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“You can’t improve schools without leaders.”  (Barber, Miller, dan Clark, 2010) 

 

Kualitas kepemimpinan berdampak signifikan terhadap efektivitas sekolah (Hallinger dan Heck 

1998; Gurr et al. 2005; Leithwood et al. 2008; Dinham 2005; Fullan 2014). Peran pemimpin sangat 

krusial dalam membawa perubahan dalam kualitas belajar siswa. Walaupun banyak faktor-faktor 

lain yang juga mempengaruhi kualitas belajar siswa, seperti pengajaran guru di kelas (Leithwood, 

et al. 2006), pemimpin sekolah memegang peranan penting dalam mensinergikan berbagai 

macam variabel-variabel yang ada di dalam dan luar sekolah, agar semua murid dapat belajar 

dengan baik.  

 

Sebuah studi International Review of School Leadership dilakukan melalui kolaborasi  McKinsey 
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& Company dengan the National College for Leadership of Schools and Children’s Services di 

tahun 2010 (Barber, Miller, dan Clark, 2010). Studi ini mengkaji kepemimpinan sekolah di 

sejumlah negara-negara yang dinilai memiliki sistem pendidikan bagus seperti Kanada, Inggris, 

Amerika Serikat, Selandia Baru, Belanda, Singapura, dan Australia. Negara-negara ini memiliki 

performa yang sangat baik di tes-tes internasional, atau menunjukkan peningkatan performa, 

dan melakukan praktik-praktik baik dalam kepemimpinan sekolah. Melalui kajian literatur, 

interview dengan para ahli, pengambil kebijakan, pemimpin-pemimpin sekolah, dan survei, studi 

ini menyimpulkan bahwa, lepas dari variasi konteks, kepemimpinan sekolah memegang peranan 

penting dalam hasil belajar siswa. Karena itu, peningkatan kapasitas kepemimpinan harus 

menjadi prioritas utama semua negara.  

 

Barber, Miller, dan Clark (2010) menjelaskan bahwa kepala sekolah yang berkualitas tinggi di 

negara-negara dalam studi ini lebih menekankan fokus pada kepemimpinan pembelajaran 

(instructional leadership) dan mengembangkan kemampuan guru-guru di sekolah mereka. 

Orientasi kepala sekolah ini bukan lagi pada masalah administratif dan operasional melainkan 

pada peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Keterampilan yang paling diutamakan 

para sekolah ini adalah keterampilan untuk melatih/membimbing (coaching) guru dan staf 

lainnya dan mendukung perkembangan mereka. 

 

Ada delapan kesimpulan studi yang dilakukan McKinsey & Company dengan the National College 

for Leadership of Schools and Children’s Services tersebut. Pertama, bentuk kepemimpinan yang 

sangat diperlukan untuk kesuksesan sekolah-sekolah adalah kepemimpinan yang berfokus pada 

pengajaran, pembelajaran, dan manusia yang ada di sekolah. Kedua, kepala sekolah yang 

menunjukkan kinerja terbaik memiliki fokus lebih besar pada kepemimpinan pembelajaran 

(instructional leadership) dan pengembangan guru-guru di sekolah tersebut. Ketiga, perlu 

kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik dalam sistem yang mendukung penguatan kapasitas 

kepemimpinan. Keempat, untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan dalam sebuah sistem 

pendidikan diperlukan upaya untuk mengembangkan kader-kader kepemimpinan dengan 

memberikan kesempatan pengalaman dan dukungan. Kelima, cara terbaik pemimpin belajar 
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adalah melalui pembelajaran dalam konteks dan dari berbagai sumber yang beragam, seperti 

kolega, atasan, sumber-sumber daring, dan pelatihan formal. Keenam, pemilihan pemimpin 

sekolah adalah salah satu keputusan terpenting dalam sebuah sistem pendidikan. Untuk itu 

dibutuhkan sebuah komite seleksi yang memiliki kemampuan yang diperlukan dalam melakukan 

pengambilan keputusan penting ini. Ketujuh, seleksi pemimpin dan pengembangan kapasitasnya 

harus dilihat sebagai bagian kerja utama untuk sekolah dan sistem pendidikan. Kedelapan, 

pemimpin level menengah (seperti pengawas sekolah, kepala dinas) perlu mendukung kepala 

sekolah yang lebih lemah, melakukan pelatihan/pengembangan keprofesian, mengelola 

pembelajaran para pemimpin sekolah yang ada di daerahnya, menguatkan sistem suksesi 

kepemimpinan, dan menguatkan dan mengelola akuntabilitas. 

 

Sebuah studi mancanegara lainnya yang dilakukan oleh The National Bureau of Economic 

Research (NBER), sebuah organisasi riset nonprofit terkemuka di Amerika meneliti hubungan 

kualitas manajemen sekolah terhadap hasil belajar murid di berbagai negara (Inggris, Swedia, 

Kanada, Amerika Serikat, Jerman, Brazil, Italia, dan India (Bloom, Lemur, Sadun, dan Van Rennen, 

2015). Indikator kualitas manajemen dalam studi ini terdiri atas operasi, pengawasan, penentuan 

target, dan manajemen sumber daya manusia. Data diambil dari 1800 sekolah yang mengajar 

anak-anak usia 15 tahun di delapan negara. Salah satu kesimpulan studi ini adalah ada korelasi 

positif antara kualitas manajemen dengan hasil belajar murid. Secara spesifik, temuan studi ini 

menunjukkan peningkatan indeks manajerial sebesar satu standar deviasi berasosiasi dengan 

peningkatan hasil belajar siswa sebesar 0.232 hingga 0.425 standar deviasi. Selain itu studi ini 

menunjukkan bahwa sekolah-sekolah yang beroperasi dengan otonomi yang lebih besar memiliki 

performa manajemen yang lebih bagus. Kuncinya ada pada bagaimana otonomi tersebut 

dipergunakan, yang berpusat pada dua hal utama: 1) kepemimpinan kepala sekolah yang 

bertanggung jawab pada sebuah badan eksternal; dan 2) kepemimpinan sekolah yang memiliki 

sebuah strategi jangka panjang yang koheren. 

 

Karena itulah, dalam rangka mendukung keberhasilan belajar murid untuk mencapai tujuan 

pendidikan nasional Indonesia, ketersediaan kepemimpinan sekolah yang kompeten mutlak 
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diperlukan. Kepala sekolah yang kompeten akan dapat melaksanakan tugasnya lebih optimal 

terutama dalam menghadapi arus kemajuan zaman dan teknologi yang serba pesat saat ini. 

Diperlukan serangkaian kompetensi mendasar untuk melakukan inovasi dalam pengelolaan 

pembelajaran agar seluruh gurunya dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar yang 

kreatif dan sesuai tuntutan kehidupan abad 21. Pada akhirnya pemimpin sekolah harus dapat 

mengelola seluruh kegiatan yang menyiapkan murid-murid Indonesia agar mampu menghadapi 

berbagai tantangan di Abad ke-21, menjadi pelajar yang berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, 

kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. pemimpin sekolah  yang kompeten adalah 

ujung tombak kemajuan pendidikan suatu negara. Melalui pemimpin sekolah  yang kompeten, 

akan tercipta SDM Unggul, Indonesia Maju.   

