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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program asaha 

kesehatan sekolah (UKS) di SMP Negeri 2 Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu;  

untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi implentasi program usaha 

kesehatan sekolah (UKS) di SMP Negeri 2 Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif (qualitative 

research). Adapun yang menjadi factor dalam penelitian ini adalah :1) 

Implementasi program pengembangan usaha kesehatan sekolah (UKS) di SMP 

Negeri 2 Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu dengan kajian dikhususkan pada 

pelaksanaan rencana kerja bidang kesiswaan; 2) faktor-faktor yang 

mempengaruhi Implementasi program pengembangan usaha kesehatan sekolah 

(UKS) di SMP Negeri 2 Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. Hasil penelitian ini 

adalah Implementasi program usaha kesehatan sekolah di SMP Negeri 2 

Kelayang tediri dari program pelayanan kesehatan, program pendidikan 

kesehatan, program pembinaan lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

implementasi program usaha kesehatan sekolah (UKS) yaitu fakto komunikasi, 

sumber daya, disposisi san stuktur organisasi 

 

Kata kunci : implementasi, usaha kesehatan sekolah 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan manusia 

Indonesia yang berkualitas. Salah satu upaya yang strategis untuk meningkatkan 

kualitas manusia Indonesia adalah dengan pendidikan. Kualitas pendidikan 

berkaitan erat dengan sumber daya manusia yang berkualitas pula. Sumber daya 

manusia yang berkualitas adalah yang memiliki jasmani dan rokhani yang sehat. 

Upaya pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan sehat antara lain 

dengan melaksanakan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Program UKS 

dilaksanakan pada semua jenis dan jenjang pendidikan, termasuk sekolah. 

Sekolah sudah mempunyai prinsip bahwa kebersihan itu adalah bagian dari 

iman, jadi kalau ada sekolah kurang bersih maka kita patut bertanya imannya itu 

seperti apa? Komunitas sekolah pada umumnya melek norma agama yang salah 

satunya adalah menekankan pentingnya gaya hidup sehat, bersih, indah dan 

teratur. Oleh karena itu sekolah perlu menemukan model pembentukan lingkungan 
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sehat, yang didukung dengan pengetahuan teknis, dan akses informasi tentang 

kesehatan yang memadai. 

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). Untuk optimalisasi program UKS perlu ditingkatkan peran serta 

peserta didik sebagai subjek dan bukan hanya objek. Dengan UKS ini diharapkan 

mampu menanamkan sikap dan perilaku hidup sehat pada dirinya sendiri dan 

mampu menolong orang lain. Dari pengertian ini maka UKS dikenal pula dengan 

child to child programme. Program dari anak, oleh anak, dan untuk anak untuk 

menciptakan anak yang berkualitas. 

Secara umum UKS bertujuan meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi 

belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta 

derajat kesehatan peserta didik. Selain itu juga menciptakan lingkungan yang 

sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis 

dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia berkualitas. Sedangkan 

secara khusus tujuan UKS adalah menciptakan lingkungan kehidupan sekolah 

yang sehat, meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap dan membentuk perilaku 

masyarakat sekolah yang sehat dan mandiri. Di samping itu juga meningkatkan 

peran serta peserta didik dalam usaha peningkatan kesehatan di sekolah dan rumah 

tangga serta lingkungan masyarakat, meningkatkan keteramplan hidup sehat agar 

mampu melindungi diri dari pengaruh k lingkungan. 

Sasaran pembinaan dan pengembangan UKS meliputi peserta didik sebagai 

sasaran primer, guru pamong belajar/tutor orang tua, pengelola pendidikan dan 

pengelola kesehatan serta TP UKS di setiap jenjang sebagai sasaran sekunder. 

Sedangkan sasaran tertier adalah lembaga pendidikan mulai dari tingkat pra 

sekolah/TK/RA sampai SLTA/MA, termasuk satuan pendidikan luar sekolah dan 

perguruan tinggi agama serta pondok pesantren beserta lingkungannya. Sasaran 

lainnya adalah sarana dan prasarana pendidikan kesehatan dan pelayanan 

kesehatan. Sasaran tertier lainnya adalah lingkungan yang meliputi lingkungan 

sekolah, keluarga dan masyarakat sekitar sekolah. 

Untuk mendukung peningkatan proses pembelajaran yang lebih baik, maka 

program peningkatan kualitas jasmani dan pengembangan sekolah sehat akan terus 

dilaksanakan. Sehingga dapat terbentuk peserta didik yang sehat dan bugar serta 

sekolah yang memenuhi standar sekolah sehat. Cara yang dilakukan adalah 

mengoptimalkan berbagai upaya pengembangan sekolah sehat antara lain 

dilakukan upaya peningkatan kemampuan profesionalisme guru dan tenaga 

pendidik melalui berbagai pelatihan, bimbingan dan penyuluhan, serta upaya-

upaya sosialisasi dan implementasi di bidang UKS, pendidikan kesehatan, 

pendidikan kecakapan hidup, pendidikan jasmani dan kebugaran jasmani. 

