
 

 

LINTAS KENDEDES-BERSINERGI 

Solusi Mengatasi Permasalahan Putus Sekolah Melalui Jaminan Kemitraan 

 

 

 

 

SMP Negeri 2 Kebonsari merupakan salah satu sekolah tingkat menengah pertama 

yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan No. SK 

Pendirian 0216/0/1992 tertangga 05 Mei 1992. Saat ini SMP Negeri 2 Kebonsari berstatus 

akreditasi A dengan No.SK Dp 007949. Beralamat di Jalan Raya Uteran Kebonsari, Desa 

Singgahan, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun memiliki berbagai macam program 

kegiatan ekstrakulikuler yang dikembangkan. Adapun kegiatan ekstrakulikuler dan 

pengembangan diri yang ada yakni membatik meliputi produksi dan pameran, tata  busana, 

seni tari, pramuka, science camp, paskibra, prakarya dengan membuat bunga berbahan sabun, 

dan lain sebagainya.  

 

 

Kasus putus sekolah di SMPN 2 Kebonsari sepanjang tahun 2017 s.d. 2019 cukup 

tinggi. Lonjakan tertinggi terjadi pada tahun 2018/2019 dengan terhentinya proses 

pendidikan 8 siswa dari 198 peserta didik. Hal ini menyisakan keprihatinan bagi pendidik, 

sekaligus perhatian khusus dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun. 



 

 

Sekolah telah berupaya melakukan pendampingan sesuai prosedur. Prosedur   dimulai dari 

pemanggilan orang tua, kunjungan ke rumah siswa dan layanan konseling. Namun tindakan 

tersebut belum menunjukkan hasil seperti yang diharapkan. Kasus putus sekolah masih 

menjadi permasalahan di setiap penghujung tahun ajaran. Permasalahan ini menjadi pemicu 

bagi tim pengembang sekolah untuk menyusun sebuah program pelayanan pada siswa rentan 

putus sekolah. 

Analisis yang dilakukan terhadap permasalahan yang ada yakni sebagai berikut: 

1. Tingginya angka putus sekolah di SMP Negeri 2 Kebonsari Kabupaten Madiun 

sepanjang tahun 2017/2018 Sampai dengan 2019/2020 

2. Lonjakan tertinggi terjadi pada tahun 2018/2019, dari 198 siswa sebanyak 8 siswa 

terhenti proses pendidikannya 

3. Upaya penanganan telah dilakukan oleh Petugas BK, wali kelas, dan guru mata 

pelajaran, namun masalah putus sekolah masih belum terselesaikan. 

 

 

Menjawab permasalahan yang ada SMPN 2 Kebonsari menciptakan sebuah inovasi 

dengan nama “LINTAS KENDEDES-BERSINERGI” merupakan inovasi baru dalam mengatasi 

permasalahan putus sekolah. Pada beberapa kasus, respon keluarga dan lingkungan kurang 

suport terhadap penanganan pendampingan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Keterbatasan 

otoritas sekolah menyebabkan terhentinya pendampingan. Oleh karena itu, tim pengembang 

sekolah mengambil langkah untuk melibatkan unsur kecamatan dan pemerintah desa dalam 

penanganan siswa rentan putus sekolah. Inovasi ini berdampak signifikan dalam menekan laju 

tingginya angka putus sekolah di SMP Negeri 2 Kebonsari. Sasaran program adalah siswa 

rentan putus sekolah dan keluarganya. Siswa mendapatkan perhatian dan pembinaan, 

sedangkan orang tua siswa mendapatkan dukungan agar tidak merasa sendiri, putus asa, dan 

terpojokkan. 

“LINTAS KENDEDES-BERSINERGI” mampu memberikan informasi tentang siswa 

bermasalah disampaikan lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. Sebelum inovasi, informasi 

siswa bermasalah sering terlambat. Selain itu adanya intervensi moral dan material dengan 

cara melakukan pendekatan personal humanis dan pemberian stimulus untuk memotivasi 

siswa menyadari pentingnya pendidikan untuk masa depannya. Sebelum inovasi, hanya 

intervensi moral. 