 

Pemimpin Sekolah Kompeten berdasarkan Filosofi Ki Hajar Dewantara 

Dalam kajian terhadap kepemimpinan sekolah yang perlu dibangun dan dipraktikkan oleh 

seluruh pemimpin sekolah di Indonesia, kita perlu merujuk filosofi Bapak Pendidikan Indonesia, 

Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidik harus dengan sepenuh hati 

dan segenap daya upaya untuk melakukan pendidikan yang berorientasi kepada murid. Ki Hajar 

bahkan menggunakan kata-kata “berhamba kepada Sang Anak” dalam salah satu asas Taman 

Siswa yang didirikan di tahun 1922. Dengan kata lain, student-centered learning, atau pendidikan 

yang berpihak kepada anak, yang memandang anak dengan rasa hormat, merupakan ajaran 

pokok Bapak Pendidikan Indonesia, yang sudah beliau kumandangkan hampir satu abad yang 

lalu. Seharusnya, jika setiap pendidik di Indonesia berpegang teguh pada filosofi Ki Hajar 

Dewantara, pendidikan yang berorientasi pada anak sudah menjadi kelaziman di dalam ruang-

ruang kelas di Indonesia. Pendidik harus berupaya dengan sekuat daya dan upaya untuk 

menumbuhkembangkan setiap anak, yang menurut Ki Hajar, harus terjadi secara holistik, yaitu 

pertumbuhan lahir dan batin, yaitu tajamnya pikiran (cipta), halusnya perasaan (rasa), kuatnya 

kemauan (karsa), dan sehatnya fisik (raga). Karena itu, dalam pengkajian kompetensi guru dan 

kepemimpinan sekolah ini, orientasi kepada murid dan tumbuh kembangnya secara holistik 

merupakan prinsip utama yang digunakan dalam melihat tugas-tugas pendidik. 
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Ki Hajar Dewantara sempat melontarkan kritik keras terhadap kepemimpinan sistem pendidikan 

nasional di awal kemerdekaan Indonesia di tahun 1956 yang beliau pandang tidak berorientasi 

pada tumbuh kembang anak secara holistik. Berikut pendapat Ki Hajar tersebut. 

Kita lihat di zaman sekarang masih terpakainya bentuk-bentuk rumah sekolah, daftar-daftar 

pelajaran yang tidak memberi cukup semangat mencari ilmu pengetahuan sendiri, karena tiap-

tiap hari, tiap-tiap triwulan, tiap-tiap tahun, pelajar-pelajar kita terus menerus terancam oleh 

sistem penilaian dan penghargaan yang intelektualis. Anak-anak dan pemuda-pemuda kita sukar 

dapat belajar dengan tentram, karena dikejar-kejar oleh ujian-ujian yang sangat keras dalam 

tuntutan-tuntutannya. Mereka belajar tidak untuk perkembangan hidup kejiwaannya; sebaliknya, 

mereka belajar untuk dapat nilai-nilai yang tinggi dalam school raport-nya atau untuk dapat ijazah. 

Dalam soal ini sebaiknyalah kita para pemimpin perguruan, bersama-sama dengan Kementerian 

P.P. dan K. mencari bagaimana caranya kita dapat memberantas penyakit examen cultus dan 

diploma jacht itu. (Dewantara, 1956, dalam Dewantara, 2009) 

Karena itu, dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, pemimpin pendidikan harus mampu menciptakan 

sebuah bentuk pendidikan yang benar-benar berkomitmen terhadap perkembangan anak secara 

holistik, lahir dan batin, yaitu pertumbuhan cipta, rasa, karsa, dan raga. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, diperlukan kolaborasi antara pemimpin sekolah dengan pemimpin pendidikan di 

pemerintahan.  

 

Kusmanto dan Widodo (2016) mendeskripsikan butir-butir kepemimpinan Ki Hajar Dewantara 

dalam sebuah pola perilaku yang relevan bagi praktik kepemimpinan sekolah Indonesia. Pertama, 

sikap dan perilaku pemimpin sekolah dalam lingkungan sekolah harus dijaga integritasnya oleh 

semua warga sekolah agar tetap terpercaya dan dihormati karena pemimpin sekolah selalu 

menjadi perhatian semua pihak. Ki Hajar memberi contoh selama beliau memimpin Taman Siswa 

tentang bagaimana menjalankan pola perilaku yang layak menjadi teladan, atau Ing Ngarsa Sung 

Tulada. Kedua, pemimpin sekolah mempunyai kewajiban untuk selalu membangkitkan semangat 

percaya diri para guru agar dapat melaksanakan tugas dengan baik dan mandiri. Hal tersebut 

merupakan perhatian dalam kepemimpinan sesuai dengan filosofi Ki Dewantara, atau dikenal 

dengan Ing Madya Mangun Karsa. Ketiga, pemimpin sekolah harus selalu dapat menghargai 

betapapun kecilnya yang dihasilkan dalam pelaksanaan tugas sekolah, agar berpengaruh atau 
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mendorong penyelesaian tugas dengan baik. Hal tersebut merupakan dorongan yang dalam 

kepemimpinan di Tamansiswa disebut dengan Tut wuri Handayani. 

 

Selanjutnya esensi filosofi Ki Hajar Dewantara berpusat pada perubahan yang selalu terjadi dari 

waktu ke waktu secara dinamis yang harus disikapi dengan bijaksana oleh setiap pendidik. Beliau 

menjelaskan bahwa sebuah sistem pendidikan di negara manapun harus dapat merefleksikan 

kodrat keadaannya. Dalam pidato sambutannya ketika menerima gelar Doktor Honoris Causa 

Ilmu Kebudayaan dari Universitas Gajah Mada di tahun 1956, Ki Hajar menyatakan “Segala syarat, 

usaha, dan cara pendidikan harus sesuai dengan kodratnya keadaan” (Dewantara, 1956, dalam 

Dewantara, 2009, h. 210). Kodrat keadaan yang beliau maksud terdiri dari dua unsur, yaitu kodrat 

alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merujuk kepada keadaan hidup kebudayaan, 

kemasyarakatan, bangsa dan negara anak didik. Ada anak didik yang hidup di negara tropis atau 

empat musim; ada berada dalam daerah pertanian, perdagangan, pelayaran, dan lain 

sebagainya. Kodrat alam ini mempengaruhi dinamika alam kebudayaan dan kemasyarakatan 

setiap anak. Selanjutnya, kodrat zaman merujuk pada waktu yang ditempati masyarakat, yang 

memiliki kekhasan dari waktu ke waktu, dan terus menerus berubah. Jika kita kaitkan dengan 

masa sekarang, maka kodrat zaman kita adalah revolusi teknologi digital di semua sektor, atau 

yang dinamakan revolusi industri 4.0. Karena kodrat keadaan, baik alam dan zaman, bersifat 

dinamis, tidak statis, ia harus terus disikapi secara baik oleh setiap pendidik dari waktu ke waktu. 

