
PEDOMAN TEKNIS 

 

 

 
 

 
 

LASKAR 
(LAYANAN SISWA KESULITAN BELAJAR) 



APA ITU LASKAR ? 

 

Laskar adalah Layanan Siswa Kesulitan Belajar.yang bekerja sesuai dengan sub 

koordinatornya.Laskar diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dalam kegiatan 

PBM di masa pandemi Covid 19 yang berkepanjangan. 

Tujuan laskar dapat dilihat dari tujuan sub koordinatornya sebagai berikut : 

1. Laskar Buser (Laskar Buru Siswa Enggan Belajar) 

a. Bertugas dan bertanggung jawab memburu siswa yang  enggan belajar, baik 

daring maupun PTM 

b. Konsultasi penyelesaian dengan orang tua / wali murid 

c. Mendampingi dan memantau siswa dalam menyelesaikan masalah 

d. Melaporkan hasil kegiatan kepada Laskar Monev 

 

2. Laskar Padat (Laskar  Paket Data) 

a. Bertugas  membantu siswa yang mengalami kesulitan paket data atau quota 

internet.  

b. Konsultasi penyelesaian dengan orang tua / wali murid 

c. Mendampingi dan memantau siswa dalam menyelesaikan masalah  

d. Melaporkan hasil kegiatan kepada Laskar Monev 

 

3. Laskar Sakti (Laskar Susah Kuasai Teknologi Informasi ). 

a. Bertugas  membantu siswa yang terhambat belajar karena hambatan 

teknis,  terkait dengan Gaget dan aplikasinya. 

b. Konsultasi penyelesaian dengan orang tua / wali murid 

c. Mendampingi dan memantau siswa dalam menyelesaikan masalah 

d. Melaporkan hasil kegiatan kepada Laskar Monev 

 

4. Laskar MAS ( Laskas Masalah Sosial ) 

a. Bertugas membantu siswa mengalami masalah sosial dalam belajar.  

b. Konsultasi penyelesaian dengan orang tua / wali murid 

c. Mendampingi dan memantau siswa dalam menyelesaikan masalah 

e. Melaporkan hasil kegiatan kepada Laskar Monev 

 

 

 



5.  Laskar Ketapel (Laskar  Kesulitan Mata Pelajaran) 

a. Bertugas membantu siswa menguasai konten mata pelajaran. 

b. Konsultasi penyelesaian dengan orang tua / wali murid 

c. Mendampingi dan memantau siswa dalam menyelesaikan masalah 

d. Melaporkan hasil kegiatan kepada Laskar Monev 

 

6. Laskar Monev (Laskar Monitor dan Evaluasi ) 

a. Bertugas mengevaluasi dan monitoring kegiatan LASKAR 

b. Mengkoordinasi kegiatan LASKAR 

c. Melaporkan hasil kegiatan kepada ketua Laskar 

 

 



Manfaat Yang Diperoleh 

 Bagi siswa 

Dengan adanya program LASKAR , siswa atau orang tua dapat dengan mudah 

menyampaikan kesulitan yang dialami siswa dalam belajar, memilih layanan dalam 

penyelesaian, memberikan contoh pengalaman dalam menyelesaian masalah PBM. 

 Bagi guru 

Secara umum, kegiatan ini dapat membantu guru untuk melancarkan kegiatan tugas 

profesinya. Secara khusus, guru dapat dengan cepat memperoleh informasi tentang 

kesulitan yang dihadapi siswa , terjalin hubungan positif dengan orang tua siswa , sehingga 

dapat berkolaborasi menyelesaiakan masalah siswa. 

 Bagi sekolah lain 

Apabila program ini sesuai dengan kondisi sekolah lain, maka bisa mengadopsinya 

untuk diaplikasikan di sekolah tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PETUNJUK TEKNIS 

No  Aktivitas  

Pelaksana Mutu Baku 

Koordin
ator/ 

Panitia 

Laskar 
Buser 

Laskar 
Padat 

Laskar 
Sakti 

Laskar 
MAS 

Laskar 
Ketapel 

Laskar 
Monev 

Output Waktu 

A. Perencanaan Program Laskar 

1 Membuat rencana 
program layanan 
LASKAR tahunan ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  

Tersusunnya 
rencana 
program 
layanan 
LASKAR. 

