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Peran Vital Kepala Sekolah 

 

Keberhasilan sekolah banyak ditentukan oleh kapasitas kepala sekolahnya di samping 

adanya guru-guru yang kompeten di sekolah itu (Danim, 2004:145). Kepemimpinan 

kepala sekolah yang efektif diterima secara luas sebagai komponen kunci untuk 

terwujudnya pembenahan mutu sekolah. Mutu kepala sekolah berdampak terhadap 

motivasi jajarannya dan mutu pembelajaran di kelas (Hartle & Thomas, 2003).  

 

Kepala sekolah harus mampu menciptakan lingkungan yang dicirikan antara lain 

memungkinkan kerja sama guru-guru untuk dapat mengembangkan profesionalitas 

mereka; memberikan penghargaan dan pengakuan atas capaian guru-guru yang 

berdampak kepada perubahan mutu sekolah yang lebih baik dari waktu ke waktu; 

membantu guru-guru khususnya menghadapi berbagai perubahan secara 

berkesinambungan; mengubah pola pikir untuk selalu mau belajar agar tidak tertinggal 

dari kemajuan ilmu dan teknologi; dan mengembangkan kemampuan kepemimpinan 

yang mungkin melekat pada masing-masing guru (Ash & Persall, 1999). 

 

Cheng (2001a; 2002a) mengingatkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah harus 

mampu merespon berbagai bentuk reformasi yang terjadi, antara lain meliputi 

tranformasi global yang cepat, kompetisi internasional dan tantangan pengembangan di 

tingkat lokal. Menurut Cheng, reformasi pendidikan di dunia mengalami tiga macam 

gelombang (three waves) sejak sekitar tahun 1970-an. Ketiga gelombang tersebut pada 

dasarnya muncul akibat adanya pradigma dan teori yang beragam terkait efektivitas 

pendidikan yang berimplikasi perlunya sejumlah strategi dan pendekatan baru untuk 

mengubah sekolah dan pendidikan.  

 

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sekolah-sekolah umumnya masih belum 

dikelola secara efektif untuk mendukung dan memberdayakan proses pembelajaran. 

Berbagai struktur administrasi yang muncul di sekolah cenderung bersifat hirarkis 

secara konfigurasi, disamping sistem nilai yang berlaku dan berbagai pelatihan 

profesional yang diselenggarakan pada tingkat sekolah seringkali mengalami konflik 

dengan perubahan sistemik yang ada. 

 

Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional, terdapat tujuh peran utama kepala 

sekolah yaitu, sebagai: (1) edukator); (2) manajer; (3) administrator; (4) supervisor 

(penyelia); (5) leader (pemimpin); (6) pencipta iklim kerja; dan (7) wirausahawan 

(http://sdntunaskarya.blogspot.com, 2012).  

 

http://sdntunaskarya.blogspot.com/
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Kepala Sekolah sebagai Edukator (Pendidik); yaitu dalam konteks proses 

pembelajaran, kepala sekolah menunjukkan komitmen tinggi dan fokus terhadap 

pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar yang merupakan inti dari 

proses pendidikan. Hal yang dilakukan kepala sekolah selalu memperhatikan tingkat 

kompetensi yang dimiliki gurunya, serta sekaligus berusaha memfasilitasi dan 

mendorong agar para guru dapat secara terus menerus meningkatkan kompetensinya, 

dalam rangka pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien. 

 

Kepala Sekolah sebagai Manajer; yaitu dalam konteks mengelola tenaga 

kependidikan, kepala sekolah melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan 

pengembangan profesi para guru. Dalam hal ini, kepala sekolah memfasilitasi dan 

memberikan kesempatan yang luas kepada para guru untuk dapat melaksanakan 

kegiatan pengembangan profesi melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, 

baik yang dilaksanakan di sekolah, –seperti: musyawarah guru mata pelajaran tingkat 

sekolah, in-house training, diskusi profesional dan sebagainya–, atau melalui kegiatan 

pendidikan dan pelatihan di luar sekolah, seperti: kesempatan melanjutkan pendidikan 

atau mengikuti berbagai kegiatan pelatihan yang diselenggarakan pihak lain. 

 

Kepala Sekolah sebagai Administrator; yaitu dalam konteks manajemen sekolah, 

kepala harus mendayagunakan dan memberdayakan sumber daya yang ada secara 

efisien dan efektif untuk mencapai visi dan misi sekolah.  Kepala sekolah bertanggung 

jawab atas jalannya lembaga sekolah dan kegiatannya karena kepala sekolah berada di 

garda terdepan. Pada intinya, terdapat tujuh kegiatan pokok yang harus diemban 

kepala sekolah yakni merencanakan, mengorganisasi, mengadakan staf, 

mengarahkan/orientasi sasaran, mengkoordinasi, memantau serta menilai/evaluasi. 

 

Kepala Sekolah sebagai Supervisor; yaitu untuk meningkatkan pengawasan dan 

pengendalian terhadap guru-guru dan personel lain untuk meningkatkan kinerja 

mereka. Secara berkala kepala sekolah perlu melaksanakan kegiatan supervisi, dapat 

melalui kegiatan kunjungan kelas untuk mengamati proses pembelajaran secara 

langsung, terutama dalam pemilihan dan penggunaan metode, media yang digunakan 

dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Melalui hasil supervisi, dapat 

diketahui kelemahan sekaligus keunggulan guru dalam melaksanakan pembelajaran, 

tingkat penguasaan kompetensi guru, yang selanjutnya diupayakan solusi, pembinaan 

dan tindak lanjut tertentu sehingga guru dapat memperbaiki kekurangan yang ada 

sekaligus mempertahankan keunggulannya dalam melaksanakan pembelajaran.  

 

Kepala Sekolah Sebagai Leader (Pemimpin); Salah satu sumber daya manusia yang 

memiliki peran dominan dalam pengelolaan pendidikan di sekolah adalah kepala 

sekolah. Kepala sekolah memiliki tanggung jawab melakukan perbaikan dan 
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peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran, dilandasi oleh anggapan bahwa tujuan 

utama penyelenggaraan pendidikan melalui sekolah adalah tercapainya lingkungan 

yang kondusif, sehingga proses belajar mengajar dapat tercapai secara efektif. Peran 

kepala sekolah terletak pada kesanggupannya mempengaruhi lingkungan sekolah 

melalui penerapan proses kepemimpinan yang dinamis.  

 

Kepala sekolah sebagai pencipta iklim kerja; Budaya dan iklim kerja yang kondusif 

akan memungkinkan setiap guru lebih termotivasi untuk menunjukkan kinerjanya 

secara unggul, yang disertai usaha untuk meningkatkan kompetensinya. Dalam upaya 

menciptakan budaya dan iklim kerja yang kondusif, kepala sekolah hendaknya 

memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) para guru akan bekerja lebih giat 

apabila kegiatan yang dilakukannya menarik dan menyenangkan, (2) tujuan kegiatan 

disusun dengan dengan jelas dan diinformasikan kepada para guru sehingga mereka 

mengetahui tujuan dia bekerja, para guru juga dapat dilibatkan dalam penyusunan 

tujuan tersebut, (3) para guru harus selalu diberitahu setiap pekerjaannya, (4) 

pemberian hadiah lebih baik daripada hukuman, namun sewaktu-waktu hukuman juga 

diperlukan, (5) memenuhi kebutuhan sosio-psiko-fisik guru, sehingga memperoleh 

kepuasan (Mulyasa, 2004). 

