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PESAN MODERATOR

Setelah seri webinar pertama “Pemimpin Pendidikan di Masa Krisis”, menjadi  
sangat jelas bahwa jenis kepemimpinan sekolah yang dibutuhkan adalah 
yang dapat menumbuhkan budaya positif. Budaya adalah perekat tak terlihat 
yang menyatukan komunitas, dan pemimpin sekolah masa kini menyadari 
bahwa keterbukaan dan kepercayaan berperan lebih jauh dalam menyatukan 
komunitas, terutama di masa-masa yang belum pernah terjadi sebelumnya ini.

Ketika para pemimpin sekolah yang berbeda membagikan pengalamannya 
selama seri webinar kedua "Budaya Positif Sekolah di Era Normal Baru", 
menjadi jelas bahwa kunci untuk bertahan hidup adalah merangkul perubahan, 
bukan menghindarinya. Faktanya, para kepala sekolah merupakan yang 
pertama mengakui bahwa mereka tidak punya pilihan dalam menghadapi 
pandemi yang belum diketahui sejauh mana dampaknya. Ketika seseorang 
diseret paksa ke ranah asing berupa pembelajaran daring dan dipaksa untuk 
menghadapi tantangan teknologi, secara tiba-tiba dan tak disangka-sangka, 
banyak hal yang sebelumnya tidak mungkin menjadi mungkin.

Buku panduan ini menyajikan proses pembangunan budaya sekolah mulai dari 
pemunculan gagasan hingga pembentukannya, seperti yang dibahas dalam 
seri webinarnya. Ini menunjukkan bagaimana hubungan dengan komunitas, 
baik di luar maupun di dalam sekolah, memainkan peran penting dalam 
proses ini. Bukan hal yang mengherankan jika budaya positif sekolah tersebut 
membawa pada banyak bukti adanya budaya kepedulian dimana siswa dan 
guru sama-sama belajar tentang satu sama lain dan belajar bagaimana 
memberdayakan dan mendukung satu sama lain. Hal ini pada gilirannya 
menciptakan lingkungan yang dengannya sekolah membangun struktur yang 
mendukung pembelajaran di antara para siswa dan juga guru.

Seluruh panelis adalah praktisi, yang berbicara dari pengalaman mereka 
sendiri tentang apa yang mereka pelajari terkait pendidikan di era kenormalan 
baru. Melalui mereka, kita telah melihat bahwa membangun budaya positif 
sekolah merupakan jalan untuk melewati gelombang perubahan, dan saya 
harap seri webinar dan buku panduan ini akan membantu Anda dalam 
perjalanan membangun budaya Anda.

Belinda Charles
Mantan Dekan
Academy of Principals, Singapura

PESAN PEMBUKA

Setahun telah berlalu sejak COVID-19 ditetapkan sebagai pandemi global, 
dengan banyak negara dan sekolah menjalani sebagian besar dari waktu 
tersebut dalam karantina kewilayahan. Selain merespons kebutuhan mendesak 
dari para peserta didik, para pendidik juga harus menyiapkan sekolah dan 
peserta didik yang siap untuk menghadapi masa depan. Jika sejarawan dari 
masa depan melihat ke belakang, mereka akan melihat COVID-19 sebagai titik 
balik untuk inovasi dan pergeseran dari model pendidikan era industri yang 
dominan saat ini.

Pembelajaran di luar sekolah akan menjadi lebih populer, dengan maraknya 
sekolah daring, kelompok belajar (learning pods), dan home-schooling yang 
berpotensi menggantikan sekolah konvensional. Pembelajaran yang berpusat 
pada siswa, perolehan keterampilan, dan penyelesaian permasalahan dalam 
dunia nyata perlu dikedepankan di dalam pendidikan. Guru diharapkan untuk 
tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga menjadi seorang mentor yang 
membimbing perjalanan belajar para siswa, baik secara akademis maupun 
moral. Sekolah diharapkan dapat menghasilkan warga global yang 
berpengetahuan luas, menjadi pekerja yang adil untuk perekonomian.

Ketidakpastian dan kesulitan yang dialami selama pandemi membawa urgensi 
yang lebih besar untuk membangun dan memelihara budaya positif sekolah 
sembari kita melangkah maju ke era pendidikan yang baru. Kepemimpinan yang 
suportif, hubungan yang mendalam dengan komunitas yang lebih luas, kolaborasi 
antarguru, dan penekanan pada empati dapat berdampak positif pada hasil 
belajar siswa. Lebih penting lagi, budaya belajar perlu dibangun; sekolah perlu 
membuat struktur untuk membantu siswa dan staf mereka bersemangat dan 
mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran mereka sendiri.

Budaya positif sekolah yang sudah berjalan juga dapat berfungsi sebagai jaring 
pengaman yang dapat melindungi sekolah dari disrupsi yang tidak terduga. Saat 
kita memasuki tahun ajaran baru, saya harap Anda dapat menggunakan buku 
panduan ini sebagai sumber inspirasi selagi Anda berkolaborasi dengan tim 
untuk menciptakan budaya sekolah yang Anda inginkan, dan membangunnya 
kembali secara lebih baik

S. Gopinathan
Penasihat Akademis
The HEAD Foundation
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Budaya sebagai ‘the smell of a place’
Bandingkan Kota Kalkuta, India pada musim panas dengan Hutan Fontainebleau, 
Prancis pada musim semi. Tempat pertama cuacanya panas, lembap, kering, serta 
menimbulkan rasa terkungkung dan lelah, sementara tempat kedua terasa segar, 
berenergi, membangkitkan rasa kebebasan dan memicu kreativitas. Profesor 
Sumantra Ghoshal1, seorang pakar manajemen terkenal, menggambarkan hal ini 
sebagai ‘smell of a place’ , atau suasana lingkungan kerja, dalam konteks yang 
di dalamnya sebuah organisasi beroperasi, dan bagaimana hal tersebut dapat 
menguras energi atau mengangkat semangat para staf.

v

1  Professor Sumantra Ghoshal adalah seorang Profesor di INSEAD dan London Business School, dan juga Dekan 
pendiri Indian School of Business di Hyderabad. Ia dikenal lewat pidatonya ‘The smell of the place’ pada World 
Economic Forum Conference di Davos tahun 1995.

Jean Francis V. Dela Cruz adalah guru pelaksana tugas kepala 
sekolah (Teacher-in-Charge) di Santiago A. De Guzman Elementary 
School di Filipina. Ia percaya bahwa dengan mengoptimalkan 
penggunaan TIK dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan 
pendidikan dasar, pemangku kebijakan internal dan eksternal akan 
berperan aktif dalam memantau dan mengawasi kegiatan belajar-
mengajar serta memberikan bantuan teknis menuju budaya praktik 
dan keunggulan yang lebih baik.

K. Govindan adalah mantan Kepala Sekolah Peiying Primary 
School di Singapura. Dia telah menjadi pendidik selama 37 tahun, 
naik dari guru kelas menjadi Kepala Departemen, Wakil Kepala 
Sekolah, Asesor Mutu Senior, hingga menjadi Kepala Sekolah. Dia 
percaya bahwa kunci untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 
anak adalah menggunakan strategi inovatif untuk menghadirkan 
kegembiraan dalam pembelajaran bagi setiap anak.

Moliah Hashim adalah Kepala Sekolah Princess Elizabeth 
Primary School di Singapura. Sebelumnya, dia adalah Direktur 
Utama Yayasan MENDAKI selama empat tahun dari Desember 
2009 hingga Desember 2013. Selama rentang karirnya, dia 
telah memegang beberapa jabatan penting, termasuk Kepala 
Sekolah Northland Primary School dan Pengawas Sekolah Gugus, 
Divisi Sekolah Selatan. Sampai saat ini, dia telah mengabdi di 
Kementerian Pendidikan selama 35 tahun.

Elsie Jeremiah bergabung dengan Kementerian Pendidikan, 
Singapura, sebagai guru pada tahun 1979. Sejak tahun 1998, ia telah 
mencicipi berbagai peran dalam kepemimpinan sekolah. Dalam 
membangun budaya belajar di sekolah yang dipimpinnya, Elsie 
berfokus pada pengembangan kompetensi staf untuk memastikan 
keterlibatan mereka dalam pembelajaran di setiap kelas dan 
kegembiraan belajar bagi setiap anak. Ia percaya bahwa ini akan 
memungkinkan setiap anak untuk menemukan dan mengejar minat 
mereka demi mewujudkan masyarakat yang lebih baik.

BIOGRAFI PANELIS 

iv

Memotivasi orang banyak terkait dengan mengubah konteks lingkungan kerja, 
bukan dengan mengubah orang itu sendiri. Organisasi dapat membuat sistem 
yang terperinci dan menyeluruh dan juga strategi transformasi, tetapi banyak yang 
akhirnya gagal karena budaya yang mendasarinya tidak diubah.

Mengubah suasana lingkungan kerja adalah sebuah usaha dari atas ke bawah; 
Pemimpin sekolah memiliki kemampuan untuk menciptakan fleksibilitas, 
kedisiplinan, kepercayaan, dan dukungan, segala aspek yang dapat menginspirasi 
perilaku positif pada siswa dan staf, dan mengandalkan keterlibatan pribadi dengan 
komunitas sekolah.

Sebagaimana pergi ke hutan Fontainebleau di musim semi dapat membuat 
seseorang merasa segar, ingin berlari dan melompat, pemimpin sekolah harus 
memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan dan budaya sekolah yang membuat 
staf dan siswa secara otomatis merasa termotivasi dan bersemangat untuk belajar.

Diadaptasi dari “The Smell of the Place by Professor Sumantra Ghoshal - Transcript” pada 
https://empoweringpeople.nl/ 



Tan Chor Pang memiliki pengalaman memimpin sekolah selama 
lebih dari dua dekade. Dalam pengalamannya menjabat sebagai 
kepala sekolah, ia dikenal terdepan dalam hal solusi inovatif dan 
kepemimpinan strategis. Inovasi terbarunya, yang meraih Innergy 
Gold Award 2019 dari Kementerian Pendidikan Singapura, adalah 
pendekatan baru untuk sekolah, yaitu model yang berorientasi 
pada keluarga dan berpusat pada kegiatan ko-kurikuler.

Pembawa acara dan moderator:

Belinda Charles bekerja di Academy of Principals (Singapura)  
di bidang Pendampingan dan saat ini menjadi dosen paruh waktu 
di Psychology and Child & Human Development Academic 
Group di National Institute of Education. Sebelum pensiun dari 
pengabdiannya di bidang pendidikan, Ny. Charles memimpin 
berbagai sekolah di Singapura sebagai kepala sekolah. Saat 
pensiun pada tahun 2010, dia menjabat sebagai Dekan Academy 
of Principals selama tujuh tahun.

Sherly Kalatting adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang 
Kesiswaan serta guru Fisika di Sekolah Menengah Atas Penabur 
Kelapa Gading di Indonesia. Dia telah mengajar Fisika selama 
20 tahun terakhir. Semangatnya untuk mengajar menjadikan 
pengembangan kompetensi siswa sebagai tujuan utamanya. 
Setelah bertahun-tahun aktif terlibat di lapangan, Ia menyadari 
bahwa mengajar adalah peran istimewa karena memberikan 
sarana baginya untuk mengembangkan siswanya.

Shiarell Loida Mangilit-Cruz adalah Kepala Sekolah 
golongan I di Ramon Magsaysay Elementary School di Filipina. Dia 
sudah bertugas menjadi guru selama 20 tahun sebelum lulus Ujian 
Kepala Sekolah pada tahun 2014. Kecintaannya pada pendidikan 
telah membawanya ke berbagai kota di negaranya sebagai pelatih 
dan narasumber.

Yenny Dwi Maria saat ini menjabat sebagai Kepala Sekolah 
SMPN 211 Jakarta di Indonesia. Dia memulai karirnya di bidang 
pendidikan sebagai guru Bahasa Inggris sekolah menengah 
dan kemudian mengembangkan perannya sebagai penyusun 
kurikulum dan asesmen, serta sebagai pelatih guru nasional. 
Ia memulai peran kepemimpinan formalnya sebagai kepala 
sekolah pada tahun 2016. Perhatian utamanya adalah mengenai 
lingkungan, literasi, kolaborasi, dan pembelajaran sepanjang hayat 
yang terlihat jelas dalam program yang telah ia rintis.

Wai Yin Pryke saat ini menjabat sebagai Direktur Pendidikan 
dan Pengabdian Masyarakat di National Heritage Board, 
Singapura. Dengan dasar sebagai pendidik, ia sebelumnya 
menjabat sebagai Direktur Pengembangan Profesi di Academy 
of Singapore Teachers, di mana ia mengawasi kebutuhan belajar 
para guru Singapura dan pengembangan etos yang kokoh untuk 
profesi guru.

viivi

Catatan: Semua pemikiran yang disampaikan oleh para penulis 
adalah milik mereka sendiri. Mereka tidak mewakili pandangan 
dari departemen pendidikan nasional atau daerah, sekolah 
mereka masing-masing, ataupun The HEAD Foundation.



Pertanyaan yang kemudian muncul ialah “Apa saja hambatan untuk 
benar-benar menerapkan nilai-nilai yang dianut tersebut?” Hambatan 
tersebut dapat terdiri dari:

•  Motivasi: Staf mungkin tidak memiliki insentif atau motivasi untuk 
mengikutinya;

•  Kompetensi: Staf mungkin tidak memiliki kesadaran bahwa yang 
mereka kerjakan salah, atau mereka tidak memiliki kapabilitas untuk 
melakukannya dengan baik;

•  Struktural: Sekolah mungkin tidak memberikan dukungan yang 
cukup, atau waktu dan ruang untuk melakukan hal-hal dengan benar;

•  Nilai yang bertentangan: contohnya efisiensi vs efektivitas, otonomi 
vs keselarasan.

Jadi untuk memahami kerumitan ini, kita dapat mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan berikut:

•  Apa yang dapat diidentifikasi?

•  Apa yang dapat ditindaklanjuti?

•  Apa yang dapat diukur?

•  Apa strategi yang paling mudah dikerjakan terlebih dahulu?

•  Di mana, kapan dan bagaimana kita dapat memicu terciptanya 
siklus budaya yang baik?

Dengan struktur yang jelas, kita dapat melihat bahwa ada unsur budaya 
yang bisa diidentifikasi, ditindaklanjuti, dan diukur. Selanjutnya, kita 
dapat memulai perjalanan membangun budaya kita!

