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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini merupakan studi empiris yang bertujuan mengetahui faktor-faktor penyebab 
belum terpenuhinya Indikator Kinerja Kunci Tambahan (IKKT) sebagai  dimensi 
keinternasionalan dalam penyelenggaraan mutu pendidikan di SMP ex-Rintisan Sekolah 
Bertaraf Internasional (RSBI), strategi yang digunakan untuk mengantisipasi faktor penyebab 
tersebut, dan menganalisis penerapan change management dalam transformasi dari standar 
mutu pendidikan RSBI menuju standar mutu pendidikan sekelas SBI. Dengan fokus pada  
terpenuhinya IKKT. 
Penelitian hanya berfokus pada implementasi pemenuhan IKKT Standar Isi, Standar Proses, 
Standar Kompetensi Lulusan, serta Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan di SMP 
Negeri ex-RSBI di Jawa Barat. Sekolah yang menjadi tempat penelitian adalah SMP Negeri 5 
Bandung, SMP Negeri 1 Cimahi, SMP Negeri 1 Margahayu Kabupaten Bandung, SMP 
Negeri 2 Sindang Indramayu, dan SMP Negeri 2 Ciamis. 
Hasil peneitian menunjukkan beberapa faktor penyebab belum terpenuhinya IKKT untuk 
Standar Isi di antaranya kesulitan untuk mengadopsi dan mengadaptasi kurikulum school 
sister di luar negeri sampai kepada validasi kurikulum tersebut. Pada pemenuhan IKKT 
Standar Proses, kemampuan pendidik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian bertaraf 
internasional masih terbatas. Pada`Standar Kompetensi Lulusan, kesulitan dalam 
mengembangkan dan membina peserta didik untuk meraih prestasi akademik dan 
nonakademik di tingkat nasional dan internasional. Minimnya kemampuan pendidik dalam 
penguasaan bahasa Inggris dan TIK, belum tercapainya kualifikasi akademik pendidik dan 
tenaga administrasi menjadi faktor penyebab belum terpenuhinya IKKT Standar Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan. 
Peneliti memberi alternatif untuk membantu proses transformasi SMP Negeri ex-RSBI dalam 
mencapai standar mutu pendidikan sekelas SBI melalui penerapan change management. 
Model yang digunakan adalah delapan langkah manajemen perubahan Kotter yang 
dikolaborasi dengan enam tahap siklus manajemen proyek. 
Penelitian ini diharapkan menjadi alternatif bagi sekolah-sekolah khususnya SMP Negeri ex-
RSBI di Jawa Barat dalam proses transformasi menuju standar mutu pendidikan sekelas SBI. 
Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi masukan untuk Direktorat Peningkatan 
Mutu SBI, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 
 

Kata kunci: change management¸ SBI, RSBI, IKKT 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Konteks Penelitian 

Saat ini, kehidupan manusia memasuki hyper competitive atau persaingan 

yang sangat ketat. Hal ini disebabkan perdagangan bebas, arus globalisasi yang 

tidak mungkin diredam, dan perkembangan informasi teknologi yang kian pesat. 

Irianto (2011) menyatakan bahwa abad ke-21 yang dikenal sebagai era 

„kesejagatan‟ ini memiliki ciri-ciri perubahan antara lain  perubahan yang sangat 

cepat dalam kehidupan masyarakat dan perkembangan teknologi informasi yang 

sangat cepat dan berdampak pada hubungan antarnegara di dunia tanpa batas. 

Demikian pula dengan adanya Asia Free Trade Area (AFTA) yang sudah 

bergulir sejak tahun 2003 memiliki prinsip-prinsip pokok dan ketentuan yang 

tertuang dalam General Agreement on Trade of Service yaitu:Prinsip Market 

Acces atau Most Favoured Nation (MFN), Prinsip National Treatment, Prinsip 

Cross Border Supply, Prinsip Consumption Abroad, Prinsip Commercial 

Precence, Prinsip Precence of Natural Person 

Keenam prinsip tersebut akan berdampak pada perubahan kehidupan bangsa 

khususnya bangsa Indonesia.  Perubahan yang mungkin terjadi adalah : (1) 

Banyaknya tenaga kerja asing berkualitas di negara-negara ASEAN; (2) Seluruh 

pelajar di negara ASEAN dapat belajar di sekolah-sekolah di negara-negara 

ASEAN; (3) Akan terjadi kompetisi silang antarbangsa ASEAN dalam bidang 
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ekonomi, pendidikan, budaya, sosial, dan profesi-profesi lain; (3) Sulitnya 

lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja yang tidak memiliki keunggulan; (4) 

Meleburnya budaya ASEAN membentuk budaya regional; (5) Perkembangan 

komunikasi dan transportasi akan mempercepat perubahan sosial budaya sehingga 

masyarakat akan memilih status ganda sebagai warga nasional dan warga 

internasional. 

Bahkan, Direktorat Pembinaan SMP Dirjen Pendidikan Dasar Kementrian 

Pendidikan Nasional memperkirakan dengan adanya AFTA juga dalam era pasar 

bebas tidak mustahil akan terjadi migrasi tenaga kerja internasional dan  

meningkatnya daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar  kerja internasional. 

Perubahan-perubahan tersebut menuntut adanya peningkatan kualitas Sumber 

Daya Manusia (SDM) Indonesia yang memiliki kompetensi dan siap berkompetisi 

untuk merebut pendidikan yang berkualitas, menjadi tenaga kerja yang dapat 

merebut profesi-profesi yang strategis. Semua tuntutan tersebut menjadi tantangan 

yang berat untuk menyediakan pendidikan yang yang mampu menyiapkan SDM 

Indonesia sejajar dengan SDM negara-negara lain di dunia. 

Namun, saat ini pendidikan nasional berada dalam keadaan kritis.  Kondisi 

yang dimaksud adalah rendahnya kualitas pendidikan nasional  baik dari segi 

pengelolaan pendidikan maupun hasil yang dicapai. Hal ini senada dengan 

pendapat Pramuniati (2008) yang menyatakan bahwa jika dibandingkan dengan 

negara lain, kualitas pendidikan Indonesia masih jauh ketinggalan . Dalam laporan 

Badan PBB untuk Program Pembangunan, disebutkan bahwa SDM Indonesia 
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berada  pada urutan ke-109 dari 174 negara, setingkat lebih tinggi dari Vietnam 

dan jauh di bawah negara miskin Bangladesh. 

Data lain tentang rendahnya daya saing Indonesia dapat dilihat dari data 

kualitas sumber daya manusia yang tergambar dalam Tabel 1.1  

Tabel 1.1 

Daya Saing SDM Indonesia Berdasarkan Survei IMD Tahun 2000 di 47 Negara 

Peringkat Negara Nilai 

1 Korea Selatan 3.09 
2 Singapore 3.19 
3 Jepang 3.50 
4 Taiwan 3.96 
5 India 4.24 
6 Cina 4.27 
7 Malaysia 4.41 
8 Hongkong 4.72 
9 Philipina 5.47 
10 Thailand 5.96 
11 Vietnam 6.21 
12 Indonesia 6.56 

Sumber : Taufik dalam Suyanto(2002: 114) 

Dari tabel tersebut terlihat bahwa yang memiliki daya saing SDM tertinggi 

diraih oleh Negara Korea Selatan dengan nilai 3.09. Indonesia berada pada urutan 

ke-12 dengan nilai 6.56, di bawah Singapore dan Malaysia yang berada pada 

urutan ke-2 dan ke-7 dengan nilai 3.19 dan 4.41. 

Selain itu,  menurut Laporan  The World Economic Forum Swedia (2000) 

Indonesia memiliki daya saing yang rendah berada pada posisi ke-37 dari 57 

negara. Indonesia disebut sebagai follower technology bukan sebagai pemimpin. 

Dari data yang dihimpun Trends in Mathematic and Science Study (2004) siswa 

Indonesia berada pada peringkat ke-35 (Matematika) dan ke-37 (Sains) dari 44 
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negara. Keterampilan membaca siswa kelas IV SD  berada pada posisi paling 

rendah, Hongkong (75,5), Singapura (74,0), Thailand (65,1), Malaysia (52,6), 

Indonesia ( 51,7). Pada tahun 2007 UNESCO melaporkan bahwa Education 

DevelopmentIndex (EDI) Indonesia berada pada posisi ke-62 dari 129 negara, 

sedangkan Malaysia berada pada posisi ke-56 (Hestiana dalam 

www.suarakarya.online.com/news.html ). 

Kenyataan tersebut menuntut pemerintah untuk melakukan pembaharuan 

dalam sistem pendidikan. Sebenarnya antisipasi untuk mengejar ketertinggalan 

pendidikan dan SDM Indonesia di mata dunia, sudah diniatkan oleh  pemerintah 

dan tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, 

misi, dan strategi  pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional 

memiliki visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan 

berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang 

menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab 

tantangan zaman yang selalu berubah.  

Dengan visi tersebut,  pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut: 

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh 

pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; 

2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara 

utuh sejak usia dini  sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan 

masyarakat belajar; 

http://www.suarakarya.online.com/news.html
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3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk 

mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; 

4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan 

sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, 

pengalaman, sikap, nilai, berdasarkan standar nasional dan global; dan 

5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Pembaharuan sistem pendidikan memerlukan strategi tertentu. Strategi  

pembangunan pendidikan nasional dalam UU No. 20 Tahun 2003 meliputi: 

1. Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia; 

2. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi; 

3. Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis; 

4. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan; 

5. Peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan; 

6. Penyediaan sarana belajar yang mendidik; 

7. Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan 

berkeadilan; 

8. Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata; 

9. Pelaksanaan wajib belajar; 

10. Pelaksanaan otonomi  manajemen pendidikan; 

11. Pemberdayaan peran masyarakat; 

12. Pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat; 
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13. Pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional. 

Permasalahan utama pendidikan di Indonesia adalah rendahnya relevansi dan 

saya saing lulusan (Pramuniati, 2008). Oleh karena  itu, pemerintah melalui 

Direktorat Jenderal Manajemen pendidikan Dasar dan Menengah telah 

menetapkan tiga rencana strategis dalam jangka menengah, yaitu: 

1. Peningkatan akses dan pemerataan dalam rangka penuntasan wajib 

belajar pendidikan dasar; 

2. Peningkatan mutu, efisiensi, relevansi, dan peningkatan daya saing, dan 

3. Peningkatan manajemen, akuntabilitas, dan pencitraan publik. 

Dalam upaya peningkatan mutu, efisiensi, relevansi, dan peningkatan daya 

saing secara nasional dan sekaligus internasional pada jenjang pendidikan dasar 

dan menengah, dipandang pentingnya penyelenggaraan pendidikan bertaraf 

internasional, dengan catatan sebagai berikut. 

1. Pendidikan bertaraf internasional yang bermutu dan berkualitas; 

2. Pendidikan bertaraf internasional yang efisien adalah pendidikan yang 

menghasilkan standar mutu lulusan optimal (berstandar nasional dan 

internasional) dengan pembiayaan yang minimal; 

3. Pendidikan bertaraf internasional harus relevan, yaitu pendidikan harus 

disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, orang tua, masyarakat, 

kondisi lingkungan, kondisi seolah, dan kemampuan pemerintah 

daerahnya; 
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4. Pendidikan bertaraf internasional harus memiliki daya saing yang tinggi 

dalam hal hasil-hasil pendidikan (output dan outcomes), proses, dan input 

sekolah baik secara nasional maupun internasional. 

Sebenarnya sekolah-sekolah bertaraf internasional sudah muncul di 

Indonesia sejak tahun 1990-an. Melihat perkembangan ini Direktorat Jenderal 

Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah telah membuat kebijakan mengenai 

standar komponen-komponen input, proses dan output (Dharma, 2007). 

Direktorat  Tenaga Kependidikan telah mengidentifikasi sejumlah 

karakteristik sekolah bertaraf internasionaldi negara-negara maju untuk digunakan 

sebagai dasar dalam memetakan sekolah-sekolah di Indonesia yang sudah 

memenuhi kriteria sebagai standar nasional pendidikan (SNP),agar mampu 

mencapai kriteria sekolah yang memiliki kualitas berbasis internasional. Akan 

tetapi dalam implementasinya akan sangat dimungkinkan terjadi kesenjangan. 

Oleh karena itu dirasakan penting untuk merumuskan strategi implementasi dalam 

pencapaian standar kulitas atau mutu pendidikan yang mengarah pada kesiapan 

suatu sekolah dalam upayapengembangan menuju Sekolah Bertaraf Internasional 

(SBI). 

 Strategi tersebut dalam upaya merealisasikan  Undang-Undang No. 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 50 ayat 3 yang 

menyatakan bahwa “Pemerintah dan atau pemerintah daerah menyelenggarakan 

sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk 

dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional. Hal tersebut 
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dipertegas  oleh PP No. 19 Tahun 2005 pasal 61 Ayat 1 berupa keharusan bagi 

Pemerintah pusat bersama-sama dengan Pemda untuk  SBI sekurang-kurangnya 

satu satuan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan. Sejalan dengan itu, 

rencana pembangunan jangka panjang Departemen Pendidikan Nasional 2005-

2025 menargetkan paling tidak satu SD dan satu SMP serta satu SMA/SMK pada 

masing-masing Kabupaten/Kota akan menjadi sekolah berkeunggulan lokal pada 

tahun 2009. Selanjutnya salah satu kebijakan untuk peningkatan mutu, relevansi, 

dan daya saing bangsa dalam bidang pendidikan dilakukan melalui penguatan 

program pembangunan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) di setiap 

Kabupaten/kota melalui kerja sama yang konsisten antara pemerintah 

Kabupaten/Kota . 

         Melalui pemetaan terhadap input dan output tersebut pada tahun 2007  

ditetapkan beberapa sekolah (SD, SMP, SMA, SMK) di Indonesia untuk menjadi 

Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Hingga saat ini berdasarkan 

catatan Kemendiknas jumlah RSBI di Indonesia mencapai 1.110 sekolah terdiri 

dari 997 sekolah negeri dan 113 sekolah swasta. Dari jumlah tersebut jumlah SD 

RSBI sebanyak 195 sekolah, SMP RSBI sebanyak 299 sekolah, SMA RSBI 

sebanyak 321 sekolah, dan SMK RSBI sebanyak 295 sekolah. 

 Walaupun secara aspek yuridis formal kebijakan tentang RSBI tersebut 

telah dibatalkna oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada awal tahun 2013, namun 

pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD) menegaskan 

pembatalan status RSBI tidak akan menyurutkan semangat KEMDIKBUD untuk 

meningkatkan kualitas sekolah, dengan berbagai upaya menyiapkan sejumlah 
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kebijakan diantaranya hibah kompetisi sebagai solusi alternatif peningkatan 

kompetensi sekolah. Sekolah yang ditetapkan sebagai ex-RSBI masih akan 

mendapat pembinaan dari Direktorat dan diharapkan mutu pendidikan di sekolah 

ex RSBI dapat mencapai kualitas Sekolah Bertaraf Internasional. Sekolah yang 

sudah berubah menjadi SBI berarti merupakan sekolah yang sudah memenuhi 

Indikator Kinerja Kunci Tambahan (IKKT) sebagai ciri keinternasionalan. 

Karakteristik dan konsepsi SBI pada dasarnya adalah sekolah yang sudah 

melaksanakan delapan unsur Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang terdiri dari 

Standar isi, SKL, Standar Proses, Standar Tendik, Sarana Prasarana, Manajemen, 

Penilaian, dan Pembiayaan, sebagai pencapaian Indikator Kinerja Kunci Minimal 

(IKKM) ditambah dengan (x) sebagai Indikator Kinerja Kunci Tambahan (IKKT) 

yang dapat ditempuh dengan cara adaptasi yaitu pengayaan/perluasan unsur 

Standar Nasional Pendidikan (SNP) dengan mengacu pada standar pendidikan 

negara maju.  

 Sekolah yang sejak tahun 2007 ditetapkan menjadi RSBI harus mampu 

memenuhi IKKT tersebut sehingga diharapkan akan menjad sekolah yang 

memiliki mutu pendidikan yang sesuai dengan kriteria SBI. Hal ini berarti sekolah 

tersebut telah memenuhi IKKT untuk semua standar. 

 Namun, dalam perjalanannya, selama 5 tahun sekolah-sekolah ex-RSBI 

khususnya di Jawa Barat belum bisa memenuhi IKKT untuk semua  standar 

secara efektif. Hal ini dapat dilihat dari hasil monitoring evaluasi Direktorat 

Pembinaan SMP Kemendiknas Tahun 2012 terhadap SMP Negeri exRSBI yang 

ada di Jawa Barat. 
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Tabel 1. 2 
Pemenuhan IKKT Standar Isi RSBI Jawa Barat Tahun 2012 

 

Sumber : Direktorat Pembinaan SMP Kemendiknas Tahun 2012 

 

Tabel 1.3 
Pemenuhan IKKT Standar Proses RSBI Jawa Barat Tahun 2012 

Sumber : Direktorat Pembinaan SMP Kemendiknas Tahun 2012 

Tabel 1.4 
Pemenuhan IKKT Standar Tendik dan Kependidikan 

No NAMA SEKOLAH 

KINERJA DOKUMEN 

P
e

n
d

id
ik

  

K
e

p
a

la
 

S
e

k
o

la
h

 

T
e

n
a

g
a

 

A
d

m
in

is
tr

a
si

 

K
e

p
a

la
 

P
e

rp
u

st
a

k
a

a
n

 

T
e

n
a

g
a

 

La
b

o
ra

to
ri

u
m

 

P
e

n
d

id
ik

  

K
e

p
a

la
 

S
e

k
o

la
h

 

T
e

n
a

g
a

 

A
d

m
in

is
tr

a
si

 

K
e

p
a

la
 

P
e

rp
u

st
a

k
a

a
n

 

T
e

n
a

g
a

 

La
b

o
ra

to
ri

u
m

 

1 SMPN 1 Cimahi 34 37 10 14 15 3 4 3 4 3 

2 SMPN 1 Margahayu 
38 39 12 15 24 4 4 4 4 4 

3 SMPN 2 Cileunyi 
40 44 16 15 24 4 4 4 4 4 

4 SMPN 2 Sindang 
28 39 11 9 15 3 4 3 4 2 

5 SMPN 2 Ciamis 29 37 9 13 18 4 4 4 4 4 

Kondisi Ideal 40 40 16 16 24 4 4 4 4 4 

Sumber : Direktorat Pembinaan SMP Kemendiknas Tahun 2012 

 

NO. NAMA SEKOLAH 

Kinerja    Dokumen       

K
e

ra
n

g
k

a
 

d
a

sa
r 

k
u

ri
k

u
lu

m
 

S
tr

u
k

tu
r 

k
u

ri
k

u
lu

m
 

p
e

n
d

id
ik

a
n

 

B
e

b
a

n
 B

e
la

ja
r 

K
T

S
P

 

K
a

le
n

d
e

r 

P
e

n
d

id
ik

a
n

 

K
e

ra
n

g
k

a
 

d
a

sa
r 

k
u

ri
k

u
lu

m
 

S
tr

u
k

tu
r 

k
u

ri
k

u
lu

m
 

p
e

n
d

id
ik

a
n

 

B
e

b
a

n
 B

e
la

ja
r 

K
T

S
P

 

K
a

le
n

d
e

r 

P
e

n
d

id
ik

a
n

 

1 SMPN 1 Garut 4 36 9 17 4 4 4 4 4 4 

2 SMPN 2 Sindang 4 35 12 14 3 4 4 3 4 4 

3 SMPN 1 Cimahi 4 40 12 17 4 4 4 4 4 4 

4 SMPN 2 Depok 4 34 12 17 4 4 4 4 3 4 

5 SMPN 1 Bekasi 4 29 12 17 4 4 4 4 4 4 

Kondisi Ideal 4 40 12 20 4 4 4 4 4 4 

NO NAMA SEKOLAH 

KINERJA DOKUMEN 

P
e

re
n

ca
n

a
a

n
 

P
ro

se
s 

P
e

m
b

e
la

ja
ra

n
 

P
e

la
k

sa
n

a
a

n
 

P
ro

se
s 

P
e

m
b

e
la

ja
ra

n
 

P
e

n
il

a
ia

n
 H

a
si

l 

B
e

la
ja

r 

P
e

n
g

a
w

a
sa

n
 

P
ro

se
s 

P
e

m
b

e
la

ja
ra

n
 

P
e

re
n

ca
n

a
a

n
 

P
ro

se
s 

P
e

m
b

e
la

ja
ra

n
 

P
e

la
k

sa
n

a
a

n
 

P
ro

se
s 

P
e

m
b

e
la

ja
ra

n
 

P
e

n
il

a
ia

n
 H

a
si

l 

B
e

la
ja

r 

P
e

n
g

a
w

a
sa

n
 

P
ro

se
s 

P
e

m
b

e
la

ja
ra

n
 

1 SMPN 1 Garut 50 14 7 15 4 4 4 4 

2 SMPN 1 Cimahi 52 16 8 16 4 4 4 4 

3 SMPN 1 Margahayu 48 16 8 16 4 4 4 4 

4 SMPN 2 Cileunyi 42 16 8 15 4 4 4 4 

5 SMPN 2 Sindang 46 14 7 12 3 3 3 3 

Kondisi Ideal 52 16 8 16 4 4 4 4 
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Tabel 1.5 
Pemenuhan IKKT Standar Kompetensi Lulusan RSBI Jawa Barat Tahun 2012 

No 

 

 

 

 

 

Nama 

Sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

K i n e r j a 

K
e

m
a

m
p

u
a

n
 

b
e

rp
ik

ir
 

lo
g

is
, 

k
ri

ti
s,

 

k
re

a
ti

f,
 

d
a

n
 

in
o

v
a

ti
f 

se
rt

a
 

e
n

tr
e

p
re

n
e

u
rs

h
ip

: 

K
e

m
a

m
p

u
a

n
 

m
e

m
p

e
rd

a
la

m
, 

m
e

m
p

e
rk

a
y
a

, 
d

a
n

 
m

e
m

p
e

rl
u

a
s 

p
e

n
g

e
ta

h
u

a
n

 d
a

n
 p

e
m

a
h

a
m

a
n

: 

P
e

n
g

a
la

m
a

n
 

b
e

la
ja

r 
u

n
tu

k
 

b
e

rp
a

rt
is

ip
a

si
 

d
a

la
m

 
p

e
n

e
g

a
k
a

n
 

a
tu

ra
n

-a
tu

ra
n

 
so

si
a

l 
se

rt
a

 

b
e

rp
a

rt
is

ip
a

si
: 

P
e

n
g

a
la

m
a

n
 

b
e

la
ja

r 
y
a

n
g

 
m

a
m

p
u

 

m
e

n
u

m
b

u
h

k
a

n
 

si
k
a

p
 

k
o

m
p

e
ti

ti
f 

d
a

n
 

sp
o

rt
if

: 

P
e

n
g

a
la

m
a

n
 

b
e

la
ja

r 
y
a

n
g

 
d

a
p

a
t 

m
e

li
b

a
tk

a
n

 p
a

rt
is

ip
a

si
 s

is
w

a
: 

P
e

n
g

a
la

m
a

n
 

b
e

la
ja

r 
u

n
tu

k
 

m
e

m
b

e
n

tu
k
 k

a
ra

k
te

r 
si

sw
a

: 

P
e

n
g

a
la

m
a

n
 b

e
la

ja
r 

m
e

la
lu

i 
k
e

lo
m

p
o

k
 

m
a

ta
 p

e
la

ja
ra

n
: 

P
e

n
g

a
la

m
a

n
 b

e
la

ja
r 

u
n

tu
k
 m

e
n

g
h

a
rg

a
i 

k
e

b
e

ra
g

a
m

a
n

: 

P
e

n
g

a
la

m
a

n
 

d
a

la
m

 
m

e
n

g
h

a
si

lk
a

n
 

k
a

ry
a

 k
re

a
ti

f 
d

a
n

 i
n

o
v
a

ti
f:

 

P
e

n
g

a
la

m
a

n
 

k
e

tr
a

m
p

il
a

n
 

d
a

n
 

p
e

n
g

e
ta

h
u

a
n

: 

P
e

n
g

a
la

m
a

n
 

b
e

la
ja

r 
b

id
a

n
g

 

k
e

tr
a

m
p

il
a

n
 m

e
m

b
u

a
t 

k
a

ry
a

: 

P
e

n
g

a
la

m
a

n
 

b
e

la
ja

r 
d

a
la

m
 

m
e

n
g

e
m

b
a

n
g

k
a

n
 I

P
T

E
K

: 

P
e

n
g

a
la

m
a

n
 

b
e

la
ja

r 
m

a
m

p
u

 

m
e

n
g

u
a

sa
i 
p

e
n

g
e

ta
h

u
a

n
: 

1 
SMPN 2 

Sindang 
15 2 2 4 4 4 4 4 4 2 1 4 4 

2 SMPN Ciamis 15 2 3 4 2 3 4 2 3 3 4 4 4 

3 SMPN Bekasi 14 2 1 2 1 1 3 1 2 1 1 2 3 

4 
SMPN 2 

Depok 
20 2 2 4 1 4 4 1 3 2 4 4 3 

5 
SMPN 5 

Bandung 
20 3 3 4 2 4 4 3 2 4 4 4 4 

Kondisi Ideal 20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Sumber : Direktorat Pembinaan SMP Kemendiknas Tahun 2012 

 

 Berdasarkan tabel-tabel tersebut terlihat bahwa  SMP Negeri ex-RSBI di 

Jawa Barat angkatan 2007 pada tahun 2012 (tahun ke-5) masih belum memenuhi 

IKKT standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, serta standar tenaga 

pendidik dan kependidikan 

 Belum terpenuhinya IKKT  bagi SMP ex-RSBI di Jawa Barat menurut 

asumsi penulis dikarenakan manajemen yang dilakukan di sekolah tersebut belum 

efektif. Oleh karena itu perlu diterapkan manajemen perubahan (change 

management) sebagai upaya pemenuhan IKKT sehingga SMP ex-RSBI dapat 

segera bertransformasi menjadi SBI.Berdasarkan uraian tersebut penulis merasa 

perlu untuk mengangkat permasalahan yang berhubungan dengan manajemen 

perubahan dalam proses transformasi ex-RSBI menuju Sekolah yang memiliki 

mutu pendidikan setingkat SBI dalam sebuah penelitian, sehingga  penelitian ini 
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berjudul “Strategi Implementasi Pencapaian Strandar Mutu Pendidikan 

Pada SMP Negeri ex-RSBI Di Jawa Barat”.   

1.2 Fokus Penelitian 

Pemenuhan IKKT atau sebagai indikator Sekolah Berstandar Internasional 

(SBI)  harus dilaksanakan pada semua Standar Nasional Pendidikan, yaitu Standar 

Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Tenaga Pendidik dan 

Kependidikan, Standar Sarana Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Penilaian, 

dan standar Pembiayaan.Namun, pada penelitian ini difokuskan pada Strategi 

Implementasi Pencapaian Strandar Mutu Pendidikan melalui Indikator Kinerja 

Kunci Tambahan (IKKT) sebagai ciri keinternasionalan, yang terdiri dari Standar 

Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan (SKL), dan Standar Tenaga 

Pendidik dan Kependidikanpada SMP Negeri ex RSBI di Jawa Barat dengan 

pendekatan penerapan change management. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan konteks dan fokus penelitian, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah: 

1. Faktor apa yang menyebabkan belum terpenuhinya IKKT Standar Isi, Standar 

Proses, SKL, dan Standar tenaga Pendidik dan Kependidikan padaSMP 

Negeri ex-RSBI di Jawa Barat. 

2. Strategi apa yang  digunakan untuk memenuhi IKKT Standar Isi, Standar 

Proses, SKL, dan Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikanpada SMP  

Negeri ex-RSBI di Jawa Barat. 
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3. Bagaimana penerapan change management dalam memenuhi  IKKT Standar 

Isi, Standar Proses, SKL, dan Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

pada SMP  Negeri ex-RSBI di Jawa Barat. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui faktor  yang menyebabkan belum terpenuhinya IKKT Standar 

Isi, Standar Proses, SKL, dan Standar tenaga Pendidik dan Kependidikan 

pada SMP  Negeri ex-RSBI di Jawa Barat. 

2. Mengetahui strategi  yang  digunakan untuk memenuhi IKKT Standar Isi, 

Standar Proses, SKL, dan Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada 

SMP  Negeri ex-RSBI di Jawa Barat. 

3.  Menganalisis  penerapan change management dalam memenuhi  IKKT 

Standar Isi, Standar Proses, SKL, dan Standar Tenaga Pendidik dan 

Kependidikan  pada SMP  Negeri ex-RSBI di Jawa Barat. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penerlitian ini diharapkan memberikan manfaat secara praktis dan 

secara akademik atau pengembangan keilmuan. 

1.4.1 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian mengenai penerapan change management dalam 

transformasi SMP Negeri ex-RSBI menuju standar mutu pendidikan sekelas 

Sekolah BertarafInternasional (SBI) ini diharapkan memberi gambaran kepada 

para para pemangku kepentingan (stakeholder), seperti kepala sekolah SMP 
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Negeri ex-RSBI, Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten dan provinsi Jawa Barat 

maupun pihak KEMENDIKBUD tentang pemenuhan IKKT di sekolah SMP ex-

RSBI di Jawa Barat serta strategi untuk mencapai pemenuhan IKKT tersebut. 

Selain itu penelitian iniakan memberi alternatif dengan menerapkanchange 

mangement  dalam rangka memenuhi IKKT yang sesuai dengan tuntutan kriteria  

SBIuntuk SMP Negeri ex-RSBI di Jawa Barat. 

1.4.2. Manfaat Akademik 

Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat bagi 

pengembangan keilmuan terutama dalam hal penerapan manajemen perubahan. 

Melalui penelitian ini akan membuktikan bahwa manajemen perubahan dapat 

diterapkan bukan hanya untuk organisasi bisnis, tetapi juga dalam organisasi 

pendidikan. 
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BAB II 

PERSPEKTIF TEORETIS DAN KAJIAN PUSTAKA 

 

 

2.1.Manajemen Sumber Daya Manusia dan Organisasi 

 Manusia adalah makhluk yang unik karena dalam kehidupannya dibekali 

dengan hakikat kemanusiaan yang meliputi hakikat individulitas, sosialitas, dan 

moralitas. Melalui ketiga hakikat inilah terbentuk organisasi. Di dalam organisasi 

ini manusia berusaha mengaktualisasikan ketiga hakikat kemanusiaan tersebut 

(Nawawi, 2008:3-5). 