Mengefektifkan pengkajian dan pengembangan pendidikan antara lain dengan 

lebih memfokuskan upaya pengkajian dalam rangka meningkatkan kemampuan 

hidup sehat, melaksanakan evaluasi yang sesuai dengan upaya peningkatan 
kualitas jasmani dan pengembangan sekolah sehat. Mengintensifkan pengkajian 

dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi antara lain dengan 

memantapkan pengembangan program dalam rangka pengembangan ilmu 
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pengetahuan dan melaksanakan pengkajian dan pengembangan bidang 

pengukuran, standarisasi, evaluasi dalam rangka upaya peningkatan kualitas 

jasmani dan pengembangan sekolah sehat. Meningkatkan kegiatan analisis kajian 

kesegaran jasmani, pendidikan jasmani dan pendidikan rekreasi yang dapat 

bermanfaat langsung bagi peserta didik, tenaga kependikan dan masyarakat serta 

menunjang peningkatan mutu pendidikan. 

Hasil penelitian maupun pengamatan yang di lakukan baik oleh Departemen 

Pendidikan Nasional, Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan 

Departemen Dalam Negeri bahwa kegiatan UKS di tinjau dari segi 

sarana/prasarana, pengetahuan, sikap peserta didik di bidang kesehatan, warung 

sekolah, makanan sehari-hari/gizi, kesehatan pribadi secara umum memperlihatkan 

bahwa prinsip hidup sehat dan derajat kesehatan peseerta didik bellum mencapai 

tingkat yang di harapkan (Depkes RI, 2002). Begitu pula dengan sasaran upaya 

kesehatan di tinjau dari cakupan sekolah, peserta didik di kaitkan dengan wajib 

belajar, mutu penyelenggaraan, ketenangan dan sarana prasarana belum seimbang 

dengan usaha pencapaian tujuan UKS serta perilaku hidup bersih dan sehat belum 

mencapai tingkat yang di harapkan di samping itu ancaman sakit terhadap murid 

masih tinggi dengan adanya penyakit Endemis dan kekurangan gizi (Depkes RI, 

2002). 

Begitu pentingnya program UKS dalam upaya peningkatan pendidikan dan 

kesehatan peserta didik maka peran petugas kesehatan mempunyai peranan yang 

sangat penting dan intensitas pembinaan dan pengembangan UKS perlu di 

tingkatkan agar derajat kesehatan anak dan lingkungan sekolah tercapai melalui 

pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sehat, 

mengingat fungsi tugas dan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat di samping 

guru yang setiap hari menghadapi peserta didik Depkes RI, 2002). 

Dari uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan judul ” Implementasi Program Pengembangan Usaha Kesehatan 

Sekolah (UKS) Di SMP Negeri 2 Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu”.  

 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka perumusan 

masalahnya yaitu : 

1. Bagaimanakah implementasi program usaha kesehatan sekolah (UKS) di SMP 

Negeri 2 Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu ?  

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi program usaha kesehatan 

sekolah (UKS) di SMP Negeri 2 Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu ? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui implementasi program usaha kesehatan sekolah (UKS) di 

SMP Negeri 2 Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu 
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program 

usaha kesehatan sekolah (UKS) di SMP Negeri 2 Kelayang Kabupaten Indragiri 

Hulu  
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KAJIAN PUSTAKA 

Implementasi 

Dalam kamus Webster (Solichin Abdul Wahab, 1997:64) pengertian 

impiementasi dirumuskan secara pendek, dimana "to implementasi" 

(mengimplementasikan) berarti "to provide means for carrying out; to give 

practical effec to" (menyajikan alat bantu untuk melaksanakan; menimbulkan 

dampak/berakibat sesuatu). Dalam studi kebijakan publik, dikatakan bahwa 

implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran 

keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-

saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu implementasi menyangkut masalah 

konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh 

karena itu tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan 

merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan. 

Selanjutnya Mazmanian dan Sabatier (Solichin Abdul Wahab, 1997 : 65) 

menjelaskan lebih lanjut tentang konsep implementasi kebijakan sebagaimana 

berikut : "Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan 

berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, 

yaitu kejadian-kejadian atau kegiatan yang timbul setelah disahkannya 

pedoman-pedoman kebijakan negara, yaitu mencakup baik usaha-usaha untuk 

mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata 

pada masyarakat atau kejadian-kejadian." 

