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RIh'GKASAN

Sekolah merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen, salah
komponen yang tidak kalah berperan penting dalari penyelenggaraan pendidikan
adalah kantin. Kantin sekolah merupakan komponen penunjang yang tidak
berkontribusi secara langsung dalam proses kegiatan pembelajaran di sekolah,
namun kedudukannya sebagai. penunjang sekolah dalam memberikan pelayanan
kepada semua warga sekolah (sisw4 guru, dan pegawai sekolah) sangat menentukan
proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Salah satu benhrk pelayanan kantin
sekolah adalah kebutuhan makan dan minum bagi seluruh warga sokolah sesuai

standar jaminan keamanan dan kesehatan yang dapat dikontrol oleh sekolah itu
sendiri. SD Negeri 15 Baruga Kota Kendari pada aspek pelayanan kantin sekolah
tidak memilki kantin sendiri. Kantin sekolah difasilitasi oleh rnasyarakat yang ada

sekitar sekolah. Memanajemen pelayanan kantin tersebut dilaksanakan oleh sekolah
dan masyarakat. Dengan demikian SD Negeri 15 Baruga Kota Kendari dapat
memberikan standar (eamanan dan kesehatan makanan dan rninurnaq dalam
pengelolaannya perlu bekerja sama dan melibatkan partisipasi masyarakat yang ada
di sekitar sekolah tersebrft.

Tujuan Penelitian ini adalah menganaiisis model sistem manajemen
pelayanan kantin sekolah di SD 15 Baruga Kota Kendari. Jenis penilianan ini adalah
penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Subjek penelitian yaitu kepala
sekolah, guru, dan siswa SD Negeri 15 Baruga Kota'Kendari, serta masyarakat
pemilik kantin sekolah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengunakan
tiga cara yaitu observasi yang tidak terstruktur, wawancara mendalarn, dan studi
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan atur, yang meliputi
reduksi data, penyajian data, dan tahap verifikasi. Pengujian kredibilitas data
dilakukan dengan pendekatan triangulasi.

Hasil penelitian yaitu model sistem manajemen pelayanan Kantin Sekolah
di SD Negeri 15 Baruga Kota Kendari mengunakan dua model yaitu model sistem
manajmen pelayanan Kantin Sekotah dengan pendekatan proses dan modet sistem
manajemen pelayanan Kantin Sekolah dengan pendekatan subtansi kerja. Pelayanan
Kantin Sekolah tersebut, secara um$n dapat dikategorikan sebagai model sitem
dinamik, dimana mxyarakat sebagai penyedia kantin sekolah dan sekolah sebagai
pengguna yang mengendalikan (mengontrol) penyediaan yang dilakukan oleh
masyarakat dari setiap komponen sistem manajemen pelayanan yaitu input, proses,

dan autput. Setiap komponen tersebut berperilaku sesuai dengan kebutuhan
pelayanan kantin yaitu terpenuhinya kebutuhan makan dan minum warga sekolah.

Kata Kunci: Model, Sistem, Manqjemen, Pela;anan, dan Kantin Sekolah.
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