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A. PENDAHULUAN 

Situasi pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini mendesak berbagai instansi 

pendidikan untuk segera mengambil langkah taktis agar dapat menjalankan metode 

pendidikan yang tepat sasaran. Apabila kita gali kembali, pendidikan menjadi salah satu 

penyebab kemiskinan tertinggi di Indonesia, untuk menjadi negara maju Indonesia harus 

memiliki tingkat ekonomi yang tinggi. Jika pendidikan menjadi salah satu penyebab 

rendahnya ekonomi maka kewajiban kita sebagai warga negara adalah meningkatkan mutu 

pendidikan di Indonesia. 

Di masa pandemi seperti ini kedudukan pendidikan tergeser oleh kesehatan yang harus 

dijaga dan di prioritaskan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal menjaga pendidikan 

agar tetap berdiri dengan baik, Intan Wahyu Permana sang inisiator program SIGAP 

memberikan gagasan baru untuk menangani problematika yang terjadi dalam dunia 

pendidikan khususunya pada era 

  

pandemi yang terjadi di SMP Negeri 3 Purwoharjo agar siswa menjadi aktif dan tetap 

terkontrol semangatnya untuk melanjutkan pendidikan. 

SMP Negeri 3 Purwoharjo memiliki karakteristik siswa yang unik dan berbeda dengan 

sekolah lainya, tentunya tanpa mengesampingkan sekolah lain, kami menyadari bahwa 

setiap instansi memiliki tantanganya masing-masing. SMP Negeri 3 Purwoharjo berada di 

ujung selatan wilayah Banyuwangi dengan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. 

Aktifikas sehari-hari warga adalah melaut sebagai pekerjaan utama. Tak jarang karena alasan 

kondisi ekonomi yang tidak baik menjadikan banyak dari siswa SMP Negeri 3 Purwoharjo ikut 

mencari ikan dilaut disaat sekolah diliburkan karena zona merah dan tidak mengikuti 

kegiatan pendidikan sama sekali. 

Dimasa sekarang yang kami rasa sudah mulai membaik, kebiasaan siswa yang tidak 

bersekolah masih tinggi dengan berbagai alasan dan pendekatan yang sudah dilakukan 

dirasa memerlukan inovasi khusus guna membangkitakn kembali kesadaran orang tua dan 

siswa akan pentingnya mereka mengenyam pendidikan di lembaga pendidikan formal. 



 

 

Program SIGAP memiliki target siswa SMP Negeri 3 Purwoharjo bisa aktif 100% 

pembelajaran daring maupun luring dan menanamkan karakter pelajar pancasila yang 

memiliki enam ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, 

berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. 



 

 

B. TUJUAN INOVASI 

        Tujuan dari inovasi SMP Negeri 3 Purwoharjo bernama SIGAP adalah siswa SMP Negeri 3 

Purwoharjo bisa aktif 100% pembelajaran daring maupun luring dan menanamkan karakter 

pelajar pancasila yang memiliki enam ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, 

dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan 

kreatif. 

 

C. MANFAAT YANG DIPEROLEH 

 Bagi Sekolah adanya aplikasi TIM SIGAP dapat membantu mengendalikan 

siswa dan menjaga iklim pendidikan disekolah   yang stabil 
 Bagi Orangtua adanya kontrol sosial yang terjadi diantara sekolah- orangtua-

teman sebaya apabila ditemukan siswa yang tidak masuk sekolah, kondisi orang 

tua yang juga bekerja kadang kala membuat siswa yang tidak masuk sekolah 

merasa tenang saja karena orangtua tidak mengetahui 
 Bagi Siswa adanya TIM SIGAP akan mendorong nalar kritis siswa, kreatif dan 

gotong royong agar seluruh elemen siswa sekolah peduli dengan temannya. 
 

D. RANCANG BANGUN DAN POKOK PERUBAHAN YANG DILAKUKAN 

Situasi pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini mendesak berbagai instansi 

pendidikan untuk segera mengambil langkah taktis agar dapat menjalankan metode 

pendidikan yang tepat sasaran. Apabila kita gali kembali, pendidikan menjadi salah satu 

penyebab kemiskinan tertinggi di Indonesia, untuk menjadi negara maju Indonesia harus 

memiliki tingkat ekonomi yang tinggi. Jika pendidikan menjadi salah satu penyebab 

rendahnya ekonomi maka kewajiban kita sebagai warga negara adalah meningkatkan 

mutu pendidikan di Indonesia. 

Di masa pandemi seperti ini kedudukan pendidikan tergeser oleh kesehatan yang harus 

dijaga dan di prioritaskan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal menjaga pendidikan 

agar tetap berdiri dengan baik, Intan Wahyu Permana sang inisiator program SIGAP 

memberikan gagasan baru untuk menangani problematika yang terjadi dalam dunia 

pendidikan khususunya pada era pandemi yang terjadi di SMP Negeri 3 Purwoharjo agar 

siswa menjadi aktif dan tetap terkontrol semangatnya untuk melanjutkan pendidikan.  

SMP Negeri 3 Purwoharjo memiliki karakteristik siswa yang unik dan berbeda dengan 

sekolah lainya, tentunya tanpa mengesampingkan sekolah lain, kami menyadari bahwa 

setiap instansi memiliki tantanganya masing-masing. SMP Negeri 3 Purwoharjo berada di 

ujung selatan wilayah Banyuwangi dengan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. 

Aktifikas sehari-hari warga adalah melaut sebagai pekerjaan utama. Tak jarang karena 

alasan kondisi ekonomi yang tidak baik menjadikan banyak dari siswa SMP Negeri 3 

Purwoharjo ikut mencari ikan dilaut disaat sekolah diliburkan karena zona merah dan 

tidak mengikuti kegiatan pendidikan sama sekali. 



 

 

Dimasa sekarang yang kami rasa sudah mulai membaik, kebiasaan siswa yang tidak 

bersekolah masih tinggi dengan berbagai alasan dan pendekatan yang sudah dilakukan 

dirasa memerlukan inovasi khusus guna membangkitakn kembali kesadaran orang tua 

dan siswa akan pentingnya mereka mengenyam pendidikan di lembaga pendidikan 

formal. 

Program SIGAP memiliki target siswa SMP Negeri 3 Purwoharjo bisa aktif 100% 

pembelajaran daring maupun luring dan menanamkan karakter pelajar pancasila yang 

memiliki enam ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, 

berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.  

 

 

 

E. PEDOMAN TEKNIS 

1. Mengamati proses pembelajaran yang jadi 

2. Mengalisa permasalahan siswa bolos sekolah 

3. Komunikasi dengan guru BK dan wali kelas terkait tingginya angka bolos sekolah 

4. Berkonsultasi dan memohon izin dengan Kepala Sekolah. 

5. Menyusun tim kerja inovasi. 

6. Membentuk Tim SIGAP SISWA 

7. Menyusun rencana kerja. 

8. Melakukan Diklat. 

9. Melakukan Uji Coba. 

10. Mengevaluasi. 

11. Pelaksanaan Program 

 

F. KRITERIA TEKNIS 

1. Siswa sebagai agen Tim Sigap yang siap menjadi kepanjangan tangan guru dan sebagai 

agen siswa asuh sebaya. 

2. Peserta didik yang memiliki rasa  disiplin tinggi dan kepemimpinan bisa masuk menjadi tim 

penggeraj 

3. Keaktifan peserta didik mengikuti PTM dan PJJ sedikit. 

 
 
 
 
 
 

 


