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Materi  Manajemen Perubahan : 4 JPL (4 X 45 MENIT)

1. Tujuan Pelatihan

Setelah setelah selesai mengikuti pelatihan kepala sekolah dapat:

1) Mengidentifikasi data mengenai penerapan manajemen perubahan

dalam penerapan KTSP.

2) Mendefinisikan manajemen perubahan.

3) Menganalisis keberhasilan dalam peran

kepala sekolah dalam penerapan

manajemen perubahan dengan

membandingkan antara yang seharusnya

dengan yang sesungguhnya  ada.

4) Mengidentifikasi perubahan yang akan

kepala sekolah lakukan dalam

pelaksanaan kurikulum 2013

5) Menyusun alternatif tindakan dalam peran

rencana perubahan pada pelaksanaan kurikulum  2013.

6) Memilih rencana tindakan yang akan kepala sekolah laksanakan pada

pelaksanaan kurikulum 2013.

 Menentukan kegiatan perubahan
 Menentukan tujuan
 Menentukan indikator keberhasilan
 Menentukan batas waktu
 Menggalang dukungan
 Mempertimbangkan resiko

Segala sesuatu di sekitar kita berubah, diri kita pun bagian dari
perubahan. Atau... yang meninggalkan diri dari perubahan?

Tujuan Pengembangan
Kompetensi:

1. Mengidentifikasi data
pelaksanaan manajemen
perubahan

2. Mendefinisikan
manajemen perubahan

3. Menganalisis keberhasilan
4. Mengidentifikasi

perubahan
5. Menyusun alternatif

tindakan
6. Memilih rencana tindakan.
7. Mengukur efektivitas

tindakan.
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 Mempersiapkan sumber daya

7) Merumuskan instrumen pengukuran sebagai bahan tindak lanjut

perbaikan.

2. Indikator Pencapaian

Setelah pelatihan selesai menunjukkan kompetensinya dalam mengelola

perubahan dengan indikator berikut:

1) Mengelola data tentang tindakan kepala sekolah sesuai dengan konsep

manajemen perubahan dalam pelaksanaan KTSP.

2) Mendefinisikan manajemen perubahan.

3) Menggunakan data keberhasilan kepala sekolah dalam melaksanakan

manajemen perubahan pada penerapan KTSP.

4) Mengidentifikasi penyebab keberhasilan penerapan manajemen perubahan

pada penerapan KTSP.

5) Mengidentifikasi perubahan dalam pelaksanaan kurikulum 2013

6) Merumuskan alternatif tindakan  manajemen perubahan pada penerapan

kurikulum 2013.

7) Menetapkan prioritas rencana tindakan dalam pelaksanaan manajemen

perubahan yang meliputi;

a) Menentukan tujuan dan indikator pencapaian
b) Menentukan ruang lingkup perubahan
c) Memilih strategi perubahan
d) Menentukan batas waktu
e) Menggalang dukungan
f) Mempertimbangkan resiko
g) Mempersiapkan sumber daya

8) Mengevaluasi proses dan output perubahan.
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3. Ruang Lingkup Materi Manajemen Perubahan

Konsep dan implementasi manajemen perubahan dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum 2013 tingkat satuan pendidikan;
1) Data tentang tindakan kepala sekolah sesuai dengan  konsep

manajemen perubahan dalam pelaksanaan KTSP.

2) Definisi manajemen perubahan.

3) Data keberhasilan kepala sekolah dalam  melaksanakan manajemen

perubahan pada  penerapan KTSP.

4) Analisis penyebab keberhasilan penerapan manajemen perubahan

pada penerapan kurikulum terdahulu.

5) Identifikasi perubahan dalam pelaksanaan kurikulum 2013.

6) Alternatif program manajemen perubahan pada penerapan kurikulum

2013.

7) Prioritas rencana tindakan dalam implementasi manajemen perubahan

meliputi;

a) Tujuan dan indikator pencapaian
b) Ruang lingkup perubahan
c) Strategi perubahan
d) Penentuan batas waktu
e) Peningkatan dukungan
f) Pertimbangan resiko
g) Penyiapan sumber daya

8) Pengukuran keberhasilan proses dan output perubahan.

