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SAMBUTAN 
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN 

 

Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, dan Guru, merupakan tiga pilar penting dalam 
mewujudkan pelaksanaan Kurikulum. Efektifitas ketiga pilar dalam melaksanakan 
tugas dan fungsinya, sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan, 
termasuk dalam mengimplementasikan Kurikulum. Untuk dapat melaksanakan tugas 
fungsinya dengan baik, ketiganya harus didukung oleh kompetensi yang memadai 
sesuai dengan tuntutan yang dipersyaratkan. Oleh karena itu, peningkatan 
kompetensi Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, serta Guru harus dilakukan secara 
sistemik, sistematis, dan berkelanjutan.  

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas, Badan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (Badan 
PSDMPK dan PMP) melalui Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan telah 
menyusun pedoman pelatihan Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah Dalam 
Mengelola Kurikulum. Pedoman yang tersusun diharapkan dapat dijadikan sebagai 
acuan dalam melaksanakan Pelatihan Peningkatan Kompetensi untuk Kepala Sekolah 
Dalam Mengelola Kurikulum. 

Pedoman Pelatihan Peningkatan Kompetensi bagi Kepala Sekolah Dalam Mengelola 
Kurikulum ini memuat Pendahuluan, Program Pelatihan, Mekanisme Pelatihan, 
Evaluasi, dan Penutup. Di samping itu, terdapat lampiran yang memuat format 
administrasi penyelenggaraan, format penilaian, penjadwalan, instrumen evaluasi 
penyelenggaraan, tata tertib, sistematika laporan, format Surat Tanda Tamat 
Pendidikan dan Pelatihan, dan silabus setiap materi pelatihan.  

Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih serta penghargaan atas 
perjuangan dan dedikasi tinggi para pengembang materi, penyusun pedoman,  dan 
perangkat pelatihan lainnya. Semoga keberadaan Pedoman ini dapat berkontribusi 
positif terhadap efektivitas pelatihan yang diiringi harapan dengan terlaksana 
kurikulum  secara efektif dapat meningkatkan mutu lulusan dari seluruh jenjang 
pendidikan. 

 
 
Jakarta, Mei  2015 
Kepala Badan PSDMPK dan PMP, 
 
 
 
 
Prof. Dr. Syawal Gultom 
NIP 196202031987031002 
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KATA PENGANTAR 

 
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Pusat 
Pengembangan Tenaga Kependidikan, Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia 
Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan berhasil menyusun Pedoman Penyelenggaraan 
Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah Dalam Mengelola 
Kurikulum. Pedoman ini akan digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan 
Kegiatan ToT Narasumber Nasional Kurikulum Bagi Kepala Sekolah tahun 2015, baik 
di tingkat penyiapan Narasumber Nasional, Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah 
Sasaran. 

Pedoman ini memberikan acuan umum bagi semua lembaga penyelenggara terkait,  
agar melaksakan Pelatihan dengan baik dan terkendali sesuai dengan konsep dan 
nilai historis perubahan kurikulum yang berlaku secara nasional. Secara substantif, 
pedoman ini terdiri atas 5 bagian, yaitu Pendahuluan, Program Pelatihan, Mekanisme 
Pelatihan, Evaluasi, dan Penutup. 

Kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan pedoman ini, kami 
ucapkan terima kasih dan penghargaan atas dedikasi dan sumbangan pemikirannya. 
Semoga pedoman ini dapat memberi manfaat positif terhadap pelaksanaan Pelatihan 
Kegiatan ToT Narasumber Nasional Kurikulum Bagi Kepala Sekolah tahun 2015 
dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. 

 
 
 
Jakarta, Mei 2015  
Kepala Pusbangtendik, 
 
 
 
 
 
Dr. Muhammad Hatta, M.Ed.  
NIP.195507201983031003 
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Peta Konsep 

 

 

Gambar 1.1. Peta konsep materi Manajemen dan Kepemimpinan Sekolah   
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Glosarium 

1. Apresiasi pencapaian adalah kesadaran untuk melakukan penilaian  dan 

penghargaan atas pencapaian target seseorang atau tim sesuai dengan yang 

diharapkan. 

 

2. Budaya Sekolah adalah nilai-nilai dominan yang mendukung atau falsafah yang 

menuntun pengembangan kebijakan sekolah terhadap semua komponen sekolah 

termasuk stakeholders pendidikan. 

 

3. Budaya sekolah adalah unsur yang tidak terlihat dan yang terlihat atau artefak. 

 

4. Kepemimpinan kepala sekolah adalah peran pimpinan dalam tindakan 

mengarahkan, mempengaruhi, memberdayakan, mengembangkan dalam 

mendorong peningkatan prestasi belajar siswa melalui proses menentukan 

tujuan satuan pendidikan dengan jelas, mengalokasikan sumber daya dalam 

pengelolaan kurikulum, pemantauan rencana pelajaran, melaksanakan 

pembelajaran, dan mengevaluasi guru. 

 

5. Kepemimpinan fasilitatif  adalah kepemimpinan yang mengarahkan para 

pendidik untuk mecapai tujuan pelaksanaan kurikulum secara efektif. 

 

6. Kepemimpinan pembelajaran merupakan tindakan kepala sekolah yang 

mengarah pada terciptanya iklim sekolah yang mampu mendorong terjadinya 

peningkatan mutu pengelolaan internal sekolah sehingga memungkinkan 

terselenggaranya proses pembelajaran yang merangsang para siswa mencapai 

prestasi belajar yang tinggi.  

 

7. Kepemimpinan  transformatif adalah kepemimpinan yang menekankan pada 

kualitas pribadi pemimpin dalam menunjukkan keteladanan, kapasitas kepala 

sekolah dalam meningkatkan kemampuan kolektif sekolah dalam beradaptasi, 

memecahkan masalah , dan meningkatkan kinerja dalam kebersamaan. 

 

8. Konsisten berarti tetap  atau tidak berubah-ubah. 

 

9. Konteks adalah situasi  yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. 
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10. Manajemen perubahan merupakan manajemen transisi atau manajemen 

inovasi karena manajemen perubahan mengelola dari kondisi lama ke kondisi 

baru dan perubahan adalah untuk pembaharuan dari yang lama ke yang baru 

supaya lebih baik 

 

11. Manajemen sekolah menekankan pada peran kepala sekolah sebagai 

administrator yang bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi 

program. Kepemimpinan lebih menekankan pada tugas mempengaruhi, 

menggerakan, mengarahkan, mengembangkan, memotivasi, dan 

membedayakan orang-orang untuk mencapai tujuan. 

 

12. Manajemen sekolah adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, dan 

mengendalikan sumber daya sekolah untuk mencapai tujuan  serta disiplin dan 

konsisten dalam pemenuhan standar nasional pendidikan. 

 

13. Perubahan budaya sekolah adalah usaha sekala besar  organisasi, perubahan 

meliputi perubahan pikiran, asumsi, nilai, proses, hingga sikap yang berdampak 

pada keberhasilan 

 

14. Refleksi adalah kegiatan tertulis atau lisan oleh peserta pelatihan yang berisi 

kesan, komentar, tanggapan, kritik atas materi dan kompetensi yang telah 

dikuasai,  dan harapan atas materi yang belum dikuasai dalam proses pelatihan. 

 

15. Resisitensi menunjukkan sikap tidak berubah atau sikap yang merujuk pada 

aturan tertentu atau keadaan yang menimbulkan rasa tidak nyaman 

 

16. Strategi perubahan adalah cara yang dipilih untuk  mengubah sesuatu 

menjadi bentuk lain yang berbeda. 
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I. PENDAHULUAN 

A. Petunjuk Pembelajaran    

1. Materi ajar Manajemen dan Kepemimpinan sekolah ini memandu 

ketercapaian kompetensi yang harus dicapai selama proses 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifiK dan 

metode yang sesuai dengan karakteristik materi .  

2. Model pembelajaran yang dikembangkan adalah model 

pembelajaran berbasis aktivitas (lesson learning), dan 

pembelajaran berbasis tugas (learning based project), sehingga 

peserta berperan aktif selama pembelajaran untuk memperoleh 

pengalaman belajar yang optimal. 

3. Selama pembelajaran materi pokok dilengkapi dengan Lembar 

Kegiatan (LK) untuk setiap kegiatan pembelajaran 1(satu) LK , 

yang harus dikerjakan oleh peserta untuk mendukung 

ketercapaian tujuan pembelajaran 

4. Penilaian dilakukan selama proses pembelajaran dalam pelatihan 

dan produk yang dihasilkan oleh peserta baik secara individu dan 

atau kelompok. 

B. Kompetensi Yang Akan Dicapai 

Kompetensi yang akan di capai oleh peserta pelatihan adalah : 

1. Memiliki kemampuan  secara utuh tentang  konsep manajemen 

perubahan analisis kebutuhan perubahan sesuai elemen 

perubahan dalam  Kurikulum 2013, tujuan perubahan, strategi  

mencapai perubahan, Kompetensi kepala sekolah dalam 

perubahan; 

2. Memiliki kemampuan secara utuh tentang, konsep budaya sekolah, 

analisis kebutuhan pengembangan budaya sekolah, tujuan  

pengembangan budaya sekolah, model strategi pengelolaan 

budaya sekolah, kompetensi kepala sekolah  dalam 

pengembangan budaya sekolah;  
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3. Memiliki kemampuan secara utuh tentang konsep kepemimpinan 

pembelajaran, analisis kebutuhan peran kepemimpinan 

pembelajaran, tujuan peran kepemimpinan pembelajaran, model 

implementasi peran  pemimpinan pembelajaran, kompetensi 

kepala sekolah dalam melakukan  tugas  sebagai pimpinan 

pembelajaran. 

C. Ruang Lingkup Materi 
 

Ruang lingkup materi  materi ajar  Manajemen dan Kepemimpinan 

Sekolah, terdiri dari : 

1. Manajemen perubahan, yang terdiri dari  konsep manajemen 

perubahan, analisis kebutuhan perubahan, tujuan perubahan 

strategi perubahan dan kompetensi kepala sekolah dalam 

manajemen perubahan; 

2. Pengembangan budaya sekolah, yang terdiri dari konsep budaya 

sekolah, analisis kebutuhan budaya sekolah, tujuan 

pengembangan budaya sekolah, strategi pengembangan budaya 

sekolah  dan kompetensi kepala sekolah dalam mengembangkan 

budaya sekolah; 

3. Kepemimpinan pembelajaran, yang terdiri dari konsep 

kepemimpinan pembelajaran, analisis kebutuhan kepemimpinan 

pembelajaran, tujuan kepemimpinan pembelajaran, strategi 

penerapan kepemiminan pembelajaran dan kompetensi kepala 

sekolah dalam menerapkan kepemimpinan pembelajaran.  

 
D. Langkah - Langkah Pembelajaran 
 

Langkah-langkah pembelajaran dalam kegiatan  pelatihan terbagi 

dalam tiga tahap, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan kegaitan 

akhir. Pada tiap tahap terdiri atas beberapa kegiatan sebagai 

berikut: 
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AKTIVITAS PEMBELAJARAN BERFOKUS PADA PESERTA 

DIKLAT 

PENDAHULUAN KEGIATAN INTI KEGIATAN AKHIR 

 Mengkondisikan  Menghubungkan 

dengan konteks 

 Mengulag hal 

penting 

 Menghubungkan 

materi dengan 

pengalaman 

kerja 

 Pembahasan 

sistimatis dan 

bertahap 

 Mengevaluasi 

pencapaian 

tujuan 

 Mengungkap 

tujuan 

 Diskusi eksplorasi  Apresiasi 

pencapaian 

 Membahas  

struktur pelatihan 

 Umpan balik  Refleksi 

 Membangun 

motivasi 

 Penilaian otentik  

Gambar 1.2. Langkah-langkah Pembelajaran 

E. Penilaian 

1. Aspek yang Dinilai 

Penilaian hasil pembelajaran dilakukan untuk mengetahui tingkat 

penguasaan kompetensi peserta yang dilakukan dengan menggunakan 

metode penilaian otentik. Penilaian dilakukan pada awal, proses dan 

akhir pelatihan. Aspek yang dinilai terdiri dari aspek sikap,  pengetahuan 

dan keterampilan. 

2. Pelaksanaan Penilaian 

a. Penilaian awal (pre-test), dilakukan untuk mengukur kemampuan 

awal peserta. Pre-test dilakukan dengan menggunakan instrument 

tes; 

b. Penilaian keterampilan (proses pembelajaran), Penilaian proses, 

dilakukan melalui pengamatan terhadap performasi peserta pada 

saat praktik terbimbing, dengan menggunakan instrumen 

pengamatan. komponen yang dinilai meliputi keterampilan berpikir, 

keterampilan reaktif, keterampilan interaktif, Keterampilan 

berkontribusi dalam kelompok, keterampilan memimpin;  
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c. Penilaian sikap, dilakukan dengan mengamati peserta sejak awal 

sampai akhir pelatihan untuk melihat,  kedisiplinan, tanggungjawab 

dan kerjasama; 

d. Penilaian akhir (post test), dilakukan dengan menggunakan 

instrument tes. Post test dilakukan pada setiap akhir mata Diklat 

untuk mengetahui kemampuan kognitif peserta. 

3. Kriteria Penilaian 

a. Nilai post test setiap mata diklat minimal ≥ 80 

b. Nilai ketrampilan minimal ≥80 

c. Nilai sikap minimal baik ≥ 80 

d. Peserta diwajibkan mengikuti tatap muka minimal 95 % dari total 

jam 

4. Nilai Akhir 

Penentuan nilai akhir untuk menentukan kelulusan peserta ditetapkan 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

Rumus Nilai Akhir 

 

 

Kualifikasi nilai kelulusan peserta Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 

diatur sesuai dengan tabel berikutini : 

Nilai Predikat 

92.50 -100 Sangat Memuaskan 

85.00-92.49 Memuaskan 

77.50-84.99 Baik Sekali 

70.00-77.49 Baik 

< 70.00 Tidak Lulus 

 

Tabel 1.1. Kualifikasi Nilai Kelulusan Peserta 

NilaiAkhir = 30% Post Tes + 30% Sikap + 40% Ketrampilan 
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      Strategi 

 

 

 

 

 

 

 

                          Gambar 1.1. Strategi Pelatihan 

Keterangan: 

 Pengembangan sikap yang mendukung manajemen perubahan akan dilaksanakan 

melalui kegiatan diskusi tentang pentingnya manajemen dan kepemimpinan  

sekolah dalam mensukseskan implementasi kurikulum nasional; 

 Pengembangan pengetahuan tentang manajemen perubahan dilaksanakan melalui 

kegiatan pendalaman materi melalui membaca dan diskusi; 

 Keterampilan manajemen perubahan dilakukan melalui penyelesaian studi kasus 

menggunakan prinsip-prinsip pengembangan manajemen dan kepemimpinan 

sekolah.  

