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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 

2.1.1  Hakekat usaha kesehatan sekolah 

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) adalah upaya terpadu lintas program dan 

lintas sektoral dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan serta membentuk 

perilaku hidup sehat anak usia sekolah  yang ada di sekolah dan perguruan agama. 

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) merupakan salah satu upaya untuk 

meningkatkan kemampuan hidup sehat anak usia sekolah dan selanjutnya 

membentuk perilaku hidup sehat, yang pada gilirannya menghasilkan derajat 

kesehatan yang optimal.
10

 Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) adalah segala usaha 

yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah dan lingkungan 

sekolah serta seluruh warga sekolah pada setiap jalur, jenis, jenjang pendidikan 

mulai TK/RA sampai SMA/SMK/MA.
11

 

  Sedangkan menurut Departemen Kesehatan bahwa sekolah merupakan 

masyarakat usia muda yang perlu diperhatikan kesehatannya agar dapat optimal 

pertumbuhannya, Usaha Kesehatan Sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan 

kemampuan hidup sehat. Peserta didik dalam lingkungan sehat sehingga peserta 

didik dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis serta optimal, 

menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.
12

 Berdasarkan Depatemen 

Pendidikan dan Kebudayaan Usaha Kesehatan Sekolah adalah upaya membina 

dan mengembangkan kebiasaan hidup sehat yang dilakukan secara terpadu 

melalui program pendidikan dan pelayanan kesehatan disekolah, perguruan agama 
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serta usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan 

kesehatan lingkungan sekolah.
13

 

Jadi disini jelaslah bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kesehatan 

Sekolah (UKS) adalah usaha kesehatan yang ada didalam lingkungan sekolah 

maupun yang ada di sekitar lingkungan sekolah, yang sasaran  utamanya adalah 

peserta didik beserta masyarakat sekolah lainnya yang bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dapat belajar, tumbuh dan 

berkembang secara harmonis serta optimal, menjadi sumber daya manusia yang 

berkualitas. 
12

 

 

2.1.2 Tujuan usaha kesehatan sekolah (UKS) 

Tujuan UKS adalah 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.  

Sedangkan secara khusus tujuan UKS adalah untuk memupuk kebiasaan 

hidup sehat dan mempertinggi derajat kesehatan peserta didik yang didalamnya 

mencakup:  

1. Memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk melaksanakan 

prinsip hidup sehat, serta berpartisipasi aktif dalam usaha peningkatan 

kesehatan di sekolah dan di perguruan agama, di rumah tangga maupun di 

lingkungan masyarakat,  

2. Sehat, baik dalam arti fisik, mental, sosial maupun lingkungan, dan  
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3. Memiliki daya hayat dan daya tangkal terhadap pengaruh buruk, 

penyalahgunaan narkoba, alkohol dan kebiasaan merokok serta hal-hal 

yang berkaitan dengan masalah pornografi dan masalah sosial lainnya.
14

 

 

2.1.3 Sasaran usaha kesehatan sekolah (UKS)  

Peserta didik dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan tingkat 

pendidikan menengah dan pendidikan kejuruan dan termasuk perguruan agama, 

beserta lingkungannya.
14

 

Menurut tim Pembina kesehatan sekolah, sasaran pembinaan dan 

pengembangan UKS meliputi:  

1. Sasaran primer : peserta didik  

2. Sasaran sekunder : guru, pamong belajar/tutor orang tua, pengelolah 

pendidikan serta TP UKS di setiap jenjang  

3. Sasaran tertier : lembaga pendidikan mulai dari tingkat pra-sekolah sampai 

pada sekolah lanjutan tingkat atas, termasuk satuan pendidikan luar 

sekolah dan perguruan agama serta pondok pesantren beserta 

lingkungannya.
15

  

Sasaran lain UKS adalah sarana dan prasarana pendidikan kesehatan dan 

pelayanan kesehatan serta lingkungan yang meliputi lingkungan sekolah, 

keluarga, dan masyarakat sekitar sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan 

merupakan  media yang penting untuk menyalurkan segala bentuk pembaruan tata 

cara dan kebiasaan hidup sehat, agar lebih mudah tertanam pada anak-anak. 

Dengan  demikian, akan dapat memberikan pengaruh terhadap kehidupan 

keluarga,  masyarakat sekitarnya, bahkan masyarakat yang lebih luas lagi. Anak 
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didik dikemudian hari diharapkan akan memiliki sikap dan kebiasaan hidup 

dengan  norma-norma kesehatan. Peserta didik dari tingkat sekolah dasar sampai 

tingkat  menengah termasuk perguruan tinggi beserta lingkungannya merupakan 

sasaran utama dari pembinaan UKS, sehingga secara fungsional departemen 

kesehatan bertanggung jawab atas kesehatan anak didik.
16

 

 

2.1.4 Ruang lingkup  program dan pembinaan usaha kesehatan sekolah 

(UKS) 

 

a. Ruang lingkup program UKS 

Ruang lingkup UKS tercermin dalam Tri Program UKS (dikenal dengan 

istilah TRIAS UKS), yaitu sebagai berikut : 

1. Penyelenggaraan pendidikan kesehatan, yang meliputi aspek : 

a) Meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan untuk 

senantiasa  berperilaku hidup sehat. 

b) Penanaman perilaku/kebiasaan hidup sehat dan daya tangkal 

terhadap pengaruh buruk dari luar. 

c) Pelatihan dan penanaman pola hidup sehat agar dapat di 

implementasikan dalam 

2. Penyelanggaraan pelayanan kesehatan di sekolah anatara lain dalam 

bentuk : 

a) Pelayanan kesehatan; termasuk Pelayanan Kesehatan Peduli 

Remaja (PKPR). 

b) Pemeriksaan penjaringan kesehatan peserta didik. 

c) Pemeriksaan berkala 
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d) Pengobatan ringan dan P3K maupun P3P. 

e) Pencegahan penyakit (imunisasi), Pemberantasan sarang nyamuk 

(PSN), Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), Pendidikan 

kecakapan hidup sehat (PKHS) atau Life Skills Education. 

f) Penyuluhan kesehatan dan konseling. 

g) Pengawasan warung sekolah. 

h) Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKSG). 

i) Pencatatan dan pelaporan tentang keadaan penyakit dan status gizi 

dan hal lainnya yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan. 

j) Rujukan kesehatan ke Puskesmas. 

k) Pengukuran tingkat kesegaran jasmani. 

3. Pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat baik fisik, mental, 

sosial maupun lingkungan yang meliputi : 

a) Pelaksanaan 7K (Kebersihan, Keindahan, Kenyamanan, 

Ketertiban, Keamanan, Kerindangan, Kekeluargaaan). 

b) Pembinaan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan termasuk 

bebas asap rokok. 

c) Pembinaan kerja sama antar masyarakat sekolah (guru, murid, 

pegawai sekolah, orang tua murid, dan masyarakat sekitar) 

b. Ruang lingkup pembinaan dan pengembangan UKS 

Ruang lingkup pembinaan UKS meliputi : 

1) Pendidikan kesehatan. 

2) Pelayanan kesehatan. 

3) Pemeliharaan lingkungan kehidupan sekolah sehat. 
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4) Ketenagaan. 

5) Sarana Prasarana. 

6) Penelitian dan pengembangan. 

7) Managemen/Organisasi. 