Rencana evaluasi penerapan manajemen perubahan pada
pelaksanaan kurikulum 2013
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4. Prosedur Operasional Standar Pelatihan Manajemen Perubahan ( 270

menit)

Berikut  ini prosedur operasional standar pelaksanaan pelatihan materi

kepemimpinan pembelajaran

No.
Ruang Lingkup Materi

Diklat

Prosedur Operasional Standar

Strategi/ Aktivitas Waktu Output

1. Identifikasi data tentang
peran kepala sekolah
dalam penerapan
manajemen perubahan

Diskusi dan tanya
jawab tetang peran
kepala sekolah dalam
pergeseran atau
perubahan pada

penerapan kurikulum
2013

30 menit Notulen Hasil
Diskusi/ Tanya
Jawab

2. Definisi Manajemen
Perubahan

Telaah sumber belajar 20 menit Definisi manajemen
perubahan

3. Data keberhasilan
kepala sekolah dalam
penerapan manajemen
perubahan

Diskusi dan tanya
jawab tetang peran
kepala sekolah
penerapan manajemen
perubahan pada

penerapan kurikulum
terdahulu

40 menit Notulen Hasil
Diskusi/ Tanya
Jawab

4. Analisis keberhasilan

perubahan pada
pelaksanaan kurikulum
terdahulu

5. Identifikasi perubahan

dalam pelaksanaan
kurikulum 2013

Diskusi dan tanya

jawab tetang peran
kepala sekolah
penerapan manajemen
perubahan pada
penerapan kurikulum
2013

45 menit Hasil identifikasi

komponen
perubahan

6. Alternatif program

dalam penerapan
manajemen perubahan
pada pelaksanaan
kurikulum 2013.

Rumusan masalah

7. Penentuan prioritas
penerapan manajemen
perubahan dalam
pelaksanaan kurikulum

Kerja kelompok : 20 menit Model perencanaan
implementasi
manajemen
perubahan dalam

 Telaah data
keberhasilan
sebelumnya
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No.
Ruang Lingkup Materi

Diklat

Prosedur Operasional Standar

Strategi/ Aktivitas Waktu Output

2013  Merumuskan
tujuan, indikator dan
target perubahan

20 menit pelaksanaan
kurikulum 2013

 Merumuskan ruang
lingkup, strategi

perubahan, dan
rentang waktu
perubahan.

20 menit

8. Pengukuran
keberhasilan proses

perubahan

Menyusun Instrumen 30 Instrumen

9. Presentasi Program 35 Bahan presentasi:
Hasil perbaikan
rencana perubahan

5. Uraian Materi

Perubahan itu alamiah. Tiap saat segala sesuatu sekitar sekolah berubah.

Sekolah sebagai lembaga juga menyesuaikan dengan perubahan lingkungan. Mengelola

perubahan organisasi dalam relitasnya tidaklah pernah mudah. Persoalannya karena

keberhasilan melaksanakan perubahan organisasi tidak hanya mengubah struktur dan

operasionalnya, namun menyangkut mengubah perilaku orang. Perubahan berkaitan

pula dengan kebiasaan kepala sekolah, pendidik, dan siswa yang selalu memerlukan

pemikiran, proses dan waktu.

Hingga saat ini lebih banyak sekolah yang belum

mendisain perubahan yang diharapkannya. Sebagian

perilaku  kepala sekolah, pendidik, dan siswa tidak

berubah dari waktu ke waktu belum mendapat sentuhan

perubahan. Kenyataan ini tentu tidak menjanjikan

Sekolah efektif
mengikuti
perkembangan jaman.
Daya adaptasinya
berkembang melalui
perbaikan  struktur, cara
berkomunikasi, strategi
pelaksanaan program,
efektivitas monitoring,
prilaku pimpinan, dan
cara belajarnya.



Manajemen Perubahan 23

harapan yang lebih baik di masa depan. Adalah kenyataan yang tidak rasionl jika kepala

sekolah mengharap keadaan yang lebih baik, namun ia tidak melakukan perubahan apa

pun. Perbaikan sekolah perlu ditunjang perbaikan struktur organisasi sekolah, program,

strategi pelaksanaan kegiatan, disiplin pimpinan, pemantauan, kebiasaan belajarnya

secara terencana.

