penelitian kualitatif. 

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Tera Mutafi‟ah, (2016) dengan 

judul “Manajemen Layanan Khusus Peserta Didik Di SD Muhammadiyah 

Suronatan Yogyakarta”
25

 Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta. 

Hasil penelitian Tera Mutafi’ah menunjukkan: (1) Layanan khusus 

dan evaluasi bimbingan dan konseling di SD Muhammadiyah Suronatan 

Yogyakarta masih belum menunjukkan adanya rencana program yang 

disusun secara tertulis, namun kegiatan layanan bimbingan konseling tetap 

berjalan dengan dilakukan guru BK adalah pendataan peserta didik yang 

membutuhkan bimbingan. (2)Perencanaan dan pelaksanaan layanan 

kesehatan di SD Muhammadiyah Suronatan Yogyakarta sudah 

dilaksanakan dengan baik, dari segi layanan UKS sudah menerapkan 

TRIAS UKS dan evaluasi UKS dilakukan dengan melihat perubahan 

kepedulian peserta didik terhadap kesehatan, dan mengamati kegiatan 

UKS yang telah berjalan di sekolah.  

                                                             
25Tera Mutafi’ah, Manajemen Layanan Khusus Peserta Didik Di SD Muhammadiyah 

Suronatan Yogyakarta, (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2018). 
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  Perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian terdahulu berfokus 

pada dua manajemen layanan khusus yaitu bimbingan konseling dan UKS, 

sedangkan peneliti fokus pada layanan kesehatan (UKS). Persamaan dari 

penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. 

4. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nur Sodik, 2018 dengan judul 

“Strategi Layanan Kesehatan Siswa Berdasarkan Analisis SWOT Di SMP 

Negeri 10 Palembang”
26

 Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah 

Palembang. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Sodik menunjukkan: (1) 

Strategi layanan kesehatan siswa di SMP Negeri 10 Palembang dari segi 

pelayanan sudah dilaksanakan dengan baik dengan menunjukkan ketika 

ada siswa yang sakit langsung ditangani, dilayani dengan pengobatan 

sesuai dengan kedaan siswa, disuguhkan makan. (2)Faktor pendukung 

layanan kesehatan siswa di SMP Negeri 10 Palembang yang yaitu kepala 

sekolah, guru, pembina UKS, masyarakat dan pemerintah, dan dilatar 

belakangi faktor dana. 

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian terdahulu berfokus 

pada strategi layanan kesehatan siswa berdasarkan analisis SWOT, 

sedangkan judul peneliti berfokus pada persiapan pembelajaran siswa di 

era new normal. Persamaan dari penelitian ini sama-sama menggunakan 

penelitian kualitatif 

                                                             
26Nur Sodik, Strategi Layanan Kesehatan Siswa Berdasarkan Analisis SWOT Di SMP 

Negeri 10 Palembang, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang, 

2018). 
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5. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Fatmawati, dkk 2019 dengan judul 

“Penerapan Fungsi Manajemen Pada Program Usaha Kesehatan Sekolah 

Disekolah Menengah Pertama”
27

 Jurnal Penelitian Universitas Negeri 

Semarang.  

Hasil jurnal penelitian yang dilakukan Fatmawati menunjukkan: 

(1)Pengelolaan UKS diSMP Negeri 2 Windusari masih belum berjalan 

dengan baik jika   dibandingkan   dengan   sekolah   menengah pertama 

yang lain di Kecamatan Windusari. Hal ini   dapat   dilihat   dalam   

pengelolaan program UKS yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi program pokok UKS belum dilakukan sesuai dengan pedoman 

pelaksanaan UKS disekolah menengah. (2)Pengelolaan organisasi UKS 

belum terlaksana dengan baik karena belum ada pembagian tugas yang 

jelas sehingga kinerja petugas   atau penanggung   jawab belum efektif,. 

(3)Selain itu, minimnya dana untuk pelaksanaan UKS menjadi 

penghambat pelaksanaan program UKS. 

  Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian terdahulu berfokus 

pada fungsi dari UKS, sedangkan peneliti berfokus pada persiapan di era 

new normal. Persamaan dari penelitian ini sama-sama meneliti tentang 

UKS, dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

jenis studi kasus. 

                                                             
27Fatmawati,  at.el, Penerapan Fungsi Manajemen Pada Program Usaha Kesehatan 

Sekolah Di Ssekolah Menengah Pertama, (Jurnal Penelitian, Universitas Negeri Semarang, 

Semarang, 2019). 
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6. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Adit Setyo Budi, 2017 dengan judul 

“Pengaruh Manajemen UKS Terhadap Minat Siswa Dalam Kegiatan 

UKS”.
28

 Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang.   

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1)UKS di SD Muhammadiyah 

di Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang tidak ada pengaruh yang 

signifikan terhadap minat siswa dalam kegiatan UKS.Hal tersebut 

disebabkan oleh sumber daya manusia yang kurang memahami tentang 

UKS, kurangnya motivasi, serta perencanaan dan pengawasan yang 

kurang matang. (2)Tidak ada pengaruh siswa terhadap manajemen UKS. 

Seperti yang kita ketahui bahwa peran dan keterlibatan sumber daya 

manusia dalam lembaga pendidikan sangat penting, terlebih dalam layanan 

khusus kesehatan yang mana merupakan salah satu penunjang proses 

pembelajaran, peran siswa dalam UKS ini pula menjadi sangat efektif jika. 

Seperti contohnya menjadi dokter kecil dalam UKS tersebut. 

Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama meneliti layanan 

khusus kesehatan (UKS). Perbedaannya yaitu peneliti terdahulu 

menggunakan penelitian metode kuantitatif, sedangkan peneliti 

menggunakan kualitatif. 

 

 

                                                             
28Adit Setyo Budi, Pengaruh Manajemen UKS Terhadap Minat Siswa Dalam Kegiatan 

UKS, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang 2017). 
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Untuk memudahkan pembaca dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut: 

Tabel 2.1 

Perbedaan dan Persamaan 

Penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan 

 

No Nama, 

Judul, 

Tahun 

Hasil Penelitian Perbedaan Persamaan 

1 oleh J Jaleha, 

Implementasi 

Manajemen 

Layanan 

Khusus Di 

MAN 2 

Model 

Banjarmasin, 

2017 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan: 

(1)implementasi 

menunjang proses 

dalam 

terlaksananyaprosespe

mbelajaran peserta 

didik dengan baik. 

(2)Melalui program 

perpustakaan seperti 

pengadaan koleksi 

buku, penambahan 

sarana dan prasarana 

serta layanan bahan 

pustaka, karena 

perpustakaan disini 

merupakan salah satu 

penunjang pendidikan 

yang memberikan 

pustaka atau refrensi 

kepada peserta didik. 

(3)Selain itu layanan 

kesehatan (UKS) 

sebagai salah satu 

penunjang 

pembelajaran dalam 

hal ini pula terdapat 

programupaya 

menanamkan prinsip 

hidup sehat sedini 

mungkin melalui 

pendidikan kesehatan, 

pelayanan kesehatan 

Perbedaan 

dari 

penelitian ini 

yaitu terdapat 

pada fokus 

penlitian 

dengan fokus 

penelitian 

yang 

diangkat 

peneliti dan 

juga terdapat 

perbedaan 

fokus pada 

judul pada 

penelitian ini 

layanan 

perpustakaan 

dan UKS 

pada 

penelitian ini 

peneliti 

hanya 

mengacu 

pada satu 

jenis 

manajemen 

layanan 

khusus 

kesehatan 

(UKS). 

persamaan 

dari 

penelitian ini 

sama-sama 

menggunaka

n penelitian 

kualitatif dan 

sama-sama 

meneliti 

tentang 

manajemen 

layanan 

khusus 
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No Nama, 

Judul, 

Tahun 

Hasil Penelitian Perbedaan Persamaan 

dan pembinaan 

lingkungan sekolah 

yang sehat  

 2 Zhana Arum 

Prastiwi, 

―Pelaksanaan 

Usaha 

Kesehatan 

Sekolah 

(UKS) Bagi 

Peserta Didik 

Kelas XI 

SMAN 2 

Bantul 

Sebagai 

Peraih Juara 

Lomba 

Sekolah 

Sehat 

Tingkat 

Nasional 

Tahun 2014, 

2018 

Hasil skripsi 

menunjukkan: 

(1)Pelayanan 

Kesehatan di SMA N 

2 Bantul dilaksanakan 

secara komprehensif 

melalui indikator 

kegiatan 

peningkatankesehatan 

kegiatan pencegahan 

kesehatan, 

sertakegiatan 

penyembuhan dan 

pemeliharaan 

kesehatan 

2)Pembinaan 

lingkungansekolah 

sehat dilaksanakan di 

SMA N2 Bantul 

melalui indikator 

lingkungan fisik dan 

lingkungannon fisik. 

perbedaanny

a yaitu 

penelitian 

terdahulu 

menggunaka

n penelitian 

kuantitatif, 

sedangkan 

peneliti 

menggunaka

n penelitian 

kualitatif. 

 

Persamaan 

dari 

penelitian ini 

sama-sama 

meneliti 

tentang salah 

satu layanan 

khusus yang 

ada di 

sekolah yaitu 

jenis layanan 

kesehatan 

(UKS)  

3 Tera 

Mutafi’ah, 

Manajemen 

Layanan 

Khusus 

Peserta Didik 

Di SD 

Muhammadi

yah 

Suronatan 

Yogyakarta, 

2016 

Hasil penelitian Tera 

Mutafi’ah 

menunjukkan:(1)Laya

nan khusus dan 

evaluasi bimbingan 

dan konseling di SD 

Muhammadiyah 

Suronatan Yogyakarta 

masih belum 

menunjukkan adanya 

rencana program yang 

disusun secara 

tertulis, namun 

kegiatan layanan 

bimbingan konseling 

tetap berjalan dengan 

dilakukan guru BK 

adalah pendataan 

Perbedaan 

dari 

penelitian ini 

yaitu 

penelitian 

terdahulu 

berfokus 

pada dua 

manajemen 

layanan 

khusus yaitu 

Bimbingan 

Konseling 

dan UKS, 

sedangkan 

peneliti fokus 

pada layanan 

kesehatan 

Persamaan 

dari 

penelitian ini 

sama-sama 

menggunaka

n penelitian 

kualitatif  
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No Nama, 

Judul, 

Tahun 

Hasil Penelitian Perbedaan Persamaan 

peserta didik yang 

membutuhkan 

bimbingan. 

(2)Perencanaan dan 

pelaksanaan layanan 

kesehatan di SD 

Muhammadiyah 

Suronatan Yogyakarta 

sudah dilaksanakan 

dengan baik, dari segi 

Layanan UKS sudah 

menerapkan TRIAS 

UKS dan evaluasi 

UKS dilakukan 

dengan melihat 

perubahan kepedulian 

peserta didik terhadap 

kesehatan, dan 

mengamati kegiatan 

UKS yang telah 

berjalan di sekolah.  

(UKS). 

    

4 

Nur Sodik, 

Strategi 

Layanan 

Kesehatan 

Siswa 

Berdasarkan 

Analisis 

SWOT Di 

SMP Negeri 

10 

Palembang, 

2018 

Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Nur 

Sodik 

menunjukkan:(1)Strat

egi layanan kesehatan 

siswa di SMP Negeri 

10 Palembang dari 

segi pelayanan sudah 

dilaksanakan dengan 

baik dengan 

menunjukkan ketika 

ada siswa yang sakit 

langsung ditangani, 

dilayani dengan 

pengobatan sesuai 

dengan kedaan siswa, 

disuguhkan makan. 

(2)Faktor pendukung 

layanan kesehatan 

siswa di SMP Negeri 

10 Palembang yang 

yaitu kepala sekolah, 

Perbedaan 

dalam 

penelitian ini 

yaitu 

penelitian 

terdahulu 

berfokus 

pada Strategi 

Layanan 

Kesehatan 

Siswa 

Berdasarkan 

Analisis 

SWOT,sedan

gkan judul 

peneliti 

berfokus 

pada layanan 

kesehatan 

dalam 

mempersiapk

an 

Persamaan 

dari 

penelitian ini 

sama-sama 

menggunaka

n penelitian 

kualitatif  
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No Nama, 

Judul, 

Tahun 

Hasil Penelitian Perbedaan Persamaan 

guru, pembina UKS, 

masyarakat dan 

pemerintah, dan 

faktor penghambat 

dilatar belakangi oleh 

dana. 

 

pembelajaran 

siswa di era 

new normal. 

   5 Fatmawati, 

dkk,Penerapa

n Fungsi 

Manajemen 

Pada 

Program 

Usaha 

Kesehatan 

Sekolah 

Disekolah 

Menengah 

Pertama, 

2019 

Hasil jurnal 

penelitian yang 

dilakukan Fatmawati 

menunjukkan:(1)Peng

elolaan   UKS   di   

SMP   Negeri   2 

Windusari masih 

belum berjalan 

dengan baik jika   

dibandingkan   

dengan   sekolah   

menengah pertama 

yang lain di 

Kecamatan 

Windusari. Hal   ini   

dapat   dilihat   dalam   

pengelolaan program   

UKS   yang   meliputi   

perencanaan, 

pelaksanaan dan 

evaluasi program 

pokok UKS belum   

dilakukan   sesuai   

dengan   pedoman 

pelaksanaan   UKS   

di   sekolah   

menengah. 

(2)Pengelolaan 

organisasi UKS 

belum terlaksana 

dengan baik karena 

belum ada pembagian 

tugas yang   jelas   

sehingga   kinerja   

petugas   atau 

penanggung   jawab   

Perbedaan 

dalam 

penelitian ini 

yaitu 

penelitian 

terdahulu 

berfokus 

pada fungsi 

dari UKS, 

sedangkan 

peneliti 

berfokus 

pada 

persiapan di 

era new 

normal. 

persamaan 

dari 

penelitian ini 

sama-sama 

meneliti 

tentang UKS, 

dan sama-

sama 

menggunaka

n metode 

penelitian 

kualitatif 

dengan jenis 

studi kasus. 
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No Nama, 

Judul, 

Tahun 

Hasil Penelitian Perbedaan Persamaan 

belum   efektif.   

(3)Selain   itu, 

minimnya   dana   

untuk   pelaksanaan 

UKS menjadi   

penghambat   

pelaksanaan   

program UKS  

   6 Adit Setyo 

Budi, 

Pengaruh 

Manajemen 

UKS 

Terhadap 

Minat Siswa 

Dalam 

Kegiatan 

UKS, 2017 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan: 

(1)UKS di SD 

Muhammadiyah di 

Kecamatan 

Borobudur Kabupaten 

Magelang tidak ada 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

minat siswa dalam 

kegiatan UKS. Hhal 

tersebut disebabkan 

oleh sumber daya 

manusia yang kurang 

memahami tentang 

UKS. Kurangnya 

motivasi, serta 

perencanaan dan 

pengawasan yang 

kurang matang. 

(2)Tidak ada 

pengaruh siswa 

terhadap manajemen 

UKS Seperti yang 

kita ketahui bahwa 

peran dan keterlibatan 

sumber daya manusia 

dalam lembaga 

pendidikan sangat 

penting, terlebih 

dalam layanan khusus 

kesehatan yang mana 

merupakan salah satu 

penunjang proses 

pembelajaran, peran 

Perbedaan 

dalam 

penelitian 

yaitu 

penelitian 

terdahulu 

menggunaka

n penelitian 

kuantitatif, 

sedangkan 

peneliti 

menggunaka

n penelitian 

kualitatif. 

persamaan 

dalam 

penelitian ini 

sama-sama 

meneliti 

tentang 

manajemen 

layanan 

kesehatan 

(UKS) 

karena dalam 

hal ini UKS 

turut 

berperan 

dalam proses 

penunjang 

pembelajaran

. 
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No Nama, 

Judul, 

Tahun 

Hasil Penelitian Perbedaan Persamaan 

siswa dalam UKS ini 

pula menjadi sangat 

efekti. Seperti 

contohnya menjadi 

dokter kecil dalam 

UKS tersebut 

 

Tabel 2.2 

Orisinalitas Penelitian 

Nama Judul Fokus Penelitian Motede 

Penelitian 

Niswatin 

Ahmad 

Manajemen 

Layanan 

Khusus 

Kesehatan 

Dalam 

Persiapan 

Pembelajaran 

Tatap Muka 

Di Era New 

Normal Di 

Madrasah 

Tsanawiyah 

Negeri 2 

Probolinggo 

1. Bagaimana 

perencanaan 

manajemen layanan 

khusus kesehatan 

dalam persiapan 

pembelajaran tatap 

muka di Era new 

normal di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 2 

Probolinggo ? 

2. Bagaimana 

pelaksaaan 

manajemen layanan 

khusus kesehatan 

dalam persiapan 

pembelajaran tatap 

muka di Era new 

normal di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 2 

Probolinggo? 

3. Bagaimana evaluasi 

manajemen layanan 

khusus kesehatan 

dalam persiapan 

pembelajaran tatap 

muka di Era new 

normal di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 2 

Probolinggo? 

Metode penelitian 

yang digunakan 

pada penelitian 

ini, yakni metode 

penelitian 

kualitatif dengan 

jenis penelitian 

naratif, yang 

mana penelitian 

akan dilakukan 

secara langsung 

guna 

mendapatkan data 

yang diperlukan 

oleh peneliti. 
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B. Kajian teori 

1. Manajemen layanan khusus 

a. Pengertian manajemen layanan khusus 

Manajemen merupakan sekumpulan aktivitas perencanaan, 

pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan dan 

pemotivasian, komunikasi serta pengambilan keputusan yang 

dilakukan oleh setiap organisasi atau lembaga dengan tujuan untuk 

mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh 

organisasi atau lembaga yang akan menghasilkan suatu produk atau 

jasa secara efisien.
29

 

Dalam artian lebih luas, manajemen merupakan suatu proses 

pengaturan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh suatu 

organisasi atau lembaga melalui kerjasama setiap anggota untuk 

mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efesien. Terdapat 

beberapa unsur pokok yang membentuk kegiatan manajemen, 

diantaranya: unsur manusia (men), barang-barang (materials), mesin 

(machines), metode (methods), uang (money) dan pasar atau (market). 

Keenam unsur ini memiliki fungsi yang saling berinteraksi atau 

mempengaruhi satu sama lain dalam mencapai tujuan organisasi 

terutama proses pencapaian tujuan secara efektif dan efesien.
30

 

                                                             
29

Rusydi Ananda dan Oda Kinata Banurea, Manajemen Sarana dan Prasarana 

Pendidikan (Medan: CV. Widya Puspita, 2017), 3. 
30 Candra Wijaya dan Muhammad Rifa’i, Dasar- Dasar Manajemen (Mengoptimalkan 

Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efisien) (Medan: Perdana Publishing, 2016), 15-16. 
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Jadi dari beberapa pengertian diatas ditarik kesimpulan 

manajemen adalah sekumpulan aktivitas yang terdiri dari fungsi 

perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, evaluasi yang dilakukan 

oleh berbagai sumber daya manusia untuk mencapai tujuan dengan 

efektif dan efisien. 

Layanan merupakan aktivitas penemuhan kebutuhan kepada 

orang yang berkebutuhan. Manajemen layanan khusus merupakan 

salah satu dari subtansi eksistensi manajemen pendidikan.
31

Pelayanan 

khusus diselenggarakan disekolah dengan maksud untuk 

memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapaian 

tujuan pendidikan disekolah.
32

Tetapi secara   khusus   diberikan   oleh   

sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam 

melaksanakan proses belajar.  

Layanan khusus di sekolah adalah penataan semua sumber 

(manusia dan non-manusia) dalam rangka penyelenggaraan layanan 

secara khusus kepada peserta didik guna mencapai tujuan lembaga atau 

sekolah secara lebih optimal.
33

Jadi pengelolaan layanan khusus dengan 

baik akan memberikan dampak yang efektif bagi kebutuhan peserta 

didik dalam proses pembelajaran.  

                                                             
31 Wildan Zulkarnain, Manajamen Layanan Khusus Di Sekolah, (Jakarta: PT Bumi 

Askara, 2018) Cet. I, 4.  
32 Adi Putra, Manajemen Layanan Khusus Peserta Didik (Kesiswaan), Jurnal of Islamic 

Education Management, Vol. 2 No. 2, Desember 2016.  14. 
33Muhammad Rifa’I, Manajemen Peserta Didik, (Medan: CV Widya Puspita, 2018), 132. 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen layanan khusus 

merupakan substansi dalam manajemen pendidikan yang mengelola 

dan memberikan pelayanan kebutuhan terhadap peserta didik dalam 

proses penunjang pembelajarannya
34

 serta guna mencapai tujuan dari 

lembaga pendidikan tersebut secara lebih optimal, karena dalam hal ini 

untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab tersebut maka sekolah 

memerlukan suatu manajemen layanan khusus yang dapat mengatur 

segala kebutuhan peserta didiknya sehingga tujuan pendidikan tersebut 

dapat tercapai. 

Layanan khusus perlu di perkuat dalam pengelolaannya karena 

hal ini menyangkut aspek dalam proses pembelajaran peserta didik, 

karena pendidikan disekolah juga berupaya untuk menjadikan peserta 

didik yang senantiasa dalam keadaan baik yang menyangkut aspek 

jasmani maupun rohaniyahnya.
35

Dengan demikian peran manajemen 

sumber daya manusia dalam subtansi manajemen layanan khusus 

sangat penting dalam mencapai tujuan.  

Anak yang baru lahir membawa sifat keturunan dari orang 

tuanya, bakat dan minat setiap anak memiliki perbedaan satu sama lain 

dan dalam hal ini pula benih dari bakat dan minat perlu dikembangkan. 

Melalui pendidikan bakat dan minat anak perlu dibimbing dan 

dikembangkan, maka dari itu bakat dan minat dengan layanan khusus 

                                                             
34 Adi Putra, Manajemen Layanan Khusus Peserta Didik (Kesiswaan), Jurnal of Islamic 

Education Management.  2. 
35Wildan Zulkarnain, Manajemen Layanan Khusus Di Sekolah,  4. 
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erat kaitannya. Di dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa jiwa jasmani dan 

rohani perlu di bimbing, bakat dan minat anak yang sedari lahir tidak 

mengetahui segala hal perlu untuk diberikan penyaluran yang baik. 

