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TES PERUBAHAN DIRI
Identitas:
- Nama Tes
- Penyusun
- Falidator
- Kelayakan
- Sasaran
- Deskripsi

-

: Tes Perubahan Diri
: Dr.Mardianto,M.Pd
: Dr.Siti Halimah,M.Pd dan Dr.Rusydi Ananda,M.Pd
: 88,71 %
: Guru, Pendidik
: Dalam pekerjaannya guru selalu dihadapkan dengan satu
Situasi yang mengharuskan dirinya membuat keputusan.
Pengetahuan, pengalaman, serta keinginan terhadap kegiatan
pendidikan banyak mempengaruhi bagaimana guru membuat
keputusan. Bagaimana perubahan yang terjadi pada guru
dalam menghadapi keadaan sekaligus untuk mengambil
keputusan. Perubahan dirinya dapat dilihat pada tes ini.
Dokumen
: terdapat pada Blog.mardianto@uinsu.ac.id
Jlh. halaman : 3 halaman
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TES PERUBAHAN DIRI
I. Petunjuk Pengisian
a. Pilihan satu pernyataan dari dua pilihan yang berpasangan di bawah ini
b. Pilihan bukan menunjukkan pernyataan benar atau salah, tetapi skala
prioritas dari apa yang anda alami atau inginkan selama ini.
c. Pilihan cukup dengan memberi tanda silang pada nomor yang ditetapkan
d. Selamat mengerjakan

II. Pernyataan
1. Saya merasa senang bila ada inovasi dalam dunia pendidikan dan
pembelajaran
2. Saya tidak tahu persis kalau KBK sudah direvisi menjadi KTSP dan kini
menjadi Kurikulum 2013
3. Agar pendidikan dapat bejalan dengan baik, kita harus merubah dari diri
sendiri
4. Menurut saya perubahan kurikulum biarlah dilakukan oleh pemerintah
agar dapat berjalan dengan baik
5. Menurut saya semua kurikulum telah bejalan dengan baik tinggal kita
mampu atau tidak melaksanakannya.
6. Saya akan memindahkan anak saya ke madrasah lain, bila madrasah
yang ditempati sekarang tidak melakukan pembaharuan
7. Saya terlalu sibuk dengan tugas sehari hari, jadi tidak peduli adanya
perubahan kurikulum
8. Setahu saya MBS melibatkan komite dalam setiap mengambil keputusan
9. Berubah atau tidak proses pendidikan di negeri ini bukan merupakan
tanggungjawab pribadi saja
10. Mengulang pelajaan yang sama di tempat yang berbeda adalah awal
dari kebosanan
11. Agar pendidikan dapat berjalan dengan baik, maka kita harus tidak
campur tangan untuk melaksanakannya
12. Saya selalu terkejut dengan berbagai perubahan dalam penilaian hasil
belajar siswa
13. Untuk melakukan perubahan maka harus dimulai dari diri sendiri
14. Saya sendiri selalu bingung dengan perubahan perubahan dalam
menentukan nilai siswa
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15. Saya ingin melakukan perubahan dalam pekerjaan saya, tetapi
lingkungan tidak mendukung
16. Saya optimis masa depan pendidikan di Indonesia akan lebih baik bila
dilakukan perubahan secara sistematis
17. Menurut saya sistem pendidikan kita selalu tertinggal di berbagai aspek
18. Saatnya kini kita harus menikmati beberapa keberuntungan dalam
pendidikan
19. Sistem pembelajaan yang lama menurut saya cepat usang dan tidak
relevan
20. Melihat informasi televisi merupakan kewajiban seorang guru untuk
mengembangkan kegiatan pendidikan
21. Selama ini kita tidak sadar bahwa sebagian sistem pendidikan kita
adalah korban dari penjajahan sistem pendidikan Barat
22. Saya tidak terlalu pusing dengan adanya beberapa perubahan dalam
pendidikan baik di tingkat pusat maupun di kelas
23. Saya setuju dengan motto “tiada hari tanpa perubahan”
24. Mungkin hanya saya sendiri yang belum banyak tahu tentang perubahan
yang sistematis

III. Akumulasi Jawaban
Pindahkan hasil jawaban anda ke angka di bawah ini:
P

=

1

3

6

10

13

16

19

23 =

M

=

4

5

8

11

15

18

20

22 =

T

=

2

7

9

12

14

17

21

24 =

12

+

4

IV. Interpretasi

P
PEMBAHARU

M
MENONTON

T
TERLENA

Anda cenderung disebut
sebagai guru pembaharu
dalam kehidupan termasuk
dalam pendidikan dan
pembelajaran di madrasah
Beberapa ciri kepribadian
anda adalah:
• Inovatif
• Ingin tetap semangat
• Optimis
• Kadang cepat bosan
• Kurang menghargai hal
hal yang bersejarah

Anda cenderung sebagai
penonton dari adanya
perubahan dan
pembaharuan dalam
pendidikan.
Beberapa ciri kepribadian
anda adalah:
• Menikmati hidup
• Mencukupkan apa yang
dimiliki
• Hari ini adalah segala
galanya
• Kadang kurang
bergairah

Anda benar benar tertidur,
dan hampir tidak tahu apa
yang sedang terjadi dalam
dunia pendidikan.
Beberapa ciri kepribadian
anda adalah:
• Acuh pada lingkungan
• Bingung terhadap
keputusan sendiri
• Sibuk mengurusi hal hal
yang bersifat rutin
• Selalu terkejut melihat
perubahan

Saran
Sukses....! anda adalah
guruyang benar benar
menjadi diri sendiri.
Bangunlah sikap dan
watak pembaharu anda,
namun jangan
meninggalkan sepenggal
sejarah walaupun
memang anda bukan tipe
penyimpan kenangan
manis. Sebagai pendidik
anda sudah siap dengan
perubahan dan
pembaharuan kurikulum
dan lain sebagainya

Saran
Selamat...! anda masih
sadar bahwa anda
berada dalam sistem
yang berubah, tapi
jangan kelewatan dan
terlena. Sadarlah
secepatnya, karena anda
adalah bagian dari
kegiatan pendidikan.
Sebagai pendidik anda
jangan hanya pemakai
dari apa yang diberikan
oleh pemerintah, tetapi
pedulilah bahwa anda
juga dapat berbuat
walau hanya di satu unit
madrasah

Saran
Waw....! anda benar benar
perlu mendapat perhatian
dan bimbingan. Sadarlah,
anda tidak sendiri dalam
hidup ini, dalam
memikirkan dan mengelola
pendidikan kita bersama,
dan dengan kebersamaan
kita akan dapat
berkembang dan menuju
kepada kebaikan. Sebagai
pendidik kita punya teman,
punya atasan semuanya
adalah bagian pekerjaan
kita, dengan selalu
berdiskusi kita akan keluar
dari masalah.

Tes ini hanya melihat kecenderungan tipe dominan
bukan vonis dari sebuah akhir kepribadian.
Walaupun demikian
Sebagai Guru madrasah
Anda pasti tahu tugas dan peran
Untuk ummat dan bangsa di masa depan…..ok

