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Unit Pembelajaran QU – 2.2 
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 Tujuan pembelajaran khusus 

Pada akhir pembelajaran unit ini kita diharapkan mampu: 

• menjelaskan perbedaan tipe-tipe kebutuhan manusia; 

• mengindentifikasi dan menjelaskan inisiatif dalam bekerja; 

• menganalisa alasan utama mengapa orang bekerja; 

• menentukan tujuan-tujuan yang akan dicapai; 

• membedakan pendekatan reaktif dan proaktif dalam kehidupan; 

• memberi definisi dari inovasi dan hubungan terhadap kreatifitas; 

• mendiskusikan keutamaan dari kreativitas; 

• menjelaskan manfaat dari kreatifitas; 

• menganalisa penyebab-penyebab, rintangan dan proses dari perubahan 
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1 Pendahuluan  

berada dimanakah dan akan kemanakah kita? 

Dalam pelajaran unit ini kita akan menangani beberapa aspek penting yang 
berhubungan dengan kehidupan pekerjaan kita dimasa depan. Pertama kita akan 
menganallisa perbedaan tipe kebutuhan individu manusia: phisik, keamanan, 
social, penghargaan diri dan berharga dan kebutuhan diri sendiri. Kedua, kita akan 
mengindentifikasi tiga tipe perbedaan dari motivasi dan inisiatif bekerja seperti 
ekomoni, sosial dan psikologis termasuk beragam faktor yang dianggap memotivasi 
orang menyelesaikan pekerjaan mereka 

Kita kemudian akan melihat keutamaan tujuan-tujuan yang sudah ditentukan dan 
mengambil inisiatif untuk mengubah tujuan-tujuan menjadi realitas termasuk 
perbedaan antara reaktif dan pendekatan proaktif terhadap kehidupan. Hubungan 
antara inovasi dan kreativitas akan ditempatkan di depan dengan penjelasan dan 
menjelaskan proses kreativitas dengan sedikit kemungkinan untuk kita hargai 
keutamaan dan manfaat dari kreativitas. 
Akhirnya, kita akan menjelaskan penyebab perlunya perubahan, perbedaan tipe 
perubahan dan proses dari perubahan maka akan memungkinkan kita menganalisa 
kesimpulan pandangan kita terhadap perubahan. 
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2 Inisiatif dan Inovatif 

2.1 Kebutuhan individu manusia 
Ketika kita menyadari kebutuhan kita, kita akan mengambil inisiatif melakukan 
sesuatu untuk memenuhi kebutuhan ini. Sebagai contoh jika kita merasa lapar 
(butuh makanan) kita sepertinya melakukan sesuatu (pergi ke restoran atau 
membuat sandwicth) yang memungkinkan kita bisa makan, untuk memenuhi 
kebutuhan.   

Kita semua istimewa karena kita berbeda satu dan yang lain. Meskipun demikian 
kita mempunyai kebutuhan dasar yang pasti dan kita semua mencoba memenuhi 
kebutuhan ini dengan berbagai cara. Suatu catatan psikologi membuat penelitian 
melalui kebutuhan dasar orang-orang. Ia mengindentifikasi lima tipe kebutuhan 
dasar manusia. Kebutuhan ini akan didiskusikan dalam paragraf berikut. 

Kebutuhan phisik 

Kebutuhan phisik adalah kebutuhan manusia yang paling dasar dari kebutuhan 
lainnya, Kebutuhan ini termasuk  makanan, tempat tinggal, pakaian, dan air. Tubuh 
kita harus memiliki semua kebutuhan ini supaya bisa hidup. Biasanya, suatu 
pekerjaan tidak memberi kepuasan terhadap kebutuhan ini, tetapi kita dapat 
memenuhi kebutuhan ini ketika kita membelinya dengan uang diterima dari hasil 
bekerja. 

Kebutuhan rasa aman 

Kebutuhan rasa aman termasuk melindungi diri dari kerusakan atau kecelakaan. 
Kita mencoba membuat hidup kita seaman mungkin. Sebagai contoh, anak-anak 
belajar lebih awal apa itu bahaya. Kita belajar menghindari kecelakaan mobil, untuk 
itu kita harus menyetir secara baik dan aman. Informasi pertama membantu kita 
mengetahui apa yang akan dilakukan dalam keadaan mendesak. Beberapa 
pekerjaan dirancang untuk meyakinkan keselamatan manusia. Sebagai contoh, 
penyelamat hidup membantu meyakinkan bahwa orang akan selamat ketika 
berenang.   Polisi melindungi warga Negara dari kejahatan dan bahaya lainnya. 

Dua kebutuhan dari tipe pertama kadang-kadang disebut sebagai “ kebutuhan 
ekonomi”, karena kita akan memenuhi banyak kebutuhan melalui uang , kita bebas 
dari kelaparan dan merasa aman karena ada uang, maka kita mejadi sadar dengan 
kebutuhan lainnya. 

Kebutuhan sosial 

Kita semua mempunyai kebutuhan memiliki dan diterima oleh beragam kelompok. 
Kita mengalami perasaan kita dari rasa memiliki dalam keluarga. Sebagian besar  
orang juga membutuhkan rasa memiliki kelompok lain selain keluarga. Diterima 
oleh orang lain membantu kita memenuhi kebutuhan kita untuk mencintai dan 
persahabatan. Sebagian besar orang tidak bahagia apabila harus hidup sendiri. Kita 
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perlu berhubungan dengan orang lain. Kita perlu orang lain untuk mengawasi kita, 
menyukai kita, dan menerima kita. Menjadi anggota dari suatu tim, kelas, atau klub 
dapat membantu kita memenuhi kebutuhan sosial kita, keluarga sendiri seperti 
memiliki asosiasi, klub, dsbnya. Rasa memiliki memberi kita perasaan senang 
karena disukai dan diterima.  