 Organisasi sendiri didefinisikan oleh beberapa ahli. Stoner mengatakan 

bahwa organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan orang di bawah 

pengarahan atasan mengejar tujuan bersama. Hal senada disampaikan oleh James 

D. Mooney, organisasi merupakan bentuk perserikatan manusia untuk mencapai 

tujuan bersama. Menurut Stephen P. Robbins, organisasi adalah kesatuan (entity) 

sosial yang dikoordinasikan secara sadar, yang bekerja atas dasar yang relatif 

terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan (Wikipedia 

Indonesia). 

 Namun, Nawawi (2008) memberi batasan sedikit berbeda tentang 

organisasi. Secara statis organisasi diartikan sebagai wadah berhimpun sejumlah 

manusia karena memiliki kepentingan yang sama. Secara dinamis organisasi dapat 

diartikan sebagai proses kerjasama sejumlah manusia (dua orang atau lebih) untuk 

mencapai tujuan bersama. 
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 Semua pendapat tentang organisasi mengarah pada aspek manusia. Oleh 

karena itu Rachmawati (2007) mengemukakan bahwa sumber daya manusia 

merupakan kunci sukses sebuah organisasi. Alasannya adalah sumber daya 

manusia memengaruhi efisiensi dan efektivitas organisasi dan merupakan 

pengeluaran utama organisasi dalam menjalankan bisnis. 

 Karena sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan organisasi, 

maka pengelolaan sumber daya manusia yang baik akan mendorong organisasi ke 

arah pencapaian tujuan. Untuk itulah manajemen sumber daya manusia memiliki 

peranan yang sangat penting (Sofyandi, 2008:2). 

 Beberapa ahli memandang manajemen sumber daya manusia dari  aspek 

yang berbeda-beda. Rachmawati  (2007) memandang manajemen sumber daya 

manusia berhubungan dengan sistem rancangan formal organisasi untuk 

menentukan efektivitas dan efisiensi untuk mewujudkan sasaran organisasi. 

Nawawi (2008) memandang manajemen sumber daya manusia dari proses 

mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi agar potensi 

fisik dan psikisnya berfungsi maksimal bagi pencapaian tujuan organisasi. 

Sofyandi (2008) mengemukakan bahwa manajemen sumber daya manusia 

meliputi usaha/aktivitas suatu organisasi dalam mengelola sumber daya manusia 

yang dimilikinya. 

 Berikut ini beberapa definisi atau pandangan lain tentang manajemen 

sumber daya manusia. 

 John B. Minner dan Donald P. Crane dalam Rachmawati 2007: 
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“Human resources management is the process of developing applying 
and evaluated policies, procedures, methodes, and programs relating to 
the individual in the organization”. 

 

T. Hani  Handoko (1996:6): 

 “ Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan 
pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, 
pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai 
tujuan individu, organisasi, dan masyarakat”. 
 

George T. Milkovich dan John W. Boudreau dalam Sofyandi (2008: 5): 

“ Human resource management is a series of integrated decision that from 
the employment relationship: their quality directly contributes to ability of 
the organization and the employees ti achieve their objectives”. 
 

Dari beberapa definisi tersebut ternyata ada keterkaitan antara organisasi 

dan manajemen sumber daya manusia. Organisasi memerlukan sumber daya 

manusia, dan manajemen sumber daya manusia dirancang untuk membantu 

tercapainya tujuan organisasi. 

 

2.2. Perilaku Organisasi 

 Robbins (2009: 6) menyatakan bahwa onrganisasi terdiri dari individu-

individu. Manajemen bertugas untuk mengarahkan dan mengoordinasi individu-

individu tersebut. Hal tersebut merupakan fungsi kepemimpinan (leading). Fungsi 

manajer dalam kepemimpinan ini meliputi memotivasi karyawan, mengatur 

aktivitas individu lain, memilih saluran komunikasi yang efektif, dan 

menyelesaikan konflik di antara anggotanya . 
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Selanjutnya Robbins (2009) megemukakan selain fungsi kepemimpinan, 

manajer juga memiliki fungsi pengorganisasian (organizing). Fungsi tersebut 

meliputi penentuan tugas yang harus dikerjakan, siapa yang mengerjakan tugas 

tersebut, bagaimana tugas tersebut dikelompokkan, siapa melapor kepada siapa, 

dan di mana keputusan dibuat. 

 Manajemen sumber daya manusia seperti dikupas pada pembahasan 

sebelumnya adalah proses pengelolaan manusia dalam organisasi. Peran ini jelas 

merupakan peran manajer. Robbins (2009) menyebut hal ini sebagai aktivitas 

manajemen sumber daya manusia, keahlian personal, fungsi kepemimpinan, atau 

peran antarpersonal. 

 Menurut Robbins (2009) istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan 

peran tersebut adalah Perilaku Organisasi (organizational behavior). Perilaku 

organisasi menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh tentang individu, 

kelompok, dan pengaruh dari struktur terhadap perilaku untuk membuat 

organisasi bekerja secara lebih efektif. Perilaku organisasi mencakup topikinti dari 

motivasi, perilaku dan kekuatan memimpin, komunikasi antarpersonal, struktur 

dan proses kelompok, pembelajaran, persepsi dan pengembangan sikap, proses 

perubahan, konflik, rancangan kerja, dan stres kerja. 

 

2.3. Transformasi Organisasi 

Semua organisasi menghadapi lingkungan yang dinamis dan berubah. 

Lingkungan eksternal organisasi cenderung merupakan kekuatan yang mendorong 

terjadinya perubahan (Wibowo, 2008: 73). 
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 Menurut Hussey dalam Wibowo (2008) terdapat enam faktor yang 

menjadi pendorong perubahan yaitu (1) perubahan teknologi yang terus 

meningkat, (2) persaingan semakin intensif dan menjadi lebih global, (3) 

pelanggan semakin banyak tuntutan, (4) profil demografis negara berubah, (5) 

privatisasi bisnis milik masyarakat berlanjut, dan (6) pemegang saham meminta 

lebih banyak nilai. 

 Kreitner dan Kinicki dalam Wibowo (2008) mengungkapkan hanya dua 

faktor yang memengaruhi perubahan yaitu external force (kekuatan eksternal) 

yang berasal dari luar organisasi dan internal forces (kekuatan internal) yang 

bersumber dari dalam organisasi. Kekuatan eksternal meliputi karakteristik 

demografis, kemajuan teknologi, perubahan pasar, dan tekanan sosial politik. 

Sedangkan kekuatan internal meliputi problem atau prospek SDM, perilaku atau 

keputusan manajerial. 

 Kekuatan di belakang kebutuhan akan perubahan dapat dilihat dari segi 

aktivitas. Hal  ini diutarakan oleh Greenberg dan Baron dalam (Wibowo, 2008) 

yang memisahkan antara perubahan terencana dan perubahan tidak terencana. 

Perubahan terencana merupakan aktivitas yang diarahkan dalam sifat dan 

desainnya untuk memenuhi beberapa tujuan organisasi. Perubahan tidak terencana 

merupakan pergeseran aktivitas organisasi karena adanya kekuatan eksternal di 

luar kontrol organisasi. Perubahan terencana meliputi perubahan dalam produk 

dan jasa,  perubahan dalam ukuran dan struktur organisasi, perubahan dalam 

sistem organisasi, dan introduksi teknologi baru. Perubahan tidak terencana 

meliputi pergeseran demografis pekerja, kesenjangan kinerja, peraturan 
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pemerintah, kompetensi global, perubahan kondisi ekonomi, dan kemajuan dalam 

teknologi. 

 Robbins dalam Winardi (2004: 6) mengemukakan ada enam kekuatan 

yang bekerja sebagai stimulan bagi perubahan, yaitu (1) sifat angkatan kerja yang 

berubah, (2) teknologi, (3) kejutan-kejutan ekonomi, (4) tren sosial yang berubah, 

(5) politik dunia, dan (6) sifat persaingan yang berubah. 

 Beberapa ahli mengemukakan pengertian mengenai perubahan. Robbins 

(2009) mengatakan perubahan adalah membuat sesuatu menjadi berbeda. Menurut 

Potts dan LaMarsh dalam Wibowo (2008; 91) memandang perubahan merupakan 

pergeseran dari keadaan sekarang suatu organisasi menuju pada keadaan yang 

diinginkan di masa depan . 

 Setiap organisasi menghadapi pilihan antara berubah atau mati tertekan 

oleh kekuatan perubahan (Wibowo, 2008: 74). Oleh karena itu, Vibriwati (2003) 

mengemukakan perubahan lingkungan yang cepat menuntut organisasi 

mengambil langkah strategis agar terus berkembang. Langkah strategis tersebut 

salah satunya adalah dengan melakukan transformasi organisasi dan mengubah 

peran SDM.  

 Selanjutnya Vibriwati (2003) menjelaskan bahwa transformasi merupakan 

perluasan disiplin ilmu perkembangan organisasi untuk menciptakan perubahan 

besar dalam struktur organisasi, proses, budaya, dan orientasi. Transformasi 

organisasi muncul karena target oraganisasi yang meliputi kepercayaan organisasi  

serta tujuan dan misi organisasi yang sifatnya lebih dalam dan fundamental . 
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 Menurut Levy dan Merry dalam Vibriwati (2003), transformasi organisasi 

adalah perubahan di banyak dimensi dan level. Perubahan ini bersifat kualitatif, 

tidak kontinyu dan radikal sehingga akan melibatkan suatu pergeseran paradigma. 

 Sedangkan Ulrich dalam Vibriwati (2003) menyoroti transformasi 

organisasi sebagai upaya untuk mengubah kesan yang fundamental dari bisnis 

dilihat dari pelanggan dan karyawan. Menurutnya transformasi dikatakan berhasil 

apabila pelanggan dan karyawan mengubah kesan secara fundamental. 

 Handoko (1996) berpendapat pada dasarnya semua perubahan yang 

dilakukan mengarah pada efektivitas organisasi dan proses pengelolaan perubahan 

harus mencakup dua gagasan dasar yaitu (1) redistribusi kekuasaan dalam struktur 

organisasi dan (2) redistribusi ini dihasilkan dari proses perubahan yang bersifat 

pengembangan . Berdasarkan teori tersebut Darsono (2002) menyimpulkan bahwa 

transformasi organisasional adalah perubahan-perubahan organisasional yang 

disebabkan oleh kekuatan-kekuatan internal dan eksternal, sifatnya radikal atau 

evolusioner. 

 Namun, Ross Perot seperti dikutip oleh Walker dalam Darsono (2002) 

menyatakan: “slow, gradual, evolutionary change is the same as none at all.” 

Perubahan yang lambat, bertahap, dan evolusioner dipandang tidak bisa 

mengakomodasi perubahan lingkungan yang cepat. 

 Kalau perubahan bersifat evolusioner tidak mampu mengakomodasi 

perubahan lingkungan yang cepat bukan berarti perubahan yang bersifat radikal 

tidak bermasalah. Abrahamson dalam Darsono (2002)  mengungkapkan bahwa 
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perubahan yang bersifat radikal dalam transformasi organisasi memunculkan 

tantangan berat. Organisasi yang melakukan transformasi tentu menimbulkan 

masalah atau dampak bagi anggotanya. Perubahan tidak selalu diterima oleh 

anggota organisasi. Oleh karena itu, agar perubahan yang dilakukan dapat berhasil 

dan tidak menimbulkan dampak yang menyakitkan bagi anggota organisasi, 

organisasi tidak boleh melakukan perubahan secara terus-menerus, organisasi 

harus mengetahui kapan saat yang tepat untuk melakukan perubahan. Perubahan  

besar dan perubahan kecil harus dilakukan pada interval waktu yang tepat. Hal ini 

disebut dengan dynamic stability. 

 Transformasi organisasi yang dilakukan tidak selalu sukses. Hal ini 

dimungkinkan karena terjadi penolakan terhadap perubahan. Transformasi 

organisasional yang dilakukan dengan reengineering misalnya memiliki risiko 

untuk gagal karena resistensi perubahan oleh status quo (Yeung dan Brockbank 

dalam Darsono (2002). 

 Dengan demikian faktor kunci kesuksesan transformasi organisasional 

terletak pada bagaimana organisasi dapat mengantisipasi dan memperkecil 

terjadinya resistensi terhadap perubahan. 

 Beberapa ciri dalam proses transformasi organisasi menurut Lancourt dan 

Savage dalam Vibriwati (2003), yaitu: 

a. Berfokus pada pelanggan dengan cara melihat tujuan dan melakukan 

perubahan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Fokus utama adalah 

kepuasan pelanggan. 
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b. Pembentukan tim sesuai dengan kompetensinya. Pembagian tugas sesuai 

dengan bidang garapan. 

c. Kepemimpinan dan berbagi nilai. Fungsi kepemimpinan dibagi pada setiap 

orang. 

d. Perubahan dalam bahasa, misalnya pekerja diubah menjadi anggota, 

supervisor diubah menjadi koordinator, manajer diubah menjadi pelatih, 

kelompok diubah menjadi rekan kerja. 

Manajemen sumber daya manusia (MSDM) harus menjadi penggerak 

perubahan  karena MSDM mempunyai peran strategis dalam menyususn struktur 

organisasi, strategi staffing, program pelatihan, dan membangun budaya 

organisasi. Tiga alasan yang menyebabkan MSDM harus menjadi pelopor dalam 

perubahan organisasi, yaitu 1) persaingan yang makin intensif  menuntut 

organisasi untuk menurunkan biaya, 2) persaingan yang makin intensif menuntut 

organisasi untuk memberikan pelayanan yang lebih tinggi, dan 3) praktik 

manajemen tradisional yang cenderung birokratis harus diubah untuk mendukung 

kesuksesan transformasi organisasional (Darsono, 2002). 

Peran baru SDM dalam transformasi menurut Lancourt danSavage dalam 

Vibriwati (2003) adalah: 

a. Tanggung jawab fungsional telah bergeser ke lini. Fungsi peninjauan  

kembali dalan pelatihan digeser ke manajer lini dan karyawan. 

b. SDM sebagai rekan kerja bertanggung jawab menetapkan kompetensi  

yang dibutuhkan untuk mendorong integrasi organisasi. 

c. Berfokus pada pengembangan karir dan kompetensi/ keahlian. Hal ini  
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berhubungan dengan kinerja dan kompensasi. 

d. Organisasi yang lebih egalitarian, sehingga SDM dapat menciptakan  

suasana yang kondusif (tidak ada kasta) 

Menurut Ulrich dalam Vibriwati (2003) ada empat peran utama SDM: 

a. Manajemen strategis SDM atau profesional SDM 

b. Manajemen infrastruktur 

c. Kontribusi pekerja 

d. Manajemen transformasi dan perubahan. Peran ini merupakan  agen change 

(agen perubahan) 

Keempat peran tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut. 

Tabel2.1 
Peran Baru SDM 

Peran Hasil Image Visual Aktivitas 

1. Manajemen strategis 

SDM 

Penentuan Strategi Partner 

strategi 

Menyatukan SDM dan 

strategi bisnis: 

Diagnosis 

organisasional 

2. Manajemen 

Infrastruktur  

Membangun 

infrastruktur yang 

efisien 

Ahli 

administrasi 

Rekayasa ulang proses 

organisasi: layanan 

bersama 

3. Manajemen 

kontribusi karyawan 

Meningkatnya 

komitmen dan 

kompetensi 

karyawan 

Karyawan 

yang juara 

Mendengar, 

merespon, dan 

menemukan cara: 

menyediakan sumber 

bagi karyawan 

4. Manajemen 

transformasi dan 

perubahan 

Menciptakan 

sebuah organisasi 

yang diperbarui 

Agen 

perubahan 

Mengelola 

transformasi dan 

perubahan: 

meyakinkan kapasitas 

perubahan 
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2.4.  Resistensi Terhadap Perubahan 

Resistensi menurut Zaltman and Duncan dalam Darsono (2002) “any 

conduct that serves to maintain the status quo in the face of pressure to alter the 

status quo”. Sedangkan menurut Kritner dan Kinicki dalam Gunawan (2010) 

resistensi terhadap perubahan merupakan suatu reaksi emosional atau tingkah laku 

yang muncul sebagai respon terhadap munculnya ancaman baik nyata atau 

imajiner bila terjadi pada perubahan rutin. 

 Ada beberapa teori yang menyatakan faktor penyebab penolakan terhadap 

perubahan menurut T. Hani Handoko (1996): 

a. Orang mungkin menyangkal bahwa perubahan sedang terjadi. Bila ini 
terjadi organisasi kemungkinan akan terus kehilangan efektivitasnya. 

b. Orang mungkin mengabaikan perubahan. Manajer mungkin menangguhkan 
keputusan-keputusan dengan harapan bahwa masalah yang terjadi akan 
hilang dengan sendirinya. 

c. Orang mungkin menolak perubahan. Karena berbagai alasan manajer dan 
karyawan mungkin menentang perubahan. 

d. Orang mungkin menerima perubahan dan menyesuaikan diri dengan 
perubahan tersebut. 

e. Orang juga mungkin mengantisipasi perubahan dan merencanakannya. 

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Yeung dan Brockbank dalam 

Darsono (2002) ditemukan beberapa alasan yang menyebabkan kegagalan 

reengineering (reengineering merupakan salah satu pendekatan dalam 

transformasi organisasional), salah satunya adalah an endemic fear of change. 

Oleh karena itu dari kelima faktor tersebut  penyebab paling relevan dalam 

konteks resistensi terhadap transformasi organisasional adalah orang mungkin 

menyangkal bahwa perubahan sedang terjadi dan orang menolak dan takut 

terhadap perubahan. 
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Beberapa penelitian dan pendapat berikut dapat membantu memahami 

alasan ketakutan seseorang terhadap perubahan (Licen Indahwati Darsono, 2002): 

a. Kirkman and Shapiro menyataka bahwa salah satu faktor yang 

menyebabkan resistensi terhadap Globalized SMWT adalah budaya yang 

dibawa karyawan masuk ke dalam organisasi. 

b. Wellins and Rick berpendapat usaha-usaha reengineering sering gagal 

diimplementasikan karena organisasi terlalu fokus pada proses dan 

pekerjaan dan mengabaikan faktor manusia yang terlibat dalam proses 

tersebut. 

c. Pernyataan senada dikemukakan oleh Yeung and Brockbank bahwa 

perubahan radikal dalam proses reengineering mempunyai risiko ditolak 

oleh status quo saat ini. Oleh karena itu proses SDM harus di-reengineering 

agar dapat mendukung perubahan budaya organisasi. 

Gambar 2.1  berikut menggambarkan alur berpikir timbulnya resistensi 

terhadap transformasi organisasional (Darsono, 2002) 

Budaya dan nilai 

individual

Perubahan 

Lingkungan

RESISTENSI

Transformasi 

Organisasional

Resistensi 

terhadap bentuk 

organisasi baru

Muncul bentuk-

bentuk organisasi 

baru

ORGANISASI

Budaya 

Organisasi

Driver

Gambar 2.1 
Resistensi Terhadap Transformasi 
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Menurut gambar tersebut organisasi memiliki budaya organisasi yang 

dibawa oleh anggotanya juga  yangdatang dari perubahan lingkungan. Pada saat 

organisasi tersebut akan melakukan transformasi organisasional budaya organisasi 

tersebut  menyebabkan anggotanya untuk melakukan penolakan  atau resistensi 

terhadap transformasi tersebut. 

Peter Scholtes yang dikutip oleh Stettner dalam Wibowo (2008) 

mengungkapkan bahwa pada dasarnya karyawan tidak menolak perubahan akan 

tetapi mereka menolak untuk diubah. 

Terdapat empat kelompok sebagai bentuk resistensi terhadap perubahan  

menurut Judson dalam Gunawan (2010), yaitu: 

a. Resistensi aktif (sabotase, memperlambat kerja) 

b. Resistensi pasif (bekerja sedikit mungkin, tidak ingin mempelajari tugas 

baru 

c. Reaksi yang tidak dapat dibedakan (bekerja karena perintah) 

d. Penerimaan (mau bekerja sama) 

Sumber-sumber resistensi terhadap perubahan berasal dari individual dan 

organisasional (Robbins, 2008).  

Berikut ini disajikan  pendapat beberapa  pakar tentang adanya resistensi 

terhadap perubahan baik yang bersumber dari individu maupun dari organisasi 

(Wibowo, 2008) 

1. Resistensi Perubahan Greenberg dan Baron 

Menurut Greenberg dan Baron terdapat lima faktor yang menjadi hambatan 

atau resistensi individual untuk perubahan, yaitu: 
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a. Economic insecurity (Ketidaknyamanan Ekonomis) 

Setiap perubahan berpotensi bagi seseorang untuk kehilangan pekerjaan 

atau penurunan penghasilan. Hal ini yang menyebabkan para karyawan 

tidak nyaman secara ekonomi. 

b. Fear the Unknown (Ketakutan atas hal yang tidak diketahui) 

Suatu perubahan merupakan gangguan atas pola kerja yang sudah mapan. 

Karyawan takut menghadapi konsekuensi dari perubahan yang wujudnya 

belum jelas. 

c. Threats to Sosial Relationships (Ancaman terhadap hubungan sosial) 

Perubahan organisasi sering mengancam integritas persahabatan 

kelompok. Karyawan merasa khawatir perubahan akan merusak tatanan 

hubungan sosial yang sudah terjalin. 

d. Habits (Kebiasaan) 

Perubahan dalam cara mengerjakan pekerjaan sering berakibat pada 

keharusan untuk mengubah kebiasaan. Mengubah kebiasaan dirasakan 

sebagai ketidaknyamanan. 

e. Failure to recognize Need for Change (Kegagalan mengenai kebutuhan 

untuk berubah) 

Sering orang tidak memahami arti pentingnya perubahan disebabkan oleh 

kepentingannya. Setiap kepentingan yang mereka miliki akan melebihi 

keinginannya untuk menerima perubahan. 

 Jika digambarkan, hambatan perubahan  individual menurut Greenberg 

dan Baron adalah sebagai berikut. 
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Gambar 2.2  
 Hambatan Perubahan Individual Greenberg dan Baron 
  

Selain hambatan individual, Greenberg dan Baron mengemukakan adanya 

empat hambatan bagi perubahan organisasional, yaitu: 

a. Struktural Inertia (Kelembaman struktural) 

Kekuatan organisasional bertindak pada pekerja, mendorong mereka 

mewujudkan pekerjaannya dalam cara tertentu (misalnya pelatihan, sistem 

penghargaan) sehingga mereka resisten terhadap perubahan. 

b. Work Group Inertia (Kelembaman kelompok kerja) 

Kelembaman untuk mewujudkan pekerjaan dengan cara khusus tidak 

hanya berasal dari pekerjaan mereka sendiri tetapi datang juga dari 

kelompok sosial tempat mereka bekerja. Kelompok sosial tersebut dapat 

memengaruhi kelompok kerja dalam organisasi. 

c. Threats to Existing Balance of Power (Tantangan terhadap keseimbangan 

kekuatan yang ada) 
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Jika perubahan dilakukan dengan penghargaan kepada mereka yang 

bertanggung jawab, pergeseran dalam keseimbangan kekuatan antara 

individu dan sub unit organisasi mungkin terjadi. Unit yang sekarang 

mengontrol sumber daya, memiliki keahlian mungkin takut kehilangan 

posisinya. 

d. Previously Unsuccessful Change Effort (Usaha perubahan sebelumnya 

tidak berhasil) 

Kelompok atau organisasi yang pernah tidak berhasil memperkenalkan 

perubahan di masa lalu mungkin berhati-hati menerima usaha lebih lanjut 

untuk memperkenalkan perubahan ke dalam sistem. 

 Jika digambarkan maka hambatan perubahan  organisasional menurut 

Greenberg dan Baron adalah sebagai berikut. 
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Gambar 2.3. 
Hambatan Perubahan Organisasional Greenberg dan Baron 
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2. Resistensi Perubahan Robbins 

Robbins (2008: 344) berpendapat bahwa sumber resistensi terhadap 

perubahan dikelompokkan menurut sumber-sumber individual dan organisasional. 

Resistensi individual meliputi: 

a. Kebiasaan  

Untuk menghadapi kompleksnya kehidupan kita menggunakan kebiasaan 

yang sudah terprogram. Perubahan akan mengancam kebiasaan ini. 

b. Rasa Aman 

Orang yang memiliki kebutuhan akan rasa aman yang besar cenderung 

menolak perubahan karena akan mengancam rasa aman mereka 

c. Faktor-Faktor Ekonomi 

Perubahan akan menimbulkan keengganan apabila akan berpengaruh pada 

penurunan pendapatan. 

d. Takut pada hal yang belum diketahui 

Perubahan tak ubahnya seperti ambiguitas dan ketidakpastian mengenai 

hal-hal yang belum diketahui. 

e.  Pemrosesan informasi yang selektif 

Individu membentuk dunianya melalui persepsinya. Sekali dibangun 

kemapanan, akan menentang perubahan. 

 Jika digambarkan, maka resistensi individual menurut Robbins adalah 

sebagai berikut. 
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Gambar 2.4.  
Sumber Resistensi  Individual Robbins 

 

Sumber resistensi yang kedua adalah sumber organisasional meliputi: 

a. Inersia Struktural 

Organisasi memiliki mekanisme tertentu untuk menciptakan stabilitas. 

Saat organisasi melakukan perubahan, inersia struktural bertindak 

sebagai penyeimbang yang mencoba mempertahankan stabilitas. 

b. Fokus perubahan yang terbatas 

Organisasi terbangun dari sejumlah subsistem yang saling bergantung. 

Stu subsistem tidak bisa diubah tanpa memengaruhi yang lainnya. 

c. Inersia Kelompok 

Bila individu ingin mengubah perilakunya maka norma kelompok 

dapat menjadi hambatan. Pada dasarnya suatu kelompok dapat 

memiliki kekuasaan tertentu yang dapat hilang bila terjadi perubahan. 
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d. Ancaman terhadap keahlian 

Perubahan dalam pola-pola organisasional bisamengancam kedudukan 

istimewa suatu kelompok ahli tertentu. 

e. Ancaman terhadap relasi kekuasaan yang sudah ada 

Setiap redistribusi wewenang pengambilan keputusan dapat 

mengancam kedudukan istimewa suatu kelompok ahli tertentu. 

f. Ancaman terhadap pengalokasian sumber daya yang sudah mapan 

Kelompok-kelompok dalam organisasi yang mengendalikan sumber 

daya dalam proporsi yang besar sering memandang perubahan sebagai 

suatu ancaman. 

 Jika digambarkan, maka sumber resistensi organisasional menurut 

Robbins adalah sebagai berikut. 
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terhadap Keahlian
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Fokus perubahan 

yang terbatas

 

Gambar 2.5. 
Sumber Resistensi Organisasional Robbins 

 
 
 



 

 

34 

 

3. Resistensi Perubahan Kreitner dan Kinicki (Wibowo, 2008) 

Kreitner dan Kinicki menyebutkan adanya sepuluh alasan terjadinya 

resistensi, yaitu: 

a. Kecenderungan individu terhadap perubahan 

b. Terkejut dan takut atas sesuatu yang tidak diketahui 

c. Iklim ketidakpercayaan 

d. Ketakutan akan kegagalan 

e. Hilangnya status dan atau keamanan kerja 

f. Tekanan kawan sekerja 

g. Gangguan tradisi budaya dan atau hubungan kelompok 

h. Konflik kepribadian 

i. Kurangnya kebijaksanaan dan atau waktu tidak tepat 

j. Sistem penghargaan tidak memperkuat 

4. Resistensi Perubahan Potts dan LaMarsh (Wibowo, 2008) 

Potts dan LaMarsh menyatakan terdapat lima alasan pokok bagi seseorang 

untuk menolak perubahan yaitu sebagai berikut. 

a. Mereka tidak ingin meninggalkan posisi sekarang ini 

b. Mereka tidak ingin pergi ke mana organisasi berjalan 

c. Mereka tidak ingin pergi melalui proses perubahan 

d. Mereka tidak melihat bahwa ada rencana perubahan 

5. Resistensi Saiyadain 

Saiyadain mendiagnosis adanya tiga macam resistensi, yaitu: 

a. Resistensi teknis 
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b. Resistensi politis 

c. Resistensi kultural 

 

2.4.1.Mengatasi Resistensi Terhadap Perubahan 

 Resistensi umumnya muncul karena kekurangtahuan atas manfaat 

perubahan atau karena kemapanan dalam posisinya (Wibowo, 2008:135). 

Greenberg dan Baron dalam Wibowo (2008) memberikan pedoman untu 

mengatasi resistensi terhadap perubahan organisasional, yaitu: 

a. Membentuk dukungan politik 

Secara politis resistensi dapat diatasi dengan cara memenangkan dukungan 

individu yang paling kuasa dan berpengaruh. 

b. Mengidentifikasi dan menetralkan penolak perubahan 

Cara penting untukmendukung inisiatif perubahan adalah dengan 

menetralkan mereka yang menolak perubahan. 

c. Mendidik angkatan kerja 

Orang menolak perubahan karena takut akan masa depannya. Oleh karena 

itu mereka harus dididik agar mengerti tentang arti perubahan organisasi 

bagi mereka 

d. Mengikutsertakan pekerja pada usaha perubahan 

e. Menghargai perilaku konstruktif 

f. Menciptakan organisasi pembelajaran 

Learning organisation atau organisasi pembelajaran merupakan organisasi 

yang mengembangkan kapasitas untuk berubah secara berkelanjutan. 
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Dalam organisasi pembelajaran orang bebas memberikan gagasan, 

membentuk visi organisasi, dan bekerja sama untuk mencapai visi 

tersebut. 

g. Memperhitungkan situasi 

Para ahli berpendapat bahwa pendekatan proses perubahan tergantung 

pada sifat situasi yang dihadapi. Oleh karena itu, untuk mengatasi 

resistensi lebih banyak memerlukan kemauan dan komitmen top-managers 

disertai langkah-langkah yang lebih komunikatif, akomodatif, dan 

partisipatif. 