 

Dalam menyikapi perubahan yang berlangsung secara konstan, ada sebuah asas yang diajarkan 

oleh Ki Hajar Dewantara,  yang dinamakan asas trikon. Asas ini terdiri dari tiga bagian, yaitu 

kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas menekankan pentingnya ada pemahaman 

konteks dalam memaknai perubahan keadaan yang terjadi. Konvergensi  menekankan pada 

pentingnya ada sebuah tujuan yang universal dari berbagai konteks yang berbeda. Konsentris 

menekankan setiap konteks memerlukan “garis edar” sendiri-sendiri dalam menyikapi 

perubahan. Artinya, harus ada strategi-strategi yang berbeda-beda yang dijalankan pada setiap 

konteks karena permasalahan dan tantangan setiap konteks berbeda sesuai kodrat keadaannya.  
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Jika dimaknai dalam konteks kepemimpinan pendidikan, asas kontinuitas menghendaki 

pemimpin sekolah untuk memahami konteks sekolah tempat dimana ia bekerja. Misalnya, ia 

harus mengenal siapa-siapa saja murid, guru, staf, orang tua yang ada di sekolahnya, sejarah 

kelembagaan dan masyarakatnya, nilai-nilai utama dan visi sekolah tersebut, dsb., sebelum 

menyusun rencana strategis dan aktivitas sekolah. Asas konvergensi mensyaratkan pemimpin 

sekolah secara universal memiliki tujuan yang sama. Dalam hal ini, sesuai dengan filosofi Ki Hajar 

Dewantara, semua pemimpin pendidikan haruslah “berhamba pada Sang Anak” atau 

berkomitmen penuh kepada anak dan pembelajarannya. Asas konsentris mendorong pemimpin 

sekolah untuk kreatif dan inovatif dalam menyusun strategi-strategi yang diterapkan dalam 

melayani anak dan pembelajaran sesuai dengan keunikan sekolah dan konteksnya. Karena itu, 

ada banyak cara untuk melakukan pembelajaran yang berorientasi kepada murid, untuk 

menghasilkan pelajar-pelajar Indonesia yang berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, 

bergotong royong, dan berkebinekaan global. 

 

Perlunya Penyempurnaan Kompetensi Pemimpin Sekolah: Pengutamaan Kepemimpinan 

Instruksional 

 

Dengan mengacu pada Undang-Undang no.14 tahun 2005, untuk menjalankan tugas pokok 

kepala sekolah sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan no.15 tahun 2018 mengenai Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan 

Pengawas Sekolah yang mencakup tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan dan 

supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan, terdapat 33 kompetensi yang perlu dimiliki oleh 

Kepala Sekolah yang mencakup dimensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan 

sosial, sebagaimana dijabarkan dalam Permendiknas no.13 tahun 2007 tentang Standar Kepala 

Sekolah/Madrasah.  

 

Setidaknya ada tiga alasan yang mendorong perlunya penyempurnaan konseptualisasi dimensi-

dimensi kompetensi sebagaimana telah diatur dalam regulasi-regulasi yang telah disebutkan di 

atas. Pertama, sudah waktunya kompetensi yang disusun beberapa tahun yang lampau tersebut 
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dikaji ulang secara kritis. Perubahan zaman di era Revolusi Industri 4.0 yang ditandai oleh 

kemajuan teknologi informasi, perlu tercermin dalam kompetensi guru (Kim, 2019). Inilah yang 

disebut dengan relevansi dengan kodrat keadaan sesuai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara.  

 

Kedua, arahan pembangunan nasional Indonesia saat ini untuk menjadi sebuah negara maju di 

tahun 2045 telah menempatkan pentingnya sumber daya manusia Indonesia menjadi aset 

bangsa yang unggul, mampu bersaing dan berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa maju di dunia, 

sehingga membutuhkan institusi sekolah yang dipimpin oleh individu-individu yang mumpuni. 

 

Ketiga, perlunya memfokuskan kompetensi pemimpin sekolah pada praktik-praktik yang 

berdampak signifikan terhadap hasil belajar siswa dan well-being-nya secara paripurna 

(berorientasi pada siswa).  Dengan demikian, kita perlu meninjau ulang kelima dimensi 

kompetensi pemimpin sekolah pada saat ini: dimensi kepribadian, sosial, manajerial, supervisi 

dan kewirausahaan. Penyempurnaan perlu dilakukan dengan merujuk pada bukti riset dan 

praktik-praktik baik di mancanegara yang relevan.  

 

Faktor ketiga ini penting mengingat berdasarkan sejumlah penelitian terkini, pendidikan di 

Indonesia ternyata belum menghasilkan kualitas hasil belajar siswa yang maksimal (Pritchett, 

2016, 2018). Hasil performa siswa-siswa Indonesia di sejumlah asesmen internasional seperti 

PISA (Programme for International Student Assessment) tidak mengalami peningkatan secara 

konsisten dan signifikan sejak diluncurkannya program sertifikasi guru di tahun 2006. Bahkan 

performa siswa Indonesia menurun pada PISA 2018.  

 

Menurut David McClelland, pakar psikologi yang pertama kali mengusung konsep kompetensi 

melalui tulisannya, Testing for competence rather than for intelligence, kompetensi adalah 

rangkaian kriteria perilaku dan pemikiran yang menunjukkan kecakapan bekerja dalam profesi 

dan konteks tertentu (McClelland, 1973). Pengertian tentang kompetensi juga dapat kita 

temukan di penelitian  yang dilakukan Lyle M. Spencer, Jr. dan Signe M. Spencer, yang mengkaji 

650 macam pekerjaan selama 20 tahun. Penelitian ini sering menjadi rujukan utama untuk 
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pengertian kompetensi. Berdasarkan penelitian tersebut, Spencer dan Spencer (1993) 

mendefinisikan kompetensi sebagai karakteristik mendasar seseorang yang secara kausal 

berhubungan dengan acuan kriteria kinerja unggul atau efektif dalam satu pekerjaan atau situasi. 

Dengan demikian, seseorang yang berkompetensi tinggi akan dapat menjalankan profesinya 

dengan terampil dan paripurna. Kedua definisi di atas dipergunakan dalam mereviu kembali 

dimensi dan kompetensi yang sesuai bagi pemimpin sekolah dalam kondisi saat ini.  

 

Beberapa bukti riset dijadikan acuan untuk melihat apa kompetensi dan praktik pemimpin 

sekolah yang berdampak signifikan terhadap hasil belajar siswa.  Studi Robinson, et al (2007), 

meta-analisa dari 27 penelitian yang dilakukan antara tahun 1978 dan 2006, menyimpulkan 

bahwa kepemimpinan sekolah yang efektif terlihat dari kepala sekolah yang secara aktif terlibat 

dalam membantu guru-gurunya menyelesaikan permasalahan dalam tugasnya, termasuk 

memberikan masukan-masukan mengenai pembelajaran (instructional advice). Kepala sekolah 

juga menentukan tujuan (goals) bersama guru-gurunya untuk memprioritaskan dan meraih hasil 

belajar tingkat tinggi. Sebuah studi eksperimental di Amerika Serikat oleh Roland Fryer (2017) 

menunjukkan bahwa penguatan tiga keterampilan dibutuhkan pemimpin sekolah yang terbukti 

meningkatkan hasil belajar siswa: memberikan umpan balik pada guru mengenai rencana 

pembelajaran dan langkah untuk memperbaiki proses pembelajaran, memberi dukungan bagi 

guru dalam proses penilaian hasil belajar, serta memberi umpan balik pada cara mengajar guru 

melalui observasi pembelajaran. Kesimpulan yang sama juga didapat dari penelitian 

eksperimental di Jamaika (Nannyonjo, 2017).  

 

Dapat disimpulkan bahwa, sejalan dengan bukti riset yang ada, termasuk oleh Robinson (2007) 

dan Hattie (2009), aspek kompetensi “kepemimpinan instruksional”, yang berfokus pada 

dukungan terhadap interaksi guru dengan murid dalam kegiatan pembelajaran, lebih berdampak 

pada peningkatan hasil belajar siswa ketimbang aspek kompetensi “kepemimpinan 

transformasional”, yang berpusat pada kemampuan menginspirasi, membangun komitmen dan 

tujuan moral sekolah”. Fokus pada kepemimpinan instruksional inilah juga yang kemudian 

menjadi fokus dalam penyusunan model kompetensi pemimpin sekolah ini.  
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Kompetensi Kunci dalam Kesuksesan Kinerja Pemimpin Sekolah  di Indonesia  

Studi baseline terhadap pemetaan kompetensi kepala sekolah yang dilakukan oleh the Education 

Sector Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP) pada 2013 terhadap 5,000 

kepala sekolah dari 55 kabupaten/kota di tujuh pulau besar Indonesia menyimpulkan beberapa 

hal mengenai kondisi penguasaan kompetensi kepala sekolah. Pertama, dimensi kompetensi 

yang mendapat rating terendah penguasaannya adalah dimensi supervisi dan penggunaan 

teknologi baik dalam kegiatan dukungan bagi pembelajaran maupun dalam manajemen sekolah. 