Seperti firman Allah dalam Al-Qur’an Surat An-Nahl Ayat 78:
36

 

ََّجَعَل َلُكُم السَّْمَع  َُْن َشْيًـ اۙ  ُِْن ُامٍَِّّٰرُكْم َلا َذْعَلُم ًُ َاْخَزَجُكْم مِّْهْۢ ُتُط ََالّلّٰ
ََْن ََاْلَاْفِـ َدَج ۙ َلَعلَُّكْم َذْشُكُز ََاْلَاْتَصاَر   

Artinya: Dan Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian 

dalam keadaan tidak mengetahui segala apapun, dan dia 

memberi kalian pendengaran, penglihatan dan hati agar 

kalian bersyukur 

Ayat diatas dapat diketahui bahwa semua anggota jiwa dan 

jasmani perlu untuk di bimbing. Kebutuhan yang memenuhi dalam 

bakat minat yang dari lahir tidak mengetahui segala sesuatu perlu 

dikembangkan baik dari lingkungan keluarga, masyarakat dan 

pendidikan, secara tidak langsung lingkungan pendidikan merupakan 

layanan yang mampu menampung dan memberikan penyaluran yang 

sesuai dengan peserta bakat minat didik masing-masing. Maka dari itu 

pengembangan bakat minat seorang anak menjadi sebuah keharuan 

dalam pendidikan.
37

 

Kebutuhan peserta didik dalam mengembangkan dirinya juga 

sangat beragam, seperti disatu sisi para peserta didik ingin sukses 

dalam hal prestasi akademiknya, karena peserta didik memiliki daya 

                                                             
36 Silahuddin, Peran Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat dalam Pendidikan Islam: 

Pengembangan Bakat dan Minat Anak, “Jurnal Mudarrisina‖, Volume 7 Nomor 1 (Januari 

2017):4. 
37 Silahuddin, Peran Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat dalam Pendidikan Islam: 

Pengembangan Bakat dan Minat Anak:5. 
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dan potensi untuk berkembang dan siap pula untuk dikembangkan 

melalui layanan fasilitas yang disediakan sekolah
38

. Bahkan ada juga 

peserta didik yang ingin sukses dalam beberapa hal bidang akademik 

maupun non akademik yang sesuai dengan kemapuan dan kreativitas 

yang dimiliki setiap peserta didik. Karena selain berprestasi dalam hal 

akademik, peserta didik juga menyalurkan bakat dan minatnya melalui 

prestasi non akademik. Melalui layanan manajemen khusus yang 

didalamnya terdapat beberapa jenis untuk memenuhi kebutuhan 

peserta didik dalam menyalurkan bakat dan minat serta memberikan 

pengetahuan dalam hal lingkungannya.  

b. Ruang lingkup manajemen layanan khusus 

Seperti yang kita ketahui bahwa manajemen layanan khusus 

suatu proses pelayanan kebutuhan yang diberikan kepada peserta didik 

umumnya sama untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan 

pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien, akan tetapi proses 

pengelolaan dan pemanfaatannya yang berbeda. Oleh karena itu, dalam 

dunia pendidikan khususnya di lingkungan sekolah, kita tentunya harus 

mengetahui dan memahami layanan khusus apa yang terdapat di 

sekolah. Tujuan yang diinginkan tidak lain dan tidak bukan untuk 

menciptakan kondisi dan situasi pembelajaran yang nyaman dan 

menyenangkan bagi peserta didik, karena perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni yang berlangsung pesat pada masa 
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Al-Thariqah‖, Vol.1 No.2 Desember 2016, 150. 
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sekarang.
39

Jadi lembaga pendidikan menyediakan penyaluran bakat 

dan minat untuk menciptakan pendidikan yang nyaman. Dengan proses 

pembelajaran yang baik, maka pendidikan yang optimal juga akan 

tercipta dengan sendirinya. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2013 Tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus menyatakan bahwa 

ruang lingkup penyelenggaraan PLK (Pendidikan Layanan Khusus) 

meliputi jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal pada semua 

jenjang pendidikan.
40

 Jadi dalam hal demikian layanan khusus 

diselenggarakan di setiap jenjang pendidikan untuk mengutamakan 

kebutuhan dalam proses pembelajaran peserta didik.Bentuk jenis ruang 

lingkup manajemen khusus disekolah yaitu:  

a) Bimbingan dan konseling 

Secara etimologis kata bimbingan merupakan terjemahan 

dari bahasa inggris yaitu kata “ Guidance” berasal dari kata kerja 

“to guidance” yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, 

menuntun, ataupun membantu, sesuai dengan istilahnya, maka 

secara umum dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan. 

Sedangkan konseling adalah pemberian bantuan yang dilakukan 

melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (konselor) kepada 

                                                             
39

 E Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 

52. 
40  Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Layanan Khusus 
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individu yang sedang mengalami sesuatu masalah pada teratasinya 

masalah yang dihadapi.
41

 

Bimbingan dan konseling adalah suatu proses pemberian 

bantuan bimbingan, nasehat, atau anjuran untuk membantu 

konselor atau yang dibimbing untuk mencapai kesejahteraan 

hidupnya, penyesuaian diri dengan lingkungannya, kemandirian 

dari pemahaman dirinya, penerimaan dirinya sesuai dengan 

keadaan yang dihadapi. 

b) Perpustakaan 

Perpustakaan merupakan salah satu sarana penunjang 

dalam pendidikan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 

Tahun 2007 Tentang Perpustakaan menyebutkan bahwa 

perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya 

cetak, atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang 

baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan,penelitian, pelestarian, 

informasi, dan rekreasi para pemustaka
42

. 

Kehadiran perpustakaan ini tentunya memiliki layanan 

yang diberikankepada pengunjung perpustakaan.Pelayanan 

perpustakaan dapat dikatakan sebagai ujung tombak dalam jasa 

penyelenggaraan perpustakaan, karena bagian inilah yang pertama 

                                                             
41 Heni Syarifiana Nasution dan Abdillah, Bimbingan Konseling, (Medan: LPPPI, 2019), 

Cet.1, 1-5 
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berhubungan dengan masyarakat pengguna serta bagian yang 

paling sering digunakan pengguna perpustakaan. 

Dalam meningkatkan kualitas perpustakaan, tentunya 

perpustakaan mengadakan fasilitas yang menunjang perpustakaan 

seperti halnya, melakukan pengembangan dan, peningkatan 

kualitas pelayanan terhadap pengunjung, pengadaan, pemenuhan 

fasilitas, pengembangan koleksi buku. dengan adanya layanan 

pengembangan koleksi ini proses dalam memenuhi kebutuhan 

informasi para pengguna dengan cara seefisien dan seefektif
43

 serta 

dengan adanya pemenuhan layanan dapat memenuhi kebutuhan 

penunjang. 

c) Laboratorium 

Laboratorium yang sering disingkat ―lab‖, adalah tempat 

dilakukannya riset (penelitian) ilmiah, eksperimen (percobaan), 

pengukuran ataupun pelatihan ilmiah. Laboratorium adalah tempat 

praktik dan menguji suatu hal yang berkenaan dengan teori yang 

sedang dipelajari dan atau telah didapat atau dikuasainya.
44

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 sebagi 

pengganti PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan 

Nasional, bahwa laboratorium merupakan sarana prasarana yang 
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 Rusydi Ananda dan Oda Kinata Banurea, Manajemen Sarana dan Prasarana 

Pendidikan , 229. 
44 Rusydi Ananda dan Oda Kinata Banurea, Manajemen Sarana dan Prasarana 
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diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran
45

. Proses 

pembelajaran dalam laboratorium ini peserta didik berinteraksi 

dengan alat dan bahan khusus, memgembangkan sikap ilmiah 

dengan membuktikan dengan sendirinya. 

Seperti yang kita ketahui bahwa laboratorium dibagi dalam 

beberapa jenis, yaitu laboratorium IPA meliputi (fisika, kimia, 

biologi, laboratorium bahasa, dan laboratorium Komputer. 

d) Ekstrakurkuler 

Pengembangan potensi peserta didik menurut 

Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013, dapat diwujudkan melalui 

kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan salah satu kegiatan dalam 

program kurikuler
46

. Kegiatan ini merupakan program yang alokasi 

waktunya tidak ditetapkan dalam kurikulum.
47

 Kegiatan 

Ekstrakurikuler diselenggarakan dengan tujuan untuk 

mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, 

kerjasama,dan kemandirian peserta didik secara optimal dalam 

rangka mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional
48

. 

                                                             
45Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 sebagi pengganti PP No 19 Tahun 2005 

tentang Standar Pendidikan Nasional, Pasal 42 Ayat 2 
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47

Wildan Zulkarnain, Manajemen Layanan Khusus Di Sekolah, 54. 
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Jadi esktrakurikuler dalah kegiatan tambahan diluar struktur 

kurikulum yang terbentuk berdasarkan bakat dan minat peserta 

didik. Kegiatan ini dilaksanakan diluar jam mata pelajaran sebagai 

wahana pengembanga pribadi peserta didik melalui berbagai ragam 

aktivitas.  

e) Usaha kesehatan sekolah (UKS) 

Usaha kesehatan sekolah (UKS) adalah usaha untuk 

membina dan mengembangkan kebiasaan dan perilaku hidup sehat 

pada peserta didik usia sekolah yang dilakukan secara menyeluruh 

(komprehensif) dan terpadu (integrative)
49

. Untuk optimalisasi 

program UKS perlu ditingkatkan peran serta peserta didik sebagai 

subjek dan bukan hanya objek. Melalui UKS ini diharapkan 

mampu menanamkan sikap dan perilaku hidup sehat pada dirinya 

sendiri dan mampu menolong orang lain.
50

 

Jadi UKS ini menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di 

sekolah yang di praktikan kepada peserta didikatas dasar kesadaran 

sebagai hasil pembelajaran, sehingga secara mandiri 

mampumencegah penyakit, meningkatkan kesehatan,serta berperan 

aktif dalam mewujudkanngkungan sehat.Dengan demikian 

pengertian dari UKS dikenal pula dengan child to 
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childprogramme.
51

 Program dari peserta didik, oleh peserta didik, 

dan untuk peserta didik, dan untuk menciptakan peserta didik yang 

berkualitas. 

f) Kafeteria atau kantin 

Kantin atau kafetaria adalah suatu usaha (tempat) yang 

dilakukan sekolah untuk memberikan pelayanan kepada para siswa 

atau unsur sekolah lainnya yang membutuhkan makanan maupun 

minuman sehat sehingga kegiatan belajar mengajar di sekolah 

dapat mencapai tujuan secara maksimal. Kantin diperlukan di tiap 

sekolah agar kebutuhan peserta didik terhadap makanan yang 

bersih, bergizi dan higienis bagi peserta didik sehingga kesehatan 

peserta didik terjamin selama di sekolah.
52

 

Layanan khusus kantin dalam hal memberikan peran 

penting dalam peserta didik, yaitu menyediakan atau menjual 

makanan maupun minuman yang sehat, Makanan dan minuman 

yang tersedia harus terjamin kebersihan dan kesehatannya sehingga 

dapat mendukung prose belajar siswa disekolah
53

, dan disajikan 

tidak mengandung pengawet, pewarna, pengenyal, perasa, dan 

                                                             
51 Muhammad Rifa’I, Manajemen Peserta Didik, 154. 
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pemanis. Tidak hanya itu pengelolaan kantin juga perlu di 

perhatikan agar tetap bersih dan higenis. 

g) Koperasi sekolah 

Koperasi   berasal   dari   perkataan co   dan   operation, 

yang mengandung arti kerja sama untuk mencapi tujuan. Peran 

koperasi sekolah untuk siswa yaitu agar para siswa saling 

menghargai kesamaan derajat, gotong royong antar sesama, 

mengasah dekomrasi dan kreativitas, serta tumbuh jiwa setia 

kawan atau kekeluargaan
54

.  

Koperasi sekolah dirikan berdasarkan surat keputusan 

bersama antara Departemen Transmigrasi dan Koperasi dengan 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 16 Juli 1972 Nomor 

275/SKPTS/Mentranskop dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja, 

Transmigrasi, dan Koperasi Nomor 633/SKPTS/Men/1974. 

Menurut surat keputusann tersebut, koperasi sekolah adalah 

koperasi yang didirikan disekolah-sekolah yaitu SD, SMP, SMA, 

Madrasah dan Pesantren Jadi dalam hal demikian kehadiran 

koperasi sangat efektif dalam lembaga pendidikan yang melayani 

kebutuhan peserta didik dalam proses pembelajaran dan tidak 
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hanya itu koperasi juga mebentuk peserta didik mempunyai jiwa 

wirausaha
55

. 

h) Transportasi 

Transportasi sekolah berfungsi sebagai bagian dari layanan 

khusus dalam menunjang pembentukan kualitas pendidikan di 

sekolah.Transportasi sekolah menjadi alat bagi siswa untuk datang 

dan pergi ke sekolah tepat waktu.Hal yang menjadi fokus dalam 

keselamatan adalah bagaimana pihak pengelola mengidentifikasi 

risiko-risiko yang berkaitan dengan keselamatan seperti risiko dari 

sisi manusia, kendaraan,operasional, infrastruktur atau lingkungan, 

dan masyarakat
56

. Adanya layanan transpotasi sekolah dapat 

membantu peserta didik merasa aman, nyaman.Selain itu layanan 

transportasi sekolah ini juga digunakan dalam mengantarkan atau 

mengangkut peserta didik dalam kegiatan olimpiade, kokurikuler 

dan ektrakurikuler, seperti karya wisata, olahraga, musik, seni atau 

kegiatan belajat lainnya
57

. 
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i) Akselerasi 

Akselerasi berasal dari kata bahasa inggris acceleration 

yang berarti percepatan. Akselerasi adalah model pembelajaran 

yang menawarkan cara belajar yang lebih cepat atau dikenal 

dengan percepatan belajar.
58

 

Seperti yang kita ketahui setiap anak memiliki latar 

belakang yang berbeda-beda, baik dari segi sifat, kemampuan dan 

bakat kecerdasan.Dari perbedaan tersebut tentunya ada anak yang 

memiliki kemampuan dan bakat yang istimewa untuk 

dikembangkan, melalui pendidikan pengambangan tersebut bisa 

terealisasikan.
59

. Program excellent atau accelerasi adalah layanan 

khusus yang diberikan lembaga pendidikan kepada peserta didik 

yang mempunyai IQ diatas 130.Pendidik dalam hal ini membantu 

merealisasikan bakat atau kecerdasan istimewa yang dimiliki 

peserta didik dan dapat menyelesaikan lebih singkat dibanding 

teman-teman kelas regulernya. 

c. Fungsi Manajemen Layanan Khusus Kesehatan 

Pengelolaan layanan khusus kesehatan sekolah yang efektif 

diukur melalui usahanya dalam menjalankan fungsi-fungsi dalam 

manajemen yang meliputi keefektifan perencanaan, keefektifan 

                                                             
58 Mutia, Pembelajaran Akselerasi (Konsep Belajar Cepat Abad-XXI), “Jurnal Fitrah”,  
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pelaksanaan dan keefektifan pengevaluasian. Kedudukan kepala 

sekolah sebagai pemimpin merupakan posisi strategis dalam 

melaksanakan peranannya untuk membantu warga sekolah mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan, kepala sekolah diharapkan dapat menjadi 

agen pembaharuan memiliki efektivitas kepemimpinan yang sesuai 

dengan tuntutan dan harapan warga sekolah.
60

Jadi dalam hal ini kepala 

sekolah berperan penting dan akan berdampak baik terhadap layanan 

khusus yang ada dilembaga pendidikan. Fungsi dari manajemen 

layanan khusus meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. 

1) Perencanaan manajemen layanan khusus kesehatan (UKS) 

Perencanaan merupakan merupakan fungsi pertama yang 

dilakukan dalam manajemen.Perencanaan ini dilakukan untuk 

mengatur strategi untuk mencapai tujuan yang dinginkan, membuat 

kebijakan atau peraturan terkait dengan kegiatan yang harus 

dijalankan, tentunya dalam perencanaan ini menyangkut apa yang 

akan dilaksanakan, oleh siapa, dimana dan bagaimana 

dilaksanakannya
61

. Perencanaan ini penting dilakukan agar dalam 

pelaksanaan dapat berjalan secara optimal. 
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Perencanaan merupakan tindakan awal dalam aktivitas 

manajemen disetiap organiasi. Perencanaan merupakan salah satu 

fungsi manajemen, sehingga dengan demikian perencanaan 

merupakan salah satu syarat mutlak untuk melaksanakan 

menajemen dengan baik.
62

 Untuk membuat suatu perencanaan 

hendaknya dilakukan secara matang dengan tindakan-tindakan 

yang akan diambil, karena dengan hal ini perencanaan yang kita 

lakukan diharapkan hanya kecil kemungkinannya dalam 

mengalami resiko yang akan timbul. 

Perencanaan ini bagian penting dari sebuah kesuksesan, dan 

kesalahan dalam menentukan perencanaan pendidikan. Bahkan 

Allah memberikan arahan kepada setiap orang untuk mendesain 

sebuah rencana apa yang akan dilakukan dikemudian hari. 

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 18:
63

 

ََاذَُّقُا  ََْلَرْىُظْز َوْفٌس مَّا َقدََّمْد ِلَغٍدٍۚ   ًَ ٍَا الَِّذْيَه اَّٰمُىُا اذَُّقُا الّلّٰ يَّٰٰٓايُّ

َُْن ًَ َخِثْيٌز ِْۢتَما َذْعَمُل ًَ ِۗانَّ الّلّٰ  الّلّٰ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada 

Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa 

yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat): 

dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah 

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

                                                             
62
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Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa manusia dianjurkan 

untuk merencanakan segala sesuatu dalam kehidupannya. 

Hendaklah mengamati terhadap kebaikan dan keburukan apa yang 

telah ia rencanakan atau lakukan pada kesempatan sebelumnya. 

Hal ini dilakukan untuk kepentingan di hari esok. Maka dari itu 

dalam setiap kehidupan hendaknya senantiasa mengamati segala 

sesuatu yang sudah dilakukan pada kesempatan sebelumnya, 

karena kehidupan di dunia tentunya memberikan imbasan di 

kehidupan akhirat kelak. Di dalam dunia pendidikan pun perlu 

adanya perencanaan untuk pemenuhan bekal ilmu didunia maupun 

di akhirat, perencanaan menentukan aktivitas berikutnya. Tanpa 

adanya perencanaan yang matang aktivitas lainnya tidaklah akan 

berjalan dengan baik bahkan mungkin akan mengalami kendala, 

oleh karena itu amatilah dengan baik dalam perencanaan mungkin 

akan menemui kesuksesan yang memuaskan. Inilah salah satu 

konsep penting terkait perencanaan yang sudah di jelaskan dalam 

Al-Qur’an
64

 

Menurut Usman dalam Wildan Zulkarnain perencanaan 

manajemen layanan khusus pengambilan keputusan atau sejumlah 

alternatif mengenai sasaran dalam pemenuhan kebutuhan guna 

dilaksanakan dimasa yang akan datang dalam pencapaian tujuan 
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secara pemantauan dan penilaian atas hasil terlaksananya
65

. 

Perencanaan sering disebut jembatan yang menghubungkan 

kesenjangan atau jurang antara keadaan masa kini dan keadaan 

yang diharapkan terjadi pada masa yang akan datang. Dengan 

demikian, perencanaan yang baik memperhatikan sifat-sifat kondisi 

yang akan datang, di mana keputusan efektif dilaksanakan. 

Perencanaan layanan khusus kesehatan mempertimbangkan 

dan melaksanakan kebutuhan peserta didik dalam penunjang proses 

pembelajaran agar tetap optimal dan memberikan pelayanan 

kesehatan. Tidak hanya dalam proses pembelajaran dalam kelas, 

layanan kesehatan ini pula memberikan kebutuhan peserta didik 

dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan beserta 

lingkungannya. Proses perencanaan layanan khusus kesehatan 

merupakan upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang 

berkualitas, maka diperlukan upaya-upaya pemeliharaan dan 

peningkatan kesehatan secara terus menerus.
66

 

Ketidakjelasan indikator hasil dalam perencanaan 

berdampak pada kesulitan dalam menetapkan tingkat keberhasilan 

program. Tidak hanya dalam proses pembelajaran dalam kelas, 

layanan kesehatan ini pula memberikan kebutuhan peserta didik 
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dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan beserta 

lingkungannya.
67 

Dalam perencanaan layanan khusus kesehatan terdapat dua 

hal yang penting yaitu analisis kebutuhan dan program layanan 

khusus dalam pemenuhan kebutuhannya. 

a) Analisis kebutuhan manajemen layanan khusus UKS 

Setiap intitusi pendidikan, peserta didik merupakan 

komponen yang sentral pokok terciptanya kondisi sekolah yang 

baik.Peserta didik di sekolah dibimbing dan diarahkan kearah 

yang optimal guna terciptanya individu yang cerdas dan 

mandiri.Tentunya setiap pendidikan menginginkan proses 

pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien, lingkungan 

pendidikan yang terasa nyaman dari ancaman penyakit 

sehingga peserta didik tumbuh dan berkembang dengan optimal 

sebagai generasi penerus bangsa. Maka dalam hal ini agar 

pembelajaran dapat diserap dengan baik maka ada layanan 

pemenuhan yang memberikan kebutuhan dalam membangun 

kualitas kesehatan anak.
68

 

Kebutuhan peserta didik merupakan pemenuhan segala 

sesuatu dalam penunjang pencapaian proses pendidikan. 
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Mengingat sangatlah penting kebutuhan kesehatan bagi seluruh 

elemen sekolah turut memberikan kebutuhan terhadap 

kelangsungan pendidikan peserta didik. 

Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan layanan khusus 

kesehatan tentunya ada dana, anggaran, atau pembiayaan yang 

memenuhi dalam kebutuhan kesehatan peserta didik. Dana 

merupakan sumber daya yang secara langsung menunjang 

efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut 

menuntuk sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi pengelolaan dana dalam pemenuhan 

pendidikan.
69

 

Perencanaan analisis kebutuhan memerlukan data yang 

akurat dan lengkap sehingga semua perencanaan kebutuhan 

untuk masa yang akan datang dapat diantisipasi dalam rencana 

anggaran kebutuhan. Karena pembiyaan sangat menentukan 

ketercapaian pendidikan disekolah. Penyaluran dana dalam 

lembaga pendidikan yakni dana BOS, APBD, APBN 

Layanan kesehatan disekolah pada masa pandemi 

covid-19 sebagai penguatan manajemen sekolah merupakan 

usaha untuk membina dan meningkatkan kebiasaan dan 

perilaku hidup sehat pada anak didik yang dilakukan secara 
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menyeluruh dan terpadu melalui program pendidikan dan 

pelayanan kesehatan di sekolah, serta menciptakan lingkungan 

sehat, memberikan edukasi dan teladan hidup sehat terhadap 

keluarga, teman dan lingkungannya.
70

 Agar pembelajaran tetap 

berjalan dengan optimal layanan khusus pada hal ini 

memberikan layanan kebutuhan dengan menerapkan protokol 

kesehatan seperti menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, 

masker, handsanitizer disetiap ruangan, thermometer, cairan 

disenfektan, menjaga kerumunan serta menerapkan pshycal 

distancing tehadap kursi kelas peserta didik.  

b) Penyusunan program layanan khusus UKS 

Pendidikan juga merupakan proses untuk menanamkan 

budaya, salah satunya adalah budaya sehat. Budaya sehat dapat 

dikembangkan melalui kegiatan usaha kesehatan sekolah  

Kegiatan UKS yang efektif dilakukan dengan adanya 

komitmen bersama antara sekolah, orang tua, masyarakat, 

pembuat kebijakan atau program secara berkelanjutan dan 

berkesinambungan.
71

 

Penyusunan program adalah proses penetuan kegiatan-

kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam 
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jangka panjang dengan memperhatikan sumber-sumber yang 

dialokasikan setiap program. Dalam penyusunan program 

sumber daya manusia tetap beperan aktif agar dalam proses 

penyusunan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan 

dan mencapai tujuan dengan efektif dan efisien.
72

 Kepala 

sekolah, pembina UKS, pendidik, dan warga sekolah ujung 

tombak sumber daya manusia dalam proses penyusunan 

program tersebut. Kegiatan penyusunan ini bertujuan untuk 

menetapkan sasaran kebutuhan dalam jangka panjang. 

Untuk keberhasilan pengelolaan kesehatan peserta didik 

di sekolah diperlukan penyusunan program yang terperinci dan 

tentunya memperioritaskan kebutuhan peserta didik serta 

komitmen yang kuat dari setiap unsur yang terlibat, terutama 

dari pemerintah. Pemerintah menyediakan kebijakan-kebijakan 

dan legalitas yang mendasari penyelenggaraan upaya kesehatan 

peserta didik di sekolah.
73

 

Tentunya penyusunan program layanan kesehatan 

berjalan dengan efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta 

didik memperhatikan kegiatan penyusunan program yaitu: 

1. Program pendidikan kesehatan 

2. Program pelayanan kesehatan 
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3. Program pembinaan lingkungan sekolah sehat 

4. Program pembinaan lingkungan sekolah atau madrasah 

 sehat
74

 

2) Pelaksanaan layanan khusus UKS 

Peraturan Bersama 4 Menteri tahun 2014 tentang 

Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 

menjelaskan bahwa Pembinaan dan Pengembangan UKS adalah 

upaya pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu, 

sadar, berencana, terarah dan bertanggung jawab dalam 

menanamkan, menumbuhkan,mengembangkan dan membimbing 

untuk menghayati menyenangi dan melaksanakan prinsip   hidup   

sehat   dalam   kehidupan Sehari-hari.
75

 

Usaha kesehatan sekolah diselenggarakan dan dilaksanakan 

untuk meningkatkan kemampuan hidup sehatpeserta didik dalam 

lingkungan yang sehat sehingga peserta didik dapat belajar, 

tumbuh dan berkembang secara harmonis optimal serta menjadi 

sumber daya manusia yang berkualitas. 