Moliah Hashim
Kepala Sekolah
Princess Elizabeth Primary School, Singapura

KATA PENGANTAR

Membangun Budaya Positif Sekolah
Budaya Sekolah memiliki bentuk yang beragam, yang bersandar pada 
kepercayaan dan nilai-nilai yang dominan, organik, berkembang seiring waktu 
dan dapat dibentuk. Jika budaya positif sekolah dapat membawa hasil yang 
positif, maka berlaku juga sebaliknya: bahwa ada budaya sekolah yang kurang 
positif (atau bahkan negatif). Alih-alih meningkatkan kualitas pengajaran 
dan pembelajaran, budaya sekolah semacam ini memicu terbentuknya 
lingkaran setan, yang dapat mengakibatkan menurunnya prestasi akademis, 
memengaruhi kepercayaan diri siswa dan guru, dan bahkan mungkin 
menimbulkan rasa putus asa dan apatis.

Untuk menjelaskan tentang budaya dan kinerja sekolah yang kurang positif, 
pertama-tama kita perlu memahami terkait motivasi manusia di luar dari 
keyakinan dan nilai yang mereka anut. Meskipun keyakinan dan nilai adalah 
yang utama dalam membangun budaya, namun itu saja tidak cukup. Terdapat 
perbedaan antara ‘nilai-nilai yang dianut’ (nilai-nilai yang diyakini oleh sekolah) 
dengan ‘nilai-nilai yang diemban’ (nilai-nilai yang dianggap anggota sekolah 
benar-benar dihargai oleh sekolah). ‘Nilai yang dianut’ dapat dilihat dalam visi, 
misi dan nilai inti sekolah, sedangkan ‘nilai yang diemban’ adalah nilai yang 
ditunjukkan melalui perilaku dan tindakan para staf dan siswa. Pola pikir dan 
perilaku yang menurut seseorang ia hargai mungkin tidak sama dengan yang 
tercermin  dalam tindakan mereka.

ixviii



Lebih 
Dangkal

Lebih 
Mendalam

MEMAHAMI BUDAYA 
SEKOLAH
Pimpinan sekolah mungkin setuju bahwa memiliki budaya sekolah yang positif 
merupakan sesuatu yang ideal. Penelitian telah menunjukkan bahwa budaya 
sekolah yang positif dapat meningkatkan tingkat kehadiran dan prestasi 
akademis, meningkatkan kesejahteraan siswa, dan retensi guru1. Tetapi, apa 
sebenarnya yang dimaksud dengan budaya sekolah yang positif?

Seperti yang didefinisikan oleh Michael Fullan dalam panduan terkenalnya 
“Leading in a Culture of Change”2, budaya sekolah adalah pedoman keyakinan 
dan ekspektasi yang terlihat jelas dalam cara bagaimana sebuah sekolah 
dijalankan. Budaya sekolah adalah pengaruh dan sikap mendasar yang ada di 
dalam sekolah dan dapat dilihat dari kualitas interaksi, upaya, dan pekerjaan 
yang dilakukan.  

Dengan banyaknya sekolah yang merasa kesulitan dalam mengikuti 
perubahan dalam pendidikan, budaya sekolah dapat dengan mudah diabaikan 
karena ada masalah-masalah yang lebih mendesak dan kritis yang perlu 
segera diatasi. Namun, penekanan akan pentingnya memahami budaya 
sekolah secara mendalam juga bukan sesuatu yang berlebihan. Kita dapat 
mengambil langkah-langkah praktis untuk melakukan perubahan dan melihat 
hasil-hasil nyata hanya jika kita telah memahami nilai dan perilaku yang tak 
kentara dari anggota komunitas sekolah kita. 

Shiarell Loida Mangilit-Cruz bergabung dengan 
Ramon Magsaysay Elementary School di tengah 
masa pandemi. Karena ia perlu beradaptasi dengan 
lingkungan sekolah baru itu sambil memimpinnya 
dengan aman melalui pembelajaran jarak jauh, Shiarell 
langsung menerapkan kerangka budaya tiga tingkat 
yang dikemukakan oleh Schein3 untuk memahami 
apa yang diyakini oleh komunitas sekolah itu, demi 
memfasilitasi komunikasi dan mobilisasi sumber daya 
dengan efektif. 

21

1

1  Diambil dari “The Effects of a Positive School Environment” oleh Council for Children’s Rights.
2  Michael Fullan, O.C. adalah seorang peneliti pendidikan dari Kanada dan mantan dekan Ontario Institute for 

Studies in Education (OISE). Dia saat ini menjabat sebagai Direktur Kepemimpinan Global, New Pedagogies for 
Deep Learning (NPDL).

3  Edgar H. Schein adalah seorang Profesor Emeritus di MIT Sloan School of Management. The Culture Triangle 
adalah salah satu karyanya yang inovatif dan penting.

Semua ciri budaya yang 
terlihat dalam sebuah 
organisasi

Nilai-nilai organisasi 
yang menggunakan 
pernyataan publik

Keyakinan mendasar 
tentang sekolah dan 
alasan “keberadaannya”

PROFIL SEKOLAH

Ramon Magsaysay 
Elementary School 

Kota Quezon,
Filipina

Sekolah Dasar Negeri

1.500 siswa

45 staf

1.1  
Tiga tingkatan budaya
Shiarell Loida Mangilit-Cruz 

Segitiga Budaya Schein

Artefak

Nilai Yang Dianut

Asumsi Dasar yang Mendasari



1.2  
Tiga pertimbangan dalam 
membangun budaya 
Tan Chor Pang

Asumsi dasar
Tingkat pemahaman budaya yang paling dalam berada pada 
mengidentifikasi asumsi-asumsi umum yang mendasari komunitas 
sekolah Anda. Hal itu merupakan ekspektasi dan asumsi mendasar 
yang memandu nilai dan perilaku yang diyakini, yang mungkin tidak 
nampak jelas. 

Di Ramon Magsaysay Elementary School misalnya, dua ekspektasi 
utama yang menjadi dasar adalah:

•  Siswa harus konsisten berprestasi dan berkinerja bagus baik 
dalam program akademis maupun non-akademis; dan

•  Guru harus berprestasi, lebih dari sekadar mengajar dan 
menguasai ilmu mata pelajarannya; mereka juga harus unggul 
dalam bidang penulisan, penelitian, inovasi, dan kepemimpinan.

Memahami asumsi-asumsi inti ini sangat membantu Shiarell dalam 
mengelola ekspektasi staf dan siswanya, dan dalam mengatasi 
titik stres potensial saat sekolah beradaptasi dengan pembelajaran 
virtual.

Nilai-nilai yang dianut
Tingkat kedua dalam memahami budaya sekolah Anda yaitu 
mengidentifikasi nilai-nilai yang dianut sekolah. Yang dimaksud disini 
adalah nilai-nilai sekolah dan pribadi yang diartikulasikan, dan dapat 
diukur dan diuji di lingkungan sekolah. Di Filipina, misalnya, semua 
pendidik didorong untuk menciptakan dan mendukung sekolah yang 
menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan kepada siswa, seperti 
bertakwa, manusiawi, nasionalis, dan sadar lingkungan. 

Artefak
Sebagai indikator budaya sekolah yang paling jelas dan mudah 
dikenali, artefak adalah ciri-ciri fisik yang nampak yang membentuk 
kesan pertama sebuah sekolah. Halaman sekolah yang bersih dan 
siswa yang sopan, misalnya, masuk dalam kategori ini, dan masing-
masing merupakan artefak dari nilai sadar lingkungan dan nilai 
manusiawi yang dianut. 

Memiliki rencana konkret menjadi satu aspek 
penting dalam menciptakan dan memelihara budaya 
sekolah yang positif. Tan Chor Pang membedah tiga 
pertimbangan utama bagi para pemimpin saat akan 
memulai membangun budaya mereka.

1. Menelusuri sumber masalah
Selain segera merespons masalah yang nampak dengan solusi-solusi langsung dan 
jangka pendek, para pemimpin harus meluangkan waktu untuk mengidentifikasi 
dan menyelesaikan akar masalah yang berulang. Hal ini akan memberikan manfaat 
yang lebih berkelanjutan dan berdampak.

Untuk melakukan ini, pemimpin dapat:

•  Mengajukan setidaknya tiga tingkat pertanyaan sebab-akibat; dan 

•  Mengidentifikasi apakah masalah lain mengarah ke akar masalah yang sama. 
Mengidentifikasi akar dari berbagai masalah yang nampak adalah kunci untuk 
mengembangkan solusi jangka panjang dan berkelanjutan. 
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PROFIL SEKOLAH

Boon Lay 
Secondary School 

Singapura

Sekolah Menengah 
Atas (SMA) Negeri

850 siswa

90 staf

1 st Level 2nd Level 3rd Level



Apa lagi yang bisa menjadi penyebab alasan di tingkat 2? 
(tingkat 3 – kemungkinan besar ini akar masalahnya) 

Sebutkan dua solusi yang dapat mengatasi akar masalah yang teridentifikasi. 

1.

2.

Ayo coba! Identifikasi masalah terkini di sekolah Anda, dan telusuri akar 
masalahnya.

Apa penyebab masalah ini?  (tingkat 1) 

Apa penyebab dari alasan itu?  (tingkat 2) 

2. Memperoleh kemenangan yang mudah lebih awal
Karena memahami akar masalah dan mengubah pola pikir dominan membutuhkan 
waktu dan usaha, mengambil langkah awal dengan cara menyelesaikan masalah-
masalah yang tergolong mudah dapat meningkatkan semangat orang tua, siswa, 
dan staf karena adanya kemajuan yang terlihat.

3. Gagal dengan cepat, jatuh ke depan, selesaikan ke atas

•  Sebelum mengambil tindakan, pemimpin harus mendefinisikan apa yang 
dimaksud  dengan kesuksesan, menetapkan target, dan memantau hasilnya 
secara rutin. Visi yang berhasil diterapkan untuk budaya sekolah yang lebih baik 
harus dapat diukur dengan data ataupun perilaku yang dapat diamati. 

•  Lakukan siklus perubahan yang cepat dan singkat. Ketika hasil tidak ideal setelah 
2 atau 3 siklus, segera buat penyesuaian atau perhatikan apakah harus ada 
perubahan rencana atau tidak. Meskipun kegagalan adalah bagian penting dari 
sebuah proses, metode berulang ini memastikan setiap hasilnya lebih efektif 
daripada hasil sebelumnya, dan setiap siklus adalah proses pembelajaran untuk 
siklus berikutnya. 

65



Catat pikiran Anda! 
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MENDEFINISIKAN 
PRINSIP-PRINSIP 
PEMANDU
Dalam memimpin maupun membentuk budaya sekolah semuanya dimulai dari 
nilai-nilai. Membangun nilai-nilai inti yang akan dipegang teguh oleh sekolah 
dapat membantu memandu proses pembentukan budaya di tiap langkahnya. 
Keselarasan nilai, misi, dan visi sekolah dapat menciptakan konsensus bersama 
di antara staf dan siswa tentang prinsip-prinsip utama yang memengaruhi 
keputusan sekolah. 

Perwujudan nilai-nilai sekolah yang kuat dapat menciptakan ikatan erat di 
antara komunitas siswa, staf, pemimpin sekolah dan anggota masyarakat, 
di mana tindakan dan perilakunya dibangun atas dasar saling mengerti, 
mendukung, dan peduli akan menciptakan budaya sekolah yang kuat dan sehat. 

Selagi kita bergerak menuju masa depan yang kemungkinan terjadinya disrupsi 
pendidikan semakin tinggi, dan pembelajaran jarak jauh atau hybrid menjadi 
bagian dari kenormalan baru, memiliki budaya yang mapan dan terikat pada 
seperangkat nilai yang kuat akan memberi sekolah suatu ketahanan dan 
fleksibilitas yang dibutuhkan dalam mengarungi masa depan yang tak dapat 
diprediksi.
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Dalam membentuk budaya sekolah, pernyataan 
misi menjadi sesuatu yang penting untuk 
mengartikulasikan budaya yang diinginkan, sistem 
kepercayaan, dan tindakan serta perilaku yang 
diharapkan dari komunitas sekolah. Misi tersebut 
menetapkan ekspektasi dan tujuan yang menyeluruh, 
dan mengkomunikasikan etos sekolah kepada siswa 
dan staf. Menetapkan misi sekolah Anda adalah cara 
yang baik untuk mulai mengidentifikasi tujuan utama 
sekolah Anda, dan nilai-nilai yang memandu komunitas 
sekolah dalam rangka memenuhi tujuan tersebut. 

Elsie Jeremiah, mantan Kepala Sekolah Kuo Chuan 
Presbyterian Secondary School, menjelaskan 
bagaimana misi sekolah berperan sebagai panduan 
untuk perilaku dan praktik yang dibutuhkan dalam 
membentuk budaya sekolah.

2

PROFIL SEKOLAH

Kuo Chuan 
Presbyterian 
Secondary School 

Singapura

Sekolah Menengah 
Atas (SMA) Negeri

1.000 siswa

100 staf

2.1

Misi sekolah sebagai visi 
pemandu Anda
Elsie Jeremiah

PERNYATAAN 
MISI 
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Pernyataan Misi 
Kuo Chuan Presbyterian Secondary School 

“Kami menyediakan lingkungan Kristiani
yang kondusif dan mendidik untuk 

perkembangan holistik setiap anak melalui 
keterlibatan yang tinggi, pencapaian, dan 

kesenangan dalam belajar.”

1 . Apa yang kita lakukan sebagai sekolah?
Misi Kuo Chuan menyebutkan tujuan akhir 
sekolah: Perkembangan holistik untuk setiap 
anak, baik pada tingkat intelektual, fisik, sosial, 
maupun emosional.

2. Bagaimana kita 
melakukannya?
Pertama, Kuo Chuan berkomitmen 
dalam menyediakan lingkungan 
yang mendidik dan aman untuk 
belajar dan berkembang.     

2. Bagaimana kita 
melakukannya?
Kedua, pelajaran dirancang 
sedemikian rupa agar menjadi 
pengalaman menyenangkan untuk 
meningkatkan keterlibatan siswa 
dalam proses belajar.       

Misi ini menyatakan pada dunia bahwa Kuo Chuan 
Presbyterian Secondary School percaya pada 
komitmen dan kesenangan dalam proses belajar. 
Misi tersebut memberi pesan yang jelas kepada 
semua staf, siswa, dan para pemangku kepentingan 
mengenai ekspektasi ketika mereka bergabung 
dengan sekolah itu dan menjadi anggota timnya.

Ayo Coba! Pikirkan tentang misi sekolah Anda, atau alasan berdirinya 
sekolah Anda. Dari sini, dapatkah Anda mengidentifikasi:

1. Apa yang Anda lakukan sebagai sebuah sekolah? 

2. Bagaimana Anda melakukan berbagai hal sebagai sebuah sekolah untuk 
mencapai tujuannya?

14

Dalam budaya sekolah 
yang positif, ada usaha 
bersama dari semua 
pihak dalam melihat 
dan mempercayai visi 
dan misi yang sama 
untuk sekolah.