Berdasarkan pada pendapat tersebut di atas, nampak bahwa implementasi 

kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternatif atau 

unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan 

menimbulkan kepatuhan dari target group, namun lebih dari itu juga berlanjut 

dengan jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh pada 

perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnva terdapat dampak yang 

diharapkan maupun yang tidak diharapkan. 

Banyak model dalam proses implementasi kebijakan yang dapat 

digunakan. Van Meter dan Horn dalam Samudra Wibowo, mengajukan model 

mengenai proses implementasi kebijakan (a model of the policy 

implementation process). Dalam model implementasi kebijakan ini terdapat 

enam variabel yang membentuk hubungan antara kebijakan dengan 

pelaksanaan. Van Meter dan Van Horn dalam teorinya ini beranjak dari 

argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan 

dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya mereka 

menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu 

kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang 

menghubungkan dengan prestasi kerja (performance). Kedua ahli ini 

menegaskan pula pendiriannya bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan 

bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur implementasi. 

 

Program Usaha Kesehatan Sekolah ( UKS ) 

Pengertian program dan fungsi UKS kepanjangan dari Usaha Kesehatan 

Sekolah adalah suatu wadah yang mengurus berbagai hal terkait dengan kesehatan 

masyarakat sekolah yaitu siswa, guru, kepala sekolah dan semua pegawai di 
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sekolah. UKS juga merupakan wadah /sarana yang digunakan oleh 

programprogram kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan.  

Tujuan dari kegiatan UKS adalah diselenggarakan untuk meningkatkan 

kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan sehat sehingga murid 

dapat belajar, tumbuh dan berkembang sebagai sumber daya manusia yang 

berkualitas. Fungsi UKS yang sangat penting adalah memupuk, membudayakan 

kebiasaan hidup bersih dan sehat pada anak sekolah agar memiliki pengetahuan, 

sikap dan ketrampilan untuk melaksanakan hidup sehat dan lebih lanjut agar 

berperan serta dalam peningkatan kesehatan baik di sekolah, rumah tangga 

maupun lingkungan. Murid lebih lanjut diharapkan menjadi kader pembangunan di 

bidang kesehatan, kader pembudayaan perilaku hidup sehat di lingkungan 

keluarganya. (UU Kesehatan RI 1992: 18) 

Wadah UKS pada dasarnya dibentuk oleh sektor terkait yaitu Dinas 

Kesehatan atau Puskesmas dengan Dinas pendidikan atau Sekolah, namun dalam 

pelaksanaan kelangsungan lembaga ini perlu dukungan dari berbagai pihak, karena 

permasalahan kesehatan perlunya peran serta juga dari masyarakat.  

Kegiatan UKS dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan 

dapat diusulkan jika kegiatan UKS yang berupa kegiatan pembinaan dan 

bimbingan tidak ada atau kurang di dalam perencanaan atau pembiayaan oleh 

Instansi terkait dalam hal ini Puskesmas atau Dinas Kesehatan dan Kantor Cabang 

Diknas sehingga tidak terjadi perencanaan dan pendanaan yang tumpang tindih 

melainkan perencanaan yang terintegrasi dan berkesinambungan. Tiga hal utama 

program UKS adalah 1) Pendidikan Kesehatan, 2) Pelayanan Kesehatan, 3) 

Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat. 

 

Ruang Lingkup Pendidikan Kesehatan 

Ruang lingkup pendidikan kesehatan dapat dilihat dari berbagai dimensi, 

antara lain dimensi sasaran pendidikan, tempat pelaksanaan pendidikan kesehatan, 

dan tingkat pelayanan pendidikan kesehatan. Sasaran pendidikan kesehatan Dari 

dimensi sasaran, ruang lingkup pendidikan kesehatan dapat dibagi menjadi tiga 

kelompok yaitu:a. Pendidikan kesehatan individual dengan sasaran individu b. 

Pendidikan kesehatan kelompok dengan sasaran kelompok c. Pendidikan 

kesehatan masyarakat dengan sasaran masyarakat.  

 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 

Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) berdasarkan keputusan Menteri 

Kesehatan RI. No. 1193/MENKES/SK/X/2004 adalah salah satu kebijakan 

nasional yaitu promosi kesehatan untuk mendukung pencapaian visi Indonesia 

sehat 2010. PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar 

kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga 

dapat menolong diri sendiri dibidang kesehatan dan berperan aktif mewujudkan 

kesehatan masyarakat (Depkes. RI. 2006). 

