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Kegiatan Belajar : Membangun Budaya Sekolah (2 jpl )

1. Tujuan  Pelatihan

Setelah pelatihan kepala sekolah menunjukkan kompetensi sebagai

pengembang budaya sekolah yang efektif menujang keberhasilan

pelaksanaan  kurikulum 2013 sehingga dapat :

1) Menghimpun data mengenai peran

pengembang budaya sekolah dalam

penerapan KTSP.

2) Merumuskan definisi budaya sekolah

berdasarkan sumber belajar dibacanya.

3) Menganalisis keberhasilan sebelumnya

dalam peran kepala sekolah sebagai

pengembang budaya sekolah dengan

membandingkan antara yang seharusnya

menurut konsep dengan yang senyatanya ada.

4) Mengidentifikasi penyebab keberhasilan yang telah kepala sekolah

wujudkan sebagai pengembang budaya sekolah.

Tujuan pengembangan
kompetensi kepsek:

1. Mengolah fakta
2. Merumuskan definisi
3. Menganalisis keberhasilan
4. Mengidentifikasi

perubahan peran
5. Merumuskan alternatif

tindakan.
6. Memilih prioritas

tindakan
7. Mengevaluasi kegiatan
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5) Merumuskan alternatif kegiatan dalam peran pengembang budaya

sekolah pada pelaksanaan kurikulum 2013.

6) Menentukan prioritas tindakan yang akan kepala sekolah laksanakan

dalam pengembangan budaya sekolah.

7) Merumuskan instrumen pemantauan efektivitas peran kepsek sebagai

pengembang budaya sekolah sesuai dengan konsep.

2. Indikator Pencapaian

Indikator keberhasilan pelatihan adalah meningkatnya kompetensi
sebagai pengembang budaya dengan indikator kepala sekolah dapat:
1) Menghimpun data mengenai tindakannya dalam pengembangan

budaya sekolah dalam menerapkan KTSP sebagai dasar tindak lanjut

perbaikan.

2) Merumuskan definisi budaya sekolah yang disusun secara tertulis.

3) Menganalisis keberhasilan dalam mengembangakan budaya sekolah

yang dibuktikan dengan hasil membandingkan antara yang seharusnya

menurut prinsip pengembangan budaya dengan yang fakta yang nyata

ada.

4) Mengidentifikasi penyebab keberhasilan kepala sekolah sebagai

pengembang budaya sekolah dalam penerapan kurikulum terdahulu.

5) Merumuskan alternatif tindakan pengembangan budaya sekolah pada

penerapan kurikulum 2013 sebagai tindak lanjut perbaikan berdasarkan

pengalaman penerapan KTSP.

6) Menentukan prioritas tindakan yang akan  kepala sekolah lakukan

dengan mempertimbangkan menghapa kegiatan itu penting.
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7) Merumuskan instrumen evaluasi diri dalam peran sebagai

pengembangan budaya sekolah dalam penerapan kurikulum 2013.

3. Ruang Lingkup Materi Budaya Sekolah

Materi diklat kepala sekolah dalam persiapan
pelaksanaan kurikulum 2013 yang meliputi:

1) Fakta tentang peran kepala sekolah dalam
pengembangan budaya sekolah

2) Definisi budaya sekolah.
3) Analisis keberhasilan peran kepala sekolah

dalam pengembangan budaya sekolah .
4) Identifikasi penyebab keberhasilan kepala

sekolah dalam pengembangan budaya sekolah
5) Rumusan alternatif kegiatan dalam pengembangan budaya sekolah.
6) Prioritas program pengembangan budaya sekolah.

7) Instrumen evaluasi diri peran kepala sekolah dalam pengembangan
budaya sekolah.

4. Prosedur Kegiatan

No.
Ruang Lingkup Materi

Diklat

Prosedur Operasional Standar

Strategi/ Aktivitas Waktu Output

1. Fakta tentang peran
kepala sekolah sebagai
pengembang budaya
sekolah

Identifikasi data dari
pengelaman
melaksanakan peran di
sekolah

10
menit.