PURPOSE - PROCESSES - PEOPLE
THE 3P FRAMEWORK

2.  Proses (Process): Membuat kerangka
Membuat kerangka

Langkah 1: Merombak nilai-nilai sekolah
Para pemimpin sekolah merombak dan memutuskan nilai-nilai yang 
diinginkan bersama dengan staf mereka, agar semua orang memiliki 
pemikiran yang sama tentang nilai-nilai yang akan ditiru dan diterapkan 
menjadi berbagai program dan perilaku.

Kualitas sistem pendidikan tidak dapat melebihi 
kualitas guru dan kepala sekolah, karena 
pembelajaran siswa pada akhirnya adalah 
produk dari apa yang terjadi di ruang kelas.
- PISA 2009: Apa yang Membuat Sekolah Berhasil?

2.2

Tujuan, Proses dan Orang
K. Govindan

PROFIL SEKOLAH

Peiying 
Primary School 

Singapura

Sekolah Dasar Negeri

1.100 siswa

90 staf

“

Langkah 2: Lakukan tinjauan kesenjangan budaya
Berdasarkan pemahaman baru tentang nilai-nilai sekolah dan artinya bagi 
sekolah, para pemimpin dapat mengevaluasi realita yang ada pada saat 
itu. Melalui latihan tinjauan kesenjangan budaya, komunitas sekolah dapat 
mengidentifikasi kekuatannya dan ruang-ruang untuk pertumbuhan, dan 
menyimpulkan sebuah rencana aksi untuk mencapai budaya yang diinginkan.

Langkah 3: Tutup kesenjangan itu untuk membangun budaya yang 
diinginkan
Terapkanlah rencana aksi untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi 
pada langkah 2. Siapkan program dan sistem untuk staf dan siswa untuk 
memperkuat nilai-nilai dan praktik terbaik. Menyediakan sumber daya 
dan memberdayakan semua anggota untuk mengambil peran dalam 
pelaksanaan rencana aksi.  
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Setelah kita melihat bagaimana sebuah praktik 
pengajaran berbasis nilai dapat menjadi sangat 
berharga, kita dapat mempertimbangkan cara 
menumbuhkan budaya sekolah yang berakar pada 
nilai-nilai bersama. 

Dengan pengalamannya selama 14 tahun sebagai 
kepala sekolah dan empat tahun memimpin tim 
penilaian sekolah negeri di Singapura, K Govindan 
telah mengumpulkan banyak pengalaman dalam 
membentuk dan menilai budaya sekolah. Di sini, 
dia membagikan kerangka program 3P yang telah 
dicoba dan diuji untuk merombak dan secara sadar 
membangun budaya sekolah: 

1.  Tujuan (Purpose): 
 Mulailah dengan memikirkan tujuan akhir

Untuk mulai menciptakan budaya positif 
sekolah, pimpinan sekolah pertama-tama dapat 
memvisualisasikan seperti apa pelajar dan hasil 
yang mereka inginkan. Identifikasi mengapa 
kita melakukan apa yang kita lakukan sebagai 
komunitas sekolah. Selalu ingat pada tujuan dan 
tetap berpegang pada proses dengan sepenuh hati 
sampai muncul perubahan yang kita harapkan.



Membangun budaya adalah proses yang 
membutuhkan usaha penuh niat.
- K. Govindan, pensiunan kepala sekolah, Singapura

Saran

Memaksimalkan Budaya Sekolah, 
Mengubah Kesulitan Menjadi 
Keuntungan

   Mulai dengan tujuan akhir, buat tujuan 
akhir sejelas mungkin

   Gunakan pendekatan terstruktur untuk 
membangun budaya, dengan rencana aksi 
dan strategi

   Semaksimal mungkin perhatikan aspek-
aspek yang lebih halus

   Hargai upaya, syukuri kebaikan yang ada

Ayo coba! Bersama tim Anda, tinjau dan buat daftar setidaknya tiga nilai inti 
dan hasil yang diinginkan untuk budaya sekolah yang lebih baik.

Program, proses, atau inisiatif apa yang dapat dibuat untuk mensimulasikan 
serta menggalakkan nilai dan hasil tersebut? Apakah program yang ada 
dapat direvisi agar sesuai dengan tujuan-tujuan tersebut? 

1.

2.

3.

“

3.  Orang (People)
Faktor pembeda

Terlepas dari pentingnya struktur dalam melaksanakan dan memfasilitasi 
pembangunan budaya, yang menjadi faktor pembeda dalam budaya sekolah yang 
mendidik dan mendukung berfokus pada aspek yang lebih halus, yaitu kepedulian 
terhadap warganya. Warga sekolah harus mendapatkan rasa puas serta merasa 
dihargai dan dipercaya. 

Di Peiying Primary School, Govindan sangat berhati-hati dalam menanamkan 
budaya saling dukung dan mengembangkan kepercayaan di antara stafnya. 
Hubungan yang kuat dan sistem yang kokoh sebelum masa pandemi membuat 
transisi ke pembelajaran jarak jauh menjadi lebih mudah. Govindan memahami 
bahwa anggota staf memiliki lebih banyak tanggung jawab untuk ditangani 
saat bekerja dari rumah, dan memercayai mereka untuk mengatur waktu dan 
menyelesaikan tugas mereka sesuai dengan keadaan masing-masing. Hasilnya, 
para guru menjadi proaktif dalam meluangkan waktu ekstra dan bekerja ekstra 
untuk mengeksplorasi adaptasi inovatif untuk pengajaran jarak jauh.
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PANDUAN

Berikut merupakan pertanyaan panduan untuk membantu Anda melakukan 
refleksi terhadap kepemimpinan berbasis nilai-nilai, dan bagaimana Anda dapat 
menerapkannya di sekolah Anda:

• Apakah Anda tahu, memahami, dan termotivasi oleh alasan ‘mengapa’ yang menjadi 
nilai inti sekolah Anda? Apakah Anda benar-benar merasa cocok dengan hal itu, dan 
apakah Anda tahu peran Anda dalam menyampaikan visi sekolah Anda?

• Apakah semua rekan kerja tidak hanya tahu, tetapi juga memahami apa yang ingin 
Anda capai dan alasannya? 

• Apa nilai inti yang mendukung penyampaian visi tersebut? Apakah nilai-nilai itu 
relevan dengan konteks yang sedang Anda kerjakan, dan apakah semua rekan kerja 
selaras dan menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut? Bagaimana Anda bisa tahu?

• Apakah Anda memimpin berdasarkan nilai-nilai ini dalam praktik sehari-hari Anda? 
Ketika Anda dihadapkan pada keputusan yang sulit, apakah Anda menggunakannya 
untuk mengontrol cara Anda bertindak dan apa yang Anda lakukan? Apakah Anda 
menggunakan nilai-nilai tersebut untuk membantu Anda memilah prioritas?

• Apakah artefak, sistem, dan proses Anda di sekolah sejalan dan mencerminkan 
nilai-nilai Anda? Bagaimana Anda melakukan berbagai hal di sekolah Anda? Cara-
cara tersebut harus dapat ditelusuri kembali ke nilai-nilai Anda yang kemudian 
mendukung visi Anda.

• Memimpin dengan berpedoman pada nilai-nilai Anda merupakan sesuatu yang 
menantang. Sadari sejak awal, pasti akan ada ketegangan dan pertentangan. 
Bagaimana Anda dapat berkomunikasi menembus perbedaan-perbedaan ini sambil 
memegang teguh nilai-nilai Anda?

• Konteks adalah segalanya. Budaya akan terlihat dan terasa berbeda di setiap 
sekolah. Hanya copy-paste dari praktik terbaik yang pernah Anda lihat bisa jadi 
tidak berhasil – tanyakan bagaimana mereka berhasil menerapkannya di sekolah 
mereka? Mengapa hal tersebut bisa berhasil atau tidak di sekolah Anda?  

Catat pikiran Anda!2.3

Menggunakan kepemimpinan berbasis nilai-
nilai untuk membangun budaya sekolah

Diadaptasi dari “9 tips on using values-led leadership to craft school culture” dari ambition.org.uk

2019
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Sebuah sekolah merepresentasikan kepribadian 
kepala sekolah mereka … Kepala sekolah bisa 
memadamkan semangat positif atau menyalakan 
api harapan. Kepala sekolah bertanggung jawab 
atas budaya dan suasana sekolah. 
- Dr Marcus Jackson, Kepala Sekolah di Atlanta, AS

“

MEMBANGUN 
KOMUNITAS ANDA
Seperti yang disebutkan sebuah pepatah Afrika, “dibutuhkan satu desa 
untuk membesarkan seorang anak”. Seluruh komunitas, mulai dari pengelola 
sekolah, siswa, dan staf, hingga orang tua, kantor Pemerintah Daerah, 
tetangga, dan dunia usaha yang ada, terlibat dalam perkembangan anak. Di 
setiap jenjang, ada banyak pemangku kepentingan yang dapat memberikan 
dampak terhadap lingkungan sekolah dan kualitas pembelajaran. 
Membangun budaya menjalin hubungan dengan para pemangku kepentingan 
ini dapat memberi kesempatan unik kepada sekolah untuk berkolaborasi dan 
menjadi mitra yang konsisten. Selain itu, hal ini juga terbukti penting untuk 
keberlanjutan sekolah selama masa krisis. 

Pimpinan sekolah memiliki posisi dan tanggung jawab yang unik untuk 
membentuk dan mensimulasikan nilai-nilai yang ingin mereka terapkan pada 
budaya sekolah mereka. Sebagai pemimpin, mereka membuka jalan dalam 
membentuk hubungan yang kuat di dalam dan di luar komunitas sekolah. 
Kapasitas sekolah untuk mengatasi sebuah krisis dapat bergantung pada 
kemampuan mereka untuk memobilisasi komunitas yang lebih besar, dan 
memanfaatkan jaringan mitra yang luas untuk menyediakan sumber daya 
saat dibutuhkan.

3

Sebagai pemimpin lembaga pendidikan, Kepala 
Sekolah mencontohkan perilaku dan sikap yang 
diteruskan ke komunitas sekolah yang lebih luas. Oleh 
karena itu, sebagai pembentuk budaya yang utama, 
penting bagi para kepala sekolah untuk secara sadar 
menciptakan dan mensimulasikan visi positif demi 
membangun budaya sekolah yang mendidik, yang 
memprioritaskan hubungan yang  kuat, baik  di dalam 
maupun di luar sekolah. 

PROFIL SEKOLAH

Ramon Magsaysay 
Elementary School  

Kota Quezon, Filipina

Sekolah Dasar Negeri

1.500 siswa

45 staf

3.1

Kepala Sekolah sebagai  
Kepala Pembentuk Budaya
Shiarell Loida Mangilit-Cruz 

KEPALA 
PEMBENTUK
BUDAYA
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Di sini, Shiarell Loida Mangilit-Cruz membahas tiga peran penting 
kepala sekolah sebagai Kepala Pembentuk Budaya sekolah mereka:

Sebagai pemimpin, Kepala Sekolah memimpin dengan:

•  Menciptakan visi dan misi yang jelas untuk sekolahnya. Mereka 
mengidentifikasi tujuan sekolah baik untuk jangka pendek maupun 
jangka panjang.

• Menetapkan pedoman untuk memantau perilaku staf, siswa, dan 
masyarakat luas, guna memastikan bahwa mereka selaras dengan 
nilai-nilai dan hasil yang diinginkan sekolah.

Karena memiliki pengaruh yang kuat pada budaya sekolah, Kepala 
Sekolah harus mencontohkan sifat dan kualitas positif ini dalam 
interaksinya:

•  Menunjukkan pengabdian. Kepala sekolah harus melindungi  
sekolah dan warga sekolah.

• Memberdayakan orang lain untuk mengubah perilaku mereka. 
Membantu mereka untuk melakukan tugas mereka sementara 
mereka belajar beradaptasi dengan budaya sekolah yang direformasi. 

• Selalu menampakkan diri, terbuka, dan siap sedia bagi pemangku 
kepentingan mereka.

• Berkomunikasi secara rutin dan terjadwal dengan staf, siswa,  
orang tua, dan anggota komunitas yang lebih luas mengenai budaya  
sekolah agar diterapkan bersama. 

• Menunjukkan semangat dan jiwa positif dalam interaksi dengan 
pemangku kepentingan. 

Sebagai pemimpin, peran Kepala sekolah berarti bahwa:

• Kepala sekolah sangat berpengaruh terhadap perubahan ataupun 
pelestarian budaya di sekolah. 

• Kepala sekolah adalah aktor yang bertindak berdasarkan visi dan 
nilai-nilai sekolah. Tindakan mereka harus mencerminkan berbagai 
aktivitas yang dilakukan di sekolah.

Ketika pandemi memaksa sekolah tutup, banyak siswa 
yang tidak memiliki perlengkapan memadai untuk 
belajar secara virtual dari rumah. Di Santiago A. De 
Guzman Elementary School, kurangnya sumber daya 
di hampir setengah populasi siswa membuat siswa 
kesulitan untuk menghadiri kelas virtual. Jean Francis 
V. Dela Cruz dan timnya dengan cepat menganalisis 
kesenjangan terkait pembelajaran serta sumber daya 
yang dimiliki, dan memanfaatkan jejaring komunitas 
yang luas untuk menjembatani kesenjangan ini 
dengan tepat. 

3.2

Membangun dan memobilisasi 
jejaring pendukung
Jean Francis V. Dela Cruz

PROFIL SEKOLAH

Santiago A. 
De Guzman 
Elementary School 

Valenzuela, Filipina

Sekolah Dasar Negeri 

2.200 siswa

65 staf
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Siswa dengan cukup 
sumber daya 
(53%)

•  Akses ke konektivitas 
internet dan makanan 
yang relatif stabil

• Belajar daring dengan 
kesulitan yang minim

Siswa dengan sumber 
daya terbatas
(16%)

• Mungkin memiliki 
perangkat digital 
untuk mengakses 
pembelajaran luring 

• Belajar dengan cara 
terbatas

Siswa tanpa  
sumber daya  
(31%)

• Tidak ada akses ke 
perangkat digital, 
Internet ataupun 
makanan

• Anak-anak ini kesulitan 
bahkan di masa 
sebelum pandemi 

• Tidak bisa belajar 
dengan sungguh-
sungguh
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Kemudian, Santiago A. De Guzman Elementary School menggunakan 
pendekatan tiga cabang,  yaitu mengaktifkan komunitas praktisi, 
melibatkan pemangku kepentingan, dan memaksimalkan 
teknologi digital untuk menjaga kelangsungan pendidikan. 