 

Kepala Sekolah sebagai Wirausahawan; Dalam menerapkan prinsip-prinsip 

kewirausahaan dihubungkan dengan peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah 

seyogyanya dapat menciptakan pembaharuan, keunggulan komparatif, serta 

memanfaatkan berbagai peluang. Kepala sekolah haraus berani melakukan perubahan-

perubahan yang inovatif di sekolahnya, termasuk perubahan dalam hal-hal yang 

berhubungan dengan proses pembelajaran siswa beserta kompetensi gurunya.  

 

Penelitian Kinerja Kepala Sekolah 

 

Tugas dan kinerja kepala sekolah dalam konteks manajemen berbasis sekolah pada 

era otonomi telah diteliti oleh berbagai pihak. Penelitian di Kabupaten Banjarnegara 

menunjukkan bahwa kepala sekolah dasar telah menjalankan tugas dan peranannya 

dengan baik, capaian kinerja ketujuh peranan kepala sekolah bervariasi antara 75% - 

90%. Keefektifan kepala sekolah sebagai edukator sebanyak 75,9%, sebagai manajer 

85,2%, sebagai administrator 78,1%, sebagai supervisor 78%, sebagai leader 88,6%, 

sebagai inovator 90%, serta sebagai motivator 84,9%. Dari hasil tersebut disimpulkan 

bahwa kepala sekolah paling efektif dalam melaksanakan perannya sebagai leader, 

dan paling tidak efektif sebagai edukator. 
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Hasil penelitian Kwalik (2008) dengan lokus kabupaten Keerom Provinsi Papua, 

menemukan bahwa kepala sekolah dalam melaksanakan peranannya masih kurang 

efektif. Persentase peran Kepala Sekolah SD di kabupaten Keerom Provinsi Papua, 

yaitu sebagai pendidik 50,94%, sebagai manajer 53%, sebagai administrator 54,25%, 

sebagai supervisor 50%, sebagai leader 44,81%, sebagai inovator 34,91%. Hal ini 

menunjukan bahwa peran kepala sekolah paling banyak dilakukan adalah sebagai 

administrator, dan paling tidak efektif adalah sebagai inovator. Dalam penelitian ini juga 

menemukan hasil bahwa kelompok kerja guru (KKG) dan kelompok kerja kepala 

sekolah (KKKS) masih jarang dilakukan, serta program pembinaan dan pengembangan 

karir kepala sekolah dan guru masih sebatas wacana.  

 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Suranto (2005) di Kabupaten Bantul terhadap 

kinerja kepala Sekolah Menengah Pertama (SM) Negeri mengungkapkan bahwa kinerja 

kepala sekolah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut meliputi motivasi 

(66,8%), integritas kepribadian (78,84%), kemampuan manajerial (71,46%), serta 

lingkungan kerja (78,15%).  

 

Graham Dawson, konsultan Kualitas Pendidikan Kemitraan AusAID dalam Temu Ilmiah 

Nasional Guru yang dilangsungkan di kampus Universitas Terbuka, Pondok Cabe, 

Tangerang Selatan pada tanggal 23 November 2013 berpendapat bahwa “kompetensi 

kepala sekolah masih rendah, terutama dalam penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk pembelajaran padahal kualitas kepemimpinan kepala sekolah 

berpengaruh terhadap kualitas proses pembelajaran.” (Harian Kompas, 25 November 

2011). Pendapat tersebut didasarkan atas penelitian mengenai pentingnya 

kepemimpinan di sekolah yang dilakukan oleh AusAID dari Desember 2011 hingga 

Februari 2013 di 55 kabupaten/kota di Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, 

Sulawesi, serta Papua dan Maluku. Adapun responden meliputi 5000 kepala sekolah, 

1000 pengawas sekolah, 4000 guru, dan 102 unsur pimpinan dinas pendidikan dan 

kantor kementerian agama.  

 

Keith & Girling (1991) mengutip laporan Coleman Report menyebutkan bahwa dalam 

penelitian efektifitas sekolah 32% prestasi siswa dipengaruhi kualitas manajemen 

sekolah. Ini berarti bahwa kinerja kepala sekolah dalam manajemen pendidikan akan 

berdampak pada prestasi siswa yang terlibat di dalam sekolah tersebut.  
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Kepala Sekolah yang Kompeten  

 

Kepala sekolah dengan kompetensi tinggi mutlak dibutuhkan untuk membangun 

sekolah berkualitas dan sekolah efektif. Hal ini merupakan konsekuensi dari kepala 

sekolah yang memegang otoritas atau kewenangan dalam pelaksanaan pendidikan di 

sekolah. Kepala sekolah perlu memahami proses pendidikan di sekolah serta 

menjalankan tugasnya dengan baik sehingga proses penyelenggaraan pendidikan di 

sekolah dapat berjalan sesuai dan sejalan dengan upaya-upaya pencapaian tujuan 

pendidikan secara efektif dan efisien. 

 

Maju mundurnya suatu sekolah tidak terlepas dari peran Kepala Sekolah dengan 

mempertimbangkan suatu asumsi bahwa “Kepala Sekolah berperan sebagai kekuatan 

sentral yang menjadi kekuatan penggerak kehidupan sekolah”. Terwujudnya sekolah 

efektif mempersyaratkan kehadiran kepala Sekolah yang tidak hanya sebagai figur 

personifikasi sekolah, tetapi juga memahami tentang tujuan pendidikan, mempunyai visi 

masa depan serta mampu mengaktualisasikan seluruh potensi yang ada menjadi suatu 

kekuatan yang bersinergi dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. 

 

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2007 

(Departemen Pendidikan Nasional, 2007) tentang Standar Kepala Sekolah, terdapat 

beberapa persyaratan kompetensi yang harus dipenuhi bagi seseorang untuk dapat 

menjadi kepala sekolah professional. Kompetensi dimaksud mencakup: (1) kompeten 

dalam menyusun perencanaan pengembangan sekolah secara sistemik; (2) kompeten 

dalam mengkoordinasikan semua komponen sistem sehingga secara terpadu dapat 

membentuk sekolah sebagai organisasi pembelajar yang efektif; (3) kompeten dalam 

mengerahkan seluruh personil sekolah sehingga mereka secara tulus bekerja keras 

demi pencapaian tujuan institusional sekolah, (4) kompeten dalam pembinaan 

kemampuan profesional guru sehingga mereka semakin terampil dalam mengelola 

proses pembelajaran; dan (5) kompeten dalam melakukan monitoring dan evaluasi 

sehingga tidak satu komponen sistem sekolah pun tidak berfungsi secara optimal, 

sebab begitu ada satu saja diantara seluruh komponen sistem sekolah yang tidak 

berfungsi secara optimal akan mengganggu pelaksanaan fungsi komponen-komponen 

lainnya. Kompleksitas sekolah sebagai satuan sistem pendidikan menuntut adanya 

seorang kepala sekolah yang memiliki kompetensi kepribadian, manajerial, 

kewirausahaan, sipervisi dan sosial.  
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Regulasi terkait Kepala Sekolah 

 

Sejumlah peraturan perundang-undangan secara hirarkis telah disusun terkait dengan 

kepala sekolah. Penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut dengan merujuk 

dari peraturan tertinggi hingga peraturan dalam tingkat operasional. Beberapa aturan 

yang telah ada mencakup antara lain: 

 

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar 

Kepala Sekolah (Departemen Pendidikan Nasional, 2007). Dalam Pasal 1 Ayat (1) 

menyebutkan bahwa untuk diangkat sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, seseorang 

wajib memenuhi standar sekolah/madrasah yang berlaku nasional. Selain kualifikasi 

kepala sekolah, dalam lampiran peraturan ini juga dinyatakan kompetensi kepala 

sekolah yang meliputi 5 (lima) dimensi kompetensi yaitu kompetensi kepribadian, 

manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. 