Khususnya dalam dimensi supervisi, studi tersebut menyimpulkan bahwa kepala sekolah perlu 

mendapat dukungan utama dalam hal menyusun program, mengimplementasikan dan 

menindaklanjuti tugas supervisi akademik untuk meningkatkan kapasitas guru-gurunya. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah Indonesia membutuhkan dukungan yang 

terfokus pada aspek kepemimpinan instruksional, yang memang faktor utama yang membuat 

pemimpin sekolah berdampak pada hasil belajar siswa.  

 

Selain itu, praktik-praktik pemimpin sekolah yang menjadi kunci untuk konteks Indonesia telah 

dieksplorasi dalam studi oleh Raihani (2007) yang secara khusus melihat tiga SMP yang berhasil 

di Yogyakarta. Karakter-karakter tersebut antara lain amanah di mana mereka merasa perlu 

memenuhi tugas sesempurna yang bisa mereka lakukan, mampu menganalisa konteks dan situasi 

sekolahnya untuk secara kritis memecahkan masalah yang ada, memiliki visi yang jelas dan 

realistis yang terwujud dalam strategi sekolah untuk mencapainya, serta terus menerus 

mengembangkan kapasitas warga sekolahnya.  

 

Kemahiran kompetensi kepala sekolah juga penting dalam rangka pemenuhan standar 

pendidikan nasional. Studi oleh Yasin, et al (2013) terhadap Sekolah Menengah Atas di Sulawesi 

Selatan menunjukkan bahwa penguasaan level kompetensi, yang dikelompokkan menjadi 

kepemimpinan sekolah, instruksional dan operasional,  juga berkorelasi positif terhadap capaian 

delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP), sekalipun tanpa menganalisis mana di antara ketika 

kelompok kompetensi yang paling berdampak. Hal ini memberikan basis bahwa pentingnya 
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adanya model kompetensi yang sesuai dan upaya pemenuhannya juga berpengaruh terhadap 

ketercapaian mutu pelayanan institusi pendidikan. 

 

Perbandingan Model Kompetensi Kepemimpinan Sekolah dari Beberapa Negara 

Karena kompetensi bersifat kontekstual, penyempurnaan model kompetensi pemimpin sekolah 

Indonesia tidak bisa sekadar langsung meniru model yang dikembangkan di negara-negara lain, 

sekalipun mengadopsi prinsip yang serupa. Setiap negara yang telah merumuskan kompetensi 

memiliki model-model yang berbeda (Zhao & Zhang, 2016). Namun demikian perbandingan 

dengan mode lain tetaplah diperlukan terutama untuk mencari benchmark kepada sistem-sistem 

pendidikan yang sudah lebih maju dan mapan. Untuk memberikan perbandingan antara konstruk 

kompetensi pemimpin sekolah  Indonesia yang saat ini berlaku dengan konstruk kompetensi di 

negara-negara lain, dipilihlah model kompetensi dari beberapa negara lain Indonesia: Australia 

(Australian Institute for Teaching and School Leadership/AITSL) dan Amerika Serikat, dalam hal 

ini dengan negara bagian Missouri (the Missouri Leadership Development System/MLDS). Tabel 

1 menunjukkan perbandingan antara model-model kompetensi Pemimpin Sekolah  tersebut. 

Tabel 1. Perbandingan Model Kompetensi Kepala Sekolah 

Indonesia Missouri, AS (MLDS) Australia (AITSL) 

1. Dimensi kompetensi 
kepribadian 

a. Berakhlak mulia, 
mengembangkan 
budaya dan tradisi 
akhlak mulia, dan 
menjadi teladan 
akhlak mulia bagi 
komunitas di 
sekolah/madrasah. 

b. Memiliki integritas 
kepribadian sebagai 
pemimpin. 

c. Memiliki keinginan 
yang kuat dalam 
pengembangan diri 
sebagai kepala 

Terdiri dari lima peran di mana 
Kepala Sekolah perlu 
menjalankan secara bersamaan 
untuk menjadi “pemimpin 
sekolah transformasional” yang 
terdiri dari: 

1. Menjadi pemimpin 
visioner 
a. Membangun visi 
b. Mengimplementasi

kan visi tersebut 
 

2. Menjadi pemimpin 
instruksional 
a. Memastikan 

berjalannya 
kurikulum secara 
viable 

b. Memastikan 

Profil Kepala Sekolah terbagi ke 
dalam tiga “lensa 
kepemimpinan”: 
 
1. Lensa Kepemimpinan 

Praktik profesional, 
mencakup: 
a. Memimpin pengajaran 

(teaching and learning) 
b. Mengembangkan diri 

sendiri dan orang lain 
c. Memimpin 

pengembangan, inovasi 
dan perubahan 

d. Memimpin manajemen 
sekolah 

e. Melibatkan dan bekerja 
bersama komunitas 
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sekolah/madrasah. 
d. Bersikap terbuka 

dalam melaksanakan 
tugas pokok dan 
fungsi. 

e. Mengendalikan diri 
dalam menghadapi 
masalah dalam 
pekerjaan sebagai 
kepala sekolah/ 
madrasah. 

f. Memiliki bakat dan 
minat jabatan 
sebagai pemimpin 
pendidikan. 

2. Dimensi kompetensi 
manajerial 

a. Menyusun 
perencanaan 
sekolah/madrasah 
untuk berbagai 
tingkatan 
perencanaan. 

b. Mengembangkan 
organisasi 
sekolah/madrasah 
sesuai dengan 
kebutuhan. 

c. Memimpin 
sekolah/madrasah 
dalam rangka 
pendayagunaan 
sumber daya 
sekolah/ madrasah 
secara optimal. 

d. Mengelola 
perubahan dan 
pengembangan 
sekolah/madrasah 
menuju organisasi 
pembelajar yang 
efektif. 

e. Menciptakan budaya 
dan iklim sekolah/ 

implementasi 
praktik 
instruksional yang 
efektif 

c. Mengkoordinasikan 
penilaian 
pembelajaran yang 
efektif 

d. Mempromosikan 
pembelajaran 
keprofesian (untuk 
guru) 

 
3. Pemimpin manajerial 

a. Mengimplementasi
kan sistem operasi 

b. Mengawasi 
personalia sekolah 

c. Memastikan 
penggunaan 
sumber daya 
sekolah secara 
berkeadilan dan 
strategis 

 
4. Pemimpin relasional 

a. Berinteraksi secara 
profesional dengan 
siswa 

b. Berinteraksi secara 
profesional dengan 
staf 

c. Berinteraksi secara 
profesional dengan 
orangtua siswa dan 
komunitas 

 
5. Pemimpin inovatif 

a. Senantiasa 
mengembangkan 
diri secara 
profesional 
(continues 
professional 
growth) 

b. Secara aktif 
melakukan praktik 
reflektif 

2. Lensa “Leadership 
Requirement, mencakup: 
a. Visi dan tata nilai 

(values) 
b. Pengetahuan dan 

pemahaman 
c. Kualitas personal, sosial 

dan interpersonal 
 

3. Lensa “Leadership 
Emphasis” , mencakup: 
a. Aspek operasional 
b. Aspek relasional 
c. Aspek stratejik 
d. Aspek sistemik 