II. Kegiatan Pembelajaran 1: Manajemen Perubahan 

A. Deskripsi Materi 

Materi pelatihan Manajemen Perbuhan pada pelaksanaan kurikulum nasional 

2013 terdiri dari; 

 

Pengembangan 
sikap yang 
mendukung 
perubahan 

Pengembangan 

Pengetahuan tentang 

manajemen  

perubahan  

Keterampilan 

Manajemen 

Perubahan 

15 Menit 

35 

Menit 

40 Menit 
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1. Konsep Manajemen perubahan, menjelaskan tentang definisi tentang 

manajemen perubahan 

2. Analisis kebutuhan perubahan, menjelaskan tentang aspek-aspek 

perubahan yang terjadi dalam kurikulum nasional 2013 

3. Tujuan perubahan, menjelaskan tentang tujuan dan manfaat prubahan 

4. Strategi perubahan, menjelaskan tentang beberapa strategi didalam 

perubahan. 

5. Kompetensi kepala sekolah dalam perubahan, menjelaskan tentang 

komponen kepemimpinan menurut Permendiknas No 13 tahun 2007 

tentang standar kompetensi kepala sekolah 

B. Tujuan Pelatihan 

Kepala sekolah mampu mengelola perubahan sekolah secara efektif dalam 

menjamin terwujudnya keunggulan pemenuhan standar kompetensi lulusan, 

standar isi, standar proses, dan standar penilaian dalam melaksanakan 

kurikulum melalui penerapan manajemen perubahan di sekolah. 

C.  Uraian Materi 

1. Konsep Manajemen Perubahan 

Kotter (1990) menyatakan bahwa manajemen berbeda dengan 

kepemimpinan. Buah kerja manajemen adalah konsistensi dan 

kedisiplinan. Proses kerja lebih fokus pada administrasi yang meliputi  

 Perencanaan dan perumusan anggaran; 

 Pengembangan struktur organisasi dan pembagian tugas; 

 Pengendalian dan pemecahan masalah. 

Menurut Tim Creacev, Director of Research and Development Prosci 

Research (2011) manajemen perubahan adalah "Change management: 

the process, tools and techniques to manage the people-side of change 

to achieve a required business outcome. Ultimately, the goal of change is 

to improve the organization by altering how work is done".  
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Manajemen perubahan adalah suatu proses, alat dan teknik untuk 

mengelola orang-orang untuk berubah dalam rangka mencapai tujuan 

bisnis yang telah ditentukan. Tujuan utama dari perubahan itu adalah 

untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan cara mengubah 

bagaimana cara mengerjakan pekerjaan yang lebih baik.  

Wikipedia (2012) menyatakan bahwa, "Change management is an 

approach to shifting/transitioning individuals, teams, and organizations 

from a current state to a desired future state". Manajemen perubahan 

adalah suatu pendekatan untuk mengubah individu, tim dan organisasi 

dari keadaan sekarang menuju keadaan masa depan. Selanjutnya dalam 

English Collins Dictionary,  dinyatakan bahwa "Change management is a 

systematic approach to dealing with change, both from the perspective 

of an organization and on the individual level (English Collins Dictionary)". 

Manajemen perubahan adalah pendekatan yang sistematis yang 

berkenaan dengan perubahan, baik dari perspektif individu maupun 

organisasi.  

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa, 

manajemen perubahan adalah suatu pendekatan, alat, teknik dan proses 

pengelolaan sumber daya untuk membawa organisasi dari keadaan 

sekarang menuju keadaan baru yang diinginkan, agar kinerja organisasi 

menjadi lebih baik. Dalam organisasi, perubahan itu meliputi individu, tim, 

organisasi, struktur, proses, pola pikir dan budaya kerja. Hal ini dapat 

digambarkan seperti gambar 1.2. berikut : 

 

  

Kondisi 

Sekarang 

Keadaan 
Baru 
Yang 

Diinginka
n 

Manajemen 
Perubahan 

Gambar 1.2. Konsep Dasar Manajemen Perubahan 

http://en.wikipedia.org/wiki/Individual
http://en.wikipedia.org/wiki/Team
http://en.wikipedia.org/wiki/Organization
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Berdasarkan gambar 1.2 di atas, terlihat bahwa manajemen perubahan 

adalah proses pengelolaan sumber daya untuk membawa keadaan 

sekarang  ini menuju keadaan baru  yang diharapkan. Kalau dikaitkan 

dengan organisasi sekolah, maka dapat dinyatakan bahwa, manajemen 

perubahan sekolah adalah proses pengelolaan sumber daya sekolah 

untuk membawa keadaan sekolah sekarang ke kondisi yang diharapkan.  

Manajemen perubahan sering diartikan sebagai manajemen transisi dan 

transformasi. Kata transformasi berasal dari kata to transform, yang 

bermakna mentransformasikan atau mengubah sesuatu menjadi bentuk 

lain yang berbeda, misalnya mengubah struktur organisasi sekolah, 

kultur sekolah, tugas-tugas, teknologi, dan perilaku warga sekolah 

(Manning & Curtis, 2003). Oleh karena itu model kepemimpinan yang 

sesuai adalah kepemimpinan transformasional. 

Manajemen perubahan sering disebut dengan manajemen transisi dan 

manajemen inovasi. Dikatakan manajemen transisi, karena mengelola 

keadaan yang bersifat transisi dari kondisi lama menuju kondisi baru. 

Dikatakan manajemen inovasi, karena tujuan dari perubahan adalah 

untuk pembaharuan, dari yang lama ke yang baru supaya lebih baik 

Perbedaan utama antara manajemen perubahan dengan manajemen 

konvensional/biasa terletak pada adanya faktor-faktor kuat yang 

menghambat perubahan. Faktor-faktor penghambat tersebut perlu 

dikelola agar berubah menjadi faktor pendorong perubahan. Karena 

adanya hambatan, maka kemungkinan perjalanan dalam mencapai 

tujuan perubahan ditunjukkan pada gambar 2.2. Berdasarkan gambar 

2.2 terlihat bahwa, pencapaian perubahan yang efektif ditunjukkan 

dalam lintasan 1. Lintasan 1 merupakan garis lurus, garis yang terpendek 

untuk mencapai visi perubahan. Lintasan 2, 3, dan 4, adalah suatu 

lintasan untuk mencapai visi yang tidak efisien, karena harus berbelok-

belok baru mencapai tujuan. Lintasan 5, adalah suatu contoh 

manajemen perubahan yang tidak mencapai sasaran. 
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Setiap perubahan, baik fisik maupun sosial dan budaya berada pada 

konteks hambatan dan daya dorong. Pada gambar di atas menunjukkan 

bahwa setiap terjadi perubahan (bergerak atau direm mendadak) badan 

akan melakukan perlawanan.  

2. Analisis Kebutuhan Perubahan 

Pelaksanaan perubahan kurikulum tahun 2006 menjadi Kurikulum 2013.  

Berdasarkan PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang standar nasional 

pendidikan. Fokus utama perubahan kurikulum nasional (2013) meliputi 

empat Standar Nasional Pendidikan, yaitu: (1) Standar Kompetensi 

Lulusan, (2) Standar Isi, (3) Standar Proses, dan (4) Standar Penilaian. 

Ruang lingkup perubahan terdapat pada irisan keempat standar seperti 

terlihat pada diagram berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  1.4  Komponen Utama Perubahan pada Kurikulum 2013 

Gambar 1.3. Berbagai kemungkinan dalam mencapai visi 

perubahan 
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Adapun pergeseran dari kurikulum tahun 2006 ke kurikulum 2013 dapat 

digambarkan dalam  tabel 1. 2. perubahan standar pendidikan di bawah 

ini. 

a. Pergeseran dalam Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 

Yang Lalu Elemen Perubahan 

1. Terstruktur: 

 SKL,  

 SK,  

 KD, dan  

 Indikator  

Pencapaian 

Kompetensi 

Terstruktur dalam: 

 SKL 

 Kompetensi Inti (KI) 

 Kompetensi Dasar 

Kompetensi inti meliputi: 

 KI-1 : Kompetensi inti sikap spiritual . 

 KI-2:  Kompetensi inti sosial. 

 KI-3:  Kompetensi inti pengetahuan 

 KI-4:  Kompetensi inti keterampilan 

2. Lebih menitik 

beratkan pada 

pengembangan 

kompetensi 

dimensi kognitif. 

Menunjukkan perilaku yang mencerminkan 

sikap orang beriman, berahlak mulia, percaya 

diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan  

Memiliki kemampuan pikir serta tindak yang 

efektif dan kreatif. 

Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, dan 

prosedural yang berwawasan  kemanusiaan, 

lingkungan,  kebangsaan, kenegaraan, 

peradaban. 

Pembelajaran mengembangkan kemampuan 

menguasai fakta, konsep, prosedur, 

metakognitif.  

 SD: menguasai fakta dan konsep 

 SMP: menguasai fakta, konsep, dan 

prosedur. 

 SMA/SMK: menguasai fakta, konsep, 

prosedur, dan metakognitif. 

3. SKL pada tiap 

mata pelajaran 

dikembangkan 

secara lepas 

SKL dikembangkan menjadi kompetensi inti 

sebagai pengikat dan acuan bagi 

pengembangan kompetensi dasar. 
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b. Pergeseran dalam Standar Isi 

Yang Lalu Elemen Perubahan 

1. Kurikulum masih 

belum optimal 

memberikan 

kepada peserta 

didik untuk 

mempelajari 

permasalahan di 

lingkungan 

masyarakatnya 

dan 

mengaplikasikann

ya dalam 

kehidupan sehari-

hari. 

Kurikulum holistik dan integratif yang berfokus 

pada alam, sosial, dan budaya. 

2. Pembelajaran 

tematik di SD 

diberikan hanya 

di kelas I, II dan 

III  saja. 

Pendekatan pembelajaran tematik terpadu 

pada semua jenjang kelas. 

3. Dalam 

pembelajaran 

siswa pada 

umumnya hanya 

menerima apa 

yang diberikan 

guru saja, 

sehingga daya 

inisiatif dan 

kreativitas 

berkarya yang 

tidak optimal. 

Pembelajaran menggunakan pendekatan 

saintifik, sehingga memiliki perilaku khas yang 

berkaitan dengan kebutuhan siswa pada 

hidupnya, meliputi; 

Domain sikap : menerima, mejalankan, 

menghargai, menghayati, dan mengamalkan.  

Domain pengetahuan : mengingat, memahami, 

menerapkan, Menganalisis, mengevaluasi 

Domain keterampilan: mengamati, menanya, 

mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta.  

4. Jumlah mata 

pelajaran untuk 

SD sebanyak 10 

mata pelajaran . 

 

Jumlah mata pelajaran dikurangi, tetapi jam 

belajar untuk setiap mata pelajaran maupun 

keseluruhan ditambah.  

Jumlah mata  pelajaran di SD kelas 1 s.d kelas 

3 adalah 6 mata pelajaran, kelas 4 s.d kelas 6 

adalah  8 mata pelajaran. 
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Yang Lalu Elemen Perubahan 

5. Jumlah mata 

pelajaran SMP 12 

mata pelajaran. 

Jumlah mata pelajaran di SMP adalah 10 mata 

pelajaran. 

6. Jam belajar di SD 

untuk kelas I, II, 

III masing 

masing 26, 27, 

dan 28 jam, dan 

untuk kelas IV, V 

dan VI masing-

masing 32 Jam 

Pelajaran, dengan 

catatan boleh 

nambah masing-

masing 4 

jam/minggu. 

Jam belajar di SD untuk kelas I, II, III masing 

masing 30, 32, dan 34 jam, dan untuk kelas 

IV,V dan VI adalah 36 Jam Pelajaran. 

7. Pembelajaran di 

kelas masing-

masing berdiri 

sendiri (parsial). 

Khusus untuk mata pelajaran IPA dan IPS, di 

SMP pembelajaran terpadu dengan 

menggunakan tema. 

 

8. TIK merupakan 

salah satu mata 

pelajaran. 

TIK menjadi media semua mata pelajaran di 

SMP. 

 

c.  Pergeseran dalam Standar Proses 

Yang Lalu Elemen Perubahan 

1. Pembelajaran 

berpusat pada 

guru. Guru 

ceramah dan 

siswa mendengar 

dan menyimak, 

dan menulis.  

Pembelajaran berpusat pada siswa. 

Memperhatikan siswa berinteraksi, beragumen, 

berdebat, dan berkolaborasi.  Guru Sebagai 

fasilitator. 

 

2. Pembelajaran 

satu arah, guru 

mengajari siswa. 

Pembelajaran interkatif (multi arah), siswa 

dengan guru, siswa dengan siswa, siswa 

dengan objek pembelajaran.  

3. Pembelajaran 

menerapkan 

model isolasi, 

Pembelajaran dalam konteks  jejaring.  

Siswa menimba ilmu dari berbagai sumber; dari 

siapa saja, dari mana saja, dari internet, dari 
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Yang Lalu Elemen Perubahan 

sebelumnya siswa 

bertanya kepada 

guru dan berguru 

pada buku yang 

ada di dalam 

kelas semata. 

perpustakaan sekolah, dari hasil praktik di luar 

dan di dalam kelas. 

 

4. Pembelajaran 

disampaikan 

secara verbal dan 

abstrak. Contoh-

contoh diberikan 

guru yang 

artifisial (buatan 

atau bukan 

diangkat dari 

fakta yang 

sesungguhnya).  

Pembelajaran menggunakan contoh yang 

diperoleh dari analisis bacaan, dari kenyataan 

pada kehidupan  sehari-hari hasil pengamatan 

dan pengalaman belajar siswa.  

5. pembelajaran 

mengembangkan 

kapasitas tiap 

individu.  

Pembelajaran berbasis tim. Guru 

mengembangkan kapasitas belajar individu 

melalui kerja sama dalam kelompok.  

Belajar merupakan proses interaksi sosial 

dengan sesama siswa yang saling mengasah, 

saling membantu untuk meraih keberhasilan 

kelompok  dan keberhasilan individu. 

6. Proses 

pembelajaran 

menstimulasi 

indra lihat dan 

dengar.    

Pembelajaran menstimulasi seluruh panca 

indra, komponen jasmani dan rohani terlibat 

aktif dalam kegiatan belajar. 

7. Proses 
pembelajaran 
merujuk pada 
referensi yang 
dipilih guru. 

Pembelajaran merujuk pada buku guru dan 

buku siswa yang telah ditetapkan. 

 

8. Pembelajaran 
bahasa Indonesia 
disetarakan 
dengan mata 
pelajaran lain. 

Pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks 

dan menjadi penghela mata pelajaran lainnya. 
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d. Pergeseran dalam Standar Penilaian 

YANG LALU ELEMEN PERUBAHAN 

1. Penilaian 

dilakukan 

berorientasi pada 

hasil.  

Penilaian otentik mulai proses sampai hasil 

mencakup tiga aspek, yaitu sikap, pengetahuan 

dan keterampilan.   

Pendekatan penilaian yang digunakan adalah 

Penilaian Acuan Kriteria (PAK).  

 Penilaian sikap meliputi: observasi, penilaian 

diri, penilaian antar peserta didik dan jurnal 

Penilaian pengetahuan meliputi : Tes tertulis, 

tes lisan dan penugasan. 

Penilaian keterampilan meliputi : tes praktik, 

projek dan portofolio. 