Kebutuhan harga diri dan penghargaan 

Kita perlu merasa baik terhadap diri sendiri. Kita perlu saat berharga. Ketika kita 
merasa baik dengan diri sendiri, kita mungkin merasa tidak terlalu berharga. Kita 
juga merasa ide-ide kita tidak begitu penting. 

Kesehatan, kebahagiaan orang, mencoba mengukur dengan standar yang mereka 
tentukan untuk diri mereka sendiri. Menghargai diri sendiri seringkali datang dari 
perasaan bahwa kita dapat melakukannya dengan baik, dan karena itu kita dapat 
mengatasi masalah kita sendiri. Sebagai contoh, seseorang berhasil menggunakan 
komputer akan menemukan kepuasan dalam pemenuhan ini. Siswa yang dapat 
menyelesaikan tugasnya terhadap kepuasan mereka dan kepuasan pengajar 
mereka akan memiliki perasaan berharga. 

Kebutuhan untuk diri sendiri 

Memenuhi kebutuhan sendiri berarti melanjutkan pengembangan diri. Kita tumbuh 
ketika kita berkembang dan menggunakan talenta kita dalam pekerjaan dan situasi 
tidak bekerja. Kebutuhan diri kita terpenuhi ketika kita mengembangkan minat 
baru dan mencari pengalaman baru. Memenuhi kebutuhan kita berarti berlanjutnya 
meningkatkan diri sendiri dan menemukan arti yang menarik dalam hidup kita. 

Beberapa cara  dapat kita temukan dalam kepuasan diri: 

 

• Membaca, mendengar dan berbicara untuk menggapai pengetahuan dan 
pemahaman 

• Mengembangkan ketrampilan baru dan talenta, memperbaiki yang 
sebelumnya 

• Bekerja mengejar tujuan dan memperluas  minat  kita 

Ketika kita memenuhi satu tingkat dari kebutuhan kita, kita akan mengambil 
inisiatif untuk meningkatkan kebutuhan kita ke tingkat yang lebih tinggi. Sebagai 
contoh, kita tidak berurusan dengan kebutuhan sosial sampai kebutuhan phisik dan 
rasa aman kita terpenuhi. Kita biasanya lebih bahagia, lebih efektif dan lebih berisi 
ketika kita dapat memenuhi kebutuhan pribadi kita. Karena itu inisiatif individu 
mempunyai aturan utama dalam menaikan satu tingkat kebutuhan manusia ke 
tingkat yang yang lebih tinggi. 

Kebutuhan kita akan mempengaruhi tindakan. Kita termotivasi ketika kita bertindak 
memenuhi kebutuhan kita. 
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• Dapatkah kita mengindentifikasi tingkat kita sendiri?  

• Gagasan apa yang diperlukan untuk menggerakkan
tingkat kebutuhan manusia selanjutnya? 

 

2.2 Mengindentifikasi Inisiatif Bekerja 
Bekerja adalah kegiatan utama manusia untuk memenuhi kebutuhan dan 
menggapai pemenuhan kebutuhannya, paling tidak, banyak orang menerimanya 
sebagai suatu kebosanan dan mengalami kebosanan yang dapat menyeret kita 
pada masalah  dan kepada pemberi pekerjaan. Karyawan dapat mengambil inisiatif 
dalam mengerjakan pekerjaan mereka agar mendapatkan hasil lebih memuaskan 
seperti menemukan penghargaan untuk mereka sendiri sebagaimana pula untuk 
organisasi mereka . 

Perhatikan ke 12 kebutuhan pada daftar berikut dimana orang-orang yang berbeda 
dapat memenuhinya dengan bekerja: 

• Keamanan finansial – kebutuhan mendapat uang yang cukup sebagai 
dasar untuk melanjutkan hidup. 

• Penghargaan dan persetujuan – Kebutuhan memiliki pengetahuan 
yang lain dan menghargai  diri sendiri dan menyetujui apa yang kita 
lakukan 

• Penguasan ilmu dan prestasi – kebutuhan untuk tampil baik ( sesuai 
dalam pikiran kita sendiri) 

• Dominasi – kebutuhan memiliki beberapa kekuatan mempengaruhi dan 
mengontrol terhadap orang lain. 

• Status – kebutuhan untuk memperoleh dan memperbaiki standard 
tertentu dari kehidupan dan penghargaan dari yang lainnya. 

• Aktualisasi diri sendiri – kebutuhan mencurahkan perasaan sendiri 
dan kepribadian dalam pekerjaan yang kita lakukan. 

• Persahabatan – kebutuhan disukai orang lain dan diterima orang lain. 

• Etika moral – kebutuhan merasakan bahwa apa yang kita lakukan 
adalah benar dan kita adalah orang yang baik. 

• Tidak mandiri – kebutuhan untuk diarahkan orang lain untuk 
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menghindari perasaan menyendiri. 

• Mandiri – Kebutuhan diarahkan oleh tingkah laku sendiri dan 
mempunyai kendali atas apa yang anda lakukan  

• Kesejahteraan social -  membantu orang lain atau melakukan sesuatu 
yang bermanfaat untuk orang lain 

• Kreatifitas dan tantangan – Kebutuhan menemui permasalahan baru 
dan mengahasilkan pekerjaan yang baru – asli 

 

Sekarang kerjakan tugas QU 2-2 AS 1/5 “Mengambil 
inisiatif untuk memenuhi kebutuhan kita” yang akan 
kita temukan pada bagian akhir pelajaran unit ini. Ingat 
untuk mengikuti petunjuk berkaitan dengan jurnal 
pembelajaran dan bukt porto-folio.  

