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Pendidikan karakter smp pdf

Setiap sekolah harus menjadi tempat pendidikan karakter bagi siswa. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan pembekalan penguatan pendidikan karakter (PPK) kepada 720 siswa SMA di Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/3).
Tawaran tersebut diberikan melalui kegiatan Kawah Kepemimpinan Siswa siswa SMA tahun 2019. Mengusung tema Unggul, Berkarakter, dan Berkarya mengawali pelaksanaan kegiatan dengan pertunjukan seni para siswa. Kepala Subdirektori Direktorat (Kasubdit) Mahasiswa Direktorat Pembinaan SMP, maulani
Mega Hapsari menyebut acara ini sebagai salah satu bentuk pelatihan karakter. Kepemimpinan adalah modal strategis yang harus dimiliki manusia, karena sebenarnya manusia diciptakan untuk menjadi pemimpin dirinya dan lingkungannya, kata Mega Hapsari dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Rabu
(27/3). Menurutnya, setiap institusi pendidikan formal memiliki peran strategis untuk membentuk jiwa kepemimpinan para siswa. Dapat diperoleh melalui kegiatan di dalam sekolah dan kegiatan rekreasi, seperti OSIS, pramuka, jurnalisme, PMR, spiritualitas, olahraga, dan sebagainya. Kami meninggalkan pesan bahwa
kepala sekolah dan guru dapat menemukan dan menanamkan kepada siswa untuk tampil, baik melalui OSIS, olahraga, kepramukaan, spiritualitas, PMR, dan sebagainya, katanya. Mega menjelaskan, tujuan kegiatan ini adalah untuk melatih, mengasah dan memperkuat semangat kepemimpinan mahasiswa,
membentuk etika kemahasiswaan melalui semangat kepemimpinan, untuk menjalin dan mempererat silaturahmi antar mahasiswa. Dengan demikian, pada mahasiswa tumbuh cinta tanah air dan bangsa. Kegiatan ini juga sebagai bekal untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan masa depan baik di
tingkat nasional maupun global. Saudara-saudara di sini harus bisa berbaur satu sama lain. Jangan meleleh ke teman sekolahnya sendiri, tetapi juga berbaur dari sekolah lain. Bangun komunikasi yang baik satu sama lain, kata Mega. Peserta dalam acara tersebut berasal dari Kabupaten Semarang, Kabupaten Batang,
Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Rembang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Boyolali, Kota Pekalongan, Kota Salatiga dan Kota Semarang. Selain siswa, 80 guru juga hadir. Model akses dan
pembelajaran yang diberikan kepada peserta KKP adalah teoritis dan praktis dengan narasumber dari Direktorat Pengembangan SMP, Pusat Analisis dan Sinkronisasi Politik (PASKA) Kementerian Pendidikan, aktivis pendidikan Herman Josis Mokalu, Lembaga Pendidikan Konseling Cerdas Cemerlang Sangatta, Badan
Narkotika Nasional (BNN), Klinik Pendidikan Mipa di Desa Matematika, dan Arjuna Saged Academia.edu tidak lagi mendukung internet Explorer.To selancar Academia.edu internet yang lebih luas lebih cepat dan lebih aman, luangkan beberapa detik untuk meningkatkan menggunakan cookie untuk menyesuaikan
konten, menyesuaikan iklan, dan meningkatkan pengalaman pengguna. Dengan menggunakan situs kami, Anda menyetujui pengumpulan informasi kami melalui penggunaan cookie. To learn more, view our Privacy Policy.× 1 Pendidikan Karakter di SMPKEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DITJEN
MANDIKDASMEN DIREKTORAT PEMBINAAN SMP 2010 2 Masalah Remaja mengaku pernah melakukan hubungan seks pranikah62,7% Siswi SMP pernah melakukan 21,2% Remaja pernah Aborsi 93,7% Remaja SMP dan SMA pernah melakukan ciuman dan oral seks 97,0% Remaja SMP dan SMA pernah
menonton film porno Sumber: Komnas Pelindungan Anak, PKBI, BKKBN (Media Indonesia, 18 Jan. 2009) 3 Masalah Pengguna NarkobaJumlah Pengguna Narkoba di Indonesia 20,0% Dari 4 juta pengguna narkoba adalah pelajar 70,0% Siswi SMP dan SMA di 12 Kota Besar pernah pendapatkan tawaran narkoba dari
temannya Pelajar pengguna narkoba (SD,SMP,SMA) di 12 Kota Besar Sumber: Badan Narkotika Nasional (ismi.com, 27/06/08 dan Detik.com, 25/06/06) 4 TUJUAN Pendidikan karakter pada tingkatan institusi mengarah pada pembentukan budaya sekolah , yaitu nilai-nilai yang melambangkan perilaku, tradisi,
kebiasaan sehari-hari, dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh semua penghuni sekolah, dan masyarakat di sekitar sekolah. Budaya sekolah adalah karakteristik, karakter atau karakter, dan citra sekolah pada umumnya. 5 DASAR UUD 1945 UU Perubahan No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