Untuk mendukung terciptanya peserta didik yang sehat, 

sekolah dapat merealisasikan dengan mengaktifkan pelaksanaan 

program usaha kesehatan sekolah yang bertujuan untuk 
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meningkatkan   kesehatan   yang   optimal sehingga   dapat   

memaksimalkan   potensi dan prestasi anak untuk belajar. Peran 

UKS dalam hal ini adalahmemberdayakan siswa dan 

komunitassekolah agar membiasakan berperilakuhidup bersih dan 

sehat yang dapat mengurangi faktor risiko kejadiangangguan 

kesehatan.
76

 

Pelaksanaan layanan  kesehatan  ini tentunya tidak terlepas 

dari perencanaan sebagai tahap awal yang sudah ditentukan. Dalam 

pelaksanaan layanan UKS ini upaya pengembangan dan pemberian 

pendidikan layanan keshatan secara terpadu, terarah, 

menumbuhkan, serta melaksanakan prinsip hidup sehat dalam 

kehidupan sehari-hari.
77

 aspek penting yaitu pengaturan dalam 

pelaksanaan layanan khusus. Yang memenuhi dan menimbang 

kemungkinan terjadi resiko. Pelaksanaan pelayanan kesehatan 

lingkungan sekolah untuk menciptakan lembaga pendidikan yang 

dapat menunjang berlangsungnya proses pembelajaran. 

Dalam layanan khusus kesehatan perlunya untuk 

menerapkan PHBS (Perilaku Hidup Sehat Dan Bersih) karena 

PHBS merupakan salah satu upaya preventif terhadap pencegahan 

terhadap suatu penyakit atau masalah kesehatan. Lingkungan 

sekolah adalah bagian dari lingkungan yang menjadi wadah atau 
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tempat kegiatan pendidikan. Sekolah yang sehat secara lingkungan 

memimpin siswa untuk lebih sehat yang berprestasi lebih baik di 

sekolah dan fasilitas sekolah yang lebih besar berdampak pada 

pembelajaran dan prestasi siswa, upaya-upaya pelaksanaan UKS 

bertujuan mencapai kemampuan hidup sehat agar peserta didik 

dapat mengalami pertumbuhan dan perkembangan baik fisik 

maupunmental secara wajar.
78

 

Pelaksanaan UKS merupakan ujung tombak pemberdayaan 

dilingkungan sekolah dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan. 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di sekolah yang di praktikan oleh 

peserta didik atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, 

sehingga secara mandiri mampu mencegah penyakit, meningkatkan 

kesehatan, serta berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan 

sehat.s 

a) Pembagian tugas layanan khusus kesehatan 

Pembagian tugas dalam pelaksanaan layanan khusus ini 

untuk optimalisasi program UKS perlu ditingkatkan peran serta 

peserta didik sebagai subjek. Dengan UKS ini diharapkan 

mampu menanamkan sikap dan perilaku hidup sehat pada 

dirinya sendiri dan mampu menolong orang lain, Karena 

dengan adanya pembagian layanan kesehatan dapat membantu 
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pengetahuan kesehatan serta membantu individu dalam 

mengatasasi masalah kesehatan
79

 

Dalam pelaksanaan layanan kesehatan sekolah, 

hendaknya sekolah mengupayakan dana UKS untuk 

pembiayaan yang diperlukan agar masalah pembiayaan dalam 

pemberian pemenuhan layanan kesehatan tidak menghambat.
80

 

Pembagian tugas dalam pemenuhan layanan khusus 

kesehatan di masa pandemi seperti yaitu keterlibatan dari 

kepala sekolah, guru, tim satgas Covid-19 yang sudah 

terbentuk, tim perangkat kesehatan yang turut bekerja sama 

merupakan peran yang sangat penting dalam layanan 

pemenuhan kebutuhan kesehatan.  

3) Evaluasi manajemen layanan khusus kesehatan 

Evaluasi merupakan tolak ukur dari terlaksananya program 

yang dilaksanakan. Evaluasi ini adalah kegiatan akhir yang 

menjadi salah satu kunci penilaian keberhasilan dan kegagalan. 

Evaluasi merupakan penilaian kegiatan-kegiatansebagai 

pembanding dengan kinerja yang dihasilkan.
81
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Evaluasi dalam Al- Quran merupakan hal yang tidak bisa di 

lepaskan dari kehidupan manusia karena di setiap aspek 

kehidupannya di liputi dengan beragamaktivitas dan setiap 

aktivitasnya baik itu kegiatan individu ataupun kegiatan lainnya 

dengan tujuan memperbaiki kinerjanya agar lebih baik lagi. 

Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 284:
82

 

 

 َْ َْا َما ِفيْٰٓ َاْوُفِسُكْم َا ََِاْن ُذْثُد َََما ِفّ اْلَاْرِض ۗ  ِّٰخ  ًِ َما ِفّ السَّمُّٰ ِلّلّٰ

ًُ ۗ َفَيْغِفُز ًِ الّلّٰ ُُْي ُيَحاِسْثُكْم ِت ًُ  ُذْخُف ََالّلّٰ ََُيَعذُِّب َمْه يََّشاُۤء ۗ  ِلَمْه يََّشاُۤء 

 َعلّّٰ ُكلِّ َشْيٍء َقِدْيٌز

Artinya: Milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di 

bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau 

kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya (tentang 

perbuatan itu) bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki 

dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha kuasa atas 

segala sesuatu. 

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa dalam kehidupan 

sehari-hari tidak lepas dengan adanya evaluasi, evaluasi yang 

menjadi tolak ukur setiap kegiatan atau pekerjaan yang sudah 

dikerjakan dengan tujuan mengetahui dan memperbaiki dari 

keberhasilan dan kegagalan. Tidak ada hal apapun yang 

disembunyikan dengan harapan untuk menjadikan pedoman 

perbaikan selanjutnya, begitu pula dalam ruang lingkup pendidikan 

bahwa evaluasi itu tidak lain adalah suatu proses yang sangat 
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penting dalam pemenuhan pendidikan dalan menjadi tanggung 

jawab semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan. Dengan 

adanya evaluasi ini akan menjadi pedoman bagi pemimpin dalam 

menyusun program dan kegiatan organisasi untuk masa-masa 

selanjutnya.
83

 

Pelaksanaan evaluasi layanan khusus kesehatan oleh 

lembaga pendidikan guna untuk mencapai dan penilai optimalisasi 

dalam penemuhan kebutuhan peserta didik dalam penunjang proses 

pembelajaran.
84

 Dalam hal demikian pelaksanaan evaluasi 

dilakukan untuk memantau kekurangan dari layanan kebutuhan dan 

sarana serta prasarana layanan khusus. Jadi pemantauan Usaha 

kesehatan pada tatanan sekolah memiliki potensi dampak bagi 

peningkatan kesehatan melalui sebuah pelakasanaan evaluasi 

kesehatan sekolah. 

Dalam evaluasi ini dilakukan dalam pelaporan, yang mana 

kegiatan pelaporan ini menyampaikan secara tertulis segala 

kegiatan layanan yang telah dilakukan mencakup program 

pelaksanaan UKS. Tujuan dari pelaporan ini yaitu untuk 

mengetahui daya guna, hasil, dan tepat guna program serta 
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penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi waktu 

pelaksanaan layanan atau program.
85

 

Adanya evaluasi ini maka suatu proses kegiatan bisa dilihat 

dari taraf perkembangannya. Didalam evaluasi sangat diperlukan 

adanya langkah-langkah serta sasaran untuk mencapai kesuksesan 

dalam pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan secara menyeluruh 

dalam pendidikan. 

Dilakukannya evaluasi layanan kesehatan tentunya dengan 

menimbang dua aspek yang akan dilakukan yaitu pemantauan 

program layanan khusus dan penilaian kinerja program layanan 

khusus disekolah.  

a) Pemantauan program layanan khusus kesehatan 

Pemantauan program layanan khusus merupakan 

identifikasi program layanan khusus yang sudah dijalankan, 

karena dalam hal ini program layanan khusus dijalankan 

dengan mengutamakan tujuan pemenuhan kebutuhan peserta 

didik. Dalam pemantauan layanan UKS tentunya menjadi 

pedoman apabila kurangnyadukungan dan kerjasama dari pihak 

lain
86

. Pemantauan ini sebaiknya dilakukan dengan baik, 

melihat kekurangan sarana dan perasarana berfungsi dengan 
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baik dalam pemenuhannya guna mencapai kebutuhan peserta 

didik dalam proses penunjang pembelajaran dengan optimal.   

Dalam kegiatan ini melibatkan sumber daya guna dapat 

mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, 

mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang 

timbul dan akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini .
87

 

b) Penilaian kinerja layanan khusus kesehatan 

Penilaian kinerja merupakan kegiatan yang 

dilaksanakan secara sistematis dalam upaya untuk mengetahui 

keberhasilan dan keterlaksanaan suatu program yang biasanya 

dilakukan untuk kepentingan pengambilan keputusan dalam 

rangka menentukan kebijakan. Dalam penilaian ini bertujuan 

untuk mengetahui kendala-kendala dan pencapaian dari hasil 

kinerja. 

Penilaian kinerja layanan khusus kesehatan merupakan 

kunci dari keberhasilan layanan dalam pemenuhan apakah 

sudah terlaksana dengan baik atau tidak. Dalam penilaian 

kinerja ini dilakukan oleh kepala sekolah selaku tim ketua 

pelaksana UKS melakukan pemenuhan layanan kesehatan.
88
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Untuk dapat melakukan penilaian, hendaknya 

melakukan pengukuran atau pemantauan terlebih dahulu dari 

proses efektivitas strategi yang dijalankan untuk mencapai 

tujuan. Dari hasil kinerja strategi tersebut selanjutnya dilakukan 

penilaian kinerja, dengan tujuan untuk mengetahui hasil dari 

tingkat pencapaian pelaksanaan kinerja sumber daya manusia 

dalam pelaksanaan progam atau pemenuhan yang sudah di 

jalankan di dalam dunia pendidikan. 

Dengan adanya penilaian kinerja ini akan memberikan 

dampak yang positif dalam organinasi yakni, peninjauan 

kembali dilakukan untuk mengoreksi kompetensi kinerja 

sumber daya manusia dalam menentukan langkah-langkah yang 

diperlukan apabila ada kendala terhadap perencanaan dan 

pelaksanaan, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia 

yang sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat memberikan 

kinerja terbaiknya, terjalin komunikasi yang saling menghargai 

dalam pengambilan keputusan pihak-pihak,
89

 serta menjadikan 

tolak ukur dalam kinerja yang sudah dilaksanakan. 

Indikator dari penilaian merupakan keberhasilan 

pelaksanaan program UKS.Penilian kinerja ini tentunya juga 

untuk pemberdayaan layanan UKS yang perlu ditata dengan 
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melihat kekurangan dari program yang sudah dijalankan 

dengan mengacu pada undang-undang yang berlaku
90

. 

d. Manajemen Layanan Kesehatan  

Berdasarkan peraturan bersama Kemendikbud, Kemenkes, 

Kemenag, dan Kemendagri No. 6, 73,41,81 pasal 1 tahun 2014 tentang 

Pembinaan dan Pengembangan UKS/M bahwa Usaha Kesehatan 

Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat UKS/M adalah kegiatan 

yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada 

setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
91

Layanan kesehatan sekolah 

menjadi salah satu penunjang proses pembelajaran peserta didik, tidak 

hanya teruntuk peserta didik UKS juga memberikan pelayanan kepada 

pendidik, staf lembaga pendidikan dan warga sekolah. Jadi dalam hal 

ini manajemen layanan kesehatan adalah mengatur atau mengelola 

layanan kebutuhan untuk meningkatkan kesehatan serta kebersihan. 

Pendidikan yang diperoleh di sekolah diharapkan mampu 

mengubah perilaku siswa. Perilaku siswa terkait pendidikan kesehatan 

bertujuan mengubah perilaku yang tadinya tidak sehat menjadi sehat 

dan bertanggung jawab pada kesehatan diri siswa itusendiri.Pada 

dasamya kesehatan dapat dibedakan menjadi dua, jasmani dan rohani, 

                                                             
90 Nurochim, Siti Ngaisaroh Nurochim, Program Usaha Kesehatan Sekolah: Upaya 

Kolaboratif Dalam Kesehatan Anak, ― Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial‖, Vol.12 No.2 2020:480.  
91Peraturan bersama Kementerian pendidikan dan budaya, Kementeian Kesehatan, 

Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri No. 6, 73,41,81 pasal 1 tentang Pembinaan 

dan Pengembangan UKS/M, tahun 2014 
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di dunia pendidikan peserta didik sebagai pencetak generasi penerus 

bangsa kebutuhan jasmani dan rohani wajib untuk dipenuhi.
92

 

Usaha kesehatan sekolah merupakan ujung tombak 

pemberdayaan peserta didik dan masyarakat sekolah agar berperilaku 

hidup bersih dan sehat .Ada tiga program pokok UKS yang sering 

disebut Trias UKS, yaitu pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, 

dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. 

Manajemen layanan khusus kesehatan merupakan layanan 

dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan peserta didik. Sekolah sebagai 

satuan lembaga pendidikan yang bertugas dan bertanggung jawab 

melaksanakan proses pembelajaran, tidak hanya bertugas 

mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap saja, 

tetapi harus menjaga dan meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani 

peserta didik.
93

 

Melihat fakta yang terjadi saat ini layanan kesehatan berperan 

penting dalam penunjang pembelajaran tatap muka di era new normal 

yang mana kesehatan maupun kebersihan sangat penting ditingkatkan, 

terlebih dalam lembaga pendidikan. Layanan kesehatan berperan 

penting dalam penunjang terlaksananya persiapan pembelajaran tatap 

muka di era new normal dengan sarana dan prasana yang membantu 

                                                             
92 Indah Prasetyawati Tri Purnama Sari, Pendidikan Kesehatan Sekolah Sebagai Proses 

Perubahan Perilaku Siswa, ―Pendidikan Jasmani Indonesia‖,Volume 9 Nomor 2 2013:141  
93 E Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, 52. 
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dan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Serta dalam hal ini layanan 

kesehatan turut membantu dalam penyebaran rantai virus covid-19.  

 Ruang lingkup layanan kesehatan sebagai bagian yang utama, 

karena dalam pendidikan kesehatan tersebut mencakup kebersihan dan 

kesehatan pribadi yang bertujuan meningkatkan pengetahuan siswa 

mengenai masalah kebersihan pribadi, kesehatan keluarga dan 

kesehatan masyarakat, merubah sikap mental ke arah positif dengan 

mencintai kebersihan, berbuat dan mencintai perilaku hidup bersih dan 

sehat. Tujuan terakhir yaitu meningkatkan keterampilan hidup bersih 

dan sehat untuk dirinya sendiri, keluargadan masyarakat. 

e. Era New Normal 

Penyebaran virus Covid-19 penularannya sangat cepat dan sulit 

untuk di identifikasi karena virus ini mulai menyebar dalam inkubasi 

dalam waktu 14 hari. Gejala dari virus ini yakni demam, flu, batuk, 

serta hilangnya penciuman indra hidung. Hampir seluruh negara 

mengalami dampak pandemi ini, sehingga banyak negara yang 

menetapkan status lockdown guna untuk memutuskan mata rantai 

penyebaran COVID-19. Akibat dari kebijakan tersebut banyak sektor 

yang lumpuh, tidak terkecuali sektor pendidikan. Akibat pandemi ini 
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sekolah-sekolah ditutup, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk 

memutus mata rantai penyebaran COVID-19.
94

 

Indonesia sekarang ini memasuki masa New Normal atau 

kehidupan baru. Dilansir dari berita Kompassiana bahwa dari berbagai 

bidang sudah mulai kembali beraktivitas dengan semula, salah satunya 

yaitu lembaga pendidikan, dalam hal ini pembelajaran tatap muka 

dilakukan dengan tetap mengikuti arahan dari pemerintah maupun 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pemerintah Indonesia telah 

mengumumkan rencana untuk mengimplementasikan skenario new 

normal dengan mempertimbangkan studi epidemiologis dan kesiapan 

regional. 

Beberapa waktu terakhir ini muncul kebijakan baru yang 

disebut New Normal atau Normal Baru. New Normal ini ialah 

memberlakukannya kembali kegiatan atau aktivitas masyarakat 

umumnya, namun tetap dilaksanakannya dengan protokol kesehatan 

seperti menjaga jarak satu sama lain minimal satu meter, selalu rajin 

mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau dengan hand 

sanitizer, selalu menggunakan masker saat berpergian keluar rumah, 

dan dianjurkan untuk tetap diam dirumah saja untuk yang sakit. New 

Normal ini akan diberlakukan dalam setiap sektor dan dalam kegiatan 

                                                             
94 Hilna Putria, Luthfi Hamdani Maula dan Din Azwar Uswatun, Analisis Proses 

Pembelajaran Dalam Jaringan (DARING) Masa Pandemi Covid-19 Pada Guru Sekolah Dasar, 

―Jurnal Basicedu‖, Volume 4 Nomor 4 (2020): 863 
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umum dimasyarakat termasuk juga dalam sektor pendidikan.
95

Ketua 

Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku 

Adisasmita mengatakan, new normal adalah perubahan perilaku untuk 

tetap menjalankan aktivitas normal namun dengan ditambah 

menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan 

Covid-19.  

Dapat disimpulkan new normal adalah tatanan kehidupan baru 

atau perubahan perilaku dalam menjalankan segala aktivitas dengan 

normal, akan tetapi dalam hal ini tetap menerapkan protokol kesehatan 

dengan ketat sesuai yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti 

halnya yang kita ketahui memakai masker, mencuci tangan dengan air 

mengalir dan sabun, menjaga jarak, tidak berkerumun dan senantiasa 

menggunakan hand sanitizer guna mencegah penularan Covid-19. 

Era new normal ini guru, siswa dan juga orang tua harus bisa 

berkontribusi dalam memecahkan tantangan dari pemerintah dalam 

melaksanakan pembelajaran di era new normal, yang dimaksud 

tantangan dari pemerintah tersebut yaitu pihak lembaga pendidikan 

mematuhi arahan yang sudah ditetapkan dengan menyediakan layanan 

dan fasilitas kesehatan dalam menunjang pembelajaran. 

                                                             
95Sri Wahyuni Saepudin, et.al, Menganalisis Peran Guru Mengenai Kesiapan Kegiatan 

Pembelajaran Dalam Mengahadapi Masa New Normal di Sekolah Dasar, “Jurnal Persada”, Vol.3 

No.2 (Agustus 2020):106. 
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Pembelajaran tatap muka di era new normal adalah kehidupan 

pendidikan yang masih beradaptasi dengan Covid-19. Dalam 

pembelajaran tatap muka di era new normal ini sedikit berbeda dari 

sebelumnya, yang mana peserta didik dengan pendidik berinteraksi 

dalam segala kegiatan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti 

daerah lembaga pendidikan tersebut berzona hijau, yang mana zona 

hijau dikategorikan sebagai zona aman dari paparan Covid-19
96

, tetap 

memakai masker, jaga jarak, kursi siswa satu dengan yang lain 

menerapkan sistem phsycal distancing, tersedianya hand sanitizer di 

setiap ruangan, serta waktu dalam proses belajar mengajar sedikit 

dibatasi. 

 

 

 

                                                             
96 Siaran Pers Nomor: 137/sipres/A6/VI/2020, Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran 

pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Covid-19: Satuan Pendidikan di 

Zona Kuning, Oranye dan Merah Dilarang Melakukan Pembelajaran Tatap Muka. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang 

digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena 

yang tidak dapat diselesaikan menggunakan metode statistik. Dalam hal ini 

peneliti merupakan instrumen kunci, teknik yang digunakan dalam 

pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat 

induktif, dan hasil dari penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada 

makna dibandingkan dengan generalisasi.
97

 

Adapun jenis pendekatan penelitian yang akan digunakan pada 

penelitian ini studi kasus, menurut Robert K.Yin studi kasus adalah salah 

satu pendekatan penelitian ilmu-ilmu sosial dimana secara umum 

pendekatan tersebut lebih sesuai jika pokok pertanyaan suatu penelitian 

berkenaan dengan ―bagaimana dan mengapa‖. Pada metode studi 

kasus, peneliti fokus kepada desain dan pelaksanaan penelitian yaitu uraian 

dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, 

suatu kelompok atau organisasi.
98

  

                                                             
97 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2018), 9. 

  98 Robert K.Yin, Studi Kasus: Desain & Metode, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2001).1.  
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 Menurut analisis peneliti, alasan mengambil pendekatan ini 

Peneliti berupaya menelaah dan mempelajari secara mendalam data 

mengenai subyek diteliti, fenomena dan fakta organisasi melalui metode 

observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan tujuan untuk 

memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam, Analisis dan 

triangulasi data juga digunakan untuk menguji keabsahan data dan 

menemukan kebenaran objektif sesungguhnya. 

B. Lokasi Penelitian 

Pada lokasi penelitian dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 

Probolinggo. Yang dimana MTs Negeri 2 Probolinggo ini terletak di Jl. Raya 

Karanggeger NO.418 Desa Karanggeger Kecamatan Pajarakan Kabupaten 

Probolinggo. Lokasi tersebut dipilih dengan beberapa pertimbangan, 

diantaranya: 

1. MTs Negeri 2 Probolinggo berdekatan dengan MAN 2 Probolinggo 

dan Puskesmas Pajarakan 

2. MTs Negeri 2 Probolinggo berhasil mengelola manajemen layanan 

khusus kesehatan (UKS) sesuai dengan pemenuhan kebutuhan peserta 

didik di masa pandemi saat ini. 

C. Subyek Penelitian 

Pada tahapan ini, peneliti akan menentukan beberapa informan yakni 

orang-orang yang mampu memberikan informasi terkait situasi sosial yang 

ada di lokasi penelitian. Penentuan subyek penelitian yang dipilih oleh peneliti 
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merupakan orang-orang yang diyakini memahami tentang data-data informasi 

yang diperlukan oleh peneliti. Dalam subyek penelitian ini menggunakan 

teknik purposive. Purposive merupakan sumber data yang dipilih melalui 

pertimbangan serta tujuan tertentu. 

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dijadikan subyek pada 

penelitian ini, diantaranya:  

Tabel 3.1 

Subyek penelitian 

No Identitas Jabatan 

1 Mudakkir, S.Pd Kepala madrasah 

2 Abdus Salam Kepala Tata Usaha 

3 Akflah, S.Pd Ketua UKS 

4 Siti Nur Isrodiyah, S.Pd Guru anggota UKS 

5  Hasan, S.Ag Tim satgas Covid-19 MTsN 2 

Probolinggo 

6 Indah Susilowati Bendahara  

7 Okky Buyung 

Firmansyah, S. Pd 

Tenaga pendidik 

8. Sri Sunarti, S.Pd Tenaga pendidik 

9 Nunung Hidayat Petugas kebersihan 

10 Kania Candra Kirana Siswa 

11 Audrey Dwi A.H Siswa 
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D. Teknik Pengumpulan Data  

Untuk memilih dan menentukan data, peneliti juga harus 

memperhatikan dan menyesuaikan dengan jenis pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian yang akan dilaksanakan ini. Dalam hal ini dilakukan agar ada 

kesesuaian antara pendekatan dan teknik penelitian.  

Beberapa teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam 

peneliti, yaitu: 

1. Observasi 

Observasi merupakan suatu metode dalam mengimpun data yang 

dilakukan dengan langsung melakukan pengamatan serta pencatatan secara 

sistematis dalam lokasi penelitian. Dalam arti lain observasi adalah 

melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat 

dari dekat kegiatan yang dilakukan.
99

 Observasi yang dilakukan dalam 

penelitian ini yaitu peneliti terlibat langsung dalam lokasi penelitian 

sembari dengan mengamati fenomena-fenomena yang terjadi di kejadian. 

Dengan melakukan pengamatan secara langsung diharapkan mendapatkan 

data secara valid dan relevan terhadap fenomena yang akan diteliti. 

Pada penelitian ini dilakukan observasi dengan tujuan untuk 

memahami manajemen layanan UKS dalam persiapan pembelajaran tatap 

muka era new normal di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Probolinggo. 