Sehubungan dengan perubahan organisasi,

Bradford dan Burke (2005) menyatakan bahwa manajemen

perubahan merupakan pendekatan dalam mengubah

perilaku individu, tim, dan organisasi. Fokus utama usaha

perubahan adalah menaruh perhatian pada kemandekan

dan sikap yang menolak berubah.

Dean dan Linda Anderson (2010) menyatakan bahwa mengelola perubahan

merepresentasikan pengembangan keterampilan,

metode, standar kinerja yang ada pada saat ini. Esensi

perubahan adalah meningkatkan kesadaran yang disusul

dengan aksi pada tataran praktis agar keadaan saat ini

dapat menjadi yang lebih baik. Fokus utama perubahan

adalah memperbaiki keadaan sekarang serta menjamin

meningkatnya kinerja, perbaikan berkelajutan, dan

kepuasan (Dean Anderson dan Linda Anderson, 2010 p.52).

Perubahan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan dua asumsi. Pertama

karena orang-orang memiliki kemampuan untuk berubah. Kedua, mereka melakukan

perbaikan karena memiliki alasan yang tepat, tersedia sumber daya, memiliki motivasi

dan terlatih. (Dean Anderson dan Linda Anderson, 2010 p.55)

Cegah resistensi!

Realisasi perubahan terlihat
pada perbaikan kesadaran,
keterampilan, metode,
standar kinerja,
meningkatnya penjaminan
mutu  berkelanjutan yang
berdampak pada tingkat
kepuasan makin meningkat
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Dalam proses perubahan pemimpin terbaik dapat

melakukan perubahan dengan berbagi informasi tentang

alasan pentingnya meningkatkan kinerja dan mewujudkan

target pencapaian tujuan yang lebih baik. Ketika pemimpin

menantang orang-orang untuk mewujudkan keunggulan

dengan dukungan sumber daya yang ada biasa dapat

mempengaruhi motivasi perubahan.

Menurut Gordon Stanley penyebab keberhasllan melakukan perubahan pada

tulisan yang berjudul Seven Principle for Change Management menjelaskan bahwa agar

perubahan berhasil pemimpin hendaknya dapat

memenuhi syarat  berikut:

1. Perencanaan dilandasi dengan data yang valid.

2. Pemimpin membedakan antara kegiatan formal dan

informal.

3. Mengontrol harapan yang dituangkan dalam program

perubahan.

4. Menyeleksi anggota tim pengembang perubahan

dengan sangat hati-hati.

5. Mengarahkan orang-orang agar berpikir ke arah yang

sama.

6. Mengidentifikasi pihak-pihak yang beroposisi dan

mencoba menetralkan.

7. Hindari kejutan atau guncangan dalam menghadap masa depan.

Hasil studi yang dipimpin Gordon Mitchell (1999) menyatakan bahwa

keberhasilan menerapkan manajemen perubahan memerlukan dukungan karakteristik

kepala sekolah yang memenuhi indikator berikut:

1) Berprilaku konstruktif.

2) Berpikir positif tentang masa depan.

Sukses memimpin
perubahan dimulai
dengan menguasai
argumen : Apa yang
pelu berubah?
Mengapa perubahan
itu penting? Dan Apa
tujuannya?

Dalam merumuskan
program kepala sekolah
perlu memperhatikan:
1. Perencanaan

berbasi data
2. Memilih prioritas
3. Menyeleksi anggota

tim.
4. Mengarahkan sesuai

visi-misi
5. Menetralkan pihak

yang beroposisi.
6. Cegah resistensi.
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3) Membangun persepsi pemangku kepentingan;

pendidik, orang tua, dan siswa sehingga meyakini

kepemimpinan kepala sekolah.

4) Mengembangkan keterampilan interpersonal

sebagai hal yang penting.

5) Memiliki kedekatan hubungan dan bersikap koperatif

dengan pemerintah.