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformai Birokrasi 

Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya 

(Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 

2009). Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala 

Sekolah.  

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan 

Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah (Kementerian Pendidikan Nasional, 2010). 

Dalam Peraturan ini diatur tentang (a) Syarat-syarat guru yang diberi tugas 

tambahan sebagai kepala sekolah/madarasah; (b) Penyiapan Calon Kepala 

Sekolah; (c) Proses Pengangkatan Kepala Sekolah/Madrasah; (d) Masa Tugas 

Kepala Sekolah; (e) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Kepala Sekolah;  (f) 

Penilaian Kinerja Kepala Sekolah; (g) Mutasi dan Pemberhentian Tugas Guru 

Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;  

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar 

Kepala Sekolah/Madrasah. Aturan ini ditetapkan dengan alasan bahwa Pemerintah 

memandang perlu adanya standar penentuan kualifikasi seseorang untuk dapat 

diangkat sebagai kepala sekolah atau madrasah. Peraturan ini mengatur 

persyaratan umum dan khusus. 

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan 

Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah. Peraturan ini mengatur beberapa hal di 

antaranya syarat sebagai kepala sekolah/madrasah, proses pengangkatan, masa 

tugas dan penilaian kinerja.   
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Perubahan Paradigma Kepala Sekolah  

 

Perubahan Tanggung Jawab 

 

Dalam buku “The School Principal as Leader: Guding Schools to Better  Teaching and 

Learning” (The Wallace Foundation, 2012), diulas hasil survei tahun 2010 yang 

mengungkapkan bahwa administrator pada tingkat sekolah dan kebupaten (district), 

pemegang kebijakan dan lainnya menyadari bahwa kepemimpinan kepala sekolah 

menjadi faktor yang sangat potensial untuk mempengaruhi keberhasilan 

penyelenggaraan pembelajaran di sekolah-sekolah.  Fakta ini didukung inisiatif yang 

telah diambil oleh berbagai lembaga termasuk the Wallace Foundation yang sejak 

tahun 2000 mendukung berbagai studi tentang kepala sekolah dan juga telah 

mempublikasikan lebih dari 70 laporan. Berbagai studi tersebut memunculkan 

kesadaran bahwa kepemimpinan sekolah merupakan hal yang sangat kompleks dan 

memerlukan adanya terobosan-terobosan baru.  

 

Salah satu hasil studi yang dikutip dalam buku “The School Principal as Leader: Guding 

Schools to Better  Teaching and Learning”, yaitu penelitian di Universitas Minnesota, 

Amerika Serikat dan Universitas Toronto, Kanada (Seashore Louis, Leithwood, 

Wahlstrom & Anderson, 2010). Penelitian ini melihat hubungan secara empiris antara 

kepemimpinan sekolah dan perubahan capaian belajar peserta didik di sekolah. Studi 

menemukan bahwa kepemimpinan kepala sekolah merupakan variabel penting kedua 

yang mempengaruhi keberhasilan peserta didik. Salah satu pertanyaan penelitian yang 

diajukan dalam studi itu adalah “mengapa kepemimpinan menjadi faktor krusial?”. 

Jawaban responden adalah bahwa pemimpin termasuk kepala sekolah memiliki potensi 

yang sangat besar untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan dan dapat 

mengangkat kapasitas yang tersembunyi dari berbagai individu dalam organisasi.  

 

Studi lain yang dilakukan Portin, Schneider, DeArmond & Gundlach (2003: 25-26) dari 

Universitas Washington menjelaskan bahwa kepala sekolah dalam menjalankan 

tugasnya harus mendelegasikan kepada personel yang ada di sekolah seperti halnya 

musik orkestra yang masing-masing bertanggungjawab untuk memainkan alat musik 

tertentu atau tugas dan fungsi tertentu. Keberhasilan kepala sekolah adalah 

keterampilan untuk membantu kelompok memiliki persepsi dan tujuan yang sama untuk 

mencapai target yang telah ditetapkan. Walaupun dalam suatu konteks sekolah 

terdapat sejumlah pola kepemimpinan yang muncul karena adanya posisi yang berbeda 

seperti halnya antara kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pemimpin formal dan 
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informal di antara guru, dan orangtua, maka kepala sekolah tetap menjadi figur utama 

sebagai pemimpin yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan. 

 

Secara tradisional, kepala sekolah dianggap sebagai manajer pada tingkat menengah. 

Dengan terjadinya perubahan cepat yang menyangkut standar-standar pendidikan 

berbasis reformasi dan akuntabilitas, lahir konsep yang berbeda tentang kepala sekolah 

yang mendekati model seperti diuraikan Collins (2001) dalam bukunya Good to Great: 

Why Some Companies Make the Leap...And Others Don't, yang menyarankan bahwa 

pemimpin termasuk kepala sekolah harus fokus kepada apa yang dianggap esensial, 

apa yang perlu dilakukan dan bagaimana agar dapat melakukan dengan tepat dan 

benar. Kepala sekolah tidak bisa lagi bekerja semata-mata hanya patuh kepada 

permintaan pemangku kepentingan di lingkup sekolah, melaksanakan regulasi dan 

menghindari kesalahan-kesalahan. Paradigma ini memberikan implikasi bahwa kepala 

sekolah harus menjadi pemimpin dalam konteks pembelajaran yang dalam 

melaksanakan tugasnya mampu membentuk suatu tim kerja yang melaksanakan 

berbagai aktivitas secara efektif.  Studi yang dilakukan the Wallace Foundation sejak 

tahun 2000 mengusulkan lima tanggung jawab kunci bagi kepala sekolah, yaitu:  

 

1. Shaping a vision of academic success for all students, one based on high 

standards. 

2. Creating a climate hospitable to education in order that safety, a 

cooperative spirit and other foundations of fruitful interaction prevail. 

3. Cultivating leadership in others so that teachers and other adults assume 

their part in realizing the school vision. 

4. Improving instruction to enable teachers to teach at their best and 

students to learn at their utmost. 

5. Managing people, data and processes to foster school improvement. 

 

Artinya, kepala sekolah harus memiliki visi tentang keberhasilan akademik bagi peserta 

didik dengan standar yang tinggi; menciptakan lingkungan yang nyaman agar 

memungkinkan adanya semangat kerja sama dan keamanan untuk saling berinteraksi; 

menumbuhkan lingkungan kepemimpinan yang mengajak guru-guru dan pemangku 

kepentingan merasa sebagai bagian untuk mewujudkan visi sekolah; membenahi 

secara berkelanjutan berbagai proses pembelajaran yang memungkinkan guru-guru 

mengajar dengan sangat baik dan peserta didik belajar optimal; dan mengelola orang, 

data dan proses terkait untuk mempercepat peningkatan mutu sekolah. Kelima 

tanggungjawab kepala sekolah tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri melainkan 

merupakan interaksi yang dinamis dan mengikat.  
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Menetapkan visi untuk kesuksesan akademik bagi seluruh peserta didik (shaping 

a vision of academic success for all students) 

 

Kepala sekolah efektif harus mampu menentukan visi sekolahnya dengan komitmen 

terhadap standar yang tinggi dan kesuksesan dari seluruh peserta didik. Berbagai data 

empiris yang ada khususnya dari the Wallace Foundation menunjukkan bahwa kepala 

sekolah di Amerika Serikat dalam waktu lima tahun lalu, cenderung mengabaikan 

pencapaian akademik peserta didik sebagai agenda utama kepala sekolah. Kepala 

sekolah lebih mementingkan peran sebagai pengelola sekolah yang fokus kepada 

masalah-masalah administratif. Argumentasi memasukkan indikator pencapaian 

akademik peserta didik dalam paradigma tanggungjawab kepala sekolah di Amerika 

Serikat didasarkan kenyataan bahwa kelalaian terhadap keberhasilan akademik 

menyebabkan tingginya angka persentase lulusan sekolah yang menjadi pengangguran 

terselubung, ketidakmampuan lulusan untuk bersaing dalam kesempatan kerja yang 

ada, dan ketidakmampuan lulusan mencapai standar kelulusan yang telah ditetapkan. 