 

Tabel 1. 2. perubahan standar pendidikan 

Berdasarkan perubahan yang terjadi dalam kurikulum 2013, sejumlah 

kebutuhan penting yang aktual dalam sistem tata kelola sekolah pada 

saat ini, di antaranya: 

 

Tabel analisis Kebutuhan Perubahan Kurikulum 

No Komponen 

pengelolaan 

Tuntutan kurikulum 

2013 

1.  Tugas kepemimpinan 
kepala sekolah 
a. menjabarkan visi ke 

dalam misi   target 
mutu; 

b. merumuskan tujuan 
dan target mutu yang 
akan dicapai; 

c. menganalisis 
tantangan, peluang, 
kekuatan, dan 
kelemahan 
sekolah/madrasah;  

d. membuat rencana 
kerja strategis dan 
rencana kerja tahunan 
untuk pelaksanaan 
peningkatan mutu. 

Kepemimpinan inspiratif, 
transformasional, dan 
partisipatif dengan efektivitas 
pergerakan yang sesuiai 
dengan visi-misi dan tujuan 
dan rencana kerja sekolah. 
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No Komponen 

pengelolaan 

Tuntutan kurikulum 

2013 

2.  Perencanaan Program 
Pelaksanaan Rencana 
Kerja Pengawasan dan 
Evaluasi. 
 

Manajer yang konsisten dan 
berdisiplin dalam pengeloaan 
(perencanaan program, 
Pelaksanaan program, 
Pengawasan dan evaluasi). 

3.  Pelaksanaan 
Rencanakerja 
Bidang Kurikulum dan 
Kegiatan Pembelajaran.  
 

 Penyusunan KTSP 
memperhatikan Standar 
Kompetensi Lulusan, 
Standar Isi, standar proses, 
standar penilaian dan 
peraturan pelaksanaannya;  

 KTSP dikembangkan sesuai 
dengan kondisi/kebutuhan 
sekolah /madrasah, potensi 
atau karakteristik daerah, 
sosial budaya masyarakat 
setempat, dan peserta didik.  

4.  Kalender Pendidikan 

 

Kalender pendidikan disusun 
berdasarkan standar isi dan 
memperhatikan karakteristik 
matapelajaran. 

5.   Program Pembelajaran  

 

 Pembelajaran mengacu 
pada KI dan KD; 

 Materi pembelajaran 
memuat; fakta, konsep, 
prosedur metakognitif; 

 Pendekatan pembelajaran 
menggunakan saintifik; 

 Strategi pembelajaran 
kontekstual;  

 Model pembelajaran meru-
pakan suatu bentuk pembe-
lajaran yang memiliki nama, 
ciri, sintak, pengaturan, dan 
budaya misalnya;  
-discovery learning,  
-project-based learning,  
-problem-based learning,  
-inquiry learning; 

 Kurikulum 2013 mengguna-
kan modus pembelajaran 
langsung (direct instruct-
ional) dan tidak langsung 
(indirect instructional); 
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No Komponen 

pengelolaan 

Tuntutan kurikulum 

2013 

 Domain sikap : menerima, 
mejalankan, menghargai, 
menghayati, dan 
mengamalkan; 

 Domain keterampilan: 
mengamati, menanya, 
mencoba, mengolah, 
menyaji, menalar, dan 
mencipta; 

 Domain pengetahuan: 
mengetahui, memahami, 
menerapkan, menganalisis,  
dan mengevaluasi; 

 Pembelajaran dalam 
konteks  jejaring. Siswa 
menimba ilmu dari berbagai 
sumber; dari siapa saja, dari 
mana saja, dari internet, 
dari perpustakaan sekolah, 
dari hasil praktik di luar 
kelas, dari praktik di dalam 
kelas, dari pengalaman 
teman-teman, dari 
pengalaman orang-orang 
sukses, 

 TIK menjadi media semua 

mata pelajaran 

 Pembelajaran menstimulasi 

seluruh panca indra, 

komponen jasmani dan 

rohani terlibat aktif dalam 

kegiatan belajar; 

 Pembelajaran berpusat pada 

siswa.  

    Memperhatikan siswa 

berinteraksi, beragumen, 

berdebat, dan berkolaborasi.  

Guru menjadi fasilitator. 

6.  Penilaian Hasil Belajar 

Peserta Didik. 

      

 

Prinsip khusus dalam Penilaian 

Hasil Belajar oleh pendidik 

berisikan prinsip-prinsip 

Penilaian ; 
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No Komponen 

pengelolaan 

Tuntutan kurikulum 

2013 

  1. Otentik sebagai berikut; 

a. Penilaian yang menekankan 

pada kegiatan dan 

pengalaman belajar peserta 

didik; 

b. Menekankan keterpaduan 

sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan; 

c. Dalam konteks 

mencerminkan masalah 

dunia nyata; 

d. Mengembangkan 

kemampuan berpikir 

divergen dan konvergen; 

e. Memberi peserta didik 

kebebasan dalam; 

mengkonstruksi responnya;  

f. Menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dari; 

pembelajaran; dan 

g. Menggunakan berbagai cara 

dan instrumen. 

2. Prinsip penilaian diterapkan 

dalam semua bentuk 

penilaian, kecuali penilaian 

diri oleh peserta didik. 

Penerapan penilaian berupa: 

a. Penilaian tugas yang 

menekankan pada proses 

dan hasil; 

b. Penilaian projek yang 

mencakup perencanaan, 

pelaksanaan, dan 

pelaporan;  

c. Penilaian berdasarkan 

pengamatan pada saat 

kegiatan pembelajaran 

berlangsung dan tuntas 

pada hari pembelajaran; 
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No Komponen 

pengelolaan 

Tuntutan kurikulum 

2013 

d. Ulangan harian menekankan 

pada proses pengerjaan 

tugas pembelajaran; dan 

e. Ulangan tengah semester 

dan ulangan akhir semester 

menekankan pada proses 

pengerjaan tugas 

pembelajaran. 

1. Penilaian Diri oleh peserta 

didik dianalisis oleh pendidik 

untuk melihat 

kesesuaiannya dengan hasil 

ulangan. 

7.   Bidang Pendidik dan 

Tenaga  Kependidikan. 

 

 

a. Mengembangakan tenaga 

pendidik dan kependidikan 

sesuai dengan tuntutan 

kurikulum nasional (2013); 

b. Mendayagunakan tenaga 

pendidik dan kependidikan 

sesuai dengan uraian tugas 

dan tuntutan kurikulum 

2013. 

8.  Bidang Sarana dan 

Prasarana. 

 

 

Menyediakan sarana prasarana 

sesuai tuntutan kurikulum 

2013 dalam pembelajaran 

(mengamati, menanya, 

mengumpukan informasi, 

melakukan eksperimen, 

mengkomunikasikan). 

9.  Pengawasan dan 

Evaluasi. 

 

Supervisi Akademik dilakukan 

terhadap; 

a. Persipan/perencanaan 

pembelajaran. Kepala 

sekolah harus menjamin 

bahwa perencanaan 

pembelajaran yang akan 

digunakan sudah benar; 

b. Pelaksanaan pembelajaran 

dilaksanakan secara 
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No Komponen 

pengelolaan 

Tuntutan kurikulum 

2013 

terusmenerus dan diberikan 

kegiatan tindak lanjut sesuai 

hasil observasi. 

10.  Evaluasi dan 

Pengembangan KTSP. 

 

Proses evaluasi dan 

pengembangan KTSP 

dilaksanakan secara: 

a. komprehensif dan fleksibel 

dalam mengadaptasi 

kemajuan ilmu      

pengetahuan dan teknologi 

yang mutakhir; 

b. berkala untuk merespon 

perubahan kebutuhan 

peserta didik dan      

masyarakat, serta 

perubahan sistem 

pendidikan, maupun 

perubahan sosial;  

c.  integratif dan monolitik 

sejalan dengan perubahan 

tingkat mata pelajaran;  

d. menyeluruh dengan 

melibatkan berbagai pihak 

meliputi: dewan pendidik, 

komite sekolah/madrasah, 

pemakai lulusan, dan 

alumni. 

11.  Evaluasi 

Pendayagunaan 

Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan. 

    Hasil penilaian prestasi guru 

terdokumentasikan. 

12.  Program Pembelajaran  

  

    Melakukan supervisi 

akademik, meliputi; 

 Persiapan pembelajaran 

 Pelaksanaan 

Pembelajaran 

 

Tabel 1. 3. Tabel analisis Kebutuhan Perubahan Kurikulum 
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Berdasarkan analisis kebutuhan perubahan,  kepala sekolah perlu 

menentukan rencana perubahan, terhadap konten dalam lingkup tugas 

kepala sekolah sesuai dengan komponen standar pengelolaan  sekolah. 

 

3. Tujuan Manajemen Perubahan 

Tujuan manajemen perubahan adalah mengupayakan agar proses 

transformasi berlangsung dalam waktu yang relatif cepat dengan 

kesulitan-kesulitan yang seminimal mungkin, bersikap positif terhadap 

perubahan (mengurangi resistensi), meningkatnya daya inisiatif dalam 

melakukan perubahan, meningkatnya motivasi,  berinsiatif dengan 

harapan yang tinggi. 

Dengan demikian, jika manajemen perubahan ini dikelola dengan baik, 

yaitu direncanakan dengan matang, dilaksanakan sesuai program, serta 

dievaluasi, maka akan sangat bermanfaat bagi sekolah dan seluruh 

warga sekolah, serta bagi warga masyarakat sebagai pengguna 

pendidikan. 

Manfaat perubahan diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Sekolah mampu beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan 

internal maupun eksternal untuk pengembangan berkelanjutan dan 

menjadikan sekolah yang efektif; 

b. Sekolah mampu beradaptasi dan berprestasi serta dapat 

meningkatkan kemampuan guru dan peserta didik untuk mencapai 

tujuan; 

c. Dapat menjaga iklim di sekolah menjadi lebih terbuka dan jujur 

warga sekolah sekolah merasa puas dan bangga; 

d. Pola pengembangan dapat mempertahankan pencapaian mutu dan 

membuat seseorang menjadi kebanggaan di sekolah mereka sendiri. 

Ini merupakan tradisi yang baik untuk membuat seseorang ingin 

menjadi orang yang terbaik; 
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4. Strategi Mencapai Perubahan 

Pelaksanaan manajemen perubahan dapat dilakukan  dengan berbagai  

strategi yaitu;  

a. Pendidikan dan pelatihan. 

Memberikan penjelasan secara tuntas tentang latar belakang, tujuan, 

dan akibat adanya perubahan serta mengomunikasikan berbagai 

perubahan bentuk perubahan. 

b. Manipulasi dan Kooptasi.  

Manipulasi adalah menutupi kondisi yg sesungguhnya. Misalnya 

memelintir (twisting) fakta agar tampak lebih menarik, tidak 

mengutarakan hal yang negatif, dsb. Kooptasi dilakukan dengan cara 

memberikan kedudukan penting kepada pimpinan penentang 

perubahan dalam mengambil keputusan. Teknik ini digunakan bila 

taktik lain tidak akan berhasil atau mahal. 

c. Negosiasi dan persetujuan, yaitu membangun inisiatif perubahan 

dengan bersedia menyesuaikan perubahan dengan kebutuhan dan 

kepentingan para penolak aktif atau potensial. Cara ini biasa 

dilakukan jika yang menentang mempunyai kekuatan yang cukup 

besar. 

d. Paksaan.  

 Berikan ancaman dan jatuhkan hukuman bagi siapapun yang 

menentang dilakukannya perubahan.  

 Bila kecepatan adalah esensial, dan inisiator perubahan 

mempunyai kekuasaan cukup besar. 

e. Mengembangkan  

Jika staf (tenaga pendidik dan kependidikan) merasa belum mampu 

melakukan perubahan dikarenakan keterbatasan kompetensinya, 

Kepala sekolah melakukan pengembangan kompetensi stafnya 

sesuai dengan kondisi dan tuntutan perubahan.  

Strategi  yang dapat dilakukan kepala sekolah diantaranya adalah; 
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 Melakukan bimbingan,  

 Melakukan benchmarking pada institusi/seolah lain yang 

mempunyai kemampuan lebih baik,  

 Memberikan pelatihan-pelatihan.  

Taktik ini digunakan bila penolakan berkembang sebagai hasil 

ketidakmampuan staf untuk beradaptasi.  

f. Memberdayakan  

Kepala sekolah sesuai dengan lingkup tugasnya dalam mengelola 

sekolah dapat memberdayakan stafnya sesuai dengan struktur 

organisasi dan tupoksinya dalam merespon perubahan yang terkait 

dengan tugas lembaga. 

Perubahan yang telah dilaksanakan harus dikontrol agar rencana 

perubahan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dan terwujud 

hasilnya. Hussey (2000) menyatakan terdapat paling tidak 10 

(sepuluh) penyebab kegagalan dalam melaksanakan perubahan 

sebagai berikut: 

 Implementasi memerlukan waktu lebih lama dari yang 

diperkirakan; 

 Banyak masalah yang tidak teridentifikasi sebelumnya; 

 Aktivitas perubahan tidak cukup terorganisir; 

 Aktivitas dan krisis bersaing memecahkan perhatian sehingga 

keputusan dan rencana tidak dilaksanakan sebagimana mestinya; 

 Manajer kurang memiliki kapabilitas untuk melakukan perubahan; 

 Instruksi dan pelatihan yang diberikan kepada sub-ordinat tidak 

cukup; 

 Faktor eksternal yang tidak terkendali berdampak serius terhadap 

implementasi perubahan; 

 Manajer unit kerja tidak cukup dalam memberikan arahan dan 

lemah dalam kepemimpinan; 

 Tugas pokok implementasi tidak terdefinisikan secara rinci; 
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  Sistem informasi yang tersedia tidak cukup untuk memonitor 

implementasi. 

Proses kontrol pada dasarnya penjaminan proses dan hasil. Perubahan 

merupakan rangkaian dari kegiatan manajemen perubahan. Kegiatan ini 

dilakukan dalam rangka memastikan bahwa proses perubahan berjalan 

sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Adapun bentuk dari 

penjaminan proses dan hasil perubahan ini bisa berupa kegiatan 

monitoring/pengawasan dan evaluasi keterlaksanaan program 

perubahaan yang telah ditentukan. 