Terobosan yang dilakukan yakni dengan cara menggandeng kecamatan dan 

pemerintah desa sebagai mitra diskusi, sharing, dan konsultasi alternatif rencana tindakan 

penanganan dan ketersediaan tenaga ahli. Sebelumnya pelayanan sering terhenti karena 

permasalahan di lapangan muncul di luar otoritas sekolah dalam mengatasinya. 



 

 

Adapun regulasi yang menjadi dasar kebijakan adalah Peraturan Daerah Kabupaten 

Madiun No 15 tahun 2009 tentang sistem penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Madiun, 

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No 10 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013-2018, Peraturan Daerah No 4 

tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Peraturan Bupati Madiun No 14 

tahun 2019 tentang Pedoman Pengembangan Kecamatan Layak Anak. 

 

 

Inovasi “LINTAS KENDEDES- BERSINERGI” dimulai 15 Juli 2019. Pelaksanaannya 

diawali dengan penyusunan grand design inovasi, penetapan regulasi, persiapan sarana 

prasarana pendukung. Inovasi mulai diimplementasikan dengan membentuk Tim Penggerak 

Inovasi Sekolah yang ditetapkan di Kebonsari pada tanggal 15 Juli 2019 oleh Kepala SMPN 2 

Kebonsari nomor 421/007/402.107.144/2019. Tim Penggerak inovasi sekolah melakukan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Membentuk kelompok kerja beranggotakan wali kelas 

2. Setiap Senin dilaksanakan rapat koordinasi 

3. Guru BK melaporkan hasil temuan siswa bermasalah 

4. Tim penggerak inovasi bidang verifikasi rencana inovasi menindaklanjuti temuan 

siswa bermasalah. 

5. Konferensi kasus penentuan kategori intervensi pada siswa sasaran 

6. Pelaksanaan pendampingan 

7. Monitoring pelaksanaan pendampingan (sharing & diskusi dengan mitra) 

8. Evaluasi pelaksanaan pendampingan 

Siswa rentan putus sekolah dipetakan intervensinya menjadi dua kategori: 

a. Siswa mendapatkan intervensi secara moral. 

Intervensi moral dilakukan petugas dengan kunjungan ke rumah dengan  pendekatan 

personal untuk membangun kepercayaan siswa agar terbuka menyampaikan 

masalahnya. 

b. Siswa mendapatkan intervensi material. 

Tujuan intervensi material adalah memotivasi siswa agar menyadari nilai lebih yang 

ada pada dirinya dan semakin menyadari pentingnya pendidikan untuk masa depannya. 

Pelaksanaan di rumah tinggal siswa sasaran dan dalam pemantauan guru. 

Sumber daya manusia yang terlibat adalah Tim penggerak inovasi sekolah, Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, pemerintah desa yakni Kasi Kesra, Gugus 

Tugas Kecamatan Layak Anak Kecamatan Kebonsari bidang lingkungan keluarga dan 

pengasuhan yakni Kasi Kesos, BKKBN melalui Paguyupan Forum Anak Kecamatan Kebonsari. 

Personil yang terlibat sejumlah 15 orang. 

Sumber anggaran internal (sekolah) dari Biaya Operasional Sekolah (BOS) point 3 

pengembangan standar proses sebesar Rp. 1.000.000,00/ tahun. Sumber keuangan eksternal 

dari APBDes Rp. 1.000.000,00/ tahun.  Sedangkan Dana kas kecamatan sebesar Rp. 

1.000.000,00/ tahun. 



 

 

Peralatan dan material yang digunakan adalah alat transportasi, satuan  pendukung 

kunjungan rumah, logistik kondisional (mis, bibit tanaman, tanah liat, dll), dan alat 

dokumentasi. 