 
Lensa “Leadership Emphasis” 
disusun dengan pemikiran 
bahwa tindakan dan perilaku 
kepala sekolah akan bergantung 
pada konteks mereka bertugas, 
sehingga aspek-aspek tersebut 
bukan difungsikan sebagai 
continuum progresif, namun 
sebagai penekanan aspek 
kepemimpinan yang diterapkan 
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madrasah yang 
kondusif dan inovatif 
bagi pembelajaran 
peserta didik. 

f. Mengelola guru dan 
staf dalam rangka 
pendayagunaan 
sumber daya manusia 
secara optimal. 

g. Mengelola sarana 
dan prasarana 
sekolah/ madrasah 
dalam rangka 
pendayagunaan 
secara optimal 

h. Mengelola hubungan 
sekolah/madrasah 
dan masyarakat 
dalam rangka 
pencarian dukungan 
ide, sumber belajar, 
dan pembiayaan 
sekolah/ madrasah. 

i. Mengelola peserta 
didik dalam rangka 
penerimaan peserta 
didik baru, dan 
penempatan dan 
pengembangan 
kapasitas peserta 
didik. 

j. Mengelola 
pengembangan 
kurikulum dan 
kegiatan 
pembelajaran sesuai 
dengan arah dan 
tujuan pendidikan 
nasional. 

k. Mengelola keuangan 
sekolah/madrasah 
sesuai dengan prinsip 
pengelolaan yang 
akuntabel, 

c. Mengaplikasikan 
pengetahuan baru 
untuk mendorong 
perubahan yang 
sesuai/relevan 
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transparan, dan 
efisien. 

l. Mengelola 
ketatausahaan 
sekolah/madrasah 
dalam mendukung 
pencapaian tujuan 
sekolah/ madrasah. 

m. Mengelola unit 
layanan khusus 
sekolah/ madrasah 
dalam mendukung 
kegiatan 
pembelajaran dan 
kegiatan peserta 
didik di 
sekolah/madrasah. 

n. Mengelola sistem 
informasi 
sekolah/madrasah 
dalam mendukung 
penyusunan program 
dan pengambilan 
keputusan. 

o. Memanfaatkan 
kemajuan teknologi 
informasi bagi 
peningkatan 
pembelajaran dan 
manajemen 
sekolah/madrasah. 

p. Melakukan 
monitoring, evaluasi, 
dan pelaporan 
pelaksanaan program 
kegiatan sekolah/ 
madrasah dengan 
prosedur yang tepat, 
serta merencanakan 
tindak lanjutnya. 

 
3. Dimensi kompetensi 

kewirausahaan 
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a. Menciptakan inovasi 
yang berguna bagi 
pengembangan 
sekolah/madrasah. 

b. Bekerja keras untuk 
mencapai 
keberhasilan 
sekolah/madrasah 
sebagai organisasi 
pembelajar yang 
efektif. 

c. Memiliki motivasi 
yang kuat untuk 
sukses dalam 
melaksanakan tugas 
pokok dan fungsinya 
sebagai pemimpin 
sekolah/madrasah. 

d. Pantang menyerah 
dan selalu mencari 
solusi terbaik dalam 
menghadapi kendala 
yang dihadapi 
sekolah/madrasah. 

e. Memiliki naluri 
kewirausahaan dalam 
mengelola kegiatan 
produksi/jasa 
sekolah/madrasah 
sebagai sumber 
belajar peserta didik. 

 
4. Dimensi kompetensi 

supervisi 

a. Merencanakan 
program supervisi 
akademik dalam 
rangka peningkatan 
profesionalisme guru. 

b. Melaksanakan supervisi 
akademik terhadap 
guru dengan 
menggunakan 
pendekatan dan teknik 
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supervisi yang tepat 

c. Menindaklanjuti hasil 
supervisi akademik 
terhadap guru dalam 
rangka peningkatan 
profesionalisme guru. 

 
5. Dimensi kompetensi sosial 

a. Bekerja sama dengan 
pihak lain untuk 
kepentingan 
sekolah/madrasah 

b. Berpartisipasi dalam 
kegiatan sosial 
kemasyarakatan. 

c. Memiliki kepekaan 
sosial terhadap orang 
atau kelompok lain. 

 

 

Dari tabel diatas terlihat bahwa model kompetensi Negara Bagian Missouri, Amerika Serikat dan 

Australia menunjukkan bahwa:  

● Aspek keterbacaan dari model kompetensi merupakan hal yang cukup penting untuk 

dipastikan dari sebuah model kompetensi, di mana semakin ringkas jumlah kompetensi 

maka akan semakin mudah dipahami oleh para pemimpin sekolah dan pemangku 

kepentingan lain. Pada saat ini, dari lima dimensi, terdapat 33 kompetensi Kepala Sekolah 

di Indonesia, dibandingkan dengan 15 poin di Missouri dan lima di AITSL Australia. 

● Aspek kepemimpinan instruksional, sebagai kompetensi dengan dampak terpenting bagi 

hasil belajar siswa, menjadi salah satu komponen dalam model kompetensi, diikuti 

dengan kompetensi lainnya seperti manajemen sekolah, memimpin inovasi (atau 

kewirausahaan dalam model kompetensi di Indonesia saat ini). Patut menjadi catatan 

bahwa aspek/dimensi kepemimpinan instruksional (supervisi akademis) belum 

mendapatkan perhatian lebih utama ketimbang aspek manajerial dalam model 

kompetensi di Indonesia (16 kompetensi dimensi manajerial, dibandingkan 3 kompetensi 

dimensi supervisi akademik) 
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● Aspek kompetensi kualitas personal diri, berupa aktif melakukan praktik reflektif, dan 

mengaplikasikan pengetahuan baru untuk mendorong perubahan yang sesuai/relevan 

yang dikembangkan di Negara Bagian Missouri perlu menjadi perhatian karena berkaitan 

dengan prinsip self regulated learner yang menjadi salah satu kunci pengembangan 

keprofesian berkelanjutan pemimpin sekolah. 

 

Perlunya Continuum dalam Model Perkembangan Kompetensi Pemimpin Sekolah 

Penyempurnaan kompetensi pemimpin sekolah juga perlu menyertakan adanya sebuah 

continuum atau semacam gradasi terhadap tahap-tahap perkembangan pemimpin sekolah 

berdasarkan jenjang keahliannya (Alexander, 2003; Berliner, 1988; Bullough & Baumann, 1993; 

Feiman-Nemser, 2001; Smagorinsky, Cook, & Johnson, 2003). Dengan demikian, semakin tinggi 

tingkat kemahiran seorang pemimpin sekolah, semakin bertambah pula ekspektasi atas kinerja 

atau performa yang diberikan untuk mengembangkan profesi dirinya, seperti beberapa negara 

berikut ini (Barber et al, 2010): 

● Di New York, Amerika Serikat, melalui program Kepala Sekolah Eksekutif sejak 2008, 

kepala sekolah dengan performa tinggi diberi tugas tambahan (secondment) untuk 

membantu mengembangkan sekolah lain dengan performa rendah selama minimum tiga 

tahun, melalui pemberian insentif berupa rekognisi dan finansial. 

● Di Singapura dan Negara Bagian Alberta di Kanada, diterapkan skema magang bagi kepala 

sekolah berkompetensi tinggi untuk bekerja di Kementerian Pendidikan setempat sebagai 

salah satu jalur track pengembangan diri. 