 

5. Kompetensi Kepala Sekolah Dalam Implementasi Manajemen Perubahan 

Model Analisis Kebutuhan Kompetensi Kepala Sekolah 

Dalam Manajemen Perubahan 

NO Analisis kebutuhan 
Kompetensi Kepala 

Sekolah 

Kompetensi Kepala 
Sekolah mengacu pada 
Standar kompetensi 
manajerial kepala 
sekolah Permendiknas No 
13 Tahun 2007 

Kegiatannya 

 

Tugas kepala sekolah dalam 
mengelola sekolah 

1 Mengelola  
pengembangan   
kurikulum dan kegiatan 
pembelajaran sesuai 
dengan arah dan tujuan 
pendidikan nasional.   
 

1. Bidang Kurikulum dan 
Kegiatan Pembelajaran 

    Kepalasekolah bertanggung 
jawab dalam kegiatan 
penyusunan;   
a. Kurikulum Tingkat   Satuan 

Pendidikan (KTSP) 
b. Kalender Pendidikan 
c. Program Pembelajaran 
d. Penilaian Hasil Belajar 

Peserta Didik 

2 Mengelola perubahan 
dan pengembangan 
sekolah /madrasah 
menuju organisasi 
pembelajar yang efektif. 
 

a. Menjabarkan visi ke dalam 
misi target mutu; 

b.  Merumuskan tujuan dan 
target mutu yang akan 
dicapai; 

c.  Menganalisis tantangan, 
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peluang, kekuatan, dan 
kelemahan sekolah 
/madrasah;  

d.  Membuat rencana kerja 
strategis dan rencana kerja 
tahunan untuk pelaksanaan 
peningkatan mutu;  

e. Melaksanakan dan 
merumuskan program 
supervisi, serta 
memanfaatkan hasil supervisi 
untuk meningkatkan kinerja 

     sekolah /madrasah. 

3 Memimpin sekolah 
/madrasah dalam rangka 
pendayagunaan sumber 
daya sekolah/madrasah 
secara optimal. 

Melaksanakan tugas 
keprofesionalan sesuai dengan 
Standar Pengelolaan Satuan 
Pendidikan. 

4 Mengelola guru dan staf 
dalam rangka 
pendayagunaan sumber 
daya manusia secara 
optimal.   

a. Sekolah/Madrasah menyusun 
program pendayagunaan 
pendidik dan tenaga 
kependidikan.  

b. Program pendayagunaan 
pendidik dan tenaga 
kependidikan:  
1) Disusun dengan 

memperhatikan Standar 
Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan;  

2) dikembangkan sesuai 
dengan kondisi 
sekolah/madrasah, 
termasuk pembagian tugas, 
mengatasi bila terjadi 
kekurangan tenaga, 
menentukan sistem 
penghargaan, dan 
pengembangan profesi bagi 
setiap pendidik dan tenaga 
kependidikan serta 
menerapkannya secara 
profesional, adil, 

     dan terbuka. 
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 5 Menciptakan budaya dan 
iklim sekolah/ madrasah 
yang kondusif dan 
inovatif  bagi 
pembelajaran peserta 
didik.  

Budaya dan Lingkungan 
Sekolah/Madrasah  
 Sekolah/Madrasah menciptakan 
suasana, iklim, dan lingkungan    
pendidikan yang kondusif untuk 
pembelajaran yang efisien 
dalam    prosedur pelaksanaan.  

6 Mengelola sarana dan 
prasarana 
sekolah/madrasah dalam 
rangka pendayagunaan 
secara optimal.  
 

Bidang Sarana dan Prasarana 
a. Sekolah/Madrasah 

menetapkan kebijakan 
program secara tertulis    
mengenai pengelolaan 
sarana dan prasarana;   

b. Program pengelolaan sarana 
dan prasarana mengacu 
pada    Standar Sarana dan 
Prasarana. 

7 Mengelola hubungan 
sekolah /madrasah dan 
masyarakat dalam 
rangka pencarian 
dukungan ide, sumber 
belajar, dan pembiayaan 
sekolah/ madrasah.  

 Peranserta Masyarakat dan 
Kemitraan Sekolah/ 
Madrasah: 

a.  Sekolah/Madrasah 
melibatkan warga dan 
masyarakat pendukung  
sekolah/madrasah dalam 
mengelola pendidikan; 

b.  Warga sekolah/madrasah 
dilibatkan dalam 
pengelolaan akademik; 

c.  Masyarakat pendukung 
sekolah/madrasah dilibatkan 
dalam    pengelolaan non-
akademik;  

d.  Keterlibatan peranserta 
warga sekolah/madrasah 
dan masyarakat dalam 
pengelolaan dibatasi pada 
kegiatan tertentu yang    
ditetapkan;  

e.  Setiap sekolah/madrasah 
menjalin kemitraan dengan 
lembaga lain    yang 
relevan, berkaitan dengan 
input, proses, output, dan 
pemanfaatan lulusan;  

f. Kemitraan sekolah/madrasah 
dilakukan dengan lembaga    
pemerintah atau non-
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pemerintah; 
  
g. Kemitraan SD/MI/SDLB atau 

yang setara dilakukan 
minimal dengan 
SMP/MTs/SMPLB atau yang 
setara, serta dengan 
TK/RA/BA atau yang setara di 
lingkungannya;  

h. Kemitraan SMP/MTs/SMPLB, 
atau yang setara dilakukan 
minimal dengan 
SMA/SMK/SMALB, MA/MAK, 
SD/MI atau yang setara, serta 
dunia usaha dan dunia 
industri;   

i. Kemitraan SMA/SMK, 
MA/MAK, atau yang setara 
dilakukan minimal dengan 
perguruan tinggi, SMP/MTs, 
atau yang setara, serta dunia    
usaha dan dunia industri di 
lingkungannya;  

j. Sistem kemitraan 
sekolah/madrasah ditetapkan 
dengan perjanjian secara 
tertulis. 

8 Melakukan monitoring, 
evaluasi, dan pelaporan 
pelaksanaan program 
kegiatan 
sekolah/madrasah 
dengan prosedur yang 
tepat, serta 
merencanakan tindak 
lanjutnya. 

Pengawasan Dan Evaluasi :  
1. Program Pengawasan; 
2. Evaluasi Diri; 
3.Evaluasi dan Pengembangan 

KTSP; 
4. Evaluasi Pendayagunaan 

Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan. 

 

9 Supervisi 

a. Merencanakan 
program supervisi 
akademik dalam 
rangka peningkatan 
profesionalisme  guru; 

b. Melaksanakan 
supervisi akademik 
terhadap     guru 
dengan menggunakan 

Pengawasan Dan Evaluasi   

a. Supervisi pengelolaan 
akademik dilakukan secara 
teratur dan      
berkelanjutan oleh kepala 
sekolah /madrasah dan 
pengawas sekolah 
/madrasah; 

 b. Sekolah/Madrasah 
mendokumentasikan dan 
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pendekatan dan     
teknik supervisi yang 
tepat. 

c. Menindaklanjuti hasil 
supervisi akademik 
terhadap guru dalam 
rangka peningkatan 
rofesionalisme guru. 

menggunakan hasil 
supervisi, dan pelaporan 
serta catatan tindak lanjut 
untuk memperbaiki kinerja 
sekolah /madrasah, dalam    
pengelolaan pembelajaran. 

 

Tabel 1.4. Model Analisis Kebutuhan Kompetensi Kepala  sekolah 

Dalam Manajemen Perubahan. 

D. AKTIVITAS  PELATIHAN 

Pelaksanaan pembelajaraan mmenggunakan pendekatan andragogi,lebih 

mengutamakan pengungkapan kembali pengalaman peserta pelatihan, 

menganalisis, menyimpulkan , dalam suasana diklat yang aktif, inovatif dan 

kreatif, menyenangkan serta bermakna. 

      Langkah –langkah yang perlu dilakukan dalam mempelajari materi pelatihan 

ini mencakup : 

1. Aktivitas individu, meliputi : 

a. Memahmai dan mencermati materi pelajaran 

b. Mengerjakan latihan tugas, menyelesaikan masalah/kasus pada 

setiap kegiatan belajar;menyimpulkan materi  pelatihan MSKS 

c. Melakukan refleksi 

2. Aktivitas kelompok, meliputi :  

a. mendiskusikan materi pelathan 

b. bertukar pengalaman dalam melakukan pelatihan penyelesaian 

maslah /kasus 

c. membuat rangkuman  

d. melaksanakan refleksi 
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LK-B.1.1. MANAJEMEN PERUBAHAN 

Baca Kasus dengan teliti! 
 

Pak Imam mengawali kariernya sebagai guru  di sekolah terkemuka di daerahnya. 

Ia cerdas dan tekun menggeluti penggunaan komputer di samping menjadi guru 

IPA. Ketekunannya dalam menggeluti komputer banyak membantu daerahnya 

meningkatkan mutu pendidikan. Dengan bekal pengalaman mengajar, 

penguasaan komputer di atas rata-rata, penguasaan kurikulum yang cukup 

menjadi bekal awal bekerja sebagai kepala sekolah.  

Obsesinya sebagai pemimpin adalah menjadi pemimpin yang banyak 

mendelegasikan tugas kepada para guru, memandirikan guru berkreasi, memberi 

kebebasan untuk berinovasi. Ia yakin bahwa menjadi pemimpin tak perlu terlalu 

banyak memberi petunjuk dan instruksi. Keyakinannya dikuatkan dengan fakta 

bahwa sebagian guru sekolahnya sudah senior. Ia percaya bahwa guru-guru 

telah banyak berpengalaman sehingga mereka cukup digerakan dengan suasana 

kerja yang harmonis.  

Dengan menggunakan asumsi-asumsi itu, ternyata dalam dua tahun 

kepemimpinannya belum cukup waktu sekolahnya berubah. Hal tersebut terlihat 

pada peningkatan penggunaan komputer yang ingin dikembangkan tidak 

mendapat respon yang hangat. Para guru tidak menyatakan menolak, akan 

tetapi tidak juga melaksanakan dengan antusias. Pelatihan penggunaan TIK 

selalu diintegrasikan dalam in house training, tetapi implementasinya belum 

sesuai dengan yang diharapkan kepala sekolah. Budaya kerja menggunakan TIK 

belum berkembang. 

Pemantauan seperti kegiatan masuk kelas jarang Pak Iman lakukan. Pemantauan 

pembelajaran telah didelegasikan kepada tim penjaminan mutu pembelajaran. 

Penilaian kinerja dilakukan kepada rekan kerjanya yang telah terlatih. Guru-guru 

sendiri banyak yang  memenuhi administrasi pembelajaran dengan meng-copy 

paste dari teman-temannya, unduh dari Google, atau menduplikasi dari 

administrasi tahun sebelumnya. Perubahan kurikulum belum berpengaruh pada 

cara guru mengajar, mereka masih dengan ceramah dan penugasan. Demikian 
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pula dalam cara guru menilai tidak berubah juga. Kebiasaan lama masih melekat 

kuat. 

Belakangan guru-guru sering mengungkap kekurangpuasan terhadap strategi 

kepala sekolah, sekali pun hal itu tidak mengganggu hubungan pribadi mereka. 

Kerja sama yang dilakukan sebatas mempertahankan tradisi kesantunan. Guru-

guru mengharap lebih banyak informasi baru agar mereka tidak merasa 

ketinggalan jaman, bukan untuk perubahan. Yang sangat penting bagi mereka 

tugas mengajar 24 jam terpenuhi dan mendapat sertifikasi. Soal pencapaian SKL, 

bisa diatur-atur. Satu lagi soal meningkatkan mutu, prestasi sekolah dari dulu 

tidak menurun  dengan usaha guru seperti biasanya, apalagi murid-murid pun 

punya usahanya sendiri karena mereka harus memenuhi cita-citanya. 

Identifikasi masalah pada kasus yang telah saudara baca ditinjau dari  dimensi 

kompetensi Manajemen dan Kepemimpinan Sekolah, khususnya Manajemen 

Perubahan. 

 

LK-B.1.1 Manajemen Perubahan 

 Pilih masalah yang paling mendesak dalam manajemen perubahan 
 Pilih satu masalah utama dan rumuskan rencana tindak pada matrik 

berikut. 
 

No. Rumusan 
Masalah 

Kondisi Yang 
Diharapkan 
(Tujuan) 

Strategi 
Perubahan 

dan 
Program 

 

Kompetensi 
guru yang 
diperlukan 

Waktu 
Pelaksanaan 

 

 

 

1)      

 

Analisis rencana tindak selanjutnya digunanakan  sebagai dasar penyusunan 

proposal  kegiatan rencana perubahan di sekolah. 
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E. Rangkuman 

Manajemen perubahan adalah proses pengelolaan sumber daya untuk 

membawa keadaan sekarang menuju keadaan baru yang diharapkan, sesuai 

dengan kurikulum karakeristik kurikulum.  Berdasarkan tingkat kedalaman 

perubahan  dan metodenya maka jenis perubahan yang dihadapi meliputi 

perubahan rutin, darurat, mutu radikal dan kondisi makro. 

Dengan berprosesnya perubahan dalam bidang kurikulum, maka tantang 

utama adalah perubahan dalam strategi kepemimpinan dari model 

konvensional berubah menjadi kepemimpinan perubahan. Kepala sekolah 

harus menjadi agen perubahan di sekolah, mampu merubah pola pikir 

pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah yang dipimpinnya, 

memberi motivasi sehingga menjadi daya dorong untuk melaksanakan 

perubahan. Sebagai pimpinan, kepala sekolah juga harus berperan sebagai 

manajer yang berfungsi mengelola perubahan melalui pelaksnakan fungsi-

fungsi manajemen sekolah dalam rangka perubahan sekolah.  

Proses pelatihan menggunakan pendekatan saintifik dan metode action 

learning dan learning based project. Metode action learning (belajar berbasis 

karya) untuk membangun dan mengimplementasikan ide inovatif dalam 

pengembangan keunggulan sekolah berdasarkan fakta empiris. Metode 

pembelajaran berbasis proyek untuk menghasilkan rancangan model 

penerapan manajemen perubahan. 
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III. Kegiatan Pembelajaran 2: Budaya Sekolah 

 

 
 

 

 

 
 

Gambar 2.1. Strategi Pembelajaran 
 
          Keterangan: 

 Pengembangan sikap yang mendukung pengembangan budaya sekolah akan 

dilaksanakan melalui kegiatan diskusi tentang pentingnya pengembangan 

buddaya sekolah dalam menunjang efektivitas implementasi kurikulum 

nasional. 

 Pengembangan pengetahuan tentang pengembangan kultur sekolah elalui 

kegiatan pendalaman materi melalui membaca, menulis, dan diskusi; 

 Keterampilan mengembangkan budaya sekolah dilakukan melalui penyelesaian 

studi kasus menggunakan prinsip-prinsip pengembangan budaya sekolah.  
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A. Deskripsi Materi 

Materi pelatihan dikembangkan dengan mengacu pada kerangka berikut: 

1. Konsep Budaya Sekolah, menjelaskan tentang konsep  budaya sekolah ; 

2. Analisis Kebutuhan pengembangan budaya sekolah,menjelaskan 

permasalahan dalam implementasi kurikulum 2013 agar standar 

kompetensi yang menjadi target satuan pendidikan dapat tercapai ; 

3. Tujuan pengembangan budaya sekolah, memuat beberapa tujuan 

pengembangan budaya sekolah; 

4. Strategi pengembangan budaya sekolah, memuat beberapa model dan 

strategi tentang pengembangan budaya sekolah; 

5. Kompetensi kepala sekolah dalam pengembangan budaya sekolah, 

memuat kemampuan-kemampuan sekolah dalam pengembangan budaya 

sekolah. 