8) Monitoring dan evaluasi.
17

 

 

2.1.5 Landasan hukum usaha kesehatan sekolah (UKS) 

Sebagai suatu kegiatan yang diselenggarakan melalui kerjasama lintas 

sektoral, landasan hukum Usaha Kesehatan Sekolah adalah: 

a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  

b. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 

c. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.  

d. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.  

e. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaandan 

Penyelenggaraan Pendidikan.  

f. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2011 tentang Peran Gubernur selaku 

Wakil Pemerintah Pusat.  

g. SKB Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama 

dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1/U/SKB/2003, Nomor : 

1067/Menkes/ SKB/VII/2003, Nomor : MA/230 A/2003, Nomor : 26 

Tahun 2003 tanggal 23 Juli 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan 

UKS.  
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h. SKB Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama 

dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2/P/SKB/2003; Nomor : 

1068/Menkes/ SKB/VII/2003; 

Nomor : MA/230 B/2003; Nomor : 4415-404 Tahun 2003 tanggal 23 Juli 2003 

tentang Tim Pembina UKS Pusat.  

i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2012 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
15

 

 

2.1.6 Organisasi usaha kesehatan sekolah (UKS) 

Pembinaan dan pengembangan UKS dilaksanakan secara terpadu 

berdasarkan keputusan bersama 4 menteri (Mendiknas, Menkes, Menag, dan 

Mendagri) yang terdiri atas : 

a. Tim pembina UKS Tingkat Pusat ;  

b. Tim pembina UKS Tingkat Provinsi 

c. Tim pembina UKS Tingkat Kabupaten/kota 

d. Tim pembina UKS Tingkat kecamatan 

e. Untuk di sekolah, dinamakan Tim Pelaksana  UKS. 

a. Tingkat pusat 

Sub Direktorat Kesehatan Sekolah dan Olahraga, Direktorat Kesehatan 

Masyarakat terdiri dari beberapa seksi yaitu : seksi kesehatan anak sekolah dan 

mahasiswa, seksi kesehatan anak-anak luar biasa, seksi olahraga kesehatan, seksi 

pengembangan metode. Fungsi dan tanggung jawabnya : membuat program kerja 

melakukan koordinasi, melakukan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan UKS  

di seluruh Indonesia, mengusahakan bantuan teknis dan materi, bersama-sama  
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dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyusun kurikulum tentang 

kesehatan pada umumnya dan Usaha Kesehatan Sekolah pada khususnya, 

menyelenggarakan lokakarya, seminar, rapat kerja diskusi penataran dan lain-lain.  

b. Tingkat provinsi 

Fungsi dan tanggung jawabnya adalah sebagai koordinator pelaksana UKS 

di tingkat provinsi yang meliputi : membuat rencana program kerja, membuat 

bimbingan teknis, melakukan koordinasi dan pengawasan, menerima laporan 

kegiatan dari tingkat Kabupaten/ kota melaporkan kegiatan ke tingkat pusat, 

memberi bantuan materi dan keuangan ke daerah tingkat II dan lain-lain usaha  

yang dianggap perlu.  

c. Tingkat kota/kabupaten 

Penanggung jawabnya adalah UKS pada Dinas Kesehatan Kabupaten/ 

Kota. Fungsi dan tanggung jawabnya meliputi : membuat rencana kerja harian, 

melakukan koordinasi kegiatan-kegiatan kesehatan yang ditujukan kepada anak 

didik dan masyarakat sekolah, melakukan pengawasan pelaksanaan UKS di 

sekolah, melaporkan kegiatan ditingkat provinsi, menyelenggarakan kursus-

kursus kesehatan, kursus UKS bagi guru, murid, dan petugas kesehatan setempat, 

memupuk kerjasama baik pihak-pihak yang ada hubungannya dengan pelaksanaan 

UKS. 

d. Usaha sesehatan sekolah di tingkat puskesmas 

Berdasar ketentuan yang ada maka Usaha Kesehatan Sekolah merupakan 

salah satu unit dari puskesmas dimana kegiatan-kegiatan kesehatan dilaksanakan 

di wilayah kerjanya.  

e. Usaha kesehatan sekolah di tingkat sekolah 
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Usaha Kesehatan Sekolah di tingkat sekolah merupakan wilayah kerja 

dimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Dari tingkat pelaksanaan UKS di sekolah-

sekolah hingga tingkat pusat, diperlukan organisasi yang baik. Untuk 

memperlancar usaha pembinaan dan pengembangan, serta mencegah terjadinya  

tumpang tindih dari berbagai kegiatan UKS sebaiknya diwujudkan dalam satu 

wadah atau badan. Kerangka kerjasama pengorganisasian sistem kerja operasional 

UKS harus dipahami sebaik-baiknya. Sebab, tidak sedikit sekolah atau guru yang 

beranggapan bahwa UKS merupakan tugas dari petugas kesehatan saja atau  

sebalikya petugas kesehatan menganggap UKS merupakan tanggung jawab 

jajaran pendidikan sekolah atau guru semata-mata.  

Memperhatikan kenyataan di lapangan, keberhasilan dalam pelaksanaan 

UKS melibatkan berbagai instansi dari Departemen, instansi, dan badan-badan, 

seperti:  

1. Departemen Dalam Negeri  

2. Departemen Pendidikan Nasional  

3. Departemen Kesehatan  

4. Departemen Agama  

Berbagai instansi dan badan-badan seperti:  

• Dinas Pendidikan Dasar, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, 

Peternakan, Pertanian , dan sosial.  

• POGM (Persatuan Orang Tua Murid dan Guru)  

• Badan-badan/organisasi non pemerintah seperti PMI, Kepramukaan, 

mungkin juga LSM.  
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• Berbagai perusahan swasta yang ada hubungannya dengan usaha 

kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 
17

 

 

2.1.7 Program pembinaan dan pegembangan usaha kesehatan sekolah 

 

A. Program pembinaan peserta didik 

Untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan 

peserta didik di lakukan upaya menanamkan perinsip hidup sehat sedini mungkin 

melalui pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan 

sekolah sehat (Trias UKS). 

1. Pendidikan kesehatan 

a. Tujuan pendidikan kesehatan 

Tujuan pendidikan kesehatan ialah agar peserta didik: 

1) Memiliki pengetahuan tentang ilmu kesehatan, termasuk cara 

hidup sehat dan teratur 

2) Memiiki nilai dan sikap yang postif terhadap prinsip hidup sehat 

3) Memiliki ketrampilan dalam melaksanakan hal yang berkaitan 

dengan pemeliharaan, pertolongan, dan perawatan kesehatan 

4) Memiliki kebiasaan hidup sehat sehari-hari yang sesuai dengan 

syarat kesehatan 

5) Memiliki kemampuan dan kecakapan (Life Skills) untuk 

berperilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari 

6) Memiliki pertumbuhan termasuk bertambahnya tinggi badan dan 

berat badan secara harmonis (proposional) 
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7) Mengerti dan dapat menerapkan prinsip-prinsip pengutamaan 

pencegahan penyakit dalam kaitannya dengan kesehatan dan 

keselamatan dalam kehidupan sehari-hari 

8) Memiliki daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari luar 

(Narkoba, arus informasi dan gaya hidup yang tidak sehat) 

9) Memiliki tingkat kesegaran jasmani yang memadai dan derajat 

kesehatan yang optimal serta mempunyai daya tahan tubuh yang 

baik terhadap penyakit 

b. Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan 

Pelaksanaan pendidikan kesehatan di berikan melalui : 

1) Kegiatan kurikuler 

2) Kegiatan ekstrakulikuler 

1) Kegiatan Kurikuler 

Pelaksanaan pendidikan kesehatan melalui kegiatan kurikuler 

adalah pelaksanaan pendidikan pada jam pelajaran. Pelaksanaan 

penddikan kesehatan sesuai dengan Kurikulum Satuan Pendidikan 

(KTSP) khususnya pada standard isi yang telah diatur dalam 

peraturan Mendiknas nomor 22 tahun 2006 pada mata pelajaran 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan kesehatan. 

a) Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) dan Madrasah Aliyah (MA) 

Pelaksanaan pendidikan kesehatan melalui kegiatan 

kurikuler adalah pelaksanaan pendidikan pada jam pelajaran. 

Pelaksanaan Pendidikan kesehatan sesuai dengan kurikulum satuan 
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pendidikan (KTSP) khususnya pada standard isi yang telah diatur 

dalam Peraturan Mendiknasnomor 22 tahun 2006 pada mata 

pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. 

Pelaksanaannya di lakukan melalui peningkatan 

pengetahuan, ketrampilan, terutama melalui peningkatan 

pemahaman dan penafsiran konsep-konsep yang berkaitan dengan 

perinsip hidup sehat sehingga mempunyai kemampuan untuk 

menularkan perilaku hidup sehat dala kehidupan sehari-hari. 

