
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN 

PROGRAM INOVASI SEKOLAH 

 

SERASA  

PUTRA BAHARI 

SMPN 1 MUNCAR 



Pendidikan merupakan tolak ukur dalam pengembangan sumber daya manusia dan 

dipandang sebagai kebutuhan dasar bagi masyarakat yang ingin maju. Menurut Undang-Undang 

Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan, ”komponen-komponen 

sistem pendidikan yang bersifat sumber daya manusia dapat digolongkan menjadi tenaga 

pendidik dan pengelola satuan pendidikan (penilik, pengawas, peneliti dan pengembang 

pendidikan)”. 

Upaya memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan tidak akan pernah berhenti. 

Banyak agenda reformasi yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan. Reformasi pendidikan 

adalah restrukturisasi pendidikan, memperbaiki pola hubung sebuah sekolah dengan lingkungan 

dan dengan pemerintah, pola pengembangan perencanaan, serta pola pengembangan 

manajerialnya, pemberdayaan guru dan restrukturisasi model-model pembelajaran. Permasalahan 

pendidikan yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tidak hanya ada pada permasalahan 

internal saja, namun juga muncul pada permasalahan eksternal. 

Permasalahan eksternal timbul tidak hanya berasal dari peserta didik sendiri (internal), 

namun juga dapat timbul dari keluarga peserta didik, lingkungan, dan sekolah. Berdasarkan 

angket permasalahan yang yang disebar kepada sampel siwa SMPN 1 Muncar yang berjumlah 

50 siswa dan menggunakan teknik random sampling didapatkan bahwa skor rata – rata yang 

didapat adalah 37,3 (Kurang Baik).  Bimbingan dan Konseling (BK), sebagai salah satu isi 

kurikulum pendidikan formal, merupakan bagian integral dari pendidikan nasional yang 

bertujuan memberikan pelayanan bagi siswa khususnya dalam program merdeka belajar. 

Maka dari itu perlu perhatian khusus untuk peserta didik yang memiliki permasalahan 

tersebut, sehingga SMPN 1 Muncar mengangkat tema “SERASA” SPENSANCAR  yang 

artinya KonSultasi bERsama ciptAkan Awal potenSi prestAsi.    

Siswa yang membutuhkan konsultasi memecahkan masalah yang dihadapinya baik 

masalah pribadi, keluarga,  sosial, ekonomi, kareier/bakat minat siswa melalui sebuah aplikasi 

“SERASA” PUTRA BAHARI. Selanjutnya diharapkan siswa dapat menggali potensi, 

membangun motivasi dan menuai prestasi siswa dengan CHOACHING menggunakan model 

TIRTA. Filosofi SERASA yaitu Sejauh apapun waktu dan jarak yang ada, ketika hati yang 

berbicara kami akan memberikan rasa nyaman dan terbaik untuk putra-putri tercinta.  

Kelebihan dari “SERASA” PUTRA BAHARI  adalah konsultasi yang dilakukan siswa 

tidak sebatas disekolah tetapi juga bisa dilakukan diluar jam sekolah karena menggunakan 

sebuah aplikasi online berbais android dan terjaga kerahasiaanya sehingga siwa dapat dengan 

leluasa melakukan konsultasi tanpa takut kalau masalh pribadinya menjadi konsumi publik. 

Aplikasi  “SERASA” PUTRA BAHARI memiliki fitur dimana siswa dapat dapat memilih 



mentor yang  

 

B. TUJUAN INOVASI 

Program inovasi “SERASA” PUTRA BAHARI merupakan program konselling BK melalui 

aplikasi android yang bertujuan untuk membantu siswa yang memiliki permasalahan baik 

internal maupun permasaahan eksternal yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti: faktor 

pribadi, keluarga,  sosial, ekonomi, karier/bakat minat siswa, untuk menggali potensi, membangun 

motivasi dan menuai prestasi, sehingga siswa dapat menemukan sebuah solusi dari masalah yang 

dihadapi secara cepat (dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun), tepat (dilayani oleh coach 

terpilih), dan aman (kerahasiaanya terjamin).  

Untuk mengsukseskan progam pemerintah dalam beralih dari kurikulum 2013 ke dalam 

kurikulum merdeka belajar dimana tujuan dari merdeka belajar adalah agar para guru, siswa, 

serta orang tua bisa mendapat suasana yang bahagia, maka didalam vitur koseling SERASA 

disesuaikan dengan kriteria merdeka belajar dan mengandung aspek-aspek sebagai berikut 

▪ Pengembangan pribadi siswa 

▪ Pengembangan kehidupan social siswa 

▪ Pengembangan kemampuan belajar siswa 

▪ Pengembangan karier siswa. 

atnya. 