                                                             
99Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatf dan R&D, 

(Bandung: Afabeta, 2018), 216. 
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Untuk mengetahui data dan informasi secara detail maka peneliti 

mengamati dengan segala tujuan yang bersangkutan. Adapun peristiwa 

yang peneliti amati meliputi pelaksanaan, dan evaluasi manajemen layanan 

khusus kesehatan dalam persiapan pembelajaran tatap muka era new 

normal di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Probolinggo. 

2. Wawancara 

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan peneliti yaitu 

wawancara. Wawancara merupakan suatu metode dalam penggalian data 

untuk mendapatkan informasi melalui tanya jawab secara langsung yang 

dilakukan oleh dua individu atau lebih sehingga dapat melahirkan 

konstruksi makna yang mendalam pada suatu topik tertentu.
100

 Percakapan 

tersebut dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu pewawancara atau yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara atau yang memberikan jawaban 

atas pertanyaan pewawancara tersebut. 

Adapun data atau informasi yang diperoleh peneliti dalam 

wawancara yang dilakukan pada penelitian ini, diantaranya: 

a) Perencanaan manajemen layanan khusus kesehatan dalam persiapan 

pembelajaran tatap muka era new normal. 

b) Pelaksanaan manajemen layanan khusus kesehatan dalam persiapan 

pembelajaran tatap muka era new normal. 

                                                             
100 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, 114. 
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c) Evaluasi manajemen layanan khusus kesehatan dalam persiapan 

pembelajaran tatap muka era new normal. 

  Untuk memudahkan pembaca indikator dari wawancara mengenai 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi manajemen layanan khusus 

kesehatan dalam persiapan pembelajaran tatap muka di era new normal 

terdapat pada lampiran. 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualiatif ini 

yaitu semi struktural yang mana dalam kegiatan wawancara peneliti tidak 

terpaku terhadap pertanyaan yang telah dibuat, akan tetapi terfokus pada 

subjek dan objek penelitian. 

Maka dari itu untuk memperoleh informasi terkait fokus yang 

sudah ditetapkan peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Sekolah 

MTs Negeri 2 Probolinggo, Ketua UKS, Guru Anggota, Tim Satgas Covid 

MTs Negeri 2, Probolinggo, petugas kebersihan, guru, peserta didik terkait 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan layanan dalam pemenuhan 

kebutuhan pembelajaran di era pandemi Covid-19, dan peneliti juga 

melakukan wawancara kepada bagian bendahara mengenai anggaran atau 

pembiayaan dalam pemenuhan kebutuhan protokol kesehatan.



74 
 

 
 

3. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data yang selanjutnya akan dilakukan peneliti 

adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu metode yang berupa 

pencatatan dari sumber-sumber informasi khusus atau tulisan, gambar atau 

karya-karya monumtal. Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan 

data pelengkap dari penggunaan metode observasi dan juga wawancara 

yang terdapat dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi 

dan juga wawancara akan lebih terpercaya (kredibel) jika didukung oleh 

dokumentasi.
101

 

Dalam hal dokumentasi ini data yang akan diperoleh dari 

pengumpulan data observasi berupa bukti dokumentasi tertulis seperti 

jurnal dan dokumentasi dari narasumber yang terkait dengan topik 

penelitian. Akan tetapi dokumen resmi tersebut perlu mendapatkan unsur 

obyektif karena akan bermanfaat untuk kelengkapan data peneliti, seperti 

dokumen asli dari profil Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Probolinggo, dan 

data yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

manajemen layanan khusus UKS. Beberapa dokumentasi yang diperoleh 

peneliti dilokasi penelitian diantaranya: 

a. Profil Usaha Kesehatan Madrasah yang berupa ruang UKS  

b. Foto tinjauan Satgas Covid Kabupaten Probolinggo 

                                                             
101Sugiyono, 240. 
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c. Foto pemenuhan protokol kesehatan yang berupa tempat cuci tangan 

beserta sabun cuci tangan, thermogran, penyemprotan disenfectan, 

handsanitizer, dan penerapan psychal distancing. 

d. Foto surat edaran dari Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo 

mengenai anjuran protokol kesehatan dilakukan dengan ketat, dan tidak 

melakukan bepergian jauh 

e. Foto pelaksanaan vaksinasi guru dan peserta didik  

f. Foto pengontrolan pemenuhan protokol kesehatan di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 2 Probolinggo. 

E. Analisis Data 

Analisis data merupakan bagian kegiatan yang dilakukan setelah 

proses dari teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi.  

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

dari teori Miles, Huberman dan Saldana yang terdiri dari empat komponen 

diantaranya, pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Yang mana dalam hal analisis data ini dilakukan 

pada saat kegiatan pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan 

data dalam waktu tertentu. Disaat melakukan wawancara, peneliti telah 

melakukan analisis terhadap jawaban yang diberikan oleh narasumber. Jika 

setelah dianalisis jawaban yang diberikan narasumber kurang memuaskan, 

kurang terpenuhi yang sesuai dengan fokus atau rumusan masalah maka 

peneliti melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu dan diperoleh data 
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yang dianggap kredibel.
102

 Berikut beberapa komponen analisis data model 

interaktif sesuai teori Miles, Huberman dan Saldana:  

 

 Data Collection   Data Dispay 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Gambar 3. 1 

Komponen Analisis Data Model Interaktif 

Sumber: Sugiyono
103

 

a. Pengumpulan Data (Data Colecction) 

Tahapan pengumpulan data merupakan tahap pertama dalam 

analisis data yang dilakukan melalui kegiatan observasi, wawancara dan 

dokumentasi dan rekaman untuk mencari informasi yang diperlukan.
104

 

Dari keseluruhan data dianalisis terutama tergantung dari keterampilan 

peneliti dalam mengintegrasi dan menginterpretasikan data. Hal ini karena 

data yang diperoleh juga dari angka yang membutuhkan penafsiran dari 

peneliti. 

                                                             
102

Sugiyono, 246. 
103 Sugiyono, Metode Penelitian, 247. 
104 Matthew B. Miles And A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, terj. Tjetjep 

Rohendi Rohini, (Jakarta: UI Press, 2014), 20. 

Data 

Condenssation 

Conclusions: 

Drawing/verifying 
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b. Kondensasi Data(Data Condensation) 

Tahadapan kondensasi data adalah suatu proses dari menyeleksi, 

memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, serta 

mentransformasikan data yang terdapat dalam catatan lapangan secara 

tertulis, dokumen-dokumen ataupun transkip wawancara.
105

 

a) Menyeleksi 

Di dalam tahap ini peneliti harus mampu memilih serta 

menentukan data mana saja yang penting dan tidak penting, yang mana 

dalam tahap ini peneliti hanya membatasi data berdasarkan rumusan 

masalah yang sudah ditentukan, yakni bagaimana perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi manajemen layanan khusus kesehatan dalam 

persiapan pembelajaran tatap muka di era new normal di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 2 Probolinggo. 

b) Memfokuskan 

Pada tahap ini peneliti hanya memfokuskan pada rumusan 

masalah penelitian. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap seleksi 

data.Seperti yang dikatakan dalam teori Miles dan Huberman 

bahwasanya memfokuskan adalah bentuk upaya dari sebelum 

menganalisis. Maka dari itu peneliti membatasi data berdasarkan 

rumusan masalah penelitian. 

                                                             
105Miles, Huberman dan Saldana, Qualitative Data Analysis (America: SAGE 

Publications, 2014), 12.  
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c) Mengabstraksikan 

Pada tahap ini melakukan kegiatan dalam rangka merangkum 

pertanyaan-pertanyaan yang harus di jaga sehingga selalu tetap berada 

di dalamnya. Dalam mengabstraksikan ini data yang terkumpul 

dianalisis, terlebih data yang berkaitan dengan kualitas dan kecukupan 

data.  

d) Menyederhanakan dan mentransformasikan 

Dalam tahap ini data dari hasil penelitian ditransformasikan 

dengan cara diseleksi dengan ringkasan secara singkat, dan nantinya 

data yang diperoleh tersebut digolongkan dan digolongkan dalam satu 

pola yang lebih lain dan lain sebagainya. 

c. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah temuan data di kondensasi, tahap berikutnya yaitu 

penyajian data. Di dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat 

dilakukan dalam bentuk uraian yang singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, flowcard dan sejenisnya. Melalui tahap ini , maka data akan 

terorganisasikan, tersusun rapi dalam pola hubungan, sehingga data 

tersebut akan semakin mudah untuk dipahami. Tahapan ini paling sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 

dengan teks yang bersifat naratif.
106

 

                                                             
106Sugiyono, 249. 
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d. Penarikan Simpulan dan Verifikasi (Conclusions: drawing/verifying) 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut teori Miles 

dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verivikasi.Kesimpulan 

dalam penelitian kualitatif adalah merupakan intisari dari temuan 

penelitian yang menggambarkan pendapat terakhir berdasarkan pada 

uraian sebelumnya yang diperoleh berdasarkan pemikiran deduktif dan 

induktif serta temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.Temuan 

data dapat berupa deskripsi atau gambaran dari suatu objek yang 

sebelumnya masih gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat 

berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.
107

 

F. Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi 

sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari beberapa teknik 

pengumpulan data yang telah ada.
108

 Dalam keabsahan data yang diperoleh 

peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 

Triangulasi sumber yakni peneliti untuk mendapatkan data dari sumber 

yang berbeda namun dengan teknik yang sama. Sedangkan triangulasi teknik 

yakni peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda guna 

untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.
109

 Peneliti menggunakan 

                                                             
107Sugiyono, Metode Penelitian, 340. 
108 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D , 126-127. 

 109 Sugiyono,  Metode Penelitian, 241. 
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observasi pastisipatif, wawancara yang mendalam serta dokumentasi untuk 

sumber data yang dapat menunjang dan menguatkan data yang di peroleh. 

G. Tahap-tahap Penelitian 

Tahapan penelitian ini merupakan rencana dalam menyusun langkah- 

langkah yang akan dilakukan peneliti, yang meliputi tahap pra lapangan, tahap 

kegiatan lapangan dan tahap analisis data. 

1. Tahap pra lapangan: 

a. Pada awal observasi dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2021 dengan 

kegiatan yang meliputi penentuan fokus penelitian, penyesuaian 

paradigma dengan teori serta ilmu, peninjauan dengan MTs Negeri 2 

Probolinggo. Ketika melakukan kegiatan ini peneliti diwajibkan untuk 

memakai masker dan mengikuti arahan protokol kesehatan. 

b. Selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2021 pengajuan judul kepada Dosen 

Pembimbing Akademik 

c. Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2021 dilaksanakan seminar proposal. 

2. Tahap kegiatan lapangan: 

a. Pada tanggal 04 Januari 2022 peeneliti silaturahmi dan mengantar surat 

penelitian. Ketika hendak memasuki madrasah peneliti diwajibkan 

memakai masker, cuci tangan pakai sabun, memakai hand sanitizer, dan 

menunjukkan sertifikat vaksin.  

b.  Pada tanggal 10 Januari 2022 - 03 Februari 2022 meliputi kegiatan 

pengumpulan data- data yang terkait dengan fokus penelitian yaitu 
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manajemen layanan khusus kesehatan madarasah dalam persiapan 

pembelajaran tatap muka era new normal di MTs Negeri 2 Probolinggo. 

3. Tahap analisis data: 

a. pada tanggal 15 Februari 2022 yaitu meliputi kegiatan mengolah dan 

menggolongkan data yang didapatkan melalui observasi, wawancara 

serta dokumentasi, setelah itu dilakukan penyajian data sesuai dengan 

konteks permasalahan yang diteliti. kemudian melakukan pengecekan 

keabsahan data dengan mengecek sumber data dan metode yang 

digunakan untuk memperoleh data sebagai data yang valid dan dapat 

dipertanggung jawabkan. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

  

 Dalam bab ini penulis akan menjelaskan dan menyajikan data terkait hasil 

temuan di lapangan yang terdiri dari (1) Gambaran obyek penelitian, yaitu profil 

profil Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 

Probolinggo, (2) Penyajian data dan analisis data di Madrasah Tsanawiyah Negeri 

2 Probolinggo yang meliputi: Perencanaan manajemen layanan khusus kesehatan 

dalam persiapan pembelajaran tatap muka era new normal, pelaksanaan 

manajemen layanan khusus kesehatan dalam persiapan pembelajaran tatap muka 

era new normal, serta evaluasi manajemen layanan khusus kesehatan dalam 

persiapan pembelajaran tatap muka era new normal, (3) Pembahasan temuan yang 

berupa gagasan peneliti terhadap keterkaitan kategori variabel penelitian serta 

penafsiran dan penjelasan data dari temuan di lapangan.  

A. Gambaran obyek penelitian 

Gambar 4. 1 

UKS MTs Negeri 2 Probolinggo 
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1) Profil UKS Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Probolinggo  

Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Probolinggo yang beralamat di Jl. 

Raya Pajarakan No.418, Area Sawah, Karanggeger, Kec. Pajarakan, 

Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67281 dan berada di koordinat Garis 

lintang: -7.7739 dan Garis bujur: 113.3623 yang berkembang semakin 

pesat berawal dari Madrasah Tsanawiyah Negeri Pajarakan kemudian 

beralih menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Probolinggo. Seiring 

dengan banyaknya dikenal masyarakat, MTs Negeri Probolinggo mulai 

mendirikan layanan khusus kesehatan (UKS). Usaha kesehatan 

sekolah/madrasah (UKS/M) merupakan usaha lintas terpadu program dan 

lintas sektor untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan selanjutnya 

terbentuk perilaku hidup sehat dan bersih bagi peserta didik serta warga 

sekolah. UKS MTs Negeri 2 Probolinggo yang berdiri pada tahun 2007 

merupakan layanan kesehatan yang bekerja sama dengan Puskesmas 

Pajarakan dengan luas 46m
2 

dan status tanah UKS milik madrasah, 

memiliki sarana prasana yang baik dalam memberikan kebutuhan maupun 

pelayanan peserta didik. UKS MTs Negeri 2 Probolinggo memiliki citra 

baik dari segi layanan, pemenuhan serta sesuai dengan visi dan misi..
110

 

 

 

 

                                                             
110 MTs Negeri 2 Probolinggo, ―Profil UKS Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 

Probolinggo‖, 10 Januari 2022. 
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a. Visi dan Misi  

1. Visi dan Misi UKS MTsN 2 Probolinggo 

a. Visi 

Membentuk karakter peserta didik, yang berbudaya hidup 

sehat, jasmani dan rohani. 

b. Misi 

1. Membina peserta didik memiliki budi pekerti yang peduli pada 

kesehatan diri dan lingkungannya. 

2. Melaksanakan pembelajaran dan pembiasaan kepada peserta 

didik agar memilki keterampilan dasar dalam bidang kesehatan 

diri dan kerbersihan lingkungan sekolah. 

3. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagai wahana 

pembelajaran nyata bagi peserta didik. 

4. Memberikan keterampilan kepada peserta didik agar memiliki 

kepedulian terhadap sesama dalam bidang kesehatan diri dan 

kebersihan lingkungan sekolah.
111
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Probolinggo‖, 10 Januari 2022 
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Tabel 4.1
112

 

Sarana dan Prasarana UKS MTs Negeri 2 Probolinggo 

  KONDISI  

KRITERIA SATUAN BAIK RUSAK 

RINGAN 

RUSAK 

BERAT 

JUMLAH 

BANGUNAN      

Luas 7x2    46m
2 

PERABOT      

Tempat tidur 2 set √   2 

Meja 3 buah √   3 

Kursi 3 buah √   3 

Kamar Mandi 1 buah √   1 

Ac 1 buah √   1 

PERLENGKA

PAN 

LAINNYA 

     

Buku catatan 

kesehatan 

peserta didik 

1 buah √   1 

Peralatan P3K 2 set √   2 

Tandu 1 set √   1 

Selimut 2 buah √   2 

Tensimeter 1 buah √   1 

Termometer 

badan 

2 buah √   2 

Termogran 2 buah √   2 

Handsanitizer 30 buah √   30 

Disenfectan 20 liter √   20 liter 

Sabun cuci 

tangan 

24 buah √   24 

Timbangan 

badan 

2 buah √   2 

Pengukur tinggi 

badan 

1 buah √   1 

Tempat sampah 1 buah √   1 

Tempat cuci 

tangan 

1 buah √   1 
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B. Penyajian Data dan Analisis 

Pada tahapan ini, peneliti akan menyajikan beberapa hasil penggalian 

data yang diperoleh selama melakukan penelitian terkait Manajemen Layanan 

Khusus Kesehatan Madrasah Dalam Persiapan Pembelajaran Tatap Muka Era 

New Normal Di MTs Negeri 2 Probolinggo. Berikut hasil data yang diperoleh, 

yang mana pada bagian ini sumber data yang diperoleh berasal dari observasi, 

wawancara serta dokumentasi, berikut akan diuraikan temuan data yang 

diperoleh dari lokasi penelitian. 

Berdasarkan hasil penelitian, maka akan diuraikan data- data yang 

terkait dengan Manajemen Layanan Khusus Kesehatan Madrasah Dalam 

Persiapan Pembelajaran Tatap Muka Era New Normal Di MTs Negeri 2 

Probolinggo, sesuai dengan fokus penelitian yang telah dirumuskan 

sebelumnya, yakni: (1) Manajemen Layanan Khusus Kesehatan Dalam 

Persiapan Pembelajaran Tatap Muka Era New Normal Di MTs Negeri 2 

Probolinggo, (2) Manajemen Layanan Khusus Kesehatan Dalam Persiapan 

Pembelajaran Tatap Muka Di Era New Normal MTs Negeri 2 Probolinggo, 

(3) Manajemen Layanan Khusus Kesehatan Dalam Persiapan Pembelajaran 

Tatap Muka Era New Normal Di MTs Negeri 2 Probolinggo. 

1. Perencanaan manajemen layanan khusus kesehatan dalam persiapan 

pembelajaran tatap muka era new normal 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, dalam 

perencanaan manajemen layanan khusus kesehatan madrasah dalam 
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persiapan pembelajaran tatap muka dilakukan secara matang sesuai 

dengan visi dan misi UKS yaitu membentuk karakter peserta didik yang 

berbudaya hidup sehat, jasmani dan rohani, serta misinya yaitu membina 

peserta didik memiliki budi pekerti yang peduli pada kesehatan diri dan 

lingkungannya dan sesuai dengan arahan dari pemerintah dan Kementerian 

Agama. Peneliti menemukan bahwa dalam perencanaan ini memerlukan 

beberapa tahapan supaya pembelajaran tatap muka berjalan dengan efektif 

dan efisien. Dengan adanya beberapa tahapan ini diharapkan dapat 

mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar lebih efektif. Salah satu yang 

harus direncanakan diawal yaitu dengan analisis kebutuhan yang menjadi 

penunjang pembelajaran tatap muka, serta melibatkan pantauan dari 

beberapa pihak seperti Bupati Probolinggo sebagai Ketua Satgas Covid 

Kabupaten Probolinggo, perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten 

Probolinggo, Kodim Kabupaten Probolinggo, serta dari puskesmas 

pajarakan. Sebelum adanya pandemi UKS MTs Negeri 2 Probolinggo 

sudah terjalin hubungan kerjasama dengan Puskesmas Pajarakan.
113

 

Disetiap jenjang pendidikan layanan khusus kesehatan ini 

merupakan salah satu pemenuhan peserta didik yang bertujuan untuk 

memberikan kebutuhan kesehatan, tentunya dalam setiap pendidikan tidak 

hanya memberikan bekal ilmu saja tetapi kenyamanan juga diberikan 

untuk melindungi dari ancaman penyakit.  
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a. Tujuan UKS  

Untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar 

peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat 

serta derajat kesehatan peserta didik dan menciptakan lingkungan yang 

sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang 

harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia 

seutuhnya.  

Tujuan UKS tersebut juga diungkapkan oleh guru anggota 

UKS: 

Tujuan dari UKS selain untuk memberikan penanganan siswa yang 

sakit, UKS juga memberikan peningkatan mutu pendidikan peserta 

didik dalam berprestasi belajar baik akademik non akademik. Karena 

didalam pendidikan tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan saja, 

akan tetapi juga memberikan pelayanan terhadap lingkungan peserta 

didik dari ancaman penyakit. Salah satu layanan yang membantu 

dalam hal tersebut yaitu UKS, UKS sesuai dengan tujuannya ini 

memberikan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat serta 

memberikan untuk memungkinkan pertumbuhan, perkembangan 

peserta didik.
114

 

Senada dengan pernyataan Bapak Mudakkir, S.Pd selaku 

Kepala Madrasah, yang mengatakan: 

UKS ini dibentuk untuk membantu dalam menunjang proses 

pembelajaran siswa, tidak hanya itu UKS juga memberikan 

pengetahuan dan layanan tentang lingkungan yang sehat. Untuk 

perencanaan kami sudah mempersiapkan jauh-jauh hari dengan selalu 

berkoordinasi dengan tim satgas serta Puskesmas Pajarakan yang 

tentunya dalam pemenuhan kebutuhan protokol kesehatan. Kami terus 

                                                             
114 Isrodiyah, diwawancari oleh penulis, MTs Negeri 2 Probolinggo, 18 Januari 2022 
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meng-update informasi-informasi mengenai protokol kesehatan dalam 

dunia pendidikan.
115

 

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa dalam 

perencanaan sudah di siapkan jauh-jauh hari dengan terus meng-update 

informasi-informasi protokol kesehatan dalam pendidikan dan selalu 

berkoordinasi dengan tim satgas serta Puskesmas Pajarakan. Sekolah 

sebagai tempat untuk meraih cita-cita dan meningkatkan mutu 

pendidikan setiap inividu, manajemen layanan khusus kesehatan 

(UKS) juga memiliki peran yang memberikan peningkatan perilaku 

hidup bersih serta memberikan lingkungan yang bersih dan nyaman 

dari ancaman penyakit.  

Perencanaan layanan khusus kesehatan madrasah merupakan 

komponen sangat penting yang harus terpenuhi kebutuhan peserta 

didik, terlebih juga dalam situasi pandemi seperti ini, yang mana 

ketersediaan kebutuhan dalam memenuhi proses pembelajaran peserta 

didik harus menunjang dengan mematuhi protokol kesehatan seperti 

menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, thermogran yang 

merupakan alat untuk mengecek suhu, menyediakan handsanitizer 

serta mencegah kerumunan. 

Dalam perencanaan sangat dibutuhkan adanya analisis 

kebutuhan, karena dalam hal itu dapat mengetahui dan memberikan 

kebutuhan yang menjadi penunjang dalam proses pembelajaran peserta 

                                                             
115 Mudakkir, S.Pd, diwawancarai oleh penulis, MTs Negeri 2 Probolinggo, 13 Januari 

2022. 
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didik. Karena dalam hal pendidikan peserta didik juga membutuhkan 

lingkungan yang nyaman, bersih, dan terjangkau dari penyakit.  