Catatan hasil
analisis data

2. Konsep pembangunan
budaya sekolah

Menelaah diagram dan
merumuskan definisi

10 menit Rumusan
definisi.

3. Analisis keberhasilan
kepsek dalam
pengembangan budaya

Diskusi dan tanya
jawab

10 menit Notulen Hasil
Diskusi/ Tanya

Ruang lingkup
Pengembnagan Budaya
Sekolah (BS):
1. Apakah BS?
2. Mengapa BS penting?
3. Bagaimana

pelaksanaannya?
4. Apakah kepsek berhasil

menerapkan BS?
5. Bagaimana BS dalam

pelaksanaan kurikulum
2013?

6. Bagaimana mengukur
keberhasilannya?
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No.
Ruang Lingkup Materi

Diklat

Prosedur Operasional Standar

Strategi/ Aktivitas Waktu Output

sekolah Jawab

4. Identifikasi penyebab
keberhasilan
pengembangan budaya
sekolah.

Diskusi Tanya Jawab

5. Rumusan alternatif
program
pengembangan
budaya.

Kerja kelompok 10 menit Model
perencanaan
peningkatan
peran
kepemimpin

Daftar alternatif

program

6. Prioritas program yang

dilengkapi dengan

tujuan, indiktor dan

strategi pengembangan

budaya sekolah untuk

menunjang perubahan

kurikulum 2013

Perumusan rancangan

tujuan,  strategi

pengembangan

20 menit Lembar kerja

7. Perumusan instrumen

evaluasi peran kepala

sekolah dalam

pengembangan budaya

Perumusan instrumen
evaluasi
pengembangan budaya

10 menit Lembar kerja

8. Presentasi. 20 menti Lebar kerja

5. Uraian Materi

Belum seluruh sekolah memiliki program khusus pengembangan budaya
sekolah yang diintegrasikan dalam program jangka
menengah maupun program tahunan. Kondisi ini terjadi Tingkat pemahaman

dan kepatuhan pada
norma,nilai-nilai,
keyakinan, ritual,
tradisi, mite yang
sekolah miliki
menyebabkan tradisi,
penampilan fisik,  dan
prestasi sekolah
berbeda beda.
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karena sebagian kepala sekolah belum memahami dan  dan terampil dalam
merencanakan, melaksanakan pengembangan, dan mengukur efektivitas
pengembangan budaya sekolah. Hal itu tidak berarti kepala sekolah tidak
memperhatikan pengembangannya. Pada kenyataannya banyak kepala sekolah yang
sangat memperhatian akan pentingnya membangun suasana sekolah, suasana kelas,
membangun hubungan yang harmonis untuk menunjang terbentuknya norma,
keyakinan, sikap, karakter, dan motif berprestasi sehingga tumbuh menjadi sikap
berpikir warga sekolah yang positif. Hanya saja kenyataan itu sering tidak tampak pada
dokumen program pengembangan budaya.

Kebudayaan menurut Koetjaraningkat (1987) merupakan keseluruhan sistem
gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang
dijadikan miliknya melalui belajar.

Penyebaran dan perkembangannya berproses seiring dengan perkembangan
kehidupan. Stolp dan Smith (1994 ) menyatakan budaya sekolah pun perkembangan
bersamaan dengan sejarah sekolah. Wujudnya dalam bentuk  norma, nilai-nilai,
keyakinan, tata upacara, ritual, tradisi, mitos yang dipahami oleh seluruh warga
sekolah. Karena  perbedaan tingkat keyakinan, norma, dan nilai-nilai yang diyakini oleh
warga sekolah telah menyebabkan sekolah miliki tradisi berbeda-beda.

Data menunjukkan meskipun terdapat beberapa sekolah yang memiliki
sumber keungan yang sama besar, namun penampilan fisik dan prestasinya dapat
beda. Lebih dari itu, bisa terjadi sekolah dalam satu kompleks, didukung dengan
lingkungan masyarakat yang sama, latar belakang pendidikan kepala sekolah dan
guru-gurunya sama, namun karena memiliki budaya sekolah yang berbeda, iklim
maupun artefak sekolah pun berbeda, maka prestasinya menjadi berbeda.

Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh
pemahaman dan kepatuhan warga sekolah terhadap
norma, nilai-nilai, dan keyakinan yang mereka junjung.
Makin kuat keyakinan dan kepatuhan warga terhadap
norma dan nilai-nilai semakin tinggi pula keterikatannya
pada sekolahnya, semakin besar rasa memiliki
sekolahnya, dan makin kuat motif belajarnya.

Berkenaan dengan itu, Stolp dan Smith (1994:
xiii) menyatkaan bahwa, bagaimana pun keadaannya,
perubahan budaya lingkungan sebenarnya menjadi
tantangan yang berat. Sekolah berada dalam kondisi

Tingkat pemahaman
dan kepatuhan pada
norma, nilai,dan
keyakinan sekolah
diperoleh melalui
proses belajar. Maka
jadikanlah sekolah
sebagai organisasi
pembelajar

Kepala sekolah
menghadapi
masalah yang
berubah dan krisis
silih berganti. Untuk
itu diperlukan ide
yang terbarukan dan
inovatif
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ketidakpastian. Karena itu, sekolah memerlukan perhatian pimpinan yang cerdas,
yang pandai memecahkan masalah yang kompleks pada gelombang perubahan yang
arahnya serba tidak pasti.

Homer Dixon yang dikutip oleh Fullan (2001: hal 4) menyatakan bahwa kepala
sekolah menghadapi tantangan dalam mengelola masalah yang makin kompleks.
Ketidakpastian menyebabkan krisis datang tanpa aba-aba. Daya kendalinya selalu
memerlukan dukungan pemikiran yang handal. Gelombang masalah yang datang
selalu berbeda. Karena itu kepala sekolah harus selalu membaharui idenya secara
inovatif untuk mendukung kebijakan dan tindakan yang efektif atau mencapai tujuan.

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 siswa, guru-guru, staf, orang tua siswa,
masyarakat, dan pemerintah. Komunikasi dan interaksi
yang sehat memilki dua indikator yaitu tingkat
keseringan dan kedalaman materi yang dibahas. Di
samping itu, kepala sekolah perlu mengembangkan
komunikasi multi arah untuk mengintegrasikan seluruh
sumber daya secara optimal.

Keberhasilan pengembangan budaya sekolah terletak kemampuannya dalam
memainkan peran dalam membangun kondisi sekola yang harmonis, membangun
hubungan yang produktif sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan
semua pihak terhadap norma, nilai-nilai, keyakinan, cita-cita sekolah. Suasana
hubungan yang kondusif ini penting sebagai dasar untuk berkembangnya suasan
sekolah dan suasan kelas yang menguatkan pembiasan belajar. Diharapkan pula
kondisi seperti ini memerkuat pola pikir siswa dalam meningkatkan pemahaman dan
kepatuhan terhadap norma, keyakinan, karakter, sikap, dan motif agar dapat
berprestasi. Hubungan antara unsur dalam peran kepala sekolah terhadap penguatan
budaya dapat dilihat dalam gambar berikut:

Diagram Arah Pengembangan Budaya Sekolah

Keberhasilan
mengembangkan budaya

sekolah ditentukan
dengan efektivitas

komunikasi dan interaksi
kepsek dengan

pemangku kepentingan
sehingga membangkitkan
kepatuhan, disiplin, dan

motif berpartisipasi
untuk mewujudkan

keunggulan.
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Pada diagram pengembangan budaya kepala sekoah bertugas
mengembangkan kondisi sekolah yang kondusif dan kelas yang kondusif. Kondisi itu
memerlukan komunikasi dan interaksi antara kepala sekolah dengan guru, orang tua
siswa, staf dan siswa harmonis. Kerja sama yang baik semua pihak diharapkan dapat
menunjang pengembangan interaksi yang positif menumbuhkan pola pikir dan pola
tindak dalam bentuk terhadap norma, nilai-nilai yang sekolah junjung. Di samping itu,
diharapkan pula dengan dukungan sekolah yang kondusif para pemangku kepentingan
memiliki keyakinan bahwa sekolahnya dapat mewujudkan prestasi terbaik karena
ditunjang dengan motif berprestasi yang tinggi.