6) Memiliki dan memainkan peran :

a. sebagai pengendali yang memiliki integritas

moral yang tinggi.

b. sebagai manajer krisis.

c. sebagai manajer multibudaya.

d. menjadi manajer partisipatif.

e. menjadi pelopor dalam mengembangkan berbagai alternatif. (p.1)

Dean Anderson dan Linda Anderson (2010; 22) menyatakan bahwa

perubahan yang berhasil jika memenuhi lima kriteria, yaitu: (1) memiliki perencanaan

baru (2) mengimplementasikan rancangan baru

sebagai solusi (3) meraih target keberhasilan sesuai

dengan yang diharapkan (4) mengubah budaya

organisasi sehingga mendukung perbaikan proses

secara berkelanjutan (5) kapasitas perubahan

organisasi berproses tanpa menimbulkan guncangan

dengan menghasilkan pencapaian yang terbaik.

Berbagai prinsip yang telah para sekolah

ketahui perlu diterapan dalam menangani sejumlah pergeseran kurikulum yang

dapat digambarkan dalam matrik di bawah ini.

Model tindakan manajerial:
(1) Berpikir positif:

optimis,
(2) Bertindak penuh

keyakinan.
(3) Menghargai peran

orang.
(4) Menjalin komunikasi

dengan pihak
berkepentingan.

(5) Mempengaruhi orang
dengan contoh  atau
keteladanan

(6) Partisipatif dan
interaktif

(7) Kritis dalam
mengembangkan ide
alternatif

Syarat sukses perubahan:
1. mengembangkan

rencana baru
2. melaksanakan rencana
3. meraih target
4. mengubah budaya
5. mencegah timbul

guncangan atau
resistensi.
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1. 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
 Indikator Pencapaian

Kompetensi
Kompetensi inti mengikat
kompetensi-kompetensi dasar.
Kompetensi inti meliputi:

KI1 : Sikap keagamaan
KI2:  Sosial kepribadian, ahlak,
KI 3: Pengetahuan
KI4: Penerapan Pengetahuan

2) Faktual: Lebih menitikberatkan 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 dan
konseptual 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
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Yang Lalu Elemen Perubahan

metakognitif.

3) SKL pada tiap mata pelajaran
dikembangkan secara lepas

SKL dikembangkan menjadi
kompetensi inti sebagai pengikat dan
acuan bagi pengembangan
kompetensi dasar.

2. Pergeseran dalam Standar Isi
Yang Lalu Elemen Perubahan

1. Secara faktual kurikulum masih
belum optimal memberikan
kepada peserta didik untuk
mempelajari permasalahan di
lingkungan masyarakatnya dan
mengaplikasikannya dalam
kehidupan sehari-hari.

Kurikulum holistik dan integratif yang
berfokus pada alam, sosial, dan budaya

2. Secara faktual pembelajaran
tematik di SD diberikan hanya di
kelas I, II dan III  saja.

Pendekatan pembelajaran tematik
integratif pada semua jenjang kelas.

3. Secara faktual 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 keterampilan: mengamati,
menanya, mencoba, mengolah,
menyaji, menalar, dan mencipta.
Domain pengetahuan: mengetahui,
memahami, menerapkan, menganalisis,
dan mengevaluasi.

4. Jumlah mata pelajaran untuk SD
sebanyak 10 mata pelajaran dan

Jumlah mata pelajaran dikurangi, tetapi
jam belajar untuk setiap mata pelajaran
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Yang Lalu Elemen Perubahan

untuk SMP 12 mata pelajaran maupun keseluruhan ditambah. Jumlah
mata  pelajaran di SD menjadi 6 MP
dan untuk   SMP  menjadi 10 MP.

5. Jam belajar di SD untuk kelas I,
II, III masing masing 26, 27, dan
27 jam, dan untuk kelas IV, V dan
VI masing-masing 32 Jam
Pelajaran

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

6. Secara faktual pembelajaran di
kelas masing-masing berdiri
sendiri

Pembelajaran kontekstual dan terpadu
di SMP merupakan pemaduan materi
yang dipelajari dengan pengalaman
keseharian siswa akan menghasilkan
dasar-dasar pengetahuan yang
mendalam. Siswa akan mampu
menggunakan pengetahuannya untuk
menyelesaikan masalah-masalah baru
dan belum pernah dihadapinya dengan
peningkatan pengalaman sehingga
dapat diterapkan dalam kehidupan
sehari-hari dengan memadukan materi
pelajaran yang telah diterimanya di
sekolah.