Materi pendidikan kesehatan mecakup : 

a) Menganalisis bahaya penggunan narkoba 

b) Memahami berbagai peraturan perundangan tentang narkoba 

c) Menganalisis dampak seks bebas 

d) Memahami cara menghindari sesks bebas 

e) Memahami bahaya HIV/AIDS, dan 

f) Memahami cara menghindari penularan seks bebas. 

Pada sekolah kejuruan yang banyak menggunakan mesin-mesi, 

peralatan tenaga listrik/elektronik bahan kimia untuk pelaksanaan 

praktek di bengkel sekolah, dapat mengakibatkan resiko atau bahaya 

kecelakaan bagi peserta didik. Untuk itu perlu di tanamkan sikap hidup 

yang selalu mengutamakan keselamatan sebagai salah satu usaha 

keselamatan kerja. Sehingga pendidikan kesehatan untuk sekolah 

kejuruan harus di tekankan juga pada pendidikan keamanan dan 

keselamatan kerja. 

2) Kegiatan ekstrakulikuler 
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Kegiatan ekstrakulikuler adalah kegiatan di luar jam pelajaran 

biasa (termasuk kegiatan pada waktu libur) yang dilakukan 

disekolah maupun di luar sekolah dengan tujuan antara lain untuk 

memperluas pengetahuan dan ketrampilan siswa serta melengkapi 

upaya pembinaan manusia Indonesia seutuhnya. Kegiatan 

ekstrakulikuler mencakup kegiatan yang berkaitan dengan 

pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan 

lingkungan kehidupan sekolah sehat (UKS) 

a) Kegiatan ekstrakulikuler yang berkaitan dengan pendidikan 

kesehatan anatara lain : 

(a) Wisata siswa 

(b) Kemah (Persami) 

(c) Ceramah, diskusi 

(d) Lomba-lomba antar kelas maupun antar sekolah 

(e) Bimbingan hidup sehat 

(f) Warung sekolah sehat 

(g) Apotik hidup dan  

(h) Kebun sekolah 

b) Kegiatan ekstrakulikuler yang berkaitan dengan pelayanan 

kesehatan (sekaligus merupakan upaya pendidikan) 

Bimbingan hidup sehat berupa : 

(a) Penyuluhan ketrampilan, latihan ketrampilan antara lain : 

 Dokter kecil 

 Kader kesehatan Remaja 
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 Palang Merah Remaja 

 Saka Bakti Husada/Pramuka/Santri Husada 

(b) Membantu kegiatan Posyandu pada masa liburan sekolah 

c) Kegiatan ekstrakulikuler yang berkaitan dengan pembinaan  

lingkungan kehidupan sekolah sehat 

(a) Kerja Bakti Kesehatan 

(b) Lomba Sekolah Sehat 

(c) Lomba yang berhubungan dengan masalah kesehatan 

lingkungan 

(d) Pembinaan keberhasilan lingkungan mencakup 

pemberantasan sumber penularan penyakit 

(e) Piket sekolah seperti dalam pelaksanaan 7K 

Osis mempunyai peranan yang besar dalam pelaksanaan 

program UKS yang dilakukan secara ekstrakulikuler di SMP 

dan SMA. 

Dalam Pelaksanaan program UKS, OSIS dapat mengamati 

adanya masalah yang berkaitan dengan ksehatan, 

melaporkannnya kepada guru Pembina OSIS, agar bersama-

sama mencari cara penanggulannya antara lain berupa kegiatan 

berdasarkan kosep 7K. 

2. Pelayanan kesehatan 

  Pelayanan kesehatan adalah upaya peningkatan (promotif), pencegahan 

(preventif), pengobatan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif) yang dilakukan 

terhadap peserta didik dan lingkungan.  
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a. Tujuan pelayanan kesehatan  

 Tujuan pelayanan kesehatan ialah :  

1) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan melakukan tindakan 

hidup sehat dalam rangka membentuk perilaku hidup sehat.  

2) Meningkatkan daya tahan tubuh peserta didik terhadap penyakit 

dan pencegahan terjadinya penyakit, kelainan dan cacat. 

3) Menghentikan proses penyakit dan pencegahan komplikasi akibat 

penyakit/kelainan pengembalian fungsi dan peningkatan 

kemampuan peserta didik yang cedera / cacat agar dapat berfungsi 

optimal. 

a. Pelaksanaan pelayanan kesehatan  

Pelaksanaan pelayanan kesehatan dilakukan melalui :  

1) Kegiatan peningkatan (Promotif)  

Kegiatan peningkatan (promotif) dilaksanakan melalui kegiatan 

penyuluhan kesehatan dan latihan keterampilan yang dilaksanakan 

secara ekstrakurikuler, yaitu:  

(a) Latihan keterampilan teknis dalam rangka pemeliharaan 

kesehatan dan pembentukan peran serta aktif peserta didik 

dalam pelayanan kesehatan, antara lain: 

 Dokter kecil;  

 Kader Kesehatan Remaja; 

 Palang Merah Remaja; dan  

 Saka Bhakti Husada/Pramuka  
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(b) Pembinaan saran keteladanan yang ada di lingkungan sekolah 

antara lain:  

 Pembinaan warung sekolah sehat; 

 Lingkungan sekolah terpelihara dan bebas dari factor 

pembawa penyakit. 

(c) Pembinaan keteladanan berperilaku hidup bersih dan sehat 

(PHBS) 

2) Kegiatan pencegahan (preventif)  

Kegiatan pencegahan dilaksanakan melalui kegiatan 

peningkatan daya tahan tubuh, kegiatan pemutusan mata rantai 

penularan penyakit dan kegiatan penghentian proses penyakit pada 

tahap dini sebelum timbul penyakit, yaitu : 

(a) Pemeliharaan kesehatan yang bersifat umum maupun yang 

bersifat khusus untuk penyakit-penyakit tertentu, antara lain 

demam berdarah, kecacingan, muntaber. 

(b) Penjaringan (screening) kesehatan bagi anak yang baru masuk 

sekolah. 

(c) Pemeriksaan berkala kesehatan setiap 6 bulan. 

(d) Mengikuti (memonitor/memantau) pertumbuhan peserta didik. 

(e) Immunisasi peserta didik kelas I dan kelas IV di sekol;ah dasar 

dan madrasah ibtidiyah 

(f) Usaha pencegahan penularan penyakit dengan jalan 

memberantas sumber infeksi dan pengawasan kebersihan 

lingkungan sekolah dan perguruan agama.  
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(g) Konseling kesehatan remaja di sekolah dan perguruan agama 

oleh kader kesehatan sekolah, guru BP dan guru agama dan 

Puskesmas oleh dokter Puskesmas atau tenaga kesehatan lain.  

3) Kegiatan penyembuhan dan pemulihan (kuratif dan rehabilitatif)  

Kegiatan penyembuhan dan pemulihan dilakukan melalui 

kegiatan mencegah komplikasi dan kecacatan akibat proses 

penyakit atau untuk meningkatkan kemampuan peserta didik yang 

cedera atau cacat agar dapat berfungsi optimal, yaitu :  

(a) Diagnosa dini; 

(b) Pengobatan ringan; 

(c) Pertolongan pertama pada kecelakaan dan pertolongan 

pertama pada penyakit; dan  

(d) Rujukan medik. 

3. Pembinaan lingkungan sehat 

Program pembinaan sekolah sehat mencakup hal-hal sebagai berikut:  

a. Program pembinaan lingkungan sehat  

1) Lingkungan fisik sekolah meliputi :  

(a) Penyediaan air bersih;  

(b) Pemeliharaan penampungan air bersih; 

(c) Pengadaan dan pemeliharaan tepat pembuangan sampah; 

(d) Pengadaan dan pemeliharaan air limbah; 

(e) Pemeliharaan WC/jamban/urinoir; 

(f) Pemeliharaan kamar mandi;  
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(g) Pemeliharaan kebersihan dan kerapihan ruangan kelas, 

ruang perpustakaan, ruang laboratorium, dan ruang ibadah; 

(h) Pemeliharaan kebersihan dan keindahan halaman dan 

kebun sekolah (termasuk penghijauan sekolah); 

(i) Pengadaan dan pemeliharaan warung/kantin sekolah; dan  

(j) Pengadaan dan pemeliharaan pagar sekolah.  