Sebagai data pendukung selain observasi peneliti juga 

melakukan wawancara mengenai perencanaan layanan khusus 

kesehatan dalam persiapan pembelajaran tatap muka. Untuk 

mengetahui bagaimana perencanaan manajemen layanan khusus 

kesehatan madrasah dalam persiapan pembelajaran tatap muka di era 

normal di MTs Negeri 2 Probolinggo,dapat dilihat dari hasil 

wawancara yang dilakukan bersama Ketua UKS MTs Negeri 2 

Probolinggo: 

Tentunya dalam perencanaan sangat dibutuhkan dengan adanya sebuah 

analisis kebutuhan, karena perencanaan ini sangat berhubungan dengan 

prioritas dalam pemenuhan kebutuhan peserta didik, sesuai dengan visi 

UKS yaitu membentuk karakter peserta didik yang berbudaya hidup 

sehat, jasmani dan rohani, serta misinya yaitu membina peserta didik 

memiliki budi pekerti yang peduli pada kesehatan diri dan 

lingkungannya. Dalam perencanaan UKS sendiri dilakukan setiap 

semester, dan untuk saat ini perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

UKS dalam pemenuhan kebutuhan peserta didik di masa pandemi 

dilakukan dalam setiap waktu karena sering terjadi perubahan sehingga 

kita harus selalu siap kapan saja, dalam menempuh pendidikan 

sekarang masih berdampingan dengan Virus Covid-19 yang mana 

kebutuhan terutama protokol kesehatan sangat dilakukan dan 

disediakan dengan ketat. Jadi kebutuhan dan kenyaman peserta didik 

menjadi prioritas
116
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Dari hasil penyataan wawancara dengan Ketua UKS diatas, 

dapat diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Hasan selaku 

Tim Satgas Covid-19 MTs Negeri 2 Probolinggo: 

Dalam perencanaan kami lakukan secara matang dan detail supaya 

sasaran yang ingin dituju tercapai dengan maksimal tentunya dengan 

melihat kebutuhan serta aturan yang sudah ditetapkan pemerintah 

bahwa dalam melakukan pembelajaran tatap muka kebutuhan protokol 

kesehatan dilakukan dengan ketat, terlebih juga UKS yang merupakan 

salah satu layanan yang memberikan kesehatan terhadap peserta didik 

maupun warga madrasah juga memiliki peran dalam perencanaan 

kebutuhan protokol kesehatan.
117

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa 

perencanaan layanan khusus kesehatan dalam hal persiapan dilakukan 

dengan detail dengan melihat kebutuhan dan sasaran yang ingin 

dicapai, karena dalam hal ini perencanaan sangat berhubungan dengan 

kebutuhan peserta didik yang menjadi penunjang dalam pembelajaran 

dan selalu bersedia dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam 

kebutuhan yang masih berdampingan dengan virus Covid-19. 

Perencanan manajemen UKS di MTs Negeri 2 Probolinggo 

dalam persiapan pembelajaran tatap muka tidak lepas dari tinjauan 

Satgas Covid, Dinas Kesehatan, Puskesmas Pajaraka serta 

Kementerian Agama Kabupaten probolinggo. 

 

 

 

 

                                                             
 117 Hasan, S.Ag diwawancarai oleh penulis, MTs Negeri 2 Probolinggo, 03 

Februari 2022 
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Gambar 4. 2 

Tinjauan Satgas Covid Kabupaten Probolinggo, Dinas Kesehatan Kabupaten 

Probolinggo, dan Ketua Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo 

 

  

 

 

Pada gambar diatas merupakan tinjauan, pantauan, dan 

pembinaan yang dilakukan oleh Bupati Probolinggo Puput Tantriana 

Sari selaku ketua satgas Covid 19, selaku Kementerian Agama 

Kabupaten Probolinggo, Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, dan 

Puskesmas Pajarakan Kabupaten Probolinggo pada tanggal 31 Maret 

2021 dalam perencanaan pembelajaran tatap muka di MTs Negeri 2 

Probolinggo. Dari hasil tinjauan tersebut UKS dalam hal pembelajaran 

tatap muka juga memberikan peran yang turut membantu dalam 

pembelajaran dalam memenuhi kebutuhan peserta didik. Dan dalam 

pantauan tersebut dilakukann secara berkala. Hal tersebut dikuatkan 

dari data wawancara dengan Kepala Madrasah: 

Dalam upaya perencanaan pembelajaran tatap muka di MTs Negeri 2 

Probolinggo tidak lepas dari tinjauan Bupati Kabupaten Probolinggo 

selaku Ketua Satgas Covid,dari Dinas Kesehatan, dan dari 

Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo. Dalam perencanaan ini 

pula sesuai dengan regulasi dan SKB 4 Menteri yang beberapa kali ada 

perubahan, disamping MTs Negeri 2 Probolinggo menerapkan atau 

membentuk tim Satgas Covid-19 yang dari unsur dari pihak Puskesmas 

untuk meninjau dan memantau dalam persiapan yang dilakukan 

utamanya protokol kesehatan seperti penyediaan tempat cuci tangan 

beserta sabun baik di depan gerbang maupun di dalam lingkungan 
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sekolah, penyediaan handsanitizer diseluruh sudut ruangan, 

pengecekan suhu sebelum masuk di dalam sekolah, penyemprotan 

disenfectan diseluruh ruangan dan mencegah kerumunan. Kemudian 

ada semacam pembinaan kepada warga Madrasah utamanya untuk 

guru-guru tentang bagaimana dalam perencanaan itu betul-betul 

program kesehatan, pantauan tersebut diakukan secara berkala. Seperti 

yang disampaikan dalam tinjauan tersebut bahwa manajemen. UKS 

turut memiliki peran dalam membantu pembelajaran tatap muka dalam 

mempersiapkan segala hal dengan tetap mematuhi protokol kesehatan 

yang sudah ditetapkan dari pemerintah maupun dari Kementerian 

Agama sendiri.
118

 

Senada dengan hal tersebut guru anggota UKS menuturkan 

bahwa dalam perencanaan pembelajaran tatap muka ada tinjauan dari 

Satgas Covid-19, Dinas Kesehatan, serta Kementerian Agama yang 

turun langsung untuk melihat perencanaan dalam pembelajaran tatap 

muka di MTs Negeri 2 Probolinggo:  

Dalam perencanaan tatap muka di MTs Negeri 2 Probolinggo ditinjau 

langsung oleh Bupati selaku Kepala Satgas Covid-19, Dinas 

Kesehatan, serta Kementerian Agama yang terjun langsung dalam 

melihat persiapan dan kebutuhan dalam pembelajaran tatap muka.
119

 

Dari hasil penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa 

perencanaan pembelajaran tatap muka di MTs Negeri 2 Probolinggo 

yang dilakukan secara matang sesuai dengan sasaran yang dituju, dan 

dalam hal ini tidak lepas dari pantauan dan tinjauan langsung dari 

Bupati Probolinggo, Ketua Kementerian Agama Kabupaten 

Probolinggo, Tim Puskesmas Pajarakan serta Dinas Kesehatan 

Kabupaten probolinggo untuk melihat persiapan dalam kebutuhan 

protokol kesehatan. 

                                                             
118

 Mudakkir, S.Pd, diwawancarai oleh penulis, MTs Negeri 2 Probolinggo 13 Januari 

2022 
119Siti Nur Isrodiyah, S.Pd, diwawancarai penulis, MTs Negeri 2 Probolinggo, 18 Januari 

2022 
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Adapun dalam memenuhi kebutuhan peserta didik dalam 

persiapan pembelajaran tatap muka tidak lepas dari aturan yang sudah 

ditetapkan pemerintah, karena dalam hal perencanaan manajemen 

layanan khusus kesehatan (UKS) ini juga berperan terhadap layanan 

kesehatan yang menjadi kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran 

tatap muka di masa pandemi seperti ini. 

Protokol kesehatan dimasa saat ini berperan penting dalam 

kehidupan, tanpa terkecuali pendidikan. Karena rasa aman dari 

pencegahan virus Covid-19 menjadi kebutuhan yang sangat penting 

bagi peserta didik, tidak lupa pula kesehatan dari tiap peserta didik 

menjadi prioritas. Layanan khusus kesehatan MTs Negeri 2 

Probolinggo memberikan kebutuhan di masa pandemi dengan 

mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan dari pemerintah.  

Seperti yang dituturkan oleh bapak Akflah selaku Ketua UKS 

MTs Negeri 2 Probolinggo: 

Dalam perencanaan kebutuhan peserta didik dalam pendidikan seperti 

yang kita ketahui seperti kebutuhan psikologis, jasmani dan rohani 

menjadi pemenuhan yang harus di penuhi, terlebih dalam situasi 

seperti ini rasa aman yang menjadi kebutuhan penting bagi peserta 

didik dalam pencegahan virus Covid-19, rasa khawatir dan was-was 

dari orang tua peserta didik juga menjadi kebutuhan yang harus 

dipenuhi, yaitu dengan tetap memberikan rasa aman bagi peserta didik 

dengan mematuhi dan memberikan fasilitas protokol kesehatan seperti 

di depan gerbang sekolah mencuci tangan dan memakai sabun dan 

dilakukan pengecekan suhu dengan thermogran yang sudah ditetapkan 

pemerintah maupun dari Kementerian Agama
120

 

                                                             
120 Afklah, diwawancarai oleh penulis, MTs Negeri 2 Probolinggo, 14 Januari 2022 
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Pemenuhan kebutuhan peserta didik juga tidak lepas dari 

pengarahan dan pembinaan Bupati Probolinggo selaku Ketua Satgas 

Covid-19. Hal tersebut dapat dikuatkan dengan hasil wawancara guru 

anggota UKS juga menambahkan: 

Pada tanggal 31 Maret 2021 ada tinjauan sekaligus pengarahan dari 

Bupati selaku Ketua Satgas Covid-19 mengenai kebutuhan-kebutuhan 

yang harus dipenuhi dalam pembelajaran tatap muka terutama fasilitas 

protokol kesehatan serta pembinaan kepada guru-guru mengenai 

kebutuhan pembelajaran tatap muka di masa pandemi
121

 

Berdasarkan hasil penjelasan pernyataan diatas, dapat diketahui 

bahwa dalam pemenuhan kebutuhan pembelajaran tatap muka di MTs 

Negeri 2 Probolinggo diakukan secara matang dengan tujuan yang 

sudah ditetapkan dengan melibatkan pihak-pihak dalam peninjauan 

pemenuhan kebutuhan ptotokol kesehatan. Selain itu Bupati 

Probolinggo juga memberikan pembinaan kepada guru-guru dalam 

kebutuhan protokol kesehatan untuk peserta didik maupun warga 

madrasah lainnya.  

 

 

 

 

                                                             
121 Siti Nur Isrodiyah, S.Pd, diwawancarai penulis, MTs Negeri 2 Probolinggo, 18  

Januari 2022 
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Berikut inventaris analisis kebutuhan dalam memenuhi 

kebutuhan peserta didik di masa pandemi 

Tabel 4.2  

DATA KEBUTUHAN PROTOKOL KESEHATAN 

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 PROBOLINGGO 

NO NAMA BARANG KEBUTUHAN JUMLAH 

1 Thermogan 2 buah 

2 Wastafel 24 buah 

3 Timba besar  4 buah 

4 Handsanitizer 5 liter 

5 briket stenlis, dan botol pump 500 

ml 

30 buah 

6 Sabun cuci tangan 28 buah 

7 Masker 4 box/tiap bulan 

8 Disenfectan  10 liter 

Pada Tabel tersebut merupakan analisis kebutuhan pemenuhan 

peserta didik dalam pembelajaran tatap muka, adapun sumber 

pembiayaan dalam kebutuhan protokol dalam persiapan pembelajaran 

tatap muka di MTs Negeri 2 Prorbolinggo yaitu dari dana DIPA 

(Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan dana dari Komite. 

Sebagai data pendukung dapat dilihat dari tabel 4.3 dan 

diperoleh juga berdasarkan hasil informasi wawancara dengan Kepala 

Madrasah: 

Pembiayaan dalam pemenuhan kebutuhan protokol kesehatan sesuai 

dengan kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah untuk peserta 

didik, guru maupun warga sekolah yaitu dari dana DIPA dan Komite
122
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Tabel 4.3  

LAPORAN ANGGARAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PROTOKOL 

KESEHATAN MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 PROBOLINGGO 

NO TAHUN BULAN NAMA 

BARANG 

JUMLAH 

BARANG 

DANA JUMLA

H DANA 

1 2020 Maret Wastafel 24 buah  150.000 3.600.000 

2 2020 Maret Timba 

Besar 

4 buah 100.000 4.000 

3 2020 Maret Thermogan 2 buah 1.25.000 2.50.000 

4 2020 Maret Masker 

sensi putih 

2 box/Tiap 

bulan 

30.000 60.000 

5 2020 Maret Masker 

medis 

2 box/ 

Tiap bulan 

40.000 80.000 

6 2020 Maret Sanitizer 5 liter x2 425.000x2 850.000 

7 2021 Juli Masker 

sensi putih 

2 box/Tiap 

bulan 

30.000 60.000 

8 2021 Juli Masker 

medis 

2 box/Tiap 

bulan 

40.000 60.000 

9 2021 Juli Disenfectan 10 liter 50.000/5 

liternya 

100.00 

10 2020  briket 

stenlis, dan 

botol pump 

500 ml 

30 buah 125.000 3.750.000 

11 2021 Agustus Sanitizer  5 liter x 2 425.000x2 850.000 

12 2021 Agustus Sabun cuci 

tangan 

28 16.000 448.000 

 

Pada tabel tersebut merupakan laporan pembiayaan dalam 

kebutuhan protokol kesehatan yang bersumber dari dana DIPA dan 

Komite, selain menganalisis kebutuhan apa saja yang diperlukan pihak 

sekolah selalu berkoordinasi dengan Puskesmas Pajarakan. Hal 

tersebut diperkuat hasil wawancara dengan Ibu Susilowati sebagai 

bendahara: 
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Dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pemenuhan kebutuhan 

protokol kesehatan dalam pembelajaran tatap muka kami dapatkan dari 

dana DIPA dan Komite, yang dimaksud dalam hal dan Komite itu 

ketika dana dari DIPA belum memenuhi dan mencukupi dalam 

pemenuhan kebutuhan protokol kesehatan disandingan dengan dana 

dari Komite
123

 

Sependapat pula dengan hasil wawancara diatas, pernyataan 

tersebut juga diisampaikan oleh Bapak Abdus Salam selaku Kepala 

Tata Usaha: 

Pemenuhan kebutuhan protokol kesehatan yang ada dimadrasah untuk 

peserta didik, guru dan warga madrasah dari dana DIPA dan Komite, 

dana dari Komite itu merupakan dana untuk mencukupi dan memenuhi 

ketika pemenuhan kebutuhan dari dana DIPA masih belum 

mencukupi
124

 

Untuk kebutuhan sabun cuci tangan, handsanitizer, dan cairan 

disenfectan pembeliannya dilakukan empat bulan sekali, dan masker 

satu bulan sekali. Hasil tersebut dikuatkan berdasarkan informasi 

wawancara dengan Ibu Indah Susilowati sebagai bendahara:  

Untuk pembelian kebutuhan sabun cuci tangan, handsanitizer dan 

cairan disefectan dilakukan empat bulan sekali, dan untuk masker satu 

bulan sekali dengan empat box masker yaitu dua box masker sensi 

putih dan dua box masker medis
125

 

Senada dengan hasil wawancara diatas, penyataan tersebut juga 

dikemukakan oleh Bapak Hasan: 

Memang benar untuk masker di MTs Negeri 2 Probolinggo dilakukan 

pemenuhanya satu bulan sekali seperti masker sensi putih dua box dan 

masker hijab dua box, untuk sabun cuci tangan, handsanitizer dan 

cairan disenfectan pembeliannya dilakukan empat bulan sekali dengan 

membeli isinya saja, karena diawal kami sudah membeli 

                                                             
123 Indah Susilowati, diwawancarai penulis, MTs Negeri 2 Probolinggo, 31 Januari 2022 
124 Abdus Salam, diwawancarai penulis,  MTs Negeri 2 Probolinggo, 10 Januari 2022 
125 Indah Susilowati, 31 Januari 2022 
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perlengkapanya seperti tempat cuci tangan, handsanitizer dan tangki 

disenfectan. Jadi hanya membeli isinya saja
126

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai pemenuhan 

protokol kesehatan, keberadaan masker disediakan untuk peserta didik, 

guru dan warga madrasah ketika lupa memakai masker, masker dalam 

keadaan rusak atau sudah keadaan tidak layak pakai. Hal ini 

disampaikan oleh Bapak Aflakh, S.Pd: 

Untuk penyediaan masker kita siap sediakan untuk peserta didik, guru 

dan warga madrasah lainnya yakni ketika peserta didik maupun warga 

madrasah lupa membawa masker, keadaan masker rusak atau sudah 

tidak layak untuk dipakai lagi.
127

 

Diperkuat hasil wawancara dengan Bapak Mudakkir, S.Pd 

mengenai penyediaan masker: 

Dalam perencanaan penyediaan masker kita sediakan untuk siswa, 

guru, dan warga madrasah yang lain ketika lupa membawa masker, 

masker rusak ataupun masker sudah dalam keadaan tidak layak untuk 

dipakai lagi. Maka dari itu kita melakukan penyediaan masker satu 

bulan sekali.
128

 

Berdasarkan hasil penyataan diatas, dapat diketahui bahwa 

anggaran pembiayaan dalam pemenuhan kebutuhan peserta didik di 

dapat dari dana DIPA dan Komite, yang dimaksud dana Komite disini 

yaitu ketika anggaran dari dana DIPA masih belum memenuhi dan 

mencukupi bisa diambil dari dana Komite yang sudah diketahui oleh 

kepala sekolah, dalam pemenuhan protokol kesehatan penyediaan 

                                                             
126

 Hasan, S.Ag diwawancarai oleh penulis, MTs Negeri 2 Probolinggo, 03 Februari 2022 
127 Aflakh, S.Pd, diwawancarai oleh penulis, MTs Negeri 2 Probolinggo, Januari 
128 Mudakkir, S.Pd, diwawancarai oleh penulis, MTs Negeri 2 Probolinggo, 13 Januari 

2022. 
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masker disediakan satu bulan sekali untuk peserta didik, guru, maupun 

warga madrasah. 

Perencanaan pemenuhan protokol kesehatan dilakukan dalam 

rapat yang dihadiri oleh, kepala madrasah, tim UKM , tim satgas 

Covid-19 Kabupaten Probolinggo, tim satgas madrasah, bendahara, 

waka sarana dan prasarana, serta tim puskesmas pajarakan. Yang mana 

dalam rapat ini pembentukan tim satgas Madrasah Tsanawiyah Negeri 

2 Probolinggo dengan melibatkan pihak UKM, serta penyusunan 

program serbuan vaksinasi. 

Sebagai data penguat selain observasi, peneliti melakukan 

wawancara dengan Bapak Aflakh, S.Pd mengenai penyusunan 

program layanan khusus kesehatan dalam perencanaan. yang 

menyatakan: 

Dalam perencanaan ini kita mengadakan rapat untuk penyusunan 

progam yang dihadiri oleh tim puskesmas pajarakan, kepala madrasah, 

waka sarana dan prasarana, bendahara, tim satgas Covid-19 Kabupaten 

Probolinggo, serta dari tim UKM sendiri. Dalam rapat ini membentuk 

tim satgas Covid-19, penyusunan program layanan UKM yaitu serbuan 

vaksinasi untuk guru dan peserta didik
129

 

Hal tersebut juga diperkuat hasil wawancara dengan Bapak 

Mudakkir, S.Pd: 

Kita mengadakan rapat yang dihadiri tim satgas Covid-19 Kabupaten 

Probolinggo, puskesmas pajarakan, bendahara, waka sarana dan 

prasarana serta tim dari UKM madrasah kita sendiri yang termasuk 

elemen penting dalam situasi pandemi seperti ini. Di dalam rapat 

tersebut kita membentuk tim satgas Covid-19 madrasah, serta 

                                                             
129 Aflakh, S.Pd, diwawancarai oleh penulis, MTs Negeri 2 Probolinggo, 14 Januari 2022 
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penyusunan program UKM yaitu serbuan vaksinasi untuk guru, peserta 

didik dan warga madrasah serta pengadaan sarana dan prasarana dalam 

kebutuhan protokol kesehatan
130

 

Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi dan wawancara 

diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dalam perencanaan 

MTs Negeri 2 Probolinggo dilakukan secara matang dengan 

melibatkan pihak-pihak supaya perencanaan dapat berjalan dengan 

efektif dan tepat dengan sasaran yang dituju. Terlebih juga dalam 

pemenuhan kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran tatap muka, 

pemenuhan kebutuhan di MTs Negeri 2 Probolinggo dilakukan dengan 

terperinci berdasarkan kebutuhan yang sesuai dengan situasi yang 

masih berdampingan dengan virus Covid-19, kebutuhan protokol 

kesehatan yang menjadi penunjang dalam proses pendidikan pada 

situasi saat ini. Anggaran yang diperoleh dalam pemenuhan kebutuhan 

didapatkan dari dana DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan 

dana Komite. Perencanaan ini dilakukan dengan rapat akhir tahunan 

dengan melibatkan Kepala Sekolah, tim Puskesmas Pajararakan, tim 

satgas Covid-19 MTs Negeri 2 Probolinggo, serta Pendidik.    

2. Pelaksanaan manajemen layanan khusus kesehatan dalam persiapan 

pembelajaran tatap muka era new normal di MTs Negeri 2 

Probolinggo 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti mengenai 

pelaksaanan pembelajaran tatap muka era new normal MTs Negeri 2 

                                                             
130 Mudakkir, S.Pd, diwawancarai oleh penulis, MTs Negeri 2 Probolinggo, 13 Januari 
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Probolinggo, peneliti menemukan dalam pelaksanaan merupakan realisasi 

dari perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Pelaksanaan layanan 

khusus kesehatan MTs Negeri 2 Probolinggo dalam persiapan 

pembelajaran tatap muka di era new normal memberikan pelayanan 

kesehatan yang juga perlu melibatkkan segala pihak untuk merealisasikan 

tujuan yang sudah ditetapkan, pelaksanaan UKS MTs Negeri 2 

Probolinggo secara garis besar sudah memberikan dan mempersiapkan 

tatanan sarana prasarana dalam kebutuhan protokol kesehatan dan 

penerapan pshycal distancing baik didalam kelas maupun diluar kelas 

sebagai penunjang pembelajaran yang ditetapkan pemerintah, seperti 

halnya mengikuti surat edaran yang berlaku.
131

 

Pelaksanaan pembelajaran tatap muka di masa seperti ini tidak 

lepas dari izin yang diberikan oleh pemerintah setempat dan orang tua, 

karena hal tersebut menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam 

pembelajaran tatap muka di situasi seperti ini. Dalam pelaksanaan 

pembelajaran tatap muka MTs Negeri 2 Probolinggo sudah 

mempersiapkan jauh-jauh hari dalam mempersiapkan kebutuhan yang 

menunjang pembelajaran tatap muka, yaitu protokol kesehatan, izin dari 

Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, serta pantauan dari 

Puskesmas Pajarakan. 

Sebagai data pendukung selain observasi, peneliti juga melakukan 

wawancara mengenai pelaksanaan layanan khusus kesehatan dalam 
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persiapan pembelajaran tatap muka dengan Bapak Drs. Hasan selaku Tim 

Satgas Covid-19 di MTs Negeri 2 Probolinggo saat peneliti melakukan 

wawancara kepada beliau, dan beliau mengatakan bahwa: 

Pelaksanaan pembelajaran tatap muka di situasi yang masih berdampingan 

dengan virus Covid-19 tetap mengikuti surat edaran yang berlaku baik dari 

pemerintah maupun dari Kementerian Agama selaku atasan dari kita,dan 

tentunya dalam hal ini juga melihat peta persebaran Covid-19 di 

Kabupaten Probolinggo
132

 

 

Dokumen 4.3 

Surat Edaran Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo 

 

  

 

 

 

 

 

Pada gambar diatas merupakan dokumen surat edaran dari 

Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo dalam menindaklanjuti Surat 

Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian 

Agama Provinsi Jawa Timur Nomor: B-7326/Kw.13.2.1/PP.00/12/2021 

tanggal 15 Desember 2021 perihal bagaimana pengelolaan pembelajaran 

di Madrasah pada semester Ganjil pada Tahun Pelajaran 2021/2022. Di 

dalam surat edaran tersebut menjelaskan tentang pencegahan virus Covid-

19 serta dihimbau untuk tidak melakukan bepergian luar kota.  

                                                             
132 Hasan, S.Ag diwawancarai penulis,  MTs Negeri 2 Probolinggo, 03 Februari 2022 
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Senada dengan pernyataan diatas, diperkuat hasil wawancara 

dengan Kepala Sekolah: 

Dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka kami tetap mengacu dan 

mengikuti surat edaran yang berlaku dalam pelaksanaan pembelajaran 

tatap muka, dengan menghimbau untuk tidak bepergian keluar kota serta 

untuk mengurangi penyebaran wabah baik dari klaster peserta didik, 

pendidik, tenaga pendidik dan warga madrasah lainnya serta mengacu 

pada pedoman protokol kesehatan yang sudah ditetapkan
133

 

Sesuai dengan instruksi dari Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Bapak Nadiem Nakarim pelaksanaan pembelajaran tatap 

muka dilakukan dengan tetap melihat kondisi masing-masing yang mana 

zona orange dan hijau termasuk zona aman, zona merah merupakan zona 

berbahaya.    

