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Latar Belakang perlunya
perubahan pendidikan (sekolah)
Adapun alasan-alasan mengapa perlunnya Inventing to Better School
(penemuan) solusi-solusi untuk sekolah yang lebih baik adalah:
 Adanya ketidakpercayaan masayarakat akan public school (sekolah
umum). Dan adanya kecenderungan percaya akan private school.
 Rendahnya mutu pendidik-pendidik yang ada di Amerika.
 Sekolah-sekolah yang ada di Amerika tidak sesuai dengan
kebutuhan masyarakat.
 Rendahnya kepemimpinan untuk mengelola sekolah-sekolah yang
ada di Amerika.
 Sekolah-sekolah yang ada masih berorientasi pada layanan untuk
akademik saja.
 Adanya kesenjangan antara orang kaya dan miskin dalam
mendapatkan layanan pendidikan.
 Adanya perubahan teknologi pendidikan

Dari permasalahan yang ada di Amerika tersebut menimbulkan
masalah seperti:
 Banyak masyarakat yang tidak menyekolahkan anak-anak
mereka.
 Banyaknya anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah ke
jenjang yang lebih tinggi.
 Rendahnya angka melek huruf pada masyarakat Amerika.
 Bahkan pada zaman dulu Para Tentara banyak yang buta
huruf, dan sedikit sekali yang bisa membaca dan menulis.

Asumsi-asumsi mengenai Inventing (penemuan) solusi yang
dilakukan adalah :
Merubah paradigma masayarakat agar percaya kembali pada public
school dengan cara lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
merubah paradigma pemerintah dengan lebih berorientasi pada
pendidikan daripada bidang ekonomi/kemajuan ekonomi.
Merubah system pendidikan di Amerika
Merubah pengelola pembiayaan dengan adanya pajak kekayaan yang
dialokasika bagi pendidikan dengan cara subsidi silang.
Adanya pelibatan dan dorongan serta dukungan langsung dari
masyarakat.
Mengembangkan kapasitas para pendidik.

Alasan
Perubahan Yang Sangat Diperlukan Pada
Sekolah
Perubahan merupakan suatu hal yang penting untuk
dilakukan. Adanya teknologi merupakan suatu wujud dari
adanya perubahan. Perubahan teknologi dicontohkan
dangan berubahnya secara perlahan dan bertahap mengenai
alat untuk menulis seperti berubahnya pena bulu ayam
menjadi ballpoint. Selain itu adanya proyektor sebagai wujud
dari evolusi batu tulis.
Dengan adanya perubahan teknologi mendukung perubahan
secara system. Di dalam suatu perusahaan perubahan
teknologi harus dilakukan secara menyeluruh dalam suatu
system, aturan, peran maupun suatu hubungan

Contoh perubahan teknologi
pendidikan (sekolah)
Adanya mesin cetak
Adanya kaset untuk merekam
informasi
Adanya proyektor
Adanya gramofon
Adanya radio sebagai sumber
informasi
Adanya tayangan televisi

PERUBAHAN PEMBELAJARAN
DI SEKOLAH
 Adanya

perubahan pembelajaran dari
teacher center menjadi student center .
 Adanya
perubahan
layanan
yang
mengedepankan mutu.
 Adanya perubahan peran guru sebagai
pemimpin atau pelopor.

Proses terjadinya perubahan
Sekolah
Belief
Vision

Mision
Goals
Action

Penelahan kapasitas daerah
Unsur –unsur dalam kapasitas daerah
 Human element (unsure-usnur manusia) yaitu anak-anak,orang
tua,para guru dan para pegawai dan pekerja lain, kepala inspeksi
pendidikan/pengajaran,pekerjaan pengawasan pendidikan,
kepala perwakilan pendidikan dan kebudayaan, dan sebagainya
juga para individu lain dalam masyarakat
 Material element (unsure-unsur kebudayaan), antara lain :
 Uang,gedung, tanah, perlangkapan dan alat-alat pelajaran
 Ide-ide, prinsip,hokum, peraturan, keinginan masyarakat,
kebutuhan masyarakat
Kapasitas daerah yang dapat dilihat dari:
 Adanya sekolah dan masyarakat
 Adanya manfaat yang didapat dari hubungan sekolah dengan
masyarakat yang baik