2) Lingkungan mental dan sosial  

 Program pembinaan lingkungan mental dan sosial yang 

sehat dilakukan melalui usaha pemantapan sekolah sebagai 

lingkungan pendidikan (wiyatamandala) dengan meningkatkan 

pelaksanaan konsep ketahanan sekolah (7K), sehingga tercipta 

suasana dan hubungan kekeluargaan yang akrab dan erat antara 

sesame warga sekolah. Selain peningkatan pelaksanaan konsep 7K 

program pembinaan dilakukan dalam bentuk kegiatan antara lain:  

(a) Konseling kesehatan; 

(b) Bukti sosial masyarakat sekolah terhadap lingkungan; 

(c) Perkemahan; 

(d) Penjajahan/hiking/darmawisata; 

(e) Teater, musik, olahraga; 

(f) Kepramukaan, PMR, Dokter Kecil dan Kader Kesehatan 

Remaja; dan  

(g) Karnaval, bazaar, lomba.  

b. Pembinaan lingkungan keluarga 

Pembinaan lingkungan keluarga bertujuan:  
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1) Meningkatkan pengetahuan orang tua peserta didik tentang hal-hal 

yang berhubungan dengan kesehatan; dan  

2) Meningkatkan kemampuan dan partisipasi orang tua peserta didik 

dalam pelaksanaan hidup sehat.  

Pembinaan lingkungan keluarga dapat dilakukan antara lain 

dengan :  

 Kunjungan rumah yang dilakukan oleh pelaksana UKS; 

 Ceramah kesehatan yang dapat diselenggarakan di sekolah 

dengan bekerja sama dengan dewan sekolah, atau 

dipadukan dengan kegiatan di masyarakat.  

c. Pembinaan Masyarakat Sekitar  

1) Pembinaan dengan cara pendekatan kemasyarakatan dapat 

dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah dan pondok pesantren, 

guru, Pembina UKS, misalnya dengan jalan membina 

hubungan baik/bekerjasama dengan masyarakat/LKMD/ dewan 

kelurahan, Ketua RT/RW dan organisasi kemasyarakatan 

lainnya; 

2) Penyelenggaraan ceramah tentang kesehatan dan pentingnya 

arti pembinaan lingkungan sekolah sebagai lingkungan belajar 

yang sehat. Untuk itu masyarakat diundang ke sekolah. 

Pembicara dapat dimintakan dari Puskesmas, pemerintah 

daerah setempat nara Sumber lainnya misalnya dari LSM; 

3) Penyuluhan massa baik secara tatap muka maupun melalui 

media cetak dan audio visual; 
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4) Menyelenggarakan proyek panduan di 

sekolah/madrasah/pondok pesantren. 
17

 

 

2.1.8 Sarana dan prasarana UKS 

Sarana dan prasarana Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) meliputi: 

a. Ruang UKS atau Klinik Sekolah 

Sarana yang ada diruang UKS adala seperti meja obat/ meja alat 

kedokteran, bed pemeriksa, Mejadan kursi petugas UKS, sekat pembatas/ 

gurden, Lemari obat atau kotak obat, Alat pengukur tinggi badan, Wastafel 

atau waskop, Embar plastik untuk menampung kotoran bekas, pembalut 

dan lain-lain.  

b. Alat-alat pemeriksa 

Alat pemeriksa yang diperlukan adalah seperti Stestoskop, Tensi 

meter, Thermometer, Lampu senter, Senellen’s test chart, dan Alat-alat 

PPPK.  

c. Alat-alat PPPK 

Alat-alat PPPK yang diperlukan adalah seperti Kapas, Perban atau 

Pembalut, Kasa seteril, Plester, Tensoplas, Kain segitiga, Obat merah, 

gunting  kecil, dan besar, Pinset, dan lain-lain. Perlengkapan P3K 

dibutuhkan pada saat perjalanan untuk menghindari masalah yang lebih 

serius jika terjadi kecelakaan. Berikut beberapa perlengkapan P3K:  

1. Plester luka (band aid)  

2. Obat antiseptik (obat merah atau betadine) dan alkohol  
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3. Kain pembalut, kapas steril, kasa steril, perban kain, perban plastik,

 plester.  

4. Bidai atau spalk  

5. Gunting, pisau kecil, peniti  

6. Sabun antiseptik  

7. Snake bite kit untuk mengantisipasi gigitan ular  

8. Obat antimalaria  

9. Obat-obatan yang umum digunakan (obat penghilang rasa sakit, 

sakit kepala, demam, influenza, batuk, maag, alergi, sakit perut, 

dan lain-lain).  

10. Krim antisinar matahari (sunscreen)  

11. Krim untuk luka bakar (bioplacenton), serta  

12. Obat-obatan pribadi. 

d. Obat-obatan 

Obat-obatan sehari-hari yang diperlukan adalah seperti Obat penawar 

nyeri atau sakit kepala, Obat mules, Obat alergi, Obat merah, Tetes mata, 

Saleo,  kulit, dan lain-lain.  

e. Dana dan Biaya Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 

Usaha kesehatan sekolah dalam pelaksanaanya tidak terlepas dari 

biaya atau dana, sebagai penunjang tercapainya program yang telah 

direncanakan sebelumnya. Kegiatan yang memerlukan dana, perlu 

dipertimbangkan dan diatur sehingga dana yang diperlukan tidak 

membertkan orang tua peserta didik  (disesuaikan dengan kemampuan). 

Sumber dana kegiatan pada sekolah diperoleh dari orang tua peserta didik, 
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dan SBPP. Inpres sumbangan lain yang tidak mengikat, dan dana yang 

diusahakan oleh sekolah melalui kegiatan peserta didik misalnya hasil 

kebun sekolah.
16

 

 

2.1.9 Pengendalian pelaksanaan 

 Salah satu kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan UKS 

ialah kegiatan pengendalian pelaksanaan. Pengendalian pelaksanaan ini 

mencakup kegiatan supervise, evaluasi, monitoring dan pelaporan.  

A. Monitoring 

1. Pengertian  

Kegiatan monitoring dilakukan dengan melihat secara langsung 

pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui:  

 Apakah kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana; 

 Apa dan bagaimana hasil yang telah diperoleh.  

Bila ditemui adanya hambatan/penyimpangan maka perlu dilakukan 

bimbingan dan pengarahan agar kegatan dapat berjalan dengan baik.  

2. Tujuan  

Tujuan monitoring UKS adalah untuk mengetahui daya guna, hasil 

guna, tepat guna program, dan penyimpangan-penyimpangan yang 

mungkin terjadi pada pelaksanaan.  

3. Fungsi  

Fungsi dari monitoring adalah :  

a. Untuk memperoleh umpan balik yang dapat dipergunakan 

sebagai dasar penyempurnaan program pembinaan dan 
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pengembangan UKS pada Tim Pembina UKS serta 

pelaksanaan kegiatan UKS di sekolah/madrasah.  

b. Untuk mendapatkan gambaran mengenai keberhasilan 

pelaksanaan program pembinaan pengembangan UKS baik 

tingkat pusat maupun daerah, serta pelaksanaan UKS di 

sekolah/madrasah.  

4. Ruang lingkup  

Ruang lingkup monitoring meliputi semua aspek di dalam 

program, proses maupun hasil pelaksanaan pembinaan, 

pengembangan, dan pelaksanaan kegiatan UKS.  

5. Sasaran  

Sasaran monitoring :  

a. Manajemen / pengelolaan kegiatan; 

b. Jenis dan pelaksanaan kegiatan; 

c. Keberhasilan kegiatan; dan  

d. Upaya pengembangan. 

6. Pelaksanaan monitoring  

Pelaksanaan monitoring dilakukan langsung kepada Tim Pembina

 dan Tim Pelaksanan UKS di bawahnya.  