PHBS adalah wujud pemberdayaan masyarakat yang sadar, mau dan mampu 
mempraktekkan PHBS. Program PHBS adalah upaya untuk memberikan 

pengalaman belajar atau menciptakan suatu kondisi bagi perorangan, keluarga, 

kelompok dan masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat mengenali dan mengatasi 
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masalahnya sendiri, terutama dalam tatanan masing-masing dan masyarakat agar 

dapat menerapkan cara hidup sehat dengan memilihara, menjaga, dan 

meningkatkan kesehatannya (Depkes RI. 2006). 

Ada 5 tatanan PHBS yaitu rumah tangga, sekolah, tempat kerja, sarana 

kesehatan dan tempat umum. Dalam penelitian ini adalah pada tatanan institusi 

pendidikan yang tujuannya adalah mengevaluasi pelaksannaan program untuk 

berperilaku hidup bersih dan sehat (Depkes, 2006). 

Indikator diperlukan untuk menilai apakah aktifitas pokok yang dijalankan 

telah sesuai dengan rencana dan menghasilkan dampak yang diharapkan. Dengan 

demikian indikator merupakan suatu alat ukur untuk menunjukkan suatu keadaan 

atau kecenderungan keadaan dari suatu hal yang menjadi pokok perhatian (Depkes 

RI, 2006). 

 

PHBS di Sekolah 

PHBS di sekolah adalah upaya untuk memberdayakan siswa, guru, dan 

masyarakat lingkungan sekolah agar tahu, mau dan mampu mempraktekkan 

PHBS, dan berperan aktif dalam mewujudkan sekolah sehat. Manfaat PHBS di 

Sekolah yaitu terciptanya sekolah yang bersih dan sehat sehingga peserta didik, 

guru, dan masyarakat lingkungan sekolah terlindungi dari berbagai gangguan dan 

ancaman penyakit. Meningkatnya semangat proses belajar-mengajar yang 

berdampak pada prestasi belajar peserta didik Citra sekolah sebagai institusi 

pendidikan semakin meningkat sehingga mampu menarik minat orang tua 

(masyarakat). Meningkatnya citra pemerintah daerah di bidang pendidikan. 

Menjadi percontohan sekolah sehat bagi sekolah atau daerah lain. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif 

(qualitative research) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk 

mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, 

kepercayaan persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. 

Penelitian kualitatif bersifat induktif maksudnya peneliti membiarkan 

permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk 

interpretasi. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup 

deskripsi dalam konteks yang mendetil disertai catatan-catatan hasil wawancara 

yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan. 

Penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif yang bertolak dari 

pandangan positivisme. Penelitian kualitatif berangkat dari filsafat 

konstruktivisme, yang memandang kenyataan itu berdimensi banyak, interaktif 

dan menuntut interpretasi berdasarkan pengalaman sosial. Penelitian kualitatif 

mempunyai dua tujuan utama, yaitu pertama, menggambarkan dan mengungkap 

(to describe and explore) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (to describe 

and explain). 
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Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini di SMP Negeri 2 Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu.  

obyek penelitiannya adalah para siswa dan guru yang menangani UKS SMP 

Negeri 2 Kelayang. 

 

Informan 

Informan adalah orang yang memberikan informasi. Dalam penelitian 

kualitatif, peneliti melakukan wawancara yang berterus terang artinya tidak 

sembunyi yakni informan penelitian mengetahui betul untuk kepentingan apa 

informasi yang di berikan. Sebagai informan dalam penelitian ini dapat diperoleh 

dari Kepala Sekolah, Guru pembimbing UKS dan sebagian siswa SMP Negeri 2 

Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu  

 

Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) cara yaitu 

interview, observasi dan dokumentasi dengan penjelasan sebagai berikut bahwa 

interview atau wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara tanya jawab untuk memperoleh keterangan dalam sebuah penelitian 

yang dilakukan antara pewawancara dengan responden sambil bertatap muka. 

Interview ini penulis tujukan kepada kepala sekolah dan guru SMP Negeri 2 

Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. 

Observasi sering disebut sebagai metode pengamatan yang artinya 

memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata (secara langsung). Dan untuk 

mendapatkan observasi secara sistematis peneliti harus mempunyai latar belakang 

tentang obyek penelitian, mempunyai pedoman teori dan sikap yang objektif.  

Berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis, di dalam 

melaksanakan metode ini peneliti mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan transkrip, internet, notulen rapat, surat kabar, majalah, agenda, 

dokumen, buku-buku, dan peraturan-peraturan. Metode ini digunakan untuk 

mengumpulkan dokumen yang ada pada lembaga atau instansi yang terkait atau 

bahan-bahan yang tertulis yang bertalian dengan situasi latar belakang obyek 

penelitian dan ini sebagai pelengkap.  