 

E. PEDOMAN TEKNIS 

1. Kepala sekolah bersama kurikulum dan tim pengembang sekolah melakukan pembentukan 

tim inovasi.  

2. Setelah tim inovasi terbentuk, selanjutnya setiap anggota tim mengamati dan menampung 

informasi, kejadian yang muncul di sekolah dan juga dugaan permasalahan yang dialami 

oleh siswa. 

3. Dari dugaan masalah yang didapatkan, selanjutnya dilakukan analisis dampak sosial dan 

dampak individual yang dirasakan oleh siswa atau warga SMPN 1 Muncar 

4. Untuk memperkuat bukti permasalahan yang dialami siswa, maka diperlukan bukti real 

yang didapatkan melalui angket. Angket konseling yang diberikan kepada 50 sampel 

berdasarkan pengembangan pada kriteria 4 aspek merdeka belajar, yaitu pengembangan 

pribadi, kehidupan sosoal, kemampuan belajar dan pengmbangan karier 



Pengembangan pribadi 

 

1. Saya termasuk siswa yang memiliki kepercayaan diri yang 

tinggi 

2. Saya memiliki keluarga yang bahagia dan harmonis 

3. Saya termasuk siswa yang taat beribadah  

Pengembangan kehidupan 

social 

 

1. Saya tidak memiliki masalah dengan teman-teman 

dilingkungan sekolah 

2. Saya tidak memiliki masalah dengan guru SMPN 1 Muncar 

3. Saya tidak memiliki masalah dengan saudara atau lingkungan 

di rumah tempat tinggal saya 

Pengembangan kemampuan 

belajar 

 

1. Saya termasuk anak yang bersemangat dalam setiap mata 

pelajaran 

2. Saya termasuk anak yang memiliki nilai yang cukup bagus di 

rapot 

3. Saya adalah anak yang mengetahui gaya belajar saya sendiri. 

Pengembangan karier 

 

1. Saya sudah mengetahui cita-cita dan tujuan hidup saya di 

masa depan 

2. Saya aktif dalam setiap kegiatan di sekolah,baik kegiatan 

akademik maupun non akademik. 

3. Saya memahami tujuan sekolah lanjutan untuk saya 

 

5. Setelah data sampel tersebut didapatkan, selanjutnya dilakukan komunikasi antar pihak 

mengenai data tersebut. Pihak-pihak tersebut adalah peserta didik, orang tua, guru komite 

sekolah. Sekaligus pembuatan SK SERASA PUTRA BAHARI. 

6. Menyusun rencana kerja 

Selanjutnya tim menusun sautu inovasi sekolah, yang diharapkan dapat menyelesaikan 

masalah-masalah siswa SMPN 1 Muncar dengan menggunakan media yang menarik, 

efeketif dan modern. 

7. Pembuatan SERASA PUTRA BAHARI menggunakan instragram + yufid + whatsapp + 

google form 

8. Pembuatan perlengkapan untuk sosialisaSi seperti video tutorial, mencetak banner, 

mencetak mini banner untuk sosialisasi ke kelas –kelas, power point (ppt) untuk sosialisasi 

pengurus kelas. 

9. Uji coba SERASA PUTRA BAHARI, ujicoba dilakukan selama 1 minggu. Pelaksanaan 

ujicoba dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kesalahan-kesalahan teknis yang 

mungkin muncul saat inovasi ini diterapkan. Setelah satu minggu dilakukan evaluasi 

mengenai pelaksanaan SERASA PUTRA BAHARI dan dilakukan revisi serta perbaikan 

terhadap inovasi tersebut. 

10. Melakukan aksi 



Setelah masa ujicoba selesai selanjutnya launcing SERASA PUTRA BAHARI, dan  

diterapkan kepada siswa selama kurun waktu 1 – 2 bulan minggu ke empat bulan februari 

samapi minggu pertama bulan april. 

11. Mengevaluasi 

  Langkah selanjutnya adalah dilakukan evaluasi, didasarkan pada target atau sasaran yang  

  sudah ditentukan. Dilakukan analisis terhadap pelaksanaan SERASA PUTRA BAHARI  

  apakah sudah memenuhi target atau belum 

12. Tindak Lanjut 

Setelah dilakukan evaluasi selanjutnya diambil tindak lanjut mengenai kelanjutan progam 

inovasi tersebut, apakah akan tetap dilanjutkan untuk tahun-tahun ajaran selanjutnya atau 

di hentikan karena tidak efektif untuk menyelesaiakan masalah. 

 

 