Sementara itu Robbins (2008) mengungkapkan ada tujuh taktik untuk 

mengatasi resistensi terhadap perubahan, yaitu: 

a. Pendidikan dan Komunikasi 

Komunikasi dapat mengurangi resistensi dalam dua tingkat. Pertama, 

komunikasi menghilangkan efek dari kesalahan informasi dan komunikasi 

yang buruk. Kedua, komunikasi dapat membantu menjual perubahan 

b. Partisipasi 

Sulit bagi siapa pun melawan keputusan untuk berubah jika mereka ikut 

terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, sebelum melakukan perubahan, 

mereka yang menentang perlu diikutsertakan dalam proses pengambilan 

keputusan 

c. Membangun Dukungan dan Komitmen 

Untuk mengurangi resistensi, para agen perubahan dapat menawarkan 

d. Negosiasi 
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Agen perubahan dapat menawarkan sesuatu yang bernilai untuk 

memperkecil resistensi. 

e. Manipulasi dan Kooptasi 

Manipulasi diartikan upaya-upaya memengaruhi secara tersembunyi. 

Kooptasi berusaha memengaruhi pimpinan kelompok yang menolak 

perubahan dengan memberikan peran kunci dalam keputusan perubahan. 

f. Memilih orang yang menerima perubahan 

Organisasi dapat memfasilitasi proses perubahan dengan memilih  orang 

yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. 

g. Koersi 

Koersi merupakan penerapan ancaman atau paksaan langsung kepada 

orang-orang yang menentang. 

Hussey dalam Wibowo (2008) menawarkan tiga faktor untuk 

meredusir resistensi, yaitu: 

a. Partisipasi 

Pertimbangan yang harus dilakukan dalam partisipasi ini adalah 

1) Apakah partisipasi diinginkan dalam lingkungan sekitarnya? 

2) Adakah kondisi lingkungan yang mencegah partisipasi dan dapatkah 

dihilangkan? 

3) Siapakah yang harus berpartisipasi? 

4) Seberapa lingkup partisipasi: pengambilan keputusan atau 

implementasi keputusan sebelumnya? 
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5) Bagaimana partisipasi harus dicapai: diskusi individual atau diskusi 

kelompok? 

b. Komunikasi 

Untuk merencanakan komunikasi perlu mempertimbangkan hal-hal 

sebagai berikut. 

1) Siapakah target groups yang harus menerima komunikasi? 

2) Apakah yang harus dikomunikasikan? 

3) Apakah kombinasi komunikasi satu arah dan dua arah harus 

direncanakan? 

4) Gaya komunikasi apa yang harus digunakan dan apakah harus sama 

untuk semua kelompok? 

5) Apakah pesan yang telah dikomunikasikan kepada mereka yang 

terpengaruh perubahan dapat merasakan? 

6) Modal komunikasi apa yang harus dipergunakan? 

c. Training atau Pelatihan 

Sementara itu menurut Potts dan LaMarsh dalam Wibowo (2008) untuk 

mengurangi resistensi diperlukan tiga hal, yaitu: 

a. Communication Plan (Rencana Komunikasi) 

Hal ini penting untuk memastikan semua orang diberikan informasi yang 

diperlukan. Dengan memberikan informasi yang benar dan akurat secara 

langsung, dapat menghentikan meluasnya desas-desus yang merugikan. 

b. Learning Plan (Rencana Pembelajaran) 
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Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa setiap orang mendapat 

kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan memperoleh 

pengetahuan yang akan mereka butuhkan untukbertahan selama masa 

transisi dan mempelajari cara baru pada tahap pasca perubahan. 

c. Reward Plan (Rencana Penghargaan)  

Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan. 

 

2.5. Change Management ( Manajemen Perubahan) 

 Winardi (2010) mengemukakan perubahan mengandung makna beralihnya 

keadaan sebelumnya (the before condition) menjadi keadaan setelahnya (the after 

condition). Transisi dari kondisi sebelumnya hingga kondisi setelahnya 

memerlukan proses transformasi. Salah satu sasaran manajemen perubahan adalah 

mengupayakan proses transformasi tersebut berlangsung dalam waktu relatif cepat 

dengan kesulitan seminimal mungkin . 

 Menurut Arifin (2010) adanya perubahan pada organisasi membuat 

banyak organisasi beranggapan bahwa perubahan tersebut harus diantisipasi dan 

dikelola. Manajemen perubahan merupakan upaya untuk mengelola perubahan 

dalam organisasi, karena proses perubahan akan efektif jika pemimpin 

organisasimemiliki kompetensi memimpin perubahan dan tidak membiarkan 

perubahan itu terjadi sebagaimana adanya. Mereka harus dapat menyusun strategi 

untuk merencanakan, mengarahkan, dan mengendalikan perubahan  

Ada beberapa pengertian mengenai manajemen perubahan (Arifin , 2010): 

a. Menurut Jeft Davison 
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“management of change is going concern phasing process from 

organization that conducted with more listen carefully and effective just 

than that conducted by the competitors” 

Manajemen perubahan adalah sebuah proses penahapan yang 

berkelanjutan dari organisasi yang dilakukan dengan tanggap dan efektif 

dibanding yang dilakukan oleh pesaingnya. 

b. Menurut Potts dan LaMarsh 

“management of change is a process sistematically in applying knowledge, 

tools and resources required just for influence individual change that will 

be hit impact from change process referred”. Manajemen perubahan 

adalah proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana, 

dan sumber daya yang diperlukan untuk memengaruhi perubahan individu 

yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut. 

 

c. Menurut Richard Newton 

“change management is the name for a disparate set of processes, tools, 
teqniques, methods and approaches to achieve and desire and state 
trough change”. 
Manajemen perubahan adalah istilah dari sekumpulan proses, perangkat, 

teknik, metode, dan pendekatan untuk mencapai suatu keinginan dan 

keadaan melalui perubahan. 

d. Menurut Ezekiel Oseni 

“ change management  can be defined as the process of  planning, 
organizing, coordinating, and kontrolling the compositions of the 
environment, internal and external, to ensure that the process changes  
are implemented according to approved plans and the overall objectives 
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of introducing the changes are achieved with a little disruption as 
possible”. 

 

Manajemen perubahan merupakan proses perencanaan, pengelolaan, 

koordinasi, dan pengendalian komposisi dari lingkungan internal dan eksternal 

organisasi untuk memastikan bahwa proses perubahan telah diterapkan sesuai 

dengan  dan seluruh sasaran yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan 

hambatan terjadinya perubahan tersebut sekecil mungkin.     

2.5.1. Pendekatan Manajemen Perubahan 

 Terdapat dua pendekatan utama untuk manajemen perubahan, yaitu 

planned change (perubahan terencana) dan emergent change (perubahan darurat). 

Pendekatan yang digunakan tergantug pada kondisi lingkungan yang dihadapi 

(Wibowo, 2008). 

a. Planned Change (Perubahan Terencana) 

Bullock dan Batten  dalam Burnes dikutip oleh Wibowo (2008) 

mengemukakan bahwa untuk melakukan perubahan terencana perlu 

dilakukan empat fase tindakan, yaitu: 

1) Exploration phase (fase eksplorasi) 

Dalam tahap ini organisasi menggali dan memutuskan apakah ingin 

membuat perubahan spesifik dalam operasi. Dengan demikian 

perubahan menyangkut mencari bantuan eksternal untuk membantu 

merencanakan dan mengimplementasikan perubahan, melakukan 

kontrak dengan konsultan. 
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2) Planning phase (fase perencanaan) 

Pada tahap ini proses perubahan menyangkut pengumpulan informasi 

untuk menciptakan diagnosis yang tepat tentang masalahnya, 

menciptakan tujuan perubahan dan mendesain tindakan yang tepat 

untuk mencapai tujuan. 

3) Action phase (fase tindakan) 

Pada tahap ini organisasi mengimplementasikan perubahan sesuai 

rencana. Proses perubahan menyangkut desain untuk menggerakkan 

organisasi dari keadaan sekarang ke keadaan yang akan datang. 

4) Integration phase (fase integrasi) 

Tahapan ini dimulai saat perubahan telah sukses diimplementasikan. 

Proses perubahan meliputi konsolidasi dan stabilisasi perubahan 

melalui penguatan perilaku baru dengan umpan balik dan 

penghargaan. 

b. Emergent Approach (Pendekatan Darurat) 

Pendekatan ini memberikan arahan dengan melakukan penekanan pada 

lima gambaran organisasi, yaitu: 

1) Organizational structure (struktur organisasi) 

Merupakan perubahan struktural organisasi dengan lebih banyak 

delegasi yang berarti hierarki datar. Salah satu aspek yang berkembang 

adalah dengan menciptakan struktur organisasi yang berpusat kepada 

pelanggan. 

2) Organizational culture (budaya organisasi) 
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Merupakan suatu upaya untuk memengaruhi perubahan organisasi 

melalui budaya dengan mengansumsikan adanya hubungan antara 

budaya organisasi dengan kinerja. 

3) Organizational learning (organisasi pembelajaran) 

Pembelajaran memiliki peran kunci dalam menyiapkan orang untuk 

bersedia melakukan atau menentang perubahan. Oleh karena itu, 

perubahan dapat turun dengan cepat  dengan membuat krisis 

mendatang nyata bagi setiap orang dalam organisasi. 

4) Managerial behaviour (perilaku manajerial) 

Dalam emergent change diperlukan perubahan radikal dalam perilaku 

manajer. Manajer diharapkan bekerja sebagai pemimpin dan  fasilitator 

yang dapat memotivasi tim dan kelompok untuk mengidentifikasi 

kebutuhan dan mencapai perubahan. 

5) Power and politics (kekuatan dan politik) 

Penting sekali untuk mendapatkan dukungan dari manajer senior, 

manajer lokal, ser ikat pekerja, dan pekerja. Ada empat langkah dalam 

mengelola dinamika perubahan: (1) mengembangkan dukungan 

kelompok kekuasaan kunci, (2) menggunakan perilaku pemimpin 

untuk membangkitkan dukungan, (3) menggunakan simbol dan bahasa 

untuk memperkuat dkungan terhadap perubahan, dan (4) membangun 

stabilitas. 

 Dalam melakukan emergent change, Pettingrew dan Whipp dalam 

Burnes dan dikutip oleh Wibowo (2008) mengusulkan model untuk 
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mengelola perubahan strategis dan operasional dengan melibatkan 

lima faktor yang saling berkaitan, yaitu: (1) penelusuran lingkungan, 

(2) memimpin perubahan, (3) menghubungkan perubahan strategis dan 

operasional, (4) sumber daya manusia sebagai kekuatan dan beban, 

dan (5) pertalian maksud (keempat faktor sebelumnya). 

 

2.5.2. Model-Model Manajemen Perubahan 

a. Model Perubahan Lewin 

Kurt Lewin dalam Nasution (2010) mengembangkan model perubahan 

terencana yang disebut force-field model yang menekankan kekuatan penekanan. 

Model ini dibagi dalam tiga tahap yang menjelaskan cara mengambil inisiatif, 

mengelola, dan menstabilkan proses perubahan yaitu unfreezing,  movement, dan 

refreezing. 
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Gambar 2.6.  Model Perubahan Lewin 
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Selama proses perubahan dalam organisasi, akan terdapat kekuatan yang 

mendukung dan yang menolak. Bila kekuatan mendukung semakin kuat, maka 

kekuatan yang menolak semakin lemah (Arifin, 2010: 68). 

Tahapan dalam Model Lewin ini menurut Nasution (2010) dapat 

dijelaskan sebagai berikut. 

1) Unfreezing (Pencairan) 

 Pencairan merupakan tahap pertama yang berfokus pada penciptaan 

motivasi yang diperlukan dalam organisasi. Pencairan merupakan usaha 

perubahan untuk 

Untuk mengatasi resistensi individual dan kesesuaian kelompok. Proses 

pencairan merupakan adu kekuatan antara faktor pendorong dan factor 

penghalang bagi perubahan status quo. Untuk dapat menerima suatu 

perubahan diperlukan kesiapan individu. Pencairan dimaksudkan agar 

seseorang tidak terbelenggu oleh keinginan untuk mempertahankan status 

quo dan bersedia membuka diri 

2) Changing atau Movement 

 Tahap ini merupakan tahap pembelajaran. Pada tahap ini karyawan  diberi 

informasi baru, model perilaku baru, atau cara baru dalam melihat sesuatu. 

Tujuannya adalah membantu karyawan dalam mempelajari konsep atau titik  

pandang baru. Hal terbaik untuk menyampaikan gagasan kepada karyawan 

mengenai perubahan adalah dengan menjelaskan bahwa perubahan adalah 

suatu proses pembelajaran terus menerus dan bukan kejadian sesaat. Dengan 
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demikian perlu dibangun kesadaran bahwa pada dasarnya kehidupan adalah 

suatu proses perubahan yang terus menerus. 

3) Refreezing (Pembekuan ) 

 Tahap ini merupakan tahap stabilisasi dengan membantu karyawan 

mengintegrasikan perilaku dan sikap yang telah berubah ke dalam cara yang 

normal untuk melakukan sesuatu. Hal ini dilakukan dengan memberikan 

kesempatan kepada karyawan untuk menunjukkan perilaku dan sikap baru. 

Dengan terbentuknya perilaku dan sikap baru, maka perlu diperhatikan 

apakah masih sesuai dengan perkembangan lingkungan yang terus 

berlangsung? Bila ternyata diperlukan perubahan kembali, maka proses 

unfreezing dimulai kembali. 

    Tahap unfreezing merupakan tahap mengenal perlunya perubahan. 

Tahap Movement merupakan tahap berusaha menciptakan kondisi baru. 

Tahap Refreezing merupakan tahap mengembangkan, menciptakan, dan 

memelihara perubahan. 

 

b.  Model Perubahan Tyagi 

Tyagi dalam Nasution (2010) beranggapan bahwa model Lewin belum 

lengkap karena tidak menyangkut beberapa masalah penting. Proses perubahan  

tidak hanya menyangkut perilaku SDM. Pendekatan sistem dalam perubahan akan 

memberikan gambaran menyeluruh dalam perubahan organisasi. Beberapa 

komponen sistem dalam proses perubahan dimulai dengan : 

1) Adanya kekuasaan untuk melakukan perubahan, 
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2) Mengenal dan mendefinisikan masalah, 

3) Proses penyelesaian masalah, 

4) Mengimplementasikan perubahan, dan 

5) Mengukur, mengevaluasi, dan mengontrol hasilnya 

Selama proses pelaksanaan perubahan diperlukan adanya manajemen 

perubahan/transisi, sedangkan pelaksanaan proses perubahan adalah agen 

perubahan. Proses model perubahan Tyagi digambarkan sebagai berikut. 

1. Kekuatan                      2. Mengenal dan                          3. Proses Pemecahan 
Perubahan                           mendefinisikan                                    masalah 
                                                    masalah 

 

 

Change Agent 

  

       5, mengukur                                4. Implementasi 
                                Mengevaluasi                              perubahan 
                                Mengawasi 
 

   

Manajemen  

       Transisi 

 
   Gambar 2.7.  Model Perubahan Tyagi 
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c. Model Perubahan Kreitner dan Kinicki 

Pendekatan sistem Kreitner dan Kinicki (Nasution, 2010: 43) merupakan 

kerangka kerja perubahan yang terdiri dari inputs, target element of change, dan 

outputs. 

1) Inputs 

Yaitu masukan sebagai pendorong terjadinya proses perubahan. Semua 

perubahan harus konsisten dengan visi, misi, dan rencana strategis. Dalam 

inputs ini termasuk unsure inputs internal dan eksternal yang keduanya 

memiliki kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. 

2) Target element of change 

Hal ini mecerminkan elemen di dalam organisasi yang dilakukan dalam 

proses perubahan. Sasaran perubahan diarahkan pada pengaturan 

organisasi, penetapan tujuan, factor sosial, metode, desain kerja dan 

teknologi, dan aspek manusia. Pengorganisasian menyangkut kebijakan, 

prosedur, peran, struktur, penghargaan, dan pengaturan fisik. Penetapan 

tujuan menyangkut hasil akhir, prioritas, dan standar. Faktor sosial 

meliputi budaya organisasi, proses kelompok, interaksi antarmanusia, 

komunikasi, dan kepemimpinan. Aspek manusia berhubungan dengan 

pengetahuan, kemampuan, motivasi, sikap, dan perilaku. 

3) Outputs 

Yaitu hasil akhir yang diinginkan dari suatu perubahan. Hasil perubahan 

dapat diukur pada beberapa tujuan baik pada tingkat organisasional, 

kelompok, maupun individu. 
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Model sistem perubahan ini dapat ditunjukkan pada gambar   berikut. 

    Target Elements of Change 
 
 
 Organizing 
Arrangements  Policies  Procedures  Roles  Structure  Rewards  Physical setting 

     Inputs        outputs 

Internal                        Goal ArrangementsSosial Factor  

- Strengths        - Desire end resultsPeople                   - organization  -organization 
- Weaknesses - priorities                      - knowledge   culture  level 

External       - standards  - ability  - group processes         - department/  
- Opportunities           - resources                      - attitudes  - interpersonal group level 
- Threat                       - linkage through             - motivation  interactions           - individual v 

Out organization            - behavior   - communication              level         
-leadership 

 
 

 
strategy    Methods 

 Processes  Work flow 
Job design 
technology 

 

Gambar 2.8. 
Model Perubahan Kreitner dan Kinicki 

 

d. Model Perubahan Burnes  

Burness  dalam Nasution (2010) mengemukakan tiga macam model 

perubahan  organisasional, yang dikelompokkan berdasarkan frekuensi dan 

besaran perubahan, yaitu: 

1) The increamental model of change 
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Model ini berpandangan bahwa perubahan merupakan suatu proses yang 

berlangsung secara bertahap. Perubahan dapat terjadi secara bergantian pada 

masing-masing bagian dalam organisasi. Pada saat merespons suatu kondisi 

lingkungan secara internal maupun eksternal, maka saat itu pula terjadi 

perubahan 

2) The fungtuated equilibrium model 

Bila aktivitas organisasi menunjukkan stabilitas dalam jangka panjang, 

model keseimbangan akan terpotong. Periode ini disebut periode 

equilibrium. Situasi tersebut kemudian terpotong oleh goncangan perubahan 

fundamental dalam jangka pendek maka disebut periode revolusioner. 

Periode ini mengganggu secara subtansif dengan menciptakan pola aktivitas 

dan membangun dasar bagi periode equilibrium baru. Proses tersebut terjadi 

berulang-ulang. 

3) The continuous transformation model 

Model ini merupakan model perubahan yang bertujuan untuk menjaga 

organisasi agar tetap survive dengan mengembangkan kemampuan untuk 

mengubah dirinya secara berkelanjutan. 

Selain itu, Burnes dalam Wibowo (2008) juga mengemukakan bahwa 

perubahan organisasional dapat dilihat sebagai produk dari tiga proses organisasi 

yang bersifat interdependen, antara lain: (1) The choice process, yang berkaitan 

dengan sifat, lingkup, dan fokus pengambilan keputusan; (2) The trajectory 

process, yang berhubungan dengan masa lalu organisasi, strategi  dan arah masa 
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depan, hal tersebut terlihat dari hasil visinya; (3)  The change process yang 

mencakup pendekatan pada mekanisme untuk mencapai hasil perubahan. 

Ketiga proses tersebut saling tergantung satu sama lain dan tidak 

terpisahkan.Hubungan dari ketiga proses tersebut dapat digambarkan sebagai 

berikut. 

Context 

 

                             Choice process 

FocusTrajectory 

 Vision 

Trajectory 

Process 

                                                                       Strategy   Change 

objectives 

 change 
 process 
    
PlanninPeople 

Gambar 2.9 Model Manajemen Perubahan Burnes 

e. Model Perubahan Kotter 

Menurut Kotter dalam Nasution (2010) kesalahan umum yang sering terjadi 

dalam proses perubahan antara lain karena; 

1) Memberi kesempatan terlalu banyak terjadinya kepuasan dengan dirinya 

sendiri 

2) Kegagalan menciptakan koalisi pengarahan yang cukup kuat, 

3) Merendahkan kekuatan visi, 
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4) Kurang mengomunikasikan visi, 

5) Membolehkan hambatan menutup visi, 

6) Gagal menciptakan kemenangan jangka pendek, 

7) Menyatakan kemenangan terlalu cepat, dan 

8) Lupa menanamkan perubahan secara tepat dalam budaya organisasi. 

 Untuk mengatasi kesalahan tersebut, proses perubahan dilakukan melalui 

delapan tahap, yaitu sebagai berikut. 

1) Menumbuhkan rasa urgensi 

Organisasi harus menciptakan alasan mengapa perubahan itu perlu 

dilakukan. Pada tahap ini diperlukan identifikasi dan diskusi terhadap 

potensi krisis atau peluang yang memerlukan perubahan (bisa dengan 

matriks SWOT). 

2) Menciptakan panduan koalisi 

Pastikan ada satu kelompok yang powerful untuk membimbing perubahan 

dengan keterampilan kepemimpinan, memiliki kredibilitas tinggi, mampu 

berkomunikasi, memiliki otoritas, dan kemampuan menganalisis. Hal ini 

bisa juga dilakukan dengan membangun tim dan membentuk pembimbing 

koalisi yang berpengaruh. 

3) Mengembangkan visi dan strategi 

Dengan visi dan strategi yang jelas, maka perubahan diharapkan dapat 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Visi dan strategi yang baru harus 

diterapkan oleh semua pihak yang terlibat dalam proses perubahan. 

4) Mengomunikasikan Visi Perubahan 
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Agar dipahami dan mendapat dukungan, visi dan strategi yang baru harus 

dikomunikasikan secara terus menerus. Komunikasi dperlukan untuk 

memengaruhi sikap karyawan agar menyesuaikan pada perubahan yang 

terjadi. 

5) Melibatkan dan memberdayakan karyawan secara luas 

Hapus sebanyak mungkin hambatan sehingga dapat mewujudkan visi 

menjadi kenyataan. Hal-hal mengenai struktur, sistem, dan mekanisme 

harus diubah sesuai dengan visi baru. Karyawan dilibatkan dan 

diberdayakan dalam memecahkan masalah, sehingga karyawan lebih kreatif 

dalam menjalankan dan mengembangkan perubahan. 

6) Membangkitkan kemenangan jangka pendek 

Untuk memberi keyakinan akan kebenaran visi dan strategi baru, perlu 

diberikan bukti keberhasilan dan kemenangan yang telah dicapai dalam 

perubahan. Karyawan yang memberikan kontribusi atas keberhasilan harus 

diberikan penghargaan. 

7) Keuntungan konsolidasi dan memproduksi perubahan 

Hal ini dilakukan dengan menggunakan kredibilitas untuk mengubah sistem, 

struktur, dan kebijakan yang tidak sesuai dengan perubahan. Selaian itu, 

dapat dilakukan dengan cara merekrut, mempromosikan, dan 

mengembangkan karyawan yang dinilai mampu melaksanakan perubahan. 

Senantiasa menyegarkan kembali proses perubahan dengan proyek baru,  

dan tema baru. 

8) Menancapkan pendekatan baru ke dalam budaya 
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Dilakukan dengan menciptakan kinerja yang lebih baik, berorientasi pada 

pelanggan dan produktivitas, kepemimpinan yang lebih baik, serta 

manajemen yang lebih efektif. Selain itu juga harus memberikan makna 

hubungan yang lebih baik antara perilaku baru dan keberhasilan organisasi 

serta menanamkan budaya organisasi baru. 

        Dalam penelitian ini, model perubahan yang akan digunakan adalah 

model perubahan Kotter yang menitikberatkan pada delapan tahap, yaitu 1) 

menumbuhkan rasa urgensi, 2) menciptakan panduan koalisi, 3) mengembangkan 

visi dan strategi, 4) mengomunikasikan visi perubahan, 5) melibatkan dan 

memberdayakan karyawan secara luas, 6) membangkitkan kemenangan jangka 

pendek, 7) keuntungan konsolidasi dan memproduksi perubahan, dan 8) 

menancapkan pendekatan baru ke dalam budaya. 

2.6. Sekolah Efektif 

Efektivitas merupakan suatu dimensi tujuan manajemen yang berfokus pada 

hasil, sasaran, dan target yang diharapkan. Sekolah yang efektif merupakan 

sekolah yang menetapkan keberhasilan pada input, proses,  output, dan outcome 

yang ditandai dengan  berkualitasnya komponen-komponen sistem tersebut 

(Komariah, 2004: 28).  

Selain itu Scheerens (2000) mengemukakan bahwa: 

   School effectiveness refers to the performance of the 
organizational unit called “school”. The performance of the school can be 
expressed as the output of the school which in turn is measured in terms of 
the average achievement of the pupils at the end of a period of formal 
schooling. 
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         School effectiveness is seen as the degree to which schools 
achieve their goals, in comparison with other school that are equalized, in 
terms of student-intake. 

 
Mortimore dalam Komariah (2004) mendefinisikan sekolah efektif sebagai 

“one in which students progress further than might be expected from a 

consideration of intake.” 

Berdasarkan hasil penelitian di Amerika Serikat yang dilakukan Glendale 

Union High School, Taylor dalam Komariah (2004) memposisikan komponen-

komponen lain di sekolah sama pentingnya dengan kepentingan lulusan. Sekolah 

Efektif adalah sekolah yang seluruh komponennya mencapai tujuan secara 

optimal, bukan hanya dilihat dari prestasi siswa saja tetapi dari prestasi  sekolah. 

       Murphy dalam Beck (1996) mengilustrasikan; 

Edmonds and others engaging in the “effective school” research 
often suggest that fairly traditional instruction, driven by a strong 
academic press and guided by shared goals, is associated with 
enchanced student learning.     
 

Suatu sekolah dikatakan efektif bila memenuhi berbagai karaktreristik atau 

ciri-ciri sekolah efektif.  Studi Scheerens (2000) yang dilakukan pada negara maju 

dan negara berkembang meng menemukan sembilan  faktor yang memengaruhi 

keefektifan sekolah. 

 

 

 

 

 

Tabel 2.2 
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Karakteristik Sekolah Effektif Scheerens 
Faktor Indikator 

Prestasi, Orientasi, dan 
Harapan yang Tinggi 

Fokus  yang jelas pada penguasaan mata 
pelajaran dasar, harapan tinggi (untuk sekolah 
dan guru), dan arsip tentang prestasi siswa 

Kepemimpinan Pendidikan Keterampilan kepemimpinan umum; pemimpin 
sekolah sebagai penyedia informasi, pengambil 
keputusan partisipatif, koordinator, metakontroler 
proses kelas, penasihat dan pengontrol kualitas 
guru di kelas, pemrakarsa dan fasilitator 
profesionalisasi staf; waktu digunakan untuk 
kepemimpinan administrative dan pendidikan; 

Konsensus dan Kohesi 
Antarstaf 

Jenis dan frekuensi pertemuan dan konsultasi, 
muatan kerja sama, kepuasan tentang kerjasama, 
arti penting yang berhubungan dengan kerja 
sama, kerja sama yang sukses 

Kualitas 
Kurikulum/Kesempatan 
Belajar 

 Menentukan prioritas kurikuler, pilihan metode 
dan buku teks, aplikasi metode dan buku teks, 
kesempatan belajar, kepuasan dengan kuriulum 

Iklim Sekolah (1) Atmosfir rapi, adanya peraturan, hukuman 
dan ganjaran, ketidakhadiran, kelakuan yang baik 
dan perilaku siswa, kepuasan dengan iklim 
sekolah yang rapi; (2) kaitan iklim dengan 
orientasi efektifitas dan hubungan internal yang 
baik, prioritas tentang kondisi yang 
meningkatkan efektifitas, hubungan antara guru 
dan siswa, hubungan antara staf, peran guru dan 
kepala sekolah, penilaian peran dan tugas, 
keterlibatan siswa, fasilitas dan bangunan 

Potensi Evaluatif Penekanan evaluasi, monitoring kemajuan siswa, 
penggunaan sistem monitoring siswa, evaluasi 
proses sekolah, penggunaan hasil evaluasi, 
memelihara arsip tentang kinerja siswa, kepuasan 
dengan aktivitas evaluasi 

Keterlibatan Orang Tua Penekanan pada keerlibatan orang tua dalam 
kebijakan sekolah, hubungan dengan orang tua, 
kepuasan dengan keterlibatan orang tua. 

Iklim Kelas Hubungan di dalam kelas, tata tertib, sikap kerja 
Waktu Belajar Pentingnya belajar yang efektif, waktu 

monitoring ketidakhadiran, waktu di sekolah, 
waktu di tingkat kelas, manajemen kelas, 
pekerjaan rumah 

 

Pam Sammons dalam Komariah (2004) menetapkan aspek sekolah efektif 

dengan indikatornya sebagaimana tertuang dalam tabel 2.3. 
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Tabel 2.3 
Karakteristik SekolahEfektif Pam Sammons 

Aspek Indikator 

Profesional Leadership  - firm and purposeful  -  a participate approach  -  the leading professional 
Shared vision and goals - Unity of purpose 

- Consistency of practice 
- Collegiality and collaboration 

A learning environment - An orderly atmosphere 
- An attractive working environment 
- Maximization of learning time 

Learning - Academic emphasis 
- Fokus on achievement 

Position of responsibility Position of responsibility 
Positive reinforcement - Clear and fair discipline 

- Feedback 
Monitoring progre 
reinforcements 

- Monitoring pupil performance 
- Evaluating school performance 

Pupil right and responsibility - Raising pupil self esteem 
- Position of responsibility 
- Kontrol of work 

Home/school partnership Parental involvement in their children’s learning 
A learning organization School based staff development 
Diadopsi dari Morely & Rassool dalam Komariah (2004) 

  Berdasarkan laporan Bank Dunia dalam Komariah (2004) ketika 

melakukan education quality improvement programme  di Kamboja, 

mengidentifikasi empat karakteristik sekolah efektif seperti pada Tabel 2.4. 