 

Inisiatif bekerja 

Ada tiga tipe motivasi bekerja: 

• Pemotivasi ekonomi dihubungkan dengan sesuatu. 

• Pemotivasi sosial dihubungkan dengan orang lain 

• Pemotivator psikologis dihubungkan dengan pribadi / diri sendiri 

 

Motivasi-motivasi ini adalah inisiatif untuk bekerja 

1) INISIATIF EKONOMI 
 Pembayaran : 
 Barang yang sudah jadi;  
 Keamanan. 

2) INISIATIF SOSIAL 
 Hubungan baik; 
 Pesahabatan. 

3) INISIATIF PSIKOLOGIS 
 Tugas dan pekerjaan; 
 Kepuasan; 
 Pertumbuhan kepribadian 
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2.3 Mengapa orang bekerja 
Beberapa ahli percaya bahwa uang bukanlah prakarsa utama membuat orang 
bekerja lebih baik – meskipun hal ini mungkin menjadi sangat penting karena 
sebagai alat untuk mencapai sesuatu  yang memberi motivasi, seperti prestasi dan 
terkenal. Keamanan bukanlah inisiatif utama bahkan bukanlah sesuatu yang 
cemerlang, menyenangkan di tempat kerja. 

Manajer mempunyai dua faktor untuk menanggapi hubungan dengan pekerja: 
inisiatif dan pemeliharaan. Dua macam faktor ini  benar-benar membereskan 
pekerjaan dan meskipun mereka harus mempertimbangkannya secara terpisah, 
faktor-faktor ini tidak berhubungan langsung.  

Faktor-faktor inisiatif 

Kehadiran faktor inisiatif baik akan memuaskan dan memotivasi karyawan. 
Meskipun ketidakhadiran mereka mungkin tidak menyebabkan ketidakpuasan, hal 
ini akan mengurangi inisiatif. Faktor-faktor berikut adalah: 

• Prestasi: Pekerja perlu merasakan bahwa mereka sudah membereskan 
sesuatu. 

• Pengakuan/penghargaan: Pekerja perlu merasakan pencapaiannya 
sudah dicatat. 

• Tugas yang menarik: Bekerja perlu merasakan ketertarikan dalam 
perkerjaan itu sendiri. 

• Tanggung jawab: Pekerja perlu merasakan bahwa ia bertanggungjawab 
untuk dirinya sendiri dan untuk pekerjaannya sendiri. Tanggungjawab 
terhadap tugas baru dan kewajiban adalah penting. 

• Kesempatan untuk berkembang: Pekerja perlu marasa bahwa ia memiliki 
potensi untuk berkembang dalam organisasi.  

Faktor-faktor perbaikan: Faktor-faktor ini memberi kemapanan pada pekerjaan – 
faktor-faktor ini menjaga dia atau ia dari pindah kerja. Kehadiran faktor-faktor ini 
menyebabkan kepuasan; kehadiran faktor-faktor ini menyebabkan ketidakpuasan. 
Kehadiran atau ketidakhadiran mereka tidak punya dampak apapun, terhadap 
inisiatif. Faktor-Faktor tersebut adalah: 

• Supervisi: Pekerja merasa bahwa manajer mau mengajar dan 
medelegasikan tanggungjawab. 

• Administrasi: Pekerja merasa manajemen punya komunikasi yang baik 
dengan pekerja. Juga, pekerja merasa baik tentang perusahaan dan 
kebijakan kepegawaian. 

• Kondisi ditempat kerja: pekerja merasa baik tentang kondisi fisik 
ditempat kerja. 
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• Saling berhubungan: Pekerja merasa baik tentang hubungannya dengan 
kelompok, subkordinasi, dan atasan. 

• Status: Pekerja merasa pekerjaannya mempunyai status dan tingkatan 
jabatan. 

• Gaji: Pekerja merasa mendapat kompensasi yang cukup untuk 
pekerjaannya. 

• Kehidupan pribadi: Pekerja merasa bahwa pekerjaan (jam,transfer, dsb) 
tidak berdampak baik pada kehidupan pribadinya. 

Faktor-faktor pemeliharaan harus disesuaikan untuk menjaga pekerja melakukan 
pekerjaannya. Faktor inisiatif akan membuat pekeja melakukan pekerjaannya lebih 
baik. Manajer yang bijaksana akan menggunakan kedua factor-faktor ini untuk 
memelihara dan memperbaiki secara efektif kepuasan dan prilaku pekerja. 

2.4 Menentukan tujuan-tujuan  
Sesuatu yang terbaik dan berprakarsa yang dilakukan kepada 
orang lain adalah menolong mereka untuk menentukan 
tujuan. Tujuan-tujuan yang gaib dan menakjubkan: mereka 
menolong seseorang pergi dari mana  dan akan  kemana 
seperti yang dia inginkan. Tanpa tujuan-tujuan, setiap orang 
secara terus menerus perlu bantuan motivasi dari orang lain. 
Tetapi ketika seseorang punya prakarsa membangun tujuan 
dia selalu dapat memotivasi dirinya. Langkah-langkah untuk 
mengambil prakarsa dan tujuan antara lain: 

• Menganalisa, sedang berada dimanakah kita sekarang? 

• Membuat suatu daftar keinginan yang menarik dengan maksud
mengindentifikasi tujuan mana yang sungguh-sungguh ingin dicapai
dalam jangka pendek dan panjang.  

• Hapus tujuan yang tidak realistis dari daftar atau aktifitas yang tidak
suka kita kerjaan untuk mencapai tujuan. 

• Urutkan tujuan-tujuan kita sesuai prioritas dalam jangka waktu dan
keutamaan dari pencapaian. 

• Tulis kembali tujuan-tujuan kita sebagai pernyataan positif dalam
ketentuan kita mau menjadi apa. Sebagai contoh: “saya akan
mengidentifikasi lima pelanggan baru setiap minggu.” 