 

Teknik Analisis Data 

Setelah semua data terkumpul yang dilakukan adalah analisis data, proses 

analisis data merupakan salah satu usaha untuk merumuskan jawaban dan 

pertanyaan dari perihal perumusan-perumusan dan pelajaran adalah hal-hal yang 

kita peroleh dari suatu obyek penelitian. Tujuan dari analisis data ini adalah untuk 

mencari kebenaran dari data-data yang telah diperoleh, sehingga dari sini bisa 

ditarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan 3 tahapan, yaitu: reduksi data, display data, verifikasi data 

dan mengambil kesimpulan 

Reduksi data diawali dengan menerangkan, memilih hal-hal yang pokok, 
memfokuskan pada hal-hal yang penting terhadap isi dari suatu data yang berasal 

dari lapangan. Sehingga data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran 

yang lebih tajam tentang hasil pengamatan. Dengan begitu, dalam reduksi ini ada 
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proses Living in dan Living out, maksudnya data yang terpilih adalah Living in dan 

data yang terbuang (tidak terpakai) adalah Living out. 

Display data merupakan proses menampilkan data secara sederhana dalam 

bentuk kata-kata, kalimat, naratif, tabel, matrik dan grafik dengan maksud agar 

data yang telah dikumpulkan dikuasai oleh peneliti sebagai dasar untuk mengambil 

kesimpulan yang tepat. 

Dalam tahap akhir, simpulan tersebut harus dicek kembali (diverifikasi) pada 

catatan yang telah dibuat oleh peneliti dan selanjutnya ke arah simpulan yang 

mantap. Mengambil simpulan merupakan proses penarikan intisari dari data-data 

yang terkumpul dalam bentuk pernyataan kalimat yang tepat dan memiliki data 

yang jelas. Penarikan simpulan bisa jadi diawali dengan simpulan tentatif yang 

masih perlu disempurnakan. Setelah data masuk terus-menerus dianalisis dan 

diverifikasi tentang kebenarannnya, akhirnya di dapat simpulan akhir lebih 

bermakna dan lebih jelas. 

Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan 

pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau 

keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. 

Simpulan akhir yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan 

penelitian, dan temuan penelitian yang sudah dilakukan pembahasan. Demikian 

pekerjaan mengumpulkan data bagi penelitian kualitatif harus langsung diikuti 

dengan pekerjaan menuliskan, mengedit, mengklasifkasi, mereduksi dan 

menyajikan data serta menarik kesimpulan sebagai analisis data kualitatif. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

SMP Negeri 2 Kelayang adalah salah satu SMP di Kekecamatan Kelayang 

Kabupaten Indragiri Hulu. Visi dan Misi SMP Negeri 2 Kelayang adalah Visi 

Sekolah adalah Unggul dalam pengembangan kurikulum, Unggul dalam proses 

pembelajaran berdasarkan Imtaq dan Imtek, Unggul dalam SDM didasari dengan 

Imtaq, trestasi akademik dan non akademik, kelulusan dan pemberdayaan 

pembiayaan sekolah. Sedangkan Misi sekolah yaitu Mengembangkan kurikulum, 

Meningkatkan dan mengembangkan Media Pembelajaran, Mengoptimalkan tenaga 

kependidikan dalam dalam melaksanakan proses mengajar secara disiplin, 

Mengembangkan kwalitas kinerja tenaga kependidikan dan tenaga administrasi, 

Melaksanakan pembelajaran yang efektif, efisien, penilaian secara periode, 

Mengoptimalkan kegiatan pengembangan diri, mutu lulusan dan Menggalang 

partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu sekolah baik fisik maupun non 

fisik. 

 

Implementasi Peengembangan Program Kesehatan Sekolah 

Program Pelayanan Kesehatan 

Pelayanan kesehatan adalah sub sistem pelayanan kesehatan yang tujuan 

utamanya adalah pelayanan preventif (pencegahan) dan promotif (peningkatan 
kesehatan) dengan sasaran masyarakat. Pelayanan masyarakat secara umum 

dilayani melalui Puskesmas sedangkan khusus masyarakat sekolah dilayani oleh 

UKS. Hanya saja pelayanan yang ada di sekolah masih relatif terbatas. 
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Sebagaimana halnya di SMP Negeri 2 Kelayang, layanan kesehatan masih sangat 

minim. Hal itu disebabkan oleh minimnya fasilitas dan obat yang tersedia. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan Nur Indah Guru SMP Negeri 2 

Kelayang :”Pengembangan usaha kesehata sekolah (UKS) secara implementasi 

belum terlaksana secara maksimal masih perlu pebenahan” (wawancara 2014) 

Begitu juga menurut Chornill C.A guru SMP Negeri 2 Kelayang 

mengatakan: ”Program UKS sudah mulai berjalan tapi belum maksimal” 

(wawancara 2014). Hasil observasi peneliti menunjukan bahwa layanan kesehatan 

yang ada di SMP Negeri 2 Kelayang cenderung hanya sebagai syarat saja, oleh 

karena itu perli pembenahan dan pembinaan untuk meningkatkan pelayanan. 