Peraturan Pemerintah No 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Permendiknas No. 39 tahun 2008 Tentang Pengembangan Permendiknas Siswa Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Kandungan Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Akademisi Rencana Pemerintah Jangka
Menengah Nasional Renstra Kemendiknas Tahun Renstra Direktorat Pengembangan SMP Tahun 6 Pemahaman Karakter dan Karakter Tanda Pendidikan adalah nilai-nilai yang di bawah perilaku manusia berdasarkan norma agama, budaya, budaya, budaya, budaya hukum/konstitusi, adat istiadat, dan estetika
pendidikan karakter merupakan upaya yang direncanakan untuk membuat siswa mengenali, peduli dan menginternalisasi nilai-nilai sehingga siswa berperilaku seperti orang. 7 Pendidikan Karakter Pendidikan Karakter adalah sistem penanaman nilai-nilai perilaku (tanda-tanda) kepada penduduk sekolah yang mencakup
komponen pengetahuan, kesadaran atau kedapuan, dan langkah-langkah untuk mencapai nilai-nilai ini, baik terhadap A-One God (YME), diri mereka sendiri, orang lain, lingkungan dan kebangsaan untuk menjadi manusia. 8 Nilai Karakter bagi SiswaMoral Mengetahui Moral Perasaan Moral Aksi TUHAN Y M E
SESAMA HARGA DIRI LINGKUNGAN NASIONAL Nilai 9 Skema Pendidikan Karakter SMP HABITUASI Proses Pengelolaan Karakter Untuk Budaya dan Pemberdayaan Agama, Pancasila, UUD 1945, UU No 20/2003 ttg Sisdiknas Teori pendidikan, psikologi, nilai, sosiokultural standar keterampilan akademik (SKL) dan
praktik terbaik Karakter prinsip-prinsip entitas pendukung, pedoman, sumber daya, lingkungan hidup, sarana dan prasarana, afinitas, keterlibatan pemangku kepentingan. FRITIDSLÄROLÄRNING 10 Karaktärsutbildning genom LearningPlanning förberedelse av RPP Syllabus Undervisningsmaterial Genomförande av
lärande aktiviteter (CTL) Utvärdering av teckenvärden av SMP--SMP elever 11 Lärande Genomförande Kontextuell undervisning och lärande HABITUASI Kärnverksamheter: Utforskning av Elaboration Bekräftelse Stängnings introduktion 12 Utvärdering genom Authentic AssessmentTeknik Assessment Form Instrument
Test Skriftligt Flerval Helt Matcha Kort urval Munval Muntlig Testbeskrivning Lista över frågor Prestandatest Test-kunskaper Skriv färdigheter Simuleringstest Test test individuellt uppdrag eller grupp Hemhjälp Observation Projekt observation blad / observasi blad Portfölj bedömning blad Portfölj bedömning blad Jurnal
jurnal jurnal anteckningsbok självbedömning blad / peringkat interte frågeformulär Interteman bedömning blad 13 Karaktär Coaching Genom MBS Rencana Implementasi. SI, SKL, Pendidik Pembelajaran &amp; Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan Sarana dan Prasarana Pendanaan Siswa, &amp; Kemitraan
Kemandirian ME/ Nilai Karakter Akuntabilitas Partisipasi Kerjasama Siswa SMP Dengan Pengembangan 14 Karakter melalui Ekstrakurikuler Ization Of Noble Morals; MOS; . Dewan Siswa untuk Sopan Santun dan disiplin kehidupan sosial sekolah; Upacara Bendera Pramuka Pelatihan Pendahuluan Bela Negara
Pendidikan Berwawasan Luas SS PMR Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Nilai Karakter Siswa SMP Berka-rakter 15 TERIMA KASIH 16 PELATIHAN KARAKTER TERINTEGRASI MELALUI PEMBELAJARAN 17 PENYALURAN NILAI DASAR DALAM MAPEL Pokok Nilai Topik 1. Pendidikan Agama, jujur, sopan,
disiplin, bertanggung jawab, cinta ilmu pengetahuan, penasaran, percaya diri, menghargai keberagaman, mengikuti aturan sosial, gaya hidup sehat, sadar akan hak dan kewajiban, kerja keras, peduli 2. PKn Nasionalis, taat pada aturan keberagaman sosial, demokratis, jujur, hormat, sadar akan hak dan kewajiban
seorang I dan lain-lain 3. Bahasa Indonesia Berpikir logis, kritis, kreatif dan inovatif, percaya diri, bertanggung jawab, penasaran, sopan, nasionalis 4. IPS nasionalis, sehubungan dengan keragaman, pemikiran logis, kritis, kreatif, dan inovatif, perawatan sosial dan lingkungan, semangat kewirausahaan, kejujuran, kerja
keras 5. IPA ingin tahu, berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif, jujur, gaya hidup sehat, percaya diri, menghargai keragaman, disiplin, mandiri, bertanggung jawab, peduli lingkungan, cinta sains 6. Keragaman Nilai Bahasa Inggris, adat istiadat, kepercayaan, kemandirian, kerja sama, kepatuhan terhadap aturan sosial 7.