B. Tujuan Pelatihan 

Melalui pelaksanaan pelatihan diharapkan Kepala Sekolah dapat 

mengembangkan budaya sekolah agar mendukung keunggulan pelaksanaan 

kurikulum yang efektif dengan indikator sebagai berikut: 

1. Menjelaskan definisi budaya sekolah; 

2. Mengungkapkan argumen tentang pentingnya budaya sekolah dalam  

menunjang efektivitas  implementasi kurikulum; 

3. Merumuskan tujuan mengembangkan budaya sekolah dalam konteks 

implementasi kurikulum; 

4. Merumuskan masalah  dalam pengembangan budaya sekolah; 

5. Menerapkan strategi pengembangan kurikulum untuk satuan pendidikan 

yang dipimpinnya; 

6. Mengidentifikasi kopetensi kepala sekolah yang dibutuhkannya dalam 

pengembangan budaya sekolah; 
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C. Uraian Materi 

1. Konsep Budaya Sekolah 

Kebudayaan menurut Koentjaraningkat (2000) merupakan keseluruhan 

sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka 

kehidupan masyarakat yang dijadikan miliknya melalui belajar. Budaya 

sekolah adalah nilai-nilai dominan yang mendukung atau falsafah yang 

menuntun pengembangan kebijakan sekolah terhadap semua komponen 

sekolah termasuk stakeholders pendidikan. Diantra komponen yang 

dimaksud adalah pelaksanaan pekerjaan serta asumsi atau kepercayaan 

dasar yang dianut oleh warga sekolah. Budaya sekolah berkembang 

merujuk pada suatu sistem nilai, kepercayaan dan norma-norma yang 

diterima secara bersama, serta dilaksanakan dengan penuh kesadaran 

sebagai perilaku alami. Budaya sekolah dibentuk oleh lingkungan yang 

menciptakan pemahaman yang sama pada seluruh unsur dan 

stakeholders sekolah. Kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, 

peserta didik, bahkan masyarakat dapat memberntuk opini yang sama 

terhadap sekolah. 

Dalam proses membentuk budaya sekolah dilalui dengan beberapa 

tingkatan seperti terlihat dalam gambar 2.1 

 

ASUMSI-ASUMSI

NILAI YANG DIYAKINI

ARTEFAK YANG DAPAT DILIHAT

TIDAK DAPAT 
DIOBSERVASI

DAPAT 
DIOBSERVASI

PERNYATAAN 
MANAJEMENKASAT MATA

TAK KASAT MATA

 
 

Gambar 2.1.  Level Budaya Edgar Shien 
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Budaya sekolah, sebagaimana budaya organiasi lainnya, menurut Edgar 

Shien  meliputi unsur yang terlihat dan yang tidak terlihat atau artefak. 

Level paling dalam adalah asumsi-asumsi, unsur ini tak kasat mata. Level 

berikutnya adalah nilai yang diyakini yang dapat dilihat dalam berbagai 

pernyataan manajemen. Visi-misi, tujuan, peran, nilai yang diyakini, 

target yang ditetapkan yang mencerminkan keyakinan menjadi bukti 

yang dapat dilihat. Level yang transparan, dalam bentuk fisik berwujud 

dalam bentuk artefak. Atefak kebersihan sekolah, simbol-simbol 

semangat, cara siswa seragam  siswa, kesigapan siswa melaksanakan 

upacara bendera, deretan piala yang dipampang di lemari sekolah atas 

hasil prestasi siswa merupakan bagian dari sistem budaya sekolah. 

Mengubah budaya sekolah  seperti halnya yang dinyatakan Forbes 

merupakan tantangan tugas pemimpin yang ringan. Dalam tugas itu 

terkandung tujuan, peran, proses, nilai-nilai, praktik komunikasi, sikap, 

dan asumsi-asumsi dalam orgnisasi yang diyakini dapat diwujudkan. 

Setiap elemen memiliki keterkaitan fungsional yang bisa saling 

menunjang, tetapi bisa juga saling menghabat. Contoh nyata, warga 

sekolah menyerap pengetahuan baru untuk mendorong terjadi 

pembaharuan. Karena itu, kemajuan hanya terjadi dalam sementara 

waktu. Pada tahap selanjutnya budaya dapat mengambil alih kendali 

perubahan, dan dapat terjadi langkah pembaharuan ditarik kembali ke 

budaya organisasi yang ada dan perubahan pun terhenti.  

Mengubah kultur adalah usaha sekala besar  organisasi, perubahan 

meliputi perubahan pikiran, asumsi, nilai, proses, hingga sikap yang 

berdampak pada keberhasilan.  Secara empirik menurut Forbes bahwa 

keberhasilan itu ada pada peran pemimpin dalam mengaktualisasikan 

visi-misi dalam bentuk pergerakan perubahan.  Sementara itu, 

manajemen berfungsi untuk mengontrol dan memastikan bahwa 

perubahan budaya mengarah pada tujuan yang diharapkan. Tanpa 

kontrol yang efektif mengubah budaya bisa gagal total. 
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Agar pergerakan perubahan budaya terjadi secara efektiv, menurut 

Partnership For Global Learning (2012) harus memenuhi 5 indikator 

berikut: 

 Memusatkan fokus pembelajaran pada hasil belajar peserta didik; 

 Menjamin keseimbangan antara kegiatan belajar individual, kolaborasi, 

dan belajar dalam interaksi sosial; 

 Selaras dengan kebutuhan pengembangan motivasi peserta didik; 

 Sensitif terhadap perbedaan individu; 

 Menantang peserta didik dengan tidak memberikan beban lebih dari 

kapasitasnya. 

Menurut Fullan (2001) kepala sekolah menghadapi tantangan dalam 

mengelola masalah yang makin kompleks. Ketidakpastian menyebabkan 

krisis datang tanpa diduga. Daya kendalinya selalu harus didasari dengan 

dukungan pemikiran yang handal. Gelombang masalah yang datang  silih 

berganti. Karena itu, kepala sekolah harus selalu memperkaya dan 

membaharui idenya secara inovatif agar mendukung kebijakan dan 

tindakan yang efektif sehingga dapat mencapai tujuan. 

Tantangan pengembangan budaya pada prinsipnya meliputi usaha 

penguatan pikiran, asumsi, keyakinan, tujuan sehingga kepemimpinan 

sekolah dalam menunjang perubahan budaya harus berkonsentrasi pada 

hal-hal berikut: 

a. Budaya merupakan norma, nilai, keyakinan, ritual, gagasan, tindakan, 

dan karya sebagai hasil belajar; 

b. Perubahan budaya mencakup proses pengembangan norma, nilai, 

keyakinan, dan tradisi sekolah yang dipahami dan dipatuhi warga 

sekolah yang dikembangkan melalui komunikasi dan interaksi 

sehingga mengukuhkan partisipasi; 

c. Untuk dapat mengubah budaya sekolah memerlukan pemimpin 

inspiratif, inovatif  dan keteladanan dalam mengembangkan 

perubahan perilaku melalui proses belajar; 
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d. Efektivitas perubahan budaya sekolah dapat terwujud dengan 

mengembangkan sekolah sebagai organisasi pembelajar melalui 

peran kepala sekolah dalam aktivitas mempengaruhi, menggerakan, 

memotivasi, memberdayakan,  dan memastikan bahwa semua pihak 

kembali ke kenyamanan kebiasaan lama; 

e. Mengembangkan budaya sekolah memerlukan ketekunan, 

keharmonisan, dan perjuangan tiada henti karena budaya di sekitar 

sekolah selalu berubah ke arah yang tidak selalu sesuai dengan 

harapan sekolah. 

 
2. Analisis Kebutuhan pengembangan budaya sekolah  

 
Pada pelatihan ini pengembangan budaya sekolah sebagai salah satu 

strategi untuk menjawab permasalahan dalam implementasi kurikulum 

agar standar kompetensi yang menjadi target  satuan pendidikan. 

Masalah yang dihadapi satuan pendidikan dapat mengembangkan model 

analisis seperti  contoh di bawah ini. 

         Model analisis kebutuhan pengembangan budaya sekolah 
 

No Kondisi Ideal Kondisi Nyata Budaya  

1 Kepemimpinan inspiratif, 

transformasional, dan partisipatif 

dengan efektivitas pergerakan 

yang sesuai dengan visi-misi 

sekolah. 

Budaya partisipatif dan 

inspiratif belum 

dikembangkan dalam peran 

yang terencana. 

2 Manajer yang konsisten dan 

berdisiplin dalam pengeloaan 

program, pembagian tugas, dan 

kontrol. 

Budaya disiplin dan konsisten 

pada kriteria mutu belum 

menjadi bagian prioritas 

dalam mengelola sekolah. 

3 Mutu lulusan memenuhi standar 

SKL  yang memiliki keunggulan 

daya baca, daya tulis, daya pikir 

sebagai keunggulan pada tingkat 

nasional dan global. 

Budaya mutu lulusan yang 

kompetitif belum menjiwai 

proses pembinaan siswa 

dalam mengembangkan 

prestasi. 
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No Kondisi Ideal Kondisi Nyata Budaya  

4 Lulusan menunjukkan perilaku 
yang mencerminkan sikap orang 
berahlak mulia, percaya diri, dan 
bertanggung jawab dalam 
berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan lokal, nasional, dan 
global 

Kebiasaan hidup sikap 
berahlak mulia, percaya diri, 
tanggung jawab, kejujuran 
belum sepenuhnya  tumbuh 
menjadi pembiasaan yang 
melekat dalam kehidupan 
sehari-hari di sekolah.   

5 Pembelajaran mengembangkan 
kemampuan menguasai fakta, 
konsep, prosedur, metakognitif. 
Memiliki pengetahuan faktual dan 
konseptual yang berwawasan  
kemanusiaan, lingkungan,  
kebangsaan, kenegaraan, 
peradaban. 

Budaya berpikir logis dan 
sistematis melalui pembia-
saan pengembangan 
penguasaan fakta, konsep, 
prosedur, dan metokognitif 
belum menjadi bagian 
integral dalam aktivitas 
pembelajaran. 

6 Kurikulum holistik dan integratif 

yang fokus pada alam, sosial, dan 

budaya sekitar. 

Sekolah belum menjadi pu-sat 
pembaruan masyara-kat, 
sosial, dan budaya se-kitar. 
Sekolah dipengaruhi oleh 
perubahan budaya sekitar 
yang sangat cepat. 

7 Pembelajaran menggunakan pen-
dekatan saintifik dan berkaitan 
dengan kebutuhan siswa pada 
hidupnya, meliputi; 
Domain sikap: menerima, meja-
lankan, menghargai, menghayati, 
dan mengamalkan. 
Domain keterampilan: mengama-
ti, menanya, mencoba, 
mengolah, menyaji, menalar, dan 
mencipta. 
Domain pengetahuan: mengeta-

hui, memahami, menerapkan, 

menganalisis,  dan mengevaluasi. 

Budaya menilai 

perkembangan sikap dengan 

cara mengamati, mencatat, 

dan menilai belum dapat 

dilaksanakan dalam kegiatan 

belajar. 

8 TIK menjadi media semua mata 

pelajaran  

Budaya pemberdayaan 

komputer dalam mengajar 

belum dapat diterima oleh 

seluruh pendidik. 

9 Pembelajaran berpusat pada 
siswa. Memperhatikan siswa 
berinteraksi, beragumen, 
berdebat, dan berkolaborasi.  
Guru menjadi fasilitator. 

Budaya pembelajaran 

berpusat pada guru 
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No Kondisi Ideal Kondisi Nyata Budaya  

10 Pembelajaran dalam konteks  je-
jaring. Siswa menimba ilmu dari 
berbagai sumber; dari siapa sa-
ja, dari mana saja, dari internet, 
dari perpustakaan sekolah, dari 
hasil praktik di luar kelas, dari 
praktik di dalam kelas, dari pe-
ngalaman teman-teman, dari pe-
ngalaman orang-orang sukses. 

Budaya belajar, guru 
menjadi satu-satunya 
sumber belajar. 

11 Pembelajaran menggunakan 

contoh yang diperoleh dari 

analisis bacaan, dari kenyataan 

pada kehidupan  sehari-hari hasil 

pengamatan dan pengalaman 

belajar siswa.  

Budaya baca tulis belum 
berkembang optimal  

12 Pembelajaran berbasis tim. Guru 

mengembangkan kapasitas 

belajar individu melalui kerja 

sama dalam kelompok. Belajar 

merupakan proses interaksi sosial 

dengan sesama siswa yang saling 

mengasah untuk meraih 

keberhasilan kelompok  dan 

keberhasilan individu.  

Budaya kolaborasi guru belum 
optimal 

13 Pembelajaran menstimulasi 
seluruh panca indra, komponen 
jasmani dan rohani terlibat aktif 
dalam kegiatan belajar. 

Budaya belajar siswa aktif 
belum terbentuk pada seluruh 
kegiatan di sekolah 

14 Memberdayakan perilaku khas 

dengan menggunakan kaidah 

keterikatan antar mata pelajaran 

Budaya belajar tematik belum 
menjadi kebiasaan yang 
terpadu antar mata pelajaran 
dan antar kelas. 

15 Penilaian autentik,  Budaya menilai autentik 

belum dapat diterima oleh 

seluruh guru. Menilai sambil 

mengajar masih dipandang 

merepotkan. 

 
      Tabel  2.1. Model analisis kebutuhan pengembangan budaya sekolah 
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3. Tujuan Pengembangan Budaya Sekolah 
 

Tujuan pengembangan budaya sekolah adalah untuk membangun 

suasana sekolah yang kondusif melalui pengembangan komunikasi dan 

interaksi yang sehat antara kepala sekolah dengan peserta didik, 

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua peserta didik, masyarakat, dan 

pemerintah agar sekolah berkembang  menjadi tempat belajar yang 

kondusif bagi berkembangnya potensi siswa secara alamiah dan optimal. 

Beberapa manfaat yang bisa diambil dari berkembangnya  budaya 

sekolah, diantaranya: (1) menjamin kualitas kerja yang lebih baik; (2) 

membuka seluruh jaringan komunikasi dari segala jenis dan level baik 

komunikasi vertikal maupun horizontal; (3) lebih terbuka dan transparan; 

(4) menciptakan kebersamaan dan rasa saling memiliki yang tinggi; (5) 

meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan; (6) jika menemukan 

kesalahan akan segera dapat diperbaiki; dan (7) dapat beradaptasi 

dengan baik terhadap perkembangan IPTEK. 

Dengan berkembangnya budaya sekolah diharpakan mampu 

mengembangkan keyakinan yang tinggi untuk menetapkan target 

pencapaian yang tinggi pada penetapan tujuan, mengembangkan peran 

setiap individu dalam kepemimpinan kolaboratif, mengembangkan proses 

yang berbudaya mutu serta nilai-nilai lain yang dikembangkan dalam  

komunikasi efektif, sikap, dan asumsi-asumsi dalam orgnisasi pembelajar. 