1. Mengaktifkan komunitas praktisi
Dalam rangka memprioritaskan hubungan saling dukung secara 
virtual, sekolah menggunakan platform daring yang biasa 
digunakan dan gratis seperti Zoom, Padlet, dan Google Drive untuk 
mengaktifkan komunitas praktisi secara virtual. Di dalam kelompok-
kelompok ini, guru, orang tua, dan siswa dapat berkolaborasi secara 
rutin untuk membahas tantangan dalam belajar daring, dan saling 
berbagi informasi dan sumber pembelajaran.  

3. Menjangkau komunitas yang 
lebih luas untuk memaksimalkan 
teknologi digital

Sebagai upaya terpusat pemerintah 
untuk membuat pembelajaran jarak 
jauh mudah diakses, pemerintah Kota 
Valenzuela, Filipina, bekerja sama 
dengan Departemen Pendidikan 
memanfaatkan Facebook Live untuk 
menyiarkan langsung jadwal pelajaran 
rutin untuk peserta didik di semua 
tingkatan. Tanpa melupakan peserta 
didik dengan sumber daya yang 
terbatas atau bahkan yang sama sekali 
tidak memilikinya, Jean dan timnya 
bekerja sama dengan pemerintah kota 
untuk menyediakan ponsel pintar dan 
kebutuhan dasar bagi setiap siswa 
yang membutuhkan. 

Terinspirasi oleh upaya yang mulia 
ini, komunitas lokal berkumpul 

2. Melibatkan pemangku kepentingan
Untuk memantau kesejahteraan warga sekolah, Santiago A. De 
Guzman Elementary School juga memulai serangkaian Forum 
Virtual Pemangku Kepentingan, yang disiarkan di platform media 
sosial mereka. Topik-topik seperti pembelajaran jarak jauh dan 
kesejahteraan didiskusikan, dan disediakan waktu untuk dialog 
santai dengan murid, orang tua, dan guru. 

Serangkaian acara ini berfungsi sebagai jembatan virtual yang 
menghubungkan sekolah dengan siswa, keluarga, dan mitra dalam 
komunitas. Terlebih di saat krisis dan ketidakpastian, komunikasi 
terbuka dan mekanisme umpan balik menjadi semakin penting untuk 
menjaga hubungan yang erat dengan semua pemangku kepentingan.

untuk mensponsori siswa 
dengan memberikan kesempatan 
berlangganan internet gratis, 
dan sejumlah relawan-orang tua 
dimobilisasi untuk mengirimkan bahan 
pembelajaran cetak dan perlengkapan 
kebersihan ke rumah para siswa. 

Membangun hubungan yang kuat dan 
mendalam dengan jejaring yang luas 
serta membangun budaya menjalin 
hubungan sebelum krisis terjadi 
sangat bermanfaat bagi kelancaran 
transisi sekolah menuju kenormalan 
baru. Seperti yang ditunjukkan oleh 
dukungan masyarakat yang luar 
biasa saat sekolah membutuhkannya, 
hal ini juga membuktikan bahwa 
kuantitas memiliki pengaruh yang 
penting. Melibatkan dan memobilisasi 
komunitas yang lebih besar akan 
membuahkan hasil dan bermanfaat 
dalam berbagai hal. 



Ayo coba! Jelaskan satu cara yang dapat Anda lakukan untuk: 

1. Membuat komunitas virtual untuk menyokong kegiatan belajar mengajar.

2. Secara virtual melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

3. Membangun jejaring hubungan dengan komunitas sekolah yang lebih luas 
(misalnya relawan orang tua, pemerintah daerah, penyedia telekomunikasi lokal).
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Alih-alih berkubang dalam hal negatif yang 
ditimbulkan oleh pandemi, krisis ini telah 
memperkuat rasa saling mendukung, harapan, 
dan cinta di antara kita.
- Jean Francis V. Dela Cruz, Guru Pelaksana Tugas Kepala Sekolah, 
  Santiago A. De Guzman Elementary School

“

Orang tua
5.584 
(78,78%)

Pemerintah 
Daerah
PHP4.365.000 
(47,38%)

Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM)
426 (5,87%)

Kantin sekolah
PHP362.599 
(3,94%)

Guru
51 (0,72%)

Anggaran sekolah
PHP997.469 (10,83%)

Anggota 
masyarakat
1.037 
(14,63%)

Donasi (ASP) 
PHP3.488.603 
(37,86%)

Jumlah Relawan-sekolah 
TA 2019-2020

Sumber Pendanaan Sekolah 
TA 2019-2020



PANDUAN

Dalam masa disrupsi pendidikan, sekolah harus menemukan cara untuk tetap 
berkomitmen memenuhi kebutuhan sosial dan emosional seluruh komunitas 
sekolah sambil memberikan pelayanan pembelajaran jarak jauh dan kesempatan 
pengembangan diri bagi siswa. Sekolah diposisikan untuk membantu anggota 
komunitasnya, terutama mereka yang mungkin membutuhkan dukungan tambahan, 
untuk menjaga rasa keterhubungan dan kesejahteraan: 

• Gunakan teknologi serta alat-alat daring yang tersedia dan gratis untuk 
tetap terhubung dengan keluarga dan para pemangku kepentingan. Jika 
memungkinkan, pilih alat konferensi video dan/atau media sosial untuk 
memperoleh kesempatan tatap muka dengan pemangku kepentingan; 

• Berkomitmen dalam mengatur keterlibatan formal dan informal secara rutin. 
Memberi kesempatan kepada anggota komunitas untuk terhubung satu sama lain 
dalam lingkungan yang aman dan terstruktur; 

• Diskusikan strategi terkait pembangunan komunitas dan perawatan diri. Ciptakan 
kesempatan untuk percakapan-percakapan dalam kelompok kecil;

• Prioritaskan aspek kemanusiaan dari pendidikan. Tunjukkan kepada keluarga dan 
anggota komunitas bahwa Anda peduli dan memahami tantangan yang mungkin 
mereka hadapi. Bersikaplah fleksibel dan pengertian; 

• Temukan cara agar para keluarga dapat memilah jenis pengalaman pembelajaran 
yang siswa mereka dapatkan, memberikan umpan balik kepada sekolah, dan 
terhubung dengan keluarga lainnya.

3.3

Mempertahankan komunitas 
dan rasa keterhubungan

Diadaptasi dari “Communicate-Care Strategies for Schools During the Coronavirus Crisis: Practical Tips for School 
Staff and Administrators” dari WestEd.org

Ayo coba! Bagaimana kiat-kiat ini dapat digunakan untuk menarik para 
pemangku kepentingan di komunitas yang lebih luas (misalnya, relawan orang 
tua, kantor pemerintah daerah, penyedia telekomunikasi lokal)?
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Catat pikiran Anda!
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Dibentuk dari penggabungan dua sekolah menengah 
pada tahun 2017, Boon Lay Secondary School 
menghadapi kendala dalam mengintegrasikan dua 
budaya sekolah yang sangat berbeda untuk membentuk 
komunitas sekolah baru yang bersatu. Sebagai Kepala 
Sekolah saat itu, Tan Chor Pang juga ditantang untuk 
meningkatkan nilai dan kesejahteraan siswanya, yang 
banyak diantaranya berasal dari keluarga berpenghasilan 
rendah dan memiliki nilai Ujian Nasional Sekolah Dasar 
menengah ke bawah.

4.1

Membangun kekeluargaan 
sekolah
Tan Chor Pang

PROFIL SEKOLAH

Boon Lay 
Secondary School  

Singapura

Sekolah Menengah 
Atas (SMA) Negeri

850 siswa

90 staf
MENJALIN HUBUNGAN 
YANG KUAT DI DALAM 
SEKOLAH
Kepercayaan adalah dasar dari hubungan yang kuat, dan hubungan yang kuat 
di antara warga sekolah merupakan dasar dari budaya sekolah yang positif. 
Pimpinan sekolah perlu membuat guru dan siswa merasa aman dan punya 
rasa memiliki terhadap sekolah, dan membangun hubungan baik di dalam 
komunitas sekolah yang setiap orang merasa dikenal, didengar, dan dihormati 
oleh satu sama lain.

Pimpinan sekolah juga harus berupaya untuk memberdayakan komunitas 
sekolahnya dalam berbagai peran mereka, dan menyediakan struktur yang 
membuat anggota sekolah merasa dihargai dan didukung untuk menghadapi 
berbagai tantangan. Guru dan siswa harus diberikan sumber daya dan rasa 
memiliki atas masalah dan solusi yang mereka miliki, untuk menumbuhkan 
kepercayaan dan menumbuhkan kompetensi.

Jejaring hubungan dengan tingkat kepercayaan yang tinggi membuat sekolah 
jauh lebih tahan terhadap disrupsi-disrupsi yang menerpa sekolah, karena 
komunitas sekolah secara proaktif saling membantu melalui perubahan dan 
diberdayakan untuk berinovasi dalam menemukan solusi baru untuk mengatasi 
masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya.
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Di Singapura, kegiatan ko-kurikuler 
(co-curricular activity – CCA) adalah 
kegiatan non-akademik yang wajib 
diikuti oleh semua siswa di sekolah 
menengah negeri. Siswa dapat 
memilih dari berbagai klub dan 
perkumpulan, olahraga fisik, kelompok 
berseragam, dan seni pertunjukan, 
serta berpartisipasi dalam kegiatan ini 
di luar waktu kurikulum. CCA adalah 
komponen kunci dari pengembangan 
holistik siswa.

Organisasi sekolah yang berorientasi 
pada kekeluargaan, berpusat pada 
kegiatan ko-kurikuler, dan berfokus 
pada aspirasi yang muncul sebagai 
akibat dari penggabungan kedua 
sekolah tersebut mencontohkan 
budaya hubungan yang kuat yang 
mengakar pada sekolah tersebut. 
Tidak seperti sekolah tradisional yang 
distrukturkan berdasarkan tingkat 
akademik dan mata pelajaran, Boon 
Lay Secondary School adalah sebuah 
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keluarga yang dibentuk dari komunitas kelompok kegiatan ko-kurikuler  
yang tersebar di berbagai kelompok usia dan jalur pendidikan. Konsep 
utama dalam struktur organisasi yang unik ini adalah:

•  Landasan hubungan kekeluargaan yang intrinsik dalam organisasi dan 
struktur sekolah.

•  Sebuah budaya mentor antara senior-junior dalam kelompok CCA, di 
mana para senior menjadi panutan, dengan dukungan dari guru-mentor 
CCA yang mengikuti siswa selama masa sekolah menengah mereka.

•  Siswa belajar dan berinteraksi di semua jalur dan tingkatan.

•  Guru menjalin hubungan dan bermitra dengan orang tua untuk 
membantu setiap anak mewujudkan impian dan aspirasi mereka.

•  Guru bekerja secara kolaboratif dan koheren dengan tujuan sekolah, 
mengambil inisiatif dan rasa memiliki terhadap pemecahan masalah. 

Saran

Untuk menciptakan budaya sekolah 
yang berpusat pada siswa, para 
pemimpin dapat secara strategis 
menciptakan peluang untuk 
kepemimpinan siswa dan mencari 
cara unik untuk melibatkan siswa 
dalam berkontribusi pada 
semangat kehidupan sekolah.

Karena struktur organisasi sekolah mempromosikan persahabatan, 
kolaborasi, dan kepedulian di semua tingkatan, siswa secara bertahap 
menjadi tidak merasa terbebani dengan kemampuan akademik 
dan peringkat kelas. Mereka mampu mengenali diri mereka sendiri 
dan rekan-rekan mereka karena kekuatan dan bakat mereka. Ada 
peningkatan yang signifikan dan berkelanjutan dalam hal kedisiplinan 
dan prestasi akademik, sehingga diperoleh penghargaan dari 
masyarakat dan publik atas perilaku dan prestasi positif siswa.

Praktikkan: Pergeseran budaya untuk meningkatkan 
hubungan di sekolah

Merujuk pengalaman Boon Lay Secondary School, Chor Pang berbagi 
tiga cara untuk memprioritaskan hubungan di sekolah agar secara 
dramatis dapat mengubah budaya sekolah Anda menjadi lebih baik:

1.  INVESTASIKAN WAKTU DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN UNTUK 
MEMAHAMI KEBUTUHAN DAN KEGELISAHAN MEREKA

Bersikaplah tulus dalam memahami kegelisahan orang tua, siswa, guru, 
dan anggota masyarakat yang lebih luas, dan ambil tindakan strategis 
untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Buat platform untuk melakukan 
pertemuan dengan pemangku kepentingan Anda, secara aktif mencari 
pendapat, kebutuhan, kegelisahan, minat, dan umpan balik mereka. 
Menemukan keterampilan dan kompetensi unik yang dimiliki para 
pemangku kepentingan Anda juga akan menguntungkan sekolah Anda 
dalam memperluas jaringan sumber daya Anda.

2. LIBATKAN PEMANGKU KEPENTINGAN ANDA UNTUK MEMPUNYAI 
RASA MEMILIKI TERHADAP MASALAH DAN MENYELESAIKANNYA

Berdayakan staf dan guru Anda untuk menemukan solusi unik mereka 
sendiri dari suatu masalah dan menciptakan peluang bagi mereka 
untuk mengembangkan dan menerapkan rencana. Mengatasi masalah-
masalah krusial tidak perlu hanya berada di pundak para pemimpin 
sekolah. Guru dan staf harus: (1) didorong untuk mempunyai rasa 
memiliki terhadap masalah dan solusi; dan (2) diberikan dukungan dan 
sumber daya untuk menindaklanjuti rencana mereka. Menciptakan 
budaya positif sekolah yang dibangun di atas hubungan yang kuat 
berarti menyediakan struktur yang memberikan wewenang bagi guru 
Anda untuk mengusulkan dan melaksanakan perubahan.

3. BANGUN KEPERCAYAAN, BERIKAN DUKUNGAN, DAN TINGKATKAN 
AKUNTABILITAS PEMANGKU KEPENTINGAN

Kepercayaan dan akuntabilitas adalah dua kualitas penting dari budaya 
sekolah positif yang berpusat pada hubungan. Kepercayaan dibangun 
ketika dukungan diberikan, dan ditingkatkan ketika ada akuntabilitas. 
Ketika diperoleh hasil yang terukur dan bernilai positif, kepercayaan 
dari dan di antara pemangku kepentingan akan selalu meningkat.
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Ayo coba! Jelaskan dua cara Anda dapat menciptakan kesempatan bagi siswa 
untuk bertemu dan berinteraksi dengan teman sebaya di luar kelas mereka.

1.

2.