• Lihat lebih dekat atau tujuan setiap hari yang paling penting.
Kemudian bertindaklah jika kita sudah siap mencapai tujuan.  

• Tinjau ulang secara berkala kita sedang dimana dan mau kemana kita
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akan menuju sehubungan dengan tujuan kita. Pikirkan sepuluh
tindakan yang dapat menolong kita untuk mencapai tujuan. Beri
umpan balik pada diri kita untuk memastikan kita berada ditempat
yang benar. 

 

Karakter inisiatif 

• Inisiatif harus jadi besar 

• Inisiatif harus menjadi jangkauan panjang 

• Inisiatif harus menjadi yang biasa 

• Inisiatif harus menjadi spesifik 

 
Mengambil inisiatif untuk mengubah tujuan menjadi realitas 

• Bekerja keras untuk membereskan tujuan kita. 

• Berkaca pada diri kita sendiri dalam mencapai tujuan kita. 

• Simpan tujuan kita dan diingat sepanjang waktu. 

• Ambil beberapa menit setiap pagi hari untuk merencanakan pekerjaan
kita untuk menuju tujuan kita hari itu. 

• Meninjau kembali tujuan kita bila perlu. 

• Tentukan tujuan-tujuan baru seperti halnya kita meraih tujuan-tujuan
itu 

 

Apakah ada perbedaan diantara reaksi dan pendekatan 
proaktif terhadap kehidupan 

Yang semakin jelas adalah tujuan kita semakin menguatkan motivasi kita untuk 
menyelesaikannya. Jika tujuan kita jelas kita akan lebih memfokuskan energi kita 
menuju penyelesaian mereka. Mereka yang kurang  penjelasan dan motivasi hanya 
bersedia bereaksi terhadap pengaruh luar dan kejadian-kejadian. Mereka 
mengambil pendekatan untuk hidup. Orang-orang yang proaktif sebaliknya, tahu 
apa yang mereka inginkan dan bermotivasi untuk mendapatkannya. Pendirian 
untuk proaktif menempatkan kita dalam beban kehidupan kita, kita dapat 
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memanipulasi tekanan dan kejadian-kejadian seperti cara yang kita ubah menjadi 
kenyataan.   

 

Sekarang kerjakan tugas QU 2-2 AS 2/5  “MENGUBAH 
TUJUAN KEDALAM REALITA” yang akan kita temukan 
pada akhir pelajaran ini. Ingat untuk mengikuti petunjuk 
berkaitan dengan jurnal pembelajaran dan bukt porto-
folio. 
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3 Inovasi dan kreatifitas 

3.1 Definisi Inovasi  

     Inovasi dapat didefinikasikan sebagai mampu melakukan
pembaharuan; Mengubah atau mengganti sesuatu dengan
memperkenalkan sesuatu yang baru; dengan pemikiran selalu
melihat metode baru untuk memperbaiki  pekerjaan menjadi
lebih praktis dan/atau memperbaiki  kualitas produk. 

3.2 Hubungan antara inovasi dan kreatifitas 
Untuk memperkenalkan suatu inovasi membutuhkan inisiatif dan kreatifitas 
artinya suatu inovasi sering kali merupakan hasil dari suatu kreatifitas inisiatif. 

Setiap manusia dilahirkan dengan tingkat kreatifitas yang pasti. Seorang individu 
dapat menjadi lebih kreatif dibandingkan dengan yang lainnya tetapi tidak ada 
seorang pun yang tidak kreatif sama sekali. Orang-orang muda lebih suka terbuka 
dan kreatif. Tapi sayangnya, banyak orang dewasa tidak memberi kesempatan dan 
tidak mendorong orang-orang muda mengembangkan kreatifitas mereka. Hal ini 
penting untuk dicatat bahwa kemampuan berkreatif berubah dalam umur dan 
waktu. 

  

3.3 Definisi kreatifitas 
Para ahli berdebat panjang terhadap definisi dan fungsi kreatifitas dengan sesuatu 
yang bermakna dan rangka kerja pendidikan yang relevan. Perjanjian universal 
atas apa sebenarnya yang dinamakan kreatifitas diluar jangkauan. Bagaimanapun 
kita akan mendefinisikan kreativitas sebagai suatu proses membuat suatu 
produk menjadi ada yang asli dan berdaya cipta. Apa yang dimaksudkan 
dengan itu? Apa yang kita maksud bahwa seseorang tidak perlu menjadi yang 
pertama di dunia untuk menghasilkan atau menemukan sesuatu: tetapi seseorang 
yang secara terus-menerus dalam pencarian ide-ide baru.  

Apa Menurut kita yang dimaksud kreatifitas? 

Keaslian dan kreatifitas adalah faktor-faktor yang saling berhubungan. Bagaimana 
pemikiran anda dan reaksi terhadap tugas dan masalah yang diberikan; bagaimana 
kita mengembangkan kemampuan intelektual. Bagaimana kita menampilkan 
himbauan untuk menjelajah dan bereksperimen dengan lingkungan kita dan 
peralatannya? Dan bagaimana mengekspresikan diri kita sendiri sebagai bagian 
dari proses kreatifitas 
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3.4 Keutamanaan dari kreativitas 
Disamping fakta, kreativitas merupakan suatu perkembangan kehidupan, beberapa 
ahli membantah bahwa pada umur enam tahun pertama kehidupan merupakan  
masa emas dari kreatfitas, yang dihubungkan dengan spontanitas yang ekpresif,  

Pikirlah tentang masa kanak-kanak dan usaha yang spontanitas memanipulasi 
sesuatu dan membawa mainan kita untuk suatu kehidupan: anggaplah beberapa 
pengalaman yang sudah kita dapatkan ini dan berapa banyak imaginasi pengayaan 
diberikan pada kehidupan kita. 