7. Frekuensi pelaksanaan monitoring  

a. Tim Pembina UKS Pusat ke Tim Pembina UKS  

Provinsi : 1 kali/tahun  

b. Tim Pembina UKS Provinsi ke Tim Pembina UKS  

Kab/Kota : 1 kali/6 bulan  
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c. Tim Pembina UKS Kab/Kota ke Tim Pembina UKS  

Kecamatan : 1 kali/4 bulan 

d. Tim Pembina UKS Kecamatan ke Tim Pelaksana  

SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK : 1 kali/3 bulan  

e. Kepala Sekolah/Madrasah selaku Ketua Tim Pelaksana SD/MI, 

SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA : 1 kali/3bulan  

f. Penjaringan data dan informasi dilakukan dengan wawancara dan 

pengamatan yang selanjutnya dicatat pada instrument supervisi.  

g. Instrument supervise sesuai lampiran 2, 3 dan dapat dikembangkan 

sesuai kebutuhan.  

h. Alur/bagan supervisi dapat dilihat pada lampiran.  

B. Evaluasi ( Penilaian) 

1. Pengertian 

 Pengertian evaluasi (penilaian) adalah salah satu kegiatan 

pembinaan melalui proses pengukuran hasil yang dicapai dibandingkan 

dengan sasaran yang telah ditentukan sebagai bahan penyempurnaan 

perencanaan dan pelaksanaan UKS. 

2. Maksud evaluasi  

 Evaluasi ini dimaksudkan untuk:  

a. Memberikan umpan balik sebagai dasar penyempurnaan program 

 pembinaan dan pengembangan UKS. 

b. Mendapatkan gambaran tentang keberhasilan pelaksanaan progtam 

 UKS. 
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3. Ruang lingkup  

 Ruang lingkup evaluasi meliputi semua komponen perencanaan 

program UKS, proses maupun hasil pelaksanaannya.  

4. Sasaran evaluasi  

 Peserta didik; Lingkuangan sekolah; Dampak pembinaan terhadap 

perilaku peserta didik; Pengelolaan program pada setiap janjang; dan 

Manajemen/pengelolaan program UKS pada setiap jenjang dan jenis 

pendidikan serta jenjang pemerintahan.  

5. Unsur-unsur yang dievaluasi  

a. Perubahan tingkat pengetahuan8 pada umumnya yang 

berhubungan dengan kesehatan pada khususnya.  

b. Perubahan sikap/perilaku dan penghayatan terhadap prinsip dan 

pola hidup sehat.  

c. Perubahan tingkah laku kebiasaan hidup sehari-hari dan 

keterampilan dalam melaksanakan prinsip pola hidup sehat 

termasuk peningkatan daya tangkal terhadap pengaruh buruk 

dari kebiasaan merokok dan penyalahgunaan narkoba, serta 

kepekaan terhadap kebersihan lingkungan.  

d. Kemampuan hidup sehat dan derajat sehat yang telah terjadi 

pada peserta didik karena ada pelayanan kesehatan di sekolah.  

e. Perubahan keadaan lingkungan khususnya lingkungan sekolah 

dan lingkungan tempat tinggal yang meliputi, tingkat 

kebersihan, sanitasi, keindahan, keamanan, ketertiban dan 

kenyamanan.  
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f. Tingkat keberhasilan kegiatan pembinaan dan pengelolaan 

program UKS.  

g. Dan lainnya yang dianggap perlu dalam rangka mengukur 

tingkat keberhasilan pelaksanaan program Pembinaan dan 

Pengembangan UKS.  

C. Pelaporan 

1. Tim pembina UKS 

a. Pelaporan dilakukan secara tertulis sesuai jadwal untuk masing-

masing TIM Pembina.  

b. Tim pembina UKS melaksanakan pelaporan kepada Tim 

Pembina yang bertugas membina secara berjenjang, yaitu 

sebagai berikut :  

1) Pelaporan dilakukan tim pembina UKS berdasarkan hasil 

supervisi dan pelaporan yang diterima.  

2) Pelaporan untuk tim pembina UKS dilakukan sesuai 

instrument inti da dapat dikembangkan sesuai kebutuhan 

(contoh instrument terlampir) 

2. Tim pelaksana UKS 

a. Pelaporan dilakukan secara tertulis yaitu laporan tengah 

tahunan/tahunan.  

b. Pelaporan diberikan kepada Tim Pembina UKS Kecamatan 

dengan tembusan instansi terkait.  

c. Pelaporan dilakukan Ketua Tim Pelaksana berdasarkan hasil 

supervisi dan kegiatan yang dilakukan. 
17
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2.2  Perilaku Kekerasan Anak di lingkungan Sekolah 

2.2.1 Definisi perilaku kekerasan 

 Perilaku kekersan adalah keadaan dimana seseorang menunjukan sikap 

yang bermusuhan yang di tunjukan terdadap diri sendiri, orang lain, dan 

lingkungan secara verbal maupun non verbal yang dapat menyebabkan 

kerusakan.
18

 Kekerasan diartikan sebagai sebuah ancaman, usaha atau 

penggunaan fisik yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menimbulkan luka 

baik secara fisik maupun non fisik terhadap orang lain. Kekerasan menurut Johan 

Galtung merupakan deprivasi kepentingan terhadap kebutuhan dasar hidup 

manusia dalam bentuk kekerasan kultural, struktural, dan kekerasan langsung 

dengan tindakan-tindakan yang menyebabkan orang lain menderita.
19

 

 Perilaku kekerasan adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan 

tindakan yang dapat membahayakan secara fisik baik terhadap diri sendiri, orang 

lain maupun lingkungan.Perilaku kekerasan dianggap sebagai suatu akibat yang 

ekstrim dari marah atau ketakutan (panic). Perilaku agresif dan perilaku kekerasan 

itu sendiri sering dipandang sebagai suatu rentang, dimana agresif verbal disuatu 

sisi dan perilaku kekerasan (violence) disisi yang lain.
20

 

 Perilaku yang berkaitan dengan perilaku kekerasan antara lain menyerang, 

mengucapkan kata-kata kasar, memberontak, dan melukai (menendang, memukul, 

menampar, menusuk). Sedangkan perilaku kekerasan pada anak dicirikan dengan 

ketidakpeduliannya terhadap orang lain, dengan menganggap remeh, serta 

bertingkah superior yang sering kali menyakiti hati orang lain melalui tindakan 
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atau kata-katanya. Perilaku kekerasan yang dilakukan oleh anak biasanya 

bertujuan untuk menyakiti hati atau merusak barang orang lain untuk 

mendapatkan apa yang di inginkan.
18

 

 Jadi, berdasarkan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku 

kekerasan adalah suatu perilaku yang menggambarkan keadaan marah, agresif 

verbal maupun nonverbal, serta perasaan benci yang dapat menimbulkan bahaya 

pada diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. 

 

2.2.2 Faktor yang berhubungan dengan perilaku kekerasan 

1) Faktor predisposisi 

Adalah faktor yang mendasari terjadinya perilaku tertentu yang termasuk 

di dalamnya adalah : 

a. Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu setelah seseorang 

melakukan pengindraan terhadap suatu obyek tertentu. 

Pengetahuan di peroleh baik dari pengalaman langsung maupun 

melalui pengalamn orang lain. Pengetahuan merupakkan dominan 

yang sangat penting dalam membentu tindakan seseorang. 

b. Sikap 

Sikap adalah sekumpulan respon yang konsisten terhadap suatu 

respon sosial. Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih 

tertutup dari seseorang terhadap stimulus atau obyek. Sikap terdiri 

dari beberapa tingkatan, yaitu : 

1. Menerima (receiving) 
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Menerima diartikan bahwa orang (subyek) mau dan 

memperhatikan stimulus yang di berikan (obyek). 

2. Merespon (responding) 

Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan apabila 

diberikan tuga, adalah suatu indikasi sikap karena dengan usaha 

menjawab atau mengerjakan tugas yang di berikan. Terlepas 

benar atau salah, berarti orang tersebut menerima ide kita. 

3. Menghargai (valuing) 

Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan 

dengan orang lain terhadap suatu masalah dalah suatu indikasi 

sikap menghargai. 