Penutupan sekolah mendadak bisa jadi menyulitkan dan 
meresahkan semua warga sekolah. Dengan siswa dan 
staf yang perlu beradaptasi dengan pembelajaran jarak 
jauh dan perubahan mendadak, rutinitas sekolah yang 
familiar dapat membantu mereka merasa aman, dan 
mempertahankan rasa normal di tengah perubahan besar. 
Untuk menangkal keterasingan akibat pembelajaran 
dan pengajaran jarak jauh, Yenny Dwi Maria dan timnya 
memelihara rasa kebersamaan dan semangat sekolah 
dengan mengemas ulang sesi pertemuan secara kreatif.

Sentuhan kreatif untuk rutinitas pra-COVID 19
Untuk memecah kejenuhan akibat pembelajaran jarak 
jauh, Yenny memanfaatkan kreativitas dan kecerdasan 
gurunya untuk membuat apel pagi virtual menjadi 
menarik. Semua anggota komunitas sekolah, dari tim 
bidang kesiswaaan, wali kelas dan bahkan para ketua 
kelas, secara bergiliran mengadakan acara yang menarik 
untuk memberi energi kepada seluruh warga sekolah saat 
mereka memulai hari pembelajaran virtual bersama-sama.

Banyak aspek yang familier dari rutinitas pertemuan 
pagi sekolah dipertahankan, seperti menyanyikan 
lagu kebangsaan atau daerah, Pengajian, atau Studi 
Alkitab, berbagi video inspiratif, refleksi mingguan, 
dan pertunjukan bakat. Dengan mempertahankan 
unsur-unsur yang familier dari rutinitas sekolah sambil 
menggabungkan ide-ide baru untuk merespons situasi 
baru ini, Yenny dan timnya berhasil menghidupkan 
kembali tradisi sekolah yang mempertahankan moral dan 
semangat komunitas serta memberikan rasa aman dan 
keakraban bagi komunitas mereka di tengah krisis.

4.2

Menjaga semangat 
komunitas secara virtual
Yenny Dwi Maria

PROFIL SEKOLAH

SMPN Jakarta  

Jakarta, Indonesia

SMP Negeri

670 siswa

43 staf



SESI WALI KELAS  

Perayaan Wisuda juga dipindahkan secara daring dan disiarkan di saluran YouTube 
sekolah. Adegan rekaman dari kepala sekolah yang memberikan penghargaan 
dan medali kepada perwakilan siswa ditampilkan, dan secara bersamaan di rumah 
mereka sendiri, orang tua memberikan penghargaan dan medali kepada anak-anak 
mereka. Siswa kemudian akan mengambil foto keluarga dengan gaun kelulusan 
mereka dan mengirimkan foto-foto itu ke sekolah.

Karena para pemimpin sekolah, guru, dan siswa dapat berada dalam jarak yang 
sangat jauh satu sama lain selama pembelajaran jarak jauh, sangatlah penting bagi 
sekolah untuk mempertahankan dan memanfaatkan budaya hubungan yang kuat 
untuk memastikan semua anggota komunitas terhubung dan terasuh dengan baik.

Ayo coba! Jelaskan dua metode atau acara di mana komunitas sekolah 
biasanya berkumpul. Bagaimana Anda dapat menyesuaikan rutinitas atau acara 
ini untuk menciptakan peluang serupa bagi anggota sekolah untuk terhubung 
dari jarak jauh?

1.

2.

Sebelum pandemi, rutinitas apel pagi pencatatan 
kehadiran dan pengumuman di SPK Penabur Kelapa 
Gading hanya melibatkan beberapa guru dan siswa 
tertentu, yang akan memimpin seluruh warga 
sekolah dalam kegiatan tersebut. Namun, selama 
peralihan ke pembelajaran jarak jauh, apel pagi harian 
yang melibatkan seluruh warga sekolah tidak lagi 
memungkinkan untuk dilakukan. Dengan pertemuan 
pagi dialihkan ke media virtual, Sherly Kalatting 
menyadari bahwa dia harus bergantung pada para 
wali kelas untuk merangkap sebagai manajer kelas 
dan menjaga rasa keterhubungan bagi siswa mereka.

Hari sekolah virtual dimulai dengan 15 menit 
pembukaan dari wali kelas. Wali kelas memimpin 
kelas mereka melalui rutinitas pagi seperti doa 
pagi, pengumuman, dan presensi, sambil juga 
memperhatikan kesejahteraan siswa dan memperluas 
perhatian dan dukungan pastoral. Selama waktu 
ini, wali kelas juga mengumpulkan umpan balik dari 

4.3

Guru Wali Kelas sebagai titik 
fokus kontak
Sherly Kalatting

PROFIL SEKOLAH

SMAK Penabur 
Kelapa Gading 

Jakarta, Indonesia

Sekolah Menengah 
Atas (SMA) Swasta

500 siswa

90 staf
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siswa dan orang tua tentang proses pembelajaran jarak jauh, yang menjadikan 
sesi wali kelas sebagai waktu yang penting bagi guru dan siswa untuk 
berkomunikasi dan membangun suasana yang kondusif untuk memulai hari.

Dalam posisi yang secara mendadak harus memberdayakan banyak guru wali 
kelas untuk mengambil peran ini, Sherly mengandalkan kerangka kerja berikut 
untuk membangun rasa percaya, kepercayaan diri, dan kemudahan pada gurunya 
di dalam proses virtual baru:

1.  TETAPKAN TUJUAN YANG JELAS. Apa perilaku siswa yang kita harapkan dapat 
mereka tunjukkan selama pembelajaran online?

2.  KOMUNIKASIKAN TUJUAN DENGAN JELAS. Semua guru dan anggota 
sekolah harus memiliki pemahaman yang jelas tentang nilai dan perilaku yang 
diharapkan, sejalan dengan visi dan misi sekolah. Setelah semua staf memiliki 
pemahaman yang sama dan jelas tentang tujuan ini, komunikasikan dengan jelas 
kepada orang tua dan siswa.

3.  RENCANAKAN DAN IMPLEMENTASIKAN KEGIATAN WALI KELAS. Libatkan 
siswa dalam memutuskan kegiatan dan pedoman apa yang mereka inginkan 
selama sesi kelas perwalian mereka. Mendengar dan menghargai suara siswa 
dan guru adalah aspek budaya sekolah yang positif. Siswa dan guru harus merasa 
aman, didukung, terlibat, dan diterima dalam menyuarakan dan menerapkan ide-
ide mereka.

4.  MENGAWASI PELAKSANAAN KEGIATAN KELAS PERWALIAN. Guru harus 
bersedia sesi mereka diobservasi, agar dapat ditinjau serta untuk anggota staf 
dan kepemimpinan lainnya dapat memberikan dukungan bila perlu.

5.  KUMPULKAN UMPAN BALIK (FEEDBACK) DARI SEMUA PEMANGKU 
KEPENTINGAN. Cari umpan balik yang konstan dari siswa, guru, dan orang 
tua tentang wali kelas dan kegiatan terkait. Menawarkan berbagai platform 
(misalnya Google Form, WhatsApp, LINE, Google Hangout atau email) untuk 
memenuhi berbagai kemampuan dan preferensi siswa dan orang tua. Dalam 
budaya sekolah yang positif, siswa dan guru merasa nyaman mengekspresikan 
diri, mengajukan pertanyaan, dan memberikan umpan balik yang jujur.

6.  PERBAIKI DAN TINGKATKAN. Setelah mengumpulkan dan menganalisis 
umpan balik, pertama-tama akui masalah, berikan penjelasan secara jelas, dan 
tegaskan bahwa tindak lanjut akan dilakukan. Secara internal, identifikasi sumber 
masalah dan buat rencana untuk memperbaikinya. Lakukan penyesuaian untuk 
meningkatkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan hasil yang diinginkan.

Saran

Penting untuk mendelegasikan 
dan memilih orang yang cocok 
untuk mengawasi berbagai aspek 
kegiatan sekolah. Pimpinan 
sekolah perlu merangkul semua 
orang di komunitas sekolah, 
dan dapat menunjukkan hal ini 
dengan berkeyakinan dan percaya 
terhadap kemampuan mereka.

Ayo coba! Deskripsikan dua platform tempat Anda dapat mengumpulkan 
umpan balik dari staf, siswa, dan orang tua.

1.

2.
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Catat pikiran Anda!
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Buat daftar dua cara bagaimana Anda dapat memanfaatkan dan 
memasukkan umpan balik mereka ke dalam aktivitas, dan mengomunikasikan 
bahwa pendapat mereka dihargai dan didengar.

1.

2.
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Mengatasi peralihan mendadak ke pembelajaran jarak 
jauh dapat menjadi sangat sulit. Namun, staf dan siswa 
Peiying Primary School telah membangun budaya 
kepedulian yang kuat yang mereka manfaatkan 
untuk mengurangi stres terkait transisi kegiatan 
belajar mengajar yang tiba-tiba. Pihak sekolah terus 
menerus mengingatkan staf dan siswa untuk melihat 
sisi positif dan selalu bersyukur. Melalui berbagai 
tahapan karantina wilayah, komunitas sekolah selalu 
berpedoman kepada kalimat ini untuk melihat segala 
situasi sebagai gelas yang setengah penuh, alih-alih 
setengah kosong.

Mengatasi kebutuhan kesejahteraan staf
Sebagai kepala sekolah saat itu, Govindan terus 
mengikuti perkembangan kebutuhan gurunya 
selagi mereka beralih ke pengajaran jarak jauh. 
Bekerja dengan Pembina Staf Sekolah dan Komite 
Kesejahteraan Staf, dia melakukan obrolan informal 
dengan stafnya melalui Zoom.

Govindan secara personal mengirim pesan kepada para 
guru untuk mengecek bagaimana mereka menghadapi 
keadaan bekerja-dari-rumah yang baru, terutama jika 
mereka mengalami kesulitan dalam menggunakan 
teknologi daring, atau memiliki anak-anak kecil yang 
juga belajar dari rumah. Dia juga menanyakan terkait 
kesejahteraan mereka, bahkan sampai ke keluarga 
mereka. Bersikap ramah dan menunjukkan kepedulian 
terhadap keadaan guru adalah cara yang baik untuk 
memperkuat budaya kepedulian di sekolah Anda, 
terutama sebagai pemimpin sekolah yang memiliki 
pengaruh besar terhadap komunitas sekolah.

MEMBENTUK SEKOLAH 
YANG PEDULI
Menciptakan budaya kepedulian di komunitas sekolah Anda dimulai dengan 
memelihara lingkungan yang mendukung dan aman bagi para siswa dan 
staf. Sebagai pemimpin yang berpengaruh besar pada perilaku dan nilai-
nilai komunitas sekolah, kepala sekolah dapat membina budaya sekolah 
yang positif dengan bersikap ramah dan perhatian kepada staf mereka, 
menunjukkan empati dan dukungan untuk persoalan yang mereka hadapi. 
Terlebih di masa disrupsi, kepala sekolah yang berusaha lebih keras untuk 
mengapresiasi para siswa dan staf mereka di saat mereka beradaptasi dengan 
perubahan benar-benar dapat menghasilkan perbedaan yang nyata dalam 
sikap dan perilaku mereka.

Namun lebih dari sekadar membina komunitas mereka dari dalam, sekolah 
dapat dan harus mendorong peserta didiknya untuk juga peduli dengan 
komunitas di tempat tinggal mereka. Mengedepankan budaya kepedulian 
kepada kelompok rentan di luar lingkungan sekolah dapat membantu mereka 
untuk menanamkan pola pikir bermasyarakat, empati, dan kepekaan sosial. 
Budaya kepedulian yang sejati di sekolah dimulai dari orang-orangnya, 
dan melampaui lingkungan sekolah untuk memengaruhi dan menyentuh 
kehidupan orang-orang yang membutuhkan.
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5.1

Menciptakan lingkungan 
kerja virtual yang suportif
K. Govindan

PROFIL SEKOLAH

Peiying  
Primary School 

Singapura

Sekolah Dasar Negeri

1.100 siswa

90 staf
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Saran

Langkah-langkah untuk membangun lingkungan 
kerja yang mendukung

   Komunikasi rutin dengan guru untuk memahami 
tantangan yang mereka hadapi, terutama dalam situasi 
yang tidak familier.

   Tunjukkan empati terkait kondisi pribadi guru Anda. 
Tawarkan dukungan dan pengertian di mana Anda bisa

   Fokus pada hal-hal positif dalam menghadapi 
ketidakpastian, dan sampaikan rasa terima kasih kepada 
staf. Rayakan keberhasilan sekecil apapun.

   Akui upaya staf Anda di depan umum, dan berikan 
penghargaan yang sesuai.

Menghargai staf Anda
Penghargaan dan pengakuan juga merupakan sebuah cara yang penting untuk 
menunjukkan apresiasi dan pengakuan atas kerja keras dan upaya yang dilakukan 
oleh para staf. Manajemen kinerja adalah proses penilaian staf yang berkelanjutan; 
staf yang berkinerja baik diberi bonus kinerja dan direkomendasikan untuk 
mendapatkan promosi. Sebelum pandemi, staf yang dipromosikan diumumkan 
pada upacara yang diadakan di sekolah tersebut. Pada tahun 2020, meskipun 
terjadi pandemi, Sekolah Dasar Peiying tetap berupaya untuk memberikan 
penghargaan kepada staf yang dipromosikan melalui acara Zoom.

Untuk memiliki dampak transformasional pada 
perjalanan belajar mereka sendiri dan komunitas 
yang lebih besar, staf dan siswa perlu berkomitmen 
dalam mengembangkan diri mereka sendiri. Mereka 
harus didorong dan didukung untuk secara proaktif 
mengeksplorasi, bereksperimen, dan memperluas pola 
pikir mereka untuk dapat berinovasi. Dalam situasi 
yang tepat, setiap siswa dan staf dapat berkembang 
menjadi agen perubahan dan kepedulian.

Memperkuat budaya kepedulian melalui 
edukasi positif
Untuk meningkatkan kesejahteraan dan karakter para 
siswa, Princess Elizabeth Primary School memasukkan 
Edukasi Positif dalam pelajaran yang mereka terima di 
kelas, di antaranya:

•  Berjalan dengan Penuh Perhatian (Mindful 
Walking): Berjalan sambil menyadari gerakan 
tubuh kita dapat membantu menghilangkan stres 
dan menjernihkan pikiran. Ini juga membantu anak-
anak muda yang aktif agar dapat lebih fokus, dan 
merupakan strategi yang berguna untuk mengajarkan 
sikap perhatian. 

•  Praktik Restoratif: Berbeda dengan disiplin sekolah 
dalam pengertian tradisional, praktik restoratif 
mengajarkan siswa untuk menyelesaikan perselisihan 
dan masalah dengan cara yang positif, dan 
bertanggung jawab atas perilaku mereka.

•  Sistem Penghargaan Siswa: Membangun sistem 
untuk mengakui dan menghargai perilaku baik siswa 
dapat menegaskan kembali pilihan perilaku mereka 
dan memperkuat proses pembelajaran mereka.