Seseorang yang memanfaatkan inisiatif dapat membuat pilihan dan keputusan 
serta dapat mengatasi masalahnya sendiri. Seseorang yang memanfaatkan inisiatif 
tidak perlu khawatir mencoba hal baru, memanfaatkan imaginasinya dan 
memunculkan ide-ide baru. 

Seseorang yang kreatif suka membuat sesuatu atau melukis dengan caranya 
sendiri dan menempatkan objek dan konsep-konsep pada cara yang baru untuk 
mencari sesuatu yang baru. Dia mampu memikirkan ide-ide yang berbeda-beda 
dengan cara melakukannya  yang sama.  

Rasa ingin tahu dan imaginasi merupakan hal yang penting dalam mengembangkan 
inisiatif dan kreatifitas. Bagaimanapun, jika orang-orang tidak mengikuti 
perkembangan dan mengambil beberapa ‘risiko’ mereka akan menjadi pasif. 

3.5 Manfaat dari kreatifitas 
Rasa ingin tahu adalah awal dari semua pembelajaran. Orang-orang muda ingin 
mengekspresikan diri mereka secara terbuka. Ide-ide dan pengalaman baru 
menjaga orang-orang muda tetap bertahan. Orang-orang muda yang kreatif akan 
belajar bagaimana: 

• Memanfaatkan imaginasi mereka; 

• Membangun rasa individulitas mereka 

• Mememikirkan ide-ide yang berbeda dan cara-cara baru melakukan sesuatu 
yang sama 

• Memanfaatkan ide-ide mereka dan imaginasi dengan cara mereka membuat 
sesuatu 

• Merasa baik dengan diri mereka sendiri 

• Menghargai  yang baik dan yang indah 

Orang-orang muda menjadi kreatif ketika mereka memanfaatkan ide mereka 
sendiri dan mengekpresikan pikiran mereka sendiri. Mereka tidak menjadi kreatif 
ketika mereka meniru sesuatu dan sikap. 

Dalam rangka menghargai kedua-duanya yaitu lingkungan dan seni, manfaat dari 
yang dirasakan menjadi hal yang mendesak. Pengalaman dengan perasaan mulai 
ketika kita membangun suatu keperdulian objek dalam suatu lingkungan. Untuk hal 
ini kita membutuhkan hal-hal sebagai berikut: 
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• Melihat sekeliling dengan cerdas untuk membedakan yang alami dan objek-
objek buatan manusia, dan dapat membedakan hal-hal ini terhadap bentuk, 
ukuran, warna dan format 

• Menyentuh sesuatu dibawah, merasakan kualitas permukaan dan 
memahami perbedaan sifat-sifat mereka 

• Mendengar dengan baik terhadap perbedaan suara-suara yang memoles 
lingkungan  saudara. 

• Mencium dan mengenali perbedaan aroma yang datang dari berbagai 
tanaman di sekitar kita seperti daun kering, bau rumput segar, laut, bunga, 
dsbnya. 

• Mencicipi sesuatu agar mampu mengembangkan suatu rasa untuk beragam 
makanan  

Namun demikian pengembangan perasaan tidak membutuhkan kita untuk melihat, 
menyentuh, mendengarkan, dengarkan dan hanya mencium, dengan kata lain kita 
sudah mengasah rasa maka dapat melihat dan membedakan sesuatu secara 
analisis. Hal itu hanyalah agar kita dapat membedakan sesuatu yang 
menyenangkan dan tidak menyenangkan, indah dan membosankan. 

Perasa memberi kontribusi untuk merasakan lingkungan sekitar, menganalisanya 
dalam konteks, tercermin terhadap semua elemen dan menjadi lebih kritis terhadap 
element-elemen ini. Pengembangan perasa juga timbul ketika kita dalam proses 
membuat suatu seni. Setiap material yang kita rasakan dan manipulasi memberi 
suatu perbedaan yang sensasi. Sebagai contoh, ketika kita memanipulasi dan 
merasakan tanah liat, kita akan mengalami suatu sensasi yang berbeda apabila 
tanah liat kita ganti dengan adonan terigu. Selain daripada itu, sensasi yang 
berbeda ini seringkali memanipulasi kita memiliki dan bertindak dengan cara 
berbeda. 
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Proses kreatif 

 

Sekarang kerjakan tugas QU 2-2 AS 3/5 “PROSES 
KREATIF” yang akan kita temukan di daftar tugas pada 
akhir pelajaran unit ini. Ingat untuk mengikuti petunjuk 
berkaitan dengan jurnal pembelajaran dan bukt porto-
folio. 

 

Germination of concepts 

Source of inspiration. 

 

Emotions, feelings, 
expression. (Analyse, 
reflect, judge, solve 

problems). 

Efforts – Self-
motivation 

Selection, 
choice of 

tools 

Manipulation, 
translating 

concepts into  
reality. 
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4 Perubahan Pengelolaan  

Kita ada pada era percepatan perubahan. Seringkali suatu perusahaan berhasil, 
dengan tidak bergantung pada kemampuan tekniknya, atau struktur biayanya, atau 
produknya yang baru atau pelayanan, atau perencanaannya. Hal ini bergantung 
pada fleksibilitas dari masing-masing orang menjadi inovatif dan senang melakukan 
perubahan. 

4.1 Definisi perubahan 
Perubahan adalah suatu dasar hukum alam dan fragmen karena tidak ada yang 
permanent dalam kehidupan. Perubahan adalah suatu fenomena yang terjadi 
dimana-mana di seluruh dunia. Hal ini mungkin dikendalikan eksternal atau  
internal. 

