
Bagaimana SMPN 2 

Cipanas khususnya dan 

sekolah-sekolah di Indone-

sia pada umumnya bebas 

dari rokok, narkoba dan 

kekerasan merupakan 

pekerjaan yang sangat sulit 

mengingat merokok dan 

kekerasan misalnya sudah 

menjadi hal dianggap lum-

rah dan tidak memiliki 

konsekuensi apa-apa. Pa-

dahal akibat dari kebiasaan 

tersebut sangat merugikan 

kesehatan dan mental 

pelaku dan korbannya. 

Oleh sebab itu, SMPN 2 

Cipanas terus berusaha 

mengatasi masalah tersebut 

melalui:  

 Penyediakan area mero-

kok bagi para perokok, 

seperti para guru atau 

pendatang/tamu dari 

luar sekolah. 
 Tidak memperjual be-

likan rokok di sekolah. 
 Menciptakan area bebas 

merokok di lingkungan 

sekolah seperti di ling-

kungan kelas, ruang 

guru, ruang TU, dll. 
 Memberi peringatan/

sanksi bagi para siswa 

yang membawa/menjual 

rokok ke lingkungan 

sekolah. 
 Mengadakan arahan  

dan bimbingan wali 

kelas tentang bahaya 

rokok, serta penanggu-

langannya. 
 Memasang slogan – 

slogan anti rokok di 

kelas dan areal sekitar 

sekolah.  
 
 

 

 

 

Menjadikan Sekolah Bebas Rokok, 

Narkoba dan Kekerasan (Bullying) 

SMPN 2 Cipanas in action... 

Bulan November 2015 

menjadi bulan yang sangat 

sibuk di SMPN 2 Cipanas 

karena beberapa kegiatan 

dilaksanakan pada bulan 

itu, terutama penilaian se-

bagai sekolah Adiwiyata 

tingkat nasional. Kegiatan 

itu diikuti oleh Bimtek 

Adiwiyata tingkat Provinsi 

Jabar yang dilaksanakan di 

Depok. Pada bulan Novem-

ber juga ada acara pening-

katan kapasitas dari LPMP 

Jabar melalui PAMS 2015. 

Berbagai materi pedagogik 

termasuk sekolah ber-

budaya lingkungan. 
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V OLUME  2  NO  1   HAL 2  

Pencegahan, pembiasaan dan penyadartahuan terus 

dilakukan agar SMPN 2 Cipanas bebas dari narkoba 

baik oleh siswa maupun sekolah. Siswa, misalnya 

bisa melakukan langkah-langkah berikut untuk 

membantu lingkungan sekolah menjadi tempat yang 

aman dalam bebas narkoba di sekolah: 

 

1. Melaporkan segala bentuk pemilikan, 

peredaran atau penyalahgunaan Narkoba 

kepada pihak sekolah 

2. Segera mencari pertolongan guru baik 

mengetahui salah seorang siswa yang sudah 

terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba. 

3. Memasang slogan – slogan anti narkoba di 

kelas dan areal sekitar sekolah. 

 

Bebas Narkoba... 

 

Langkah-Langkah Sekolah menciptakan ling-

kungan sekolah bebas dari Narkoba di antaranya : 

 

1. Bekerja sama dengan aparat polisi untuk 

penyuluhan tentang bahaya narkoba dan 

sangsi bagi  yang melangga 

2. Segera menindalanjuti dan mengambil tinda-

kan tegas bila mendapat laporan tentang 

adanya pemilikan, peredaran dan penggunaan 

Narkoba oleh siswa di lingkungan sekolah 

atau di luar lingkungan sekolah. 

3. Berupaya menjalin komunikasi yang baik 

denga sesama aparat, dengan orang tua siswa, 

masyarakat sekitar sekolah dan dengan siswa 

sendiri. 

4. Mengusahakan fasilitas sekolah yang me-

madai, seperti fasilitas olah raga, kesenian 

(seni tari, seni musik, seni rupa, seni sastra 

dan seni teater), dan keterampilan lainnya. 

Hal ini memungkinkan siswa dapat menya-

lurkan potensinya, rasa bosan dan jenuh sela-

ma mengikuti kegiatan belajar 



LESTARI  
HAL 3  

Stop Bullying! 

Penindasan atau dalam Bahasa Inggris bullying adalah 

penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk 

menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Per-

ilaku ini dapat menjadi suatu kebiasaan dan melibatkan 

ketidakseimbangan kekuasaan sosial atau fisik. Hal ini 

dapat mencakup pelecehan secara lisan atau ancaman, 

kekerasan fisik atau paksaan dan dapat diarahkan berulang kali 

terhadap korban tertentu, mungkin atas dasar ras, agama, gender, 

seksualitas atau kemampuan. Tindakan penindasan terdiri atas 

empat jenis, yaitu secara emosional, fisik, verbal, dan cyber. 

Budaya penindasan dapat berkembang dimana saja selagi terjadi 

interaksi antar manusia, dari mulai di sekolah, tempat kerja, ru-

mah tangga, dan lingkungan (Wikipedia). 