7. Secara faktual TIK merupakan
salah satu mata pelajaran.

TIK menjadi media semua mata
pelajaran di SMP

3. Pergeseran dalam Standar Proses

Yang Lalu Elemen Perubahan

1. Faktual, pembelajaran berpusat pada
guru. Guru berbicara dan siswa
mendengar dan menyimak, dan
menulis. Guru mengajar.

Pembelajaran berpusat pada siswa.
Memperhatikan siswa berinteraksi,
beragumen, berdebat, dan
berkolaborasi.  Guru menjadi
fasilitator.
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Yang Lalu Elemen Perubahan

2. Faktual, pembelajaran satu arah,
guru mengajari siswa.

Pembelajaran interkatif.
Guru berusaha membuat kelas
semenarik mungkin dengan
menggunakan pendekatan tematik
integratif, sains, kontekstual yang
terencana.

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

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.

4. Faktual banyak guru melaksanakan
pembelajaran model siswa pasif.
Siswa mendengarkan yang  guru
sampaikan agar peserta didik
mengerti.

Pembelajaran siswa aktif.
Guru memfasilitasi siswa aktif
dengan cara merumuskan berbagai
pertanyaan yang ingin mereka cari
jawabannya.

5. Faktual, 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.

6. Faktual 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.
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Yang Lalu Elemen Perubahan

7. Faktual: Proses pembelajaran
menstimulasi indra lihat dan dengar.

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

8. Faktual: Pembelajaran mencukup
materi yang luas dengan
menganggap semua materi perlu
diberikan.

Memberdayakan perilaku khas
dengan menggunakan kaidah
keterikatan dengan
menyederhanakan kurikulum,
mengurangi mata pelajaran, dan
menambah jam belajar.

4. Pergeseran dalam Standar Penilaian

Yang Lalu Elemen Perubahan

9. Faktual: pada umumnya penilaian
masih menggunakan bentuk tes.

Penilaian otentik, menggunakan penilaian

acuan patokan (PAP),  yaitu penilaian

pencapaian hasil belajar didasarkan pada

posisi skor yang diperoleh siswa terhadap

skor ideal berbasis kompetensi,

memanfaatkan portofolio yang

merefleksikan hasil belajar.

10. Faktual: penilaian lebih dominan
menekankan pada penguasaan
materi pelajaran.

Penilaian mencakup SKL, KI, dan KD

yang meliputi sikap, pengetahuan, dan

keterampilan.

5. Pergeseran dalam Standar Pengelolaan

Yang Lalu Elemen Perubahan

11. Kepemimpinan pembelajaran,
secara faktual; sebagian

Kepemimpinan pembelajaran:

Kepsek memiliki kekuatan moral



Manajemen Perubahan 31

Yang Lalu Elemen Perubahan

kepala sekolah belum
memberdayakan kekuatan
moral secara optimal dalam
memobilisasi warga sekolah,
menentukan target yang tinggi
dalam meningkatkan mutu
pembelajaran melalui supervisi
pembelajaran.

dalam  memobilisasi orang,

membangun insiatif, mentraksikan

target, interaksi yang komunikatif dan

produktif, memotiviasi, melalui

kegiatan pengembangan  kurikulum,

peningkatan kompetensi pendidik,

proses pembelajaran, serta penilaian.

12. Manajemen Perubahan;
Faktual; belum semua kepala

sekolah memberdayakan

kompetensi kewirausahaan

dalam merancang perubahan

perilaku melalui penentuan

tujuan, indikator, dan target

yang terukur,

mengembangkan strategi dan

metode baru secara inovatif

untuk meningkatkan kepuasan

pelanggan.

Manajemen perubahan

Perubahan struktur organisasi dan

prilaku atau kebiasaan dalam

memperbaiki  kinerja organisasi

melalui perbaikan rencana,

menentukan tujuan, indikator

keberhasilan, target yang terukur, dan

strategi sehingga meningkatakan

kepuasan pelanggan, serta meredam

guncangan akibat perubahan sehingga

meraih hasil lebih baik. Kepala sekolah

sebagai manajer perubahan perlu

memiliki kompetensi kewirausahaan.