 

Sebagai perbandingan, kembali ditinjau model continuum perkembangan kompetensi dari 

Australia (Australian Institute for Teaching and School Leadership/AITSL) dan negara bagian 

Missouri (the Missouri Leadership Development System/MLDS), Amerika Serikat. 

 

Continuum dalam the Missouri Leadership Development System/MLDS 

Dalam MLDS, kompetensi kepemimpinan kepala sekolah dikembangkan ke dalam empat tahapan 

progresif: aspiring, emerging, developing dan transformational, dimana setiap level 
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menunjukkan kenaikan perkembangan kompetensi kepemimpinan yang dimulai dari 

tahap/program persiapan kepala sekolah (aspiring). 

 

Tabel 2: Ilustrasi continuum perkembangan kompetensi MLDS untuk  

kompetensi “melakukan observasi pembelajaran dan memberikan umpan balik bermakna 

dan tepat waktu mengenai praktik mengajar guru dan respon siswa” 

Level aspiring Level emerging Level developing Level transformational 

Memahami dan 
terlibat dalam 
pemberian umpan 
balik secara 
bermakna yang 
berkaitan dengan 
praktik pembelajaran 
guru efektif 

Mengobservasi 
pembelajaran di 
kelas dan 
memberikan umpan 
balik secara 
bermakna dan tepat 
waktu (timely) untuk 
membangun praktik 
pembelajaran guru 
secara efektif dan 
mendapatkan respon 
siswa 

Mengobservasi 
pembelajaran di kelas 
dan memberikan 
umpan balik secara 
bermakna dan tepat 
waktu (timely) untuk 
membangun praktik 
pembelajaran guru 
secara efektif, 
dengan secara sadar 
mempertimbangkan 
kekuatan dan 
kelemahan guru 

Mengembangkan 
proses secara 
sistematis untuk 
pengembangan secara 
kontinyu praktik 
mengajar seluruh guru 

 

Continuum dalam the Australian Institute for Teaching and School Leadership/AITSL 

Dalam AITSL, dimensi kepemimpinan kepala sekolah yang termasuk dalam Lensa Kepemimpinan 

Praktik profesional dan Lensa Leadership Requirement  juga dikembangkan dalam sebuah continuum 

yang terdiri dari empat level, sebagaimana diilustrasikan dalam tabel 3 berikut: 

Tabel 3: Ilustrasi continuum perkembangan kompetensi AITSL untuk  

kompetensi “mengembangkan diri sendiri dan orang lain” 

Mempromosikan 
manfaat dari 
pembelajaran 
profesional kepada 
seluruh staf dan 
memastikan 
tumbuhkan keinginan 
belajar dari stafnya 

Kepala sekolah 
melihat potensi 
kepemimpinan di 
stafnya dan 
memberikan 
kesempatan untuk 
berkembang 
 

Kepala sekolah 
membangun 
kapasitas dengan 
menciptakan budaya 
pemberdayaan, 
tanggung jawab dan 
riset yang diarahkan 
sendiri yang 

Kepala Sekolah 
menciptakan peran, 
tanggung jawab dan 
kesempatan yang 
menantang bagi 
pemimpin senior di 
antara stafnya untuk 
mengembangan diri. 
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Mengembangkan dan 
mengimplementasika
n visi diri dan 
organisasi yang 
mengaitkan aktivitas 
pengembangan 
keprofesian dengan 
peningkatan hasil 
belajar siswa 
 
Bekerja dengan staf 
untuk 
mengidentifikasi dan 
memprioritaskan 
kebutuhan 
pengembangan diri 
berdasarkan gaps 
antara deskripsi 
pekerjaan dengan 
pengetahuan, 
pemahaman dan 
keterampilan staf. 
 
Kepala Sekolah 
mengaitkan 
pengembangan 
keprofesian dengan 
tujuan sekolah dan 
meminta dukungan 
pihak lain jika 
dibutuhkan 

Mengidentifikasi dan 
mengimplementasika
n kesempatan 
pengembangan diri 
bagi staf yang selaras 
dengan rencana 
pengembangan diri 
staf dan prioritas 
sekolah. 
 
Secara konsisten 
mengaplikasikan 
proses mendorong 
performa dan 
pengembangan diri 
sehingga 
keberhasilan dapat 
teridentifikasi, 
kegagalan dapat 
teridentifikasi dan 
ketidakkonsistenan 
dapat teratasi. 
 
Menyediakan staf 
dengan umpan balik 
reguler mengenai 
performa mereka, 
menentukan 
bersama-sama 
bagaimana staf dapat 
berbuat lebih baik 
lagi. 

mendorong pada 
terwujudnya 
komunitas 
pembelajar. 
 
Mereka 
mengedepankan 
pentingnya 
kesehatan dan 
wellbeing, 
mengidentifikasi 
adanya 
tekanan/stress pada 
diri sendiri maupun 
staf dan 
mengatasinya. 
 
Memodifikasi 
kepemimpinannya 
berbasis pengalaman 
dan umpan balik dari 
kolega. 
 
Mengevaluasi apakah 
pengembangan diri 
yang dilakukan diri 
dan stafnya telah 
memberikan dampak 
pada siswa. 

 
Membangun dan 
mempertahankan 
budaya coaching dan 
mentoring di semua 
level di sekolah dan 
memiliki sistem peer 
review dan umpan 
balik. 
 
Mereka mementor 
kepala sekolah lainnya 
untuk mendukung 
pengembangan diri 
mereka dan 
membantu mengatasi 
persoalan mereka.  
 
Mereka mencari 
kesempatan 
pengembangan diri 
dengan 
memperhatikan 
perkembangan 
lingkungan, regional, 
nasional maupun 
internasional.  

 

Dalam AITSL, continuum model perkembangan kompetensi tersebut dipergunakan untuk 

berbagai tujuan program oleh para pemangku kepentingan: i) refleksi diri para kepala sekolah 

untuk memprioritaskan dan menilai perkembangan diri masing-masing, ii) program-program 

pengembangan keprofesian yang berbasis pada profil kompetensi diri, iii) program keprofesian 

berkelanjutan baik informal, lokal, internasional, personal, maupun grup oleh berbagai pihak, iv) 

proses seleksi dan rekrutmen kepala sekolah, di mana para pemangku kepentingan dapat 
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memahami profil kepala sekolah sebagai acuannya, v) regenerasi kepala sekolah, dan vi) 

penilaian kinerja (performance review) 

 

Kedua contoh di atas, baik AITSL maupun MLDS, dapat menjadi benchmarking bagi 

pengembangan model perkembangan pemimpin sekolah di Indonesia dalam sebuah continuum 

perkembangan kemahiran kompetensi. Dengan demikian, program-program yang berkaitan 

dengan pengembangan diri, rekrutmen, regenerasi dan juga kebijakan lainnya dapat 

melandaskan diri pada profil pemimpin sekolah yang sesuai pada continuumnya (tidak one size 

fits all).  
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Penyempurnaan Dimensi dan Aspek Kompetensi Kepemimpinan Sekolah  

 Model Kompetensi Kepemimpinan Sekolah Indonesia yang diusulkan memiliki 4 (empat) 

dimensi, menggunakan istilah yang lebih menggambarkan karakteristik kinerja di profesi kepala 

sekolah. Keempat dimensi tersebut dilengkapi dengan 12 aspek kompetensi—reklasifikasi dan 

peringkasan 33 aspek kompetensi yang selama ini telah digunakan dalam Permendiknas no.13 

tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah. Model kompetensi yang diusulkan 

adalah sebagai berikut. 