Seni budaya Menghargai keberagaman, nasionalis, dan menghargai karya orang lain, ingin tahu, jujur, disiplin, demokratis 18 distribusi nilai-nilai inti di MAPEL8. Jasorkes Gaya hidup sehat, kerja keras, disiplin, kejujuran, kemandirian, kemandirian, menghargai pekerjaan dan prestasi orang lain 9. ICT/Thinking Skills



adalah logis, kritis, kreatif, dan inovatif, mandiri, bertanggung jawab, dan menghargai karya 10 orang lainnya. Keragaman Nilai Konten Lokal, menghormati keragaman orang lain, nasionalis, care 19 I. LEARNING PLANNING 20 STRATEGI DALAM Kegiatan Pembelajaran SYLLABUSEThing yang secara bersamaan
dapat mengembangkan sifat penambahan indikator kinerja terkait pencapaian siswa dalam hal suplementasi karakter dan/atau modifikasi teknik penilaian yang secara bersamaan dapat mengembangkan sifat 21 STRATEGI Dalam RPP penambahan kegiatan pembelajaran yang secara bersamaan dapat
mengembangkan sifat penambahan indikator prestasi terkait pencapaian siswa dalam hal penambahan karakter dan/atau modifikasi teknik penilaian yang secara bersamaan dapat mengembangkan sifat 22 STRATEGI DALAM MATERI PEMBELAJARAN Menyelaraskan materi pembelajaran ing dari kurikulum dan RPP
yang telah disusun. Adaptasi guru yang paling mungkin adalah menambahkan kegiatan belajar yang secara bersamaan dapat mengembangkan karakter. Cara lainnya adalah dengan mengadaptasi atau memodifikasi kegiatan belajar dalam buku ajar yang digunakan. 23 I. PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 24
CONTOH NILAI TANAM DALAM PELAKSANAAN PEMBELAJARAN: A. INTRODUCTIONGuru tiba tepat waktu (misalnya menanamkan nilai: disiplin) Guru menyapa siswa dengan ramah saat memasuki kelas (misalnya. nilai yang ditanamkan: sopan, peduli) Tanyakan sebelum membuka pelajaran (contoh nilai tanam:
agama) Kontrol kehadiran siswa (contoh nilai yang ditanamkan: disiplin, rajin) Berdoalah bagi siswa yang tidak hadir karena sakit atau karena hambatan lain (misalnya nilai yang ditanamkan: agama, peduli) Pastikan bahwa setiap siswa tiba tepat waktu (misalnya. nilai infused: disiplin, adat istiadat, peduli) Mengaitkan
materi/kompetensi yang akan dipelajari dengan karakter dengan mengacu pada silabus, RPP, dan bahan ajar, menyampaikan detail tentang karakter yang akan dikembangkan dibandingkan yang berkaitan dengan SK/KD 25 B. INTI. : 1. EKSPLORASI Melibatkan siswa yang mencari informasi yang komprehensif dan
mendalam tentang topik/tema materi yang dipelajari dengan menerapkan prinsip-prinsip takambang alam untuk menjadi guru dan belajar dari berbagai sumber (misalnya nilai-nilai yang diinfus: swadaya, pemikiran logis, kreatif, kolaborasi) Menggunakan berbagai metode pembelajaran, media pembelajaran dan sumber
belajar lainnya (misalnya nilai-nilai yang ditanamkan: kreatif, kerja keras) Memfasilitasi interaksi antara siswa dan antara siswa dan guru, lingkungan, dan sumber daya pembelajaran lainnya (misalnya nilai-nilai yang ditanamkan: kolaborasi, rasa saling menghormati, perawatan lingkungan) Secara aktif melibatkan siswa
dalam setiap kegiatan pembelajaran (contoh nilai-nilai yang diinfuskan: kepercayaan, kemandirian) Untuk memfasilitasi siswa untuk memfasilitasi siswa untuk memfasilitasi siswa untuk memfasilitasi siswa untuk memfasilitasi siswa studio, atau bidang (contoh nilai yang ditanamkan: kemandirian, kolaborasi, kerja keras)
26 2. ELABORATION Membiasakan siswa dengan bacaan dan tulisan yang beragam melalui tugas-tugas bermakna tertentu (misalnya nilai-nilai yang ditanamkan: cinta sains, kreatif, logis) Memfasilitasi peserta didik melalui tugas, diskusi dan lainnya untuk mengangkat ide-ide baru baik secara lisan maupun tertulis