4. Bertanggung jawab (responsible) 

Bertanggung jawab atas segala yang di pilihnya dengan segala 

resiko adalah mempunyai sikap yang paling tinggi. 

c. Jenis Kelamin 

Salah satu penyebab terjadinya perilaku kekerasan adalah jenis 

kelamin. Remaja laki-laki cenderung lebih banyak melakukan 

perilaku kekerasan di banding perempuan. Hal tersebut disebabkan 

karena kadar testoteron pada laki-laki meningkat delapan kali dari 

sebelumnya, jumlah testoteron yang tinggi akan menimbulkan 

perasaan mudah tersinggung, tegang, dan gelisah. Remaja yang 

memiliki kadar testoteron yang tinggi lebih rentan untuk 

melakukan perilaku kekerasan. 
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2) Faktor pemungkin 

Adalah  faktor yang memungkinkan terjadinya perilaku tertentu, dalam hal 

ini adalah perilaku kekerasan. Faktor yang memungkinkan terjadinya 

perilaku kekerasan yaitu paparan media massa. Tingginya intensitas 

menyaksikan perilaku kekerasan di media massa menyebabkan semakin 

tinggi pula sikap dan perilaku kekerasan orang tersebut. Jika seseorang 

terlalu sering menyaksikan tayangan kekerasan di media massa, maka 

perilaku kekersan akan menjadi hal yang biasa bagi orang tersebut. 

Kepekaan terhadap perbuatan yang membahayakan orang lain akan hilang 

sehingga seseorang tidak akan lagi takut melakukan kekerasan pada orang 

lain. 

3) Faktor  penguat 

 Adalah faktor yang memperkuat terjadinya perilaku tertentu. Yang 

termasuk faktor penguat adalah : 

a. Orang Tua 

Banyak anak yang belajar perilaku kekerasan dari orang tuanya dan 

ketika tumbuh menjadi dewasa mereka melakukan tindakan 

kekerasan kepada anaknya sendiri, sehingga perilaku kekerasan di 

warisi dari generasi ke generasi. Oleh karena itu anak harus di 

didik sejak dini untuk melindungi diri dari segala bentuk potensi 

yang dapat menjadikan anak sebagai korban tindak kekerasan agar 

tidak menjadikan anak sebagai korban tindak kekerasan dan agar 

tidak menjadikan anak tersebut pelaku kekerasan saat dewasa. 
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b. Teman 

Teman sebaya berperan sangat penting dalam pembentukan sikap 

dan perilaku remaja. Remaja yang berteman dengan seorang yang 

sering melakukan perilaku kekerasan akan cenderung mengikuti 

perilaku tersebut. Apabila kelompok teman sebaya menunjukan 

nilai yang positif maka remaja akan menunjukan sikap dan perilaku 

yang postif pula, begitupula sebalinya. 

c. Guru 

Guru terkadang memberikan contoh yang kurang baik kepada 

muridnya. Ketika murid melakukan kesalahan, seperti salah 

menjawab pertanyaan atau salah mengerjakan tugas, guru tak segan 

mengeluarkan kata-kata yang kasar dan menjatuhkan mental murid 

yang bersangkutan. Belum lagi bila ada murid yang berperilaku 

tidak tertib seperti ramai dikelas, terlibat perkelahian, terangkap 

basah mencontek atau mencuri, tindak kekerasan yang biasanya di 

lakukan guru adalah secara fisik, seperti mencubit, menjewer, 

menampar bahkan menjambak. Murid yang sering mendapat 

perlakuan kasar dari guru mengakibatkan murid tersebut melakukn 

hal yang sama kepada murid lain. Guru seharusnya memberikan 

contoh yang baik agar meminimalisir perilaku kekerasan di 

sekolah. 
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d. Psikologi 

Faktor Psikologi menyebabkan perilaku kekerasan terjadi adalah : 

1. Kontrol diri 

Kontrol diri adalah kemampuan membimbing tingkah laku 

sendiri, kemampuan untuk menekan impuls-impuls atau 

tingkah laku impulsif. Kontrol diri merupakan kemampuan 

individu untuk menahan keinginan atau dorongan sesaat yang 

bertentangan dengan tingkah laku yang tidak sesuai norma 

sosial. Remaja yang tidak bisa melakukan kontrol diri atau 

mengendalikan emosi dengan baik.akan cenderung melakukan 

perilaku kekerasan di saat  yang tidak menyenangkan. Perilaku 

kekerasan merupakan perilaku yang timbul akibat 

ketidakmampuan seseorang dalam mengontrol diri. Kontrol diri 

yang buruk atau kurang baik, mengakibatkan remaja 

menunjukan sikap dan perilaku kekerasan, begitupula 

sebaliknya. 

2. Pengalaman Kekerasan di masa lalu 

Pengalaman kekerasan yang dialami seseorang di masa lalu, 

baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan salah 

satu faktor penyebab seseorang melakukan perilaku kekerasan. 

Apabila seseorang dalam kondisi yang mengingatkan mereka 

pada pengalaman yang pernah mereka alami, maka mereka 

cenderung melakukan hal yang serupa.
21
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2.2.3 Definisi anak 

  Anak merupakan individu yang berada dalam satu rentang perubahan 

perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja. Masa anak merupakan masa 

pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari bayi (0-1 tahun) usia 

bermain/oddler (1-2,5 tahun), pra sekolah (2,5-5), usia sekolah (5-11 tahun) 

hingga remaja (11-18 tahun).
22

 Menurut Konvensi Hak Manusia (KHA) definisi 

anak secara umum adalah manusia yang umurnya belum mencapai 18 tahun. 

Dalam implementasi keputusan KHA tersebut, setiap negara diberikan peluang 

untuk menentukan berapa usia manusia yang dikategorikan sebagai anak.
23

 

Sedangkan menurut definisi WHO, batasan usia anak adalah sejak anak di dalam 

kandungan sampai usia 19 tahun.
24

  

Hukum Perlindungan Anak menggunakan dasar hukum terdapat dalam 

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, pengertian anak 

adalah Seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak 

dalam kandungan.  Menurut pasal tersebut anak adalah siapa saja yang belum 

berusia 18 tahun dan termasuk anak yang di dalam kandungan, yang berarti segala 

kepentingan akan pengupayaan perlindungan terhadap anak sudah di mulai sejak 

anak tersebut berada dalam kandungan hingga berusia 18 (delapan belas) tahun.
25

 

 

2.2.4 Definisi lingkungan sekolah 

Menurut Sukmadinata, “lingkungan sekolah memegang perananan penting 

bagi perkembangan belajar para siswanya”. Sedangkan menurut Sabdulloh 

bahwa: Sekolah merupakan lingkungan pendidikan yang secara sengaja dirancang 

dan dilaksanakan dengan aturan-aturan yang ketat seperti harus berjenjang dan 
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berkesinambungan, sehingga disebut pendidikan formal dan sekolah adalah 

lembaga khusus, suatu wahana,suatu tempat untuk menyelenggarakan pendidikan, 

yang di dalamnya terdapat suatu proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu.  

Lingkungan sekolah terdiri dari lingkungan fisik dan non fisik. Sedangkan 

menurut Rukmana dan Suryana menyebutkan bahwa lingkungan fisik tempat 

belajar memberikan pengaruh terhadap hasil belajar anak. Guru harus dapat 

menciptakan lingkungan yang membantu perkembangan pendidikan peserta didik. 

Lingkungan fisik meliputi ruang tempat berlangsungnya pembelajaran, ruang 

kelas, ruang laboratorium, ruang serbaguna/aula.
26

  

 

2.2.5 Faktor-faktor sekolah yang mempengaruhi perilaku kekerasan pada 

anak  

 

1) Kedisiplinan  

 Kedisiplinan sekolah erat hubungannya dengan siswa dalam 

sekolah. Kedisiplinan sekolah mencakup kedisiplinan guru dan siswa 

dalam melaksanakan tat tertib, kedisiplinan kepala sekolah dalam 

mengelolah seluruh staf beserta siswa-siswanya dan kedisiplinan tim 

bimbingan konseling dalam memberikan pelayanan kepada siswa. 