 

Dalam menetapkan standar capaian peserta didik, harus mempertimbangkan 

pandangan dari berbagai guru maupun pemangku kepentingan, dan difokuskan pada 

peningkatan capaian peserta didik secara progresif (Knapp, Copland, Honig, Plecki, & 

Portin, 2010). Mengembangkan visi terkait standar dan kesuksesan belajar bagi peserta 

didik adalah elemen yang esensial bagi kepemimpinan sekolah khususnya kepala 

sekolah (Portin, Knapp, Dareff, Feldman, Russell, Samuelson & Yeh, 2009).  

 

Menciptakan lingkungan yang nyaman untuk pendidikan (Creating a climate 

hospitable to education) 

 

Kepala sekolah efektif menjamin bahwa sekolah yang dipimpinnya memungkinkan 

orang dewasa dan peserta didik untuk saling bertukar informasi dan pembelajaran 

sebagai kegiatan sehari-hari. Peneliti-peneliti dari Universitas Vanderbilt 

berargumentasi bahwa kepala sekolah harus menciptakan lingkungan sekolah yang 

sehat atau “a healthy school environment”. 

 

Karakteristik sekolah ini adanya keamanan dan keteraturan dan juga kualitas yang 

intangibel seperti sikap mendukung dan tanggap (“supportive, responsive” attitude) 

terhadap peserta didik dan adanya kepedulian dan sensitivitas dari guru-guru di sekolah 

tersebut bahwa mereka adalah bagian masyarakat profesional yang fokus pada proses 

pembelajaran yang bermutu (Goldring, Porter, Murphy, Elliott & Cravens, 2007).  

 

Untuk dapat menghasilkan lingkungan sekolah sehat tersebut maka kepala sekolah 

harus mengatasi sejumlah kendala dalam lingkungan sekolah dengan cara menghindari 
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perasaan guru yang merasa terisolasi atau tidak diapresiasi, membuka ruang dialog 

bagi guru-guru, memberikan kesempatan bagi guru untuk mengungkapkan ide dan 

gagasan, dan mengajak guru-guru untuk bersikap peduli dan aktif dalam berbagai 

rencana dan program sekolah. Menggunakan istilah sederhana yaitu kepala sekolah 

harus mempunyai respek terhadap setiap anggota dalam komunitas sekolah dengan 

ciri-ciri antara lain, yaitu tidak menyalahkan, terbuka, orientasi pada solusi, lingkungan 

profesional, serta menggerakkan staf dan peserta didik dalam kegiatan-kegiatan yang 

tidak bersifat rutinitas (Goldring, Porter, Murphy, Elliott, & Cravens, 2007). 

 

Menumbuhkan kepemimpinan pada lainnya (cultivating leadership in others) 

 

Pada sekolah-sekolah subyek penelitian Universitas Minnesota and Universitas Toronto 

(Seashore Louis et al, 2010, halaman 81-82), menunjukkan bahwa kepala sekolah yang 

mendapat apresiasi dan penilaian tinggi dari para guru dalam menciptakan iklim 

sekolah dan pengajaran yang kuat di sekolah mereka secara otomatis akan dijadikan 

sebagai contoh bagi kepala-kepala sekolah lainnya. Terdapat fakta bahwa skor ujian 

yang diperoleh siswa akan lebih baik, apabila kepala sekolah memberikan kepercayaan 

kepemimpinan kepada berbagai guru agar bisa lebih kreatif. Penelitian ini menunjukkan 

bahwa kepemimpinan efektif dari kepala sekolah berasosiasi dengan capaian belajar 

yang tinggi bagi siswa-siswa untuk tes pada mata pelajaran matematika dan membaca. 

Analisis dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa kepemimpinan yang bagus 

akan meningkatkan motivasi guru dan lingkungan belajar. Capaian yang tinggi tersebut 

dijelaskan sebagai konsekuensi dari besarnya akses yang diperoleh untuk memperoleh 

pengetahuan dan kebijakan lokal dari berbagai komunitas yang mendukung proses 

pembelajaran di sekolah.  

 

Studi yang dilakukan Universitas Washington menunjukkan bahwa kepala-kepala 

sekolah efektif selalu mendorong guru-guru mereka untuk selalu bekerja sama dan 

melakukan kegiatan-kegiatan yang bervariasi yang mencakup, antara lain, 

pengembangan dan penyesuaian kurikulum, praktek pembelajaran dan penilaian, 

pemecahan masalah dan peran serta dalam bentuk pengamatan berpasangan. 

 

Kepala sekolah cenderung untuk mengganti waktu pertemuan administratif menjadi 

pertemuan dengan guru dalam memanfaatkan waktu belajar sekolah secara tepat 

(Portin, Knapp, Dareff, Feldman, Russell, Samuelson & Yeh, 2009). Pentingnya 

kolaborasi didukung oleh peneliti-peneliti dari Minnesota/Toronto, yang menemukan 

bahwa kepala sekolah memfokuskan pada kekuatan untuk diwujudkannya interaksi dan 

kolaborasi antar guru dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran (Seashore Louis, 

Leithwood, Wahlstrom & Anderson, 2010:82). 

 



11 

 

Secara spesifik, studi ini menyarankan agar kepala sekolah menjalankan peran penting 

dalam pengembangan komunitas profesional (“professional community”). Menurut 

Seashore Louis, Leithwood, Wahlstrom & Anderson (2010:45), komponen yang penting 

adalah harapan belajar bagi siswa yang konsisten dan terukur, dialog yang sering 

antara para guru tentang pedagogik, dan adanya atmosfir yang memungkinkan guru-

guru saling mengunjungi kelas yang diajar untuk melakukan pengamatan dan 

memberikan kritikan yang konstruktif untuk terbangunnya pembelajaran yang bermutu. 

 

Memperbaiki Mutu Pembelajaran (Improving instruction) 

 

Kepala sekolah yang efektif bekerja tanpa kenal lelah untuk melakukan pembenahan di 

sekolahnya dengan fokus pada mutu pembelajaran. Sebagaimana yang ditemukan oleh 

Universitas Washington, kepala sekolah melakukan antara lain, yaitu (a) menetapkan 

target capaian pembelajaran yang tinggi, (b) menghilangkan adanya kesenjangan 

komunikasi dan pemikiran-pemikiran yang menimbulkan konflik antara guru-guru di 

sekolah, dan (c) melakukan interaksi langsung dengan guru-guru dan proses 

pembelajaran di kelas.  