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa dalam 

pelaksanaan tatap muka MTs Negeri 2 Probolinggo dianjurkan untuk 

mengacu pada surat edaran yang berlaku, karena dalam hal ini pula 

bertujuan untuk mengurangi penyebaran wabah Covid-19. 

Di dalam pelaksanaan layanan khusus kesehatan tentunya 

melibatkan sumber daya manusia terkait yang turut terlibat dalam 

pemenuhan kebutuhan di era pandemi Covid-19. Pembagian tugas dalam 

pelaksanaan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Probolinggo yakni Kepala 

Madrasah, tim UKM madrasah, guru, tim satgas madrasah, puskesmas 

pajarakan, tim satgas Covid-19 Kabupaten Probolinggo, serta petugas 

kebersihan. karena peran dari keterlibatan dari sumber daya manusia 
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dalam pembagian tugas layanan khusus kesehatan pemenuhan protokol 

kesehatan tentunya pencapaian tujuan UKM dapat terealisasikan tepat 

kepada sasaran. Hal tersebut sependapat pernyataan dari Bapak Mudakkir, 

S.Pd: 

Pelaksanaan kebutuhan protokol kesehatan di Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 2 Probolinggo melibatkan pihak-pihak terkait dalam pemenuhan 

kebutuhan yang terdiri dari Kepala Madrasah, tim dari UKM madrasah, 

guru, tim satgas madrasah yang sudah terbentuk, puskesmas pajarakan, tim 

dari satgas Covid-19 Kabupaten Probolinggo, dan petugas kebersihan, 

yang mana dalam hal ini keterlibatan dari pihak-pihak tersebut sangat 

berperan dalam menjaga prioritas kesehatan dari peserta didik.
134

 

Diperkuat hasil wawancara dengan Bapak Aflakh, S.Pd mengenai 

pembagian tugas dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan layanan 

kesehatan yang menyatakan: 

Tentunya dalam pelaksanaan layanan kebutuhan kita melibatkan beberapa 

pihak untuk memaksimalkan pemenuhan protokol kesehatan, karena 

kenyamanan dan kesehatan di era pandemi seperti ini sangatlah perlu 

untuk diprioritaskan. Maka dari itu keterlibatan dari beberapa pihak terkait 

sangatlah memberikan pengaruh yang baik dalam pencapaian tujuan 

pemenuhan kebutuhan yang tepat pada sasaran serta menciptakan 

lingkungan yang sehat
135

 

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan 

layanan khusus kesehatan tidak lepas dengan adanya keterlibatan sumber 

daya manusia. Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Probolinggo dalam 

pelaksanaanya melibatkan beberapa pihak yakni Kepala Madrasah, tim 

UKM, tim satgas Covid yang sudah terbentuk, tim dari satgas Covid—19 

Kabupaten Probolinggo, Puskesmas Pajarakan, Guru, serta petugas 

kebersihan. Pembagian tugas dalam kebutuhan protokol kesehatan 

                                                             
134 Mudakkir, S.Pd, diwawancarai penulis, MTs Negeri 2 Probolinggo, 13 Januari 2022 
135 Aflakh, S.Pd, diwawancarai penulis, MTs Negeri 2 Probolinggo, 14  Januari 2022 
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tentunya memberikan pengaruh yang baik dalam pemenuhan, sehingga 

pencapaian tujuan tepat pada sasaran dalam pemenuhan protokol 

kesehatan di era pandemi Covid-19, juga dapat memaksimalkan dalam 

proses pembelajaran dengan lingkungan yang sehat. 

Tatanan pelaksanaan dalam pembelajaran tatap muka di MTs 

Negeri 2 Probolinggo sudah jauh-jauh hari mempersiapkan dan 

memberitahukan kepada semua wali murid bahwa anak-anaknya sudah 

vaksin dan memberi arahan bahwa vaksin ini tidak berbahaya untuk anak-

anak. Hal ini disampaikan oleh Bapak Hasan: 

Untuk jauh-jauh hari kami sudah melakukan vaksinasi untuk guru, 

pegawai dan warga madrasah lainnya di puskesmas pajarakan, selanjunya 

kita melaksanakan vaksinasi bersama dengan peserta didik. Untuk 

vaksinasi guru, pegawai, maupun warga madrasah sudah 100% terlaksana, 

akan tetapi untuk peserta didik 98% dikarenakan ada beberapa peserta 

didik yang mempunyai penyakit bawaaan seperti asma, sesak nafas, dan 

sebelumnya kita sudah memberi himbauan bahwa vaksin ini tidak 

berbahaya, malah memberikan imun kuat untuk peserta didik di masa 

pandemi saat ini
136

 

Gambar 4.4 

Vaksinasi guru dan pegawai di puskesmas pajarakan 
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Pada gambar diatas merupakan vaksinasi guru, pegawai dan warga 

madrasah yang dilaksanakan dipuskemas pajarakan pada tanggal 8 Maret 

2021. Vaksinasi guru ini sudah 100% divaksin, hal ini merupakan syarat 

untuk pembelajaran tatap muka. Vaksin tersebut di ikuti seluruh guru, 

pegawai dan warga madrasah MTs Negeri 2 Probolinggo. 

Penjelasan tersebut senada dan diperkuat Okky Buyung 

Firmansyah, S.Pd selaku pendidik di MTs Negeri 2 Probolinggo, beliau 

mengatakan: 

Pada tanggal guru, pegawai maupun warga madrasah lainnya sudah 

divaksin yang bertempat di Puskesmas Pajarakan, jadi seluruh guru, 

pegawai dan warga madrasah sudah 100% divaksin untuk pelaksanaan 

pembelajaran tatap muka di MTs Negeri 2 Probolinggo
137

 

Dalam hal ini tidak hanya guru, dan pegawai, dalam pelaksaanan 

pembelajaran tatap muka peserta didik juga wajib untuk divaksin, karena 

menjadi salah satu pencegah wabah virus Covid-19. 

 

Gambar 4.5 

Kegiatan pelaksanaan vaksinasi peserta didik 
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Pada tersebut diatas merupakan kegiatan pelaksanaan vaksinasi 

serentak untuk peserta didik di MTs Negeri 2 Probolinggo pada tanggal 3 

Agustus 2021 dengan dibagi bebeberapa sesi. Untuk memenuhi 

persyaratan pembelajaran tatap muka, seluruh warga sekolah wajib vaksin, 

hal tersebut diperkuat oleh Bapak Mudakkir selaku Kepala Madrasah. 

Untuk memenuhi persyaratan pembelajaran tatap muka, seluruh 

warga sekolah wajib vaksin, hal tersebut disampaikan oleh Bapak 

Mudakkir selaku Kepala Madrasah:  

Dalam pelaksanaan tatap muka di MTs Negeri 2 Probolinggo seluruh 

warga sekolah wajib vaksin. Untuk guru dan pegawai sudah 100%, akan 

tetapi untuk peserta didik terbilang 98% dikarenakan ada beberapa peserta 

didik yang mempunyai penyakit bawaan yang tidak diperbolehkan dalam 

syarat untuk vaksin. Sebelum kegiatan vaksin kita mengimbau bahwa 

vaksin ini tidak berbahaya dan memberikan surat pengantar untuk orang 

tua peserta didik, dan sudah mendapatkan persetujuan, dalam 

pelaksanaanya kita juga kerjasama dengan Puskesmas Pajarakan, Kodim, 

dan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo.
138

 

Senada dengan penjelasan diatas, diperkuat oleh Audrey sebagai 

peserta didik di MTs Negeri 2 Probolinggo: 

Seluruh siswa MTs 2 Negeri Probolinggo pada saat itu sudah 

melaksanakan vaksinasi bersama, tetapi ada beberapa siswa yang belum 

vaksin karena mereka mempunyai penyakit bawaan, sebelum vaksin kita 

diberi surat pengantar untuk orang tua sekaligus surat izin, dan sudah 

mendaparkan izin dari bapak dan ibu untuk melakukan vaksin.Pada 

vaksinasi itu sistemnya dibagi tiap sesi agar tidak berkerumun dan tetap 

mematuhi protokol kesehatan.
139

 

 

                                                             
138 Mudakkir, S.P.d, diwawancarai penulis, MTs Negeri 2 Probolinggo 13 Januari 2022 
139 Audrey Dwi A.H, diwawancarai penulis , MTs Negeri 2 Probolinggo 03 Februari 2022 
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Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa dalam 

pelaksaan pembelajaran tatap muka di MTs Negeri 2 Probolinggo seluruh 

warga sekolah wajib untuk vaksin, karena dalam rangka memutus mata 

rantai virus Covid-19 dan memperkuat daya imun tubuh, mensukseskan 

program vaksinasi Republik Indonesia serta syarat wajib dalam 

pelaksanaan pembelajaran tatap muka untuk memproleh tujuan 

pembelajaran yang efektif dan efisien dimasa pandemi seperti ini. 

Pelaksanaan vaksinasi di MTs Negeri 2 Probolinggo sudah 100% 

dilaksanakan seluruh guru, pegawai dan warga madrasah, akan tetapi 

untuk peserta didik vaksin dilaksanakan 98% karena dalam hal ini ada 

beberapa peserta didik yang mempunyai penyakit bawaan seperti asma, 

sesek nafas dan yang memang tidak diperkenankan melakukan vaksin 

sesuai anjuran pemerintah.  

Seperti yang kita ketahui dalam kebijakan pemerintah untuk 

pelaksanaan pembelajaraan tatap muka dimasa pandemi seperti ini, 

sebelum pelaksanaan sterilisasi seluruh ruangan wajib dilakukan yaitu 

dengan penyemprotan disenfectan.  

Sebagai data pendukung dan observasi Ibu Isrodiyah selaku guru 

anggota UKS, beliau mengatakan: 

Sebelum melakukan tatap muka MTs Negeri 2 Probolinggo sudah 

melakukan sterilisasi dengan cairan disenfectan seluruh ruangan. Selama 
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pembelajaran tatap muka di era pandemi seperti ini kita lakukan setiap 

empat bulan sekali
140

 

Gambar 4.6 

Proses penyemprotan disenfectan 

 

  

 

 

 

 

 

Pada gambar tersebut merupakan proses sterilisasi penyemprotan 

cairan disenfectan seluruh ruangan di MTs Negeri 2 Probolinggo sebelum 

pelaksanaan pembelajaran tatap muka dilaksanakan, cairan disenfectan ini 

merupakan bahan kimia dan juga bahan pembersih atau sterilisasi yang 

sering digunakan dalam membasmi virus atau bakteri. 

Pernyataan teserbut disampaikan oleh Bapak Mudakkir S.Pd:  

Sebelum pelaksanaan pembelajaran tatap muka seluruh ruangan yang ada 

di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Probolinggo kita lakukan sterilisasi 

dengan penyemprotan disenfectan
141

 

Dalam hal ini diperkuat dengan hasil wawancara Nunung sebagai 

petugas kebersihan: 

Selain vaksin sebelum pelaksanaan pembelajaran tatap muka di MTs 

Negeri 2 Probolinggo sudah dilakukan sterilisasi dengan penyemporotan 

                                                             
 140 Siti Nur Isrodiyah, S.Pd, diwawancarai oleh penulis, MTs Negeri 2 

Probolinggo 18 Januari 2022 
141 Mudakkir, S.Pd, diwawancarai penulis, MTs Negeri 2 Probolinggo, 13 Januari 2022 
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cairan disenfectan seluruh ruangan, dan dalam penyemprotan disenfectan 

ini dilakukan empat bulan sekali
142

. 

Sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah, 

bahwasanya di setiap tempat-tempat harus di sediakan tempat cuci tangan 

beserta sabun dan pengeckan suhu sebelum masuk. Tanpa terkecuali 

sekolah, yang juga harus menyediakan tenpat cuci tangan, sabun dan 

pengecekan suhu sebelum masuk. 

Gambar 4.7 

Tempat cuci tangan dan pengecekan suhusebelum memasuki Madrasah  

 

 

 

 

Pada gambar tersebut merupakan tampak depan sebelum memasuki 

madrasah peserta didik diwajibkan mencuci tangan dan memakai sabun, 

serta mengecek suhu tubuh dengan alat thermogran. Suhu yang diatas 37
0
 

dianjurkan untuk pulang dan pihak madrasah melakukan koordinasi 

dengan orang tua peserta didik. Gambar tersebut juga merupakan alat 

pengecek suhu standing thermogran perbaharuan dari thermogran manual. 

Hal tersebut diperkuat oleh Bapak Mudakkir selaku kepala 

madrasah: 

Sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan pemerintah baik tempat-

tempat umum dan sekolah harus di sediakan tempat cuci tangan beserta 

                                                             
142 Nunung Hidayat, diwawancarai penulis, MTs Negeri 2 Probolinggo 03 Februari 2022 
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sabun. Sebelum memasuki madrasah semua peserta didik, guru dan warga 

madrasah diwajibkan untuk cuci tangan dan memakai sabun, serta 

mengecek suhu tubuh dan wajib memakai masker selama berada 

dilingkungan madrasah
143

 

Senada dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan 

Bapak Aflakh selaku ketua UKS: 

Sebelum memasuki madrasah peserta didik wajib untuk cuci tangan dan 

memakai sabun, setelah itu melakukan pengecekan suhu. Bagi peserta 

didik yang suhunya diatas 37
0
 maka kita anjurkan untuk diantar pulang 

kerumah dan melakukan koordinasi dengan orang tua. Untuk pengecek 

suhu kita sudah melakukan pembaharuan dari thermogran manual ke 

standing thermogran sebagai upaya untuk menimalisir kerumunan.
144

 

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 2 Probolinggo menyediakan empat timba besar beserta 

sabun didepan gerbang sekolah untuk cuci tangan. Peserta didik wajib cuci 

tangan dan memakai sabun sebelum memasuki madrasah, setelah itu 

peserta didik mengecek suhu masing-masing. Suhu yang diatas 37
0
 

dianjurkan untuk pulang kerumah, dan pihak madrasah melakukan 

koordinasi dengan orang tua peserta didik. 

Di dalam lingkungan madrasah juga terdapat wastafel sebagai 

tempat cuci tangan dan sabun beserta handsanitizer yang terletak di luar 

setiap ruangan. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
143 Mudakkir, S,Pd, diwawancarai penulis, MTs Negeri 2 Probolinggo 13 Januari 2022 
144 Aflkah, S.Pd, diwawancarai penulis, MTs Negeri 2 Probolinggo 14 Januari 2022 
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Gambar 4.8 

Wastafel beserta sabun cuci tangan 
 

 

 

 

 

 

Pada gambar tersebut merupakan wastafel sebagai tempat cuci 

tangan beserta sabun yang terdapat didepan ruangan yang ada di Madrasah 

Tsabawiyah Negeri 2 Probolinggo untuk pemenuhan peserta didik, tidak 

hanya wastafel dan sabun, disetiap sudut luar ruangan juga disediakan 

handsanitizer.  

Gambar 4.9 

Handsanitizer disudut luar ruangan 

 

 

 

 

 

Gambar tersebut merupakan handsanitizer dalam pelaksanaan 

pembelajaran tatap muka. Dalam hal ini penyediaan pemenuhan 

handsanitizer dengan jumlah diluar sudut ruangan yang ada di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 2 Probolinggo.  
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Sebagai data penguat, peneliti melakukan wawancara dengan 

Bapak Aflakh, yang menyatakan:  

Di dalam lingkungan madrasah juga ada wastafel yang ada didepan 

ruangan kelas, selain itu di setiap sudut luar ruangan juga ada 

handsanitizer, untuk peserta didik, guru, maupun warga madrasah mencuci 

tangan dan memakai handsanitizer. Karena dalam situasi saat ini kita harus 

senantiasa mencuci tangan memakai sabun dan memakai handsanitizer
145

 

Mencegah kerumunan dalam situasi seperti ini perlu dilakukan 

untuk memutus rantai virus Covid-19, maka pelaksanaan kegiatan belajar 

tentunya tidak berjalan seperti sebelumnya, dengan demikian kegiatan 

belajar diberlakukan dengan sistem jarak kursi satu meter dengan kursi 

peserta didik yang lain.  

Bapak Aflakh selaku ketua UKS Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 

Probolinggo saat peneliti melakukan wawancara mengenai penerapan 

pshycal distancing dan mencegah kerumunan baik dalam kelas maupun 

diluar kelas, menyatakan: 

Pembelajaran tatap muka ini kami laksanakan dengan aturan pshycal 

distancing dalam kelas, yaitu dengan mengatur jarak kursi siswa satu 

dengan yang lain, mewajibkan siswa untuk melengkapi alat tulis sehingga 

tidak ada pinjam meminjam, mewajibkan siswa untuk membawa bekal 

dari rumah masing-masing
146

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
145 Aflakh, S.Pd, diwawancarai penulis, MTs Negeri 2 Probolinggo, 14 Januari 2022 
146 Aflakh, S.Pd, diwawancarai penulis, MTs Negeri 2 Probolinggo 14 Januari 2022 
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Gambar 4.10 

Penerapan pshycal distancing dalam kelas 

 

 

 

 

Pada tersebut diatas merupakan penerapan pshycal distancing 

dalam kelas. Tidak hanya dalam kelas, penerapan pshycal discanting 

dalam rangka mencegah kerumunan juga dilakukan diluar kelas dan jam 

istirahat peserta didik. Jam istirahat di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 

Probolinggo dilakukan dengan sesi atau secara bergantian.  

Senada dengan pernyataan Bapak Mudakkir. Hal ini diperkuat hasil 

wawancara dengan Bapak Mudakkir: 

Sistem pembelajaran tatap muka di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 

Probolinggo dilakukan penerapan pshycal distancing dengan mengatur 

kursi siswa satu dengan yang lain, diluar kelas pun kami lakukan dengan 

mencegah kerumunan seperti pada jam istirahat diberlakukan dengan 

sistem sesi atau secara bergantian, dan peserta didik pun kami wajibkan 

untuk membawa bekal dari rumahnya masing-masing
147

 

 

Berdasarkan penjelasan diatas Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 

Probolinggo menerapkan psyhcal distancing baik dalam kelas maupun 

diluar kelas. Penerapan pshycal distancing dalam kelas dilakukan dengan 

mengatur jarak kursi siswa satu dengan yang lain, diluar kelas penerapan 

mencegah kerumunan dilakukan dengan aturan pada saat jam istirahat 

                                                             
147 Mudakkir, S.Pd, diwawancarai penulis, MTs Negeri 2 Probolinggo, 13 Januari 2022 
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yaitu diberlakukan sistem sesi bergantian. Dalam hal itu juga peserta didik 

diwajbkan membawa bekal dari rumah masing-masing. 

Gambar 4.11 

Pelaksanaan vaksinasi guru dan karyawan Dosis 3 

 

 

 

 

Gambar tersebut merupakan vaksinasi lanjutan Dosis 3 Guru dan 

Karyawan Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Probolinggo pada tanggal 22 

Februari 2022 yang dilaksanakan di Aula Puskesmas Pajarakan. 

Mengingat tingkat Covid pada kondisi saat ini yang semakin melonjak, 

maka upaya untuk pencegahannya yaitu dengan adanya vaksin lanjutan 

Dosis 3. 

Keadaan pandemi saat ini yang sudah mulai membuka kembali 

aktivitas dari berbagai aspek bidang juga tidak lepas adanya perdampingan 

dengan protokol kesehatan. Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Probolinggo 

sudah terlaksana dengan baik dalam memenuhi kebutuhan protokol 

kesehatan untuk peserta didik, guru maupun warga madrasah.  
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Selain observasi peneliti melakukan wawancara dengan Kania 

Candra Kirana salah satu peserta didik dan sebagai salah satu pengguna 

mengenai pemenuhan kebutuhan protokol kesehatan di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 2 Probolinggo: 

Protokol kesehatan yang sudah di berikan MTs Negeri 2 Probolinggo 

dalam pembelajaran tatap muka, sebagai salah satu siswa yang merasakan 

protokol kesehatan sudah sangat terpenuhi
148

 

Hal tersebut diperkuat pula dengan wawancara Ibu Siti Sunarti, 

S.Pd sebagai guru mengenai pemenuhan kebutuhan protokol kesehatan di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Probolinggo:  

Alhamdulillah pemenuhan protokol kesehatan Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 2 Probolinggo sudah terpenuhi sangat baik untuk kebutuhan 

pembelajaran yang masih berdampingan dengan virus Covid-19 seperti 

saat ini. Sebagai salah satu pengguna dari protokol kesehatan sudah 

merasa terpenuhi, selain itu layanan UKM juga bagian dari yang 

terpenting dalam kondisi seperti ini
149

 

Protokol kesehatan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Probolinggo 

dilakukan pemenuhan dalam waktu seterusnya, tidak ada protokol 

kesehatan pada masa transisi, protokol kesehatan akan di penuhi dengan 

ketat.  

Hal itu diperkuat dengan hasil wawancara Bapak Mudakkir selaku 

kepala Madrasah: 

Protokol kesehatan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Probolinggo tidak 

diberlakukan pada masa transisi, tetapi akan dipenuhi kebutuhan protokol 

kesehatan dengan ketat, diimbangi dengan terus mengupdate informasi-

                                                             
148 Kania Candra Kirana, diwawancarai penulis, MTs Negeri 2 Probolinggo, 3 Februari 

2022 
149 Siti Sunarti, S.Pd, diwawancarai penulis, MTs Negeri 2 Probolinggo, 3 Februari 2022 



118 
 

 
 

informasi dari Kemendikbud, Pemerintah, dan Kementerian Agama. Dan 

pihak kami terus melakukan koordinasi dengan tim satgas Covid-19 

Kabupaten Probolinggo, tim satgas Covid Madrasah serta Puskesmas 

Pajarakan mengenai kebutuhan protokol kesehatan maupun kesehatan dari 

warga Madrasah
150

 

Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara peneliti 

dapat menyimpulkan, pelaksanaan pembelajaran tatap muka di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 2 Probolinggo dilaksanakan pemenuhan kebutuhan 

protokol kesehatan dengan ketat seperti wajib memakai masker, mencuci 

tangan dan memakai sabun, serta mengecek suhu sebelum memasuki 

madrasah, suhu yang diatas 37
0
 dianjurkan untuk pulang kerumah dan 

pihak sekolah melakukan koordinasi dengan orang tua siswa. Dalam 

pelaksanaan ini pula mendapatkan izin dari pemerintah setempat, 

Kementerian Agama, dan orang tua siswa. Pelaksanaan pembelajaran tatap 

muka di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Probolinggo jauh-jauh 

mempersiapkan kebutuhan protokol kesehatan yang selalu berkoordinasi 

dengan Puskesmas Pajarakan dalam menunjang pembelajaran, karena 

pembelajaran tatap muka ini kesehatan peserta didik menjadi prioritas. 

Seluruh guru, dan karyawan wajib untuk vaksin sebelum pelaksanaan 

pembelajaran tatap muka. Tidak hanya itu, penerapan pshycal distancing 

Upaya lain yang dilakukan sekolah, yakni selalu memastikan ligkungan 

sekolahnya bersih dan nyaman. Karena dengan lingkungan yang bersih 

akan meminimalisir adanya penyakit. 