Hal-Hal yang dilakukan Untuk
melakukan pengelolaan sekolah
 Memprioritaskan tujuan di atas kepentingan

pribadi dan kepentingan mekanisme kerja
 Mengkoordinasi wewenang dan tanggung jawab
 Memberi tanggung jawab pada personil sekolah
hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan
kemampuannya.
Penanganan Masalah pengelolaan Sekolah
 Usaha yang bersifat pencegahan
 Mengenal dan menentukan alternatif pengelolaan
 Menciptakan kontrak social

Menciptakan Kapasitas Yang
Mendukung Perubahan
Beberapa tindakan yang dapat diambil untuk melakukan
suatu pengembangan:
 Membentuk perserikatan guru-guru untuk melakukan kerjasama.
 Dewan pendidikan bisa mengembangkan suatu kebijakan dalam
penyediaan anggaran.
 Uang dari hasil pendapatan daerah dapat digunakan sebagai biaya
pengembangan.
 Menyediakan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan
pengembangan.

Kerja sama/kolaborasi
Kerjasama yang dilakukan oleh para guru dengan pejabatpejabat pendidikan. Pada saat ini sekolah-sekolah
diharapkan memiliki gagasan untuk menentukan visi dengan
mewujudkan suatu misi untuk mencapai tujuan masa depan.
Saat ini sekolah diberikan suatu hak otonomi yang dimana
sekolah berfokus pada kebutuhan akan pelanggan.

Perubahan Suatu Sistem
Dalam peubahan system sekolah, kita harus
memperhatikan :
 Kultur atau budaya , yang termasuk ke dalam
kultur sekolah adalah pola-pola kebiasaan
Kepercayaan, Komitmen, Nilai-nilai, Cerita
dan Tradisi seluruh komponen sekolah
 Struktur, yang di dalamnya terdiri dari aturanaturan,
peran-peran,
dan
hubunganhubungan

Pengukuran Dalam Berbagai Hal
Lima macam ukuran
dalam memperbaiki
kinerja sekolah:
•Ukuran hasil
•Mengukur Quality-Control
•Proses mengukur
•Ukuran capaian sistem
• Menguraikan dan meneliti
batasan kekayaan sistem
Memprediksi hasil
Hasil untuk community
• Penyelesaian sekolah
menengah,
•Test kinerja
•Sukses akademis
•Transisi school-to-work

Hasil untuk orang tua
•Kemajuan yang
memuaskan
•Isi yang sesuai
•Keselamatan
•Menarik lingkungan

Hasil untuk para guru
•Kinerja tinggi
•Tindakan-tindakan
yang digunakan
•Produk-produk
sempurna

Suatu proses dalam memimpin
perubahan
Alasan pemimpin melakukan perubahan:
 Mengapa perubahan itu diperlukan
 Perubahan seperti apa diperlukan
 Apakah perubahan itu benar-benar perlu dilakukan
 Bagaimana cara kita melakukan perubahan itu

Tiga type perubahan:

 Perubahan prosedural
 Perubahan teknologi
 Perubahan Budaya dan struktural (sistemik)

Lima tipe pemimpin atau pelaku perubahan
 Pelopor
 Pengambil keputusan
 Stay at home
 Otoriter
 Komitmen

Kesimpulan Inventing Untuk
Masa Depan
 Adanya perubahan kebijakan
 Adanya perubahan restrukturisasi
 Adanya perubahan pembiayaan
 Adanya perubahan layanan
 Adanya pemberdayaan komite sekolah