Perubahan itu tidak permanen tetapi perlu waktu. Hal ini mempengaruhi 
kreativitas, pembelajaran, pertumbuhan dan keberhasilan yang bergantung pada 
kapasitas orang-orang yang menerima, mengadaptasi dan berinisiasi untuk 
berubah. 

4.2 Mengapa orang tahan terhadap perubahan? 
Kita semua menghadapi inovasi dan perubahan. Inovasi mungkin buah pikiran yang 
positif; perubahan, bagaimanapun, sering kali dipikir dalam  suatu pikiran yang 
negatif. 

Pada umumnya orang-orang tahan terhadap perubahan karena perubahan: 

• menyebabkan ketakutan akibat ketidak-tahuan; 

• dapat berdampak terhadap kekuasaan/otoritas yang menyenangkan pada 
masa lalu; 

• mempertanyakan praktek-praktek yang telah dibentuk 

• dikenakan secara eksternal 

Ada beberapa alasan yang merangsang ketahanan terhadap perubahan: 

• tujuan dari perubahan itu tidak jelas; 

• kita tidak dapat memberikan bukti-bukti dari kebutuhan untuk suatu 
perubahan; 

• stakeholder tidak dilibatkan dari awal dalam proses perubahan; 

• Alasan perubahan tidak dikomunikasikan secara baik dengan stakeholder; 

• ketua tidak menginginkan mengambil risiko terlibat dengan perubahan; 

• Perubahan mungkin menghambat pekerjaan keamanan. 
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Dengan kata lain perubahan merupakan hal yang tidak permanen dan memberi 
dampak ke setiap orang, perubahan melibatkan terutama perasaan dan sikap, 
perubahan dapat diinisiasi secara internal atau eksternal, orang-orang beraksi 
berbeda terhadap perubahan bahkan perubahan adalah dasar untuk diperjuangkan. 

 

Sekarang kerjakan tugas QU-2-2 AS 6/7  studi kasus  
“MENGATASI DENGAN INOVASI” yang akan kita temukan diakhir 
pelajaran unit ini. Ingat untuk mengikuti petunjuk berkaitan dengan 
jurnal pembelajaran dan bukti porto-folio. 

 

4.3 Proses dari perubahan 
Tanpa inovasi dan perubahan, kita berhenti tumbuh. Manajemen dari perubahan 
mengisyaratkan: 

• perencanaan kebutuhan perubahan yang terindifikasi untuk memutuskan 
suatu rutinitas 

• pengindentifikasi stakeholder 

• pengorganisiran 

• pendelegasian 

• pengawasan dan memonitor. 

Untuk menginisiasi suatu proses perubahan kita harus sadar bahwa ada beberapa 
pengukuran pokok yang bisa diambil dalam perhitungan inisiasi proses perubahan. 

Berikut dibawah ini daftar beberapa karakter orang berdasarkan pada  manajemen 
perubahan. 

• Mereka mengetahui  secara jelas apa yang mereka ingin dicapai. 

• Mereka dapat menterjemahkan tujuan-tujuan terhadap tindakan-
tindakan. 

• Mereka dapat melihat perubahan yang diusulkan tidak hanya dari
pandangan mereka tetapi dari yang lain juga. 

• Mereka tidak ditakuti oleh kemunduran. 

• Mereka mempromosikan keadaan untuk menerapkan perubahan. 

• Mereka dengan jelas menjelaskan perubahan. 

• Mereka melibatkan staf mereka dalam manajemen perubahan dan
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melindungi keamanan pekerjaan mereka. 

• Mereka menyajikan perubahan sebagai keputusan perubahan yang
rasional. 

• Mereka membuat perubahan pribadi sebagai penghargaan kepada
orang-orang, kapan saja bila memungkinkan. 

• Mereka membagi informasi sebanyak mungkin untuk hasil yang
memungkinkan. 

• Mereka memperlihatkan bahwa perubahan berhubungan dengan
“bisnis”. 

• Mereka punya suatu sejarah perubahan yang berhasil dibelakang
mereka. 

Yang mana dari karakter diatas yang sudah kita miliki dan yang mana  akan kita 
kembangkan? 

Karyawan harus menyesuaikan keterampilan sesuai tuntutan di tempat kerja baru. 
Jika kita menghadapi inovasi perubahan, apakah dengan memilih atau tidak, ada 
sesuatu yang dapat dilakukan untuk menolong membuatnya sebagai pengalaman 
positif dan akan mendapat keuntungan dari itu. 

Mengikuti kata-kata bahwa manajemen yang berhasil melibatkan pengembangan 
inisiatif untuk berinovasi, maka tidak inovatif akan menjadi karakter karyawan. 
Mereka kemudian akan terus menerus mengawasi peningkatan yang inovatif  dan  
ke permasalahan. 

Merasa lebih yakin dengan inovasi dan perubahan, kita boleh mulai dengan 
membuat perubahan jangka pendek, atau perubahan yang dapat dengan mudah 
diganti. Kemudian , ketika kita menjadi lebih percaya diri terhadap kemampuan diri 
untuk melakukan penyesuaian, kita dapat bergerak ke perubahan jangka panjang 
yang lebih besar. 