 

4. Strategi Pengembangan Budaya Sekolah 

Perumusan strategi yang handal dalam pengembangan budaya sekolah 

dapat dilihat  pada gambar model kerangka pongembangan budaya 

sekolah sebagimana yang terlihat pada gambar 2.2  
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Gambar 2.2  Model Strategi Pengembangan Budaya Sekolah Aman dan 

Kondusif Tempat Siswa  Belajar 
  

Dalam gambar terlihat bahwa tugas kepala sekolah meliputi tiga bidang 

utama, yaitu:  

 mengembangkan keharmonisan hubungan yang direalisasikan dalam 

komunikasi, kolaborasi untuk meningkatkan partisipasi.  

 mengembangkan keamanan baik secara psikologis, fisik, sosial, dan 

keamanan kultural. Sekolah menjaga agar setiap warga sekolah 

nyaman dalam komunitasnya.  

 mengembangkan lingkungan sekolah  yang agamis, lingkungan fisik 

sekolah yang bersih, indah, dan nyaman, mengembangkan lingkungan 

sekolah yang kondusif secara akademik. Pendidik dan peserta didik  

memiliki motif berprestasi serta keyakinan yang tinggi untuk mencapai 

target belajar yang bernilai dengan suasana yang berdisiplin dan 

kompetitif. 

Dengan menggunakan model pendekatan strategik, sekolah dapat 

melaksanakan empat langkah strategis berikut: 

a. Pertama:  

Analisis Lingkungan eksternal dan internal. Pada tahap ini apabila 

dilihat dari model analisis lingkungan adalah mengidentifikasi 
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peluang dan ancaman yang datang dari budaya sekitar sekolah. Di 

samping itu analisis lingkungan diperlukan untuk mengidentifikasi 

kekuatan kelemahan sehingga dapat ditentukan masalah prioritas. 

b. Kedua:  

Merumuskan strategi yang meliputi penetapan visi-misi yang menjadi 

arah pengembangan, tujuan pengembangan, stategi pengembangan, 

dan penetapan kebijakan. Arah pengembangan dapat dijabarkan dari 

visi-dan misi menjadi indikator pada pencapaian tujuan.  

Contoh dalam pengembangan keyakinan akan dibuktikan dengan 

sejumlah target yang tinggi pada setiap indikator pencapaian. 

Contoh ini dapat dijabarkan lebih lanjut pada  model operasional 

penguatan nilai kerja sama dan yang kompetitif. Misalnya sekolah 

membagi kelompok kerja dengan semangat kebersamaan, namun 

antar kelompok dikondisikan agar selalu berkompetisi untuk 

mencapai target yang terbaik.  

c. Ketiga;  

Implementasi strategi, langkah ini harus dapat menjawab bagaimana 

caranya sekolah melaksanakan program. Jika pada model pertama 

sekolah berencana untuk mengembangkan nilai kebersamaan melalui 

pelaksanaan kegiatan kolaboratif dan kompetitif, maka sekolah 

hendaknya menyusun strategi pada kegiatan yang mana yang dapat 

dikolaborasikan dan dikompetisikan. 

Sekolah dapat memilih bidang yang akan dikolaborasikan bersifat 

kompetitif. Contoh, sekolah berencana untuk mengembangkan 

lingkungan fisik sekolah yang nyaman. Pada kegiatan ini diperkukan 

nilai kebersamaan, semangat berkolaborasi, semangat berpartisipasi 

dari seluruh pemangku kepentingan di sekolah.  

Pengembangan nilai harus diwujudkan dalam kepatuhan atas 

kesepakatan yang dituangkan dalam peraturan. Oleh karena itu 

pengembangan budaya sekolah sangat erat kaitannya dengan 
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peraturan dan kepatuhan seluruh warga sekolah pada pelaksanaan 

kegiatan sehari-hari di sekolah. 

Pada langkah ketiga, peran kepala sekolah yang penting adalah; 

 menetapkan kebijakan atas kesepakatan bersama;  

 Merealisasikan strategi; 

 Melaksanakan perbaikan proses berdasarkan data yang diperoleh 

dari  pemantauan; 

 Melakukan evaluasi kegiatan berbasis data hasil pemantauan; 

d. Keempat 

Monitoring dan evaluasi. Langkah ini merupakan bagian dari sistem 

penjaminan mutu. Kepala sekolah melalui monitoring memenuhi 

kewajiban untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan kegiatan 

sesuai dengan rencana. Jadwal pelaksanaan memenuhi target waktu. 

Tahap pelaksanaan sesuai dengan yang direncanakan. Lebih dari itu 

hasil yang diharapkan sesuai dengan target. 

Jika dalam proses pelaksanaan dan hasil yang dicapai meleset dari 

target maka kepala sekolah segera melakukan perbaikan proses agar 

hasil akhir yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan. 

Perhatikan data elemen perubahan yang menjadi tantangan kepala 

sekolah dalam mengubah kebiasaan pendidik dalam mengendalikan 

proses pembelajaran. Terdapat tradisi yang melekat pada 

pelaksanaan pembelajaran dan ini dapat dilihat dalam banyak 

pengalaman guru mengajar di dalam kelas. Pembelajaran berpusat 

pada guru. Tantangan baru mengubah tradisi itu menjadi 

pembelajaran berpusat pada peserta didik. 

Upaya pengembangan budaya sekolah seyogyanya mengacu kepada 

beberapa prinsip berikut ini. 

1) Berfokus pada Visi, Misi dan Tujuan Sekolah; 

2) Penciptaan Komunikasi Formal dan Informal;  

3) Memperhitungkan resiko karena setiap perubahan mengandung   

resiko yang harus ditanggung; 
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4) Menggunakan strategi yang jelas dan terukur; 

5) Memiliki komitmen yang kuat;  

6) Mengevaluasi keterlaksanaan dan keberhasilan budaya sekolah. 

 

5. Kompetensi Kepala Sekolah Dalam Pengembangan Budaya 

Sekolah 

Untuk mendukung ini kepala sekolah hendaknya memperhatikan 

kemampuan diri dalam mengendalikan kepribadian, perilaku, dan sikap 

kepemimpinan kepala sekolah yang mendukung sehingga semua pihak 

dapat menjaga harmoni kerja sama yang baik. Keterampilan lain yang 

diperlukan adalah membangun kreasi dalam memberikan pelayanan agar 

memenuhi harapan semua pihak. Dan, ini merupakan bagian terpenting 

dalam kepemimpinan (Celtus R Bulach, 2011). 

a. Kompetensi kepemimpinan 

Pada kapasitas pemimpin kepala sekolah perlu secara sadar untuk 

mengembangkan dirinya sebagai teladan dalam melaksanakan tugas, 

mengembangkan visi-misi, tujuan, peran, proses, nilai-nilai, praktik 

komunikasi, sikap, dan asumsi-asumsi dalam orgnisasi yang secara 

nyata dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran dan 

suasana sekolah yang kondusif 

b. Kompetensi manajerial 

Pada dimensi manajemen kepala sekolah perlu menguasai 

pengetahuan tentang budaya sekolah, merencanakan program, 

melaksanakan pengembangan, mengevaluasi, dan melakukan 

penjaminan bahwa program pengembangan budaya dalam 

menunjang efektivitas pengembangan kurikulum berjalan sesuai 

target. 

Oleh karena itu kepala sekolah sebagai perencana dan pelaksana 

kontrol dan fungsi evaluasi program perlu mendapatkan pengasahan 

dengan baik. Selanjutnya, seperti halnya manajemen perubahan, 

untuk melaksanakan proses penjaminan keberhasilan budaya 
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sekolah pun kepala sekolah perlu membentuk tim monitoring dan 

evaluasi yang beranggotakan sekurang-kurangnya empat orang 

berasal dari unsur pendidik, Komite Sekolah dan Pengawas Sekolah 

sebagai Pembina teknis. Untuk memenuhi kelengkapan pelaksanaan 

kegiatan ini kepala sekolah perlu memimpin tim untuk menyusun 

instrument monitoring dan evaluasi program perubahan.  

Berikut ini contoh format instrumen monitoring/evaluasi program 

perubahan sekolah. 

D. AKTIVITAS  PELATIHAN  

Pelaksanaan pembelajaraan menggunakan pendekatan andragogi,lebih 

mengutamakan pengungkapan kembali pengalaman peserta pelatihan, 

menganalisis, menyimpulkan, dalam suasana diklat yang aktif, inovatif dan 

kreatif, menyenangkan serta bermakna. 

Langkah–langkah yang perlu dilakukan dalam mempelajari materi pelatihan 

ini mencakup : 

1. Aktivitas individu, meliputi : 

a. Memahmai dan mencermati materi pelajaran; 

b. Mengerjakan latihan tugas, menyelesaikan masalah/kasus pada 

setiap kegiatan belajar;menyimpulkan materi  pelatihan 

pengembangan budaya sekolah; 

c. Melakukan refleksi. 

2. Aktivitas kelompok, meliputi :  

a. mendiskusikan materi pelatihan; 

b. bertukar pengalaman dalam melakukan pelatihan penyelesaian 

maslah /kasus; 

c. membuat rangkuman ; 

d. melaksanakan refleksi. 
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LK-B1.2. PENGEMBANGAN BUDAYA SEKOLAH 

Baca Kasus dengan teliti! 
 

Pak Imam mengawali kariernya sebagai guru  di sekolah terkemuka di 

daerahnya. Ia cerdas dan tekun menggeluti penggunaan komputer di 

samping menjadi guru IPA. Ketekunannya dalam menggeluti komputer 

banyak membantu daerahnya meningkatkan mutu pendidikan. Dengan bekal 

pengalaman mengajar, penguasaan komputer di atas rata-rata, penguasaan 

kurikulum yang cukup menjadi bekal awal bekerja sebagai kepala sekolah.  

Obsesinya sebagai pemimpin adalah menjadi pemimpin yang banyak 

mendelegasikan tugas kepada para guru, memandirikan guru berkreasi, 

memberi kebebasan untuk berinovasi. Ia yakin bahwa menjadi pemimpin tak 

perlu terlalu banyak memberi petunjuk dan instruksi. Keyakinannya 

dikuatkan dengan fakta bahwa sebagian guru sekolahnya sudah senior. Ia 

percaya bahwa guru-guru telah banyak berpengalaman sehingga mereka 

cukup digerakan dengan suasana kerja yang harmonis.  

Dengan menggunakan asumsi-asumsi itu, ternyata dalam dua tahun 

kepemimpinannya belum cukup waktu sekolahnya berubah. Hal tersebut 

terlihat pada peningkatan penggunaan komputer yang ingin dikembangkan 

tidak mendapat respon yang hangat. Para guru tidak menyatakan menolak, 

akan tetapi tidak juga melaksanakan dengan antusias. Pelatihan penggunaan 

TIK selalu diintegrasikan dalam in house training, tetapi implementasinya 

belum sesuai dengan yang diharapkan kepala sekolah. Budaya kerja 

menggunakan TIK belum berkembang. 

Pemantauan seperti kegiatan masuk kelas jarang Pak Iman lakukan. 

Pemantauan pembelajaran telah didelegasikan kepada tim penjaminan mutu 

pembelajaran. Penilaian kinerja dilakukan kepada rekan kerjanya yang telah 

terlatih. Guru-guru sendiri banyak yang  memenuhi administrasi 

pembelajaran dengan meng-copy paste dari teman-temannya, unduh dari 

Google, atau menduplikasi dari administrasi tahun sebelumnya. Perubahan 

kurikulum belum berpengaruh pada cara guru mengajar, mereka masih 
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dengan ceramah dan penugasan. Demikian pula dalam cara guru menilai 

tidak berubah juga. Kebiasaan lama masih melekat kuat. 

Belakangan guru-guru sering mengungkap kekurangpuasan terhadap 

strategi kepala sekolah, sekali pun hal itu tidak mengganggu hubungan 

pribadi mereka. Kerja sama yang dilakukan sebatas mempertahankan tradisi 

kesantunan. Guru-guru mengharap lebih banyak informasi baru agar mereka 

tidak merasa ketinggalanjaman, bukan untuk perubahan. Yang sangat 

penting bagi mereka tugas mengajar 24 jam terpenuhi dan mendapat 

sertifikasi. Soal pencapaian SKL, bisa diatur-atur. Satu lagi soal 

meningkatkan mutu, prestasi sekolah dari dulu tidak menurun  dengan usaha 

guru seperti biasanya, apalagi murid-murid pun punya usahanya sendiri 

karena mereka harus memenuhi cita-citanya. 

Identifikasi masalah pada kasus yang telah saudara baca ditinjau dari  

dimensi Manajemen dan Kepemimpinan Sekolah, khususnya dalam 

pengembangan budaya sekolah. 

LK-B1.2. PENGEMBANGAN BUDAYA SEKOLAH 

 Cobalah identifikasi  masalah yang terkait dengan pengembangan budaya 
sekolah pada kasus di atas dan paling mendesak untuk ditangani. 

 
 Pilih satu masalah yang paling penting pada pengembangan budaya 

sekolah sehingga kalau diselesaikan akan berpengaruh banyak pada 
perbaikan mutu hasil belajar siswa. 

 

No. Rumusan 
Masalah 
Budaya 
Sekolah 

Kondisi 
Yang 

Diharapkan 
(Tujuan) 

Strategi 
Perubahan 

Budaya 
Sekolah 

 

Kompetensi 
yang 

diperlukan 

Waktu 
Pelaksana

an 

      

 

Analisis rencana tindak selanjutnya digunanakan  sebagai dasar penyusunan 

proposal  kegiatan rencana pengembangan budaya  sekolah. 
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E. Rangkuman 

Tantangan utama kepala sekolah dalam mengembangkan budaya  sekolah 

adalah membangun suasana sekolah yang kondusif melalui pengembangan 

komunikasi dan interaksi yang sehat antara kepala sekolah dengan peserta 

didik, pendidik, staf, orang tua siswa, masyarakat, dan pemerintah.  

Komunikasi dan interaksi yang sehat memilki dua indikator yaitu intensitas 

dan kedalaman materi yang dibahas. Di samping itu, kepala sekolah perlu 

mengembangkan komunikasi multi arah untuk mengintegrasikan seluruh 

sumber daya secara optimal. 

Dalam menunjang pengembangan budaya sekolah kepala sekolah 

hendaknya menegakkan lima prinsip sebagai berikut: 

1) selalu berorientasi pada pencapain tujuan; mengembangkan visi misi 

dengan jelas 

2) menerapkan kepemimpinan partisipatif dengan memperluas peran 

pendidik dalam pengambilan keputusan. 

3) berperan sebagai kepala sekolah yang inovatif dalam meningkatkan 

keyakinan bahwa setiap pendidik dapat mengembangkan budaya yang 

mendukung perubahan. 

4) memerankan kepemimpinan dalam meyakinkan pendidik sehingga 

mereka  melaksanakan pengembangan implementasi kurikulum dengan 

suasana yang kondusif.  

5) mengembangkan kerja sama yang baik antar pendidik dalam interaksi 

formal maupun informal. 