Untuk lebih memahami bidang garapan yang menjadi tantangan membangun
sekolah yang kondusif tergambarkan pada diagram.
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Dalam gambar terlihat jelas bahwa tugas kepala sekolah meliputi tiga bidang
utama, yaitu:

Pertama mengembangkan keharmonisan hubungan yang direalisasikan
dalam komunikasi, kolaborasi untuk meningkatkan partisipasi. Kedua mengembangkan
keamanan baik secara psikologis, fisi, sosial, dan keamanan kultural. Sekolah menjaga
agar setiap warga sekolah kerasan dalam komunitasnya. Ketiga mengembangkan
lingkungan sekolah  yang agamis, lingkungan fisik sekolah yang bersih, indah, dan
nyaman, mengembangkan lingkungan sekolah yang kondusif secara akademik. Guru
dan siswa memiliki motif berprestasi serta keyakinan yang tinggi untuk mencapai target
belajar yang bernilai dengan suasana yang berdisiplin dan kompetitif.

Untuk mendukung ini kepala sekolah hendaknya memperhatikan kemampuan
diri dalam mengendalikan kepribadian, prilaku, 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).

Tinggi rendahnya semangat kerja sama, kepatuhan terhadap norma atau nilai-
nilai yang baik, kebiasaan baik, kayakinan yang tinggi, motif berprestasi guru dan
siswa sangat bergantung pada karakter kepemimpinan kepala sekolah. Dalam
menunjang pengembangan budaya sekolah, Fullan (2001) menyatakan bahwa kepala
sekolah hendaknya menegakkan lima prinsip berikut :
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1) selalu berorientasi pada pencapain tujuan; mengembangkan visi dengan jelas dan
kandungannya menjadi milik bersama.

2) menerapkan kepemimpinan partisipatif dengan memperluas peran pendidik dalam
pengambilan keputusan.

3) berperan sebagai kepala sekolah yang inovatif dengan meningkatkan keyakinan
bahwa pendidik dapat mengembangkan prilaku yang mendukung perubahan.

4) memerankan kepemimpinan yang meyakinkan pendidik sehingga mereka
berpersepsi bahwa kepala sekolahnya “benar” menunjang efektivitas mereka
bekerja.

5) mengembangkan kerja sama yang baik antar pendidik dalam interaksi formal
maupun informal.
Bagi kepala sekolah aspek mana pun kembali ke pemikiran awal yang

menyatakan bahwa seluruh unsur kebudayaan berkembang melalui proses belajar.
Oleh karena itu inti dari pengembangan kultur adalah membangun hubungan yang
baik, meningkatkan keamanan sekolah secara fisik maupun psikologis, meningkatkan
lingkungan yang kondusif. Untuk itu kepala sekolah dan seluruh pemangku
kepentingan perlu terus belajar karena konteks budaya sekolah terus berubah tanpa
henti.

Relevan dengan kondisi itu, Peter Senge menyatakan bahwa kepala sekolah
perlu memerankan diri sebagai teladan yang ditunjukkan dengan indikator :
1) Menjadi personal  yang bersiplin tinggi  dalam memfokuskan energi dalam

mewujudkan visi-misi, bersabar, dan memahami
fakta secara objektif.

2) Menjadi  mental model dalam mempengaruhi dan
memahami keadaan sekitar dan serta dapat
merespon dengan tepat.

3) Mengembangkan visi-misi bersama sebagai
dasar untuk mengembangkan komitmen yang
berkembang secara berkelanjutan sehingga
kepala sekolah tidak hanya mengembangkan
kepatuhan.