 

                                                             
150 Mudakkir, S.Pd, diwawancarai penulis, MTs Negeri 2 Probolinggo, 13 Januari 2022 
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3. Evaluasi manajemen layanan khusus kesehatan madrasah dalam 

persiapan pembelajaran tatap muka era new normal di MTs Negeri 2 

Probolinggo 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti mengenai evaluasi 

Manajemen Layanan Khusus Kesehatan Dalam Persiapan Pembelajaran 

Tatap Muka Era New Normal Di MTs Negeri 2 Probolinggo peneliti 

menemukan bahwa evaluasi di madrasah ini adalah salah satu kegiatan 

penilaian untuk menentukan layanan kebutuhan pembelajaran di masa 

pandemi seperti ini termasuk berhasil atau tidak. Dalam proses evaluasi 

MTs Negeri 2 Probolinggo ini melaksanakanya dalam evaluasi mingguan 

dan bulanan.
151

 

Adapun sebagai data penguat observasi peneliti melakukan 

wawancara dengan Bapak Mudakkir selaku Kepala Madrasah MTs Negeri 

2 Probolinggo menyatakan: 

Evaluasi layanan kebutuhan protokol kesehatan maupun layanan kesehatan 

dari UKS kami lakukan dalam evaluasi mingguan dan bulanan. Evaluasi 

bulanan dilakukan oleh tim satgas kabupaten probolinggo serta tim dari 

puskesmas pajarakan, untuk evaluasi mingguan kami lakukan dengan tim 

UKS MTs Negeri 2 Probolinggo dengan mengecek sarana prasarana 

protokol kesehatan
152

 

 

 

                                                             
151 Observasi di MTs Negeri 2 Probolinggo, 14 Januari 2022 
152 Mudakkir, S.Pd, diwawancarai  penulis , MTs Negeri 2 Probolinggo, 13 Januari 2022 
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Dari pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara Bapak 

Aflakh selaku ketua UKS Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Probolinggo 

menyatakan:  

Layanan kebutuhan dimasa pandemi ini kami lakukan dalam evaluasi 

mingguan dan bulanan. Dalam evaluasi bulanan ada penilaian dan 

pengontrolan dari tim satgas Covid-19 Kabupaten Probolinggo, untuk 

evaluasi mingguan kami lakukan pengontrolan protokol kesehatan dengan 

tim UKS MTs Negeri 2 Probolinggo. Karena dengan evaluasi ini 

berhubungan dengan anggaran yang memenuhi dalam kebutuhan protokol 

kesehatan peserta didik, jadi evaluasi ini kita lakukan dengan rutin
153

 

Dari pendapat diatas dapat diketahui bahwa evaluasi layanan 

khusus kesehatan dalam persiapan pembelajaran tatap muka di era new 

normal di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Probolinggo dilakukan dalam 

evaluasi mingguan dan evaluasi bulanan. 

a) Evaluasi mingguan 

Dalam evaluasi mingguan di MTs Negeri 2 Probolinggo yang 

dilakukan tiga minggu sekali oleh anggota UKS, tim satgas MTs 

Negeri 2 Probolinggo, serta Kepala Madrsah dengan pemantauan, 

pengecekan dan mengontrol protokol kesehatan yang selanjutnya 

menjadi pegangan evaluasi bulanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
153 Aflakh, S.Pd, diwawancarai penulis, MTs Negeri 2 Probolinggo, 14 Januari 2022 
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Gambar 4.12 

Kegiatan evaluasi mingguan 

 

 

 

 

 

Gambar diatas merupakan kegiatan evaluasi mingguan yang 

dilakukan oleh anggota layanan kesehatan (UKS) Madrasah 

Tsanawiyyah Negeri 2 Probolinggo dalam pengontrolan protokol 

kesehatan, hal tersebut dilakukan untuk mengetahui berfungsi tidaknya 

protokol kesehatan untuk peserta didik, maupun warga madrasah 

lainnya. 

Hal ini disampaikan oleh Ibu Nur Isrodiyah, S.Pd selaku guru 

anggota UKS Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Probolinggo: 

Dalam evaluasi mingguan kita lakukan dalam tiga minggu sekali, 

yakni dengan memantau dan mengecek protokol kesehatan apakah 

dalam kedaan baik atau rusak, kalau memang dalam keadaan rusak kita 

segera lakukan laporan terhadap tim satgas Covid-19 Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 2 Probolinggo, Kepala Madrasah, serta Bendahara 

madrasah dengan tujuan agar segera diberi tindakan dalam perbaikan. 

Evaluasi ini juga sangat erat hubungannya dengan anggaran atau 

pembiayaan jadi harus rutin dilakukan, selanjutnya kita laporkan dalam 

evaluasi bulanan yang dilakukan tim satgas Covid-19 Kabupaten 

Pobolinggo.
154

 

                                                             
 154 Siti Nur Isrodiyah, diwawancarai penulis, MTs Negeri 2 Probolinggo, 18 Januari 2022 
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Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa dalam 

evaluasi yang dilakukan mingguan ini yaitu pengontrolan protokol 

kesehatan yang ada di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Probolinggo 

dengan tujuan untuk mengetahui berfungsi tidaknya pemenuhan 

kebutuhan protokol kesehatan. 

b) Evaluasi bulanan 

Dalam evaluasi bulanan di MTs Negeri 2 Probolinggo 

dilakukan tiga bulan sekali oleh tim satgas Covid-19 Kabupaten 

Probolinggo. 

Gambar 4.13 

Evaluasi bulanan oleh Tim satgas Covid-19 Kabupaten Probolinggo 
 

 

  

 

 

Pada gambar diatas merupakan evaluasi bulanan yang 

dilakukan setiap tiga bulan sekali oleh tim satgas Covid-19 Kabupaten 

Probolinggo, yang mana dalam hal ini tim satgas Covid-19 turut 

memantau suasana pembelajaran tatap muka dan memberikan 

penilaian kinerja dalam pemenuhan kebutuhan protokol kesehatan 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Probolinggo. 
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Selaras hasil wawancara dengan Bapak Aflakh, S.Pd yang 

menyatakan: 

Dalam evaluasi layanan pemenuhan kebutuhan pada masa era pandemi 

ada pemantauan dan penilaian kinerja dari tim satgas Covid-19 

Kabupaten Probolinggo. Kita melaporkan hasil dari evaluasi 

mingguan, selanjutnya tim satgas Covid-19 memberikan penilaian 

kinerja dalam pemenuhan kebutuhan protokol kesehatan guna untuk 

mengetahui apakah pemenuhan dan kinerja kita sudah terlaksana 

dengan baik atau tidak
155

 

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa evaluasi layanan khusus kesehatan dalam persiapan 

pembelajaran tatap muka di era new normal di Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 2 Probolinggo dilakukan dalam evaluasi mingguan dan 

bulanan. Yang mana dalam evaluasi mingguan dilakukan oleh anggota 

UKS mengontrol protokol kesehatan berfungsi atau tidak dalam 

pemenuhan peserta didik, ketika protokol kesehatan mengalami 

kerusakan atau tidak befungsi dalam penggunaan selanjutnya 

melaporkan kepada tim satgas Covid-19, kepala sekolah dan pelaporan 

pengadaan protokol kesehatan yang mengalami kerusakan. Dalam 

evaluasi bulanan dilakukan oleh tim satgas Covid-19 Kabupaten 

probolinggo dengan memantau pembelajaran tatap muka dalam kelas, 

pemenuhan kebutuhan protokol kesehatan serta melakukan penilaian 

kinerja. Evaluasi ini sangat penting dilakukan secara rutin agar 

pemenuhan pembelajaran tatap muka dapat berjalan dengan efektif dan 

efisien, evaluasi ini pula erat kaitannya dengan anggaran atau 

                                                             
155 Aflakh S.Pd, diwawancari penulis, MTs Negeri 2 Probolinggo,  14 Januari 2022 
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pembiayaan. Yang mana ketika ada kerusakan atau tidak berfungsinya 

protokol kesehatan yang menjadi kebutuhan dimasa pandemi seperti 

ini segera dilakukan pengadaan dalam perbaikan.  

Tabel 4.4 

Temuan Penelitian 

No Fokus Penelitian Temuan Penelitian 

1. Perencanaan Manajemen 

Layananan Khusus 

Kesehatan Madrasah 

Dalam Persiapan 

Pembelajaran Tatap 

Muka Era New Normal 

Di Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 2 Probolinggo 

Dalam perencanaan manajemen layanan 

khusus kesehatan marasah dalam persiapan 

pembelajaran tatap muka era new normal di 

MTs Negeri 2 Probolinggo ditemukan: 

a. Pemantauan pemenuhan kebutuhan 

protokol kesehatan dilakukan oleh Ketua 

Satgas Covid-19 Kabupaten Probolinggo, 

Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, 

Kementerian Agama Kabupaten 

Probolinggo, tim Puskesmas Pajarakan, 

serta adanya pembinaan dalam pemenuhan 

protokol kesehatan oleh Ketua Satgas 

Covid Kabupaten Probolinggo kepada 

guru MTs Negeri 2 Probolinggo. 

b. Penyusunan program layanan khusus 

kesehatan yakni anggaran pemenuhan 

protokol kesehatan dan serbuan vaksinasi 

untuk warga Madrasah 

c. analisis kebutuhan untuk mengetahui 

kebutuhan sarana dan prasarana terkait 

protokol kesehatan apa saja yang 

diperlukan dan dalam pelaksanaannya 

selalu dievaluasi setiap waktu, hal tersebut 

dikarenakan dapat berubah kapan saja 

d. sumber dana yang digunakan dalam 

pengadaan sarana dan prasarana 

pendidikan di bidang kebersihan dan 

kesehatan, pihak sekolah masih 

menggunakan dana DIPA (Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran), dana Komite 

2. Pelaksanaan Manajemen 

Layanan Khusus 

Kesehatan Madrasah 

Dalam Persiapan 

Pembelajaran Tatap 

Pelaksanaan manajemen layanan khusus 

kesehatan madrasah dalam persiapan 

pembelaran tatap muka di era new normal di 

MTs Negeri 2 Probolinggo ditemukan:  

a. Pemenuhan kebutuhan protokol 
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No Fokus Penelitian Temuan Penelitian 

Muka Era New Normal 

Di Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 2 Probolinggo 

kesehatan, selalu berkoordinasi dengan 

puskesmas pajarakan, tim satgas Covid-

19 MTs Negeri 2 Probolinggo, tim satgas 

Covid-19 Kabupaten Probolinggo dan 

pemerintah setempat demi kenyamanan 

dan keamanan kesehatan seluruh warga 

sekolah.  

b. Untuk menekan penyebaran virus 

covid-19 ini, MTs Negeri 2 Probolinggo 

menerapkan beberapa kebijakan, 

diantaranya seperti vaksin, tidak 

melakukan bepergian luar Kota, wajib 

memakai masker, penerapan pshycal 

distancing di dalam maupun diluar kelas. 

c. Upaya lain yang dilakukan madrasah, 

yakni selalu memastikan ligkungan 

madrasahya bersih dan nyaman. Karena 

dengan lingkungan yang bersih akan 

meminimalisir adanya penyakit. 

3. Evaluasi Manajemen 

Layanan Khusus 

Kesehatan Madrasah 

Dalam Persiapan 

Pembelajaran Tatap 

Muka Era New Normal 

Di Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 2 Probolinggo 

Evaluasi manajemen layanan khusus kesehatan 

madrasah dalam persiapan pembelajaran tatap 

muka di era new normal di MTs Negeri 2 

Probolinggo ditemukan:  

a. Evaluasi disini ada dua macam yakni 

evaluasi mingguan dan evaluasi bulanan.  

b. Evaluasi dilakukan secara rutin dan 

berkala. Yang mana evaluasi dilakukan 

untuk memantau dan menilai ketercapaian 

program pemenuhan kebutuhan protokol 

kesehatan yang sudah dilaksanakan 

 

C. Temuan Data 

Setelah data diperoleh peneliti melalui metode wawancara, observasi, 

dan dokumentasi, data tersebut disajikan dan dianalisis melalui pembahasan 

temuan.Yang mana dalam hal tersebut merupakan tanggapan dari pokok 

pikiran dari metode penelitian serta kajian teori yang telah dibahas 

sebelumnya. Hal tersebut dibahas dengan temuan-temuan penelitian selama di 
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lapangan yang dilakukan peneliti selama penelitian berlangsung, berdasarkan 

pada fokus penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya mengenai layanan 

khusus kesehatan madrasah dalam persiapan pembelajaran tatap muka di era 

new normal, maka peneliti menemukan beberapa hal : 

1. Perencanaan layanan khusus kesehatan dalam persiapan 

pembelajaran tatap muka era new normal 

Perencanaan manajemen layanan khusus kesehatan madrasah 

dalam persiapan pembelajaran tatap muka era new normal di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 2 Probolinggo merupakan upaya pengoptimalan dalam 

pemenuhan kebutuhan pembelajaran selama masa pandemi Covid-19 di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Probolinggo, yang mana dalam hal 

tersebut merupakan penunjang untuk peserta didik dalam proses 

pembelajaran agar tetap efektif dan efisien. Perencanaan manajemen 

layanan khusus kesehatan adalah proses rancangan dan upaya pemenuhan 

terhadap penunjang pendidikan dan layanan kesehatan bagi peserta didik 

dan lingkungan yang menjadi kebutuhan dalam madrasah. 

Berdasarkan paparan diatas perencanaan merupakan penyusunan 

berbagai keputusan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditentukan, perencanaan yang baik akan menentukan tingkat 

keberhasilan program pemenuhan layanan kesehatan, ketidajelasan dari 

perencanaan atau penyusunan maka hasilnya akan berdampak kesulitan 

dalam pemenuhan progam layanan kesehatan. Di dalam perencanaan juga 

melihat analisis kebutuhan yang menjadi kebutuhan untuk sasaran yang 



127 
 

 
 

ingin dicapai, perencanaan didalam dunia pendidikan harus memiliki 

beberapa karakteristik: berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai, 

berfokus analisis kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan sasaran yang 

ingin dicapai, dan berorientasi mengembangkan sumber daya manusia.  

Selaras dengan Anna Susana yang menyatakan bahwa perencanaan 

yang baik dan terarah dapat menentukan tingkat keberhasilan program 

usaha kesehatan di sekolah. Ketidakjelasan indikator hasil dalam 

perencanaan berdampak pada kesulitan dalam menetapkan tingkat 

keberhasilan program. Tidak hanya dalam proses pembelajaran dalam 

kelas, layanan kesehatan ini pula memberikan kebutuhan peserta didik 

dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan beserta lingkungannya.
156

 

Roe A dan Sunarto juga berpendapat proses perencanaan layanan 

khusus kesehatan merupakan upaya untuk mewujudkan sumber daya 

manusia yang berkualitas, maka diperlukan upaya-upaya pemeliharaan dan 

peningkatan kesehatan secara terus menerus.
157

 

Dengan demikian proses perencanaan layanan khusus kesehatan 

madrasah pengoptimalan pemenuhan kebutuhan dalam menunjang proses 

pembelajaran dan upaya dalam pemberian pelayanan kesehatan dalam 

menjaga dan meningkatkan kesehatan peserta didik berserta 

lingkungannya.  

Perencanaan layanan khusus kesehatan di Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 2 Probolinggo selalu melibatkan stakeholder dan sumber daya 

                                                             
156 Anna Susana, Manajemen Layanan Kesehatan Peserta Didik Sekolah Dasar, 70.  
157 Roe A dan Sunarto, Pandangan dan Perilaku Pendidikan Formal Terhadap 

Pelaksanaan UKS Di Tingkat SMP 1 Kabupaten Sleman,15 
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manusia untuk pengoptimalan perencanaan yang telah dibuat dan 

ditetapkan bersama. Perencanaan layanan khusus kesehatan dalam 

pemenuhan protokol kesehatan pihak dari sekolah selalu berkoordinasi 

dengan pemerintah setempat, puskesmas setempat serta tim satgas dalam 

pemenuhan kebutuhan protokol kesehatan.  

Dalam sebuah perencanaan dibutuhkan adanya analisis kebutuhan 

layanan khusus kesehatan untuk menunjang proses pembelajaran di masa 

pandemi seperti ini. Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Probolinggo mendata 

kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam pembelajaran agar 

tetap efektif, efesien, kenyamanan, dan kesehatan dari peserta didik 

maupun warga madrasah tetap terjaga seperti halnya menyediakan tempat 

cuci tangan beserta sabun (CTPS), thermogran, handsanitizer, wajib 

memakai masker dan protokol kesehatan lainnya yang sudah menjadi 

anjuran dari pemerintah. Penyusunan program layanan khusus kesehatan 

juga perlu adanya dengan koordinasi dengan sumber daya terkait, program 

layanan khusus kesehatan dimasa pandemi seperti ini yaitu inventaris 

pemenuhan pengadaan barang protokol kesehatan serta pelaksanaan 

serbuan vaksinasi untuk guru, peserta didik dan warga madrasah. 

Bidang pendidikan dimasa pandemi seperti ini, dibutuhkan analisis 

kebutuhan yang terencana dan sesuai dengan pemenuhan penunjang 

kebutuhan protokol kesehatan yang sesuai dengan kebijakan dari 

pemerintah. Dalam hal ini berguna untuk menunjang proses pembelajaran 

dengan efektif dan efisien. 
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Senada dengan Mulyasa yang menyatakan bahwa untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan layanan khusus kesehatan tentunya ada dana, 

anggaran, atau pembiayaan yang memenuhi dalam kebutuhan kesehatan 

peserta didik. Dana merupakan sumber daya yang secara langsung 

menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut 

menuntun sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi 

pengelolaan dana dalam pemenuhan pendidikan.
158

 

Sumber dana yang digunakan dalam pemenuhan pembelajaran 

dimasa pandemi di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Probolinggo yaitu dari 

dana DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) yang mana dalam hal 

tersebut memang anggaran untuk memenuhi kebutuhan protokol 

kesehatan. DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun 

oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan di sahkan oleh 

Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku 

Bendaharawan Umum Negara (BUN). DIPA merupakan anggaran yang 

sama dengan APBN dan APBD. 

Gunawan dalam Rusydi Ananda dan Oda Kinanta Banuera 

menyatakan bahwa pengadaan sarana dan prasarana pendidikan 

merupakan seluruh rangkaian kegiatan untuk menyediakan seluruh 

kebutuhan barang, benda dan jasa bagi kebutuhan pelaksanaan tugas. 

Kebutuhan sarana dan prasarana dapat berhubungan dengan jenis dan 

                                                             
158 E Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, 167. 
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spesifikasi, jumlah, waktu, tempat, serta harga dan sumber yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Pengadaan dilakukan sebagai bentuk realisasi 

atas perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya. Ketetapan Presiden 

Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang 

atau Jasa Pemerintah pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pengadaan Barang 

atau Jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa yang 

dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik yang dilakukan 

secara swakelola maupun penyedia barang atau jasa.
159

 

Penyusunan program dalam perencanaan layanan khusus kesehatan 

tentunya melibatkan sumber daya manusia, hal tersebut untuk 

memaksimalkan program atau pemenuhan yang sudah direncanakan. 

Dalam penyusunan program layanan khusus yaitu membentuk tim satgas 

Covid-19 serta menyusun program serbuan vaksinasi warga madrasah 

dalam pemenuhan pembelajaran tatap muka di era pandemi.  

Di dalam buku pedoman pengembangan UKS/M menyatakan 

dalam perencanaan layanan UKS terdapat penyusunan program yang 

memberikan pemenuhan peserta didik. Tentunya penyusunan program 

layanan kesehatan berjalan dengan efektif dan sesuai dengan kebutuhan 

peserta didik memperhatikan kegiatan penyusunan program yaitu: 

1. Program pendidikan kesehatan 

2. Program pelayanan kesehatan 

                                                             
159 Rusydi Ananda dan Banuera, Manajemen Sarana, 39 
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3. Program pembinaan lingkungan sekolah sehat 

4. Program pembinaan lingkungan sekolah atau madrasah sehat
160

 

Sumber daya manusia menjadi peran penting dalam sebuah 

perencanaan, keterlibatan sumber daya manusia yang terkait dalam 

memberikan kontribusi organisasi mampu untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan.
161

 Oleh karena itu sangat penting peran dan keterlibatan 

sumber daya manusia dalam pemenuhan kebutuhan protokol kesehatan 

dalam penunjang proses pembelajaran. 

Berdasarkan paparan diatas sudah jelas bahwa dalam pemenuhan 

kebutuhan protokol kesehatan diperlukan perencanaan yang baik dan 

terarah agar kebutuhannya dapat memenuhi sasaran yang sudah 

ditetapkan. Begitu pula dengan adanya keterlibatan sumber daya manusia 

yang baik sangat memberikan pengaruh untuk keberhasilan pemenuhan 

kebutuhan. 

Maka dapat disimpulkan perencanaan layanan khusus kesehatan 

madrasah dalam persiapan pembelajaran tatap muka era new normal di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Probolinggo ini menguatkan pada teori 

Anna Susana yang menyatakan bahwa perencanaan yang baik dan terarah 

dapat menentukan tingkat keberhasilan program usaha kesehatan di 

sekolah. Ketidakjelasan indikator hasil dalam perencanaan berdampak 

pada kesulitan dalam menetapkan tingkat keberhasilan program layanan 

kesehatan. Tidak hanya dalam proses pembelajaran dalam kelas, layanan 

                                                             
160 Pedoman Pembinaan dan Pengembangan UKS/M (Jakarta: Kementerian Pendidikan 

Dan Kebudayaan, 2019), 14. 
161

Edy Sutrisno, “Manajemen Sumber Daya Manusia”, (Jakarta: Kencana, 2017), 7. 
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kesehatan ini pula memberikan kebutuhan peserta didik dalam menjaga 

dan meningkatkan kesehatan beserta lingkungannya.
162

 

2. Pelaksanaan layanan khusus kesehatan dalam persiapan 

pembelajaran tatap muka era new normal  

Berdasarkan paparan diatas pelaksanaan layanan khusus kesehatan 

madrasah dalam persiapan pembelajaran tatap muka era new normal di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Probolinggo telah memenuhi pemenuhan 

kebutuhan protokol kesehatan sebagai proses penunjang pembelajaran, 

yang pelaksanaannya tetap mengacu surat edaran dari pemerintah. Dalam 

pelaksanaan ini kesehatan dan kenyamanan peserta didik menjadi prioritas 

dan banyak pihak sumber daya manusia yang terlibat serta saling bekerja 

sama antar pihak supaya pelaksanaannya dapat memenuhi kebutuhan 

dalam proses pembelajaran.  

Pelaksanaan merupakan kegiatan perwujudan dari perencanaan 

yang sudah ditetapkan dalam pemenuhan kebutuhan protokol kesehatan 

sebagai proses penunjang pembelajaran. Dalam pelaksanaan layanan 

khusus kesehatan ini untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat 

sehingga peserta didik dapat tumbuh dan menjadi sumber daya manusia 

yang berkualitas, hal ini pula tidak lepas dengan adanya pengaturan dalam 

pelaksanaan layanan kebutuhan seperti halnya pemenuhan kebutuhan, 

pengadaan barang, inventaris dan perbaikan. Karena dalam ini juga 

berkaitan erat dengan pengadaan barang untuk pemenuhan. 

                                                             
162 Anna Susana, Manajemen Layanan Kesehatan Peserta Didik Sekolah Dasar, 70.  
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Menurut Wildan Zulkarnain pelaksanaan layanan kesehatan (UKS) 

ini tentunya tidak terlepas dari perencanaan sebagai tahap awal yang sudah 

ditentukan. Dalam pelaksanaan layanan UKS ini upaya pengembangan dan 

pemberian pendidikan layanan keshatan secara terpadu, terarah, 

menumbuhkan, serta melaksanakan prinsip hidup sehat dalam kehidupan 

sehari-hari.
163

 

Berdasarkan teori tersebut pelaksanaan layanan khusus kesehatan 

merupakan upaya dalam pengembangan dan pemenuhan layanan 

kesehatan untuk meningkatkan kesehatan serta melaksanakan prinsip 

hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari.  

Kesehatan di situasi pandemi seperti ini menjadi hal yang sangat 

penting untuk dijaga, Upaya pencegahan penyebaran virus corona di 

lingkungan institusi pendidikan Kemendikbud mengeluarkan Surat Edaran 

Kemendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan COVID-19 

menginstruksikan untuk segera mengoptimalkan peran UsahaKesehatan 

Sekolah (UKS) atau unit layanan kesehatan diperguruan tinggi maupun 

sekolah dengan cara berkoordinasidengan fasilitas pelayanan kesehatan 

setempat. Pada setiap jenjang pendidikan diwajibkan memiliki UKS.
164

 

Menurut Hermansyah, Andy Amir dan Okka Lasmana S peran 

UKS dalam hal ini adalahmemberdayakan siswa dan komunitassekolah 

                                                             
163 Wildan Zulkarnain, “Manajemen Layanan Khusus Di Sekolah”, 69 
164 Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 

Tahun 2020 Tentang Pencegahan Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Pada Satuan Pendidikan 
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agar membiasakan berperilaku hidup bersih dan sehat yang dapat 

mengurangi faktor risiko kejadian gangguan kesehatan.
165

 

Pelaksanaan layanan khusus kesehatan di Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 2 Probolinggo yakni pengadaan dalam mempersiapkan tatanan 

sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang di mulai dari 

penyemprotan disenfectan, tempat cuci tangan beserta sabun, thermogran, 

handsanitizer dan masker, yang mana dalam hal ini pembiayaan di 

upayakan semaksimal mungkin supaya tidak terjadi hambatan. 