Peran kepemimpinan budaya sekolah perlu memperhatikan bahwa proses 

perubahan akibat dari meningkatnya penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan dapat berlangsung dalam waktu pendek. Setelah proses 

perubahan berjalan segera datang kesulitan dan budaya lama akan menelan 

proses perubahan yang terjadi. Pembaharuan menjadi gagal total. 
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IV. Kegiatan Pembelajaran 3: Kepemimpinan Pembelajaran 

 
 

 

 

Strategi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Strategi Pelatihan 

 

A. Deskripsi Materi 

Materi pelatihan kepemimpinan pembelajaran pada pelaksanaan kurikulum 

nasional terdiri dari: 

1. Konsep Kepemimpinan  Pembelajaran, memuat tentang pengertian 

kepemimpinan pembelajaran, hubungan kepemimpinan pembelajaran 

dengan peningkatan prestasi sekolah; 
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Pengembangan 
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kepemimpinan 

pembelajaran  
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2. Analisis Kebutuhan Pemimpin Pembelajaran, memuat peran kepala 

sekolah dalam memperbaiki kondisi nyata pembelajaran untuk menjadi 

lebih baik; 

3. Tujuan pemimpin Pembelajaran, memuat membedakan antara 

kepemimpinan pembelajaran dengan administrator dan manajerial; 

4. Strategi Pemimpinan Pembelajaran, memuat beberapa strategi kunci dan 

model kepemimpinan pembelajaran; 

5. Kompetensi Kepala Sekolah Dalam Pemimpinan Pembelejaran, memuat 

kemampuan-kemampuan kepala sekolah dalam peranannya 

melaksanakan kepemimpinan pembelajaran. 

 

B. Tujuan Pelatihan 

Kepala sekolah mampu meningkatkan kompetensi SDM yang ada di sekolah 

secara efektif dalam menjamin terwujudnya keunggulan pemenuhan Standar 

Kompetensi Lulusan pada pelaksanaan kurikulum 2013 melalui 

kepemimpinan pembelajaran  

 

C. Uraian Materi 

1. Konsep Kepemimpinan Pembelajaran 

Kotter (1990) juga membedakan antara kepala sekolah sebagai 

pemimpin dan sebagai manajer. Tugas pemimpin adalah: (1) 

menentukan arah pengembangan sekolah, mengembangkan visi masa 

depan, strategi jangka panjang yang menghasilkan perubahan sesuai 

dengan visi, (2) menyelaraskan hubungan orang-orang–berkomunikasi 

dalam mengembangkan kerja sama, menciptakan kerja sama untuk lebih 

memahami visi dan membangun komitmen untuk mewujudkannya, (3) 

Memotivasi dan menginspirasi pendidik, tenaga kependidikan, dan 

peserta didik dapat bergerak ke arah yang sesuai dengan tujuan. 

Kepala sekolah secara tradisional memiliki tugas meningkatkan 

efektivitas pembelajaran. Untuk itu kepala sekolah perlu merumuskan 

tujuan dengan jelas, mengalokasikan sumber daya untuk menunjang 

proses pembelajaran, mengelola kurikulum, memonitor rencana 
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pembelajaran, dan mengevaluasi guru. Pada perkembangan selanjutnya 

pimpinan pembelajaran memilik tugas mengembangakan teknologi 

informasi  dalam menunjang pembelajaran, membina karier pendidik 

melalui pengembangan keprofesian, dan menetapkan keputusan 

berbasis data (Larry Lasway; 2002) 

Apabila kepala sekolah berperan sebagai pemimpin pembelajaran 

dengan bersunguh-sungguh, maka mereka akan bebas dari tugas 

birokrasi karena ia akan fokus berperan untuk keberhasilan belajar 

mengajar (Billy Jenkin, 2009) Pernyataan ini mengandung pesan bahwa 

kepala sekolah mesti kreatif dalam mencurahkan perhatian pada 

peningkatan guru mengajar dan siswa belajar. Mereka tidak sekedar 

mengikuti petunjuk namun berorientasi pada visi untuk menghasilkan 

mutu lulusan yang sesuai dengan kebutuhan siswa yang selaras dengan 

nilai-nilai luhur yang telah berlaku sejak masa lalu, untuk masa kini dan 

masa depannya. 

Kepemimpinan pembelajaran merupakan tindakan kepala sekolah yang 

mengarah pada terciptanya iklim sekolah yang mampu mendorong 

terjadinya peningkatan mutu pengelolaan internal sekolah sehingga 

memungkinkan terselenggaranya proses pembelajaran yang merangsang 

para siswa untuk mencapai prestasi belajar yang tinggi. Tujuan 

peningkatan peran pemimpin pembelajaran yang efektif terlibat dalam 

masalah-masalah pengelolaan kurikulum dan pembelajaran sehingga  

mempengaruhi prestasi belajar siswa (Cotton, 2003). 

Tujuan kepemimpinan pembelajaran adalah untuk 

memfasilitasi pembelajar agar terjadi peningkatan 

prestasi belajar, kepuasan belajar, motivasi belajar, 

keingintahuan, kreativitas, inovasi, jiwa 

kewirausahaan, dan kesadaran untuk belajar 

sepanjang hayat karena ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni berkembang dengan pesat.  

Tanggung jawab 

kepala sekolah: 

menjamin guru 

efektif mengajar 

dan siswa 

belajar. 
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Kepemimpinan pembelajaran sangat penting agar kepala sekolah 

berdaya dalam : (1) meningkatkan prestasi belajar peserta didik secara 

signifikan; (2) mendorong dan mengarahkan warga sekolah untuk 

meningkatkan prestasi belajar peserta didik; (3) memfokuskan kegiatan-

kegiatan warga sekolah untuk menuju pencapaian visi, misi, dan tujuan 

sekolah; dan (4) membangun komunitas belajar warga dan bahkan 

mampu menjadikan sekolahnya sebagai sekolah pembelajar (learning 

school). 

Kepala sekolah memiliki tanggung jawab menjamin seluruh siswa belajar 

dan pendidik melaksanakan tugas mendidik, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Kepala sekolah memastikan 

bahwa fokus belajar menguatkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

peserta didik secara berimbang. Strategi pembelajaran  berkembang 

sejalan dengan perkembangan  ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, 

ekonomi yang semakin cepat.Teknik pembelajaran makin efektif seiring 

dengan penggunaan teknologi sesuai kebutuhan siswa bersaing pada 

konteks lokal, nasional, dan global. 

 
2. Analisis kebutuhan peran  kepemimpinan pembelajaran 

 

Kepemimpinan kepala sekolah diperlukan agar kepala sekolah  dapat 

mempengaruhi, menggerakan, mengarahkan, mengembangkan, 

memotivasi,  mengajak, menasehati, membimbing, melatih, membina, 

memberdayakan pendidik melaksanakan pembelajaran secara efektif 

sehingga berfungsi  mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang ber dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.  
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Laporan pertanggung jawaban ADB tahun 2015 menyatakan bahwa 

Tingkat keberhasilan pendidikan Indonesia secara umum digambarkan 

dengan data penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2011. Terdapat 

10% perempuan desa dan 5.3% laki-laki desa yang tidak pernah 

bersekolah, data dapat dibandingkan dengan 4.9% perempuan dan 

1.8% laki-laki perkotaan yang tidak pernah bersekolah. (Sumber data 

Biro Pusat Statistik Indonesia). Hampir 20% perempuan desa tak tamat 

SD. Terdapat 10% penduduk kota dan 3% peduduk desa lulus 

perguruan tinggi. Fakta tentang tingkat pencapaian pendidikan 

berkorelasi dengan tingkat kemiskinan dan layanan di Indonesia. 

Prestasi Indonesia dalam meningkatkan kemapuan membaca (literacy) 

dan keterampilan berhitung di bawah rata-rata nilai OECD (Organization 

for Economic Co-operation and Development) masih rendah. Walaupun 

demikian,  masih sebanding dengan prestasi yang dicapai dengan 

negara-negara pencapaian pembangunan ekonomi yang setara dengan 

Negara-negara ASEAN. Dalam landasan perubahan kurikulum 2013 

dinyatakan bahwa prestasi siswa Indonesia dalam tes internasional juga 

dinyatakan masih rendah.  

Untuk menjawab persoalan itu, peran kepala sekolah dalam memperbaiki 

kondisi nyata pembelajaran masih sangat diperlukan, terutama untuk 

mengubah kondisi nyata seperti yang digambarkan dalam tabel 3.1.  di 

bawah ini. 

No Kondisi Ideal Kondisi Nyata 

1 Mutu lulusan memenuhi standar SKL  

yang memiliki keunggulan daya baca, 

daya tulis, daya pikir sebagai 

keunggulan pada tingkat nasional 

dan global. 

Mutu lulusan belum 

berdaya saing 

internasional. 

2 Lulusan menunjukkan perilaku yang 
mencerminkan sikap orang  berahlak 
mulia, percaya diri, dan bertanggung 
jawab dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan lokal, 
nasional, dan global. 

Lebih menitikberatkan 
pada pengembangan 
kompetensi pada 
dimensi kognitif. 
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No Kondisi Ideal Kondisi Nyata 

3 Pembelajaran mengembangkan 
kemampuan menguasai fakta, 
konsep, prosedur, metakognitif. 
Memiliki pengetahuan faktual dan 
konseptual yang berwawasan  
kemanusiaan, lingkungan,  
kebangsaan, kenegaraan, 
peradaban.  

Siswa dituntun untuk 
menghapal dan 
menerima informasi 
secara pasif. Secara 
faktual dalam 
pembelajaran siswa 
pada umumnya 
hanya menerima apa 
yang diberikan guru 
saja, sehingga daya 
inisiatif dan 
kreativitas berkarya 
yang tidak optimal. 

4 Kurikulum holistik dan integratif yang 

fokus pada alam, sosial, dan budaya 

sekitar. 

kurikulum masih 
belum terintegrasi 
dengan permasalahan 
di lingkungan 
masyarakatnya dan 
mengaplikasikannya 
dalam kehidupan 
sehari-hari 

5 Pembelajaran menggunakan 
pendekatan saintifik dan 
berkaitan dengan kebutuhan 
siswa pada hidupnya, meliputi; 
Domain sikap : menerima, 
mejalankan, menghargai, 
menghayati, dan mengamalkan. 
Domain keterampilan: 
mengamati, menanya, mencoba, 
mengolah, menyaji, menalar, dan 
mencipta. 
Domain pengetahuan: 

mengetahui, memahami, 

menerapkan, menganalisis,  dan 

mengevaluasi. 

Pembelajaran lebih 

banyak 

menggunakan 

metode ceramah dan 

telaah buku oleh 

siswa. 

6 TIK menjadi media semua mata 

pelajaran . 

TIK merupakan salah 
satu mata pelajaran. 

7 Pembelajaran berpusat pada 
siswa.  
Memperhatikan siswa berinteraksi, 
beragumen, berdebat, dan 
berkolaborasi.  Guru menjadi 
fasilitator. 
 

Pembelajaran 
berpusat pada guru. 
Guru berbicara dan 
siswa mendengar dan 
menyimak, dan 
menulis. Guru 
mengajar. 
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No Kondisi Ideal Kondisi Nyata 

8 Pembelajaran dalam konteks  
jejaring. Siswa menimba ilmu dari 
berbagai sumber; dari siapa saja, 
dari mana saja, dari internet, dari 
perpustakaan sekolah, dari hasil 
praktik di luar kelas, dari praktik di 
dalam kelas, dari pengalaman 
teman-teman, dari pengalaman 
orang-orang sukses. 
 

Pembelajaran 
menerapkan model 
isolasi, sebelumnya 
siswa bertanya 
kepada guru dan 
berguru pada buku 
yang ada di dalam 
kelas semata. 

9 Pembelajaran menggunakan contoh 
yang diperoleh dari analisis bacaan, 
dari kenyataan pada kehidupan  
sehari-hari hasil pengamatan dan 
pengalaman belajar siswa.  

Pembelajaran 
disampaikan secara 
verbal dan abstrak. 
Contoh-contoh 
diberikan guru yang 
artifisial (buatan atau 
bukan diangkat dari 
fakta yang 
sesungguhnya). 

10 Pembelajaran berbasis tim. Guru 
mengembangkan kapasitas belajar 
individu melalui kerja sama dalam 
kelompok. Belajar merupakan proses 
interaksi sosial dengan sesama siswa 
yang saling mengasah, saling 
membantu untuk meraih 
keberhasilan kelompok  dan 
keberhasilan individu.  

Pembelajaran 
mengembangkan 
kapasitas tiap 
individu. 

11 Pembelajaran menstimulasi seluruh 
panca indra, komponen jasmani dan 
rohani terlibat aktif dalam kegiatan 
belajar. 

Proses pembelajaran 
menstimulasi indra 
lihat dan dengar.    
 

12 Memberdayakan perilaku khas 
dengan menggunakan kaidah 
keterikatan antar mata pelajaran. 

Pembelajaran 
mencukup materi 
yang luas dan tiap 
mata pelajaran berdiri 
sendiri. 

13 Penilaian otentik.  Penilaian masih 
menggunakan bentuk 
tes. 

 

Tabel 3.1. Analisis Kebutuhan Peran Kepemimpinan Pembelajaran 

 



 

Manajemen Sekolah dan Kepemimpinan Sekolah 57 

Peran penting kepala sekolah dalam kepemimpinan pembelajaran adalah 

meningkatkan pengaruhnya melalui kegaitan berikut: 

a. Memantau sistem pengelolaan kurikulum agar selalu berorientasi 

pada pemenuhan kriteria kualifikasi kemampuan  peserta didik 

sehingga seluruh peserta didik yang dibinanya dapat menyelesaikan 

masa belajarnya; 

b. Mengelola kurikulum berbasis kompetensi yang dikembangkan dalam 

konteks global untuk mengembangkan kompetensi sesuai dengan 

tantangan abad ke-21 yang menguasai ilmu pengetahuan, 

berkemampuan kreatif, kritis, berkarakter bertanggung jawab sosial, 

toleran, produktif,serta  adaptif, yang didukung dengan kemampuan 

memanfaatkan informasi dan berkomunikasi; 

c. Menunjukkan kemampuan memberdayakan pendidik melaksanakan 

pelayanan belajar sehingga setiap siswa memperoleh peluang yang 

sama untuk berprestasi dalam bidang akademik, sosial, emosional  

sesuai dengan visi-misi sekolah; 

d. Mengidentifikasi peran kepemimpinan pembelajaran yang diperlukan 

dalam menjamin seluruh guru dapat menjabarkan visi-misi sekolah 

dalam pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan kriteria 

standar SKL, ISI, Proses, dan Penilaian. 

 
3. Tujuan kepemimpinan pembelajaran  

 

Mengacu pada kerangka materi pelatihan kepemimpinan pembelajaran 

maka ditetapkan tujuan pelatihan agar kepala sekolah: 

a. Membedakan antara peran kepemimpinan  pembelajaran dengan 

peran administrator atau manajerial; 

b. Menyebutkan alasan pentingnya peran kepemimpinan pembelajaran 

dalam meningkatkan penjaminan terwujudkannya visi dan misi 

sekolah dengan dukungan implementasi kurikulum secaara efektif; 

c. Menyusun tujuan peningkatan peran kepemimpinan pembelajaran 

pada konteks satuan pendidikan dengan mengacu pada hasil 
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evaluasi peran kepemimpinan dalam pengalaman memimpin sekolah 

yang  menjadi tanggung jawabnya; 

d. Menerapkan model kepemimpinan fasilitatif  dalam mengarahkan 

para pendidik untuk mecapai tujuan pelaksanaan kurikulum secara 

efektif; 

e. Menganalisis kompetensi yang perlu dikembangkannya dalam 

meningkatkan peran kepemimpinan pembelajaran yang efektif. 