 

Model kompetensi ini dilengkapi dengan indikator dan penjenjangan kompetensi agar 
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dapat menjadi acuan yang lebih bermakna bagi kepala sekolah dalam praktik dan dalam 

pengembangan keprofesiannya. Penjelasan lebih jauh dan telaah pustaka tentang dimensi-

dimensi kompetensi akan dikemukakan bagian berikutnya. 

 

Kategori Mengembangkan Diri dan Orang Lain 

Kategori ini terdiri dari empat kompetensi yang berfokus pada kemampuan pemimpin 

sekolah dalam membangun komunitas pembelajar di lingkungan sekolahnya. Berdasarkan Hattie 

(2009) dan Robinson et al (2008), mengembangkan diri dan orang lain, termasuk ikut serta dalam 

pembelajaran dan pengembangan guru baik formal maupun informal, termasuk perilaku 

pemimpin sekolah yang paling efektif dalam mencapai hasil belajar siswa. Dalam model 

kompetensi kepala sekolah sebelumnya, kategori ini termasuk dalam dimensi Kepribadian 

(Direktorat Tenaga Kependidikan, 2008). 

 

Kompetensi 1: Menunjukkan kebiasaan refleksi untuk pengembangan diri secara mandiri  

Kompetensi menunjukkan kebiasaan refleksi untuk pengembangan diri secara mandiri  

ditunjukkan oleh pemimpin sekolah yang selalu secara aktif mencari pengetahuan baru yang 

dibutuhkan untuk menunjang perannya, menerima saran dan masukan terkait kinerjanya sebagai 

pimpinan, dan menggunakan pengetahuannya untuk meningkatkan praktik kepemimpinannya 

sehari-hari di sekolah (Day, Harris, Hadfield, Tolley, and Beresford, 2000). 

Pemimpin sekolah seperti ini melihat tantangan-tantangan yang terjadi di sekolahnya setiap hari 

sebagai kesempatan untuk belajar, mencari solusi untuk mengatasi tantangan-tantangan 

tersebut, dan mengembangkan kapasitas dirinya. Tantangan utama bagi pemimpin sekolah 

adalah bagaimana tujuan belajar untuk murid di sekolahnya dapat tercapai (Day & Sammons, 

2014). Untuk mengatasi tantangan ini, kepala sekolah harus mampu membuat perencanaan 

program intervensi yang realistis (Hitt et al, 2018). Setelah rencana tersebut dijalankan, 

pemimpin sekolah membuat refleksi dan evaluasi untuk menentukan langkah-langkah perbaikan 

dalam upaya mencapai tujuan belajar murid (Karadag, 2019; Wiyono, 2017). 
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Pemimpin sekolah melaksanakan pengembangan diri ini berdasarkan pada motivasi yang bersifat 

intrinsik (Day & Sammons, 2014; Raihani, 2008). Dalam hal ini, pemimpin sekolah harus sadar 

dan memahami bahwa menjadi pemimpin sekolah adalah sebuah amanah yang diberikan oleh 

Tuhan Yang Maha Esa dan ungkapan iman dan takwa mereka (Raihani, 2006).  Karenanya, 

kompetensi ini merupakan bukti bahwa mereka menjunjung tinggi amanah ini dan mewujudkan 

iman dan takwa mereka (Raihani & Gurr, 2006).     

 

Kompetensi 2: Mengembangkan kompetensi warga sekolah untuk meningkatkan kualitas 

belajar murid   

Kompetensi mengembangkan kompetensi warga sekolah untuk meningkatkan kualitas belajar 

murid terlihat dari perilaku pemimpin sekolah yang mencari potensi kepemimpinan dalam diri 

tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di sekolahnya (Crowther, Kaagan, Fergusson & Hann, 

2002; Katzenmeyer & Moller, 2000; Moller, 2006). 

Peningkatan kualitas belajar murid adalah tujuan utama dari pengembangan kompetensi guru 

dan tenaga kependidikan (Nomnian & Arphattananon, 2017; OECD, 2009; York-Barr & Duke, 

2004), dan karenanya, pemimpin sekolah memantau dan mengevaluasi kinerja mereka, 

menyediakan kegiatan pengembangan profesional bagi mereka, dan mengkomunikasikan 

dengan baik visi dan misi sekolah mereka terkait peningkatan kualitas belajar murid 

(Sakulsumpaopol, 2010). Selain itu, pemimpin sekolah menemukenali ragam kebutuhan 

pengembangan profesional guru dan mendampingi guru dalam meningkatkan kualitas belajar 

murid, sehingga berujung pada kemauan dan kemampuan guru untuk merancang 

pengembangan dirinya secara mandiri, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah 

(Caldwell, 2014; Hallinger, 2012; OECD,2009). 

Dalam mengembangkan kompetensi gurunya, pemimpin sekolah merangkul semua guru dan 

membagikan kepemimpinannya bersama guru-gurunya untuk mencapai tujuan bersama, yaitu 

peningkatan kualitas belajar murid (Moller, 2006). Pemimpin sekolah meyakini bahwa untuk 

setiap peningkatan kinerja yang dituntut dari guru, kepala sekolah bertanggungjawab 

menyediakan sarana bagi guru untuk memenuhi tuntutan itu. Sebaliknya, guru juga memahami 
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bahwa setiap sarana yang diberikan untuk kemajuan kinerjanya, guru memiliki tanggung jawab 

untuk menunjukkan peningkatan dalam kinerjanya (Elmore, 2002). Dengan demikian, sekolah 

menjadi tempat guru berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, terlibat dalam karya 

kolaboratif, dan bersama-sama bertanggung-jawab atas hasil dari karya mereka (Lambert, 1998). 

 

Kompetensi 3: Berpartisipasi aktif dalam komunitas kepemimpinan sekolah maupun organisasi profesi 

lain sebagai salah satu cara pengembangan karier 

Kompetensi berpartisipasi aktif dalam komunitas kepemimpinan sekolah maupun organisasi 

profesi lain sebagai salah satu cara pengembangan karir tampak dalam kesadaran pemimpin 

sekolah akan pentingnya mengembangkan karir melalui pemelajaran profesional dalam 

komunitas kepemimpinan sekolah dan organisasi profesi lain (ACDP, 2013; Day & Sammons, 

2014). Pemimpin sekolah membangun jejaring dengan pemimpin dari sekolah lain dan terlibat 

aktif dalam komunitas kepemimpinan sekolah ini sehingga bisa saling memberikan dukungan, 

khususnya kepada pemimpin sekolah baru. Dalam komunitas ini, pemimpin sekolah secara rutin 

berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang praktik baik kepemimpinan yang relevan dan 

mengadaptasi pengetahuan itu untuk meningkatkan kompetensinya (Pont et al., 2008). Melalui 

keterlibatan dalam komunitas maupun organisasi profesi, kepala sekolah mendukung 

pemelajaran profesional rekan-rekan sejawatnya dan dirinya sendiri (Pont et al., 2008). 

Selain itu, pemimpin sekolah bekerjasama secara aktif dengan organisasi profesi lainnya yang 

memiliki keterkaitan dengan layanan yang diberikan oleh sekolah seperti layanan bimbingan 

konseling dan layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus (PricewaterhouseCoopers, 

2007). Secara umum, ini berarti pemimpin sekolah lebih banyak berupaya untuk terhubung 

dengan rekan-rekan dari profesi lain daripada yang sebelumnya mereka lakukan (Barber, 

Whelan, & Clark, 2010). Setelah terhubung dengan rekan-rekan seprofesi maupun dengan rekan-

rekan dari profesi lainnya, pemimpin sekolah memperkuat hubungan dengan mereka agar 

memperoleh akses ke sumber pengetahuan yang dapat meningkatkan kinerja sekolah mereka 

(Schleicher, 2009). 