Hal ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Wildan Zulkarnain 

dalam pelaksanaan layanan kesehatan sekolah, hendaknya sekolah 

mengupayakan dana UKS untuk pembiayaan yang diperlukan agar 

masalah pembiayaan dalam pemberian pemenuhan layanan kesehatan 

tidak menghambat.
166

 

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa pelaksanaan layanan 

khusus kesehatan pada era pandemi seperti ini disesuaikan dengan 

kebutuhan dan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah 

seperti penyemprotan disenfectan diseluruh ruangan, penyediaan tempat 

cuci tangan beserta sabun, handsanitizer, masker, thermogran, dan saran 

pembelajaran secara daring (online) serta beberapa kebutuhan protokol 

kesehatan lainnya. Dalam hal ini pula pembiayaan dalam pemenuhan juga 

perlu di upayakan dengan maksimal untuk penunjang dalam proses 

pembelajaran supaya tidak terjadi hambatan dalam layanan pemenuhan. 

                                                             
165 Herwansyah, Andy Amir,dan  Oka Lesmana S, Pelaksanaan Program Usaha 

Kesehatan Sekolah (UKS) Se-Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Tahun 2018, 9. 
166 Wildan Zulkarnain, Manajemen Layanan Khusus Di Sekolah, 81. 
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Hal ini bertujuan dapat memenuhi penunjang proses pembelajaran 

kebutuhan peserta didik.
167

 

Menurut hasil observasi yang dilakukan peneliti ketika penelitian 

dalam pelaksanaan layanan khusus kesehatan dalam persiapa pembelajaran 

tatap muka di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Probolinggo, dilaksanakan 

dengan pembagian tugas dalam pemenuhan kebutuhan penunjang 

pembelajaran di era pandemi. Yang dimaksud dalam pembagian tugas 

yakni beberapa sumber daya manusia turut terlibat dalam pemenuhan 

penunjang protokol kesehatan. Seperti kepala sekolah, tim usaha kesehatan 

madrasah (UKM), guru, petugas kebersihan, tim satgas covid madrasah, 

puskesmas pajarakan, serta tim satgas covid Kabupaten Pobolinggo.  

Selaras dengan Rahmad Widyaningrum yang mengemukakan 

dengan adanya pembagian layanan kesehatan dapat membantu 

pengetahuan kesehatan serta membantu individu dalam mengatasasi 

masalah kesehatan
168

. Jadi dengan adanya keterlibatan pembagian tugas 

dalam layanan pemenuhan kesehatan dapat membantu peserta didik dan 

warga sekolah merasa nyaman serta kesehatannya terjaga.  

Pelaksanaan layanan khusus kesehatan madrasah dalam persiapan 

pembelajaran tatap muka di era new normal di Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 2 Probolinggo sudah terlaksana dengan baik. Di dalam 

pelaksanaannya sudah memenuhi kebutuhan protokol kesehatan sesuai 

dengan kebijakan pemerintah dalam penunjang proses pembelajaran, 

                                                             
167 Wildan Zulkarnain, Manajemen Layanan Khusus Di Sekolah, 4. 
168 Rahmad Widyaningrum, Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program 

Trias Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Di SLB Bantul, 21  
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dalam hal ini pula banyak keterlibatan sumber daya manusia yang bekerja 

sama antara kepala madrasah, ketua UKM, anggota guru UKM, tim satgas 

Kabupaten Probolinggo, tim satgas MTs Negeri 2 Probolinggo, puskesmas 

pajarakan, serta guru dan warga madrasah. 

Berdasarkan paparan diatas pelaksanaan layanan khusus kesehatan 

madrasah menguatkan pada teori Wildan Zulkarnain yang menjelaskan 

bahwa pelaksanaan layanan khusus kesehatan ini pemenuhan layanan 

dalam meningkatkan kesehatan, menumbuh dan mengembangkan hidup 

sehat dalam kehidupan sehari-hari. Pemenuhan layanan kebutuhan 

hendaknya di upayakan dengan pembiayaan yang maksimal supaya tidak 

mengalami hambatan dalam pelaksanaan layanan kebutuhan.
169

 Dengan 

kata lain keberhasilan pelaksanaan layanan khusus kesehatan sangat 

ditentukan dengan faktor pemenuhan layanan yang baik, sumber daya 

manusia yang terlibat dapat bekerja sama dengan baik, apabila dalam 

pemenuhan layanan tidak terlaksana dengan baik maka pemenuhan 

kebutuhan tidak berjalan dengan tepat sasaran, efektif dan efisien. 

3. Evaluasi layanan khusus kesehatan madrasah dalam persiapan 

pembelajaran tatap muka era new normal 

Berdasarkan paparan di penyajian diatas dapat diketahui bahwa 

evaluasi merupakan kegiatan akhir yang dilakukan untuk mengetahui 

keberhasilan dan kegagalan, untuk menentukan keberhasilan dari 

pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan pada era pandemi Covid-19 

                                                             
169 Wildan Zulkarnain, Manajemen Layanan Khusus Di Sekolah, 81. 
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dalam proses pembelajaran. Layanan khusus kesehatan di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 2 Probolinggo mengadakan evaluasi mingguan dan 

bulanan.  

Selaras dengan Wildan Zulkarnain yang mengemukakan evaluasi 

merupakan tolak ukur dari terlaksananya program yang dilaksanakan. 

Evaluasi ini adalah kegiatan akhir yang menjadi salah satu kunci penilaian 

keberhasilan dan kegagalan. Evaluasi merupakan penilaian kegiatan-

kegiatan sebagai pembanding dengan kinerja yang dihasilkan.
170

 

Sependapat juga dengan Elsye Rahmawati yang menyatakan 

pelaksanaan evaluasi layanan khusus kesehatan oleh lembaga pendidikan 

guna untuk mencapai dan penilai optimalisasi dalam penemuhan 

kebutuhan peserta didik dalam penunjang proses pembelajaran.
171

 

Berdasarkan teori tersebut dapat diketahui bahwa evaluasi 

merupakan tolak ukur dari perencanaan dan terlaksananya program. 

Dengan adanya evaluasi ini dapat mengetahui sejauh mana program yang 

telah dilaksanakan, dan juga dapat mengetahui kendala apa aja yang terjadi 

dalam pemenuhan layanan kesehatan di masa pandemi seperti ini. Dalam 

evaluasi layanan khusus kesehatan ini juga dilakukan dengan pemantauan 

dan penilaian kinerja dalam memberikan layanan kebutuhan kesehatan. 

Hal pertama yang dilakukan dalam evaluasi yaitu melakukan 

pantauan secara langsung apakah program, ataupun pemenuhan kebutuhan 

                                                             
170  Wildan Zulkarnain,  Manajemen Layanan Khusus Di Sekolah, 3 
171Elsye Rahmawati, Evaluasi Program Kesehatan Sekolah (UKS) Pada Sekolah 

Lanjutan Tingkat Atas, 29. 
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sudah terlaksana dengan baik atau tidak. Selanjutnya penilaian kinerja 

dalam pemenuhan kebutuhan juga menjadi salah satu kunci dari 

terlaksananya layanan kesehatan apakah dalam pemenuhan sudah 

terlaksana dengan baik atau tidak.  

Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Probolinggo terdapat dua jenis 

evaluasi yang dilakukan terkait dengan layanan khusus kesehatan dalam 

pemenuhan kebutuhan di masa pandemi Covid-19, yaitu evaluasi 

mingguan dan bulanan. Evaluasi mingguan ini dilakukan pemantauan oleh 

pihak UKM dalam mengontrol kebutuhan protokol kesehatan yang 

selanjutnya melaporkan kepada Kepala Madrasah dan tim satgas Covid-19 

Madrasah. Evaluasi bulanan dilakukan oleh tim satgas Covid-19 

Kabupaten Probolinggo dalam memantau, dan melihat pemenuhan 

protokol kesehatan serta melakukan penilaian kinerja terkait pemenuhan. 

Menurut Elvina, Teguh Tahlil dan Mulyadi menyatakan 

pemantauan program layanan khusus merupakan identifikasi program 

layanan khusus yang sudah dijalankan, karena dalam hal ini program 

layanan khusus dijalankan dengan mengutamakan tujuan pemenuhan 

kebutuhan peserta didik. Dalam pemantauan layanan UKS tentunya 

menjadi pedoman apabila kurangnyadukungan dan kerjasama dari pihak 

lain
172

. 

                                                             
172 Elvina, Teguh Tahlil dan Mulyadi, Pelaksanaan Program Usaha Kesehatan (UKS) Di 

Puskesmas, ―Jurnal Ilmu Keperawatan‖, Vol.6 No.2018:18 
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Willdan Zulkarnain juga menyatakan penilaian kinerja layanan 

khusus kesehatan merupakan kunci dari keberhasilan layanan dalam 

pemenuhan apakah sudah terlaksana dengan baik atau tidak. Dalam 

penilaian kinerja ini dilakukan oleh kepala sekolah selaku tim ketua 

pelaksana UKS melakukan pemenuhan layanan kesehatan.
173

 

Berdasarkan paparan diatas evaluasi layanan khusus kesehatan 

menguatkan pada teori Wildan Zulkarnain yang menyatakan bahwa 

evaluasi layanan khusus kesehatan ini tolak ukur dalam keberhasilan dan 

kegagalan terlaksananya pemenuhan kebutuhan. Dengan evaluasi ini juga 

dapat mengetahui sejauh mana layanan pemenuhan kebutuhan sudah 

dijalankan, dan dapat mengetahui juga kendala yang terjadi. Evaluasi 

layanan khusus kesehatan dimaksudkan untuk juga melakukan 

pemantauan dan penilaian kinerja yang mana dalam hal ini untuk 

mengutamakan tujuan pemenuhan kebutuhan serta kunci dari keberhasilan 

layanan apakah sudah terlaksana dengan baik atau tidak, penilaian kinerja 

inibiasanya dilakukan oleh kepala sekolah selaku tim ketua pelaksana 

UKS
174

. 

Untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan layanan khusus 

kesehatan alangkah lebih baik jika dilakukan evaluasi secara rutin dan 

berkala, yang berguna untuk mengetahui sudah maksimal atau belum 

kebutuhan kesehatan, nantinya  hal ini akan menjadi bahan evaluai dan 

                                                             
173 Wildan Zulkarnain, Manajemen Layanan Khusus Di Sekolah, 81. 
174 Wildan Zulkarnain…..81. 
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pertimbangan untuk meningkatkan kualitas dari pemenuhan kebutuhan 

kesehatan. 

Demikan akan memaksimalkan dalam pemenuhan kebutuhan 

keehatan peserta didik dalam proses pembelajaran dan aktivitas di sekolah, 

yang mana di dalam perencanaan terdapat analisis kebutuhan dan 

penyusunan program yang disesuaikan dengan visi, misi dan kebutuhan, 

kemudian di dalam pelaksanaan terdapat pembagian tugas oleh sumber 

daya manusia untuk melaksanakan perencanaan yang sudah ditetapkan. 

Jika komponen perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dilakukan dengan 

baik manajemen layanan khusus kesehatan akan berjalan dengan optimal. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil data penelitian yang diperoleh dari lapangan 

mengenai manajemen layanan khusus kesehatan dalam persiapan 

pembelajaran tatap muka era new normal, sebagaimana yang telah diuraikan 

diatas sesuai dengan fokus penelitian, maka dapat disimpulkan: 

1. Perencanaan manajemen layanan khusus kesehatan dalam persiapan 

pembelajaran tatap muka era new normal meliputi, analisis kebutuhan 

layanan dan penyusunan program yang secara langsung dilakukan 

pantauan dan pembinaan ketua tim satgas Covid-19 dalam pemenuhan 

kebutuhan protokol kesehatan. 

2. Pelaksanaan manajemen layanan khusus kesehatan dalam persiapan 

pembelajaran tatap muka era new normal pembagian tugas dalam layanan 

dengan melibatkan sumber daya manusia meliputi kepala madrasah, tim 

UKS, tim satuan petugas gugus Covid madrasah, tim satgas Covid-19 

Kabupaten Probolinggo, serta Puskemas Pajarakan. Selain itu dalam 

pelaksanaanya MTs Negeri 2 Probolinggo menerapkan protokol 

kesehatan, yang mana dalam pemenuhan kebutuhan protokol kesehatan 

selalu berkoordinasi dengan tim satgas Covid Kabupaten Probolinggo dan 

Puskesmas Pajarakan demi kenyamanan dan kesehatan siswa maupun 

warga madrasah. 
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3. Evaluasi manajemen layanan khusus kesehatan dalam persiapan 

pembelajaran tatap muka era new normal meliputi evaluasi bulanan yakni 

dengan mengontrol sarana dan prasarana protokol kesehatan, evaluasi 

bulanan dilakukan dengan penilaian kinerja dari pemenuhan kebutuhan 

serta pemantauan secara langsung oleh tim satgas Covid-19 Kabupaten 

Probolinggo. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil pemaparan dan penelitian yang dilakukan di 

Madrasah Tsanawwiyah Negeri 2 Probolinggo, maka penelitian dapat 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi lembaga supaya lebih mengoptimalkan lagi dalam pemenuhan 

kebutuhan kesehatan untuk menunjang proses pembelajaran agar lebih 

efektif dan efisien khususnya tetap menerapkan protokol kesehatan untuk 

kenyamanan, keamanan dan kesehatan peserta didik, guru maupun warga 

madrasah . 

2. Bagi peneliti selanjutnya supaya untuk dapat memperluas lagi ilmu 

pengetahuan dan penelitian dengan harapan tidak hanya dalam ruang 

lingkup manajemen layanan khusus dalam persiapan pembelajaran tatap 

muka di era new normal saja, sehingga nantinya dapat memberikan hasil 

yang maksimal. 
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3. Guru 

Anggota UKS 

MTs Negeri 2 

Probolinggo 

4. Petugas 

Kebersihan 

MTs Negeri 2 

Probolinggo 

1. Bagaimana 

perencanaan 

manajemen layanan 

khusus kesehatan 

dalam 

mempersiapkan 

pembelajaran tatap 

muka di era new 

normal di MTSN 2 

Probolinggo? 

2. Bagaimana 

implementasi 

manajemen layanan 

khusus kesehatan 

dalam 

mempersiapkan 

pembelajaran tatap 

muka di era new 

normal di MTSN 2 

1. Metode dan 

Prosedur 

Penelitian 

Menggunakan 

Pendekatan 

Kualitatif 

Naratif 

2.TeknikMetode 

Pengumpulan 

Data: 

a. Observasi 

b. Wawancara 

c .Dokumentasi 
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Pembelajaran 

tatap muka 

era new 

normal 

 

 

3. Evaluasi 

 

 

 

 

 

 

 

1. Protokol 

kesehatan 

kesehatan 

 

1.pemantauan 

program layanan 

khusus 

kesehatan 

2. penilaian 

kinerja program 

layanan khusus 

kesehatan 

 

 

1. Kebijakan 

pemerintah 

5. Bendahara 

MTs Negeri 2 

Probolinggo 

6. Kepala Tata 

Usaha MTs 

Negeri 2 

Probolinggo 

7.Tim Satgas 

Covid-19 MTs 

Negeri 2 

Probolinggo 

8. Guru MTs 

Negeri 2 

Probolinggo 

9. Siswa MTs 

Negeri 2 

Probolingo 

Probolinggo? 

3. Bagaimana evaluasi 

manajemen 

pelayanan khusus 

kesehatan dalam 

mempersiapkan 

pembelajaran tatap 

muka di era new 

normal di MTSN 2 

Probolinggo? 
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Lampiran 3 Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 4 Surat Keterangan Selesai Penelitian 

 

 

 

 



153 

 

 
 

Lampiran 5 Pedoman Penelitian 

Pedoman Penelitian 

A. Pedoman Wawancara 

Aspek Pertanyaan 

Perencanaan 

1. Kapan waktu perencanaan penentuan kebutuhan 

layanan kesehatan dilakukakan? 

2. Bagaimana perencanaan layanan khusus kesehatan 

dalam persiapan pembelajaran tatap muka di era 

new normal di MTs Negeri 2 Probolinggo? 

3. Apakah ada pantauan dari puskesmas setempat 

terkait gugus covid di MTs Negeri 2 Probolinggo? 

4. Apakah ada pantauan atau tinjauan dari aparat 

pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan protokol 

kesehatan? 

5. Apa saja sarana dan prasarana dalam pemenuhan 

protokol kesehatan? 

6. Dari mana sumber dana dalam pengadaan 

pemenuhan kebutuhan protokol kesehatan? 

7. Siapa saja yang terlibat dalam rapat penyusunan 

program perencanaan layanan khusus kesehatan 

dalam persiapan pembelajaran tatap muka? 

8. Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan 

pemenuhan protokol kesehatan? 

9. Apa saja yang dipersiapkan dalam memenuhi 

persyaratan pembelajaran tatap muka? 

10. Apa yang menjadi pertimbangan layanan khusus 

kesehatan dalam pemenuhan kebutuhan protokol 

kesehatan? 

Pelaksanaan 

1. Siapa saja yang membantu pelaksanaan dalam 

pembagian tugas untuk pemenuhan kebutuhan 

layanan kesehatan? 

2. Apakah ada izin dari orang tua maupun pemerintah 

sebelum pelaksanaan pembelajaran tatap muka? 

3. Bagaimana atanan pelaksanaan protokol kesehatan 

di MTs Negeri 2 Probolinggo? 

4. Apakah seluruh warga madrasah wajib vaksin 

dalam memenuhi persyaratan untuk pembelajaran 

tatap muka? 

5. Apakah orang tua mengetahui jika ada pelaksanaan 

vaksinasi untuk siswa di sekolah? 

6. Sesuai aturan pemerintah dalam penyemprotan 

disenfectan diseluruh ruangan dilakukan berapa 

minggu/bulan? 
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7. Sebelum masuk ke dalam lingkungan madrasah 

peserta didik apakah cuci tangan dulu dan di cek 

suhunya terlebih dahulu? 

8. Jika terdapat suhu yang diatas 37
0
 bagaimana 

tindakan dari pihak madrasah? 

9. Apakah ada penerapan psychal distancing? 

10. Apakah protokol kesehatanberlaku pada masa 

transisi? 

11. Apakah ada vaksinasi lanjutan dosis 3 dalam 

pelaksanaan pembelajaran tatap muka? 

12. Apa saja tugas dari petugas kebersihan selama masa 

pandemi ini? 

13. Dalam kebutuhan protokol kesehatan apakah sudah 

terpenuhi? 

14. Bagaimana dengan vaksinasi guru dan siswa apakah 

sudah melaksanakan 100%? 

15. Sesuai dengan aturan pemerintah selain tempat cuci 

tangan, apakah ada protokol kesehatan yang lain? 

16. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan berapa hari? 

17. Apakah ada upaya lain untuk mencegah kerumunan 

pada saat jam istirahat siswa? 

Evaluasi 

1. Bagaimana evaluasi layanan khusus kesehatan 

dalam pemenuhan protokol kesehatan? 

2. Siapa saja yang terlibat dalam evaluasi? 

3. Berapa minggu/bulan evaluasi dilakukan? 

4. Apakah ada penilaian kinerja dalam pemenuhan 

protokol kesehatan? 

5. Siapa yang terlibat langsung dalam pemantauan 

pemenuhan protokol kesehatan? 

B. Pedoman Observasi 

No Aspek Observasi Ada Tidak 

1 Pelaksanaan layanan khusus kesehatan    

2. Kegiatan evaluasi mingguan dan bulanan 

layanan khusus kesehatan dalam pemenuhan 

protokol kesehatan 

   

3.. Tatanan pelaksanaan protokol kesehatan    
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C. Pedoman Dokumentasi 

No Aspek yang diteliti Ada Tidak 

1. Visi dan Misi UKS    

2. Struktur Organisasi Madrasah    

3. Struktur Organisasi UKS    

4. Data Sarana dan Prasarana UKS    

5. Daftar pemenuhan kebutuhan protokol kesehatan    

6 Daftar anggaran pemenuh 

an kebutuhan protokol kesehatan 
   

7. Foto tinjauan perencanaan pemenuhan protokol 

kesehatan 
   

8. Dokumen surat edaran Kementerian Agama 

Kabupaten Probolinggo 
   

9. Foto pelaksanaan vaksinasi guru    

10. Foto pelaksanaan vaksinasi siswa    

11 Foto pengecekan suhu tubuh dengan thermogran 

manual 
   

12. Foto cuci tangan dan pengecekan suhu tubuh 

dengan disinthermogran 
   

13. Foto penyemprotan disenfectan    

14. Foto wastafel dan sabun cuci tangan    

15. Foto handsanitizer    

16. Foto penerapan psychal distancing    

17. Foto pelaksanaan vaksinasi guru dan karyawan 

dosis 3 
   

18. Foto evaluasi mingguan    

19. Foto evaluasi bulanan    
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Lampiran 6 Jurnal Penelitian 
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Lampiran 7 Struktur Organisasi Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Probolinggo 

STRUKTUR ORGANISASI 

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 PROBOLINGGO 

Jl. Raya Karanggeger No.418 Pajarakan – Probolinggo Telp (0335) 842364 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Kepala Madrasah 
MUDAKKIR,S.Pd 

 

Komite Madrasah 
IMAM MUSLEH 

 

HUMAS 
HASAN, S.Ag 

 

SARANA PRASARANA 
EKO YULIANTO, S.Pd 

KESISWAAN 
SITI ANISAH, S.Pd 

 

KURIKULUM 
YUSHI M. MAHMUDAH, 

S.Hum, M.Pd.I 
 

PESERTADIDIK 
 

 

PENDIDIK 
 
 

Kepala Tata Usaha 
MOHAMAD JURI, S.Pd.I, 

M.M 
 

KETERANGAN : 
GARIS KOMANDO 

GARIS KOORDINASI 
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Lampiran 8 Struktur Organisasi UKS Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Probolinggo 

 

STRUKTUR ORGANISASI UKS 

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 PROBOLINGGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketua UKS 

Aflakh, S.Pd 

Guru Anggota UKS 

Siti Nur Isrodiyah, S.Pd 

Anggota 

Pelayanan Kesehatan 

Puskesmas Pajarakan 

Dokter Kecil 

Anggota PMR Peserta Didik 

Pembina UKS 

Mudakir, S.Pd 
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Lampiran 9 Denah MTs Negeri 2 Probolingggo Lokal Selatan 
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Lampiran 10 Denah MTs Negeri 2 Probolinggo Lokal Utara  
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MA’HAD 

PUTRA 

R. KELAS 

R. KELAS 

R. KELAS 

R. KELAS 

R. KELAS R. KELAS 

TAMAN 

MUSHOLLAH  

LOKAL UTARA 

LAPANGAN UTARA 
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Lampiran 12 

BIODATA PENULIS 

 

Nama   : Niswatin Ahmad  

NIM   : T20183100 

Fakultas  : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Prodi   : Manajemen Pendidikan Islam 

Tempat, tgl lahir : Probolinggo, 23 Juni 1999 

Jenis kelamin  : Perempuan  

Agama   : Islam 

Alamat   : Jl. Sukapura Dsn Krajan 1 Rt 003 Rw 003 Desa Sepuh  

   Gembol, Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo 

No. Hp   : 082232954636 

Email   : niswatinahmad16@gmail.com 

PENDIDIKAN : 

 TK Pertiwi 1 Sepuh Gembol  : Tahun 2004-2006 

 MI Miftahul Huda Sepuh Gembol : Tahun 2007-2012 

 MTs Negeri Kota Probolinggo : Tahun 2013-2015 

 MAN 2 Kota Probolinggo  : Tahun 2016-2018 

 UIN KHAS Jember   : Tahun 2018-2022 

 