5.2

Momen mendidik saat Covid19
Moliah Hashim

PROFIL SEKOLAH

Princess Elizabeth 
Primary School 

Singapura

Sekolah Dasar Negeri 

1.350 siswa

120 staf
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•  Intervensi dan Dukungan Perilaku Positif (Positive Behavioural Interventions 
and Supports – PBIS): Sebuah kerangka kerja berbasis bukti, PBIS adalah 
seperangkat ide dan alat yang dapat digunakan sekolah untuk mengembangkan 
program, praktik, dan strategi untuk meningkatkan perilaku dan menciptakan 
lingkungan belajar yang kondusif.

Melalui edukasi positif, siswa melihat tujuan dari pengalaman bersekolah mereka 
dan mengembangkan hubungan yang bermakna dan penuh kepedulian dengan 
para guru dan teman sebayanya. Hal ini pada gilirannya meningkatkan rasa 
memiliki mereka terhadap sekolah dan meningkatkan kesejahteraan siswa.

siswa SD kelas 6 memimpin proyek ini dan 
menciptakan papan apresiasi dan dukungan 
secara  virtual bagi komunitas pekerja migran.

Orang tua, siswa, dan staf Princess Elizabeth 
Primary School mengirimkan pesan, puisi, 
dan gambar mereka melalui platform daring. 
Pesan-pesan ini juga diterjemahkan ke dalam 
bahasa ibu komunitas migran di Singapura, 
seperti Mandarin, Tamil, Hindi, Bengali, Bahasa 
Indonesia, dan Myanmar, untuk menjangkau 
mereka yang tidak bisa membaca bahasa 
Inggris. Kepala sekolah, orang tua, dan 
guru yang memiliki banyak sumber daya 
menggunakan jejaring mereka, termasuk dengan bantuan asisten rumah tangga 
mereka sendiri, dalam melakukan penerjemahan. Papan virtual tersebut mulai aktif 
pada 1 Mei 2020, bertepatan dengan Hari Buruh, dan menjadi viral di media sosial 
dengan tagar #HomeForALLPEPSEdition.

Budaya kepedulian berarti lebih dari sekadar memperhatikan teman-teman 
Anda sendiri: untuk Princess Elizabeth Primary School, hal ini berarti lebih jauh 
melampaui komunitas mereka dan menunjukkan dukungan untuk kelompok rentan 
yang terkena dampak pandemi. Menumbuhkan budaya kepedulian terhadap semua 
berarti membina siswa dan staf untuk tidak hanya berempati dan mendukung satu 
sama lain, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap orang lain di komunitas 
masyarakat yang lebih luas.

Singapura adalah #RumahUntukSemua. Terima kasih, para pekerja migran kami! Tetap semangat! Princess Elizabeth 
Primary School bersamamu! 

EMPATI RESPEK

Merawat Komunitas
Bagi Princess Elizabeth Primary School, tantangan yang tiba-tiba untuk belajar 
di masa pandemi juga menjadi momen mendidik untuk mempraktikkan nilai-
nilai sekolah yaitu Empati dan Respek. Para siswa menunjukkan rasa syukur 
dan apresiasi atas upaya tak kenal lelah yang dilakukan oleh tenaga kebersihan 
sekolah untuk menjaga standar sanitasi selama COVID-19, serta bagi komunitas 
pekerja migran di Singapura yang terdampak parah oleh virus tersebut.

Sebuah film dokumenter terkait cepatnya penyebaran COVID-19 di antara para 
pekerja migran yang tinggal di asrama yang padat memicu ide untuk membuat 
papan syukur secara daring. Sebagai bagian dari proyek Values in Action mereka, 

Values in Action adalah 
program wajib bagi siswa 
kelas 1-12 di sekolah 
negeri di Singapura. Siswa 
belajar tentang masalah 
dan kebutuhan yang ada 
di komunitas mereka, dan 
menghasilkan ide untuk 
berkontribusi pada perbaikan 
di tingkat sekolah maupun 
komunitas.
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Ayo coba! Dapatkah Anda memikirkan kelompok masyarakat yang dapat 
memperoleh manfaat dari bantuan yang dapat diberikan? Bagaimana 
komunitas sekolah Anda memulai inisiatif dalam solidaritas untuk mendukung 
kebutuhan mereka?

PANDUAN

Saat ini, para pemimpin sekolah dihadapkan pada tantangan untuk menyatukan 
dan menginspirasi komunitas sekolah mereka di tengah pandemi COVID-19. Hal 
ini akan melibatkan pekerjaan kemanusiaan yang mendalam dalam membangun 
iklim kepedulian, yang di dalamnya para pemimpin sekolah menjaga para guru yang 
kembali mengajar, para siswa, dan para keluarga yang bekerja sama dengan mereka.

Dua pola pikir utama yang dapat membantu pekerjaan menjaga komunitas sekolah 
antara lain:

1. Lakukan pendekatan berbasis kekuatan
Pendekatan berbasis kekuatan menjabarkan kepada komunitas mereka di area 
mana saja mereka memiliki kekuatan dan membantu memanfaatkan kekuatan 
tersebut untuk menghadapi pekerjaan baru yang ada di depan mereka.

• Para pemimpin dapat meminta guru untuk membagikan pengalaman 
bagaimana mereka menjaga diri mereka sendiri pada masa-masa sulit, dan 
bagaimana pengalaman ini telah meningkatkan kemampuan mereka untuk 
mengatasi persoalan, bertahan, dan bertumbuh.

• Guru dapat mendorong siswa untuk berbagi dan memanfaatkan kekuatan 
dan minat yang mereka dapatkan saat berada di rumah selama sekolah 
ditutup, juga pada saat liburan, mulai dari membantu pekerjaan rumah, 
hingga menyelesaikan teka-teki dan permainan.

Diskusi ini dapat membantu mereka mengenali bahwa tantangan yang mereka 
alami telah berkembang menjadi kekuatan dan minat.

2. Lakukan kebaikan
Sebagian besar upaya untuk melakukan kebaikan akan memerlukan kemampuan 
mendengarkan yang mendalam, komunikasi yang bijaksana, dan berempati. Empati 
dalam hal ini berbentuk mendengarkan, dan benar-benar mengakui, rasa sakit dan 
penderitaan orang lain, tanpa berusaha untuk “menyelesaikannya”:

5.3

Bagaimana cara membangun iklim 
kepedulian di sekolah
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Ayo coba! Jadwalkan perbincangan dengan guru atau staf yang menurut 
Anda perlu didengarkan. Terapkan tip seperti yang dijelaskan di atas, untuk 
menjadi lebih baik dan berempati di dalam percakapan Anda. Renungkan 
interaksi ini dan jelaskan bagaimana perbedaannya dari interaksi sebelumnya. 
Bagaimana tanggapan mereka dan bagaimana perasaan Anda?

Catat pikiran Anda!• Ambil perspektif orang lain — jadilah pendengar dan pemelajar, bukan 
orang yang serbatahu;

• Hindari menghakimi orang lain;
• Cobalah untuk memahami emosi apa yang mereka coba sampaikan;
• Komunikasikan pemahaman Anda tentang emosi itu.

Bagi para pemimpin sekolah, membiarkan percakapan yang bermakna terjadi tanpa 
penghakiman dapat membantu staf dan keluarga dalam diskusi seputar stres dan 
kesulitan yang mungkin muncul selama masa-masa pandemi.

Diadaptasi dari “How to Create a Climate of Care in School This Fall” di greatergood.berkeley.edu
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MEMBENTUK PESERTA 
DIDIK YANG HOLISTIK
Sekolah secara umum dianggap sebagai tempat belajar – tetapi apakah 
ini berarti budaya belajar memang ada di sekolah? Bagi para pendidik, ada 
hari-hari di mana kita mempertanyakan apakah ada pembelajaran yang 
terjadi di dalam kelas atau apakah siswa hanya menyerap fakta dalam 
penjelasan satu arah dari guru. Ketika sekolah berhasil menumbuhkan 
budaya belajar, siswa menunjukkan antusiasme dan tanggung jawab atas 
proses belajar mereka, aktif terlibat dan tidak takut untuk bertanya, serta 
termotivasi untuk berkembang sebagai pribadi yang utuh di luar sekedar 
persyaratan akademis.

Menciptakan budaya belajar di antara siswa adalah upaya sekolah 
secara menyeluruh, di mana hubungan saling percaya dalam komunitas 
sekolah memperkuat dan mendukung keingintahuan dan semangat siswa 
untuk belajar. Peluang diciptakan dan tersedia bagi setiap orang untuk 
mengembangkan bakat mereka dengan kecepatan mereka sendiri, dan 
pertumbuhan dan perkembangan setiap anak menjadi fokus dari segala 
inisiatif yang ada.

63 64

6

Mempertahankan budaya belajar di sekolah adalah 
pekerjaan yang berlangsung terus menerus. Bagi Elsie 
Jeremiah, prinsip-prinsip utama untuk memelihara 
budaya belajar yang sejati adalah:

•  Adanya keyakinan bersama di antara para staf, 
siswa, dan orang tua bahwa setiap anak punya 
kemampuan untuk belajar;

• Hubungan saling percaya yang kuat di antara siswa, 
staf, dan orang tua;

• Lingkungan yang aman dan inklusif dimana setiap 
orang diberikan kesempatan untuk berkembang 
sebagai seorang pemelajar.

Di Kuo Chuan Presbyterian Secondary School, 
terdapat 3 cabang pendekatan yang berfokus pada 
hubungan siswa dan guru, hubungan antarsiswa, serta 
struktur yang mendukung budaya belajar. Ini juga 
membantu menumbuhkan hasrat jangka panjang pada 
siswa untuk belajar dan memperkuat pembelajaran 
mereka di setiap langkah. Dengan keyakinan 
mendasar bahwa setiap anak dapat belajar, para 
guru termotivasi untuk memahami alasan yang lebih 
dalam di balik performa dan perilaku buruk siswa, 
dan membimbing mereka dengan penuh kasih untuk 
dapat bangkit kembali.

Hubungan guru dan siswa
Wali kelas, yang mendampingi sebuah kelas selama 
dua tahun, melakukan percakapan empat mata secara 
rutin dengan siswa untuk mengecek kemajuan dan 
kesejahteraan mereka, dan untuk mengenal setiap 

6.1

Hubungan sebagai landasan 
pembelajaran
Elsie Jeremiah

PROFIL SEKOLAH

Kuo Chuan 
Presbyterian 
Secondary School 

Singapura

Sekolah Menengah 
Atas (SMA) Negeri

1.000 siswa

100 staf

Hubungan yang 
mendorong pembagian 
informasi yang terbuka 
dan jujur memungkinkan 
tercapainya pengambilan 
risiko yang terkalkulasi 
serta saling memaafkan 
kesalahan.
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siswa sebagai individu. Informasi setiap siswa dicatat secara terpusat. 
Dengan sistem seperti itu, sekolah menyimpan pengetahuan yang 
luas tentang setiap siswa dan dapat menggunakan informasi ini 
untuk mendukung kebutuhan mereka secara memadai di sepanjang 
perjalanan sekolah menengah mereka.

Hubungan yang kuat antara siswa dan guru ini juga memungkinkan 
siswa merasa nyaman dalam mencari bantuan dari guru kapan 
pun mereka membutuhkannya. Memberikan kewenangan kepada 
siswa untuk memutuskan apakah dan kapan mereka membutuhkan 
bantuan tambahan dari guru juga memberi mereka kepemilikan atas 
proses pembelajaran mereka dan mengembangkan keterampilan 
mereka dalam pembelajaran mandiri.

jawab atas pertumbuhan mereka sendiri, dan secara proaktif 
membantu rekan-rekannya dalam pembelajaran mereka sendiri.

Inisiatif untuk pembudayaan belajar
Sekolah dapat mendorong budaya belajar melalui aktivitas rutin, 
dukungan untuk semua siswa, dan protokol manajemen siswa yang 
komprehensif sebagai berikut:

• Fokus pada pembelajaran berkualitas dan penciptaan budaya di 
mana semua siswa diharapkan untuk belajar dengan sukses, dengan 
cara mereka sendiri dan dengan kecepatan mereka sendiri.

• Ciptakan sistem untuk menghargai dan menunjukkan penghargaan 
pada bakat individu, dan secara aktif memastikan bahwa semua 
siswa terlibat dalam tugas pembelajaran yang menantang dan 
bermakna.

• Sediakan struktur pendukung untuk siswa dengan kebutuhan yang 
lebih besar, dalam bentuk sesi belajar yang diawasi setelah sekolah.

• Perluas kesempatan bagi mereka yang ingin melangkah lebih jauh 
atau lebih cepat. Mendorong dan memfasilitasi siswa untuk memulai 
konsultasi setelah sekolah dengan guru.

• Masukkan strategi untuk mendorong perilaku yang baik, termasuk 
menyetujui tindakan dan konsekuensi untuk perilaku siswa yang 
tidak pantas, dan memberikan dukungan yang memadai bagi guru 
untuk menerapkan kebijakan ini.

Ketika pembelajaran dan pengembangan diri 
menjadi satu kesatuan yang penting atau diperlukan 
dari budaya sekolah, hal itu akan menyebar, dan 
kita akan melihat pembelajaran dan pencarian 
terus-menerus akan cara-cara yang lebih baik dalam 
melakukan sesuatu di semua bidang.
- Elsie Jeremiah, mantan Kepala Sekolah, Singapura

“

Hubungan antarsiswa
Di Kuo Chuan Presbyterian Secondary School, ikatan pertemanan 
dimulai saat angkatan baru masuk ke sekolah. Pemimpin siswa ada 
di setiap kelas untuk memperkenalkan budaya sekolah pada siswa 
baru, dan mendorong ikatan pertemanan di kelas baru mereka. Para 
pemimpin siswa ini terus mengikuti setiap kelas di luar program 
orientasi formal, bertemu para anggota kelas setiap minggu selama 
10 minggu ke depan hingga mereka merasa nyaman di kelasnya.

Hubungan pertemanan yang sehat di dalam kelas menciptakan 
fondasi yang kuat dan menyediakan lingkungan yang aman dan 
inklusif bagi siswa untuk saling mendukung dalam pembelajaran 
mereka. Banyak yang bertemu berkelompok setelah sekolah untuk 
membahas dan menyelesaikan tugas pekerjaan rumah bersama-
sama, dan saling membantu sesuai dengan kekuatan mereka. Siswa 
berkembang dalam budaya belajar ketika setiap orang bertanggung 
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Ayo coba! Jelaskan dua cara agar Anda dapat memasukkan kegiatan 
pembelajaran antarsiswa di kelas Anda.

1.

2.