(misalnya nilai-nilai yang ditanamkan: kreatif, percaya diri, kritis, saling menghormati, sopan) Memberikan kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah dan bertindak tanpa rasa takut (misalnya. nilai-nilai yang ditanamkan: kreatif, percaya diri, kritis) Fasilitasi siswa dalam pembelajaran kooperatif dan
kolaboratif (misalnya nilai-nilai yang ditanamkan: kerja sama, saling menghormati, tanggung jawab) Memfasilitasi siswa untuk bersaing dengan baik untuk meningkatkan kinerja pembelajaran (misalnya nilai-nilai yang ditanamkan: jujur, disiplin, kerja keras, rasa hormat) Memfasilitasi siswa untuk membuat laporan
persiapan yang dilakukan baik secara lisan maupun tertulis, individu dan dalam kelompok (contoh , percaya diri, Saling menghormati, kemandirian, kerja sama) Memfasilitasi siswa untuk menyajikan pekerjaan individu dan pekerjaan kelompok (misalnya. nilai-nilai yang ditanamkan: kepercayaan, saling menghormati,
kemandirian, kerja sama) Memfasilitasi siswa untuk melakukan pameran, turnamen, festival, dan produk yang dihasilkan (misalnya nilai-nilai yang ditanamkan: kepercayaan, rasa saling menghormati, kemandirian, kerja sama) Sehingga memudahkan siswa untuk melakukan kegiatan yang mempromosikan kebanggaan
dan kepercayaan di antara siswa (misalnya nilai-nilai yang ditanamkan: kepercayaan, rasa saling menghormati, kerja sama diri) 27 2. KONFIRMASI Memberikan umpan balik dan penguatan positif dalam bentuk lisan, tertulis, petunjuk, dan hadiah untuk kesuksesan siswa (misalnya nilai-nilai yang ditanamkan: saling
menghormati, percaya, sopan santun, kritis, logis) Memberikan konfirmasi hasil eksplorasi dan persiapan siswa melalui berbagai sumber (misalnya. menanamkan nilai-nilai: percaya diri, logis, kritis) Untuk memfasilitasi siswa untuk merefleksikan untuk mendapatkan pengalaman belajar (misalnya nilai yang ditanamkan:
memahami kelebihan dan kekurangan) Memfasilitasi siswa untuk lebih lanjut / masuk / keluar memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap, termasuk dengan guru: bertindak sebagai pembicara dan fasilitator untuk menjawab pertanyaan siswa dalam menghadapi kesulitan, menggunakan bahasa mentah dan
akurat (misalnya nilai-nilai yang diresapi: perawatan, sopan membantu memecahkan masalah (misalnya nilai tanamkan: perawatan); memberikan referensi agar siswa dapat memeriksa hasil eksplorasi (misalnya nilai tanam: kritis); memberikan informasi untuk mengeksplorasi lebih lanjut (misalnya nilai tanamkan: cinta
ilmu pengetahuan); dan memberikan motivasi kepada siswa yang cenderung berpartisipasi aktif (misalnya nilai yang ditanamkan: peduli, percaya diri). 28 C. PENUTUP bersama dengan siswa dan/atau diri mereka sendiri membuat ringkasan/kesimpulan dari pelajaran (misalnya nilai-nilai yang ditanamkan: kemandirian,
kerja sama, kritis, logis); melaksanakan penilaian dan/atau refleksi atas kegiatan yang telah dilakukan secara konsisten dan terprogram (misalnya nilai-nilai yang ditanamkan: jujur, mengetahui kelebihan dan kekurangannya), memberikan umpan balik tentang proses dan hasil pembelajaran (misalnya nilai-nilai yang
ditanamkan: saling menghormati, percaya, sopan santun, kritis, logis); merencanakan kegiatan tindak lanjut berupa pembelajaran bersih-bersih, program pengayaan, layanan penasihat dan/atau penyediaan data untuk tugas individu maupun kelompok sesuai dengan hasil pembelajaran peserta didik, dan menyampaikan
rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 29 III. EVALUASI KINERJA PEMBELAJARAN 30 TEKNIK DAN BENTUK INSTRUMEN Formulir Penilaian Dasar Instrumen Uji Tertulis Pilihan Ganda Pilihan Singkat Lengkap Daftar pertanyaan tes kinerja Tes uji simulasi tes simulasi uji simulasi Individu tugas atau