13. Kepala sekolah sebagai
pembaharu budaya sekolah;
Kurang piawai dalam

membangun gagasan, norma,

nilai keyakinan, tindakan,

karya  inovatif melalui proses

belajar berkelanjutan sehingga

Kepala Sekolah sebagai pembangun

budaya sekolah:

Kepala sekolah piawai dalam

mengembangkan gagasan, norma,

nilai, keyakinan,  tindakan, dan karya

yang mendasari motif warga sekolah

membangun pembiasaan baik melalui
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kepala sekolah mampu

menjadi pemimpin inspiratif.

peran kepala sekolah sebagai teladan.

Demikian materi secara umum telah kita pelajari. Untuk menambah
pengetahuan lebih luas, kepala sekolah dapat melihat sumber bacaan dari
berbagai sumber belajar.

6. Analisis tindakan

Secara umum ruang lingkup perubahan terlihat pada  kegiatan yang

dideskripsikan dalam diagram.

Dengan mengacu pada diagaram terlihat bahwa ruang lingkup kegiatan

program perubahan pada dasarnya untuk mewujudkan visi-misi yang

dikembangkan melalui tiga tahapan kegiatan besar, yaitu

Tahap 1 : Penyiapan infrastrukur, meliputi pengembangan sistem untuk

mencapai 8 standar nasional pendidikan; pelaksanaan program

dan dukungan sumber daya manusia.

Tahap 2 : Pengembangan motivasi dan pencegahan munculnya penolakan

atau resistensi terhadap pelaksanaan perubahan.
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Tahap 3 : Prasyarat perubahan yang berlandaskan visi-misi, kepemimpinan,

dan tata kelola untuk menunjang kelancaran perencanaan,

pelaksanaan, dan pengendalian perubahan kepala sekolah

hendaknya menyiapkan;

 Detil komponen dan proses perubahan, meliputi tujuan,

strategi, teknik, kinerja, dan resiko.

 Kesiapan instrumen evaluasi

 Mengkomunikasikan rencana perubahan

 Pengembangan struktur organisasi

 Pelatihan pemimpin sikap, pengetahuan, keterampilan, dan

pembiasaan.

 Peningkatan mutu sumber daya manusia, pendidik dan

tenaga kependidikan agar memiliki kompetensi yang

dibutuhkan.

 Analisis kemungkinan terjadinya penolakan

 Menghimpun data perkembangan pelaksanaan sebagai dasar

perbaikan proses dan hasil.

 Merayakan keberhasilan.

Untuk menindaklanjuti perubahan pada komponen dan ruang lingkupnya,

kepala sekolah dapat belajar dari pengalaman terdahulu dalam  pengelolaan

mengelola perubahan pada  pelaksanaan kurikulum terdahulu. Selanjutkan

konsep kepala sekolah terapkan dalam rencana tindakan pada perubahan yang

akan datang.

Perhatikan elemen perubahan pada standar isi seperti berikut:

Kondisi Nyata Kondisi Yang Diharapkan
Secara faktual dalam pembelajaran
siswa pada umumnya hanya
menerima apa yang diberikan guru
saja, sehingga daya inisiatif dan

Pembelajaran menggunakan
pendekatan saintifik, sehingga memiliki
perilaku khas yang berkaitan dengan
kebutuhan siswa pada hidupnya,
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kreativitas berkarya yang tidak
optimal.

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.

Secara faktual 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 keterampilan: mengamati,
menanya, mencoba, mengolah,
menyaji, menalar, dan mencipta.
Domain pengetahuan: mengetahui,
memahami, menerapkan, menganalisis,
dan mengevaluasi.

7. Model: Analisis tindakan

Bacalah gambaran elemen perubahan pada standar isi di bawah ini.

Pergeseran dalam Standar Isi
Yang Lalu Elemen Perubahan

Secara faktual dalam
pembelajaran siswa pada
umumnya hanya menerima apa
yang diberikan guru saja,
sehingga daya inisiatif dan

Pembelajaran menggunakan
pendekatan saintifik, sehingga memiliki
perilaku khas yang berkaitan dengan
kebutuhan siswa pada hidupnya,
meliputi;
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kreativitas berkarya yang tidak
optimal.

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.

Jumlah mata pelajaran untuk SD
sebanyak 10 mata pelajaran dan
untuk SMP 12 mata pelajaran

Jumlah mata pelajaran dikurangi, tetapi
jam belajar untuk setiap mata pelajaran
maupun keseluruhan ditambah. Jumlah
mata  pelajaran di SD menjadi 6 MP
dan untuk SMP  menjadi 10 MP.