Tabel 2.4 
Karakteristik Sekolah Efektif menurut Bank Dunia 

Aspek Indikator 

Supporting inputs - Dukungan orang tua dan masyarakat 
- Lingkungan belajar yang sehat 
- Dukungan yang efektif dari sistem pendidikan 
- Kelengkapan buku dan sumber belajar 

Enabling condition - Kepemimpinan yang efektif 
- Tenaga guru yang kompeten, fleksibilitas, dan 

otonomi 
- Waktu di sekolah yang lama 

School climate - Harapan siswa yang tinggi 
- Sikap guru yang efektif 
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- Keteraturan dan disiplin 
- Kurikulum yang terorganisasi 
- Sistem reward dan insentif bagi siswa dari 

guru 
Teaching learning process - Tuntutan waktu belajar yang tinggi 

- Strategi mengajar yang bervariasi 
- Pekerjaan rumah, penilaian, dan umpan balik  

sering dilakukan 
- Partisipasi (kehadiran, penyelesaian studi, dan 

kelanjutan studi) 
 

2.6 Sekolah Bertaraf Internasional 

Depdiknas dalam Panduan Pelaksanaan Pembinaan Rintisan SMP Bertaraf 

Internasional (2008:4) menyatakan bahwa:  

Penyelenggaraan SBI dilatarbelakangi oleh filosofi eksistensialisme dan 
essensialisme (fungsionalisme). Filosofi eksistensialisme berkeyakinan 
bahwa pendidikan harus menyuburkan dan mengembanagkan eksistensi 
peserta didik seoptimal mungkin melalui fasilitasi dalam proses pendidikan 
yang bermartabat, pro-perubahan (kreatif, inovatif, dan eksperimentatif), 
meumbuhkan dan mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan peserta 
didik. Filosofi Essensialisme menekankan bahwa pendidikan harus 
berfungsi dan relevan dengan kebutuhan, baik individu, keluarga, maupun 
kebutuhan sektor dan subsektor baik lokal, nasional, dan internasional. 
Dalam mengaktualisasikan kedua filosofi tersebut, empat pilar pendidikan 
yaitu learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live 
together merupakan patokan berharga bagi penyelarasan praktik-praktik 
penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. 

 
Tujuan pendidikan atau persekolahan di Indonesia mengarah pada adanya 

program intervensi untuk membantu tranformasi persekolahan nasional (SSN) 

yang sudah efektif menjadi sekolah dengan kinerja tinggi (SBI). Hal ini tertuang 

dalam UUSPN No. 20 Tahun 2003. Menyadari bahwa SSN yang sudah efektif 

terbatas maka dalam Undang-Undang tersebut disyaratkan pengembangan 

pendidikan bertaraf internasional minimal satu sekolah setiap jenjang dalam satu 

kota/kabupaten. 
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Penerapan model Sekolah Bertaraf Internasional membawa dampak pada 

pola manajemen yang dihubungkan dengan pemenuhan mutu pendidikan (demand 

driven) dari masyarakat konsumen pendidikan sebagai arus bawah (downstream) 

dan proyek pemerintah sebagai arus atas (upstream) sehingga perlu koordinasi 

dan kerja sama nyata dan berbagai tingkat pemerintah (Fattah, 2009: 19). 

Menurut Dharma (2007) pengembangan SBI berhubungan erat dengan 

perspektif global untu membangun sekolah berkinerja tinggi. Merebaknya 

sekolah-sekolah bertaraf internasional menyebabkan Direktorat Jenderal 

Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah membuat kebijakan mengenai 

standar input, proses, dan outputt. Untuk memudahkan upaya sekolah-sekolah 

mengalihkan diri menjadi SBI perlu adanya strategi agar transformasi  mampu 

mendeskripsikan sekolah sesuai dengan keinginan masyarakat. 

Selanjutnya menurut Dharma (2007), Direktorat Tenaga kependidikan telah 

mengidentifikasi sejumlah karakteristik SBI negara-negara maju untuk digunakan 

sebgai dasar dalam memetakan sekolah-sekolah berbasis internasional di 

Indonesia. Kesenjangan yang akan muncul dalam pemetaan tersebut akan menjadi 

informasi penting  untuk merumuskan strategi pengembangan SBI yang antara 

lain menyangkut kesiapan suatu sekolah. 

Selanjutnya Dharma (2007) menyatakan bahwa strategi pengembangan SBI 

dapat ditempuh melalui transformasi persekolahan nasional menjadi SBI dengan 

dukungan data dari analisis kesenjangan (gap analysis). 
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Untuk mengakomodasi hal tersebut, Depdiknas membuat analisis 

kesenjangan yang mendeskripsikan persekolahan berdasarkan keefektifannya 

yang sudah mapan dan mendeskripsikan SBI berdasarkan kinerja yang tinggi dan 

mapan. Dari hasil analisis tersebut  dapat dipetakan bahwa berdasarkan 

karakteristiknya subjek sekolah dibagi menjadi (1) Standar Internasional (SI) yang 

dikelola oleh manajemen asing, (2) Sekolah Berstandar Internasional (SBI) yang 

dikelola oleh manajemn lokal/swasta, dan (3) Sekolah Standar Nasional (SSN) 

yang dikelola oleh manajemen Depdiknas.Hal tersebut dapat dilihat dari Gambar 

2.10 berikut. 

    Faktor e     Faktor f     Faktor n                              karakter c                Karaktern 

Faktor d                 Persekolahan                    Gap Analysis            

Nasional                    Menuju SBI SBI      

        Faktor c Program Intervensi              

 

                           Factor c         Faktor b     Faktor a                                     Karakter b    karakter a 

  
KeefektifanKinerja tinggi 
(Preskriptif)                               Transformasi                     (pertimbangan 
Profesional) 

 

Gambar 2.10 
Kesenjangan Antara Kondisi Persekolahan Sekarang dan Kondisi SBI 

 
Faktor-faktor  keefektifan persekolahan nasional perlu dipenuhi untuk 

mencapai kondisi yang diperlukan, begitu pula terhadap faktor-faktor keefektifan 

untuk memperbesar peluang kelangsungan SBI. Masing-masing kondisi tersebut 

sejalan dengan kondisi keefektifan dan kondisi kinerja tinggi yang merupakan 

input dan output dari proses transformasi. Strategi dalam program intervensi 
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menyangkut pengembangan kebijakan terhadap program transformasi untuk 

mengatasi kesenjangan. Strategi ini berhubungan dengan bagaimana 

memberdayakan sekolah-sekolah yang sudah efektif tetapi belum mampu untuk 

mentransformasikan diri untuk menjadi SBI. 

Sekolah yang ditetapkan sebagai Rintisan SBI dituntut untuk memiliki 

sistem yang terpadu, komprehensif, solid, serta didukung oleh manajemen yang 

kuat (Rahayu, 2008). Hal ini seperti terlihat pada Gambar 2.11. 

Menggunakan SIM

Yang modern

Didukung leadership

tangguh

Memiliki tata kelola

Yang solid

Memiliki jaringan

kerjasama

Memiliki budaya

Sekolah yang kondusif

Penggunaan ICT dalam PBM

Dan manajemen

Potensi sustainibilitas

tinggi

Memiliki ketegasan tugas

Tanggung jawab dan

Koordinasi jelas

Terdapat atmosfer 

akademik yang kondusif

PROSES

(PBM, Manajemen)

Berstandar Internasional

KELUARAN

(Akademik dan Nonakademik)

Berstandar Internasional

MASUKAN

(siswa, fasilitas, SDM, dana,

Kurikulum,dll)

Berstandar Internasional

Gambar 2.11 
Sekolah sebagai Suatu Sistem 

Dalam mengembangkan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, Direktorat 

Jenderal Pendididan Dasar dan Menengah membuat panduan untuk pelaksanaan 
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RSBI. Pada panduan tersebut dijelaskan bahwa  sekolah yang dinilai layak RSBI 

harus memenuhi Indikator Kinerja Kunci Tambahan (IKKT) dalam 

mengembangkan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP)  sebagai dimensi 

keinternasionalan.   

Berikut ini disajikanIndikator Kinerja Kunci Tambahan (IKKT) dalam 8 

Standar Nasional Pendidikan (SNP) dapat dilihat dari tabel 2.4. 

Tabel  2.5 
Indikator Kinerja Kunci Tambahan (IKKT)  

Sebagai Dimensi Keinternasionalan 

No. 
Unsur Pendidikan 

dalam SNP 
Indikator Kinerja Kunci Tambahan (IKKT) 

1. Standar Isi  Sistem administrasi akademik berbasis TIK   Muatan pelajaran (isi) dalam kurikulum telah setara 
atau lebih tinggi dari muatan pelajaran yang sama 
pada sekolah unggul dari salah negara OECD 
dan/atau dari negara maju lainnya 

2. Standar Kompetensi 
Lulusan 

 Penerapan standar kelulusan yang setara atau lebih 
tinggi dari SNP 

3. Standar Proses 
Pembelajaran 

 Proses pembelajaran pada semua mata pelajaran 
telah menjadi teladan atau rujukan bagi sekolah 
lainnya dalam pengembangan akhlak mulia, budi 
pekerti luhur, kepribadian unggul, kepemimpinan, 
jiwa kewirausahaan, jiwa patriot, dan jiwa inovator  Proses pembelajaran telah diperkaya dengan model-
model proses pembelajaran sekolah unggul dari 
salah satu negara OECD dan/atau dari negara maju 
lainnya  Penerapan proses pembelajaran berbasis TIK pada 
semua mata pelajaran  Pembelajaran pada mata pelajaran IPA, Matematika 
menggunakan bahasa Inggris dan yang lainnya 
berbahasa Indonesia. 

4. Standar Tenaga 
Pendidik dan 
Kependidikan 

 Guru IPA, Matematika, dan TIK mampu mengajar 
dengan bahasa Inggris  Semua guru mampu memfasilitasi pembelajaran 
berbasis TIK  Minimal 20% guru berpendidikan S2/S3 dari 
perguruan tinggi yang program studinya 
terakreditasi A  Kepala Sekolah minimal berpendidikan S2 dari 
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perguruan tinggi yang program studinya 
terakreditasi A  Kepala Sekolah telah menempuh pelatihan kepala 
sekolah dari lembaga pelatihan kepala sekolah yang 
diakui pemerintah  Kepala Sekolah mampu berbahasa Inggris secara 
aktif  Kepala Sekolah memiliki visi internasional, mampu 
membangun jejaring internasional, memiliki 
kompetensi manajerial, serta jiwa kepemimpinan 
dan enterpreuneural yang kuat 

5. Standar Sarana dan 
Prasarana 

 Setiap ruang kelas dilengkapi sarana pembelajaran 
berbasis TIK  Sarana perpustakaan telah dilengkapi dengan sarana 
digital yang memberikan akses ke sumber 
pembelajaran berbasis TIK di seluruh dunia  Dilengkapi dengan ruang multimedia, ruang seni 
budaya, fasilitas olah raga, klinik , dll. 

6. Standar Pengelolaan  Sekolah meraih sertifikat ISO 9001 versi 2000 atau 
sesudahnya  Merupakan sekolah multikultural  Sekolah telah menjalin hubungan sister school 
dengan sekolah bertaraf internasional di luar negeri  Sekolah terbebas dari rokok, narkoba, kekerasan, 
kriminal, pelecehan seksual, dll.  Sekolah menerapkan prinsip kesetaraan gender 
dalam semua aspek pengelolaan sekolah 

7. Standar Penilaian  Sitem/ model penilaian telah diperkaya dengan 
sistem/ model penilaian dari sekolah unggul salah 
satu negara OECD atau negara maju lainnya. 

8. Standar Pembiayaan  Menerapkan model pembiayaan yang efisien untuk 
mencapai berbagai target indikator kinerja kunci 
tambahan 

 

2.7. Penelitian Sebelumnya 

Peneliti menemukan beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan 

Manajemen Perubahan sebagai berikut. 

 

No. Judul Penelitian dan Hasil Penelitian Perbedaan 
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Nama Peneliti 

1. Manajemen 
Perubahan pada 
Penerapan ISO 9001-
2000 Studi Kasus di 
Perusahaan Perak H.S. 
Silver 800-925 
Yogyakarta (Evi 
Yuliati, Rufaida) 

Manajemen perubahan di 
perussahaan ini telah 
dilaksanakan sampai dengan 
tahap stabilizing change plan, 
change triangle semua tahapan 
organizational context, group 
interaction, individual behavior 
telah dilaksanakan 

Perbedaan 
pada objek 
penelitian dan 
model 
manajemen 
perubahan 

2. Manajemen 
Perubahan pada 
Pengembangan E-
Government 
Berdasarkan Budaya 
Organisasi pada 
Pemda (Studi Kasus : 
Daerah Istimewa 
Yogyakarta) (Sri 
Handayaningsih dan 
Surendro)  

Penerapan model manajemen 
perubahan pendekatan kekuasaan 
(Koersif dan Rasional) empiris 
dalam pengembangan e-
government berdasarkan pada 
budaya organisasi 

Perbedaan 
pada objek 
penelitian dan 
model 
manajemen 
perubahan 

3. Analisa Perubahan 
Manajemen dalam 
Implementasi SI/TI 
pada Perguruan Tinggi 
ABC (Rahmat Dedi 
Gunawan, Ryan 
Randy Suryono, Iwan 
Purwanto) 

Untk mendukung implementasi 
SI/TI, PT ABC harus 
melaksanakan strategi 
manajemen perubahan: 
unfreezing, movement, dan 
refreezing dalam alokasi biaya, 
kompetensi SDM, meningkatkan 
efisiensi dan efektivitas, 
dukungan manajemen, dll. 

Perbedaan 
terletak pada 
analisis dan 
model 
manajemen 
perubahan 
yang 
digunakan 

4. Penerapan Change 
Management untuk 
Meningkatkan Proses 
Bisnis dalam Meraih 
Keunggulan 
Kompetitif (Aradea, 
Ade Yuliana, 
Hidayatulloh, 
Himawan) 

Studi kasus di instansi 
pemerintahan yang ingin meraih 
keunggulan kompetitif harus 
fokus melaksanakan perubahan. 
Dalam hal ini change 
management pada IP digunakan 
manajemen proyek perubahan 
dengan tahapan 

a. Preapproval 
b. Diagnosis and scoping 
c. Idea/concept 

development 
d. Design and development 
e. Implement 
f. Post implementation 

review 

Perbedaan 
hanya pada 
objek 
penelitian 
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 Penelitian yang akan dilakukan  akan menerapkan change management 

dengan model perubahan Kotter dan pendekatan manajemen proyek seperti yang 

dilakukan oleh peneliti keempat ( Aradea, dkk). Bedanya, pada penelitian 

tersebut peneliti menerapkan change management di instansi pemerintah yang 

ingin mencapai keunggulan kompetitif. Pada penelitian ini peneliti akan 

menerapkan change management untuk membantu transformasi RSBI menuju 

SBI pada organisasi pendidikan atau persekolahan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.Metode penelitian 

kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. 

Pada penelitian ini yang menjadi instrumen kunci adalah peneliti. Pengambilan 

sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan trianggulasi (gabungan). Analisis data 

bersifat induktif. Hasil penelitian kualitatif  lebih menekankan pada makna 

daripada generalisasi (Sugiyono, 2008: 15) 

 Metode penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong 

(2005) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

 Moleong (2008) menyimpulkan penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian misalnya, perilaku, motivasi, persepsi, dll. secara holistik dan 

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahsa pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 
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3.2  Batasan Istilah 

 Fokus penelitian ini adalah penerapan change management untuk 

memenuhi Indikator Kinerja Kunci Tambahan (IKKT) pada Standar Isi, Standar 

Proses, Standar Kompetensi Lulusan, dan Standar Tenaga Pendidik dan 

Kependidikan sebagai prasyarat transformasi di SMP Negeri ex Rintisan 

Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) menjadi Sekolah Bertaraf Internasional 

(SBI).  

 Namun, sebelumnya akan diketahui terlebih dahulu faktor-faktor 

penyebab belum terpenuhinya IKKT standar tersebut serta strategi yang sudah 

dilakukan dalam upaya pemenuhan IKKT  standar isi, standar proses, standar 

kompetensi lulusan, dan standar tenaga pendidik dan kependidikan. 

 Alat penelitian yang akan digunakan untuk mengetahui faktor penyebab 

belum terpenuhinya IKKT  empat standar di atas  adalah instrumen supervisi, 

monitoring dan evaluasi SMP Negeri ex-RSBIyang dikeluarkan oleh 

Kemendiknas Direktorat Jenderal Pendidikan dasar Direktorat Pembinaan SMP 

Jakarta tahun 2010.  

 Model  manajemen perubahan (change management) yang akan 

diterapkan merujuk pada model Kotter yang menawarkan delapan tahapan yaitu: 

1) menumbuhkan rasa urgensi, 2) menciptakan panduan koalisi, 3) 

mengembangkan visi dan strategi, 4) mengomunikasikan visi perubahan, 5) 

melibatkan dan memberdayakan karyawan secara luas, 6) membangkitkan 
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kemenangan jangka pendek, 7) keuntungan konsolidasi dan memproduksi 

perubahan, dan 8) menancapkan pendekatan baru ke dalam budaya. 

 Pendekatan perencanaan siklus proyek perubahan akan dijadikan alat 

penelitian ini dengan pertimbangan utama  model Kotter, yaitu mengidentifikasi 

dan menerapkan pertimbangan pada berbagai tahap siklus perencanaan proyek 

dan mengarah ke beberapa output nyata dalam hal strategi dan rencana. Tahapan 

perencanaan proyek secara umum berfokus pada: 

1. Tahapan Pre-approval 

Selama tahap ini kita akan mempertimbangkan tahap satu, dua, dan tiga 

pada proses model Kotter. Tujuan dari tahap ini adalah untuk 

mengidentifikasi kesempatan untuk perbaikan proses atau pemilihan 

maasalah yang harus diselesaikan. Untuk mempersiapkan dan menyetujui 

keseluruhan perencanaan proyek, mendapatkan persetujuan yang relevan, 

untuk menentukan persyaratan stakecholder, dan untuk mengkonfirmasi 

proyek harus tetap dilanjutkan. 

2. Tahapan Diagnosis dan Scoping 

Selama tahapan diagnosis dan lingkup proyek, kita dapat 

mempertimbangkan tahap dua dan tiga proses model Kotter. Fase ini 

memiliki tujuan sebagai pengukuran untuk menyoroti kinerja area bisnis 

utama. Tujuan dari tahap ini meliputi pengumpulan semua data yang 

diperlukan, proses saat ini dan mengukur kinerja organisasi, memahami apa 

yang ada dalam lingkup dan keluar dari ruang lingkup proyek, menentukan 
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pengukuran rinci yang harus diambil dan untuk mendapatkan manajemen 

penerimaan masalah. 

3. Tahapan Ide/ Concept Development 

Dalam tahap ini kita menerapkan tahan keempat proses model Kotter. 

Tujuan dari fase ini adalah mengembangkan beberapa pilihan untuk 

mengatasi masalah atau kesempatan. Tujuan ini termasuk memprioritaskan 

masalah kinerja, mengidentifikasi peran tim manajemen perubahan dan 

tanggung jawabnya, membentuk proses akar penyebab masalah/kinerja, 

mempersiapkan pilihan untuk perubahan pada proses/organisasi, menilai 

kesiapan organisasi untuk perubahan, mengidentifikasi dan menilai risiko 

dan rencana pengembangan untuk mengurangi risiko,  dan peluang, serta 

untuk mendapatkan komitmen manajemen untuk proses  perubahan. 

4. Tahapan Design dan Development  

Selamafase ini kita menerapkan tahap kelima proses model Kotter. 

Merupakan sebuah nilai pemodelan enterprise. Tujuan dari tahap ini adalah 

menyiapkan solusi untuk implementasi enterprise wide. Tujuan utama tahap 

ini adalah untuk memastikan visi dan target yang direncanakan untuk 

memenuhi kebutuhan stakecholder dan harapan organisasi, untuk 

memastikan pilihan-pilihan dalam proses perubahan didefinisikan dalam 

detail yang cukup untuk memenuhi masalah dan kesempatan, untuk 

pengembangan diidentifikasi dan pencocokan yang lengkap tentang rencana 

yang diperlukan untuk pelaksanaan 
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5.Tahapan Implementasi 

Dalam tahap ini kita dapat menerapkan tahap enam, tujuh, dan delapan dari 

proses model Kotter. Tujuan dari tahap ini adalah untuk melakukan 

perbaikan yang berkelanjutan terhadap kinerja. Untuk mempersiapkan dan 

menyetujui pelaksanaan rencana enterprise wide dan sumber daya, 

memberikan komunikasi yang disesuaikan dengan organisasi, memastikan 

semua staf memahami perlunya perubahan, untuk mempersiapkan dan 

melatih semua staf dan stakecholder kunci untuk perubahan dalam proses 

dan atau strukturmengelola masalah/konflik begitu mereka muncul, dan 

memastikan manfaat yang direncanakan tercapai. 

6. Tahapan Post Implementation Review 

Tujuan dari tahap ini adalah untuk menjaga atau memelihara benefit. Tujuan 

harus dipenuhi untuk mempertahankan benefit antara lain menyerahkan 

kegiatan proses pengembangan  yang berkesinambungan ke day to day 

manajemen, mengomunikasikan hasilnya kepada organisasi, menangkap, 

merekam dan mengomunikasikan pelajaran kepada tim manajemen 

perubahan yang lebih luas dan informasi berguna lainnya untuk proyek 

perubahan di masa depan, mengambil pendekatan best practice untuk 

referensi di masa mendatang dan untuk memastikan tujuan kinerja yang 

dipelihara dan proses peningkatan yang terus menerus. 
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3.3 Unit Analisis 

 Unit analisis dalam penelitian ini meliputi implementasi pemenuhan  

IKKT, faktor penyebab belum terpenuhinya IKKT, serta strategi yang sudah 

diterapkan pada`standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, serta 

standar pendidik dan kependidikan di SMP Negeri ex-RSBI Jawa Barat. 

 Hasil analisis tersebut akan berimplikasi pada analisis berikutnya yaitu   

penerapan change management dalam pemenuhan IKTT tersebut dalam 

rangka membantu transformasi dari RSBI menuju SBI. 

 

3.4 Operasionalisasi Parameter 

Operasional parameter da;am penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 3.1 
Operasional Parameter 

No Aspek Kajian Operasional Parameter Jenis Data 
Sumber 

Data 
1. Pemenuhan 

IKKT Standar 
Isi 

 Kerangka dasar kurikulum  Struktur kurikulum pendidikan  Beban belajar  KTSP  Kalender pendidikan 

Instrumen 
Supervisi, 
Monitoring 
dan Evaluasi 
RSBI 

Kepala 

Sekolah atau 

Koordinator  

RSBI 

2.  Pemenuhan 
IKKT Standar 
Proses 

 Perencanaan proses 
pembelajaran  Pelaksanaan proses 
pembelajaran  Penilaian hasil belajar  Pengawasan proses 
pembelajaran 

Instrumen 
Supervisi, 
Monitoring 
dan Evaluasi 
RSBI 

Kepala 

sekolah atau 

Koordinator 

RSBI 

3. Pemenuhan 
IKKT Standar 
Kompetensi 
Lulusan (SKL)  

 Kemampuan berpikir logis, 
kritis, kreatif, dan inovatif serta 
entrepreuneurship   Kemampuan memperdalam, 
memperkaya, dan memperluas 
pengetahuan dan pemahaman 

Instrumen 
Supervisi, 
Monitoring 
dan Evaluasi 
RSBI 

Kepala 
Sekolah atau 
koordinator 
RSBI 
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tentang berbagai gejala alam 
dan sosial  Pengalaman belajar melalui 
program pengembangan diri 
tentang pendalaman IPTEK  Pengalaman belajar yang 
mampu mensinergikan dan 
mengembangkan pemanfaatan 
lingkungan secara produktif, 
baik ditinjau dari sisi ilmiah 
maupun ekonomi  Pengalaman belajar yang 
mampu mengekspresikan, 
merefleksikan, dan 
menunjukkan hasil karya dalam 
bidang seni dan budaya  Pengalaman belajar untuk 
menumbuhkan dan 
mengembangkan sikap percaya 
diri dan bertanggung jawab 
seperti: berkomunikasi dengan 
bahasa asing, debat, kunjungan 
ke luar negeri, pertukaran 
pelajar antarbangsa, dll.  Pengalaman belajar untuk 
berpartisipasi dalam 
penegakkan aturan-aturan sosial 
serta berpartisipasi dalam 
kancah kehidupan internasional  Pengalaman belajar yang 
mampu menumbuhkan sikap 
kompetitif dan sportif untuk 
mendapatkan hasil yang 
bertaraf internasional  Pengalaman belajar yang dapat 
melibatkan partisipasi siswa 
dalam kehidupan antarbangsa 
di dunia dalam rangka 
pergaulan dunia  Pengalaman belajar untuk 
membentuk karakter siswa, 
menumbuhkan rasa kompetitif 
atau daya saing tinggi dalam 
bidang kebersihan lingkungan 
dalam lingkup internasional  Pengalaman belajar melalui 
kelompok mata pelajaran 
agama dan akhlak mulia dalam 
forum internasional  Pengalaman belajar untuk 
menghargai keberagaman 
agama, bangsa, suku, ras, dan 
golongan sosial ekonomi dalam 
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lingkup global/internasional  Kegiatan pembiasaan untuk 
menghargai peredaan pendapat 
dan berempati terhadap orang 
lain  Pengalaman dalam 
menghasilkan karya kreatif dan 
inovatif untuk menuju 
entrepreuneur dan bersifat 
ekonomik (implementasi 
pengembangan ekonomi 
kreatif)   Pengalaman belajar bidang 
keterampilan membuat karya 
tulis ilmiah, karya ilmiah 
remaja, penelitian, dan 
sejenisnya dalam berbagai 
bidang pengetahuan/sains, 
teknologi, dsb pada tingkat 
internasional  Pengalaman belajar dalam 
mengembangkan IPTEK seiring 
dengan perkembangannya dan 
mampu berkompetisi secara 
internasional  Pengalaman belajar mampu 
menguasai pengetahuan untuk 
melanjutkan ke jenjang 
pendidikan lanjutan bertaraf 
internasional 

4. Pemenuhan 
IKKT Standar 
Tendik dan 
Kependidikan 

 Kualifikasi pendidik  Kualifikasi kepala sekolah  Kualifikasi tenaga administrasi  Kualifikasi kepala perpustakaan  Kualifikasi tenaga laboratorium 
 

Instrumen 
Supervisi, 
Monitoring 
dan Evaluasi 
RSBI 

Kepala 
Sekolah atau 
Koordinator 
RSBI 

5 Penerapan 
Change 
Management 

 Penerapan  delapan langkah 
Koter  Menggunakan tahap 
manajemen proyek  Perubahan pada struktur, SDM, 
teknologi, strategi 

 

Hasil 
wawancara 
dan 
observasi 

Kepala 
Sekolah atau 
Koordinator 
RSBI 
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3.5 Deskripsi Setting Penelitian 

                                          RSBI 

 

  

 

Standar isi   Standar            SKL Standar Tendik 
                                               proses 

 

              Analisis terhadap pemenuhan IKKT 
keempat standar                                     Transformasi 
 
 

  

     Faktor penyebab belum           Strategi yang sudah  
     Terpenuhinya IKKT                diterapkan untuk memenuhi 
                                                             IKKT 
 

 

 

Change Management  Model Kotter  Pendekatan manajemen 
Proyek  Struktur  SDM  Teknologi  Strategi  Kurikulum  Proses 
 

  

                                                     SBI 
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Penelitian ini dalam rangka menyusun strategi implementasi mutu 

pendidikan yang diarahkan pada proses transformasi menjadi sekolah yang 

memiliki kualitas sekelas SBI untuk SMP Negeri ex-RSBI di Jawa Barat. 

Dengan asumsi SMP Negeri ex-RSBI yang standar mutu 

pendidikannyamemenuhi IKKT di antaranya standar  isi,  standar proses, SKL, 

serta standar tenaga pendidik dan kependidikan. 

Peneliti mencoba menganalisis pemenuhan IKKT keempat standar tersebut 

dengan cara mengetahui faktor penyebab belum terpenuhinya IKKT keempat 

standar tersebut dan strategi yang sudah dilaksanakan oleh sekolah (responden) 

untuk memenuhi IKKT tersebut. Setelah diketahui faktor penyebab dan strategi 

yang sudah dilakukan, peneliti akan menerapkan change management dalam 

proses transformasi itu. Manajemen perubahan tersebut meliputi struktur,SDM, 

teknologi, strategi, kurikulum, dan proses. Manajemen perubahan yang akan 

digunakan adalah model 8 langkah Kotter dan pendekatan manajemen proyek. 

Diharapkan penerapan change management ini akan benar-benar menjadi 

alternatif yang membantu proses transformasi menuju Standar mutu pendidikan 

sekelas SBI. 

3.6 Pengumpulan  Data 

Metode pengumpulan data yang akan peneliti gunakan adalah wawancara 

dan observasi. Menurut Nana Sudjana (2001) teknik observasi dan wawancara 

merupakan teknik paling utama dalam penelitian kualitatif. Peneliti mencatat apa 

yang dilihat dan  didengar secara sistematik. 
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3.6.1 Wawancara  

Metode wawancara ini akan peneliti gunakan untuk pembuktian terhadap 

informasi atau keterangan yang diperoleh dari hasil pengisian 

instrumensupervisi, monitoring dan evaluasi yang sudah diisi sebelumnya oleh 

responden. Teknik wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara 

mendalam (in-depth interview) yaitu dengan cara bertanya jawab sambil bertatap 

muka antara pewawancara dengan responden.Wawancara in-depth dilakukan 

open-ended, tak berstruktur sehingga lebih fleksibel. 

3.6.2 Observasi 

Nasution dalam Sugiyono (2008) menyatakan bahwa observasi adalah 

dasar semua ilmu pengetahuan. Oleh karena itu Marshall dalam Sugiyono (2008) 

menyatakan bahwa “through observation, the researcher learn about behavior 

and the meaning attachedto those behavior”. Melalui observasi, peneliti belajar 

melalui perilaku dan makna dari perilaku tersebut. 

 Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik 

observasi untuk  menyajikan gambaran realistis perilaku atau kejadian, untuk 

menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk 

evaluasi terhadap hasil jawaban responden. 

 Observasi yang akan peneliti gunakan adalah observasi tidak berstruktur 

karena fokus observasi akan berkembang selama kegiatan observasi 

berlangsung. Dalam melakukan pengamatan peneliti tidak akan  menggunakan 

instrumen yang telah baku tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan. 
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3.7 Analisis Data 

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi 

kasus. Studi kasus ini dapat berupa studi kasus yang eksplanatoris, eksploratoris, 

dan deskriptif (Robert, 2011). Dalam penelitian ini dimungkinkan ketiga jenis 

studi kasus tersebut dapat digunakan. 