 

4. Strategi Implementasi  Kepemimpinan  Pembelajaran 

Model kempemimpinan yang dinilai efektif  menuruat Liontos, Lynn 

Balster (1992) adalah model kepemimpinan transformatif. Model ini 

diperkenalkan pertama kali oleh James McGregor Burns tahun 1978, 

selanjutnya dikembangkan oleh Bernard Bass. Kepemimpinan 

transformatif merupakan kecakapan untuk menginspirasi pendidik dan 

tenaga kependidikan agar memiliki ketertarikan secara pribadi terhadap 

pencapaian tujuan organisasi. Kepemimpinan  transformatif lebih 

menekankan pada kualitas pribadi pemimpin dalam menunjukkan 

keteladanan. 

Implementasi model kepemimpinan yang lebih teknis yaitu model 

kepemimpinan fasilitatif. Menurut Liontos mengutip definisi yang 

dirumuskan David Conley dan Paul Goldman (1994) menyatakan bahwa 

kepemimpinan fasilitatif menunjukkan kapasitas kepala sekolah dalam 

meningkatkan kemampuan kolektif sekolah dalam beradaptasi , 

memecahkan masalah , dan meningkatkan kinerja. Kata kunci di sini 

adalah BERSAMA-SAMA. Peran pemimpin fasilitatif yaitu mendorong 

keterlibatan semua pendidik dan tenaga kependidikan pada semua level 

pekerjaan. 

Beberapa stategi kunci dalam peran pemimpin fasilitatif adalah 

mengatasi keterbatasan sumber daya, membentuk tim kerja,  

merumuskan umpan balik, berkoordinasi, dan manajemen konflik ; 
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mengembangkan jejaring komunikasi ; berkolaborasi ; dan membangun 

pemodelan implementasi visi sekolah 

Model kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan fasilitatif 

selanjutnya dijabarkan dalam bentuk tindakan praktis  pada peran 

pemimpin pembelajaran dalam proses penyelarasan kerja sama kepala 

sekolah dengan guru, yaitu: 

a. menjadi pendengar; 

b. berbagi pengalaman; 

c. menggunakan contoh; 

d. memberikan peluang untuk memilih; 

e. menyikapi dengan arif kebijakan terdahulu; 

f. mendorong pendidik berani mengambil resiko; 

g. menyediakan sumber belajar untuk pengembangan keprofesian 

berkelanjutan . 

Contoh tindakan dalam kegiatan supervisi sebagaa yang diuraikan  oleh 

Joseph Blase and Jo Blase (2003), dalam kegiatan sehari-hari kepala 

sekolah melakukan strategi berikut: 

a. Memberikan saran;  

b. Memberikan umpan balik terhadap aktivitas pendidik; 

c. Mengembangkan model; 

d. Menggunakan hasil riset;  

e. Meminta pendapat; 

f. Memberikan pujian atau penghargaan. 

Dalam pengembangan  moral kebersamaan kepala sekolah dapat 

memilih tindakan yang nyata yang ditunjukkan dalam aktivitas sebagai 

berikut; 

a. Meminta pendapat; 

b. Mendengarkan saran atau gagasan; 

c. Memberikan umpan balik; 

d. Berbagi pengalaman ; 

e. Mengembangkan contoh atau model; 
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f. Memberi peluang untuk memimilih; 

g. Menyikapi kebijakan baru dengan arif; 

h. Memberi peluang kepada guru berani mengambil resiko; 

i. Menyediakan sumber belajar; 

j. Memberi pujian atau menghargai. 

Semoga dengan contoh tindakan yang praktis ini dapat menginspirasi 

kepala sekolah untuk mengembangkan kepemimpinannya secara efektif. 

 

5. Kompetensi Kepala Sekolah Dalam Kepemimpinan 

Pembelajaran 

Pemeranan kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran yang efektif 

memerlukan dukungan penguasaan sikap, pengetahuan dan 

keterampilan yang terus diasah dan dikembangkan melalui proses belajar 

berkelanjutan. Dalam ranah sikap sebagaa telah diterangkan terdahulu 

memerlukan kematangan pribadi agar dapat menjadi teladan sehingga 

berfungsi sebagai pemimpin pembelajaran transformatif yang dapat 

menginspirasi seluruh pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan 

pendidikan untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan lembaganya. 

Pengetahuan dan ketampilan menerapkan pengetahuan tentang peran 

kepemimpinan pembelajaran dalam meningakatkan efektivitas 

implementasi kerikulum sebagai diurai  pada diagram berikut: 

Gambar 3.2. Peran Kepemimpinan Pembelajaran 
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Tiga tugas utama dalam memerankan kepemimpinan pembelajaran 

untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran yang menentukan arah 

pengembangan sekolah, menyeleraskan kerjasama tim untuk 

mewujudkan visi misi sekolah, dan motivasi dalam mengarahkan, 

membimbing, mengembangkan, dan memberdayakan pendidik untuk 

mencapai efektivitas pembelajar 

 

D. AKTIVITAS  PELATIHAN  

Pelaksanaan pembelajaraan mmenggunakan pendekatan andragogi,lebih 

mengutamakan pengungkapan kembali pengalaman peserta pelatihan, 

menganalisis, menyimpulkan, dalam suasana diklat yang aktif, inovatif dan 

kreatif, menyenangkan serta bermakna. 

Langkah–langkah yang perlu dilakukan dalam mempelajari materi pelatihan 

ini mencakup : 

1. Aktivitas individu, meliputi: 

a. Memahmai dan mencermati materi pelajaran 

b. Mengerjakan latihan tugas, menyelesaikan masalah/kasus pada 

setiap kegiatan belajar;menyimpulkan materi  pelatihan 

pengembangan budaya sekolah 

c. Melakukan refleksi 

2. Aktivitas kelompok, meliputi:  

a. mendiskusikan materi pelatihan. 

b. bertukar pengalaman dalam melakukan pelatihan penyelesaian 

masalah /kasus 

c. membuat rangkuman  

d. melaksanakan refleksi 
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LK-B1.3. KEPEMIMPINAN PEMBELAJARAN 

Baca Kasus dengan teliti! 
 

Pak Imam mengawali kariernya sebagai guru  di sekolah terkemuka di 

daerahnya. Ia cerdas dan tekun menggeluti penggunaan komputer di 

samping menjadi guru IPA. Ketekunannya dalam menggeluti komputer 

banyak membantu daerahnya meningkatkan mutu pendidikan. Dengan bekal 

pengalaman mengajar, penguasaan komputer di atas rata-rata, penguasaan 

kurikulum yang cukup menjadi bekal awal bekerja sebagai kepala sekolah.  

Obsesinya sebagai pemimpin adalah menjadi pemimpin yang banyak 

mendelegasikan tugas kepada para guru, memandirikan guru berkreasi, 

memberi kebebasan untuk berinovasi. Ia yakin bahwa menjadi pemimpin tak 

perlu terlalu banyak memberi petunjuk dan instruksi. Keyakinannya 

dikuatkan dengan fakta bahwa sebagian guru sekolahnya sudah senior. Ia 

percaya bahwa guru-guru telah banyak berpengalaman sehingga mereka 

cukup digerakan dengan suasana kerja yang harmonis.  

Dengan menggunakan asumsi-asumsi itu, ternyata dalam dua tahun 

kepemimpinannya belum cukup waktu sekolahnya berubah. Hal tersebut 

terlihat pada peningkatan penggunaan komputer yang ingin dikembangkan 

tidak mendapat respon yang hangat. Para guru tidak menyatakan menolak, 

akan tetapi tidak juga melaksanakan dengan antusias. Pelatihan penggunaan 

TIK selalu diintegrasikan dalam in house training, tetapi implementasinya 

belum sesuai dengan yang diharapkan kepala sekolah. Budaya kerja 

menggunakan TIK belum berkembang. 

Pemantauan seperti kegiatan masuk kelas jarang Pak Iman lakukan. 

Pemantauan pembelajaran telah didelegasikan kepada tim penjaminan mutu 

pembelajaran. Penilaian kinerja dilakukan kepada rekan kerjanya yang telah 

terlatih. Guru-guru sendiri banyak yang  memenuhi administrasi 

pembelajaran dengan meng-copy paste dari teman-temannya, unduh dari 

Google, atau menduplikasi dari administrasi tahun sebelumnya. Perubahan 

kurikulum belum berpengaruh pada cara guru mengajar, mereka masih 
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dengan ceramah dan penugasan. Demikian pula dalam cara guru menilai 

tidak berubah juga. Kebiasaan lama masih melekat kuat. 

Belakangan guru-guru sering mengungkap kekurangpuasan terhadap 

strategi kepala sekolah, sekali pun hal itu tidak mengganggu hubungan 

pribadi mereka. Kerja sama yang dilakukan sebatas mempertahankan tradisi 

kesantunan. Guru-guru mengharap lebih banyak informasi baru agar mereka 

tidak merasa ketinggalanjaman, bukan untuk perubahan. Yang sangat 

penting bagi mereka tugas mengajar 24 jam terpenuhi dan mendapat 

sertifikasi. Soal pencapaian SKL, bisa diatur-atur. Satu lagi soal 

meningkatkan mutu, prestasi sekolah dari dulu tidak menurun  dengan usaha 

guru seperti biasanya, apalagi murid-murid pun punya usahanya sendiri 

karena mereka harus memenuhi cita-citanya. 

Identifikasi masalah pada kasus yang telah saudara baca ditinjau dari  

dimensi Manajemen dan Kepemimpinan Sekolah, khususnya dalam 

Kepemimpinan Pembelajaran 

LK. 3. KEPEMIMPINAN PEMBELAJARAN (LK B.1.3 ) 
 

1. Cobalah  identifikasi masalah pada dimensi pengembangan 

kepemimpinan pembelajaran 

2. Pilih satu masalah paling penting untuk diselesaikan dalam 

pengembangan kepemimpinan pembelajaran. 

No. Rumusan 
Masalah 
Budaya 
Sekolah 

Kondisi 
Yang 
Diharapkan 
(Tujuan) 

Strategi 
Perubahan 
Budaya 
Sekolah 

 

Kompetensi 
yang 
diperlukan  

Waktu 
Pelaksanaan 

 

 

 

 

 

 

    

Analisis rencana tindak selanjutnya digunakan  sebagai dasar penyusunan 

proposal  kegiatan rencana pengembangan kepemimpinan pembelajaran di 

sekolah. 
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E. Rangkuman 

Pemimpin pembelajar yang efektif terlibat dalam menggerakan pendidik 

dalam mempengaruhi, mengarahkan, menggerakan dan memberdayakan 

pendidik untuk memerikan pelayan belajar yang dapat memfasilitasi siswa 

berprestasi. 

Tujuan kepemimpinan pembelajaran adalah untuk memfasilitasi 

pembelajaran agar terjadi peningkatan prestasi belajar, kepuasan belajar, 

motivasi belajar, keingintahuan, kreativitas, inovasi, jiwa kewirausahaan, dan 

kesadaran untuk belajar sepanjang hayat - karena ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta seni berkembang dengan pesat.  

Kepemimpinan pembelajaran sangat penting untuk diterapkan di sekolah 

karena mampu: (1) meningkatkan prestasi belajar siswa secara signifikan; 

(2) mendorong dan mengarahkan warga sekolah untuk meningkatkan 

prestasi belajar siswa; (3) memfokuskan kegiatan-kegiatan warga sekolah 

untuk menuju pencapaian visi, misi, dan tujuan sekolah; dan (4) 

membangun komunitas belajar warga dan bahkan mampu menjadikan 

sekolahnya sebagai sekolah pembelajar (learning school). 

Kepala sekolah memiliki tanggung jawab menjamin seluruh siswa belajar dan 

guru melaksanakan tugas pendidik dalam mendidik, mengajar, mengarahkan, 

melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa. Strategi pembelajaran  

berkembang sejalan dengan perkembangan  ilmu pengetahuan, teknologi, 

sosial, ekonomi yang semakin cepat. Fokus belajar menguatkan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan siswa secara berimbang.. 

Tugas kepala sekolah dalam perannya sebagai pemimpin pembelajaran 

adalah mengembangkan daya inisiatif dan interaktif dengan seluruh 

pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan. Kepala sekolah membangun 

kekuatan moral yang terintegrasi dengan nilai-nilai, tujuan, dan keyakinan 

bersama dalam merencanakan, melaksanakan, mensupervisi, dan 

mengevaluasi program.  
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran I:  

Refleksi Manajemen Perubahan 

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan refleksi dengan 

menjawab pertanyaan berikut ini: 

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi manajemen 

perubahan ? 

2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi 

manajemen perubahan? 

3. Apa manfaat materi manajemen perubahan terhadap tugas Bapak/Ibu sebagai 

kepala sekolah? 

4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu lakukan  setelah kegiatan pelatihan ? 

5. Untuk mencapai mutu lulusan yang unggul, perubahan apa yang akan dilakukan 

oleh Bapak/Ibu? 

Refleksi Budaya Sekolah 

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/Ibu dapat melakukan refleksi dengan 

menjawab pertanyaan berikut ini ! 

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami tentang budaya sekolah? 

2. Pengalaman penting apa yang  Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi 

budaya sekolah? 

3. Apa manfaat materi budaya sekolah terhadap dalam menunjang implementasi 

kurikulum? 

4. Kompetensi apa yang diperlukan agar budaya  sekolah berkembang seperti yang 

direncanakan ?  
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Refleksi Kepemimpinan Pembelajaran 

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/Ibu dapat melakukan refleksi dengan 

menjawab pertanyaan berikut ini ! 

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami tentang budaya sekolah? 

2. Pengalaman penting apa yang  Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi 

budaya sekolah? 

3. Apa manfaat materi budaya sekolah terhadap tugas  Bapak /Ibu sebagai kepala  

sekolah? 

4. Apa rencana tindak lanjut yang akan Bapak/Ibu lakukan setelah kegiatan 

pelatihan ? 

 

Lampiran II: Rencana Tindaklanjut 

1. Dalam kegiatan in-1 peserta pelatihan mengeksplorasi pengetahuan dan 

mengasah keterampilan menerapkan pengetahuan tentang materi pelatihan. 

Dalam kegiatan in-1 mengisi LK sebagai input dalam kegiatan yang 

sesungguhnya di sekolah (ON)  untuk mendapatkan pengalaman menerapkan 

kompetensinya dalam praktik kegiatan memimpin dan mengelola secara 

empirik di tempat tugasnya. 

2. Dalam kegiatan (ON) peserta pelatihan hendaknya merumuskan masalah dan 

solusi yang dipraktikan dalam kepemimpinan, manjerial dan budaya sekolah 

sehingga setiap peserta memiliki dokumen bestpractice di tempat tugasnya 

sebagai bahan pembahasan pada in-2. 
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