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Latar belakang 

Budaya positif untuk membentuk disiplin positif di lingkungan sekolah. Hal yang mendasari saya 

melakukan tindakan ini adalah untuk mewujudkan murid dengan karakter pelajar profil Pancasila 

melalui penerapan budaya positif dengan membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang berisi 

nilai kebajikan universal. Dengan melibatkan murid dalam membentuk keyakinan kelas, siswa 

diharapkan termotivasi secara instrinsik untuk sadar dan bertanggung jawab dalam melaksanakan 

keyakinan kelas, siswa tidak hanya sekedar melaksanakan keyakinan kelas untuk menghindari sebuah 

hukuman melainkan siswa akan menjadi paham terhadap manfaat melaksanakan keyakinan kelas untuk 

dirinya sendiri maupun orang lain. Keyakinan kelas berisi nilai-nilai kebajikan yang bisa dilaksanakan 

di lingkungan sekolah. 

Hal pertama yang saya lakukan adalah membentuk keyakinan kelas di kelas yang saya ampu dalam 

proses pembelajarannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar1.1 Pembuatan Keyakinan Kelas  Gambar 1.2 Penyampaian Impian kelas 

 

Setelah saya membentuk keyakinan kelas saya melakukan presentasi modul 1. 4 yaitu budaya positif 

kepada rekan sejawat di Lembaga tempat saya mengajar. 

Prosedur yang saya lakukan untuk melakukan pengimbasan adalah: 

1. Meminta ijin ke kepala sekolah 

2. Konfirmasi dengan rekan sejawat 

3. Menentukan jadwal 

4. kegiatan pengimbasan ( Presentasi ) 

Materi dalam bentuk power point dan memuat inti materi yang saya presentasikan ketika pengimbasan 

ke rekan sejawat yaitu : 

1. Makna keyakinan kelas 

2. Perbedaaan keyakinan kelas dan peraturan kelas 

3. 5 Kebutuhan dasar manusia 

4. Segitiga restitusi 

5. 5 posisi kontrol restitusi 

Acara pengimbasan saya berjalan dengan lancar. 

  



Umpan balik atau tanggapan rekan sejawat setelah mendengarkan presentasi saya yaitu : 

1. Rekan sejawat termotivasi untuk membentuk keyakinan kelas karena mereka merasa mendapat 

pengetahuan baru. 

2. Rekan sejawat melakukan intropeksi diri terkait dari 5 posisi kontrol restitusi, mereka sadar apa 

yang telah mereka lakukan selama ini selaku pendidik belum mencapai posisi control manajer 

untuk mendidik murid. Dimana posisi control manajer adalah posisi control yang paling relevan 

untuk mengatasi murid dalam menyadari dan memperbaiki kesalahan. 

3. Berusaha memahami kebutuhan dasar murid untuk menciptakan murid yang beraklhak 

mulia,cerdas,berprofil Pancasila serta merdeka. 

Dengan pemahaman modul 1.4  semoga saya dan rekan sejawat  dapat melakukan restitusi dengan baik 

dan meningkatkan peran kontrol saya, bukan hanya sebagai penghukum, pembuat orang merasa 

bersalah, teman, pemantau namun bisa memposisikan diri sebagai manager yang merupakan posisi 

kontrol yang paling diharapkan ada pada guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 