kelompok Pekerjaan Rumah Proyek observasi lembar pengamatan / lembar pengamatan portofolio lembar penilaian portofolio jurnal jurnal Jurnal Penilaian diri / penilaian kuesioner penilaian inter-teman lembar penilaian 31 CONTOH: PENILAIAN ADAPTASI PENILAIAN PENILAIAN SENDIRI Penilaian SENDIRI
Penilaian Sendiri Penilaian penilaian diri Very Aspect Much Much Little Ask for Opinions Give opinions Asking about facts to give facts Patience Independence Confidence . . . 32 PELATIHAN KARAKTER YANG TERINTEGRASI MELALUI MANAJEMEN 33 PENGENALAN Tujuan latar belakang PELAKSANAAN
PELATIHAN KARAKTER NILAI-NILAI KARAKTER TERPADU DALAM PENGELOLAAN SEKOLAH PELATIHAN KARAKTER DALAM PENYELENGGARAAN PERENCANAAN PENDIDIKAN KARAKTER SEKOLAH nilai kemandirian dalam pengembangan pemrograman dan kegiatan sekolah mplementasi nilai-nilai
kemitraan atau kerjasama dalam pengembangan RCE dan Rkas Pelaksanaan kepesertaan dalam pengembangan Implementasi RkS dan RKAS nilai transparansi dalam pengembangan Implementasi RkS dan RKAS nilai nilai transparansi dalam pengembangan RKS dan Pelaksanaan RKAS nilai tanggung jawab dalam
pengembangan RKS dan RKAS 34 b. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pelatihan AlamImplementasi nilai kemandirian dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pelaksanaan nilai kerjasama atau kemitraan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pelaksanaan nilai-nilai partisipasi dalam pelaksanaan program dan
kegiatan Pelaksanaan nilai-nilai yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta hasil c. Strategi dalam pelaksanaan pelatihan Karakter di sekolah Strategi pelaksanaan program dan kegiatan penanaman karakter strategis untuk menanamkan nilai-nilai karakter strategi sikap moral untuk
memahami nilai-nilai karakter tindakan moral d. Supervisi, Monitoring, dan evaluasi dalam Pelatihan Karakter nilai kemandirian dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi di sekolah Pelaksanaan nilai kemitraan/kerjasama dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi Pelaksanaan prinsip-prinsip yang berpartisipasi
dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi di sekolah Pelaksanaan prinsip akuntabilitas pelaksanaan akuntabilitas dan evaluasi di sekolah 35 PELATIHAN KARAKTER TERPADU MELALUI KEGIATAN REKREASI 36 Kegiatan rekreasi yang mendukung pengembangan pembelajaran kompetensi akademik untuk
program perbaikan, pembelajaran untuk pengayaan, dan mata pelajaran klinis. 37 2. Kegiatan rekreasi untuk pengembangan bakat, minat dan kepribadian/karakter 38 Jenis kegiatan pengembangan mahasiswaNO Jenis kegiatan pengembangan Mahasiswa 1. Pembangunan iman dan penonaktifan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa meliputi: Menjalankan ibadah sesuai dengan ketentuan masing-masing agama Untuk menghormati mengenang hari besar perilaku keagamaan sesuai dengan norma agama Mengedepankan toleransi kehidupan antar umat beragama yang mengadakan kegiatan rasial keagamaan Mengembangkan dan
memperkuat kegiatan keagamaan di sekolah 2. Pengembangan etika mulia atau ahlak mulia, antara lain Laksanakan disiplin sekolah dan budaya Melaksanakan gotong royong dan kerja bakti (bakti sosial) Melaksanakan norma dan cara yang berlaku asosiasi Mengembangkan kesadaran untuk rela berkorban terhadap
sesama Mengembangkan sikap hormat dan menghormati penduduk sekolah Melakukan kegiatan 7 K (Keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, keluarga, kedamaian dan keteredauan) 3. Melatih kepribadian unggul, wawasan tentang kebangsaan, dan pertahanan negara, antara lain: Melaksanakan upacara
