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RINGKASAN

-raltin sekolah merupakan komponen penunjang yang tidak berkontribusi secara
,,- - --: :alam proses kegiatan pernbelajaran sekolah, namun kedudukannya sebagai penunjang
: , taiam memberikan pelayanan kepada semua warga sekolah (siswa, guru, dan pegawai
,,.:' - san,qat menentukan proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Salah sahr bentuk
'n.,:,* :-r kantin sekolah adalah kebutuhan makan dan minum bagi seluruh warga sekolah sesuai
i;: -: . :.'ninan keamanan dan kesehatan yang dapat dikontrol oleh sekolah itu sendiri. SD
,'.:- .-i Bamga Kota Kendari pada aspek pelayanan kantin sekolah dalam pengeloaannya
,: - -.nghadirkan keterlibatan sekolah dalarn mengontrol dan rnernanajemen pelayanan kantin
:- : -:nbuka usaha kantin pada sekolah tersebut, sehingga para penjual keliling yang mangkal

--- -*..,:olah tersebut yang tidak diketahui asalnya dapat dibatasi, sebagai upaya rnenghindarkan
- -: .ekolah dari makanan dan minuman yang tidak memberikan jaminan kesehatan. Dengan

.: r *.lrt SD Negeri 15 Baruga Kota Kendari dapat memberikan standar keamanan dan
. ;-:--zrl makanan dan minuman, dalam pengelolaannya perlu bekerja sama dan melibatkan
r- : - 3Si masyarakat yang ada di sekitar sekolah tersebut.

Tujuan Penelitian ini adalah menganalisi manajerngn pelayanan kantin sekolah pada SD
: =.rga Kota Kendari. Jenis penilianan ini adalah evaluasi, dengan desain penelitian yaitu

:;::-:;nditgkan kejadian dan produk tentang manajemen pelayanan kantin sekolah pada SD
:"-:r 15 Baruga Kota Kendari dengan standar manajemen kantin yang baik, dan standar

r::, ., :.ran nakanan dan minuman yang telah ditetapkan. Subjek penelitian yaitu kepala sekolah,
- --- :an siswa SD Negeri 15 Baruga Kota Kendari, serta masyarakat pemilik kantin sekolah.
: - :. pengumpulan data dilakukan dengan mengunakan tiga cara yaitu observasi non
:,- , :an yang tidak terstruktur, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Teknik analisis
- * ..ing digunakan yaitu dengan alur, yang rneliputi reduksi data, penyajian data, dan tahap
- -:':Si. 

Pengujian kredibilitas data dilakukan dengan pendekatan triangulasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan kantin SD Negeri 15 Baruga Kota

:- -:n rl€flerapakan manajemen dengan pendekatan subtansi kerja yang menekankan pada
-::':,. kep€rlimpinan kepala sekolah dalam hal memberikan pengaruh dan koordinasi kepada
:'r-:-rola kantin untuk memberikan layanan yang dapat disinergikan dengan SD Negeri 15: --:a Kota Kendari. Manajemen yang dilakukan oleh Kepala Sekolah adalah mengatur dan
: --:endalikan sinergi antara sekolah dan pengelola kantin sekolah dalam hal: 1) Makanan dan- - -:an yang bersih dan tidak rnengandung zat berbahaya, diutamakan hasil olehan sendiri,
- I -ala dan Prasarana kantin sekolah yaitu prasarana kantin perlu ada kesesuaian cek kantin
': - --r cet sekolah. Sarana yang rnenjadi perlengkapan kantin perlu diperhatikan kebersihannya
*'- '":dah ternpat makanan harus punya penutup dan lain-lain, 3) Linkungan kantin perlu drjaga-,-.-lamya dan perlu ada tong sampah, dan 4) Penjarnah makanan (pengelola kantin) perlu
:-- .:sa membersikan lingkungan kantinnya dan pelu menperhatikan kebersihan kebersihan

- -" : .rn dan minumana yang disediakan.

- . runci: Manajernen Pelayanan Kantin Sekolah.
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