Dari kondisi yang lalu terdapat sejumlah fakta yang terindetifikasi sebagai

berikut :

 Sebagian guru mengembangkan materi pembelajaran belum mendorong

siswa aktif.

 Sebagian besar siswa memiliki kebiasaan belajar hanya menerima

informasi dari guru.

 Pemanfaatan sumber belajar masih sangat terbatas.

 Daya insiatif guru untuk memanfaatkan sumber belajar dengan

memanfaatkan perpustakaan dan TIK masih belum optimal.

Memperhatikan beberapa model fakta kondisi nyata dalam pelaksanaan

kurikulum terdahulu kepala sekolah dapat mengeksplorasi sejumlah tindakan yang

telah dilakukan dengan menggunakan pertanyaan  seperti di bawah ini.

No Pertanyaan Analisis Informasi Tindakan

1) Apa yang kepala

menerapkan manajemen

 Kepala sekolah melaksanakan
perubahan, namun belum
mengembangkan kegiatan
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perubahan dalam

pelaksanaan kurikulum?

berdasarkan rencana tertulis.

2) Apakah kepala sekolah

melaksanakan tindakan

sesuai rencana?

 Belum semua rencana perubahan
dalam penerapan kurikulum belum
terlaksanakan

 Bidang kegiatan, tujuan, dan indikator
kegiatan belum tertulis dalam
dokumen program.

3) Bagaimana kepala

sekolah berhasil atau

tidak berhasil mencapai

target penerapan

manajemen perubahan?

 Kepala sekolah meningkatkan
kompetensi guru untuk meningkatkan
pengetahuan dan motivasinya.

 Pencapaian program belum terpantau
dengan menggunakan  terpantau
dengan menggunakan instrumen
sesuai dengan tujuan yang hendak
dicapai.

4) Mengapa berhasil atau

tidak berhasil?

 Rendahnya keberhasilan kepala
sekolah dalam mengawal perubahan
karena belum mendisain perubahan
secara sistematis.

 Pemantauan belum dilakukan secara
sistematis dengan menggunakan
instrumen secara berkelanjutan

Belajar dari pengalaman terdahulu dalam pengelolaan perubahan

terdahulu kepala sekolah selanjutnya perlu merumuskan rencana

implementasi manajemen perubahan dengan panduan sejumlah kegiatan di

bawah ini.
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8. Lembar Kerja :  Analisis Rencana Tindakan

No. Pertanyaan Analisis Informasi Rencana Tindakan

1) Fakta penting apa yang

dapat Saudara jadikan

rujukan perbaikan

pelaksanaan

manajemen perubahan?

....................................................................

....................................................................

....................................................................

2) Apakah Saudara dapat

merumusan definisi

manajemen perubahan?

....................................................................

....................................................................

....................................................................

3) Bagaimana kepala

sekolah meraih

keberhasilan dalam

penerapan manajemen

perubahan dalam

pengelolaan kurikulum

terdahulu?

...................................................................

...................................................................

....................................................................

...................................................................

...................................................................

....................................................................

4) Apa yang menyebabkan

kepala sekolah berhasil

atau belum berhasil

dalam pelaksanaan

manajemen perubahan?

....................................................................

....................................................................

....................................................................

5) Apa  yang akan berubah

dalam pelaksanaan

kurikulum 2013?

...................................................................

....................................................................

....................................................................

6) Alternatif program apa

yang akan Saudara

laksanakan?

....................................................................

....................................................................

....................................................................
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7) Tindakan prioritas apa

yang akan Saudara

lakukan?

8) Apakah Saudara dapat

tentukan hal berikut:

a) Apa tujuan dan
indikator
pencapaian
program?

b) Ruang lingkup
perubahan sepeti
apa?

c) Strategi apa yang
akan Saudara
lakukan?

d) Sampai kapan
pelaksanaannya?

e) Memerlukan
dukungan siapa?

f) Resiko apa yang
perlu
diperhitungkan?

g) Sumber daya apa
yang perlu
disiapkan?

....................................................................

....................................................................

....................................................................

9) Bagaimana

mengevaluasi

keberhasilan?

Bagaimana menyusun

instrumennya?