 Pihak sekolah sering mengabaikan keberadaan perilaku kekerasan 

ini, mengakibatkan anak-anak sebagai pelaku kekerasan akan 

mendapatkan penguatan terhadap perilaku mereka untuk melakukan 

intimidasi terhadap anak lain. 
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2) Relasi guru dan siswa 

 Relasi guru dan siswa yang baik, akan membuat siswa menyukai 

gurunya. Kelarasan di sekolah banyak berasal dari sesame teman. 

Namun jika hubungan antara anak dengan orang dewasa, pelaku 

kekerasan yang dominan adalah para guru, terlepas dari soal motivasi 

tindakan kekerasan mereka, apakah mengajar atau menghajar. 

Kekerasan terhadap siswa yang dilakukan guru disekolah berdampak 

pada hilangnya motivasi belajar dan kesulitan dalam memahami 

pelajaran sehingga pada umumnya prestasi belajar juga rendah. 

Kekerasan guru terhadap siswa juga akan menyebabkan siswa benci 

dan takut pada guru 

3) Relasi siswa dengan siswa(teman sebaya) 

 Pengaruh kelompok teman sebaya memberikan pengaruh terhadap 

perilaku kekerasan di sekolah. Teman di lingkungan sekolah idealnya 

berperan sebagai “patner” siswa dalam proses pencapaian program-

program pendidikan. Namun Kelompok teman sebaya yang memiliki 

masalah di sekolah akan memberikan dampak yang negative bagi 

sekolah seperti kekerasan, perilaku membolos, dan rendahnya sikap 

menghormati kepada sesame teman dan guru. Perilaku kekerasan yang 

terjadi di sekolah juga sebagian di sebabkan karena adanya dorongan 

dari teman-temannya. 

4) Iklim Sekolah 

 Iklim sekolah sebagai suatu suasana untuk membantu masing-

masing individu merasa berharga secara pribadi, bermartabat dan 



42 

 

penting secara serentak agar tercipta suatu rasa memiliki terhadap 

segala sesuatu yang ada di lingkungan sekolah. 

 Iklim sekolah yang positif dapat meningatkan performasi staf, 

mempromosikan moralyang lebih tinggi dan meningkatkan prestasi 

siswa. Hal tersebut dapat dicapai dengan berbagai cara, antara lain 

menerapkan peraturan yang jelas dan konsisten terhadap perilaku 

kekerasan, dukungan guru dan melibatkan siswa sendiri dalam 

membuat keputusan dan rancangan intervensi untuk pencegahan 

kekerasan di sekolah.
21

 

 

2.2.6 Bentuk kekerasan pada anak di lingkungan sekolah 

 Bentuk-bentuk kekerasan anak di sekolah meliputi : 

1. Kekerasan fisik 

Kekerasan ini yang paling mudah dikenali, karena dapat dilihat 

dengan kasat mata dan dirasakan oleh tubuh. Kekerasan ini meliputi 

memukul, menendang, menjewer, mencubit, menghukum dengan 

berlari memutari lapangan atau berjemur di lapangan,menghukum 

dengan push-up puluhan kali dan sebagainya. 

2. Kekerasan psikologi 

Kekerasan jenis ini tidak mudah dikenali, karena akibat yang 

dirasakan korban tidak nampak jelas bagi orang lain. Kekerasan ini 

meliputi penggunaan kata-kata kasar, mengejek, membentak, 

mengancam, dsb. 
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3.  Kekerasan sosial 

Kekerasan anak secara sosial dapat mencakup penelantaran anak. 

Penelantaran dapat berupa anak dikucilkan atau diasingkan dari 

lingkungannya. 

4. Kekerasan seksual 

Segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau 

mengancam untuk melakukan hubungan seksual, contohnya seperti 

perkosaan. Kekerasan yang berupa perlakuan tidak senonoh dari orang 

lain, contohnya seperti  pelecehan seksual, baik melalui sentuhan, 

perabaan, kata-kata maupun gambar-gambar.
27

 

 

2.2.7 Dampak negatif perilaku kekerasan pada anak di lingkunagan 

sekolah 

 

 Murid akan menderita baik secara fisik maupun mental yang akan 

mengganggu kualitas belajarnya, pertumbuhan dan perkembangan 

hidupnya. Murid yang mengalami hukuman fisik akan memakai kekerasan 

di keluarganya kelak, sehingga siklus kekerasan makin kuat. Kekerasan 

tidak mengajar murid untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana 

yang buruk, dan tidak menghentikan perilaku keliru jika mereka ada di luar 

pantauan orang tua dan guru.
28

 

 Carlise menguraikan efek pengalaman menjadi korban bullying yang 

terjadi pada siswa yaitu: 
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a. Psikologis, Perasaan kesepian, malu, timbul perkara untuk balas 

dendam, cemas, mudah merasa tertekan, tidak percaya diri, kesulitan 

membaur dengan kelompok, dan sebagainya. 

b. Dampak Psikologis juga meliputi rasa takut, rasa tidak aman, dendam, 

dan menurunya semangat belajar siswa, daya konsentrasi, kreatifitas, 

hilang inisiatif, daya tahan (mental), menurunya rasa percaya diri, 

stress, depresi, dan sebagainya. Dan dalam jangka panjang bisa 

berakibat pada penurunan prestasi dan perubahan perilaku siswa. 

c. Fisik, mengakibatkan organ-organ tubuh siswa mengalami kerusakan, 

seperti memar, luka-luka, dan sebagainya.
29

 

 

2.2.8 Sanksi hukum atas kekerasan terhadap anak di sekolah 

  Kekerasan di sekolah adalah tindakan pelanggaran hukum yang 

bisa dipidana dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

Ketentuan dalam KUHP tentang penganiayaan, fitnah, penghinaan, 

perbuatan asusila, perkosaan, pencemaran nama baik, perbuatan tidak 

menyenangkan, bisa digunakan untuk mendakwa para pelaku dan 

membawanya ke penjara. 

  Selain itu UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak   

memuat sanksi pidana bagi para pelaku kekerasan terhadap anak. 

Ketentuan pidana ini termuat dalam Bab XII dari pasal 77 hingga pasal 90. 

Berikut ini adalah pasal-pasal yang bisa digunakan untuk mendakwa para 

pelaku kekerasan di sekolah. 

  kekerasan psikis di sekolah juga bisa dipidana. Menurut Pasal 77 

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap orang yang 
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dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang 

mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril 

sehingga menghambat fungsi sosialnya; dan penelantaran terhadap anak 

yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, 

mental, maupun sosial dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 

(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus 

juta rupiah).
30

 

 

2.3 Sekolah Menengah 

2.3.1 Definisi sekolah menengah 

 Pendidikan menengah adalah pendidikan yang mempersiapkan  peserta 

didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan 

hubungan timbal-balik dengan lingkungan sosial-budaya dan alam sekitar, serta 

dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau 

pendidikan tinggi.
31

 Pengertian sekolah  menengah adalah  sekolah  lanjutan,  

menengah  atau sekolah  umum  selepas  sekolah  menengah  pertama  sebelum 

perguruan  tinggi, menengah  kejuruan  sekolah  menengah  setingkat sekolah 

menengah umum.
32

 

 Sekolah menengah atas sebagai lembaga pendidikan yang berdiri memiliki 

tiga tingkatan kelas yakni dari kelas satu sampai  kelas tiga. Dan umur kronologis 

siswa pada sekolah ini berkisar antara umur 15-18 tahun.
31
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2.3.2 Jenis sekolah menengah 

  Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  

Nasional  pasal  18  menyebutkan  bahwa  pendidikan  menengah  terdiri  atas 

pendidikan  menengah  umum  dan  pendidikan  menengah  kejuruan.  Pendidikan 

menengah  dapat  berbentuk  sekolah  menengah  atas  (SMA),  madrasah  aliyah 

(MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), 

atau bentuk lain yang sederajat. 