Di Boon Lay Secondary School, aspirasi dari para 
siswa mendorong berbagai program yang ditawarkan 
di sekolah. Sekolah menyesuaikan, memberdayakan, 
dan menciptakan peluang bagi setiap siswa untuk 
membantu mereka mencapai impian mereka.

Kurikulum Akademis Modular
Kurikulum Akademis Modular/The Modular Academic 
Curriculum (MAC) di Boon Lay dikonseptualisasikan 
dengan pandangan yang memungkinkan siswa 
untuk mengeksplorasi dan belajar di luar apa yang 
ditawarkan mata pelajaran resmi mereka. Sebagai 
program pembelajaran mandiri, MAC berjalan paralel 
dengan pengajaran di kelas, dan siswa belajar secara 
daring dengan pembinaan langsung secara berkala. 
Saat siswa menyelesaikan kurikulum dan memenuhi 
persyaratan, mereka dapat memilih untuk mengubah 
level mata pelajaran dan beralih dari jalur 'Akademis 
Normal' ke jalur 'Ekspres'.

6.2

Pembelajaran berbasis aspirasi
Tan Chor Pang

PROFIL SEKOLAH

Boon Lay 
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Singapura
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90 staf
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(5 tahun)

Level 'O'
(Ujian Nasional 
Kelas 10/11)Jalur 

ekspres 
(4 tahun)

Pendidikan 
pasca sekolah 
menengah



Siswa yang tidak berniat pindah ke jalur ekspres 
juga dapat menggunakan sumber daya untuk 
pembelajaran di luar sekolah, revisi dan bahkan 
pembelajaran tambahan tanpa secara resmi 
berpindah jalur.

Dengan MAC, struktur pembelajaran daring 
sudah ada sehingga guru dan siswa terbiasa 
serta nyaman dengan pembelajaran melalui 
ruang kelas virtual. Budaya belajar mandiri juga 
terbukti berguna selama sekolah ditutup.

Program Modul Pengembangan Siswa 
Program Modul Pengembangan Siswa membantu siswa menemukan bakat 
mereka, mengeksplorasi pilihan mereka dan berusaha untuk meraih impian mereka 
melalui pembelajaran pengayaan. Melalui pendekatan seluruh sekolah, program ini 
menawarkan modul yang kreatif dan relevan secara kejuruan bagi setiap siswa untuk 
mengeksplorasi minat mereka dan mengasah bakat mereka di luar konteks akademis. 
Karena siswa di Boon Lay Secondary School umumnya memiliki hasil ujian nasional 
kelas 6 yang lebih rendah dan mungkin merasa tidak bersemangat untuk belajar, 
program ini memperluas aspirasi siswa tentang apa yang mungkin bagi mereka.

Di Boon Lay Secondary School, setiap siswa dibimbing untuk membangun portofolio 
pembelajaran akademis dan berbagai pengayaan yang membawa mereka ke 
jenjang pendidikan berikutnya demi pencapaian impian dan aspirasi mereka. Secara 
keseluruhan, dua program pilihan ini mendorong siswa untuk bertanggung jawab 
atas pembelajaran mereka sendiri dan terus berupaya untuk meningkatkan diri 
mereka sendiri. Program semacam itu mengakui bahwa pembelajaran memiliki 
banyak bentuk, dan memberi siswa kesempatan dan platform untuk mengeksplorasi 
dan mengembangkan keterampilan dan bakat mereka secara holistik, serta 
memperkuat budaya belajar.

Kita perlu berpikir di luar situasi saat ini. Kita 
harus melihat ke depan dan mulai meletakkan 
dasar yang tepat untuk mempersiapkan diri 
menyambut tantangan berikutnya.
- Tan Chor Pang, Pensiunan Kepala Sekolah, Singapura

“

Ayo coba! Jelaskan dua kemungkinan untuk pembelajaran tambahan 
yang  dapat Anda eksplorasi untuk memperluas pembelajaran siswa di luar 
kurikulum dan batasan sekolah.

1.

2.

Di Singapura, siswa 
di Sekolah Menengah 
mengambil mata pelajaran 
di tingkat ‘Ekspres’ (kursus 
4 tahun) atau ‘Akademis 
Normal’, (kursus 5 tahun), 
berdasarkan hasil ujian 
nasional Kelas 6 mereka.
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PANDUAN

Seorang kepala sekolah, yang memimpin dengan memberi contoh, harus memulai 
dan mendorong percakapan yang dirancang untuk mengutamakan siswa, dan 
melihat isu lainnya seperti pemilihan kurikulum, sistem evaluasi, dan tes, hanya 
sebagai sistem yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan siswa.

Berikut ini beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk membuat pembelajaran 
sebagai tujuan utama:

• Tetapkan ekspektasi yang tinggi dan jelas.

• Beri siswa kesempatan untuk merancang jalur pembelajaran mereka sendiri. 
Biarkan guru dan siswa menentukan cara terbaik untuk mempelajari konsep dan 
strategi yang diharapkan.

• Berikan banyak kesempatan bagi guru untuk berbagi progres dengan para siswa. 
Siswa akan lebih berinvestasi dalam pembelajaran mereka jika mereka menyadari 
kemajuan mereka.

• Jadikan pembelajaran sebagai upaya komunitas. Persaingan yang sehat dan 
bersahabat antarsiswa atau kelompok merupakan salah satu cara untuk 
mendorong pertumbuhan. Ketika siswa mengenal satu sama lain dengan baik dan 
dapat bekerja sama, suasana persahabatan berkembang, menciptakan hubungan 
yang dalam dan saling mendukung.

• Libatkan orang tua, pengasuh, dan komunitas dalam proses pembelajaran. Hal 
ini mengembangkan pemahaman dan kepercayaan di antara semua pemangku 
kepentingan.

• Ekspektasikan dan terima kesalahan sebagai bagian dari proses pembelajaran. 
Bagikan kesuksesan dan kegagalan Anda sendiri.

• Rayakan kesuksesan. Luangkan waktu dan tenaga untuk berbagi kegembiraan 
dalam sebuah pencapaian.

6.3

Menciptakan budaya belajar di sekolah Anda

Diadaptasi dari “Creating a Culture of Learning at Your School” oleh the Eastern Michigan University.

7271

Catat pikiran Anda!
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MENDORONG GURU 
MENJADI PEMELAJAR 
SEPANJANG HAYAT
Budaya belajar di lingkungan sekolah dimulai dari guru. Guru harus 
diberdayakan sebagai pendidik yang terus berkembang dan mengikuti 
perkembangan terbaru dalam hal kurikulum, pedagogi, dan asesmen. 
Revolusi industri, pandemi, bencana alam, dan bencana akibat ulah manusia 
dapat mengubah pendidikan dan sekolah dari bentuk saat ini, dan guru 
harus selalu siap untuk beradaptasi dengan batasan-batasan baru.  

Sistem pembinaan guru yang kuat sangat penting untuk memastikan bahwa 
guru diberdayakan dan didukung untuk melalui perubahan, yang tidak hanya 
akan memastikan kelancaran transisi ke paradigma baru pendidikan, tetapi 
juga menginspirasi para guru untuk berinovasi dengan cara-cara yang baru 
dan kreatif dalam kegiatan belajar dan mengajar untuk kepentingan siswa 
di kelas.  

Dalam budaya belajar, guru melihat diri mereka sebagai pemelajar 
sepanjang hayat yang tekun meningkatkan ilmu dan pemahaman mereka, 
tidak hanya terkait profesi dan mapel mereka, tapi juga tentang bagaimana 
mereka mempersiapkan para siswa untuk masa depan yang terus berubah.
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Disrupsi terhadap sekolah dapat membawa 
perubahan mendasar pada kegiatan belajar mengajar, 
yang tak siap dihadapi oleh kebanyakan orang. 
Namun Yenny Dwi Maria menganggap perubahan 
tersebut sebagai kesempatan belajar bagi dirinya 
dan guru-gurunya untuk mengembangkan diri. Ketika 
budaya belajar yang kuat diintegrasikan di sekolah, 
para guru akan mau dan bersemangat untuk terus 
meningkatkan kualitas diri mereka sendiri dan rekan-
rekannya.  

Bagi Yenny, memaksimalkan budaya belajar di 
sekolahnya berarti mengatasi hambatan dan 
tantangan baru serta memberdayakan guru-guru 
dengan pola pikir dan sumber daya yang tepat untuk 
beradaptasi dengan perubahan sejak dini.   

7.1

Membantu guru agar tetap 
terdepan
Yenny Dwi Maria

PROFIL SEKOLAH

SMPN 211 Jakarta 

Jakarta, Indonesia

SMP Negeri

670 siswa

43 staf

Hambatan awal

Revisi pemerintah 
terhadap kurikulum, 
penekanan 
pembelajaran dan 
penilaiannya

Solusi

Terus berkomunikasi dengan para guru tentang 
pembaharuan dari pemerintah, mengarahkan 
mereka ke sumber daya dan 
kursus yang tersedia.



Tip

Ingatlah bahwa teknologi adalah 
alat untuk menyampaikan konten. 
Penting untuk mementingkan 
konten di atas teknologi; 
pembelajaran daring tidak melulu 
tentang alat teknologi terbaru.  

Hambatan awal

Guru kurang familier 
dengan TIK

Hambatan awal

Isolasi dan 
kesejahteraan guru

Solusi

Memberdayakan guru dalam hal pembaruan teknologi, 
pedagogi & kebijakan pendidikan:

•  Melakukan pelatihan TIK dua hari sebelum karantina 
wilayah.       

•  Setelah karantina wilayah, beralih ke pelatihan 
daring dengan komunitas belajar profesional virtual. 
Para guru bahkan menginisiasi sesi pelatihan di 
antara mereka sendiri untuk berlatih menggunakan 
fungsi-fungsi aplikasi untuk pengajaran virtual, yaitu 
Microsoft Teams dan Google Meet.         

•  Pembinaan dan pendampingan rekan sejawat dalam 
kelompok kecil secara virtual dan fisik; guru-guru 
dengan masalah teknis dapat meminta bantuan di 
sekolah.        

•  Tim manajemen mendekati semua guru 
secara pribadi untuk menawarkan bantuan dan 
memasangkan mereka dengan seorang rekan.         

•  Menyediakan manual, tutorial, dan rekaman yang 
dibutuhkan agar guru menjadi familier dengan 
aplikasi teknologi yang ditargetkan.        

Solusi

Pertahankan dan perkuat ikatan antara guru dan 
anggota staf:

•  Ciptakan peluang bagi guru untuk merancang 
pembelajaran berbasis proyek di seluruh mata 
pelajaran.        

•  Memulai proyek ekstra-kurikuler untuk guru dan 
staf, misalnya menerbitkan buku.        

•  Memberikan pengakuan dan penghargaan sebagai 
ungkapan rasa terima kasih dan apresiasi atas kerja 
keras mereka.         

•  Menghubungi guru secara teratur untuk membantu 
menjaga tim tetap pada jalurnya dan memberikan 
dukungan yang cepat dan tepat.

Dalam bahasa Indonesia, pengajar disebut GURU, singkatan 
dari DIGUGU dan DITIRU, artinya seseorang yang dipercaya 
dan diikuti. Sebagai seorang panutan, 
guru memiliki tanggung jawab 
untuk menerapkan budaya 
belajar sepanjang hayat, agar 
siap menghadapi masa depan 
yang terus berubah, dan 
membimbing siswa melalui 
era baru perubahan.  

Seorang guru sejati adalah pemelajar sepanjang 
hayat yang tidak pernah berhenti meningkatkan 
kapasitas diri mereka sendiri
- Yenny Dwi Maria, Kepala Sekolah, SMPN 211 Jakarta

“
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2.

Kuo Chuan Presbyterian Secondary School 
menyadari bahwa guru akan menjadi pemain kunci 
dalam membentuk budaya belajar di sekolah. Namun 
yang lebih penting, guru itu sendiri harus menjadi 
pemelajar yang aktif dalam budaya pembelajaran dan 
harus berusaha untuk terus menginspirasi perjalanan 
belajar mereka sendiri, sebelum mereka dapat 
menginspirasi siswa. 

Pimpinan sekolah harus memimpin pembentukan 
perilaku yang akan mendorong budaya belajar 
yang menarik di kalangan guru dan siswa. Pimpinan 
sekolah harus memberdayakan staf, memberi mereka 
otonomi dalam mengajar, mengambil risiko yang telah 
diperhitungkan, dan memaafkan kesalahan dengan 
segera serta memberi kesempatan kedua. Sekolah 
selanjutnya dapat mendorong para guru untuk 
meningkatkan keterampilan mereka dengan memberi 
kesempatan untuk menerapkan pengetahuan mereka 
ke dalam praktik di kelas. 

7.2

Membangun pengembangan 
profesi yang terstruktur
Elsie Jeremiah

PROFIL SEKOLAH

Kuo Chuan 
Presbyterian 
Secondary School 

Singapura

Sekolah Menengah 
Atas (SMA) Negeri

1.000 siswa

100 staf

Jika setiap guru percaya bahwa setiap anak dapat 
belajar dan ingin belajar, dan jika setiap guru 
mampu melibatkan setiap anak di kelas mereka dan 
membuat pembelajaran yang menyenangkan hampir 
setiap harinya, maka budaya pembelajaran yang 
menyebar akan terus terpelihara.  
- Elsie Jeremiah, mantan Kepala Sekolah, Singapura      

“

Ayo coba! Bagaimana Anda bisa menggalakkan budaya belajar sepanjang 
hayat pada guru-guru Anda? Jelaskan dua cara Anda dapat menciptakan jalan 
bagi guru-guru Anda untuk mengejar pengembangan profesi mereka sendiri:

1.
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Elsie Jeremiah dan timnya memotivasi dan membekali guru-guru 
mereka untuk berpartisipasi dalam penciptaan budaya belajar, 
melalui program Pengembangan Profesi yang komprehensif dan 
berkelanjutan selama bertahun-tahun:

• Menyisihkan waktu setiap dua minggu untuk pengembangan 
profesi secara kelompok besar untuk keterampilan umum, dan 
setiap minggu untuk pembelajaran berbasis mata pelajaran.     

• Guru juga didorong untuk berpartisipasi dalam kesempatan belajar 
di dalam sekolah dan di tingkat nasional.    

• Menyediakan ruang dan waktu secara khusus bagi guru untuk 
bereksperimen dengan berbagai strategi belajar mengajar untuk 
menghasilkan ide-ide baru dan menemukan cara-cara inovatif 
untuk melibatkan siswa demi pembelajaran yang lebih mendalam. 

-  Waktu ini dialokasikan untuk setiap guru sesuai jadwal mereka;       

-  Disediakan dana untuk mengembangkan ide-ide bagus menjadi 
alat bantu mengajar untuk digunakan oleh diri sendiri dan rekan-
rekan lain;        

-  Peluang juga disediakan bagi para guru untuk berbagi strategi 
pengajaran inovatif mereka di tingkat nasional dan internasional.