 

Program Pendidikan Kesehatan 

Pendidikan kesehatan merupakan suatu proses pada perubahan pada diri 

seeorang yang dihubungkan dengan pencapaian tujuan kesehatan individu dan 

masyarakaat. Bersifat dinamis dengan tujuan mengubah atau mempengarhui 

perilaku manusia yang meliputi pengetahuan, sikap ataupun praktik yang 

berhubungan dengan tujuan hidup sehat baik secara individu, kelompok maupun 

masyarakat. 

Salah satu implementasi UKS adalah program pendidikan kesehatan. Di 

SMP Negeri 2 Kelayang ada bidang studi yang mengajarkan pendidikan 

kesehatan. Namun demikian dalam materi tertentu ada pembahasab tentang 

kesehatan yang diajarkan oleh guru. Sebagaimana imformasi dari Chornill C.A 

sebagai berikut: ”Pelaksanaan pendidikan kesehatan secara khusus tidak ada tapi 

ada diselingi setiap mata pelajaran seperti kebersihan kelas, keberhasilan kuku, 

pakaian dan rambut”. (wawancara 2014) 

Informasi tersebut didukung oleh Tuti Hriani yang menyatakan: ”Guru tang 

masuk kelas sesekali memberikan pengarahan tentang kesehatan diri dan merawat 

diri. Contohnya, kesehatan menjaga bau badan, hidup bersih dengan 

memperhatikan makanan yang kita konsumsi baik di rumah maupun di sekolah’. 

wawancara, 2014) 

Disamping itu pendidikan kesehatan juga didapatkan dari petugas kesehatan 

yang datang kesekolah yang merupakan kerja sama antara puskesmas dan 

sekolah.. Dengan demikian bearti SMP Negeri 2 Kelayang sudah melaksanakan 

program pendidikan kesehatan sekolah. 

 

Program Pembiasaan Lingkungan. 

Pembinaan lingkungan sekolah merupakan salah satu upaya untuk 

meningkatkan peran serta sekolah dalam meningkatkan kesehatan. Melibatkan 

semua civitas akademika sekolah, mulai dari Kepala sekolah, guru, staf, siswa 

sampai penjaga sekolah. Tujuannya agar lingkungan sekolah sehat dan bersih. 

Peneliti melakukan wawancara dengan guru mengenai program pembinaan 

lingkungan sekolah, Nurul Huda guru SMP Negeri 2 Kelayang menyebutkan: 

”Pembinaan lingkungan sekolah berjalan dengan baik melalui kerja bakti tiap 
minggu dan pelaksanaan lingkungan yang asri”. (wawancara, 2014). 

Disamping itu peneliti juga melakukan dengan siswa yang bernama 

Mardianto, imformasi yang didapat sebagai berikut: ”Siswa dilarang membuang 
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sampah sembarangan dan setiap hari sabtu siswa diwajibkan bergotong royong 

mebersihkan lingkungan sekolah”, (wawancara, 2014) 

 

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Pengembangan 

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 

Keberhasilan Implementasi tergantung pada implementor dilapangan dan 

penerapan kebijakan di lapangan. Berdasarkan teori George Edward III 

Implementasi program usaha kesehatan sekolah (UKS) di SMP Negeri 2 Kelayang 

dipengaruhi faktor-faktor berikut : 

Faktor komunikasi, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti 

dengan Nur Indah guru SMP Negeri 2 Kelayang menggunakan instrumen 

wawancara diperoleh hasil sebagai berikut: ”Komunikasi sangat penting dalam 

suatu kegiatan, kalau komunikasi tidak lancar bisa berakibat pelaksanaan 

kegiatan tersebut terhambat. Disamping itu komunikasi juga harus jalan supaya 

tidak menimbulkan makna ganda yang berdampak pada miss perseption” 

(wawancara, 2014) 

Hasil wawancara tersebut juga didukung oleh Mardianto siswa SMP Negeri 

2 Kelayang yang menyatakan: ”...Petugas kesehatan kadang kesekolah memberi 

bantuan vitamin atau obat-obatan untuk pertolongan pertama pada kesehatan, 

memberi bimbingan program UKS dan bersama-sama menyelenggarakan donor 

darah”. (wawancara, 2014) 

Sumberdaya (Recources), keberhasilan sebuah implementasi program akan 

sangat dipengaruhi oleh sumber daya yang ada. Artinya bahwa pelaksana harus 

mempunyai kapasitas kemampuan yang cukup untuk dapat melaksanakan 

tugasnya. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pengembangan program 

UKS di SMP Negeri 2 Kelayang sudah berjalan dengan baik, hal ini didukung oleh 

adanya jumlah personel pendukung seperti guru pembimbjng, kepala sekolah dan 

petugas UKS yang memadai.  