Bentuk – bentuk pendidikan menengah dijelaskan sebagai berikut: 

a. Sekolah menengah atas 

Sekolah  Menengah  Atas  adalah  sekolah  yang  mengutamakan 

perluasan pengetahuan  dan  peningkatan  keterampilan  siswa,  serta  

mengutamakan penyiapan  siswa  untuk  melanjutkan  pendidikan  

pada  jenjang  pendidikan tinggi. 

b. Sekolah menengah kejuruan 

Sekolah  Menengah  Kejuruan  adalah  sekolah  yang  mengutamakan 

pengembangan  kemampuan  siswa  untuk  melaksanakan  jenis 

pekerjaan tertentu, serta mengutamakan penyiapan siswa untuk 

memasuki lapangan kerja dan mengembangkan sikap profesional. 

c. Sekolah menengah keagamaan 

Pendidikan  jenjang  menengah  yang  mengutamakan  penguasaan  

pengetahuan khusus siswa tentang ajaran agama yang bersangkutan 

untuk dapat menanamkan sikap hiduo beragama.
27

 

 Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan bukan hanya 

berbeda dari struktur kurikulumnya saja, tetapi juga berbeda dalam metode belajar 
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yang dipengaruhi oleh struktur kurikulum. Sirodjuddin (2008) membedakan 

metode belajar pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan 

yaitu diantaranya adalah pada Sekolah Menengah Atas lebih banyak diberikan 

teori daripada praktek sedangkan pada Sekolah Menengah Kejuruan siswa 

diberikan lebih banyak praktek dari pada teori. Hal lain yang membedakan dua 

jenis pendidikan ini adalah lingkungan belajar. Siswa Sekolah Menengah 

Kejuruan belajar bukan hanya di sekolah tetapi juga dunia kerja, sedangkan siswa 

Sekolah Menengah Atas tempat belajar hanya dilaksanakan di sekolah saja. 

Sekolah Menengah Kejuruan merupakan lembaga pendidikan formal yang 

diharapkan mampu menjadi jembatan penghubung antara tenaga kerja (siswa/i) 

dengan dunia kerja.
12

 

2.4 Peran Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) terhadap pencegahan 

Perilaku Kekerasan anak di Sekolah Menengah Atas dan kejuruan 

 Program UKS terdiri dari Trias UKS, yaitu Pendidikan Kesehatan yang 

diintegrasikan dengan semua mata pelajaran, Pelayanan Kesehatan di sekolah 

dengan adanya poliklinik (bagi sekolah yang mampu), serta Pembinaan 

lingkungan sekolah sehat. Program UKS tersebut sangat erat kaitannya dengan 

program bidang pendidikan, dimana dalam UU No.20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional disebutkan, bahwa tujuan pendidikan nasional ialah 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya. 

Mencermati tujuan pendidikan nasional itu, maka melalui kegiatan UKS ini 

diharapkan dapat membentuk manusia yang sehat, yaitu sehat fisik, mental dan 
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sosial sehingga bisa menjadi SDM yang potensial dalam pembangunan bangsa 

dan negara.
33

 

 Dalam Upaya pelayanan kesehatan pada UKS di lakukan secara 

menyeluruh baik yang meliputi upaya promotif (peningkatan), Preventif 

(pencegahan), dan kuratif (pengobatan) maupun rehabilitatif (pemulihan), namun 

lebih di utamakan pada upaya promotif dan preventif yang di lakukan secara 

terpadu di bawah koordinasi dan bimbingan teknis langsung dari puskesmas. 

 HPS (healt Promotion Scholl) mengandung pengertian bahwa sekolah 

harus menjadi tempat yang dapat mempromosikan peningkatan kesehatan warga 

sekolah dan warga masyarakat. 7 (tujuh ) ciri utama sekolah mempromosikan 

Kesehatan, yaitu : 

1. Melibatkan semua pihak melaksanakan UKS (peserta didik, guru, staf TU, 

komite sekolah tokoh masyarakat, LSM, serta organisasi di masyarakat) 

2. Menciptaan lingkungan yang sehat, tertib dan aman, meliputi : 

 Sanitasi dan air yag cukup 

 Bebas dari segala macam bentuk kekerasan 

 Bebas dari pengaruh negatif dan penyalahgunaan obat-obatan 

berbahaya 

 Suasana yang memperdulikan pola asuh, rasa hormat dan percaya 

diri 

 Pekarangan sekolah yang bersih dan sehat 
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 Dukungan masyarakat sepenuhnya 

3. Memberikan pendidikan kesehatan dengan : 

 Kurikulum yang mampu meningkatkan sikap dan perilaku peserta 

didik yang positif terhadap kesehatan serta dapat mengembangkan 

fisik, mental dan sosial 

 Memperhatikan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk guru 

maupun orang tua 

4. Memberikan akses kesempatan untuk dilaksanakan pelayanan kesehatan di 

sekolah : 

 Penjaringan, diagnosa dini, pemantauan, imunisasi dan pengobatan 

sederhana 

 Kerja sama dengan puskesmas 

 Adanya program-program makanan bergizi dengan memperhatikan 

keamanan makanan 

5. Menerapkan kebijakan-kebijakan dan upaya-upaya di sekolah untuk 

mempromosikan/meningkatkan kesehtan, yaitu: 

 Kebijakan yang di dukung oleh staf sekolah untuk mewujudkan 

proses pembelajaran yang dapat menciptakan lingkungan 

psikososial yang sehat bagi seluruh masyarakat sekolah 
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 Kebijakan-kebijakan dalam memberikan pelayanan yang adil untuk 

seluruh siswa 

 Kebijakan dalam masalah rokok, penyalahgunaan narkoba, obat 

berbahaya, alkohol serta pencegahan segala bentuk kekerasan dan 

pelecehan 

6. Bekerja keras untuk ikut atau berperan serta meningkatkan kesehatan 

masyarakat dengan memperhatikan masalah kesehatan masyarakat 

7. Tersedianya warung/kantin sekolah yang memenuhi persyaratan 

kesehatan, antara lain : 

 Warung/kantin sekolah selalu dalam kondisi bersih 

 Tersedia tempat cuci tangan dengan air mengalir di lengapi dengan 

sabun dan handuk 

 Peran serta aktif dari kader, guru, petugas kesehatan dan organisasi 

masyarakat 

 Pusat penyuluhan  

 Tersedia motto/slogan UKS dan poster-poster. 
34

 

Puskesmas sebagai sarana pelayanan kesehatan dasar atau primer  dapat 

menanagani kasus kekerasan terhadap anak yang memiliki derajat ringan, seperti 

luka ringan, cidera sederhana (luka bakar ringan, laserasi superfisial lebam), 

cidera ringan/infeksi pada organ/saluran reproduksi, fraktur tertutup/terbuka yang 

perlu tindakan P3K, trauma psikis dan malnutrisi.
3
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2.5 Kerangka Teori, Kerangka Konsep Dan Hipotesis 

2.5.1 Kerangka teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Teori 
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2.5.2 Kerangka Konsep 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Konsep 

2.5.3 Hipotesis 

1. Lingkungan sekolah  merupakan faktor yang mempengaruhi peran 
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4. Ketenagaan UKS merupakan faktor yang mempengaruhi peran 

Usaha Kesehatan Sekolah dalam pencegahan perilaku Kekerasan 

anak di sekolah 

5. Fasilitas kesehatan sekolah merupakan faktor yang mempengaruhi 

peran Usaha Kesehatan Sekolah dalam pencegahan perilaku 

Kekerasan anak di sekolah 

6. Dukungan Orang Tua/ wali murid merupakan faktor yang 

mempengaruhi peran Usaha Kesehatan Sekolah dalam pencegahan 

perilaku Kekerasan anak di sekolah 

7. Sumber dana merupakan faktor yang mempengaruhi peran Usaha 

Kesehatan Sekolah dalam pencegahan perilaku Kekerasan anak di 

sekolah 

8. Evaluasi dan pelaporan kasus kekerasan merupakan faktor yang 

mempengaruhi  peran Usaha Kesehatan Sekolah dalam pencegahan 

perilaku Kekerasan anak di sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