Langkah-langkah analisis data pada studi kasus yang akan peneliti lakukan 

adalah 

1) Mengorganisasi informasi. Peneliti sudah memberikan instrumen dan diisi 

oleh responden. Informasi tersebut akan peneliti organisasikan sesuai 

dengan masing-masing standar. 

2) Membaca keseluruhan informasi dan member kode 

3) Membuat suatu uraian terperinci mengenai kasus dan konteksnya. 

4) Peneliti menetapkan pola dan mencari hubungan antara beberapa kategori 

5) Peneliti melakukan interpretasi dan mengembangkan generalisasi natural 

dari kasus baik untuk peneliti maupun untuk penerapannya pada kasus 

yang lain. 

6) Menyajikannya secara naratif. 

 

3.8 Keabsahan Data 

Subjektivitas peneliti merupakan hal yang dominan dalam penelitian 

kualitatif.  Jika alat penelitian yang digunakan tanpa kontrol dan sumber data 

kualitatif yang kurang kredibel akan memengaruhi hasil akurasi penelitian. Oleh 

karena itu dibutuhkan cara untuk menentukan keabsahan data.  
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Cara yang akan peneliti gunakan untuk menguji keabsahan data nnadalah: 

1) Kredibilitas  

Cara ini digunakan untuk apakah proses dan hasil penelitian dapat diterima 

atau dipercaya. Kriteria untuk menilai kredibilitas ini adalah lama 

penelitian, observasi yang detail, triangulasi, membicarakannya dengan 

orang lain, membandingkan dengan hasil penelitian lain, dan member 

check 

2) Transferabilitas 

Cara ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah hasil penelitian dapat 

diterapkan pada situasi yang lain. 

3) Dependability 

Yaitu apakah hasil penelitian mengacu pada kekonsistenan peneliti dalam 

mengumpulkan data, membentuk dan menggunakan konsep-konsep ketika 

membuat interpretasi untuk menarik kesimpulan. 

4) Konfirmabilitas 

Yaitu apakah hasil penelitian dapat dibuktikan. Hal ini dapat dilakukan 

dengan membicarakan hasil penelitian dengan orang yang tidak ikut dan 

tidak berkepentingan dalam penelitian dengan tujuan agar hasil dapat lebih 

objektif. 

 

3.9Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada SMP Negeri ex-Rintisan Sekolah 

Bertaraf Internasional (RSBI) di Jawa Barat.  Sesuai dengan SK penetapannya, 



 

 

79 

 

SMP RSBI di Jawa Barat dinamai dengan angkatan. SMP yang ditetapkan 

menjadi RSBI  pada tahun 2007 disebut angkatan I berjumlah  10 sekolah dan 

SMP yang ditetapkan menjadi RSBI pada tahun 2008 disebut angkatan II 

berjumlah 11 sekolah. 

Fokus penelitian ini adalah pada SMP Negeri ex- RSBI angkatan I karena 

sekolah tersebut diharapkan mempunyai potensi untuk mencapai standar mutu 

pendidikan sekelas SBI setelah dibina empat sampai enam tahun oleh Direktorat 

Pembinaan SMP. Dari  10 sekolah tersebut peneliti hanya akan mengambil objek 

penelitian di 5 sekolah. Hal ini diharapkan mewakili kesepuluh sekolah RSBI 

angkatan I. Kelima sekolah tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan: (1) 

sekolah yang berada di  kota besar atau ibu kota provinsi (SMP Negeri 5 

Bandung),  (2) sekolah yang berada di kota administratif (SMP Negeri 1 

Cimahi), dan  (3) sekolah yang berada di kabupaten (SMP Negeri 1 Margahayu 

Kabupaten Bandung, SMP Negeri 2 Ciamis Kabupaten Ciamis, dan SMP Negeri 

2 Sindang Kabupaten Indramayu). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Faktor-Faktor Penyebab Belum Terpenuhinya IKKT Standar Isi, 

Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, serta Standar Tenaga 

Pendidik dan Kependidikan 

         Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dan atau koordinator 

RSBI, peneliti memperoleh data yang berhubungan dengan faktor-faktor yang 

menyebabkan belum terpenuhinya IIKT Standar Isi, Standar Proses, Standar 

Kompetensi Lulusan, serta Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan. Data 

tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Nama  Sekolah : SMP Negeri 5 Bandung 

     Narasumber  : Agus Deni Syaeful, M. M. Pd. (Koordinator RSBI) 

No. Aspek Kajian Faktor Penyebab Belum Terpenuhinya IKKT 

1. Pemenuhan 

IKKT Standar Isi 

a.  Kesulitan dalam menentukan muatan kurikulum 

luar negeri yang akan diadopsi atau diadaptasi. 

Hal ini dikhawatirkan tidak akan sesuai dengan 

karakteristik sekolah. 

b. Belum memiliki kejelasan prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum bertaraf internasional. 

c. Kesulitan untuk mensinergikan kurikulum nasional 

dan kurikulum sekolah mitra di luar negeri 

karena banyak perbedaan yang signifikan. 
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2. Pemenuhan 

IKKT Standar 

Proses 

a. Kurangnya pemahaman pendidik terhadap 

model-model pembelajaran PAKEM 

(Pembelajaran Aktif Kreatif dan Menyenangkan) 

dan bertaraf internasional 

b. Kemampuan berbahasa (bilingual) pendidik 

dalam proses pembelajaran terbatas dan belum 

merata. 

c. Terbatasnya kemampuan pendidik dalam 

mengeksplorasi TIK dalam proses pembelajaran. 

3. Pemenuhan 

IKKT Standar 

Kompetensi 

Lulusan 

a. Belum sinerginya kerja sama antara pihak 

sekolah, siswa, dan orang tua siswa dalam 

pengembangan kompetensi siswa. 

b. Belum optimalnya pembinaan untuk 

mengembangkan potensi siswa terutama dalam 

pencapaian prestasi dalam bidang akademik 

maupun nonakademik. 

c. Terbatasnya kemampuan sekolah (pendidik) 

untuk mengembangkan seluruh potensi siswa 

terutama dalam pengembangkan ekonomi 

kreatif. 

4. Pemenuhan 

IKKT Standar 

Tenaga Pendidik 

dan 

Kependidikan 

1. Masih ada pendidik yang belum S-1 

2. Pendidik yang sudah menyelesaikan jenjang S-

2/S-3 belum mencapai 20% dari jumlah 

pendidik. 

3. Kemampuan bahasa Inggris dan TOEFL 
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pendidik, kepala sekolah, tenaga administrasi, 

tenaga perpustakaan, dan tenaga laboran  masih 

sangat minimal. 

4. Pendidik belum mengoptimalkan 

kemampuannya dalam penulisan karya tulis 

ilmiah. 

5. Dari 6 orang tenaga administrasi PNS hanya satu 

orang  S-1. 

6. Tidak memiliki pustakawan yang khusus dan 

ahli dalam bidang perpustakaan 

7. Tenaga laboran bukan orang ahli dalam bidang 

tersebut dan belum S-1 

8. Kemampuan TIK pendidik, tenaga administrasi, 

tenaga perpustakaan, dan tenaga laboran masih 

belum merata. 

 

2. Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Cimahi 

 Narasumber : a. Dra. L. G. Arisuweni, M. Pd. (Kepala Sekolah) 

b. Cece Suparya, S. Pd. M. Pd. (Koordinator RSBI) 

No. Aspek Kajian Faktor Penyebab Belum Terpenuhinya IKKT 

1. Pemenuhan IKKT 

Standar Isi 

a. Proses penyusunan KTSP RSBI tidak mudah. 

Banyak hal yang harus menjadi pertimbangan, 

di antaranya faktor SDM pendidik dan  peserta 

didik. Terutama KTSP ini harus memikirkan 
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bekal life skill untuk peserta didik 

b. Adopsi dan adaptasi kurikulum dari luar 

negeri atau dengan school sister harus benar-

benar disaring karena kontennya harus sesuai 

dengan karakter SMP Negeri 1 Cimahi. Oleh 

karena itu sekolah memerlukan cukup waktu 

untuk mewujudkan hal ini. 

c. Tidak ada pembinaan yang jelas bagaimana 

mengembangkan kurikulum bertaraf 

internasional karena RSBI SMP Negeri 1 

Cimahi dibentuk oleh pemerintah dan bukan 

menjadi RSBI mandiri.  Selama ini sekolah 

hanya mengembangkan kurikulum yang 

bertaraf internasional secara otodidak. 

d. Proses kerja sama school sister dengan 

sekolah di luar negeri belum sampai pada 

proses adaptasi dan adopsi kurikulum yang 

jelas. 

2. Pemenuhan IKKT 

Standar Proses 

a. SDM pendidik belum mumpuni untuk 

melaksanakan proses pembelajaran bertaraf 

internasional terutama dalam hal model atau 

metode pembelajaran. 

b. Kemampuan bahasa Inggris   pendidik  masih 

minim sehingga berdampak pada proses 

pembelajaran yang harus dilaksanakan dalam 



 

 

84 

 

dua bahasa atau bilingual sebagai ciri bertaraf 

internasional. 

c. Kemampuan TIK pendidik (terutama  

pendidik wanita) masih minim sehingga 

berpengaruh pada proses pembelajaran yang 

harus dilaksanakan berbasis TIK. 

3. Pemenuhan IKKT 

Standar Kompetensi 

Lulusan 

a. Kurangnya support dari masyarakat (orang 

tua) terutama dalam pengembangan prestasi 

akademik dan nonakademik siswa. Tanggung 

jawab pembinaan hanya mengandalkan pihak 

sekolah. 

b. Karena beban belajar siswa sudah padat (42 

jam/minggu), kegiatan  pembinaan akademik 

dan nonakademik  tidak cukup waktu untuk 

dilaksanakan di luar jam belajar. Dengan 

demikian waktu pembinaan tidak memiliki 

waktu yang maksimal.  

4. Pemenuhan IKKT 

Standar Tenaga 

Pendidik dan 

Kependidikan 

a. Ada beberapa tenaga pendidik (guru) yang 

belum S-1 dengan alas an usia sudah lanjut. 

b. Pendidik yang sudah menyelesaikan S-2 

belum mencapai 20%. Yang sudah 

menyelesaikan S-2 jurusannya ada yang tidak 

sinkron atau linear dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

c. Kemampuan bahasa Inggris dan TIK pendidik, 
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tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan 

tenaga laboran masih minim.  

d. Ada beberapa tenaga administrasi PNS yang 

belum S-1. 

e. Tenaga perpustakaan dan laboran bukan orang 

yang berkualifikasi dalam bidang 

perpustakaan dan laboratorium. 

 

 

3. Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Margahayu Kabupaten Bandung 

 Narasumber : Asep Juhro, S. Pd. M. Si. (Koordinator RSBI) 

No. Aspek Kajian Faktor Penyebab Belum Terpenuhinya 
IKKT 

1. Pemenuhan IKKT 

Standar Isi 

a. Kesulitan dalam proses adopsi atau adaptasi 

kurikulum dari negara-negara OECD atau 

dengan negara lain karena karakteristiknya 

yang berbeda dengan kurikulum di Indonesia 

b. Adopsi atau adaptasi dengan mengacu pada 

kurikulum internasional, misalnya 

Cambridge memerlukan biaya yang cukup 

tinggi. Hal ini tidak bisa dilakukan oleh 

sekolah karena dana terbatas. 

c. Kurangnya guru Matematika dan IPA 

sebagai ujung tombak RSBI sehingga ada 
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guru yang memiliki beban mengajar sampai 

32 jam/minggu.  

2. Pemenuhan IKKT 

Standar Proses 

a. Pada proses pembelajaran, kemampuan 

bahasa Inggris dan optimalisasi TIK guru 

MIPA belum maksimal. 

b. Masih ada ketidaktelitian dari pendidik pada 

saat membuat perencanaan pembelajaran 

(RPP). 

3. Pemenuhan IKKT 

Standar 

Kompetensi 

Lulusan 

a. Belum maksimalnya pembinaan 

pengembangan potensi siswa dalam meraih 

prestasi akademik dan nonakademik. 

b. Beban belajar yang cukup tinggi berdampak 

pada program pembinaan potensi siswa, 

karena waktu  terbatas dan peserta didik 

kelelahan. 

4. Pemenuhan IKKT 

Standar Tenaga 

Pendidik dan 

Kependidikan 

a. Penguasaan kompetensi pendidik belum 

merata (khususnya bagi guru MIPA, 

TIK/PTD) 

b. Adanya kesenjangan kemampuan bagi 

tenaga administrasi. 

c. Kemampuan bahasa Inggris dan TIK 

pendidik, tenaga administrasi, tenaga 

perpustakaan, dan tenaga laboran masih 



 

 

87 

 

minim. 

 

4. Nama Sekolah : SMP Negeri 2 Sindang Kabupaten Indramayu 

 Narasumber : Repelitasari, S.Pd. (Wakil Kepala Sekolah) 

        .                             Pendi Susanto, M. Pd. (Koordinator RSBI) 

No. Aspek Kajian Faktor Penyebab Belum Terpenuhinya IKKT 

1. Pemenuhan IKKT 

Standar Isi 

a. Sulitnya validasi kurikulum dengan Negara lain 

(OECD). Oleh karena itu sampai saat ini belum 

ada adopsi atau adaptasi secara resmi dengan 

sister school. Kerja sama baru pada tahap MOU 

dan belum ditindaklanjuti. 

b. Adanya pendidikan teknologi dasar (PTD) pada 

pembelajaran belum dapat dilaksanakan secara 

maksimal karena sarana dan prasarana, SDM 

pendidik, dan infrastruktur lain belum siap. 

c. Pada KTSP, ada kesulitan pada saat menyusun 

pedoman atau standar penilaian. 

2. Pemenuhan IKKT 

Standar Proses 

a. Kesulitan pada penyusunan perencanaan 

(Silabus dan RPP) terutama pada penilaian 

b. Pada proses pembelajaran, kemampuan bahasa 

Inggris pendidik belum merata sehingga 

pemahaman peserta terhadap materi yang 

seharusnya diberikan dalam dua bahasa tidak 

sama antara kelas yang satu dengan kelas yang 
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lain. 

c. Referensi bahan ajar bertaraf internasional 

masih terbatas. 

d. Pencapaian KKM yang seharusnya minimal 80 

sulit dicapai.  

e. TIK dalam proses pembelajaran belum 

dioptimalkan oleh pendidik. 

3. Pemenuhan IKKT 

Standar Kompetensi 

Lulusan 

a. Waktu untuk mengoptimalkan ekstrakurikuler 

sebagai wadah untuk mengembangkan potensi 

peserta didik sangat terbatas karena beban 

belajar intrakurikuler cukup tinggi. 

b. Upaya untuk mempersiapkan peserta didik 

dalam kompetisi atau olimpiade sudah 

dilakukan dengan pembinaan oleh guru. Bila 

melihat sekolah-sekolah lain sudah 

mendatangkan pelatih khusus, sekolah ini masih 

mempertimbangkan beberapa hal di antaranya 

aspek finansial. 

4. Pemenuhan IKKT 

Standar Tenaga 

Pendidik dan 

Kependidikan 

a. Ada  pendidik yang belum S-1 dengan alasan 

usia.  

b. Pendidik yang sudah menyelesaikan S-2 belum 

mencapai 20% dari jumlah pendidik yang ada. 

c. Tenaga administrasi yang sudah dan sedang 

menyelesaikan S-1  ada 2 orang dari 14 orang 

yang sudah PNS. 
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d. Tidak ada tenaga khusus yang ahli dalam 

bidang perpustakaan dan laboran. Tenaga 

perpustakaan dipegang oleh guru sedangkan 

tenaga laboran dipegang oleh tenaga 

administrasi lulusan SMA. 

e. Kemampuan pendidik, kepala sekolah, tenaga 

administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga 

laboran dalam penguasaan bahasa Inggris masih 

minim. 

 

 

 

 

 

5. Nama Sekolah  : SMP Negeri 2 Ciamis Kabupaten Ciamis 

 Narasumber  : Dr. Agus Sumantri, M. Pd. (Kepala sekolah) 

      Yoyo Karwayo, S. Pd. (Wakasek Kurikulum) 

No. Aspek Kajian Faktor Penyebab Belum Terpenuhinya IKKT 

1. Pemenuhan IKKT 

Standar Isi 

a. Belum memiliki school sister di Australia 

b. Dokumen KTSP belum dibuat dalam dua bahasa 

(bahasa Indonesia dan bahasa Inggris) 

c. Sudah memiliki 6 school sister di Malaysia tetapi 
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kerja sama dalam bidang  kurikulum belum 

divalidasi oleh kedua negara. Proses adopsi dan 

adaptasi belum dilakukan karena kurikulum di 

Indonesia dan Malaysia banyak memiliki 

kesamaan.  

2. Pemenuhan IKKT 

Standar Proses 

a. Kesulitan dihadapi saat pelaksanaan 

pembelajaran. Hal ini disebabkan saat 

pembelajaran harus bilingual (bahasa Indonesia 

dan bahasa Inggris) dan berbasis TIK. Tidak 

semua pendidik menguasai pembelajaran 

bilingual dan TIK. 

b. Minimnya model dan media pembelajaran yang 

bilingual. 

3. Pemenuhan IKKT 

Standar Kompetensi 

Lulusan 

Tidak ada pelatih yang kompeten untuk membina 

siswa dalam pengembangan prestasi akademik 

dan nonakademik. 

4. Pemenuhan IKKT 

Standar Tenaga 

Pendidik dan 

Kependidikan 

a. Ada 1 orang pendidik yang sedang kuliah S1 

b. Pendidik yang sudah menyelesaikan S2/S3 baru 6 

orang sehingga belum memenuhi syarat 20%. 

Jumlah pendidik di sekolah ini adalah 44 orang. 

c. Tenaga administrasi  PNS ada 4 orang dan 

semuanya lulusan SMA. 

d. Tenaga perpustakaan dan laboran dipegang oleh  

Tata Usaha Tidak Tetap (TUTT). Tenaga 

perpustakaan dan laboran ini bukan orang yang 
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ahli di bidang perpustakaan dan laboratorium. 

e. Kemampuan bahasa Inggris pendidik, tenaga 

administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga 

laboran masih minim. 

f. Kemampuan TIK pendidik, tenaga administrasi, 

tenaga perpustakaan, dan tenaga laboran masih 

belum merata. 

  

 Dari faktor-faktor penghambat pemenuhan IKKT tersebut peneliti dapat 

membuat sistesis bahwa kecenderungan faktor penghambat yang dihadapi oleh 

sekolah adalah sebagai berikut. 

No. Aspek Kajian Faktor Penyebab Belum Terpenuhinya IKKT 

1. Pemenuhan IKKT 

Standar Isi 

a. Belum adanya validasi kurikulum antara sekolah 

dengan school sister di luar negeri. 

b. Kesulitan dalam menentukan muatan kurikulum 

yang akan diadopsi dan diadaptasi dari kurikulum 

school sister karena harus disesuaikan dengan 

karakteristik sekolah. 

c. Tidak adanya pembinaan yang jelas untuk 

mengembangkan kurikulum bertaraf 

internasional. 

d. Mahalnya biaya untuk adopsi dan adaptasi dari 

kurikulum luar negeri (misalnya Cambridge). 

2. Pemenuhan IKKT a. Kesulitan dalam penyusunan rencana program 
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Standar Proses penilaian bertaraf internasional. 

b. Pada proses pembelajaran yang harus bilingual, 

kemampuan pendidik masih minim. 

c. Kemampuan TIK pendidik masih minim padahal 

pembelajaran harus berbasis TIK. 

d. Kurangnya pemahaman pendidik dalam 

mengimplementasikan model, metode, dan media 

pembelajaran yang PAKEM dan bertaraf 

internasional. 

e. Terbatasnya referensi bahan ajar bertaraf 

internasional. 

3. Pemenuhan IKKT 

Standar Kompetensi 

Lulusan 

a. Terhambatnya pembinaan pengembangan potensi 

siswa dalam meraih prestasi akademik dan 

nonakademik karena beban belajar yang tinggi. 

b. Belum sinerginya kerja sama antara sekolah dan 

orang tua dalam proses pembinaan potensi siswa. 

c. Terbatasnya kemampuan  sekolah untuk 

mengembangkan potensi siswa dalam bidang 

ekonomi kreatif. 

d. Sulitnya mendapatkan pelatih atau Pembina yang 

kompeten untuk membina potensi siswa dalam 

meraih prestasi akademik dan nonakademik. 

4. Pemenuhan IKKT 

Standar Tenaga 

Pendidik dan 

a. Masih adanya beberapa pendidik yang belum S1. 

b. Pendidik yang sudah menyelesaikan S2/S3 belum 

mencapai 20% (seperti disyaratkan) dan rata-rata 
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Kependidikan tidak linear dengan mata pelajaran yangt diampu. 

c. Pendidikan tenaga administrasi rata-rata SMA. 

d. Belum memiliki tenaga perpustakaan dan laboran 

yang ahli. 

e. Kemampuan bahasa Inggris dan TOEFL 

pendidik, kepala sekolah, tenaga administrasi, 

tenaga perpustakaan, dan tenaga laboran  belum 

optimal. 

f. Kurang optimalnya kemampuan TIK pendidik, 

kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga 

perpustakaan, dan tenaga laboran. 

 

4.2  Strategi yang Digunakan untuk Memenuhi IKKT Standar Isi, Standar 

Proses, Standar Kompetensi Lulusan, serta Standar Tenaga Pendidik 

dan Kependidikan 

 Berdasarkan faktor-faktor penyebab belum terpenuhinya IKKT seperti 

pada 4.1., setiap sekolah sudah mengantisipasi hal tersebut dengan berbagai 

strategi. Strategi-strategi tersebut dapat kita lihat pada tabel berikut. 

1. Nama  Sekolah: SMP Negeri 5 Bandung 

 Narasumber  : Agus Deni Syaeful, M. M. Pd. (Koordinator RSBI) 

No Aspek 
Kajian 

Faktor Penyebab Belum 
Terpenuhinya IKKT 

Strategi yang 
Digunakan  

1. Pemenuhan 

IKKT 

Standar Isi 

a.  Kesulitan dalam 

menentukan muatan 

kurikulum luar negeri 

a. Merintis kerja 

sama dengan 

school sister di 
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yang akan diadopsi atau 

diadaptasi. Hal ini 

dikhawatirkan tidak akan 

sesuai dengan 

karakteristik sekolah. 

b. Belum memiliki 

kejelasan prinsip-prinsip 

pengembangan 

kurikulum bertaraf 

internasional. 

c. Kesulitan untuk 

mensinergikan kurikulum 

nasional dan kurikulum 

sekolah mitra di luar 

negeri karena banyak 

perbedaan yang 

signifikan. 

luar negeri 

(Malaysia dan 

Australia) untuk 

muatan kurikulum 

yang akan 

diadopsi dan 

diadaptasi 

2. Pemenuhan 

IKKT 

Standar 

Proses 

a. Kurangnya 

pemahaman pendidik 

terhadap model-model 

pembelajaran PAKEM 

(Pembelajaran Aktif 

Kreatif dan 

a. Mengadakan 

workshop tentang 

model-model 

PAKEM dengan 

narasumber yang 

kompeten. 
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Menyenangkan) dan 

bertaraf internasional 

b. Kemampuan berbahasa 

(bilingual) pendidik 

dalam proses 

pembelajaran terbatas 

dan belum merata. 

 

 

 

 

c.Terbatasnya 

kemampuan pendidik 

dalam mengeksplorasi 

TIK dalam proses 

pembelajaran. 

 

b. Memfasilitasi 

pendidik untuk 

mengikuti 

pendampingan 

pembelajaran 

MIPA berbahasa 

Inggris dengan 

mendatangkan 

narasumber yang 

kompeten. 

c. Kursus TIK di 

sekolah  dengan 

narasumber guru 

yang ahli TIK atau 

mendatangkan ahli 

TIK dari luar 

sekolah. 

3. Pemenuhan 

IKKT 

Standar 

Kompetensi 

Lulusan 

a. Belum sinerginya kerja 

sama antara pihak 

sekolah, siswa, dan 

orang tua siswa dalam 

pengembangan 

a. Mengadakan rapat 

dengan orang tua 

untuk pembinaan 

potensi siswa. 
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kompetensi siswa. 

b. Belum optimalnya 

pembinaan untuk 

mengembangkan 

potensi siswa terutama 

dalam pencapaian 

prestasi dalam bidang 

akademik maupun 

nonakademik. 

 

 

 

 

c. Terbatasnya 

kemampuan sekolah 

(pendidik) untuk 

mengembangkan 

seluruh potensi siswa 

terutama dalam 

pengembangkan 

ekonomi kreatif. 

 

b. Pembinaan 

intensif untuk 

bidang akademik 

menuju olimpiade 

sains dan bidang 

nonakademik 

menuju festival 

seni dan kejuaraan 

olahraga dengan 

mendatangkan 

pembina/pelatih 

dari luar sekolah. 

c. Mewadahi potensi 

siswa melalui 18 

ekstrakurikuler 

dan memfasilitasi 

siswa untuk 

mengikuti lomba-

lomba (misalnya 

OSN, O2SN, 

FLSN, dsb.). 
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4. Pemenuhan 

IKKT 

Standar 

Tenaga 

Pendidik dan 

Kependidikan 

a. Masih ada pendidik yang 

belum S-1 dan 

Pendidik yang sudah 

menyelesaikan jenjang  

S-2/S-3 belum mencapai 

20% dari jumlah 

pendidik. 

b. Kemampuan bahasa 

Inggris dan TOEFL 

pendidik, kepala sekolah, 

tenaga administrasi, 

tenaga perpustakaan, dan 

tenaga laboran  masih 

sangat minimal. 

 

 

 

c.Pendidik belum 

mengoptimalkan 

kemampuannya dalam 

penulisan karya tulis 

ilmiah. 

 

a. Pemberian motivasi  

kepada pendidik 

untuk melanjutkan 

pendidikan S1, S2, 

S3. 

 

 

b. Kursus bahasa 

Inggris dan 

TOEFL bagi 

pendidik, kepala 

sekolah, tenaga 

administrasi, 

perpustakaan, dan 

laboran dengan 

mendatangkan ahli 

ke sekolah.  

c. Mengadakan 

workshop tentang 

penulisan karya 

ilmiah (PTK 

misalnya) dengan 

mendatangkan 
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d. Dari 6 orang tenaga 

administrasi PNS hanya 

satu orang  S-1. 

 

e. Tidak memiliki 

pustakawan yang khusus 

dan ahli dalam bidang 

perpustakaan 

 

 

 

f.Tenaga laboran bukan 

orang ahli dalam bidang 

tersebut dan belum S-1 

g. Kemampuan TIK 

pendidik, tenaga 

administrasi, tenaga 

perpustakaan, dan tenaga 

laboran masih belum 

merata. 

ahli.  

d. Memotivasi tenaga 

administrasi untuk 

melanjutkan studi. 

 

e. Mengikutsertakan 

petugas 

perpustakaan 

untuk mengikuti 

diklat atau 

pelatihan tentang 

perpustakaan. 

f. Memberdayakan 

tenaga yang ada. 

 

g. Mengadakan 

pelatihan TIK bagi 

pendidik, kepala 

sekolah, tenaga 

administrasi, 

perpustakaan, dan 

laboran. 
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2. Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Cimahi 

 Narasumber : a. Dra. L. G. Arisuweni, M. Pd. (Kepala Sekolah) 

b. Cece Suparya, S. Pd. M. Pd. (Koordinator RSBI) 

No. Aspek Kajian Faktor Penyebab Belum 
Terpenuhinya IKKT 

Strategi yang Digunakan 

1. Pemenuhan 

IKKT Standar 

Isi 

a. Proses penyusunan 

KTSP RSBI tidak 

mudah. Banyak hal 

yang harus menjadi 

pertimbangan, di 

antaranya faktor SDM 

pendidik dan  peserta 

didik. Terutama KTSP 

ini harus memikirkan 

bekal life skill untuk 

peserta didik 

b. Adopsi dan adaptasi 

kurikulum dari luar 

negeri atau dengan 

school sister harus 

benar-benar disaring 

karena kontennya harus 

sesuai dengan karakter 

SMP Negeri 1 Cimahi. 

Oleh karena itu sekolah 

memerlukan cukup 

a. Memantapkan kerja 

sama dengan school 

sister (Malaysia dan 

Singapura) dalam 

bidang kurikulum.    

 

 

 

 

 

 

b. Memilah dan memilih 

konten muatan 

murikulum luar negeri 

(school sister) yang 

sesuai dengan karakter  

 

 

 

 

 



 

 

100 

 

waktu untuk 

mewujudkan hal ini. 

c. Tidak ada pembinaan 

yang jelas bagaimana 

mengembangkan 

kurikulum bertaraf 

internasional karena 

RSBI SMP Negeri 1 

Cimahi dibentuk oleh 

pemerintah dan bukan 

menjadi RSBI mandiri.  

Selama ini sekolah 

hanya mengembangkan 

kurikulum yang bertaraf 

internasional secara 

otodidak. 

d. Proses kerja sama 

school sister dengan 

sekolah di luar negeri 

belum sampai pada 

proses adaptasi dan 

adopsi kurikulum yang 

jelas. 
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2. Pemenuhan 

IKKT Standar 

Proses 

a. SDM pendidik belum 

mumpuni untuk 

melaksanakan proses 

pembelajaran bertaraf 

internasional terutama 

dalam hal model atau 

metode pembelajaran. 

 

 

 

b. Kemampuan bahasa 

Inggris   pendidik  masih 

minim sehingga 

berdampak pada proses 

pembelajaran yang harus 

dilaksanakan dalam dua 

bahasa atau bilingual 

sebagai ciri bertaraf 

internasional. 

c. Kemampuan TIK 

pendidik (terutama  

pendidik wanita) masih 

minim sehingga 

berpengaruh pada proses 

pembelajaran yang harus 

a. Mengadakan semiloka 

pada awal tahun 

pelajaran. Diharapkan 

pendidik memiliki 

komitmen untuk 

mempersiapkan 

pembelajaran dari 

mulai perencanaan, 

pelaksanaan, dan 

penilaian. 

b. Memfasilitasi pendidik    

dengan kursus bahasa 

Inggris. 