4) Mengembangkan tim pembelajar yang dialogis,
mengembangkan kapasitas tim, mengganti
asumsi dengan pemikiran bersama.

Kepala sekolah yang
efektif mendukung
pengembangan budaya
sekolah:
 Visioner, tujuan

terukur dan objektif
 Pemimpin partisipatif,

mengambil keputusan
bersama

 Inovatif dan yakin guru
dan siswa dapat
berprestasi

 Membangun persepsi
dia pemimpin “benar”.

 Mengembangkan kerja
sama pendidik secara
formal dan nonformal
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5) Mengembangkan berpikir sistem yang mengintegrasikan dengan keempat disiplin
di atas.

Dari uraian itu dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pengembangan budaya
sekolah menjadi penentu keberhasilan meningkatkan lulusan yang bermutu. Karena
itu, kepala sekolah penting memperhatikan berbagai prinsip utama di bawah ini.
 Budaya merupakan norma, nilai, keyakinan, ritual, gagasan, tindakan, dan karya

sebagai hasil belajar.
 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.

 Untuk dapat mengubah budaya sekolah memerlukan pemimpin inspiratif dan
inovatif dalam mengembangkan perubahan perilaku melalui proses belajar

 Efektivitas perubahan budaya sekolah dapat terwujud dengan mengembangkan
sekolah sebagai organisasi pembelajar melalui peran kepala sekolah menjadi
teladan.

 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.

Berikut giliran kepala sekolah untuk mengembangkan ide inovatif mengenai
tindak lanjut yang akan kepala sekolah lakukan. Menghadapi tantang besar ini kepala
sekolah dapat mengeksplorasi ide dengan pertanyaan seperti yang terlihat pada
contoh.

6. Contoh Analisis PerencanaanTindakan

Perhatikan data elemen perubahan yang menjadi tantangan kepala sekolah dalam

mengubah kebiasaan guru 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 siswa.

Untuk merancang tindakan coba perhatikan elemen perubahan dalam proses

pembelajaran sebagai berikut:

Yang Lalu Elemen Perubahan

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

Memperhatikan siswa berinteraksi, beragumen,
berdebat, dan berkolaborasi.  Guru menjadi
fasilitator.

Aktivitas belajar mengembangkan perilaku khas
yang meliputi;
Domain sikap : menerima, menjalankan,
menghargai, menghayati, dan mengamalkan.
Domain keterampilan: mengamati, menanya,
mencoba, mengolah, menyaji, menalar, dan

mencipta.
Domain pengetahuan: mengetahui, memahami,
menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi

Analisis Data Tindakan:

No. Pertanyaan
Kondisi Nyata Pada

Pelaksanaan KTSP

Rencana Tindakan Pada

Penerapan  Kur. 2013

1. Apa yang kepala

sekolah rencanakan

dalam pembangunan

budaya sekolah?

Pembangunan budaya

belum masuk dalam

program jangka

menengah maupun

tahunan, namun  telah

sebagian pelaksanaanya

telah dilakukan.

Merancang program

pembangunan budaya

sekolah  sebagai bagian

dari RKJM dan

RKT/RKA

2. Apakah kepala sekolah

melaksanakan tindakan

sesuai rencana?

Pengembangan norma dan

tradisi pembelajaran yang

menyeimbangkan sikap,

pengetahuan, dan

keterampilan belum

disesuaikan dengan

rencana kerja

Mengembangkan norma

dan nilai-nilai yang

menghargai keseimbangan

softskill dan hardskill akan

ditingkatkan melalui

program pemantuan

secara berkala

3. Apakah kepala sekolah Data keberhasilan dalam Data keberhasilan
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No. Pertanyaan
Kondisi Nyata Pada

Pelaksanaan KTSP

Rencana Tindakan Pada

Penerapan  Kur. 2013

berhasil atau tidak

berhasil mencapai

target pembangunan

budaya sekolah?

bentuk data belum

terhimpun, keberhasilan

pada berbagai bidang

belum optimal

tindakan dalam

pengembangan budaya

sekolah harus terhimpun

melalui evaluasi

keterlaksanaan  dan

keberhasilan program

4. Mengapa berhasil atau

tidak berhasil?