 

SMPN 2 Cipanas berusaha mencegah kekerasan dan penindasan 

terjadi di sekolah melalui : 

 

1. Menginformasikan pada siswa dan orangtua siswa 

mengenai kebijakan sekolah tentang kekerasan 

2. Menunjuk koordinator badan penilai  

3. Menunjuk koordinator badan penilai ancaman 

kekerasan 

4. Mendorong siswa untuk melaporkan kekerasan yang 

dialami 

5. Mempertimbangkan untuk membentuk tim multidi-

sipliner 



Pengertian 
MGMP yang merupakan singkatan dari 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran, ada-

lah suatu organisasi guru yang dibentuk 

untuk menjadi forum komunikasi yang 

bertujuan untuk memecahkan masalah 

yang dihadapi guru dalam pelaksanaan 

tugasnya sehari-hari di lapangan.  

 

Pelaksanaan MGMP di tingkat Satuan 

Pendidikan SMP Negeri 2 Cipanas tahun 

pelajaran 2015/2016 , secara resmi telah 

dimulai pada bulan Juli 2015 ditandai 

dengan Pembentukan Pengurus MGMP 

untuk tiap rumpun mata pelajaran, rinci-

an selengkapnya sebagai berikut; 

 

 

Jadwal 
Semester 1 

 

1. IPS, PKn,  dan Pend. Agama  (Juli 

2015) Minggu ke  1-3 

2. B. Indonesia dan B. Sunda 

(Agustus) Minggu 1-3 

3. Matematika, TIK (September) 

Minggu 1-3 

4. B. Inggris (Oktober) Minggu 2-4 

5. IPA (Nopember) Minggu 2-4 

6. Seni Budaya, PLH (Desember) 

Minggu 2-3 

Musyawarah Guru Mata 

Pelajaran (MGMP) 

Disamping aktif melaksanakan MGMP di tingkat 

satuan pendidikan, pihak sekolah juga memfasilitasi/

mengikutsertakan guru-guru dalam MGMP ditingkat 

Sub Rayon maupun di tingkat Kabupaten Cianjur.  

 

Tujuan MGMP 

Sebagai wadah kegiatan profesional guru rumpun 

mata pelajaran  di SMP Negeri 2 Cipanas Kabupaten 

Cianjur, maka penyelenggaraan MGMP bertujuan 

untuk: 

 Memperluas wawasan dan pengetahuan para 

guru rumpun mata pelajaran dalam berbagai 

hal, khususnya penguasaan substansi materi 

pembelajaran, penyusunan silabus, penyusu-

nan bahan-bahan pembelajaran, strategi/metode 

pembelajaran, memaksimalkan pemakaian sarana/prasarana belajar, memanfaatkan 

sumber belajar berbasis ICT, pengembangan profesi dan sebagainya. 

 Mengembangkan mutu profesionalisme guru sebagai pilar utama dalam manajemen 

kelas sehingga guru bangga terhadap profesinya. 

 Mewujudkan pembelajaan yang efektif sehingga siswa dapat menguasai materi pem-

belajaran tuntas (mastery learning). 

 Mendiskusikan permasalahan yang dihadapi dan dialami oleh guru dalam melaksanakan 

tugas sehari-hari dan mencari alternatif pemecahannya sesuai dengan karakteristik mata 

pelajaran, kondisi sekolah, dan lingkungannya. 

 Membantu guru memperoleh informasi teknis edukatif yang berkaitan dengan kegiatan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan kurikulum, metodologi, serta sistem pen-

gujian yang sesuai dengan mata pelajaran yang bersangkutan. 

 Membantu guru memperoleh informasi teknis yang berkaitan dengan kegiatan riset/

metodologi penelitian dalam pengembangan dan peningkatan profesi bagi jabatan 

fungsional guru dan sertifikasi. 

 

Struktur Program 

 Agenda kegiatan MGMP Rumpun mata pelajaran, selengkapnya adalah sebagai beri-

kut; 

 Bedah SKL 

 Pengembangan Silabus 

 Analisis Kalender Pendidikan 

 Penyusunan Prota dan Prosem 

 Mereviu RPP 

 Pembuatan LK (Lembar Kerja ) 

 Penyusunan dan penetapan KKM 

 Bedah Materi Pelajaran 

 Pengembangan Penilaian 

Oleh: Agus Mujianto, S.Pd. 

Narasumber 
Sebagai Narasumber dalam kegiatan MGMP, selain mendatangkan narasumber dari luar juga narasumber 

dari dalam SMP Negeri 2 Cipanas sendiri yakni, Guru Senior dan guru yang telah dilatih untuk menjadi IN 

(Instruktur Nasional), yaitu: Agus Mujianto, S.Pd. (IPS) , Saepudin, M.Pd.,  (B. Inggris) dan Komarudin, 
S. P.d (B. Indonesia) 

Waktu Kegiatan 
Waktu kegiatan MGMP rumpun mata pelajaran SMP Negeri 2 Cipanas Tahun Pelajaran 2015/2016 adalah 

sebagai berikut: 