 

Sekarang kerjakan tugas QU-2-2 AS 7/7 studi 
kasus “mengelola perubahan” yang akan kita 
temui diakhir pelajaran ini. Ingat untuk mengikuti 
petunjuk berkaitan dengan jurnal pembelajaran dan 
bukt porto-folio 
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5 Daftar Tugas 

Ref. N.  Judul Tugas Perkiraan 
Waktu Belajar 

QU 2-2. AS 1/5 TUGAS KELOMPOK ‘ MENGAMBIL INISIATIF 
UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN” 

1  JAM 

QU 2-2. AS 2/5 TUGAS INDIVIDU  “MENGUBAH TUJUAN SAYA 
MENJADI KENYATAAN” 

1  JAM 

QU 2-2. AS 3/5 TUGAS KELOMPOK  “PROSES KREATIF” 

 

2 JAM 

QU 2-2. AS 4/5 STUDI KASUS “  MENGATASI PERUBAHAN” 1 JAM 

QU 2-2. AS 5/5 BERKUNJUNG KELAPANGAN “ MEMENAJ 
PERUBAHAN” 

2 JAM 

Teori 5  jam.   Pratek 7 jam. 
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QU-2-AS.1/5 TUGAS KELOMPOK  “ MENGAMBIL 
INISIATIF UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN KITA” 
PERKIRAAN WAKTU BELAJAR:  1 JAM 
 
 

 

Tujuan pembelajaran:  mengindentifikasi kebutuhan yang 
dapat dipenuhi dengan bekerja. 
 
Kelas dibagi dalam kelompok-kelompok terdiri dari 5 – 6 
siswa. 
Setiap kelompok memperhatikan duabelas kebutuhan 
pada daftar berikut dan memberi saran bagaimana orang-
orang dapat memenuhi kebutuhan ini dengan bekerja. 

• Keamanana finansial 
• Pengakuan dan persetujuan 
• Penguasaan dan pencapaian 
• Dominasi 
• Status 
• Mengekspresikan diri  
• Persahabatan 
• Hormat sesuai etika moral 
• Bergantung/tidak mandiri 
• Mandiri 
• Kreatif dan siap mengahadapi tantangan 
• Kesejahteraan sosial 

Dapatkahkita menambah kebutuhan lainnya terhadap 
daftar ini? 

Secara individu,beri tanda pada tiga kebutuhan yang kita 
anggap paling penting untuk saudara; beri nilai terhadap 
pilihan-pilihan tersebut dalam kelompok. 

Dalam penampilan motivasi, apa yang muncul dahulu, 
ekonomi, sosial atau motivasi psikologis? 

Diskusikan. 

Setiap kelompok membuat suatu presentasi di kelas pada 
hasil diskusi kelompok. 
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QU-2-AS.2/5   TUGAS INDIVIDU  “ 
MENGUBAH TUJUAN SAYA KEDALAM 
REALITA” 
PERKIRAAN WAKTU BELAJAR:  1  JAM 

 

Tujuan Pembelajaran: mengambil suatu pendekatan proaktif untuk 
mengubah tujuan menjadi kenyataan. 
Secara individu setiap siswa akan: 
 

• Memikirkan tentang rencana kehidupan: ialah apa yang suka 
kita lakukan ketika kita masuk di dunia kerja? (sebagai contoh 
menjadi seorang entrepeneuur atau seorang yang kerja 
mandiri, bekerja sendiri atau dalam suatu kelompok, dengan 
interaksi social yang kuat atau dengan perlatatan dan mesin, 
berpergian atau tidak, dengan tanggung jawab yang besar 
atau pekerjaan yang terencana dengan baik, berdagang atau 
berproduksi, dalam sector mana, dsbnya) 

• Apa minat dan kekuatan saudra? 
• Bagaimana kita mencapai tujuan-tujuan ini? 
• Kesempatan apa yang bisa kita lihat disekitar kita atau 

dimanapun? 
• Bantuan semacam apa yang dapat kita peroleh dari lingkungan 

sekolah, keluarga, komunitas?); 
• Apakah ada ancaman? Apa faktor eksternal yang mungkin 

mengurangi kesempatan saudara? (Sebagai contoh, dalam 
kasus ini ada suatu ancaman timbul  mungkin karena kita 
salah memilih karir yang sudah ada dipasar dan banyak siswa 
yang mengikuti arah yang sama tetapi tidak dapat menemukan 
suatu pekerjaan karena sudah terlalu banyak saingan). 

• Apa langkah-langkah yang akan sauudara ambil untuk 
mengubah tujuan menjadi kenyataan. 

• Siapkan suatu rencana kegiatan yang sudah direncanakan 
apakah yang akan kita lakukan untuk membuat mimpi kita 
menjadi kenyataan. 

 
Presentasikan dan diskusikan rencana tindakan dengan pengajar 
saudara. 
 



PENGEMBANGAN KOMITMEN PADA MUTU  BAHAN UNTUK MAHASISWA – SEMESTER 2 

UNIT PELAJARAN QU-2.2 INISIATIF DAN INOVASI – A. GUASTAVI/SARA cOLONNA24 / 29 

Edisi : A / Revisi : 2 14/11/2007 

 

 
QU-2-AS.3/5 TUGAS KELOMPOK “PROSES KREATIF” 
PERKIRAAN WAKTU BELAJAR:  2  JAM 

 

Tujuan pembelajaran:  menganalisa perbedaan elemen-elemen yang 
masuk dalam arena proses kreatif dengan maksud untuk 
menerapkannya kedalam kehidupan yang nyata. 
 
 
Kerja kelompok akan didahului dengan kegiatan praktek:  
“Mengorganisasi suatu peristiwa yang kreatif” 
 
Tentukan waktu untuk suatu pameran di ruang kelas. Dengan agenda 
tersebut (1 atau maksimum  2 minggu)  setiap siswa bekerja sendiri, 
dan akan menghasilkan sesuatu yang dapat mengekspresikan 
kreatifitasnya: suatu sajak, objek seni, peralatan mekanik, sesuatu 
yang ada di fashion atau memasak, atau bahkan suatu lagu. 
Organisasikan pameran ini. Mungkin kita akan memberi suatu hadiah 
kepada contoh kreatifitas yang paling baik. 
 
Kelas dibagi dalam kelompok-kelompok terdiri dari 5 – 6 siswa. 
 