 

 

 

 

 

 

c. Mengadakan workshop 

e-learning  dengan 

mendatangkan 

narasumber ahli. 
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dilaksanakan berbasis 

TIK. 

 

3. Pemenuhan 

IKKT Standar 

Kompetensi 

Lulusan 

a. Kurangnya support dari 

masyarakat (orang tua) 

terutama dalam 

pengembangan prestasi 

akademik dan 

nonakademik siswa. 

Tanggung jawab 

pembinaan hanya 

mengandalkan pihak 

sekolah. 

b.  Karena beban belajar 

siswa sudah padat (42 

jam/minggu), kegiatan  

pembinaan akademik dan 

nonakademik  tidak 

cukup waktu untuk 

dilaksanakan di luar jam 

belajar. Dengan demikian 

waktu pembinaan tidak 

a. Terus menerus 

memberikan pengertian 

kepada orang tua untuk 

bersama-sama 

bertanggung jawab 

dalam pengembangan 

potensi siswa. 

 

 

 

b. Memfasilitasi siswa 

dengan 20 kegiatan 

ekstrakurikuler di luar 

jam belajar 

intrakurikuler.  
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memiliki waktu yang 

maksimal.  

4. Pemenuhan 

IKKT Standar 

Tenaga 

Pendidik dan 

Kependidikan 

a. Ada beberapa tenaga 

pendidik (guru) yang 

belum S-1 dengan alasan 

usia sudah lanjut. 

Pendidik yang sudah 

menyelesaikan S-2 

belum mencapai 20%. 

Yang sudah 

menyelesaikan S-2 

jurusannya ada yang 

tidak sinkron atau linear 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

b. Kemampuan bahasa 

Inggris dan TIK 

pendidik, tenaga 

administrasi, tenaga 

perpustakaan, dan tenaga 

laboran masih minim.  

c. Ada beberapa tenaga 

administrasi PNS yang 

belum S-1. 

 

a. Terus memberi motivasi 

untu melanjutkan 

pendidikan ke jenjang 

S1, S2, dan S3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Memfasilitasi pendidik, 

tenaga administrasi, 

tenaga perpustakaan, dan 

tenaga laboran untuk 

kursus bahasa Inggris 

dan TIK 

c. Memotivasi tenaga 

administrasi terutama 

yang sudah PNS untuk 

melanjutkan pendidikan. 
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d. Tenaga perpustakaan dan 

laboran bukan orang 

yang berkualifikasi 

dalam bidang 

perpustakaan dan 

laboratorium. 

 

 

d. Memberdayakan tenaga 

perpustakaan dan tenaga 

laboran dengan 

mengikutsertakan pada 

workshop tentang 

perpustakaan atau 

laboratorium. 

 

 

3. Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Margahayu Kabupaten Bandung 

 Narasumber : Asep Juhro, S. Pd. M. Si. (Koordinator RSBI) 

No. Aspek Kajian Faktor Penyebab Belum 
Terpenuhinya IKKT 

Strategi yang 
Digunakan 

1. Pemenuhan 

IKKT Standar 

Isi 

a. Kesulitan dalam proses 

adopsi atau adaptasi 

kurikulum dari negara-

negara OECD atau 

dengan negara lain 

karena karakteristiknya 

yang berbeda dengan 

kurikulum di Indonesia 

b. Adopsi atau adaptasi 

dengan mengacu pada 

a. Terus membina kerja 

sama dengan school 

sister Negara lain 

(Malaysia) dalam 

adopsi dan adaptasi 

muatan kurikulum 

bertaraf internasional. 
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kurikulum internasional, 

misalnya Cambridge 

memerlukan biaya yang 

cukup tinggi. Hal ini 

tidak bisa dilakukan 

oleh sekolah karena 

dana terbatas. 

c. Kurangnya guru 

Matematika dan IPA 

sebagai ujung tombak 

RSBI sehingga ada guru 

yang memiliki beban 

mengajar sampai 32 

jam/minggu.  

2. Pemenuhan 

IKKT Standar 

Proses 

a. Pada proses 

pembelajaran, 

kemampuan bahasa 

Inggris dan optimalisasi 

TIK guru MIPA belum 

maksimal. 

b. Masih ada 

ketidaktelitian dari 

pendidik pada saat 

membuat perencanaan 

pembelajaran (RPP). 

a. Memfasilitasi 

pendidik untuk kursus 

bahasa Inggris dan TIK. 
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3. Pemenuhan 

IKKT Standar 

Kompetensi 

Lulusan 

a. Belum maksimalnya 

pembinaan 

pengembangan potensi 

siswa dalam meraih 

prestasi akademik dan 

nonakademik. 

b. Beban belajar yang 

cukup tinggi berdampak 

pada program 

pembinaan potensi 

siswa, karena waktu  

terbatas dan peserta 

didik kelelahan. 

a. Memfasilitasi 

pengembangan 

potensi siswa melalui 

13 ekstrakurikuler di 

antaranya ada ESP 

(English Support 

Programme). Selain 

itu, untuk olimpiade 

disediakan dana 

khusus untuk 

pembinaan 

mendatangkan pelatih 

dari luar sekolah. 

4. Pemenuhan 

IKKT Standar 

Tenaga Pendidik 

dan 

Kependidikan 

a. Penguasaan kompetensi 

pendidik belum merata 

(khususnya bagi guru 

MIPA, TIK/PTD) 

d. Adanya kesenjangan 

kemampuan bagi tenaga 

administrasi. 

e. Kemampuan bahasa 

Inggris dan TIK 

pendidik, tenaga 

administrasi, tenaga 

perpustakaan, dan 

a. Mengadakan 

workshop untuk 

pengembangan 

kompetensi pendidik 

dan mengikutsertakan 

pendidik dalam 

workshop yang 

diselenggarakan pihak 

luar (Dinas 

Pendidikan kota, 

provinsi, atau 

direktorat). 
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tenaga laboran masih 

minim. 

 

4. Nama Sekolah : SMP Negeri 2 Sindang Kabupaten Indramayu 

    Narasumber  : Repelitasari, S.Pd. (Wakil Kepala Sekolah) 

        .                      Pendi Susanto, M. Pd. (Koordinator RSBI) 

No. Aspek Kajian Faktor Penyebab Belum 
Terpenuhinya IKKT 

Strategi yang Digunakan 

1. Pemenuhan 

IKKT Standar 

Isi 

a. Sulitnya validasi 

kurikulum dengan 

Negara lain (OECD). 

Oleh karena itu sampai 

saat ini belum ada 

adopsi atau adaptasi 

secara resmi dengan 

sister school. Kerja 

sama baru pada tahap 

MOU dan belum 

ditindaklanjuti. 

b. Adanya pendidikan 

teknologi dasar (PTD) 

pada pembelajaran 

belum dapat 

dilaksanakan secara 

maksimal karena 

a. Terus mengadakan kerja 

sama dengan school 

sister dari negara lain 

(Singapur) untuk adopsi 

atau adaptasi muatan 

kurikulum. 

 

 

 

 

 

b. Mengikutsertakan 

pendidik pada 

workshop-workshop 

tentang PTD. 
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sarana dan prasarana, 

SDM pendidik, dan 

infrastruktur lain 

belum siap. 

c. Pada KTSP, ada 

kesulitan pada saat 

menyusun pedoman 

atau standar penilaian. 

2. Pemenuhan 

IKKT Standar 

Proses 

a. Kesulitan pada 

penyusunan 

perencanaan (Silabus 

dan RPP) terutama 

pada penilaian 

b. Pada proses 

pembelajaran, 

kemampuan bahasa 

Inggris pendidik 

belum merata sehingga 

pemahaman peserta 

terhadap materi yang 

seharusnya diberikan 

dalam dua bahasa 

tidak sama antara 

kelas yang satu dengan 

kelas yang lain. 

a. Penyusunan Silabus dan 

RPP melalui diskusi 

teman sejawat (MGMP). 

 

 

b. Memfasilitasi pendidik 

untuk kursus bahasa 

Inggris terutama 

mempelajari istilah-

istilah dalam 

matematika dan IPA. 
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c. TIK dalam proses 

pembelajaran belum 

dioptimalkan oleh 

pendidik. 

d. Referensi bahan ajar 

bertaraf internasional 

masih terbatas. 

e. Pencapaian KKM 

yang seharusnya 

minimal 80 sulit 

dicapai. 

c. Memberikan layanan 

konsultasi untuk 

optimalisasi TIK dalam 

pembelajaran. 

 

d. Pengadaan referensi 

bahan ajar bertaraf 

internasional 

 
 

 

3. Pemenuhan 

IKKT Standar 

Kompetensi 

Lulusan 

a. Waktu untuk 

mengoptimalkan 

ekstrakurikuler sebagai 

wadah untuk 

mengembangkan 

potensi peserta didik 

sangat terbatas karena 

beban belajar 

intrakurikuler cukup 

tinggi. 

b. Upaya untuk 

mempersiapkan peserta 

didik dalam kompetisi 

atau olimpiade sudah 

a. Memberikan 

kesempatan kepada peserta 

didik untuk 

mengembangkan 

potensinya melalui 

ekstrakurikuler. 

 

 

 

 

b. Melaksanakan 

kegiatan seleksi untuk 

olimpiade MIPA dan 

membinanya. 
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dilakukan dengan 

pembinaan oleh guru. 

Bila melihat sekolah-

sekolah lain sudah 

mendatangkan pelatih 

khusus, sekolah ini 

masih 

mempertimbangkan 

beberapa hal di 

antaranya aspek 

finansial. 

 

 

 

 

 

4. Pemenuhan 

IKKT Standar 

Tenaga 

Pendidik dan 

Kependidikan 

a. Ada  pendidik yang 

belum S-1 dengan 

alasan usia.  

Pendidik yang sudah 

menyelesaikan S-2 

belum mencapai 20% 

dari jumlah pendidik 

yang ada. 

b. Tenaga administrasi 

yang sudah dan sedang 

menyelesaikan S-1  ada 

2 orang dari 14 orang 

yang sudah PNS. 

 

a. Terus memotivasi 

pendidik untuk 

melanjutkan 

pendidikan pada 

jenjang S1,`S2, dan 

S3. 

 

 

b. Terus memberi 

motivasi kepada 

tenaga administrasi 

untuk melanjutkan 

pendidikan ke jenjang 

S1. 
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c. Tidak ada tenaga 

khusus yang ahli dalam 

bidang perpustakaan 

dan laboran. Tenaga 

perpustakaan dipegang 

oleh guru sedangkan 

tenaga laboran 

dipegang oleh tenaga 

administrasi lulusan 

SMA. 

d. Kemampuan pendidik, 

kepala sekolah, tenaga 

administrasi, tenaga 

perpustakaan, dan 

tenaga laboran dalam 

penguasaan bahasa 

Inggris masih minim. 

 

c. Memberdayakan 

tenaga yang ada 

dengan 

mengikutsertakan pada 

workshop yang 

berhubugan dengan 

perpustakaan dan 

laboran. 

 

 

d. Memfasilitasi 

pendidik, kepala 

sekolah, tenaga 

administrasi, 

perpustakaan, dan 

laboran untuk 

mengikuti kursus 

bahasa Inggris. 

5. Nama Sekolah : SMP Negeri 2 Ciamis Kabupaten Ciamis 

Narasumber : Dr. Agus Sumantri, M. Pd. (Kepala sekolah) 

     Yoyo Karwayo, S. Pd. (Wakasek Kurikulum) 

No. Aspek Kajian Faktor Penyebab 
Belum Terpenuhinya 

IKKT 

Strategi yang Digunakan 

1. Pemenuhan a. Belum memiliki a. Sedang menjajaki 
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IKKT Standar 

Isi 

school sister di 

Australia 

 

b. Dokumen KTSP 

belum dibuat dalam 

dua bahasa (bahasa 

Indonesia dan 

bahasa Inggris) 

c. Sudah memiliki 6 

school sister di 

Malaysia tetapi kerja 

sama dalam bidang  

kurikulum belum 

divalidasi oleh kedua 

negara. Proses 

adopsi dan adaptasi 

belum dilakukan 

karena kurikulum di 

Indonesia dan 

Malaysia banyak 

memiliki kesamaan.  

untuk memiliki school 

sister di Australia. 

 

b. Dokumen KTSP dibuat 

dalam bilingual. 

 

 

 

c. Terus melakukan kerja 

sama dengan 6 sekolah 

di Malaysia untuk 

menentukan muatan 

kurikulum yang akan 

diadaptasi . 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pemenuhan 

IKKT Standar 

a. Kesulitan dihadapi 

saat pelaksanaan 

a. Mewajibkan pendidik 

untuk menggunakan 
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Proses pembelajaran. Hal 

ini disebabkan saat 

pembelajaran harus 

bilingual (bahasa 

Indonesia dan 

bahasa Inggris) dan 

berbasis TIK. Tidak 

semua pendidik 

menguasai 

pembelajaran 

bilingual dan TIK. 

b. Minimnya model 

dan media 

pembelajaran yang 

bilingual. 

bilingual dan TIK 

dalam pembelajaran 

terutama untuk mata 

pelajaran MIPA. 

 

 

 

 

 

 

 

b.  Mengadakan 

workshop awal tahun 

pelajaran untuk 

persiapan perangkat 

dan media 

pembelajaran. Pada 

workshop tersebut juga 

pendidik menuliskan 

komitmen kinerja 

untuk satu tahun. 

3. Pemenuhan 

IKKT Standar 

Tidak ada pelatih yang 

kompeten untuk 

Berusaha mencari pelatih 

yang kompeten. 
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Kompetensi 

Lulusan 

membina siswa dalam 

pengembangan prestasi 

akademik dan 

nonakademik. 

4. Pemenuhan 

IKKT Standar 

Tenaga 

Pendidik dan 

Kependidikan 

a. Ada 1 orang 

pendidik yang 

sedang kuliah S1. 

Pendidik yang sudah 

menyelesaikan 

S2/S3 baru 6 orang 

sehingga belum 

memenuhi syarat 

20%. Jumlah 

pendidik di sekolah 

ini adalah 44 orang. 

b. Tenaga administrasi  

PNS ada 4 orang dan 

semuanya lulusan 

SMA. 

c. Tenaga perpustakaan 

dan laboran 

dipegang oleh  Tata 

Usaha Tidak Tetap 

a. Terus memotivasi 

pendidik untuk 

melanjutkan 

pendidikan ke jenjang 

S1, S2, dan S3. 

 

 

 

 

 

 

b. Memotivasi tenaga 

administrasi untuk 

melanjutkan 

pendidikan. 

c. Memberdayakan 

tenaga yang ada dan 

mengikutsertakan 

tenaga perpustakaan 



 

 

115 

 

(TUTT). Tenaga 

perpustakaan dan 

laboran ini bukan 

orang yang ahli di 

bidang perpustakaan 

dan laboratorium. 

d. Kemampuan bahasa 

Inggris dan TIK 

pendidik, tenaga 

administrasi, tenaga 

perpustakaan, dan 

tenaga laboran masih 

minim. 

dan laboran dalam 

workshop-worksop. 

 

 

 

 

d. Memfasilitasi 

pendidik, tenaga 

administrasi, tenaga 

perpustakaan, dan 

laboran untuk kursus 

bahasa Inggris dan 

TIK. 

 

 Dari data tersebut, kecenderungan strategi yang digunakan oleh kelima 

sekolah tersebut adalah sebagai berikut. 

No. Aspek Kajian Strategi yang Digunakan 

1. Pemenuhan IKKT 

Standar Isi 

a. Terus melanjutkan kerja sama dengan school 

sister di luar negeri untuk mencari muatan 

kurikulum yang layak diadopsi dan diadaptasi. 

b. Menyusun dokumen KTSP dalam  bahasa 

Indonesia dan bahasa Inggris (bilingual).   
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2. Pemenuhan IKKT 

Standar Proses 

a. Mengadakan workshop/semiloka/IHT untuk 

menyusun perencanaan dan mengenai model-

model pembelajaran bertaraf internasional. 

b. Mengikusertakan pendidik dalam workshop 

peningkatan profesi yang diselenggarakan 

oleh Disdik Kota/Kab, Provinsi, atau 

Direktorat Jakarta. 

c. Pendampingan pembelajaran bilingual 

terutama untuk mata pelajaran MIPA oleh ahli 

yang kompeten. 

3. Pemenuhan IKKT 

Standar 

Kompetensi 

Lulusan 

a. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta 

didik melalui ekstrakurikuler. 

b. Menjalin kerja sama dengan orang tua peserta 

didik dalam membina potensi mereka untuk 

meraih prestasi akademik dan nonakademik. 

c. Mendatangkan pelatih atau ahli untuk 

membina peserta didik dalam bidang 

akademik dan nonakademik, misalnya untuk 

persiapan oilmpiade sains, olah raga, dan seni 

( OSN, O2SN, dan FLS2N). 

4. Pemenuhan IKKT 

Standar Tenaga 

Pendidik dan 

a. Memotivasi pendidik untuk melanjutkan 

pendidikan ke jenjang S1, S2, dan S3. 

b. Memotivasi tenaga administrasi, tenaga 
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Kependidikan perpustakaan, dan laboran untuk melanjutkan 

pendidikan minimal sampai jenjang S1. 

c. Memfasilitasi pendidik, kepala sekolah, 

tenaga administrasi, perpustakaan, dan laboran 

untuk mengikuti kursus bahasa Inggris 

d. Memfasilitasi pendidik, kepala sekolah, 

tenaga administrasi, perpustakaan, dan laboran 

untuk mengikuti kursus TIK. 

e. Memberdayakan tenaga yang ada untuk 

menjadi tenaga perpustakaan dan tenaga 

laboran serta memfasilitasi mereka untuk 

mengikuti workshop yang berhubungan 

dengan perpustakaan atau laboran. 

 

4.3  Penerapan Change Management dalam Memenuhi IKKT Standar Isi, 

Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, serta Standar Tenaga 

Pendidik dan Kependidikan 

 Adanya perubahan “label” sekolah dari SSN (Sekolah Standar nasional) 

yang semula menjadi RSBI   mengubah sistem yang ada di sekolah. Sistem yang 

sudah ada banyak mengalami perubahan. Hal itu dapat dilihat dari perubahan 

perilaku SDM, teknologi, struktur sekolah, proses, budaya, dan kurikulum. 

Begitu pula saat sekolah ex-RSBI mengalami transformasi menjadi SBI.  Dalam 
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menanggapi perubahan status tersebut, tentunya sekolah harus mampu 

mengubah diri dan meningkatkan kinerja maupun pelayanan. 

 Kelima sekolah yang menjadi tempat penelitian sudah menanggapi 

perubahan tersebut dengan strategi masing-masing. Meskipun dalam 

pelaksanaannya masih saja ada resistensi baik dari individu dan kelompok.  Agar 

transformasi dari SMP Negeri ex-RSBI menuju sekolah dengan kualitas mutu 

pendidikan setingkat SBI berjalan dengan baik, sekolah harus fokus dalam 

melakukan perubahan pada tujuan dan  strategi serta harus mampu menanamkan 

pemahaman kepada semua komponen di sekolah untuk senantiasa proaktif 

dalam menanggapi situasi baru. 

 Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan dalam menerapkan 

change management adalah pendekatan manajemen proyek perubahan 

berdasarkan adaptasi pada 8 langkah perubahan model Kotter. Tahapan 

perencanaan proyek yang dilakukan adalah sebagai berikut. 

4.3.1 Pre-approval 

Aktivitas- aktivitas yang dilakukan pada tahap ini adalah sebagai berikut. 

a. Mengidentifikasi kesempatan untuk perbaikan proses dan pemilihan 

masalah. 
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Komitmen manajemen

Standar Isi

SKL

Standar Proses

Standar Tendik dan Kependidikan

 

 ----------- kemampuan TIK pendidik dalam PBM

------------------------ kualifikasi pendidikan pendidik

-------------------- kualifikasi pendidikan tenaga administrasi

----------------- kemampuan bahasa Inggris

Komitmen manajemen

Standar Isi

SKL

Standar Proses

Standar Tendik dan Kependidikan

     ---------- perencanaan pembelajaran bertaraf internasional

----------- kemampuan bahasa Inggris pendidik dalam PBM

  ----------- penilaian bertaraf internasional

  ------------ pengawasan PBM

Validasi muatan kurikulum ------------

Adopsi dan adaptasi kurikulum --------

Dokumen KTSP bilingual ---------------

Tanggung jawab pembinaan -----------------------------

Pembinaan prestasi akademik------

Pembinaan prestasi nonakademik----

Waktu pembinaan------

Pelatih/Pembina----

------------------- kualifikasi pendidikan kepala perpustakaan

------------------ kualifikasi pendidikan tenaga laboratorium

--------------- kemampuan TIK

Gambar 4.1 Fishbone Diagnostic 

 Dari gambar tersebut dapat diidentifikasi penyebab dari semua masalah 

yang terjadi pada intinya adalah komitmen manajemen dalam memenuhi IKKT 

Standar Isi, Standar Proses, SKL, serta Standar Tenaga Pendidik dan 

Kependidikan. Manajemen harus mampu membuat tujuan dan strategi yang jelas 

menyikapi permasalahan yang muncul dalam pemenuhan IKKT keempat standar 

tersebut.  Dalam memenuhi IKKT Standar Isi, manajemen belum  memiliki 

komitmen yang jelas untuk mengadopsi dan mengadaptasi muatan kurikulum 

dari school sister di luar negeri. Hal ini akan berdampak pada proses validasi 

kurikulum antara sekolah tersebut dengan school sister di luar negeri.  Selain itu 

dokumen KTSP belum menggunakan dua bahasa (Indonesia dan Inggris). 

 Pada pemenuhan IKKT Standar Proses, permasalahan yang muncul 

adalah kemampuan pendidik dalam  membuat perencanaan bertaraf 

internasional, pelaksanaan pembelajaran dengan bilingual dan model-model 

PAKEM, serta penilaian bertaraf internasional. 
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 Permasalahan pada pemenuhan IKKT SKL meliputi belum sinerginya 

kerja sama pembinaan potensi peserta didik antara sekolah dan orang tua. Selain 

itu, waktu dan pelatih yang masih menghambat juga mekanisme pembinaan 

yang mampu mengantarkan peserta didik meraih prestasi akademik dan 

nonakademik. 

 Pada pemenuhan IKKT Standar Tendik dan Kependidikan terlihat bahwa 

masih ada pendidik yang belum S1 dan lulusan S2/S3 belum mencapai 20%. 

Tenaga administrasi sebagian besar lulusan SMA. Selain itu, tenaga 

perpustakaan dan laboran tidak memiliki kualifikasi khusus di bidang tersebut. 

Kemampuan tenaga pendidik dan kependidikan dalam bahasa Inggris, TOEFL, 

dan TIK masih minim. 

b. Perencanaan Manajemen Proyek Perubahan 

 Langkah untuk merealisasikan proyek perubahan selanjutnya adalah 

mempersiapkan rencana dengan membuat project plan.  Dalam hal ini 

manajemen membuat RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) atau 

RPS (Rencana Pengembangan Sekolah). RKAS ini menguraikan tujuan sekolah, 

identifikasi kelemahan, kekuatan, hambatan, dan peluang. Selain itu 

menguraikan sasaran dan target setiap program atau standar, hasil yang sudah 

dan akan dicapai. Program tersebut dilengkapi juga dengan jadwal pengerjaan 

program kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan serta penanggung jawab untuk 

masing-masing program kegiatan. RKAS ini kemudian diajukan kepada 

pimpinan (Kepala Sekolah) untuk mendapatkan persetujuan kemudian kepada  
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ketua komite sekolah dan disetujui pula oleh kepala dinas pendidikan 

kabupaten/kota. 

c. Menciptakan Visi dan Tujuan Bersama 

 Untuk melengkapi RKAS, maka penting untuk membangun pemahaman 

bersama tentang visi, misi, strategi, dan tujuan sekolah untuk menghasilkan 

gambaran yang jelas tentang pencapaian kesuksesan masa depan dengan 

dilakukannya change management. Visi merupakan gambaran mental dari apa 

yang besok akan terlihat. Menciptakan visi yang efektif berdampak pada 

implementasi change management dalam organisasi. Berikut hal-hal yang harus 

diperhatikan dalam penyusunan visi. 

1) Langkah 1 : Define Team Purpose 

 Pembentukan tim perubahan ini bertujuan untuk merumuskan, 

menganalisis, merancang, dan menerapkan program perubahan untuk 

meningkatkan kinerja organisasi. Pembentukan tim dapat dilakukan dengan 4 

tahapan Tuckman (1965) yaitu: 

1) Tahap Forming 

 Kelompok baru dibentuk dan diberi tugas. Anggota bekerja sendiri. 

2) Tahap Storming 

Anggota kelompok saling terbuka untuk mengembangkan ide, membahas 

isu-isu seperti masalah yang harus diselesaikan. 

3) Tahap Norming 

Ada kesepakatan antara anggota kelompok. Peran dan tanggung jawab 

sudah jelas. 
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4) Tahap Performing 

Menyelesaikan pekerjaan dengan lancar dan efektif tanpa ada konflik 

yang tidak perlu dan supervise eksternal. Supervisor bersifat partisipatif. 

 Pada kenyataannya, di sekolah responden yaitu SMP Negeri ex-RSBI di 

Jawa Barat sudah dibentuk tim perubahan meskipun berbeda-beda. Di SMP 

Negeri 5 Bandung, SMP Negeri 1 Margahayu Kabupaten Bandung, dan di SMP 

Negeri 2 Sindang Indramayu terdapat tim pengembang RSBI yang terdiri dari 

Kepala Sekolah, Koordinator RSBI, Pengembang masing-masing standar. Di 

SMP Negeri 1 Cimahi dan SMP Negeri 2 Kabupaten Ciamis, pengembang RSBI 

includeke wakil kepala sekolah, tetapi di sekolah tersebut tetap ada Koordinator 

RSBI. Misalnya,  Wakasek Kurikulum di dalamnya ada staf yang mengurusi 

standar isi, standar proses, dan penilaian. Wakasek SDM mengurusi  standar 

tenaga pendidik dan kependidikan. 

 Tim harus memerhatikan kebutuhan pelanggan dan kepentingan 

stakeholder. 

 Kontribusi tim dalam hal masukan untuk visi, misi, dan strategi sekolah 

adalah perbaikan kinerja dari proses yang sudah  berlangsung sehingga 

visi dan  misi yang dicanangkan dapat dijalankan secara efektif dan 

efisien. 

Pada praktiknya, kelima sekolah responden sudah memiliki visi dan misi, 

serta tim pengembang untuk menyukseskan pemenuhan IKKT. Berikut visi dan 

misi yang disusun oleh kelima sekolah responden. 
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Tabel 4.1 
Visi dan Misi Sekolah SMP Negeri ex-RSBI di Jawa Barat 

 

No. 
Nama 

Sekolah 
Visi Misi 

1. SMPN 5 

Bandung 

Terwujudnya 
Sekolah Bermutu, 
Berprestasi dan 
Berbudaya 
Lingkungan Yang 
Mampu Bersaing 
Dalam Era 
Globalisasi” 
 

1. Mewujudkan tercapainya akuntabilitas 
dan transparansi program kegiatan untuk 
menuju sekolah standar Internasional  

2. Mengembangkan potensi siswa yang 
kreatif, inovatif, berkualitas, dan 
berakhlak tinggi, serta taqwa terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa  

3. Meningkatkan prestasi kerja dengan 
dilandasi semangat kerjasama dan 
keteladanan serta memberikan pelayanan 
yang maksimal kepada semua 
stakeholders 

4. Mengembangkan sekolah yang 
berwawasan lingkungan ( eco school ) 

 
 

2. SMPN 1 

Margahayu 

Terwujudnya insan 
kamil SMPN 1 
Margahayu yang 
BRILIANT  dan 
kompetitif 
(Creating 
BRILLIANT & 
competitive “insan 
kamil” of  
1 Margahayu Junior 
High School) 
 

1. Sopan santun menjadi dasar pergaulan 
2. (Good manners as a base of social 

intercourse) 
3. Menata lingkungan yang sehat sebagai 

pusat pendidikan berwawasan 
internasional (To manage a healthy 
environment as international learning 
centre 

4. Mengembangkan model dan strategi 
pembelajaran yang berorientasi pada 
ICT(To develop ICT learning model and 
strategy) 

 
5. Mengembangkan model penilaian yang 

berstandar internasional. (To develop 
international authentic assessment 
models) 

6. Mengadaptasi dan memodifikasi 
kurikulum berstandar internacional. (To 
adapt and modify international 
curriculum standard) 

7. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu 
(SMM ISO 9001 : 2008). (To implement 
school management based on ISO 
9001:2008) 

8. Membuat jaringan informasi pendidikan 
secara global. (To make academic 
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information link globally) 
9. Menciptakan lulusan handal yang siap 

bersaing di dunia internasional. (To 
create qualified graduates ready for 
competing in an international 
competition) 

3. SMPN 1 

Cimahi 

Terwujudnya 

Sekolah Bertaraf 

Internasional Yang 

Ideal, Berwawasan 

Lingkungan, Unggul 

Dalam Prestasi, 

Mampu Bersaing Di 

Tingkat Nasional 

Maupun 

Internasional 

Berdasarkan Iman 

Dan Taqwa”. 

 

1. Mewujudkan keimanan dan ketaqwaan 

2. Mewujudkan sekolah terakreditasi A 

secara konsisten 

3. Mewujudkan kurikulum bertaraf 

Internasional dan perangkatnya 

4. Mewujudkan silabus bertaraf 

internasional 

5. Mewujudkan RPP bertaraf internasional 

6. Mewujudkan  inovasi model 

pembelajaran yang berbasis ICT 

7. Mewujudkan sumber/bahan 

pembelajaran berbasis ICT 

8. Mewujudkan kompetensi pendidik 

bertaraf internasional 

9. Mewujudkan kompetensi tenaga 

kependidikan bertaraf internasional 

10. Mewujudkan peningkatan nilaiUjian 

Nasional 

11. Mewujudkan pengembangan kegiatan 

ekstrakurikuler bertaraf Internasional 

12. Mewujudkan peningkatan kepribadian 

siswa dalam program pengembangan 

diri dan kemandirian 

13. Mewujudkan keikutsertaan dalam 

lomba-lomba bertaraf Nasional dan 

Internasional 

14. Mewujudkan sarana prasarana 

pendidikan bertaraf internasional 

15. Mewujudkan manajemen bertaraf 
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internasional 

16. Mewujudkan pembiayaan pendidikan 

yang memadai 

17. Mewujudkan penilaian pendidikan 

bertaraf Internasional 

18. Mewujudkan lingkungan sekolah yang 

aman, bersih dan nyaman 

4. SMPN 2 

Sindang 

Indramayu 

“Terwujudnya Insan 

Yang Beriman, 

Bertaqwa, Cerdas, 

Terampil, 

Berakhlaqul 

Karimah, Peduli 

Dan Berbudaya 

Lingkungan, Berjati 

Diri Indonesia Serta 

Mampu 

Berkompetisi Secara 

Global” 

 

a. Melaksanakan pengembangan keimanan, 

ketakwaan, dan akhlak siswa sesuai 

dengan tuntutan agama yang dianut. 

b. Melaksanakan pengembangan kurikulum 

yang berwawasan internasional: 

 Memiliki dokumen kurikulum sekolah 

(KTSP) lengkap (silabus, RPP, dan 

bahan ajar) sesuai SNP dan juga 

terdapat dokumen kurikulum yang 

mencerminkan kurikulum SBI. 