Awal 
tahun 

2 Mengajukan rencana 
program layanan 
LASKAR kepada 
Kepala Sekolah untuk 
mendapat 
persetujuan. 

✔        

Terlaksanannya 
pengajuan  

1 hari 

3 Mengesahkan 
program layanan 
LASKAR menjadi 
program kerja 
tahunan Sekolah. 

✔        

Disahkannya 
program 

1 hari 

4 Sosialisasi Program 
pada rapat Dewan 
Guru, Komite  dan 
Kepala Sekolah 

✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  

Terlaksana 1 hari 

4 Menyusun 
Kepanitiaan dan 
jadwal kegiatan 
layanan LASKAR tiap 
semester dalam from 
yang tersedia 

✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  

Tersusunnya 
jadwal kegiatan 

1 hari 

5 Membuat silabus 
pelayanan LASKAR 
meliputi : 
a.Tugas dan tangung 
jawab koordinator 
b. Konsultasi 
penyelesaian dengan 
wali murid 
c. Pendampingan 
siswa 
d. Prosedur pelaporan 
hasil monev 

✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  

Tersusunya 
Silabus 

2 hari 

6 Menyusun draf 
kegiatan layanan 
Koordinator LASKAR 
dan rencana 
pelaksanaannya  

✔  

   

   

Tersusunya 
satuan kegiatan 

1 hari 

7 Pengesahan Draf 
layanan Kegiatan 
Laskar 

✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  

Terlaksanannya 
pengajuan 

1 hari 

B. Identifikasi Data Masalah Siswa 

1 Pengumpulan data 
masalah siswa baik 
online atau Offline  

 

✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  

Tersusunnya 
data siswa 
bermasalah 

1 hari  

2 Koordinasi LASKAR 
dengan Wali kelas, 
Kesiswaan dan 
Kurikulum 

 

✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  

Terlaksananya 
koordinasi  

1 hari  

C. Pelaksanaan Layanan LASKAR  

1 Layanan LASKAR 
dilaksanakan sesuai 
dengan skala prioritas 
yang terbagi menjadi 
5 layanan, sesuai 

 

✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  

Terlaksananya 
layanan 

1 hari  



dengan masalahnya 
dengan type layanan :  
1. Via Online 
2. Datang kesekolah 
3. Home Visit 

2 Mencatat hasil 
layanan pada kartu 
status konseling. 

 

✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  

Tersedianya 
catatan hasil 

1 hari 

3 Menyusun tindak 
lanjut / 
pendampingan 
penyelesaian masalah 

 

✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  

Terlaksananya 
tindak lanjut 
pendampingan 
 

1 hari 

4 Melaporkan 
hasil,kepada LASKAR 
MONEV. 

 ✔  ✔  ✔  ✔  ✔   
Terlaksananya 
MONEV 

1 hari 

D. Evaluasi  

1 Menilai efektifitas 
kinerja dan hasil 
layanan koordinator 
LASKAR. 

✔  

    

 ✔  

Terlaksanannya 
penilaian 
kinerja 

1 hari 

2 Merumuskan teknis 
layanan baru untuk 
indikator layanan yang 
kurang efektif 

✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  

Terwujudnya 
perumusan 
teknik baru 

1 hari 

F. Tindak Lanjut 

 Melaporkan hasil 
evaluasi kepada 
sekolah 

✔  

      Terlaksananya 
laporan monev 

1 hari 

 Melakukan perbaikan 
program dengan 
mempertimbangkan 
perkembangan siswa, 
waktu, dan 
lingkungan. 

✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  

Terlaksanannya 
perbaikan 
program  

1 hari 

 

 

 

 

 

 