Wawancara yang dilakukan dengan Nur Indah diperoleh imformasi sebagai 

berikut:”Tenaga guru yang terlibat di UKS sementara ini bersal dari guru 

pembimbing dan siswa yang bertugas jumlah keseluruhan 8 orang tenaga, dari 

sisi jumlah sudah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan di UKS, hanya masih 

perlu ada peningkatan dari sisi kwalitas. Oleh karena itu masih perlu ada 

pembinaan dari dinas kesehatan berkaitan dengan pelaksanaan UKS” 

(wawancara 2014) 

Selanjutnya dikatakan pula bahwa pelaksanaan kegiatan dilakukan secara 

terjadwal sesuai piket masing-masing. Chornill C.A gru SMP Negeri 2 Kelayaang 

menyebutkan :”Untuk melaksanakan kegiatan di UKS masing-masing petugas 

bekerja sesuai jadwal atau piket masing-masing” (wawancara, 2014). 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa dari sisi jumlah 

personel pelaksanaan kegiatan UKS sudah memenuhi syarat, hanya saja 

berdasarkan kwalitas tenaga masih kurang, sehingga perlu ada kerja sama dengan 

dinas kesehatan dalam upaya pembinaan. 
Disamping sumber daya manusia atau tenaga untuk pelalsanaan UKS juga 

diperlukan adanya sarana atau fasilitas. Fasilitas sangat penting artinya dalam 

mendukung keberhasilan program pengembangan UKS. Secara umum fasilitas 
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yang dimiliki oleh sekolah masih sangat kurang, sebagaimana yang diungkapkan 

Tuti hariani dan Evi Yanrika guru pembimbing sebagai berikut: ”Kalau bicara 

tentang fasilitas ya memang masih kurang, kadang kita kerepotan ketika ada anak 

yang tiba-tiba jatuh pingsan, maka ditaruh diruang UKS, tempatnya tidak layak 

tapi bagaimana lagi karena memang tidak ada. Sehingga perlu ada perbaikan 

ruang UKS sehingga memenuhi syarat sebagai tempat untuk istirahat atau 

perawatan pertama ketika ada siswa yang sakit. Disamping itu kekuraangan obat 

juga sering menjadi kendala, namun minimal pertolongan pertama pada anak 

tersebut sudah, ruangan juga sudah ada meski kurang layak untuk ukuran 

pelayanan kesehatan untuk orang sakit” (wawancara, 2014). 

Disposisi merupakan sikap para pelaksana untuk menerapkan kebijakan yang 

dalam hal ini dimaksudkan adalah Kepala sekolah dan guru, khusus guru 

pembimbing. Jika sikap implementasi terhadap program UKS positif maka hasil 

program akan optimal namun bila sikap implementasi tehadap program UKS 

nagatif maka program akan gagal. Sebagaimana pendapat Evi Yanrika guru SMP 

Negeri 2 Kelayang sebagai berikut: ”Program UKS merupakan hal yang positif. 

Semua warga sekolah menerima program ini dengan baik. Kepala sekolah sudah 

menunjuk guru pembimbing, lalu guru pembimbing menunjuk siswa untuk menjadi 

petugas kesehatan sekolah. Namun tetap ada kekurangan terutama mengenai 

fasilitas”. (wawancara, 2014) 

 Nurul Huda memberikan imformasi sebagai berikut:”Yang kami pahami 

disposisi adalah sikap kita dengan program UKS di SMP Neegeri 2 Kelayang. 

Kepala sekolah, guru, siswa dan warga sekolah yang lain menerima positif 

program ini. Semoga program UKS berjalan dengan konsisten. Tubuh yang sehat 

dan lingkungan yang sehat sangat mempengaruhi proses belajar mengajar 

disekolah” (wawancara, 2014). Dari informasi tersebut maka diketahui bahwa 

disposisi di SMP Negeri 2 Kelayang dalam kategori baik. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Nurul Huda 

diperoleh imformasi sebagai berikut: ”Menurut saya pelaksanaan kebijakan 

implementasi pengembangan program UKS sudah berjalan sesuai dengan 

petunjuk teknis. Kondisi memungkinkan karena sudah ditunjuk guru pembimbing, 

sudah ada petugas yang berjaga dari unsur siswa sesuai dengan jadwalnya” 

(wawancara, 2014) 

Berdasarkan hasil wawancara sebagaimana diuraikan diatas dapat dikatakan 

bahwa implementasi program usaha kesehatan sekolah (UKS) di SMP Negeri 2 

Kelayang sudah berjalan sesuai petunjuk teknis. 