 Memiliki pemetaan SK dan KD yang 

jelas dan menunjukan keterkaitan 

antara masing-masing berdasarkan 

tujuan SBI yang akan dicapai. 

 Memiliki tim pengembangan kurikulum 

(nasional dan internasional) di sekolah. 

 Melaksanakan Pengembangan Tenaga 

Kependidikan yang berwawasan 

internasional 

 Melaksanakan pengembangan 

profesionalitas guru yang berwawasan 

internasional. 

 Melaksanakan standar kualifikasi dan 

kompetensi pendidikan nasional dan 

mampu berbahasa inggris dengan 

TOEFL > 500 serta menggunakan ICT 
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dalam PBM. 

 Melaksanakan peningkatan kompetensi 

TU dan tenaga kependidikan lainnya 

yang berwawasan internasional. 

 Melaksanakan monitoring dan evaluasi 

kepada guru, TU, dan tenaga 

kependidikan lainnya yang berwawasan 

internasional. 

c. Melaksanakan pengembangan proses 

pembelajaran berbasiskan ICT 

 Melaksanakan pengembangan metode 

pengajaran berbasiskan ICT. 

 Melaksanakan pengembangan strategi 

pembelajaran berbasiskan ICT. 

 Melaksanakan pengembangan strategi 

penilaian berbasiskan ICT. 

 Melaksanakan pengembangan bahan 

ajar/sumber pembelajaran berbasiskan 

ICT. 

d. Melaksanakan rencana induk 

pengembangan fasilitas pendidikan 

berbasiskan ICT 

 Mengadakan media pembelajaran 

berbasiskan ICT. 

 Mengadakan sarana dan prasarana 

pembelajaran yang memenuhi standar 

pendidikan nasional dan berciri khas 

ICT, lengkap, relevan, mutakhir dan 

canggih, dan bertaraf internasional. 

e. Melaksanakan pengembangan 

kelembagaan dan manajemen sekolah 

menuju ISO 9001:2008 

 Mengadakan kelengkapan administrasi 
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sekolah melalui sistem administrasi 

sekolah terpadu. 

 Menerapkan MBS yang disertai dengan 

tata kelola yang baik yang 

mencerminkan transparansi dan 

akuntabel. 

 Melaksanakan monitoring dan evaluasi. 

 Melaksanakan supervisi  klinis. 

 Melaksanakan pengakrifan website 

sekolah 

 Menyusun RPS 

f. Melaksanakan pengembangan penilaian 

 Melaksanakan pengembangan 

perangkat/model-model pembelajaran. 

 Melaksanakan program evaluasi 

pembelajaran. 

 Memiliki dokumen lulusan tentang 

karya tulis, persuratan, administrasi 

sekolah, penelitian, dll dalam bahasa 

asing atau dengan bahasa Indonesia 

yang baik dan benar. 

 Memiliki berbagai karya-karya lain dari 

lulusan yang bermanfaat bagi dirinya 

maupun orang lain, bangsa, dll. 

 Mengikuti kegiatan lomba akademis 

dan non-akademis serta keagamaan. 

 Melaksanakan program 

pengembangan/implementasi 

pembelajaran dalam bahasa Inggris. 

 Melaksanakan kegiatan peningkatan 

mutu, konstusifitas belajar lingkungan 

sekolah. 

 Meningkatkan profesionalisme dan 
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kompetensi guru dalam bahasa Inggris. 

 Mengadakan dan mengembangkan 

fasilitas pembelajaran. 

5. SMPN 2 

Ciamis 

Dengan disiplin kita 

berprestasi melalui 

pengembangan 

akademis&non-

akademis selaras 

dengan tatanan 

iman, memiliki 

kompetensi global 

dan berjati diri 

bangsaIndonesia 

(disingkat 

DEDIKASI 

PASTI) 

 

1. Tercapainya standar kompetensi lulusan 

yang bertaraf Internasional 

2. Terwujudnya seperangkat kurikulum 

Internasional 

3.  Melaksanakan PBM yang berbasis ICT 

dengan berbagai model pembelajaran 

sesuai tuntutankurikulum Internasional 

4.  Tercapainya mutu SDM tenaga 

pendidik dan tenaga kependidikan yang 

bertarafinternasional 

5. Terpenuhinya fasilitas pokok sekolah 

yang bertaraf Internasional 

6. Terwujudnya model manajemen 

berbasis sekolah secara penuh dengan 

pola berbasis ICT. 

7. Tercapainya standar biaya siswa 

sekolah yang sesuai dengan standar 

Internasional. 

8. Terwujudnya model sistem penilaian 

dengan standar Internasional. 

9. Terwujudnya sekolah berbudaya 

lingkungan hidup. 

 

4.3.2 Diagnosis and Scoping 

Aktivitas-aktivitas yang dilakukan pada tahapan ini adalah sebagai berikut. 

a. Analisislah Stakeholder atau Pelanggan (Orang Tua Siswa dan Siswa) 

Menganalisis stakeholder atau pelanggan merupakan langkah penting  dalam 

menjalankan manajemen perubahan. Melalui analisis ini akan diketahui 
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rencana untuk mengelola orang tua dan siswa sebagai pelanggan. Tujuannya 

untuk memastikan bahwa keinginan pelanggan terhadap sekolah itu apa, 

sehingga pada saat sekolah mengembangkan strategi, mereka dilibatkan di 

dalamnya. 

b. Mengidentifikasi Matriks SWOT 

Aktivitas ini untuk mengidetifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan 

ancaman dalam lingkungan pelaksanaan program perubahan. Hal ini 

dilakukan untuk perencanaan strategi dalam penanganan permasalahan yang 

dirasakan. 

               Kelima sekolah responden sudah membuat analisis SWOT dengan 

format yang berbeda-beda.  

 

1) SMP Negeri 1 Margahayu Kabupaten Bandung 

a. Analisis Kondisi Pendidikan Saat Ini 

 

 

 

 

Tabel  4.2 SWOT SMP Negeri 1 Margahayu Kabupaten Bandung 

No 
Tinjauan Umum dari 

Aspek/ Bidang Kondisi Pendidikan Masa Kini 

1 Mutu Pendidikan a. Kurikulum sudah memenuhi SNP+X, sudah 
bermitra dengan sekolah bertaraf internasional di 
dalam dan luar negeri untuk mengembangkan 
kurikulum    
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b. Proses pembelajaran sudah memenuhi standar 
nasional pendidikan yang dimodifikasi dengan 
sistem internasional dengan peningkatan kompetensi 
ICT  dan pengembangan materi dan metode 
bervariasi dengan baik 

 
c. Tenaga kependidikan sudah memenuhi SNP+X, 

konsisten dalam bekerja, memahami ICT dengan 
baik 

 
d. Fasilitas lengkap dan memadai, pembelajaran E-

learning berjalan lancar, sistem publikasi optimal 
karena sudah mempunyai web site  

 
e. Media pembelajaran bervariasi, terdiri dari media 

konvensional sampai dengan modern seperti in 
fokus, dalam kuantitas yang proposional dengan 
jumlah siswa 

  
f. Guru dan sekolah sudah sepenuhnya melaksanakan 

sistem penilaian sesuai dengan SNP+X, yang 
dimodifikasi dengan sistem remidial internasional 
baik tingkat kesulitan maupun model-model yang 
digunakan 

 
g. Prestasi non akademik sekolah tinggi (mencapai 

kejuaraan nasional) 

 

b.Identifikasi Tantangan Nyata (Kesenjangan Kondisi)  Antara Kondisi 

Pendidikan Saat Ini Terhadap Kondisi Pendidikan Masa Datang 

 

No 

Tinjauan 
Umum dari 

Aspek/ 
Bidang 

Kondisi Pendidikan Saat 
Ini 

Kondisi Pendidikan 
Masa Datang 

Besarnya 
Tantangan 

Nyata 

1 Mutu 

Pendidikan 

a. 95% Kurikulum sudah 
memenuhi SNP+X, 
sudah bermitra dengan 
sekolah bertaraf 
internasional di dalam 
dan luar negeri untuk 
mengembangkan 
kurikulum    

 
 
 

a. 100% Kurikulum 
sudah memenuhi 
SNP+X, sudah 
bermitra dengan 
sekolah bertaraf 
internasional di 
dalam dan luar 
negeri/ anggota 
OECD untuk 
mengembangkan 
kurikulum    

5% 
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b. 95% Proses 

pembelajaran sudah 
memenuhi standar 
nasional pendidikan 
yang dimodifikasi 
dengan sistem 
internasional dengan 
peningkatan kompetensi 
ICT  dan pengembangan 
materi dan metode 
bervariasi dengan cukup 
baik 

 
 
c. 95% Tenaga 

kependidikan sudah 
memenuhi SNP+X, 
konsisten dalam bekerja, 
memahami ICT dengan 
cukup baik 

 
d. 95% Fasilitas 

lengkap dan memadai, 
pembelajaran E-learning 
berjalan lancar, sistem 
publikasi optimal karena 
sudah mempunyai web 
site  

 
 
 
e. 90% Media 

pembelajaran bervariasi, 
terdiri dari media 
konvensional sampai 
dengan modern seperti in 
fokus, dalam kuantitas 
yang proposional dengan 
jumlah siswa 
 

 
 
f. 95% Guru dan sekolah 

sudah sepenuhnya 
melaksanakan sistem 
penilaian sesuai dengan 
SNP+X, yang 
dimodifikasi dengan 
sistem remidial 

 
b. 100% Proses 

pembelajaran sudah 
memenuhi standar 
nasional pendidikan 
yang dimodifikasi 
dengan sistem 
internasional dengan 
peningkatan 
kompetensi ICT  dan 
pengembangan 
materi dan metode 
bervariasi dengan 
baik 

 
c. 100% Tenaga 

kependidikan sudah 
memenuhi SNP+X, 
konsisten dalam 
bekerja, memahami 
ICT dengan baik 

 
d. 100% Fasilitas 

lengkap dan 
memadai, 
pembelajaran E-
learning berjalan 
lancar, sistem 
publikasi optimal 
karena sudah 
mempunyai web site  

 
e. 100% Media 

pembelajaran 
bervariasi, terdiri dari 
media konvensional 
sampai dengan 
modern seperti in 
fokus, dalam 
kuantitas yang 
proposional dengan 
jumlah siswa 

  
f. 100% Guru dan 

sekolah sudah 
sepenuhnya 
melaksanakan sistem 
penilaian sesuai 
dengan SNP+X, 
yang dimodifikasi 

 

5% 

 

 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

5% 
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internasional baik 
tingkat kesulitan maupun 
model-model yang 
digunakan 

 
 
 
 
g. Prestasi non 

akademik sekolah tinggi 
(mencapai kejuaraan 
nasional) 

dengan sistem 
remidial 
internasional baik 
tingkat kesulitan 
maupun model-
model penlaian yang 
digunakan 

 
g. Prestasi akademik 

dan non akademik 
sekolah tinggi 
(mencapai kejuaraan 
nasional 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) SMP Negeri 2 Sindang Kabupaten Indramayu 

Analisis SWOT 

1. Kondisi Internal (Kekuatan dan Kelemahan) 

a. Standar Isi 

Kekuatan: 

1. Adanya komitmen SMP N 2 Sindang Kabupaten Indramayu untuk 

melaksanakan kurikulum berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP)  

2. Beban belajar siswa sudah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan 

(SNP). 

3. KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) masing-masing mata pelajaran sudah 

semuanya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan rata-rata 

nilai 80. 

4. Untuk meningkatkan mutu lulusan yang didasarkan atas Ujian Nasional 

(UN), siswa diberi tambahan pengayaan belajar mulai di kelas IX. 
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5. Adanya muatan lokal yang berupa pengembangan kebahasaaan yaitu 

Bahasa Jepang. 

6. Pengembangan diri diberikan dalam bentuk Bimbingan Konseling, Club 

pengembangan keterampilan (tari, pramuka, PMR, paduan suara, dan lain-

lain) 

7. Kalender pendidikan di SMP N 2 Sindang Kabupaten Indramayu mengacu 

kepada kalender Pendidikan Nasional 

Kelemahan: 

1. Beban mengajar guru belum semuanya sesuai dengan Standar Nasional 

Pendidikan (SNP) 

2. Dalam penyusunan jadwal pelajaran masih belum mengikut sertakan 

rumpun mata pelajaran 

3. Jadwal pelajaran masih sering dilakukan perubahan ketika proses 

pembelajaran sudah berjalan 

 

b. Standar Proses 

Kekuatan: 

1. Perangkat Pembelajaran masing-masing mata pelajaran sudah lengkap 

2. Mengadakan rapat kerja setiap awal tahun ajaran untuk pengembangan 

perangkat pembelajaran (silabus, RPP, KKM, dan Sistem Penilaian). 

3. Fasilitas pembelajaran sudah cukup memadai (buku, ruang kelas, 

multimedia, perpustakaan, dan lain-lain) 

4. Pemanfaatan sumber belajar bervariasi dan meningkat  

5. Guru telah mengalokasikan waktu sesuai dengan program semester 

6. Program remidi dan pengayaan sudah terlaksana pada semua mata 

pelajaran. 

7. Aturan pengawasan KBM sudah ada 

8. KBM sudah relative menyenangkan 

9. Pelaksanaan laporan hasil belajar siswa setiap selesai pekan ulangan 

harian sudah terlaksana secara optimal 

Kelemahan: 
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1. Instrumen Penilaian masih belum lengkap 

2. Media pembelajaran masih belum lengkap 

3. Belum semua siswa dapat mengembangkan diri sesuai dengan bakat dan 

minatnya 

4. Dimungkinkan masih ada guru yang belum menggunakan strategi 

pembelajaran yang bervariasi. 

5. Masih ada guru yang belum memiliki kompetensi dibidang ICT 

6. Masih ada guru yang belum menginternalisasikan life skill secara universal 

dalam KBM 

7. Kurang optimalnya penggunaan media pembelajaran yang tersedia oleh 

guru 

8. Belum optimalnya pelaksanaan program pengembangan diri 

9. Belum optimalnya peran komite dalam pengembangan standar proses 

pembelajaran 

10. Dimungkinkan pelaksanaan penilaian berbasis kelas belum optimal 

11. Pengelolaan laporan hasil belajar siswa belum optimal 

12. Pelaksanaan aturan pengawasan KBM belum optimal 

13. Sosialisasi tentang aturan pengawasan KBM kepada siswa kurang optimal 

14. Pengisian jurnal KBM di kelas belum optimal 

 

c. Standar Kompetensi Lulusan 

Kekuatan: 

1. SKL sudah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan untuk 

RSBI ada penambahan. 

2. Soal Ulangan Harian dan Ulangan Semster dibuat oleh team guru mata 

pelajaran. 

3. Upaya meningkatkan kualitas lulusan di setiap tahun 

4. Upaya mewujudkan lulusan yang kompetitif di tingkat nasional dan 

internasional 

5. Sebagai Rintisan Sekolah bertaraf Internasional 
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6. Lulusan SMP N 2 Sindang Kabupaten Indramayu sudah banyak diterima 

di SMU Negeri terkemuka di Indramayu dan Jawa Barat 

7. Daya saing lulusan SMP N 2 Sindang Kabupaten Indramayu sudah baik 

8. Adanya organisasi ikatan alumni 

Kelemahan: 

1. Belum mempunyai standar mutu lulusan yang berstandar internasional 

2. Kompetensi lulusan yang siap melanjutkan ke luar negeri masih rendah 

3. Ada indikasi life skill siswa masih rendah 

4. Indentifikasi profil alumni masih belum optimal 

 

d. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 

Kekuatan: 

1. Semua guru telah menentukan tujuan pembelajaran yang dibimbing 

2. Semua guru telah menghargai peserta didik tanpa membedakan suku, adat, 

daerah asal, dan gender 

3. Guru dapat berkomunikasi secara santun dengan teman sejawat, orang tua, 

dan siswa 

4. Beberapa guru sudah menyelesaikan pendidikan tingkat master (S2) 

5. Beberapa guru sudah mengisi pelatihan di tingkat sekolah, kota, propinsi, 

nasional dan internasional. 

6. Semua guru mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya. 

7. Penyusunan dan supervisi program sekolah sudah optimal. 

Kelemahan: 

1. Rasio jumlah guru dan mata pelajaran belum sesuai (sebanding) 

2. Kualifikasi tenaga pendidik belum sesuai dengan tuntutan Standar 

Nasional Pendidikan (SNP) 

3. Jumlah guru honorer masih cukup banyak 

4. Masih sedikit guru yang memiliki karya pengembangan profesi. 

5. Masih sedikit guru yang berprestasi dibidang akademik maupun non 

akademik 
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6. Belum ada program beasiswa guru yang melanjutkan jenjang S-2 dari 

lembaga 

7. Ada indikasi bahwa belum semua tenaga pendidik melakukan identifikasi 

potensi peserta didik (kemampuan dan kesulitan dalam mata pelajaran 

yang dibimbing) 

8. Belum semua guru memahami teori belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang terkait dengan mata pelajaran yang dibimbing 

9. Belum semua guru menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan 

teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam matapelajaran 

yang dibimbing 

10. Belum semua guru mampu memilih materi pembelajaran sesuai dengan 

pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik 

11. Belum semua guru mampu menyusun rancangan pembelajaran yang 

lengkap, baik untuk kegiatan di kelas, di laboratorium, maupun di luar 

kelas 

12. Belum semua guru mampu mengembangkan instrumen penilaian, evaluasi 

proses dan hasil belajar  

13. Belum semua guru mampu melakukan refleksi terhadap pembelajaran 

yang telah dilaksanakan 

14. Belum semua tenaga pendidik mengikutkan orang tua peserta didik dan 

masyarakat dalam program pembelajaran dan dalam mengatasi kesulitan 

belajar peserta didik 

15. Belum semua guru menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar 

mata pelajaran yang dibimbing 

16. Belum semua tenaga pendidik mampu mengembangkan materi 

pembelajaran yang dibimbing secara kreatif 

17. Belum semua tenaga pendidik dapat melakukan penelitian tindakan kelas 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mata pelajaran yang 

dibimbing 

18. Belum adanya uji kompetensi guru. 
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19. Belum adanya indikator yang jelas untuk mengukur tingkat keberhasilan 

guru  

20. Belum adanya panduan program pada masing-masing rumpun mata 

pelajaran. 

 

4.3.3 Idea/ Concept Development 

 Faktor penting yang harus dipertimbangkan pada tahapan ini adalah 

mengomunikasikan visi perubahan. Di SMP Negeri ex-RSBI di Jawa Barat proses 

mengomunikasikan visi ini sudah dilakukan dalam bentuk pemasangan visi di 

beberapa sudut sekolah dengan harapan semua warga sekolah membaca dan 

memahami visi tersebut. Kotter menyarankan visi ini harus  terus menerus 

dikomunikasikan agar semua anggota organisasi memahami visi tersebut. 

Sebaiknya sekolah mengomuikasikan visi ini dalam setiap kesempatan misalnya 

dalam rapat pendidik, upacara dengan peserta didik, atau rapat dengan komite 

sekolah (orang tua peserta didik) 

 Aktivitas-aktivitas yang dilakukan pada tahapan ini adalah sebagai berikut. 

a. Menetapkan Peran dan Tanggung Jawab Tim Manajemen Perubahan 

Hal ini dilakukan untuk menentukan job deskripsi yang jelas bagi tim 

manajemen perubahan untuk panduan tim dalam menjalankan program 

perubahan. Berikut ini alternatif spesifikasi tim dan perannya. 

 
 
 
 
 
 
 

Tabel 4.3 
Peran dan Tanggung Jawab Tim Manajemen Perubahan 
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No. Spesifikasi Peran dan Tanggung Jawab 

1. Manajer/Leader Perubahan 

(Kepala Sekolah 

a. Mengidentifikasi dan menginventarisasi 

resistensi 

b. Menyusun tim perubahan 

c. Sosialisasi perubahan 

d. Memberikan arahan/saran strategis dalam 

penyusunan  Visi, Misi, Tujuan (RKAS) 

e. Memantau/mengawasi kegiatan 

f. Mengevaluasi kegiatan 

g. Membuat kebijakan manajemen mutu 

2. Agen Perubahan 

 (Koordinator RSBI) 

a. Operasional manajemen strategis dan 

dukungan perencanaan (penyusunan RKAS) 

b. Membuat  evaluasi  pelaksanaan program 

c. Mengembagkan kebijakan manajemen mutu 

3. Wakasek Standar Isi a. Menganalisis RKAS 

b. Menyusun program Standar Isi 

4. Wakasek Standar Proses a. Menganalisis RKAS 

b. Menyusun program Standar Proses 

5. Wakasek SKL a. Menganalisis RKAS 

b. Menyusun program SKL 

6. Wakasek Standar Tendik 

dan Kependidikan 

a. Menganalisis RKAS 

b. Menyusun program Standar Tendik dan 

Kependidikan 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tim Pengembang (dipimpin 

oleh Koordinator RSBI dan 

Wakasek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Standar Isi 

a. Menyiapkan pemenuhan IKKT Standar Isi 

(kurikulum) yang berhubungan dengan 

kerangka dasar, muatan kurikulum, beban 

belajar, dan KTSP 

b. Merintis validasi kurikulum yang diadopsi 

atau diadaptasi dari kurikulum school sister di 

luar negeri 

Standar Proses 

Menyiapkan pemenuhan IKKT     Standar Proses 

yang meliputi perencanaan (Silabus dan RPP) 

bertaraf internasional, Proses pembelajaran 

PAKEM dengan model-model bertaraf 

internasional, dan evaluasi proses 

pembelajaran yang bisa diakses oleh peserta 

didik (berbasis IT) 

SKL 

a. Menyiapkan pemenuhan IKKT Standar 

Kompetensi Lulusan yang meliputi 

pencapaian KKM peserta didik, penyiapan 

peserta didik untuk Ujian Nasional, dan 

memberikan pengalaman belajar kepada 

peserta didik dikaitkan dengan agama, moral, 

disiplin, kewirausahaan (ekonomi kreatif), 

kepekaan rasa (nilai seni), dll. 
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b. Membina peserta didik untuk meraih prestasi 

dalam bidang akademik maupun nonakademik 

Standar Tendik dan Kependidikan 

a. Menyiapkan pemenuhan IKKT Standar 

Tendik dan Kependidikan yang meliputi 

kualifikasi pendidikan 

b. Memfasilitasi pendidik dan tenaga 

administrasi untuk meningkatkan kemampuan 

bahasa Inggris dan IT melalui kursus 

c. Memfasilitasi tenaga pendidik dan tenaga 

administrasi untuk meningkatkan TOEFL  

d. Memfasilitasi pendidik untuk meningkatkan 

kinerjanya melalui kursus atau diklat PTK dan 

penulisan karya ilmiah  

 

 

b. Menilai Kesiapan dan Dampak Perubahan 

 Tujuan dari penilaian kesiapan perubahan ini adalah untuk 

mengidentifikasi isu-isu terkait dalam perubahan. Dengan memahami masalah ini 

kita akan berada dalam posisi untuk mengidentifikasi, merencanakan, dan 

menerapkan strategi untuk mengatasi hambatan potensial pada proses perubahan. 

Sumber daya dan upaya dapat difokuskan pada isu-isu yang ditargetkan. 
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 Untuk memahami dampak dari perubahan, diperlukan suatu analisis 

kesenjangan untuk menentukan perbedaan utama antara situasi “as-is” dan “to-

be”, kemudian untuk menentukan dampak dari perubahan. Untuk menentukan 

dampak perubahan, dapat digunakan tiga langkah berikut. 

1. Tentukan perubahan utama yang direncanakan, dalam rangka mewujudkan 

visi perubahan. Kategorisasikan menjadi kelompok-kelompok yang sesuai, 

misalnya, kemampuan SDM, teknologi, proses, kurikulum, pembinaan, dll. 

2. Untuk masing-masing daerah perubahan, brainstorming semua tingkat “as-is” 

dan situasi “to-be” yang dipikirkan. Perhatikan juga dampak dari perubahan 

menuju situasi “to-be”. 

 

 

 

 

 

Tabel 4.4 
Analisis Kesenjangan dan Dampak Perubahan 

 

Aspek “As-Is” “To-Be” Dampak 
Perubahan 

Pemenuhan 
IKKT Standar 
isi 

Validasi kurikulum 
dengan school 
sister di luar negeri 
sulit dilakukan 
sehingga adopsi dan 
adaptasi belum bisa 
dilegalisasi 

Kerja sama yang 
intensif dengan school 
sister di luar negeri 
akan memudahkan 
adopsi atau adaptasi 
kurikulum bahkan 
mudah untuk mencapai 
validasi kurikulum 
dengan school sister 
tersebut 

1. IKKT standar isi 
terpenuhi  

2. Kinerja tim 
pengembang 
kurikulum 
berfokus pada 
kurikulum bertaraf 
internasional hasil 
adopsi atau 
adaptasi 

 
Pemenuhan Kemampuan bahasa Kemampuan bahasa 1) Kemampuan 
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IKKT Standar 
Proses 

Inggris dan IT 
pendidik yang 
masih minim akan 
menyulitkan 
pembelajaran 
bilingual berbasis 
IT. Selain itu, 
pemahaman 
pendidik mengenai 
PAKEM dan 
model-model 
pembelajaran 
bertaraf 
internasional masih 
minim. Hal ini akan 
berpengaruh pada 
perencanaan, 
pelaksanaan, dan 
penilaian 
pembelajaran 

Inggris dan IT 
pendidik harus bagus 
agar pembelajaran 
bilingual berbasis IT 
terlaksana. Selain itu, 
pendidik melakukan 
PAKEM dengan 
model-model 
pembelajaran bertaraf 
internasional. Selain 
itu pendidik bisa 
mengembangkan 
mengadopsi dan 
mengadaptasi sistem 
penilaian pembelajaran 
dari negara maju yang 
sesuai dengan 
karakteristik peserta 
didik 

bahasa inggris dan 
IT pendidik 
bertambah 

2) Pendidik menuntut 
difasilitasi kursus 
bahasa Inggris dan 
IT 

3) Pendidik 
membutuhkan 
pelatihan atau 
workshop tentang 
PAKEM  model-
model 
pembelajaran, dan 
penilaian berbasis 
IT bertaraf 
internasional 

 

Pemenuhan 
IKKT SKL 

1. Sulitnya meraih 
kejuaraan 
akademik atau 
nonakademik 
tingkat nasional 
(OSN, FLSSN, 
O2SN). 

 
 

 
2. Sulitnya 

mengembangka
n ekonomi 
kreatif bagi 
peserta didik 

1.Meraih kejuaraan 
akademik atau 
nonakademik tingkat 
nasional (OSN, 
FLS2N, O2SN). 

 
 
 
 
 
2. Mengembangkan 

ekonomi kreatif bagi 
peserta didik 

1) Pembinaan 
terhadap peserta 
didik untuk meraih 
kejuaraan tingkat 
nasional lebih 
intensif 

2) Peserta didik 
membutuhkan 
pelatih dari luar 
sekolah yang 
kompeten. 

3) Sekolah 
memfasilitasi 
peserta didik untuk 
mengembangkan 
ekonomi kreatif 

 
Pemenuhan 
IKKT Standar 
Tendik dan 
Kependidikan 

Kualifikasi 
akademik pendidik 
dan tenaga 
administrasi belum 
memenuhi IKKT 
Tendik dan Tenaga 
kependidikan 
(pendidik belum 
20% S2, dan tenaga 
administrasi hanya 
satu orang yang 
S1). Selain itu, 
kemampuan bahasa 

1) Minimal 20% 
pendidik sudah 
menyelesaikan S2 
dengan jurusan 
yang linear dengan 
mata pelajaran 
yang diampu. 
Tenaga 
administrasi 
berkualifikasi 
minimal D3 

2) Pendidik dan 
tenaga administrasi 

1) Pendidik dan 
tenaga administrasi 
membutuhkan 
fasilitasi untuk 
melanjutkan 
pendidikan 

 
 
 
 
2) Pendidik dan 

tenaga administrasi 
membutuhkan 
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Inggris, TOEFL, 
dan IT pendidik 
serta tenaga 
administrasi masih 
minim 

mampu berbahasa 
Inggris, memiliki 
nilai TOEFL yang 
bagus, dan 
menguasai IT 

fasilitas kursus 
bahasa Inggris dan 
IT 

 

3. Selanjutnya, dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari langkah 

sebelumnya, untuk menangkap isu-isu manajemen perubahan utama yang 

muncul, buatlah ringkasan dampak perubahan serta identifikasilah isu-isu 

terkait/hambatan/risiko, dan gagasan tindakan. 