bendera pada hari Senin dan/Sabtu, serta hari libur nasional Menyapih lagu-lagu nasional (Maret dan Hymne) Kegiatan kepramukaan Melakasanakan Kunjungi dan pelajari situs sejarah Belajar dan menyampaikan nilai-nilai luhur, peletakan batu pertama, dan semangat pahlawan tempur Melakukan kegiatan bela diri
Menjaga dan menghormati simbol dan simbol negara Melakukan pertukaran pelajar antar wilayah dan antarnegara Pembinaan prestasi akademik, seni, dan/atau olahraga sesuai dengan bakat dan minat, antara lain: Mengadakan kompetisi mata pelajaran/program keterampilan Menyelenggarakan kegiatan ilmiah
Berpartisipasi dalam workshop, seminar, diskusi panel bernuansa sains dan teknologi (sains) Mengadakan studi dan kunjungan komparatif (kunjungan lapangan) ke arena sumber daya pembelajaran Merancang dan memproduksi media pembelajaran Holding pameran kerja inovatif dan penelitian Mengoptimalkan
pemanfaatan perpustakaan sekolah Membentuk klub sains, festival seni dan olahraga Penyelenggaraan dan kompetisi seni Menyelenggarakan kompetisi Pembinaan Hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, responsif dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat jamak, antara lain: Menetapkan dan
mengembangkan peran mahasiswa di OSIS sesuai dengan tugas masing-masing Melaksanakan latihan kepemimpinan mahasiswa Melakukan kegiatan dengan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan Kinerja Profesi kewajiban dan hak orang lain dalam silaturahmi masyarakatEn melaksanakan kegiatan kelompok belajar,
diskusi, debat dan pidato Untuk melaksanakan kegiatan baru orientasi mahasiswa yaitu akademik dan pengenalan lingkungan non kekerasan Pelaksanaan lingkungan yang lebih hijau dan berwajab Mempromosikan kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan, antara lain: Meningkatkan kreativitas dan keterampilan
dalam membuat artikel menjadi lebih bermanfaat Meningkatkan kreativitas dan keterampilan di bidang barang dan jasa Meningkatkan upaya koperasi mahasiswa dan unit produksi Melakukan rutinitas kerja nyata (PKN)/pengalaman kerja lapangan (PKL)/praktik kerja industri (Prakerim) Meningkatkan keterampilan
mahasiswa dengan sertifikasi keterampilan mahasiswa berkebutuhan khusus 40 Jenis kegiatan pengembangan mahasiswa Pengembangan kualitas fisik, kesehatan dan gizi berdasarkan sumber makanan yang terdiversifikasi, antara lain: Melakukan pola hidup bersih dan sehat Melakukan intervensi kesehatan sekolah
(SS) Pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif (narkoba), alkohol, merokok, dan HIV AIDS Meningkatkan kesehatan reproduksi anak muda Melaksanakan kehidupan aktif Diversifikasi makanan diversifikasi keamanan jajanan anak sekolah 8. Pengembangan sastra dan budaya, antara
lain: Mengembangkan wawasan dan keterampilan mahasiswa di bidang sastra Penyelenggaraan festival/lomba, sastra dan budaya Meningkatkan kekuatan hak cipta sastra Meningkatkan apresiasi budaya 9. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), antara lain: Penggunaan TIK untuk mempermudah
kegiatan pembelajaran Menjadikan TIK sebagai sarana kreativitas dan inovasi Menggunakan TIK untuk meningkatkan integritas kebangsaan 10. Pembinaan komunikasi dalam bahasa Inggris: Mengadakan kompetisi debat dan pidato Melakukan kompetisi penulisan dan koreografi Melakukan kegiatan waktu hari Inggris
Untuk melaksanakan kegiatan mendongeng dalam bahasa Inggris (Story Telling) Untuk melakukan puzzle words/scrabble contest 41 41
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