Tiap kelompok mendiskusikan sebagai berikut ini: 
 

• Pikirkan tentang cara bagaimana kita mengorganisasikan 
sendiri:  apa langkah-langkah utama yang akan diambil supaya 
kreatif? Silahkan menguraikannya. 

• Apa sumber inspirasi saudara? Bagaimana kita 
mengorganisasinya sendiri? 

• Adakah otonomi dalam menghasilkan output atau kita harus 
diberitahu bagaimana melakukannya? 

• Peralatan atau sumber-sumber apa saja yang kita gunakan? 
• Bagaimana kita menganalisa masalah? 
• Bagaimana kita menterjemahkan konsep-konsep kedalam 

suatu realita? 
• Bagaimana kita menggambarkan dan menilai apa yang sudah 

kita hasilkan? 
 
Setiap kelompok akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 
dengan anggota kelompok dan kepada pengajar saudara. 
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QU-2 -AS.4/5 STUDI KASUS “INOVASI DAN 
PERUBAHAN” 
PERKIRAAN WAKTU BELAJAR:  1 JAM” 

 

Tujuan pembelajaran:  menganalisa implikasi-implikasi dalam 
mengatasinya denga inovasi dan perubahan. 
 
Kelas dibagi dalam kelompok-kelompok terdiri dari 5 – 6 orang 
siswa. Setiap kelompok akan membaca studi kasus berikut dan 
menjawab pertanyaan-pertanyan yang sudah disediakan berikut ini. 
 
Dino berumur 50 tahun dan bekerja di suatu perusahaan manufaktur 
yang besar selama 32 tahun. Ia telah mulai bekerja untuk suatu 
perusahaan diluar sekolah. Ia telah bekerja dalam banyak kapasitas 
dilapangan selama 12 tahun sebelum bekerja di kantor. Ia sudah 
membuat schedule produksi untuk selama 7 tahun yang lalu. Dino 
mengetahui setiap aspek perencanaan dan sudah melihat banyak 
perubahan bertahun-tahun lamanya dilapangan.  
 
Dino selalu bersama-sama dengan pekerja dari semua posisi yang 
sudah dia pegang dalam perusahaan. Enam bulan yang lalu, Plant 
Manager perusahaan, yang sudah berada disana sejak DINO mulai 
bejerja di perusahaan, dipindahkan ke Plant yang berbeda-beda. 
Manager yang baru, Andy 15 tahun lebih muda dari Dino. Ia bekerja 
dilapangan dengan banyak ide-ide baru untuk meningkatkan 
produktivitas di lapangan. 
 
Manager baru, Andy, memberitahu Dino mengenai program baru 
yang akan ditambahkan pada Komputer  dan Paint  departement 
yang akan mengatur schedule untuk dia. Dino sangat kecewa 
dengan Andy, Dia rasa program komputer baru tidak dapat 
melakukan pekerjaannya sebaik yang dia lakukan. Ia juga 
mengetahui bahwa kepegawaian  telah memberi informasi yang 
salah. Kesalahan apapun yang tidak dia tangkap dengan baik akan 
berdampak secara drastic terhadap produksi di Departeman paint. 
 
Dino mengetahui bahwa manager baru manapun akan mempunyai 
ide-ide baru untuk menginovasi di lapangan, tetapi dia tidak merasa 
bahwa suatu program baru untuk pekerjaannya sebagai suatu ide 
yang baik. 
 
Pertanyaan untuk diskusi: 

• Apakah Dino takut kehilangan pekerjaannya karena inovasi 
komputer? 

• Bagaimana Dino dapat diyakinkan dengan diberikannya 
informasi kedalam program komputer adalah akurat? 

• Haruskah Dino mendiskusikan yang dia rasakan dengan manajer 
yang baru? 

• Apakah Dino menentang perubahan  karena hal itu 
mempengaruhinya secara pribadi? 
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• Bagaimana mungkin Dino mendapatkan manfaat dari 
perubahan? 

• Tidak apa-apa bukan seseorang yang lebih muda menjadi atasan 
saudara? 

Pilih ketua kelompok untuk kelompok kita dan presentasikan hasil 
diskusi dari kelompok diskusi kepada pengajar kita dan anggota 
kelompok lainnya. 
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QU-2-AS.5/5    BERKUNJUNG KELAPANGAN  “ 
MENGELOLA PERUBAHAN” 
PERKIRAAN WAKTU BELAJAR:  2  JAM 

Tujuan pembelajaran:  menganalisa proses perubahan yang timbul pada 
lingkungan sekitar saudara. 

Kelas dibagi dalam kelompok-kelompok yang terdiri dari 5 – 6 orang siswa 

Tiap kelompok akan: 

Mengindentifikasi suatu situasi yang mana beberapa jenis perubahan sudah 
diperkenalkan di sekolah (sebagai contoh, suatusistem manajemen yang 
berkualitas atau suatu program pemenuhan keselamatan); 

Carilah melalui suatu interview dengan stakeholder  sekolah ada ditingkat apa 
(biasanya seseorang melakukan langkah-langkah berikut 
(pengingkaran/menolak  , ketahanan, eksplorasi, komitmen). 

 
Menginterview staf disekolah kita dengan pertanyaan-pertanyaan  berikut: 

• Siapa yang dipengaruhi dengan perubahan? 
• Siapa yang akan mengambil keuntungan dari ini? 
• Siapa yang menderita karena ini? 
• Apakah perubahan diperlukan  atau tidak? 
• Apakah perubahan berhasil atau tidak? 
• Apakah perubahan ditentang? Jika ya, bagaimana dan mengapa? 

 
Tulis suatu laporan untuk dipresentasikan kepada pengajar kita ketika kita 
kembali ke sekolah minggu depan. 
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