 

Di samping itu, kepala sekolah juga mendukung proses pengembangan keprofesional 

guru secara berkelanjutan dengan menekankan strategi-strategi yang berbasiskan 

penelitian dalam rangka membenahi proses belajar mengajar dengan mengajak guru-

guru berdiskusi baik dalam bentuk tim maupun individu guru.  

 

Kepala sekolah harus memiliki kedekatan dengan permasalahan teknis persekolahan, 

yang selanjutnya dapat mempertimbangkan apa yang harus dilakukan dalam rangka 

meningkatkan mutu pembelajaran (Leithwood, Seashore Louis, Anderson, Wahlstrom, 

2004).  Suatu survey menunjukkan bahwa kepala sekolah setuju secara prinsip tentang 

pentingnya beberapa praktek khusus, termasuk bagaimana mengecek secara berkala 

rekam jejak pengembangan profesional guru-guru di sekolah dan memonitor kinerja 

guru di kelas (Seashore Louis, Leithwood, Wahlstrom, & Anderson, 2010:71). 

 

Suatu studi yang dilakukan di Minnesota-Toronto menunjukkan bahwa kepala sekolah 

yang efektif melakukan, antara lain kunjungan kelas atau berinteraksi dalam waktu-

waktu senggang dengan guru dan siswa, mengajak siswa dan orangtua untuk 

menggunakan waktu di kelas sebagai bentuk komunikasi dua arah, serta mengamati 

dan memberikan komentar terhadap pembelajaran yang berlangsung baik dan yang 

memerlukan perbaikan lebih lanjut.  

 

Di samping itu, kepala sekolah mengubah pola evaluasi yang mulanya bersifat tahunan 

menjadi sebagai suatu siklus yang setiap saat dengan melakukan interaksi informal 
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dengan guru-gurunya. Studi dimaksud juga mengungkapkan bahwa kepala sekolah 

yang efektif akan menggunakan lebih banyak frekuensi kunjungan ke kelas yaitu antara 

20-60 pengamatan per minggu, dimana masing-masing kunjungan dilakukan secara 

singkat, dan kunjungan dilakukan secara spontan.  

 

 

Mengelola Sumberdaya Manusia, Data dan Proses (Managing People, Data and 

Processes) 

 

Menarik untuk mengutip pendapat Portin, Schneider, DeArmond & Gundlach (2003:14), 

yaitu bahwa walaupun sekolah memang relatif merupakan suatu organisasi yang kecil, 

tetapi tantangan yang dihadapi pemimpin sekolah tidak kecil dan tidak juga sederhana. 

 

Terkait dengan sumberdaya manusia, dalam rangka menuntaskan tugas dan 

tanggungjawabnya, pemimpin yang efektif termasuk kepala sekolah memanfaatkan 

dengan sebaik-baiknya berbagai sumber daya yang ada yang sekaligus menunjukkan 

bahwa mereka merupakan manajer atau pengelola yang baik. Kepala sekolah yang 

efektif selalu mendukung dan membimbing guru-gurunya walaupun pada banyak hal 

bahwa guru-guru belum berubah dengan inisiatif yang diambil mereka. Kepala sekolah 

yang efektif juga memberikan teguran bahkan sanksi bagi inidvidu yang tidak mampu 

menunjukkan kapasitas dan kompetensinya (Portin, Knapp, Dareff, Feldman, Russell, 

Samuelson & Yeh, 2009:52).  

 

Terkait dengan data, kepala sekolah yang efektif akan memanfaatkan berbagai sumber 

informasi yang ada baik dalam bentuk data statistik maupun empiris. Berbagai informasi 

tersebut kemudian dianalisis untuk dijadikan sebagai basis berdialog dengan guru dan 

elemen sekolah lainnya dalam rangka mengajukan pertanyaan yang berguna dan 

bahkan menggunakan cerita-cerita keberhasilan di sekolah lain atau di negara-negara 

lain untuk mengusulkan proses ingin tahu secara kolaboratif di antara para guru 

sehingga setiap solusi merupakan hasil bersama (Portin, Knapp, Dareff, Feldman, 

Russell, Samuelson & Yeh, 2009). 

 

Kepala sekolah tersebut menggunakan data bukan hanya sebagai instrumen atau alat 

untuk menunjukkan dan mengidentifikasi problem yang dihadapi, tetapi juga untuk 

memahami kenapa problem itu terjadi dan dalam situasi seperti apa (Seashore Louis, 

Leithwood, Wahlstrom, dan Anderson, 2010:195).  

 

Terkait dengan proses, salah satu analisis yang menarik untuk dipertimbangkan adalah 

berdasarkan hasil studi dari Universitas Vanderbilt, yang menggunakan VAL-ED (the 

Vanderbilt Assessment of Leadership in Education), yaitu suatu instrumen yang 
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digunakan untuk mengukur kinerja kepala sekolah. Penelitian ini menyarankan adanya 

enam (6) tahap atau proses kunci yang harus dilakukan kepala sekolah dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu: planning, implementing, 

supporting, advocating, communicating and monitoring atau merencanakan, 

mengimplementasikan, mendukung,mengadvokasi, mengkomunikasikan dan 

memonitor. 

 

Kepala sekolah yang menekankan pada standar akademik tinggi harus melakukan 

keenam proses itu dalam bentuk: memetakan target secara detil untuk pembenahan 

pembelajaran (planning), meminta unsur-unsur di sekolah untuk melaksanakan apa 

yang seharusnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan (implementing), 

mendorong kebersamaan baik siswa maupun guru untuk mencapai target (supporting), 

menghimbau harapan bantuan pendanaan dari daerah sekitar untuk siswa dengan 

kebutuhan khusus (advocating), memastikan bahwa keluarga dan orangtua menyadari 

tentang tujuan-tujuan pembelajaran (communicating), dan mengupayakan agar hasil tes 

siswa mencapai peringkat tinggi (monitoring). 

 

Perubahan Peran 

 

Sejumlah penelitian menunjukkan adanya beban kerja yang bertambah bagi kepala 

sekolah dan beban kerja tersebut tidak terkelola secara baik dalam arti banyak yang 

tidak sesuai dengan ketentuan, dan banyak kepala sekolah pada jenjang menengah 

yang kekurangan waktu untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara 

paripurna (Caldwell, 2002:9; Edwards, 2002:4; Budhal, 2000:45). 

 

Peran kepala sekolah dalam paradigma tradisional adalah lebih sebagai manajer atau 

pengelola atau administrator (Pretorius, 1998:105), dan sedikit diberikan tugas terkait 

mengajar. Deskripsi peran kepala sekolah meliputi pimpinan pendidikan (head 

educator) seperti di Inggris, dan pemimpin instruksional seperti dikenal secara luas di 

Amerika Utara. Kedua pandangan tersebut berimplikasi bahwa kepala sekolah adalah 

seorang yang berpengetahuan dalam pembelajaran dan kurikulum, dan akibatnya 

kepala sekolah dipandang sebagai seorang pakar belajar atau “learning experts” (Terry, 

1999:28; Parker & Day, 1997:83). 