 

Pembahasan 

Usaha kesehatan sekolah merupakan program pemerintah berkaitan dengan 

kesehatan di sekolah. Berbagai upaya pengembangan kegiatan UKS sudah 

dilakukan, namun tidaklah mudah untuk melaksanakan kegiatan tersebut. 

Beberapa program UKS sudah dilaksanakan di SMP Negeri 2 Kelayang antara lain 

adalah Program pelayanan kesehatan, program pendidikan kesehatan dan program 
pembinaan lingkungan sekolah. 

Keberhasilan implementasi sebuah program sangat tergantung pada berbagai 

faktor diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program UKS di SMP Negeri 2 

Kelayang dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Komunikasi tidak aada kendala dalam hal komunikasih. Diawal program, 

komunikasi berupa sosialisasi program dari dinas pendidikan dan dinas kesehatan. 

Kepala sekolah juga melakukan sosialisasi dalam forum guru. Kepala sekolah 

bersama guru juga melakukan sosilisasi program UKS ini kepada warga sekolah. 

Sumber Daya sebagaimana dalam hasil temuan penelitian bahwa salah satu 

penghambat keberhasilan implementasi kebijaan pengembangan program UKS 

adalah kurangnya fasilitas dan kwalits tenaga kesehatan yang ada di sekolah. 

Fasilitas sekolah hanya berupa sarana ruang UKS dan beberapa peralatan untuk 

pertolongan pertama.Demikian juga obat yang disediakan hanya terdiri dari obat 

ringan pertolongan pertama. Kaitan dengan tenaga kesehatan sudah cukup karena 

siswa punya jadwal tertentu yang ditentukan untuk piket UKS, namun kemampuan 

mereka dalam kesehatan masih kurang. 

Disposisi merupakan sikap implementasi terhadap sebuah kebijakan. Di 

SMP Negeri 2 Kelayang semua warga sekolah menyambut baik pelaksanaan 

program UKS. Namun demikian pelaksanaan belum konsisten, masih ada siswa 

yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Ada juga guru yang masih 

merokok. 

Struktur birokrasi berhungan dengan adanya petunjuk teknis dalam 

pelaksanaan program UKS. Petunjuk teknes sudah jelas dan lengkap sehingga 

tidak ada kendala dalam struktur birokrasi dalam implementasi program UKS di 

SMP Negeri 2 Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. 

Dengan uraian tersebut maka di SMP Negeri 2 Kelayang Kabupaten 

Indragiri Hulu berbagai upaya pengembangan kegiatan UKS sudah dilakukan, 

beberapa program UKS yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Kelayang antara lain: 

program pelayanan kesehatan, program pendidikan kesehatan dan program 

pembinaan lingkungan sekolah. Faktor yang mempengaruhi implementasi program 

UKS adalah komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan struktur birokrasi. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan pada uraian hasil penelitian sebagaimana yang telah dipaparkan 

diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Implementasi program usaha kesehatan sekolah (UKS) di SMP Negeri 2 

Kelayang telah berjalan dengan baik yang terdiri dari Program pelayanan 

kesehatan, Program pendidikan kesehatan serta Program pembinaan 

lingkungan.  

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi program usaha kesehatan 

sekolah (UKS) di SMP Negeri 2 Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu yaitu 

faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktu birokrasi. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan sebagaimana diatas, dapat 

diberikan masukan sebagai berikut yaitu : 
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1. Program pelayanan kesehatan perlu dioptimalkan bukan sekadar sebagai 

syarat saja serta Program pendidikan kesehatan juga perlu dioptimalkan dan 

Perlu adanya jadwal pemberian informasi tentang kesehatan pada siswa 

dengan mendatangkan petugas kesehatan dari dinas kesehatan 

2. Program pembinaan lingkungan perlu ditingkatkan. Perlu dibuat aturan dan 

sanksi pada warga sekolah yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. 

Misalnya aturan dan sanksi pada warga sekolah yang membuang sampah 

sembarangan dan merokok disekolah. 

3. Perlu meningkatkan komunikasi dengan dinas kesehatan, meningkatkan 

sumber daya tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan serta perlu konsistensi 

pelaksanaan program usaha kesehatan sekolah (UKS). 
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