Bereksperimen dengan strategi pengajaran 
Sekolah secara aktif berupaya mendorong guru untuk berinovasi dan 
menerapkan ide-ide baru yang meningkatkan hasil belajar siswa di kelas. 
Pengembangan profesi berkelanjutan yang ditawarkan sepanjang tahun 
juga membantu membekali guru dengan keterampilan yang mendalam 
dan pemahaman konseptual yang memungkinkan mereka merancang 
pelajaran yang menarik dan menyenangkan. Pengalaman semacam itu 
mendorong kolegialitas di antara para staf, mendorong kerja tim dan 
eksperimen, serta memperkuat ikatan di antara para guru. Ketika para 
guru sendiri kreatif dan terinspirasi, kesenangan belajar yang menular ini 
secara alami juga menyebar ke ruang kelas.

Sebagai contoh, guru Geografi di Kuo Chuan Presbyterian Secondary 
School telah mempelajari pembelajaran berbasis game sebagai alat 
untuk meningkatkan keterlibatan siswa di dalam kelas. Sebuah tim yang 
terdiri dari tiga guru memiliki ide membuat permainan menggunakan 
papan untuk mengajarkan konsep geografi kepada para siswa, melalui 
pembelajaran insidental dan eksperimental, dan mempresentasikan 
rancangan tersebut kepada Elsie dan timnya untuk ditinjau. Permainan 
tersebut, karena memenuhi kriteria sekolah, disetujui dan dikembangkan 
menjadi alat bantu mengajar untuk digunakan oleh departemen Geografi.

Siswa belajar konsep geografi melalui pembelajaran insidental dan eksperimental.
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Saran

Sumber daya dapat menjadi 
sebuah tantangan dan 
pimpinan sekolah harus 
memikirkan cara untuk 
menciptakan ruang dan waktu 
bagi guru untuk bereksperimen 
dan mengeksplorasi strategi 
belajar mengajar yang baru.



EDUCATION

Ayo coba! Sebutkan dua cara untuk mendorong dan mendukung guru-guru 
Anda untuk berinovasi dan menghasilkan ide-ide unik yang dapat meningkatkan 
pengalaman belajar siswa:  

1.

2.

Selama bertahun-tahun, Kementerian Pendidikan 
Singapura (MOE) telah bekerja sama dengan 
banyak mitra untuk membangun struktur yang 
mendukung pengembangan dan pembelajaran 
guru. Misalnya, kementerian membawahi Akademi 
Guru Singapura (AST), yang memimpin inisiatif 
pengembangan berkelanjutan untuk guru dan staf 
kementerian. Akademi ini berfungsi menumbuhkan 
budaya pengembangan dan keunggulan profesi yang 
dipimpin oleh guru, agar menjadi lebih kuat, dan 
menciptakan struktur dukungan yang kuat untuk 
membantu semua guru. Sebuah basis data terpusat 
yang memuat sumber daya dan program-program 
pada portal yang didedikasikan untuk pengembangan 
profesi memungkinkan guru dari semua sekolah 
mendapat dukungan dan dorongan yang sama untuk 
mengembangkan diri secara profesional.  

7.3

Sebuah ekosistem belajar-
mengajar di keseluruhan sistem
Wai Yin Pryke

PROFIL NEGARA

Singapura

350 Sekolah Negeri 
Kelas 1-12

32.500 guru
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Sebuah pepatah terkenal mengatakan 
‘Dibutuhkan satu desa untuk membesarkan 
seorang anak’. Hal itu sama dengan guru: guru 
itu dibentuk, bukan dilahirkan.
- Wai Yin Pryke, Mantan Kepala Sekolah, Singapura  

“



Mempertahankan ekosistem pengembangan guru
Ada beberapa sistem yang jelas dan terstruktur yang diterapkan di MOE 
untuk mendorong budaya belajar sepanjang hayat di kalangan guru:      

•  Kepemilikan Guru, Kepemimpinan Guru: Di setiap tingkat ada 
dukungan bagi guru, yang dipandang sebagai seorang profesional 
yang memiliki otoritas, untuk memutuskan bagaimana mereka ingin 
belajar dan meningkatkan keterampilan mengajar mereka;     

•  Pendampingan dan Pembinaan: Di tingkat sekolah, ada pembinaan 
dan pendampingan oleh Guru Senior dan Guru Pemimpin;     

•  Jenjang Karir: Pada setiap tingkat promosi yang memerlukan 
perubahan peran, terdapat dukungan dalam bentuk program 
pelatihan terstruktur yang mendorong para guru untuk terus belajar 
dan berkembang;     

•  Pembelajaran Kolaboratif: Guru juga dapat bergabung dengan 
komunitas belajar keprofesian di luar sekolah mereka, yang seringkali 
dipimpin oleh Guru Ahli, untuk mendapatkan eksposur yang lebih 
besar dan mempelajari praktik terbaik dari guru-guru sekolah lain;      

•  Kolaborasi Industri: Guru juga didorong untuk keluar dari konteks 
pendidikan agar belajar dari sektor lain guna “memperluas perspektif, 
menciptakan pengalaman belajar baru untuk pengembangan profesi, 
dan memperkaya pembelajaran siswa”;     

•  Pembelajaran ‘phygital’: Pembelajaran guru saat ini adalah ‘phygital’ 
— fisik dan digital. Meskipun pelatihan tatap muka menjadi mode 
yang lebih diminati, pelatihan semakin beralih ke daring, bahkan 
sebelum masa pandemi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, MOE 
telah menyiapkan portal khusus bagi para guru untuk mengeksplorasi 
dan mengambil banyak kesempatan belajar serta membangun peta 
jalan pembelajaran mereka sendiri;     

•  Platform berbagi untuk guru: Dua tahun sekali, ada Konferensi 
Guru berskala besar yang memungkinkan guru untuk menunjukkan 
praktik-praktik inovatif, membangun jaringan, dan belajar dari satu 
sama lain.

Mengadaptasi proses untuk sekolah Anda  
Dengan sistem yang kecil dan terpusat, sistem pendidikan Singapura terbilang 
unik . Namun demikian, sekolah dan daerah di negara-negara lain masih dapat 
mengadaptasi pelajaran dari sistem tersebut, untuk membangun struktur 
dukungan dan jaringan mitra mereka sendiri yang bermanfaat bagi para guru:

•  Alih-alih melihat sistem nasional yang menyeluruh, bentuklah 'aliansi' dengan 
sekolah-sekolah yang memiliki tujuan yang sama di daerah Anda. Misalnya, 
Indonesia memiliki jaringan kerja kelompok, seperti Musyawarah Guru Mata 
Pelajaran (MGMP) yaitu tempat guru mata pelajaran dari berbagai sekolah 
berkumpul untuk mendiskusikan tantangan-tantangan dan belajar dari satu 
sama lain;     

•  Berpikir besar, dan mulai dari yang kecil. Putuskan di bidang apa Anda ingin 
berkolaborasi untuk pembelajaran guru dan siswa: 

-  Di wilayah Anda, apakah ada sekolah yang dapat Anda ajak bekerja sama?         

-  Apakah ada peluang untuk pertukaran guru?         

-  Apakah Anda dapat meningkatkan sesi berbagi pada suatu bidang keahlian?         
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-  Bagaimana dengan dunia usaha di daerah Anda? Dapatkan mereka mengadakan 
diskusi dengan guru-guru Anda sehingga mereka dapat mempelajari lebih 
lanjut tentang pola pikir yang inovatif? Bisakah beberapa perusahaan besar 
mensponsori guru untuk bekerja sambil belajar di perusahaan mereka? 

Catat pikiran Anda!
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Pengembangan guru adalah perjalanan sepanjang hayat yang perlu didukung 
oleh para pemimpin dengan waktu dan sumber daya. Sedikit dukungan saja 
dapat sangat membantu dalam menciptakan dan mendorong budaya belajar di 
kalangan para guru. Memiliki jiwa 'gotong royong’ atau kooperatif tentu akan 
membantu meningkatkan semangat guru dan siswa untuk terus berupaya 
mengembangkan diri dan menjadi pemelajar sepanjang hayat.
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PERTANYAAN REFLEKTIF

 1.  DEFINISIKAN DAN BERIKAN KONTEKS  
Budaya apa yang ingin saya bangun?

Kenapa saya ingin membangun budaya ini?

Apa artinya di dalam konteks sekolah saya?

2.  LAKUKAN DIAGNOSA DAN KEMBANGKAN RENCANA 
Data/informasi apa yang saya perlukan untuk menilai budaya yang sudah ada 
dan bagaimana cara mengumpulkannya?

Area apa yang perlu saya fokuskan?
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Struktur apa di sekolah yang harus saya pengaruhi untuk menyusun rencana 
aksi?

3.  KOMUNIKASIKAN, LIBATKAN, DAN TERAPKAN 
Apa pesan utama saya?

Bagaimana saya dapat berkomunikasi secara efektif dengan kelompok audiens 
yang berbeda untuk mendapatkan dukungan?

Bagaimana saya dapat mengimplementasikan rencana tersebut?
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Siapa yang bisa saya libatkan?

Apa kemungkinan hambatan yang ada?

4.  PANTAU, PERKUAT, PERTAHANKAN UPAYA  
Proses pengawasan apa yang saya miliki?

Bagaimana saya tahu jika sekolah telah mengadopsi budaya tersebut?



Bagaimana saya bisa memperkuat budaya tersebut?

Bagaimana saya dapat mempertahankan upaya tersebut?

PESAN PENUTUP

Seri webinar “Making HEADway” pertama kami, Kepemimpinan Pendidikan di 
Masa Krisis, diluncurkan dalam rangka menanggapi secara langsung dampak 
krisis COVID-19 terhadap pembelajaran di sekolah. Setelah webinar dan buku 
panduan yang menyertainya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan 
Vietnam untuk menjangkau lebih banyak pendidik di wilayah tersebut, kami 
telah mendengar dari Anda, mitra kami sekalian, tentang betapa berartinya 
serial tersebut, bukan hanya di saat kita berupaya mengarungi krisis ini, tetapi 
juga dalam upaya untuk membangun kembali dunia pendidikan kita dengan 
lebih baik setelahnya.

Seri kedua ini berusaha untuk membongkar konsep yang masih samar dari 
budaya sekolah, dan memberikan penonton dan pembaca kami contoh-contoh 
yang dapat diterapkan dari para praktisi pendidikan di berbagai wilayah.

 Dalam buku panduan ini, kami berbagi dengan Anda bagaimana para 
pemimpin pendidikan di beberapa negara di Asia Tenggara telah bekerja 
untuk membangun budaya positif di sekolah mereka. Terdapat contoh-contoh 
bagaimana para pemimpin mendefinisikan budaya di sekolah mereka; bekerja 
untuk membangun budaya kepedulian dan kasih sayang antara pendidik, 
siswa, dan masyarakat luas; dan, yang terpenting, menanamkan budaya belajar 
di sekolah mereka.

Kami harap buku panduan ini dapat memberikan Anda beberapa kiat dan 
strategi yang dapat diterapkan untuk memperdalam budaya positif di sekolah 
Anda. Krisis COVID-19 telah memberikan kita, para praktisi pendidikan,  
kesempatan untuk memikirkan ulang cara-cara kita mendidik pemimpin masa 
depan. Jika kita ingin melihat bentuk-bentuk perubahan yang kita inginkan 
dalam kurikulum, pedagogi, dan metode penilaian, kita perlu memastikan 
bahwa sekolah kita memiliki budaya yang tidak hanya memungkinkan adanya 
inovasi, tetapi juga mendorong dan mempromosikannya. Budaya sering kali 
menjadi ciri khas dari suatu organisasi, termasuk juga sekolah. Saya mendorong 
Anda untuk menggunakan buku panduan ini sebagai alat dalam upaya Anda 
untuk mempromosikan budaya sekolah yang positif di era new normal. 

Terima kasih. 

Vignesh Louis Naidu
Direktur, Operasi
The HEAD Foundation

Pindai untuk menonton
Seri webinar The HEAD 

Foundation Budaya Positif 
Sekolah di Era New Normal.
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Impacting lives in Asia 
through quality education 
and effective healthcare

The HEAD Foundation is a charitable organisation set up in 2013 
in Singapore to contribute to sustainable development in Asia.

headfoundation.org

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

THF-AD-A5-APR2021.pdf   1   11/4/21   10:21 PM

Making HEADway – sebuah seri webinar yang berfokus 
pada praktik yang disertai dengan buku panduan - telah disusun, dirancang 
dan diluncurkan oleh The HEAD Foundation  pada tahun 2020 sebagai respons 
terhadap krisis COVID-19. Dalam setiap seri webinar dan buku panduannya, 
para akademisi terkemuka dan pendidik teladan di seantero Asia Tenggara 
membagikan strategi dan kiat praktis tentang bagaimana cara untuk 
menanggapi adanya penutupan sekolah dengan taktis, serta menyiapkan 
sekolah dan sistem pendidikan kita untuk menyambut masa depan, dan 
membangun kembali dengan lebih baik pasca pandemi.

Juga dalam seri ini

KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN DI MASA KRISIS
Dalam bagian pertama dari Making HEADway, para pemimpin 
sekolah di Asia Tenggara menunjukkan bagaimana mereka 
memimpin sekolah dan sistem untuk  secara menyeluruh 
menghadapi disrupsi pendidikan yang disebabkan oleh COVID-19, 
sementara para praktisi kepemimpinan pendidikan terkemuka 
membahas  bagaimana para pendidik dapat menerapkan 
berbagai strategi dan kiat ini ke sekolah mereka masing-masing.

Akan datang

MENJEMBATANI KESENJANGAN DALAM 
PEMBELAJARAN JARAK JAUH
Sudah ada banyak pembicaraan mengenai kesenjangan 
pendidikan yang menjadi semakin parah karena pandemi 
COVID-19 – tapi, apa yang bisa dilakukan untuk meringankan 
situasi tersebut? Selain platform online, bisakah sekolah 
menggunakan bentuk-bentuk teknologi lain untuk menjangkau 
para peserta didik? Di dalam serial yang berfokus pada praktisi 
ini, kami mengeksplorasi spektrum teknologi pendidikan 
dari kelas virtual ke pembelajaran lewat radio, menunjukkan 
bagaimana komunitas masyarakat memainkan peranan dalam 
pendidikan, dan bagaimana kita dapat membuat pembelajaran 
jarak jauh yang inklusif dan mengasyikkan.

Daftar 
sekarang:

Tonton 
rekamannya 
di sini:

Dapatkan 
buku panduan 
elektroniknya 
di sini:

JUNI-JULI 2021
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