Keberhasilan sekolah

dapat wujudkan karena

hubungan kerja yang

harmonis dan semangat

belajar siswa yang

tinggi.

Kepala sekolah

menetapkan program

dengan tujuan yang

terukur sehingga jelas

tingkat keberhasilannya.

5. Tindaklanjut apa yang

kepala sekolah

rencanakan untuk

pembangunan budaya

sekolah?

Dalam pelaksanaan
kurikulum 2013 kepsek
merencanakan
pembangunan budaya
sekolah sebagai bagian

penting, terutama dalam:
 Meningkatkan

keyakinan dan kerja
sama melalui
penetapan target
belajar yang tinggi.

 Motif berprestasi
ditingkatkan melalui
pemantauan kegiatan
rencana dan kegiatan
pembelajaran.

 Evaluasi keberhasilan
diukur.
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No. Pertanyaan
Kondisi Nyata Pada

Pelaksanaan KTSP

Rencana Tindakan Pada

Penerapan  Kur. 2013

6. Kesimpulan:
Rencana Tindakan yang perlu ditetapkan sebagai program:

1) Meningkatkan motif guru mengembangkan daya saing sekolah melalui

penetapan target pembelajaran yang lebih tinggi daripada target tahun lalu.

2) Meningkatkan keyakinan guru untuk menetapkan target yang lebih baik dengan

menyediakan kegiatan belajar menyusun perencanaan pembelajaran.

3) Meningkatkan partisipasi guru dalam pengambilan keputusan perumusan target

mutu lulusan.

4) Menyediakan biaya untuk perbaikan perencanaan pembelajaran yang sama

unggul dengan sekolah lain.

5) Meningkatkan kerja sama guru dalam pengembangan rencana pembelajaran dan

pelaksanaan pembelajaran.

6) Meningkatkan komunikasi dengan orang tua siswa.

7) Mengembangkan budaya pemenuhan target mutu melalui kegiatan supervisi,
penyebaran angket, dan evaluasi berkala.
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7. Lembar Kerja: Analisis Rencana Tindakan

Bacalah gambaran elemen perubahan di bawah ini.

1. Elemen Perubahan
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.

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

Pembelajaran menggunakan contoh
yang diperoleh dari analisis bacaan,
dari kenyataan pada kehidupan  sehari-
hari hasil pengamatan dan pengalaman
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Yang Lalu Elemen Perubahan

(buatan atau bukan diangkat
dari fakta yang
sesungguhnya).

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.

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.
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Model Analisis Rencana Tindakan

Pengembangan Budaya Sekolah Pada Pelaksanaan Kurikulum

2013
No. Model Rencana Tindakan Dalam Mendukung Efektivitas Rencana

Pembelajaran
Pertanyaan Analisis Rencana Tindakan

1) Apakah budaya sekolah?
2) Program apa  yang

penting dalam
pengembangan budaya
sekolah?

3) Prioritas apa yang
menuru Saudara penting?

4) Apa tujuan, indikator, dan
target yang Saudara
harapkan dalam
pengembangan budaya
sekolah

5) Bagaimana mengevaluasi
keberhasilannya.

Kesimpulan:
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No. Pernyataan
Responden

Sangat
setuju setuju Biasa

saja
Kurang
setuju

Sangat
tidak

setuju

1. Saya merasa aman berada di dalam
sekolah

2. Saya merasa mendapat perhatian guru-
guru.

3. Saya merasa guru membantu saya
sukses belajar.

4. Saya merasa bahwa siswa di sekolah ini
mempercayai dan menghormati guru-
guru.

5. Saya merasa guru-guru berlaku adil
terhadap seluruh siswa.

6. Saya merasa guru-guru menaruh
perhatian serius jika terjadi pelecehan
atau tindak kekerasan terhadap siswa.

BAGIAN KETIGA
PENGEMBANGAN BUDAYA

SEKOLAH
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