Metode yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan kunjungan langsung atau 

home visit  dengan pendekatan humanis. Strategi yang digunakan untuk menggerakkan SDM 

adalah melakukan pemantapan secara berkala tim penggerak inovasi sekolah yang sudah ter-

SK kan. Melaksanakan sharing dan diskusi dengan kecamatan dan pemerintah desa secara 

berkala. Membangun komitmen menjadikan wilayah kerja terbebas dari masalah putus 

sekolah. 

 

 

 

 

Inovasi Lintas Kendedes-Bersinergi mampu memberikan dampak yang signifikan  

memiliki capaian terhadap penyelesaian problematika kasus putus sekolah, hal ini dibuktikan 

dengan adanya capaian sebagai berikut: 

1. Turunnya persentase angka putus sekolah. Pada tahun 2018/2019 angka 

putus  sekolah (4,0 %) dengan rincian 8 dari 198 siswa, 2019/2020 (0,59 %) dengan 

rincian 1 dari 170 siswa, dan 2020/2021 angka putus sekolah berhasil turun sampai (0 

%) dari jumlah 142 siswa atau tidak ada kasus putus sekolah. 



 

 

2. Penurunan persentase angka ketidakhadiran tanpa keterangan (alpa). Pada tahun 

2018/2019 semester ganjil (21,2 %) semester genap (20,0 %), 2019/2020 semester 

ganjil (17,9 %) semester genap (15,4 %), 2020/2021 semester ganjil (14,0 %) semester 

genap (12,2 %) 

Selain itu inovasi Lintas Kendedes-Bersinergi berhasil mendapatkan Top Kovablik 30 

tahun 2021. 

 

Guna melihat keberlanjutan inovasi, dilakukan evaluasi yang rutin baik secara internal 

maupun eksternal. Adapun vvaluasi internal yakni melakukan rapat koordinasi  dengan Tim 

Penggerak Inovasi setiap hari Senin. Pada evaluasi internal menghasilkan sebagai berikut: 

- Penurunan angka putus sekolah secara signifikan 

- Penurunan angka ketidakhadiran karena alpha 

- Komunikasi dan interaksi yang lebih baik dengan keluarga siswa sasaran 

Sedangkan evaluasi eksternal dilaksanakan dalam bentuk sidak oleh Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan. Kunjungan visitasi Pengawas Pembina untuk monitoring dan evaluasi 

program setiap triwulan . Monitoring dan evaluasi dari pihak pemerintah desa dan kecamatan 

sebagai mitra jejaring. Hasil evaluasi eksternal yakni sebagai berikut: 

- Menyerahkan pelaporan data siswa rentan putus sekolah 

- Kecamatan dan pemerintah desa memiliki program pendidikan yang disinergikan 

dengan inovasi sekolah 

Metode pelaksanaan evaluasi melalui diskusi, berbagi pengalaman, membuat rumusan 

faktor pendukung dan penghambat. Waktu pelaksanaan secara berkala dan insidental. Secara 

berkala di lingkungan internal dilakukan setiap awal pekan. Secara insidental melalui kegiatan 

komunikasi informal antarpendidik dan tenaga kependidikan. Koordinasi dengan mitra 

dilaksanakan secara insidental berdasarkan temuan kendala di lapangan. Indikator kinerja 

yang digunakan adalah proses entry data siswa rentan putus sekolah dari guru BK, penentuan 

siswa sasaran oleh tim penggerak, tindakan/intervensi penanganan, pelaksanaan 

pendampingan, monitoring pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan pendampingan. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan dan detail teknis inovasi ini sila hubungi : 

SMP Negeri 2 Kebonsari 

Jalan Raya Uteran Kebonsari, Desa Singgahan, Kec. Kebonsari, Kab. Madiun  

(0351) 367434  

smpnegeri2kebonsari@gmail.com 

http://smp2kebonsari.mysch.id 
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