 

 

Tabel 4.5 
Ringkasan Dampak Perubahan 

Perubahan/Kategori 
Perubahan 

Masalah/Hambatan/ 
Risiko 

Gagasan Tindakan 

Pemenuhan IKKT 
Standar Isi 

1) Belum mengadopsi atau 
mengadaptasi kurikulum 
luar negeri (school sister) 

2) Sulitnya validasi 
kurikulum dengan school 
sister di luar negeri 

 

1) Adopsi atau adaptasi 
kurikulum dengan 
school sister di luar 
negeri 

2) Pelaksanaan validasi 
kurikulum dengan 
school sister di luar 
negeri 

 
 

Pemenuhan IKKT 
Standar Proses 

1) Proses pembelajaran 
belum bilingual 

2) Proses pembelajaran 
belum PAKEM 

3) Model-model 
pembelajaran belum 
variatif 

 
 

1) Proses pembelajaran 
bilingujal 

2) Proses pembelajaran 
PAKEM dengan model-
model bertaraf 
internasional (setelah 
mengikuti workshop 
atau pelatihan) 

 
Pemenuhan IKKT SKL 1)  Pembinaan mendatangkan 

pelatih dari luar 
membutuhkan dana yang 
cukup besar 

1) Mengalokasikan dana 
untuk mendatangkan 
pelatih dari luar sekolah 

2) Pembinaan dilakukan 
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2) Pembinaan kurang intensif 
3) Belum memfasilitasi 

peserta didik untuk 
mengembangkan ekonomi 
kreatif 

dengan intensif 
(misalnya 2  kali dalam 
satu minggu) 

3) Memberdayakan esensi 
mata pelajaran untuk 
mengembangkan 
ekonomi kreatif, 
,misalnya dari pelajaran 
Seni Budaya (produk 
bisa dijual), dll. 
 

Pemenuhan IKKT 
Standar Pendidik dan 
Kependidikan 

1) Kualifikasi akademik 
belum memadai 

2) Kemampuan bahasa 
Inggris dan TOEFLmasih 
minim 

3) Kemampuan IT masih 
minim 

1) Fasilitasi untuk 
melanjutkan pendidikan 

2) Fasilitasi kursus bahasa 
Inggrisasilitasi kursus 
IT 

4.3.4 Design and Development 

 Faktor penting yang harus diperhatikan pada tahapan ini adalah 

“memberdayakan board based action”. Artinya memberdayakan tindakan yang 

sudah direncanakan. Rencana implementasi berfungsi sebagai alat untuk  

penetapan target waktu pencapaian program. 

Tabel 4.6 
Rencana Implementasi 

 
Aspek Kajian Key Milestone Target Date Responsible 

Pemenuhan IKKT 

Kurikulum 

(Standar Isi) 

Harus melakukan adopsi 

atau adaptasi dengan 

kurikulum  luar negeri 

kemudian divalidasi 

2013 Wakasek 

Kurikulum dan 

Tim 

pengembang 

Standar Isi 

Pemenuhan IKKT 

Standar Proses 

a. Mengadakan 

workshop model 

PAKEM 

b. Fasilitasi kursus 

2013 Wakasek 

Kurikulum dan 

tim 

pengembang 
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bahasa 

Inggris/pendampingan 

c. Fasilitasi pelatihan 

TIK 

 

Standar Proses 

Pemenuhan IKKT 

SKL 

a. Pembinaan olimpiade 

(OSN), FLSSN, 

O2SN lebih intensif 

b. Mendatangkan pelatih 

yang berkompeten 

2013 

 

Wakasek 

Kesiswaan dan 

tim 

pengembang 

SKL 

Pemenuhan IKKT 

Tendik dan 

Kependidikan 

a. Kualifikasi 

pendidikan pendidik 

minimal S1 seratus 

persen 

b. Mengadakan 

workshop ketenagaan 

(bagi tenaga 

administrasi) 

2013 Wakasek SDM 

dan tim 

pengembang 

Tendik dan 

Kependidikan 

  

 Pada tahapan ini juga dilaksanakan strategi komunikasi yang merupakan 

bagian dari strategi manajemen perubahan untuk mengelola SDM dan 

pelaksanaan program. Tujuan dari dokumen ini adalah untuk menggambarkan 

strategi komunikasi untuk perubahan yang dilakukan. Strategi komunikasi harus 

diatur dengan sebuah perencanaan manajemen komunikasi yang berfungsi sebagai 

alat untuk merencanakan dan mengelola komunikasi dengan pelanggan, 

perubahan perilaku, dan harapan.  
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Tabel 4.7 
Perencanaan Manajemen Komunikasi 

 
Deliverable 
Description 

Objectives/ 
Purpose 

Timeframe 
(Frekuensi) 

Key 
Stakeholder 

Delivery 
Method 

Responsible 

Laporan 

kemajuan 

Monitoring 

dan Evaluasi 

(Monev) 

3 bulan, 6 

bulan, satu 

tahun 

Dinas 

Pendidikan 

Kota/Kab, 

Provinsi, 

dan 

Direktorat 

Observasi 

lapangan 

dan 

dokumen 

Kepala 

Sekolah, 

Koordinator 

RSBI, 

Wakasek, 

Tim 

Pengembang 

RSBI 

Evaluasi 

Program 

Monev 

internal 

(evaluasi) 

1 bulan, 3 

bulan, 6 

bulan 

Kepala 

Sekolah, 

ketua 

Komite 

rapat, 

laporan 

pelaksanaan 

program 

Tim 

pengembang 

RSBI 

Pelaksanaan 

program 

harian 

Perencanaan  Setiap 

hari/minggu 

Koordinator 

RSBI dan 

tim 

pengembang 

Observasi Pendidik, 

tenaga 

administrasi 

 

 Perubahan yang terjadi akan melibatkan orang-orang dalam organisasi 

(sekolah). Orang-orang tidak akan hanya menerima perubahan pada tingkat 

intelektual saja. Mereka harus mampu bekerja melalui emosi mereka dan 

menginternalisasikannya sebelum mereka pindah pada suatu situasi yang baru. 

Langkah dan strategi dapat dikembangkan untuk mengelola situasi sesuai dengan 

tahap masing-masing individu. 
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Tabel 4.8 
Pengelolaan Situasi Emosi SDM 

 
Tahap Siklus 
Perubahan 

SDM diidentifikasi 
dalam tahap ini 

Strategi untuk mendukung  
SDM 

Alat yang Digunakan 

Kegelisahan Ada Meyakinkan secara emosional 

bahwa pekerjaan akan berjalan 

lancar jika mengikuti 

ketentuan yang berlaku 

1. Pendekatan 

individu, briefing, 

rapat dinas 

2. Workshop atau 

pelatihan 

3. Studi banding ke 

sekolah yang 

memiliki 

keunggulan 

4. Training ESQ, 

motivasi, outbond  

 

Penolakan Ada Meyakinkan bahwa perubahan 

yang terjadi untuk 

kepentingan lembaga dan 

warga yang ada di dalamnya 

 

Takut Ada Meyakinkan secara emosional 

bahwa perubahan harus 

dihadapi dengan kepercayaan 

diri yang tinggi 

Ancaman Ada Meyakinkan secara emosional 

bahwa perubahan tidak 

mengancam siapa pun 

Kebahagiaan Ada - 

Penerimaan 

bertahap 

Ada Melanjutkan perubahan 

Moving 

Forward 

Ada Meningkatkan semangat 

perubahan 

 

4.3.5 Implementation / Implementasi 
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 Tujuan dari tahap ini adalah untuk melakukan perbaikan  yang 

berkelanjutan terhadap kinerja. Selain itu juga untuk mempersiapkan SDM, 

memberikan komunikasi  sesuai dengan kebutuhan, memastikan semua orang 

(SDM) memahami perlunya perubahan, melatih semua pendidik dan tenaga 

kependidikan untuk siap melaksanakan program perubahan. 

 Perubahan harus benar-benar diimplementasikan untuk peningkatan 

kinerja baik dari sisi kurikulum, proses pembelajaran, kompetensi lulusan, tenaga 

pendidik dan administrasi, serta teknologi. Berikut ini adalah tabel entitas 

implementasi change management dengan model Kotter dan Siklus Manajemen 

Proyek. 
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Kepala Sekolah
MR/Koordinator 

RSBI
Wakasek Standar 

Tendik

Pengembang 

Standar isi

Pengembang 

Standar Proses
Pengembang 

SKL

Pengembang 

Tendik  dan 

Kependidikan

Wakasek Standar 

Isi

Wakasek Standar 

Proses

Wakasek Standar 

SKL

masalah

Identifikasi&in

ventarisasi 

resistensi

Susun 

tim

Tim 

perubahan

Arahan 

strategis

Petunjuk 

penyusunan 

RKAS

monitor

ing

Instrumen 

monitoring

kendala

Kelola 

situasi SDM

Petunjuk 

Penyusunan 

RKAS

Susun 

RKAS 

a

f
File RKAS

Cetak RKAS

RKAS

a

RKAS

RKAS

Analisis 

program

Program 

Standar Isi

b2

e 2

d2

C 2

laporan

Laoran 

Laporan

laporan

RKAS

Analisis 

program

Program 

Standar 

Proses

RKAS RKAS

Analisis 

program
Analisis 

program

Program 

Standar Tendik
Program SKL

Program 

Standar Tendik
Program SKL

Program 

Standar Isi

Program 

Standar 

Proses

Susun 

renc. 

implement

asi

As-Is, 

to-be, 

dampak

As-Is, 

to-be, 

dampak

File 

laporan

File 

laporan File 

laporan

Upaya 

validasi kur.

Fasilitasi 

studi
Pemb. siswa

Kursus b 

Ingg guru

Dokumen As-

Is, to-be, 

dampak

Hasil 

pembinaan

Lap. Hasil 

kursus

C 1

D 1

e 1

b1

Laporan

Laporan

Laporan

Laporan

Susun 

renc. 

implement

asi

Rencana

implementasi

Upaya 

sister 

school

MOU

Upaya 

adopsi/

adaptasi kur.

Kur. Hasil 

adopsi

Validasi 

kurikulum

Cetak 

laporan

laporan

b

1

b2

File 

laporan

Dokumen As-

Is, to-be, 

dampak

Susun 

renc. 

implement

asi

Rencana

implementasi

Workshop 

PAKEM

Workshop 

perencanaan

Hasil 

workshop

Hasil 

workshop

Cetak 

laporan

Laporan

c2

c1

As-Is, 

to-be, 

dampak

Dokumen As-

Is, to-be, 

dampak

Rencana

implementasi

Pengemb 

ek. kreatif

Cetak 

laporan

Laporan

d

2

d

1

As-Is, 

to-be, 

dampak

Dokumen As-

Is, to-be, 

dampak

Susun 

renc. 

implement

asi

Rencana

implementasi

Hasil studi

Hasil kursus

Kursus B. 

ingg& IT 

guru &TU

Hasil 

workshop

Cetak 

laporan

Laporan

d

1

d

1

Evalua

si 

f

evalu

asi

sosialisas

i

Hasil 

sosialisasi

f

Evalu

asi 

Revisi 

kebijakan 

mutu

Kebjakan 

Manajemen Mutu

u

n

f

r

e

e

z

i

n

g

Refreezing

m

o

vi

n

g

 
Gambar 4.2 Flow Map Implementasi Change Managementdalam Transformasi SMP Negeri ex-RSBI menuju SBI
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Tabel 4.9 

Entitas  Implementasi Change Managementdalam Transformasi 
SMP Negeri ex-RSBI menuju SBI 

 

No. Entitas Kegiatan 

1. Top Manajemen/Leader 

Perubahan (Kepala 

Sekolah) 

a. Mengidentifikasi  dan menginventarisasi 

resistensi dan masalah dalam pemenuhan 

IKKT Standar Isi, Standar Proses, SKL, 

serta Standar Tendik dan Kependidikan 

b. Menyusun tim perubahan 

c. Sosialisasi perubahan kepada pendidik, 

peserta didik, dan komite sekolah  

d. Memberikan arahan strategis dalam 

menyusun visi, misi, analisis SWOT, dan 

( semua terangkum dalam RKAS) 

e. Menyerahkan petunjuk penyusunan 

RKAS 

f. Memantau/monitoring  kegiatan 

g. Mengelola SDM 

h. Menerima laporan (evaluasi)  dari 

koordinator RSBI  

i. Merevisi kebijakan mutu 

 

 

2. Agen Perubahan a.  Menerima petunjuk penyusunan  RKAS 



 

 

 

 

(Koordinator RSBI)  b. Menyusun RKAS 

c. Mencetak RKAS 

d. Menyerahkan dokumen RKAS kepada 

Kepala Sekolah, Wakasek Standar Isi, 

Standar Proses, SKL, serta Standar Tendik 

dan Kependidikan 

e. Menerima laporan dari wakasek Standar Isi, 

Proses, SKL, Tendik dan Kependidikan 

 

3. Wakasek Standar Isi a.  Menerima dokumen RKAS dari Koordinator 

RSBI 

b. Menganalisis program standar isi 

c. Menerima laporan dari pengembang standar 

isi 

4. Wakasek Standar Proses a.  Menerima dokumen RKAS dari Koordinator 

RSBI 

b. Menganalisis program standar isi 

c. Menerima laporan dari pengembang standar 

proses 

5. Wakasek SKL a.  Menerima dokumen RKAS dari Koordinator 

RSBI 

b. Menganalisis program standar isi 

c. Menerima laporan dari pengembang SKL 

 

6. Wakasek Tendik dan a.  Menerima dokumen RKAS dari Koordinator 



 

 

 

 

Kependidikan RSBI 

b. Menganalisis program standar isi 

c. Menerima laporan dari pengembang standar 

pendidik dan kependidikan 

7.   Pengembang Standar Isi a. Menerima program standar isi dari wakasek 

standar isi 

b. Menyusun rencana implementasi 

c. Menyusun As-Is, to- be, dan dampak 

d. Memroses upaya  school sister dengan 

sekolah di luar negeri 

e. Memroses upaya adopsi atau adaptasi 

kurikulum school sister di luar negeri 

f. Memproses upaya validasi kurikulum luar 

negeri school sister 

g. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan 

h. Mencetak laporan 

i. Menyerahkan laporan kepada wakasek 

standar isi  

4. Pengembang Standar 

Proses 

a. Menerima program  dari wakasek standar 

proses 

b. Menyusun rencana implementasi 

c. Menyusun As-Is, to- be, dampak 

d. Memfasilitasi pendidik (MIPA) untuk 

kursus bahasa Inggris 

e. Mengadakan workshop penyusunan 



 

 

 

 

perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian 

bertaraf internasionalh 

f. Mengadakan workshop model-model 

PAKEM bertaraf internasional 

g. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan 

h. Mencetak laporan 

i. Menyerahkan laporan kepada wakasek 

standar proses 

5. Pengembang SKL a. Menerima program  dari wakasek SKL 

b. Menyusun renncana implementasi  

c. Membina peserta didik meraih prestasi 

akademik dan nonakadmik 

d. mengembangkan ekonomi kreatif 

e. Meyusun laporan pelaksanaan kegiatan 

f. Mencetak laporan 

g. Menyerahkan laporan kepada wakasek SKL 

6. Pengembang Standar 

Tendik dan 

Kependidikan 

a. Menerima program dari wakasek tendik dan 

kependidikan 

b. Menyusun As-Is, to-be, dan dampak 

c. Menyusun rencana implementasi 

d. Memfasilitasi pendidik dan tenaga 

administrasi untuk melanjutkan studi 

e. Memfasilitasi pendidik dan tenaga 

administrasi untuk kursus bahasa Inggris dan 

IT 



 

 

 

 

f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan 

g. Mencetak laporan 

h. Menyerahkan laporan kepada wakasek 

standar  tendik dan kependidikan 

 

4.3.6 Post Implementation Review 

 Faktor-faktor kunci keberhasilan yang perlu diperhatikan dalam fase ini 

adalah mengembangkan strategi evaluasi. Tujuan dari tahap ini adalah untuk 

menjaga atau memelihara mutu. Top manajemen menyerahkan pengembangan 

program perubahan kepada tim pengembang kemudian mengomunikasikan 

hasilnya kepada pendidik, tenaga administrasi, peserta didik, orang tua, juga 

stakeholder lainnya. 

Pada tahap ini setiap standar harus dievaluasi untuk mengetahui ketercapaian 

target dan menentukan strategi yang harus diterapkan bagi program-program yang 

belum tercapai.  
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Tabel 4.10 

Entitas Post Implementation Reviewdalam Transformasi  
SMP Negeri ex-RSBI Menuju SBI 

No. Entitas Kegiatan 

1. Direktorat Peningkatan 

Mutu SBI 

a. Melakukan monitoring dan evaluasi 

eksternal 

b. Menyerahkan hasil monitoring dan 

evaluasi kepada Kepala Sekolah 

2. Dinas Pendidikan Provinsi a. Melakukan monitoring dan evaluasi 

eksternal 

b. Menyerahkan hasil monitoring dan 



 

 

 

 

uevaluasi kepada Kepala Sekolah 

3. Dinas Pendidikan 

Kota/Kabupaten 

a. Melakukan monitoring dan evaluasi 

eksternal 

b. Menyerahkan hasil monitoring dan 

evaluasi kepada Kepala Sekolah 

4. Kepala Sekolah a. Menerima laporan hasil monev dari 

direktorat peningkatan mutu SBI 

b. Menerima laporan hasil monev dari 

Dinas Pendidikan Provinsi 

c. Menerima laporan hasil monev dari 

Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten 

d. Menerima laporan hasil evaluasi 4 

standar dari Koordinator RSBI 

e. Merevisi Kebijakan Mutu 

f. Menyerahkan hasil revisi kebijakan 

mutu kepada Koordinator RSBI 

 

5. Koordinator RSBI a. Memberikan hasil evaluasi standar isi, 

proses, SKL, serta Tendik dan 

Kependidikan 

b. Mengembangkan Kebijakan Manajemen 

Mutu (hasil revisi) 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1 Kesimpulan  

 Persaingan global menyebabkan perubahan tatanan pada semua aspek kehidupan. 

Begitu pula pada dunia pendidikan. Pemerintah dan masyarakat Indonesia harus berpikir 

untuk bisa bersaing hidup dengan masyarakat di negara sendiri dan dengan masyarakat di 

negara lain. 

 Pemerintah melalui  UUSPN No. 20 Tahun 2003  pasal 50 ayat 3 yang menyatakan 

bahwa pemerintah harus menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada 

semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf 

internasional. 

 Hal tersebut akhirnya  digulirkan. Pada tahun 2007 pemerintah menetapkan sekolah-

sekolah yang akan dikembangkan menjadi SBI. Walaupun di awal 2013 Mahkamah 

Konstitusi telah membatalkan aspek legalitas sekolah berlabel RSBI, namun Sekolah ex-

Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) akan mendapatkan pembinaan dari Direktorat 

untuk diproyeksikan menjadi Sekolah yang memiliki mutu pendidikan yang sekelas SBI. 

 Di Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2007 ditetapkan 10 SMP untuk menjadi RSBI. 

Diharapkan pada pertengahan tahun 2014 kesepuluh SMP Negeri ex-RSBI ini dapat 

mencapai mutu pendidikan sekelas SBI. 

 Seperti halnya pada saat sekolah beralih status dari Sekolah Standar Nasional (SSN) 

menjadi RSBI, begitu pula saat upaya sekolah ex-RSBI dapat mencapai mutu pendidikan 

sekelas SBI, akan terjadi perubahan pada manajemen penyelenggaraan sekolah. 



 

 

 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 

memberikan arahan bahwa persekolahan nasional di Indonesia harus mengacu kepada 

pemenuhan 8 SNP yaitu Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar 

Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Standar Sarana Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar 

Pembiayaan, dan Standar Penilaian. 

 Bagi sekolah SSN dan Rintisan SSN kedelapan standar tersebut harus dipenuhi. Bagi 

sekolah yang memiliki keefektifan lebih tinggi dari SSN atau dipilih menjadi RSBI, 8 SNP 

tersebut harus menjadi IKKM (Indikator Kinerja  Kunci Minimal) dan harus memenuhi 

IKKT (Indikator Kinerja Kunci Tambahan) sebagai dimensi keinternasionalan. Jika sekolah 

ex-RSBI sudah mampu memenuhi IKKM dan IKKT tersebut maka sekolah tersebut dapat 

dikategorikan sekolah yang memiliki mutu pendidikan sekelas SBI. 

 Mencermati proses peralihan dari sekolah ex-RSBI menjadi SBI menggugah peneliti 

untuk memberikan alternatif dan membantu proses transformasi dari standar mutu pendidikan 

RSBI menuju standar mutu pendidikan SBI melalui penerapan change management karena 

berdasarkan penilaian dari  Direktorat pada tahun 2010, semua SMP Negeri yang masuk 

dalam kategori RSBI di Jawa Barat belum memenuhi IKKT. 

 Dari 8 standar, peneliti hanya berfokus untuk meneliti pemenuhan IKKT Standar Isi, 

Standar Proses, SKL, serta Standar Pendidik dan Kependidikan 

 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab belum terpenuhinya IKKT 

keempat standar tersebut, strategi yang sudah digunakan oleh sekolah responden untuk 

memenuhi IKKT keempat standar, dan untuk menganalisis penerapan change management 

untuk memenuhi keempat standar tersebut. 



 

 

 Peneliti memilih 5 dari 10 SMP Negeri ex-RSBI di Jawa Barat (yang ditetapkan pada 

tahun 2007) untuk menjadi tempat penelitian.   Di sekolah ini peneliti melakukan penelitian 

melalui wawancara dan observasi mengenai faktor-faktor penyebab belum terpenuhinya 

IKKT keempat standar dan strategi yang sudah digunakan untuk memenuhi faktor penyebab 

tersebut. Peneliti membuat kesimpulan mengenai kecenderungan  faktor-faktor penyebab 

belum terpenuhinya IKKT Standar Isi, proses, SKL, serta Tendik dan Kependidikan dan 

strategi yang sudah digunakan oleh sekolah responden untuk mengantisipasi faktor penyebab 

tersebut adalah sebagai berikut. 

1.1 Faktor Penyebab Belum Terpenuhinya IKKT Standar Isi, Standar Proses, SKL, 

serta Standar Pendidik dan Kependidikan 

a. Standar Isi 

1) Kesulitan dalam proses adopsi atau adaptasi kurikulum dari negara-negara OECD atau 

dengan negara lain karena karakteristiknya yang berbeda dengan kurikulum di 

Indonesia 

2) Adopsi atau adaptasi dengan mengacu pada kurikulum internasional, misalnya 

Cambridge memerlukan biaya yang cukup tinggi. Hal ini tidak bisa dilakukan oleh 

sekolah karena dana terbatas. 

3) Kurangnya guru Matematika dan IPA sebagai ujung tombak RSBI sehingga ada guru 

yang memiliki beban mengajar sampai 32 jam/minggu. 

 

b.  Standar Proses 

1) Pada proses pembelajaran, kemampuan bahasa Inggris dan optimalisasi TIK guru 

MIPA belum maksimal. 



 

 

2) Masih ada ketidaktelitian dari pendidik pada saat membuat perencanaan pembelajaran 

(RPP). 

3) Belum adanya adopsi dan adaptasi kurikulum dengan school sister di luar negeri 

menyebabkan sulitnya menyusun perencanaan, pelaksanaan PBM, dan penilaian 

bertaraf internasional 

c. Standar Kompetensi Lulusan 

1) Belum maksimalnya pembinaan pengembangan potensi siswa dalam meraih prestasi 

akademik dan nonakademik. 

2) Beban belajar yang cukup tinggi berdampak pada program pembinaan potensi siswa, 

karena waktu  terbatas dan peserta didik kelelahan. 

3) Sulitnya memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan ekonomi kreatif 

d.  Standar Pendidik dan Kependidikan 

1) Penguasaan kompetensi pendidik belum merata (khususnya bagi guru MIPA, 

TIK/PTD) 

2) Adanya kesenjangan kemampuan bagi tenaga administrasi. 

3) Kemampuan bahasa Inggris dan TIK pendidik, tenaga administrasi, tenaga 

perpustakaan, dan tenaga laboran masih minim. 

 

1.2 Strategi yang Digunakan untuk Mengantisipasi Penyebab Belum Terpenuhinya 

IKKT Standar Isi, Standar Proses, SKL, serta Standar Pendidik dan 

Kependidikan. 

a. Standar Isi 

1) Terus melanjutkan kerja sama dengan school sister di luar negeri untuk mencari 

muatan kurikulum yang layak diadopsi dan diadaptasi. 

2) Menyusun dokumen KTSP dalam  bahasa Indonesia dan bahasa Inggris (bilingual).   



 

 

b. Standar Proses 

1) Mengadakan workshop/semiloka/IHT untuk menyusun perencanaan dan mengenai 

model-model pembelajaran bertaraf internasional. 

2) Mengikusertakan pendidik dalam workshop peningkatan profesi yang 

diselenggarakan oleh Disdik Kota/Kab, Provinsi, atau Direktorat Jakarta. 

3) Pendampingan pembelajaran bilingual terutama untuk mata pelajaran MIPA oleh ahli 

yang kompeten. 

c. Standar Kompetensi Lulusan 

1) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik melalui ekstrakurikuler. 

2) Menjalin kerja sama dengan orang tua peserta didik dalam membina potensi mereka 

untuk meraih prestasi akademik dan nonakademik. 

3) Mendatangkan pelatih atau ahli untuk membina peserta didik dalam bidang akademik 

dan nonakademik, misalnya untuk persiapan oilmpiade sains, olah raga, dan seni ( 

OSN, O2SN, dan FLS2N). 

d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

1) Memotivasi pendidik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1, S2, dan S3. 

2) Memotivasi tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan laboran untuk melanjutkan 

pendidikan minimal sampai jenjang S1. 

3) Memfasilitasi pendidik, kepala sekolah, tenaga administrasi, perpustakaan, dan 

laboran untuk mengikuti kursus bahasa Inggris. 

4) Memfasilitasi pendidik, kepala sekolah, tenaga administrasi, perpustakaan, dan 

laboran untuk mengikuti kursus TIK. 

5) Memberdayakan tenaga yang ada untuk menjadi tenaga perpustakaan dan tenaga 

laboran serta memfasilitasi mereka untuk mengikuti workshop yang berhubungan 

dengan perpustakaan atau laboran.    



 

 

 Melalui data tersebut sekolah dapat menerapkan change management. Model  change 

management yang peneliti tawarkan adalah kolaborasi model 8 langkah Kotter  dan 6 tahap 

Siklus Manajemen Proyek. Delapan langkah Model Perubahan Kotter tersebut adalah: 1) 

menumbuhkan rasa urgensi, 2) menciptakan panduan koalisi, 3) mengembangkan visi dan 

strategi, 4) mengomunikasikan visi perubahan, 5) melibatkan dan memberdayakan karyawan 

secara luas, 6) membangkitkan kemenangan jangka pendek, 7) keuntungan konsolidasi dan 

memproduksi perubahan, dan 8) menancapkan pendekatan baru ke dalam budaya. 

 Siklus Manajemen Proyek yang dimaksud adalah: 

1) Tahap Pre-Approval yang mempertimbangkan tahap satu, dan 2 model Kotter. Pada 

tahap ini manajemen harus mengidentifikasi kesempatan untuk perbaikan proses, 

menyusun RKAS atau project plan, menciptakan visi, misi, dan tujuan bersama, dan 

membentuk tim sukses perubahan. 

2) Tahap Diagnosis and Scoping yang mempertimbangkan tahap dua dan tiga model 

Kotter. Pada tahap ini sekolah harus menganalisis kebutuahn stakeholder atau 

pelanggan dalam hal ini orang tua siswa, siswa, dan stakeholder lain. 

3) Tahap Idea/Concept Development yang mempertimbangkan tahap keempat model 

Kotter. Pada tahap ini manajemen harus terus menerus mengomunikasikan visi 

perubahan. Selain itu pada tahap ini harus ditentukan job deskripsi yang jelas bagi tim 

manajemen, menilai kesiapan dan dampak perubahan melalui analisis isu (As-is) dan 

to-be kemudian dampak perubahan. Dengan data yang diperoleh dari As-Is, to-be, dan 

dampak dapat dibuat ringkasan dampak perubahaan dengan mengetahui 

masalah/hambatan dan gagasan tindakan. 

4) Tahap Design and Development yang mempertimbangkan tahap kelima  model Kotter. 

Pada tahap ini manajemen harus membuat rencana implementasi pemenuhan keempat 

standar. Selain itu manajemen juga harus membuat perencanaan manajemen 



 

 

komunikasi (monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut) dan pengelolaan situasi emosi 

SDM. 

5) Tahap Implementation yang mempertimbangkan tahap keenam dan  ketujuh  model 

Kotter. Pada tahap ini  rencana harus benar-benar dapat diimplementasikan untuk 

peningkatan kinerja. 

6) Tahap Post Implementation Review untuk mengembangkan strategi evaluasi dengan 

mempertimbangkan tahap kedelapan model Kotter. Pada tahap ini ketercapaian 

pemenuhan IKKT setiap standar harus dievaluasi, dilaporkan hasilnya kepada siwa, 

orang tua siswa, pendidik, tenaga administrasi. Dari hasil evaluasi ini harus dibuat 

rencana tindak lanjut. 

 

1.1  Saran 

 Penerapan change management dalam transformasi RSBI menuju SBI difokuskan 

untuk memenuhi IKKT Standar Isi, Proses, SKL, serta Pendidik dan Kependidikan 

merupakan satu alternatif untuk membantu proses transformasi RSBI menjadi SBI untuk 

RSBI SMP yang ada di Jawa Barat. Melalui penerapan change management ini peneliti yakin 

proses transformasi akan berjalan dengan baik. 

 Hasil penelitian ini peneliti rekomendasikan untuk sekolah responden, RSBI SMP di 

Jawa Barat, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dan 

Direktorat PSMP Kemendikbud. 

Pada saat peneliti melakukan observasi atau penelitian di sekolah responden, peneliti 

mendapat masukan dari responden yang berkaitan dengan proses validasi kurikulum dengan 

school sister dari luar negeri. Sekait hal ini seyogianya dinas pendidikan provinsi atau 

direktorat memberikan arahan, fasilitasi, dan pembinaan yang jelas, karena proses validasi ini 



 

 

melibatkan kerja sama bukan hanya sekolah dengan sekolah tapi kerja sama government to 

government.  

 Oleh karena itu, kepada pihak terkait (Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan 

Direktorat Kemendikbud) mohon hal tersebut menjadi agenda karena hampir semua sekolah 

responden kesulitan untuk memenuhi IKKT pada standar isi ini.  

 Saat ini banyak program pendidik, kepala sekolah, dan koordinator RSBI  yang 

diberangkatkan ke luar negeri. Hal ini sebaiknya membawa misi dan tujuan yang jelas. Poin-

poin untuk pemenuhan IKKT harus dipahami benar sehingga kepergian tersebut tepat 

sasaran. 
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