 

Terry (1999:28-32) meyakini bahwa kepala sekolah di masa sekarang, seyogianya 

memahami teori-teori kontemporer tentang pembelajaran, mempunyai pengetahuan 

tentang teori belajar yang dijadikan referensi pada masa lalu, dan mampu menerapkan 

teori secara praktis dalam lingkungan sekolah yang menjadi tanggungjawabnya 

sehingga memungkinkannya terakomodasinya ide atau gagasan inovatif dari berbagai 

unsur masyarakat. Di sini lain Hill (1996a:4) berargumentasi bahwa kepala sekolah 
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harus memiliki komitmen untuk belajar sepanjang hayat dalam konteks sekolah-sekolah 

modern dan tidak terkungkungi kebiasaan-kebiasaan lama., 

 

Kepala sekolah tidak dibebani masalah-masalah yang bersifat administratif tetapi lebih 

berorientasi kepada pemimpin pendidikan yang memang diakui sebagai pakar yang 

menciptakan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif dan kritis serta mampu 

mengembangkan lingkungan belajar yang mendukung proses pembelajaran dimaksud, 

seperti yang ditekankan oleh Hill (1996b:7). Hill menambahkan bahwa wilayah 

pengetahuan yang seyogianya dimiliki oleh kepala sekolah adalah meliputi: 

o Pengetahuan rinci tentang kemajuan (progress) pembelajar atau siswa baik secara 

individu maupun kolektif; 

o Pengetahuan rinci tentang konteks lokal persekolahan dan karakteristik yang latar 

belakang pembelajar atau siswa yang ada di sekolahnya; 

o Pengetahuan yang rinci tentang pola atau gaya belajar yang disenangi pembelajar 

atau siswa;  

o Pengetahuan tentang berbagai bentuk intervensi atau strategi yang digunakan untuk 

memajukan mutu pembelajaran dan dampaknya terhadap proses pembelajaran bagi 

pembelajar atau siswa. 

 

Intinya adalah peran kepala sekolah dalam era ke depan merupakan perpaduan atau 

keseimbangan antara kepemimpinan instruksional dan manajemen (Portin, Shen & 

William, 1998:5). Kepemimpinan kepala sekolah akan berkaitan erat dengan tugas-

tugas yang mencakup antara lain supervisi terhadap kurikulum, pembenahan program 

pembelajaran di sekolah, bekerja sama dengan staf untuk menemutunjukkan visi dan 

misi sekolah, serta membangun kemitraan dengan komunitas sekolah. Sementara 

manajemen meliputi faktor-faktor seperti pengawasan terhadap anggaran, 

pemeliharaan gedung-gedung dan berbagai sarana disekolah, serta pemenuhan 

berbagai kebutuhan dengan mengikuti prosedur yang ada serta undang-undang dan 

kebijakan di sektor pendidikan. 

 

Kepala Sekolah Masa Depan  

 

Responsif 

 

Kepala sekolah yang memiliki kepekaan terhadap tantangan global, lokal dan indvidu 

yang dicirikan oleh karakteristik sebagai berikut: 

 

1. Kepala sekolah perlu secara kritis memaksimalkan relevansi global dan memperoleh 

inisiatif dan sumber intelektual dari berbagai bagian di dunia untuk persekolahan 
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dan pembelajaran (Caldwell & Spinks, 1998; Daun, 1997), dengan memiliki 

wawasan global dan kemampuan komunikasi internasional agar dapat memperluas 

pengaruh kepemimpinannya dalam cakupan pemangku kepentingan tidak hanya 

dalam sekolahnya sendiri tetapi juga bahkan sampai konteks global. Untuk itu, 

kepala sekolah harus memperluas kepemimpinan internal dan antarmuka (interface) 

agar dapat mengantisipasi kompleksitas dan ambiguitas pendidikan di era 

globalisasi dengan menekankan pada lima dimensi kepemimpinan, yaitu struktural, 

sosial, budaya, politik dan pendidikan; 

2. Kepala sekolah perlu secara kritis memaksimalkan potensi lingkungan yang ada 

termasuk potensi budaya lokal, dukung komunitas dan kemitraan dengan berbagai 

pemangku kepentingan terkait dalam konteks persekolahan dan proses 

pembelajaran. Dalam hal ini, kepala sekolah bertindak multi-peran yaitu 

pengembang sumberdaya, pemimpin dan pemrakarsa sosial, manajer hubungan 

publik, dan pemimpin lingkungan.  Kepala sekolah harus mampu memperluas 

pengaruh kepemimpinannya dari hanya pada tingkat sekolah ke masyarakat di 

sekitarnya, dan mentargetkan tidak hanya yang eksplisit yaitu orangtua tetapi juga 

yang implisit termasuk lembaga pelayanan sosial serta dunia usaha dan industri. 

Ditinjau dari dimensi kepemimpinan maka kepalasekolah harus berubah dari 

kepemimpinan struktural da sosial menjadi kepemimpinan politikdan budaya agar 

dapat mengantisipasi kompleksitas dan ketidakpastian proses pendidikan yang 

berorientasi lokal (Cheng, 2000c). 

3. Kepala sekolah harus memperkuat inisiatif dengan orientasi kemanusiaan atau 

pendekatan personal termasuk motivasi, usaha dan kreativitas siswa dan guru 

dalam proses pembelajar agar dapat belajar mandiri, aktualisasi diri, inisiatif sendiri, 

dan multi-kecerdasan. Secara khusus, kepala sekolah harus melakukan sejumlah 

aksi yang dapat mengantisipasi kompleksitas dan keragaman budaya manusia, 

yang dapat memenuhi keragaman harapan dari masyarakat sekolah, dan yang 

dapat mengembangkan potensi dan inisiatif individu khususnya karena adanya 

keterbatasan sumberdaya. 

 

Kreatif 

 

Kepala sekolah yang kreatif dicirikan:  

 

1. Memiliki kepekaan terhadap lingkungan, inisiatif, kekuatan diri, kemampuan 

intelektualitas, sikap yang menonjolkan kebebasan, dan bakat untuk berkreasi; 

2. melakukan tugas dan tanggungjawabnya yang bertujuan untuk menghasilkan suatu 

produk atau gagasan baru pada saat melaksanakan tugasnya, tanpa perlu 

memikirkan apakah gagasan tersebut dapat dihargai langsung oleh lingkungan atau 
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masyarakat belajar, tetapi meyakini bahwa apa yang dilakukan tersebut dapat 

memberikan dampak positip terhadap lingkungan satuan pendidikan yang menjadi 

wilayah kerjanya; 

3. dapat menjadikan atau menggunakan problem atau masalah yang dihadapi sebagai 

bahan dasar atau sumber agar dapat menjadi kreatif. Masalah tersebut dapat 

mencakup kemungkinan kegagalan yang pernah dihadapi, situasi yang 

membutuhkan perhatian atau perubahan, kebutuhan untuk mendapatkan alternatif 

dalam mengatasi masalah, serta kesenjangan antara informasi dan pengetahuan. 

4. mempertimbangkan lima proses berfikir sebagaimana yang dikatakan oleh Oon-

Seng Tan (2009), yaitu: a) berfikir merencanakan (plan to thinking), yaitu dimana 

kepala sekolah berupaya untuk mengetahui tuntutan-tuntutan dalam masalah yang 

dihadapinya dengan mencermati secara khusus untuk dapat menemutunjukkan dan 

memilah-milah data yang terdapat dalam masalah atau problem yang dihadapinya; 

b) berfikir generatif (generative thinking), yaitu dimana kepala sekolah melihat 

masalah dari berbagai sudut pandang dengan cara memberi kesempatan kepada 

siapapun yang ingin memberikan masukan dan menerima secara terbuka (open-

minded) dengan menggunakan data yang sudah dipilah sesuatu dengan kritikal 

masalah yang dihadapi; c) berfikir sistematis (systematic-thinking), yaitu kepala 

sekolah menggali lebih detil tentang alteratif pemecahan dari masalah yang sudah 

semakin terfokus dengan memanfaatkan berbagai data dan informasi secara lebih 

terorganisir, mendalam dan sistematik; d) berfikir analogis (analogical-thinking), 

yaitu dimana kepala sekolah melihat pola-pola dari berbagai data dan informasi 

untuk dapat menentukan alternatif solusi, dan e) berfikir sistemik (systemic-thinking), 

yaitu dimana kepala sekolah mensintesakan solusi yang paling tepat dan tidak 

menimbulkan resiko terhadap berbagai komponen yang terkait permasalahan 

dimaksud; 

1. memerankan ABCDEF (Trias de Bes dan Kotler, 2012 dalam Hendarman, 2015), 

yaitu Activator, Browser, Creator, Developer, Executor, dan Financer; dimana a) 

Activator berimplikasi bahwa kepala sekolah harus mampu menjadi inisiator dari 

lahirnya suatu ide atau gagasan sehingga memungkinkan terciptanya kegiatan yang 

berbeda pada sekolahnya; b) Browser berimplikasi bahwa kepala sekolah harus 

berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai data dan informasi yang relevan 

dari berbagai pihak sehingga dapat memungkinkan penguatan terhadap bukti 

secara teoretis maupun empiris untuk melahirkan ide atau gagasan tersebut; c) 

Creator berimplikasi bahwa kepala sekolah dituntut untuk mampu melakukan 

analisis dan sintesa terhadap data dan informasi yang diperoleh sehingga menjadi 

suatu ide yang utuh. Secara bersamaan, kepala sekolah harus mampu berperan 

sebagai penemu atau “inventor” ide-ide baru dengan menggunakan analisis dan 

sintesa yang sudah dibuat sebelumnya; d) Executor berimplikasi bahwa kepala 

sekolah mampu mengimplementasikan ide-ide yang telah dikembangkan dengan 
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mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang terdapat dalam lingkungan 

sekolahnya; dan f) Financer berimplikasi bahwa kepala sekolah dapat 

memposisikan dirinya sebagai sarana atau instrumen atau semacam “fasilitator” 

untuk tidak saja memastikan bahwa ide-ide telah dilaksanakan tetapi untuk 

memungkinkan pengembangan dari ide-ide tersebut. Pengembangan dimaksud 

mengarah kepada proses modifikasi atau improvisasi agar idea atau gagasan yang 

diterapkan dapat secara tepat guna, tepat daya dan tepat waktu pada lingkungan 

sekolahnya.   

 

 

Komunikatif  

 

Kepala sekolah masa depan seharusnya menerapkan lima hukum dalam 

mengembangkan kemampuan komunikasi yang baik, yaitu the 5 Inevitable Laws of 

Effective Communication (lima hukum komunikasi efektif). Hukum ini lebih dikenal 

dengan sebutan REACH (Respect, Empathy, Audible, Clarity, Humble) (dalam Galih, 

2009): 

 

1. Respect (Menghargai) sebagai hukum pertama dalam komunikasi, mempunyai arti 

bahwa rasa hormat dan saling menghargai merupakan syarat utama yang harus 

dimiliki kepala sekolah pada saat berkomunikasi dengan orang lain karena pada 

prinsipnya manusia ingin dihargai dan dianggap penting. Jika kepala sekolah 

berhasil membangun komunikasi dengan rasa dan sikap saling menghargai dan 

menghormati, maka kepala sekolah dengan mudah dapat membangun kerja 

sama yang akan menghasilkan sinergi yang akan meningkatkan efektifitas 

kinerja kepala sekolah baik sebagai individu maupun secara keseluruhan.  

2. Empathy sebagai hukum kedua, mempunyai arti bahwa kemampuan kepala 

sekolah untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh 

orang lain merupakan prasyarat, di samping kemampuan untuk mendengar atau 

mengerti terlebih dahulu sebelum didengarkan atau dimengerti oleh orang lain. 

Dengan rasa empati, kepala sekolah akan mampu menyampaikan pesan 

dengan cara dan sikap yang memudahkan penerima pesan menerimanya, 

sehingga dapat membangun kerja sama tim (teamwork).  

3. Audible sebagai hukum ketiga, mempunyai makna yaitu dapat didengarkan atau 

dimengerti dengan baik. Jika empati diartikan sebagai harus mendengar terlebih 

dahulu ataupun mampu menerima umpan balik dengan baik, maka audible 

berarti pesan yang disampaikan kepala sekolah dapat diterima oleh orang lain 

dengan baik. Hukum ini mengatakan bahwa pesan harus disampaikan melalui 

media sedemikian hingga dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan. 



18 

 

4. Clarity sebagai hukum keempat, mempunyai makna kejelasan dari pesan itu 

sendiri sehingga tidak menimbulkan multiinterpretasi atau berbagai  penafsiran yang 

berlainan. Kesalahan penafsiran dapat menimbulkan berbagai dampak yang tidak 

diinginkan. Clarity juga diartikan sebagai keterbukaan dan transparansi sehingga 

pesan tidak saja harus dapat dimengerti dengan baik. Dalam berkomunikasi 

maka kepala sekolah perlu mengembangkan sikap terbuka (tidak ada yang 

ditutupi atau disembunyikan), sehingga dapat menimbulkan rasa percaya ( trust) 

dari penerima pesan atau anggota internal yang ada pada lingkungan sekolah. 

5. Humble sebagai hukum kelima, mempunyai makna bukan sebagai rendah diri, 

tetapi dimaksudkan sebagai rendah hati. Rendah hati memiliki kaitan dengan 

hukum pertama yaitu bahwa untuk membangun rasa saling menghargai orang 

lain, biasanya didasari oleh sikap rendah hati yang dimiliki kepala sekolah. 

 

Kepala sekolah dalam bersikap dan bertindak hendaknya: 

1. memandang bahwa berbagai pihak dalam lingkungan sekolah yang dipimpinnya 

memiliki potensi tertentu dalam keadaan apapun, 

2. menggunakan bahasa yang mudah difahami dan tidak menimbulkan multi-tafsir,  

3. menunjukkan contoh-contoh yang mudah diterapkan atau disimulasikan 

ketimbang sesuatu yang sifatnya teoretis,  

4. memberikan contoh-contoh yang berdasarkan pengalaman-pengalaman atau 

bukti empiris,  

5. mendorong partisipasi dari berbagai pihak dalam memberikan layanan 

bimbingan dan pembinaan, dan  

6. menghindari interaksi yang terjadi sekadar menghindar rasa takut karena guru-

guru atau tenaga kependidikan yang ada di sekolah merasa takut dimarahi, 

takut mendapat penilaian jelek, takut dipindahkan, dan dan rasa-rasa takut 

lainnya. 

 

 

Memiliki Pola Sikap  

 

Kepala sekolah yang mempunyai pola sikap harus dicirikan oleh munculnya kesadaran 

sikap sebagai berikut: 

 

1. Berterima (Receiving) yang ditunjukkan dengan tumbuhnya kesadaran dalam hal 

kesediaan untuk mendengar atau memperhatikan secara selektif.  

Contoh indikator sikap berterima di antaranya: 

a. Memperhatikan pertanyaan yang diajukan guru-guru atau tenaga kependidikan 

di sekolahnya, sebagai wujud dari sikap menghargai 
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b. Menanya bagian yang kurang dipahami dengan sopan, apabila kepala sekolah 

masih belum menangkap inti pertanyaan atau masalah yang dikemukakan. 

c. Memegang teguh janji untuk menyelesaikan tugas tepat waktu, termasuk dalam 

penyelesaian laporan atau menandatangani tugas-tugas administratif. 

d. Mengikuti petunjuk sesuai dengan aturan yang berlaku dan mengajak guru-guru 

dan tenaga kependidikan lain dalam sekolahnya untuk selalu mematuhi 

peraturan yang berlaku. 

 

2. Merespon (Responding); yang ditunjukkan dengan aktif berpartisipasi sebagai 

bagian dari komunitas belajar.  

Contoh indikator sikap merespon dengan baik, antara lain: 

a. Menanya dengan sopan untuk memahami isi pembicaraan yang dilakukan baik 

dengan guru maupun dengan pemangku kepentingan lainnya termasuk komite 

sekolah, orangtua siswa. 

b. Menyatakan persetujuan atas usul yang disampaikan guru-guru atau pihak 

lainnya dengan cara yang baik, yang dapat memberikan kenyamanan hati. 

c. Mengajukan penolakan secara sopan terhadap usulan atau pendapat yang 

disampaikan guru atau yang lain dengan menggunakan kata-kata yang baik dan 

dengan nada yang halus. 

d. Membantu guru atau tenaga kependidikan yang ada di sekolah, yang sedang 

dalam kesulitan. 

 

3. Menghargai (Valuing); yaitu terhadap nilai seseorang yang melekat pada objek 

tertentu, fenomena, atau perilaku, berbasiskan internalisasi dari serangkaian nilai 

yang ditentukan.  

Contoh Indikator sikap menghargai: 

a. Melengkapi penghargaan atas kebaikan berbagai pihak dengan sikap yang tulus. 

b. Menunjukkan penghargaan atas dukungan dalam pekerjaan dan aktivitas yang 

dilakukan guru-guru baik kurikuler maupun ekstra-kurikuler yang ditujukan untuk 

meningkatkan mutu dan kredibilitas sekolah. 

c. Membedakan sikapnya dalam berinteraksi dengan atasan baik kepala dinas 

ataupun pengawas sekolah, atau dengan guru-guru dan tenaga kependidikan 

atau staf yang berada dalam lingkungan sekolahnya. 

d. Memperjelas penghargaan kepada guru dengan sikap dan bahasa tubuh 

sebagai bentuk apreasiasi atau penghormatan. 

 

4. Mengorganisasikan (Organizing) yaitu menerapkan nilai-nilai ke dalam prioritas yang 

berbeda, menghindari atau menyelesaikan konflik, dan menciptakan sistem nilai 

yang unik. 

Contoh indikator sikap mengorganisir: 
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a. Mengintegrasikan perbedaan yang mungkin timbul di antara guru-guru yang ada 

di sekolahnya agar semua memiliki persepsi dan komitmen yang sama terhadap 

visi dan misi sekolah. 

b. Mengatur pembagian tugas yang dipandang adil terhadap wakil kepala sekolah 

atau guru atau tenaga kependidikan yang ada di sekolah. 

c. Menggabungkan kekuatan dari berbagai kelompok yang ada termasuk guru-

guru, orangtua, dan komite sekolah dalam rangka memfasilitasi terwujudnya 

sasaran dan target yang telah disepakati sekolah. 

d. Membela pendapat yang diyakini dengan tetap mempeprtimbangkan perbedaan-

perbedaan yang muncul dari masing-masing anggota di sekolah dan 

memberikan argumentasi yang dapat dipahami oleh warga sekolah. 

e. Memerintah dengan rendah hati sehingga dapat diterima berbagai pihak yang 

ada di dalam internal maupun eksternal sekolah. 

 

5. Menginternalisasi nilai (Internalizing), sebagai sikap tertinggi yang menunjukkan 

bahwa seseorang memiliki sistem nilai yang mengendalikan perilakunya.  

Contoh indikator sikap yang berkarakter (menginternalisasi nilai): 

a. Bertindak sesuai dengan perkataan. 

b. Menampilkan diri sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. 

c. Mempengaruhi lingkungan untuk mewujudkan visi dan misi sekolah yang telah 

ditetapkan. 

d. Mendengarkan pendapat berbagai pihak yang ada di dalam dan luar sekolah. 

e. Memodifikasi pikiran yang diyakininya benar dalam memperoleh kemaslahatan 

terbesar bagi sekolah. 

 

Personal dan Relasional  

 

Kepala sekolah yang personal menggunakan kekuatan dan kualitas internal dirinya 

sebagai dasar untuk melakukan tindakan etis dan profesional sebagai seorang 

pemimpin di sekolah. Terdapat dua karakteristik terkait dengan kemampuan personal 

yang harus dimiliki kepala sekolah. Pertama, kepala sekolah harus memiliki integritas 

dan komitmen yang ditunjukkan melalui perilaku etis, moralis dan profesional. Dalam 

hal ini, kepala sekolah memiliki keyakinan dan keteguhan untuk setiap keputusan yang 

diambil yaitu dengan menyeimbangkan antara kepentingan pribadi dengan 

tanggungjawab profesional serta mampu menjadikan dirinya model bagi orang lain. 

Dalam hal ini, kepala sekolah memiliki kesadaran terhadap nilai dan keyakinan diri dan 

orang lain, kematangan emosional, dan kesadaran akan dampak perilaku personal 

mereka terhadap orang lain. Kedua, kepala sekolah menerima tanggungjawab terhadap 

tindakan yang dilakukannya terhadap orang lain. Tanggungjawab tersebut ditunjukkan 

antara lain, yaitu: menginsiprasi terbentuknya iklim yang saling menghargai, saling 
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percaya dan saling mendukung; bersifat sabar, tekun dan teguh; dan berusaha untuk 

tetap teratur walaupun dihadapkan pada situasi menantang dan rumit.  

 

Sementara itu kepala sekolah dituntut harus memiliki kemampuan relasional yang pada 

dasarnya merupakan keterampilan interpersonal yang diperlukan untuk 

mengembangkan dan memelihara kualitas hubungan dengan berbagai pihak atau 

orang dengan karakter dan watak masing-masing. Dalam hal ini, pertama yaitu bahwa 

kepemimpinan relasional dapat diartikan kemampuan kepala sekolah dalam 

menghargai orang lain. Indikator dari kepemimpinan relasional ditunjukkan antara lain, 

oleh: (a) Menghargai individu dan berinteraksi dengan orang lain secara menyentuh 

dan bermartabat, (b) bersikap jujur, apa adanya dan terbuka di dalam interaksi mereka 

dengan orang lain, (c) menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan suportif dimana 

orang dapat saling bekerjasama dan saling perhatian, (d) memberikan dorongan atau 

motivasi kepada guru-guru dan anggota sekolah untuk selalu bersedia bekerja sama 

sehingga tujuan bersama dapat tercapai, yang dapat diwujudkan dalam pemberian 

penghargaan atau sanksi/hukuman, dan (e) memahami karakteristik bawahannya agar 

dapat menyeimbangkan potensi dengan tugas yang harus diberikan. Kedua, kepala 

sekolah memahami akan kemampuan mereka dalam meyakinkan dan mempengaruhi 

orang lain sehingga terbentuk kualitas hubungan yang saling ketergantungan satu 

sama lain. Yang harus dikembangkan kepala sekolah, di antaranya menginspirasi dan 

mengembangkan rasa kebersamaan dan berbagi tanggungjawab, terbuka terhadap 

masukan dan beragam pendapat, serta mengelola dan memecahkan permasalahan 

secara efektif.  
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