 

Kompetensi 4: Menunjukkan kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik 
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(integrity) 

Dalam hal kematangan moral, emosi, spiritual serta integritas, beberapa aspek kompetensi 

pemimpin sekolah berada dalam deskripsi yang sama seperti dalam model kompetensi guru. 

Pemimpin sekolah perlu mendemonstrasikan kesesuaian praktik dan kebiasaan sesuai kode etik 

dapat melaksanakan perilaku profesional secara beretika dan mengajarkan nilai-nilai tersebut 

kepada siswa (Campbell, 2014). Berkaitan dengan hal tersebut, studi Raihani (2007) juga 

menyatakan bahwa nilai “amanah”, yang terlihat dari pemimpin sekolah merasa bahwa 

pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka patut dikerjakan sesempurna yang mereka bisa 

lakukan, sebagai salah satu bentuk karakteristik pemimpin sekolah yang berhasil di Indonesia. 

Dalam konteks internasional, studi Mehdinezhad (2016 menunjukan bahwa dimensi spiritual 

well-being dapat memprediksi 12.7% dari perilaku kepemimpinan transformasional pemimpin 

sekolah. 

Kompetensi menunjukkan kematangan moral, emosional dan spiritual untuk berperilaku sesuai 

kode etik  terlihat dari karya dan perilaku pemimpin sekolah yang didasari pada nilai-nilai moral 

(Manning, 2017) dan spiritual (Reyes, 2015), dan kematangannya dalam mengelola emosi 

(Williams, 2017). Kematangan moral, emosional, dan spiritual ini dirasakan oleh warga 

sekolahnya. 

 

Pemimpin sekolah berpatokan pada kaidah-kaidah dasar kemanusiaan tentang apa yang benar 

dan apa yang salah ketika mereka mengambil keputusan, membuat perencanaan, dan 

mengambil tindakan (Campbel, 2008; Colnerud, 2006). Pemimpin sekolah menunjukkan perilaku 

kepemimpinan yang etis ketika diperhadapkan pada masalah etika, dalam mengambil keputusan 

untuk menyelesaikan masalah etika tersebut, (Özan, Özdemir, & Yirci, 2017).    

 

Pemimpin sekolah menunjukkan motivasi intrinsik berdasarkan kasih altruistik dan aspek-aspek 

spiritual yang diajarkan oleh agama dalam kepemimpinannya (Reyes, 2015). Pemimpin sekolah 

meyakini bahwa pekerjaannya adalah amanah yang harus diemban sebaik-baiknya (Raihani, 

2008). Praktik kepemimpinan seperti ini menunjukkan kepada seluruh warga sekolah bahwa 

kehidupan setiap orang memiliki makna dan setiap orang membuat perbedaan (Fry, Matherly, 

Whittington, & Winston, 2007). 
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Kategori Memimpin Belajar Mengajar 

Kategori ini terdiri dari empat kompetensi yang berfokus pada kemampuan pemimpin 

sekolah dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan penilaian proses pembelajaran di 

sekolahnya. Menurut  Hattie (2009) dan Robinson et al (2008), tugas pemimpin sekolah adalah 

memimpin pembelajaran, seperti merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi 

pengajaran dan kurikulum (termasuk kunjungan kelas secara teratur, memberikan umpan balik 

yang formatif dan sumatif kepada guru, serta pengawasan langsung atas kurikulum), serta 

terlibat termasuk perilaku pemimpin sekolah yang paling efektif kedua setelah perilaku 

“mengembangkan diri dan orang lain” dalam mencapai hasil belajar siswa. Dalam model 

kompetensi kepala sekolah sebelumnya, kategori ini terkait dalam dimensi supervisi (Direktorat 

Tenaga Kependidikan, 2008). 

 

Aspek Kompetensi 5: Memimpin upaya membangun lingkungan belajar yang yang berpusat pada 

murid 

Kompetensi memimpin upaya membangun lingkungan belajar yang berpusat pada murid terlihat 

dari kemampuan pemimpin sekolah mengembangkan dan merawat lingkungan sekolah yang 

memfasilitasi pemelajaran murid (ACDP, 2016). Lingkungan sekolah tersebut haruslah aman dan 

tertib sehingga baik guru maupun murid merasa aman dan terlindung dari segala macam bahaya 

fisik maupun psikis (Mayer, Mullens, Moore & Ralph, 2000).  

Untuk menciptakan lingkungan belajar seperti ini, pemimpin sekolah melakukan beberapa hal 

berikut. Pemimpin sekolah memastikan bahwa lingkungan fisik sekolah tidak akan menyebabkan 

murid membuat masalah di dalamnya. Selain itu, pemimpin sekolah membuat dan menerapkan 

peraturan yang mengatur perilaku murid secara umum. Peraturan tersebut disertai konsekuensi 

jika dilanggar. Pemimpin sekolah merancang program yang mendidik murid agar bisa disiplin dan 

bertanggung jawab secara mandiri. Pemimpin sekolah merancang sistem yang bisa mengenali 

secara dini siswa yang berpotensi melakukan tindakan kekerasan dan berperilaku ekstrim 

(Marzano, Waters, & McNulty, 2005).  
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Pemimpin sekolah memberi arahan pada guru-gurunya untuk menciptakan lingkungan belajar 

serupa di dalam kelas mereka masing-masing (Creemers & Reezigt, 1999). Lingkungan belajar 

yang berkualitas akan memberikan waktu dan kesempatan yang cukup bagi guru untuk 

melakukan proses pemelajaran di dalam kelas sehingga murid dapat meraih hasil yang baik 

(Creemers, 1994). 

 

Agar lingkungan belajar ini dapat terus terwujud, pemimpin sekolah secara rutin berinteraksi 

dengan guru, tenaga kependidikan, dan murid (OECD, 2009). Guru dan tenaga kependidikan 

dapat berkomunikasi secara terbuka antara satu sama lain dan dengan pemimpin sekolah (Day 

& Sammons, 2014). Pemimpin sekolah dan guru-guru yang berada di bawah pengawasannya 

mendengarkan masukan dan aspirasi murid agar lingkungan belajar bisa menunjang proses 

belajar mengajar yang berpusat pada kebutuhan murid dan kondusif bagi pemelajaran yang 

bermutu (Ham et al., 2019). Kompetensi memimpin upaya membangun lingkungan belajar yang 

berpusat pada murid terlihat dari kemampuan kepala sekolah mengembangkan dan merawat 

lingkungan sekolah yang memfasilitasi pemelajaran murid (ACDP, 2016). Lingkungan sekolah 

tersebut haruslah aman dan tertib sehingga baik guru dan murid merasa aman dan terlindung 

dari segala macam bahaya fisik maupun psikis (Mayer, Mullens, Moore & Ralph, 2000).  

 

Aspek Kompetensi 6: Memimpin perencanaan dan pelaksanaan proses belajar yang berpusat 

pada murid 

Kompetensi memimpin perencanaan dan pelaksanaan proses belajar yang berpusat pada murid 

diperlihatkan oleh pemimpin sekolah yang mendayagunakan guru untuk memaksimalkan proses 

belajar mengajar untuk keberhasilan pemelajaran murid (OECD, 2009).  

 

Pemimpin sekolah memastikan pendekatan yang dipakai guru untuk mengajar mendorong murid 

untuk bertanggung jawab atas pemelajaran mereka sendiri dan guru berperan sebagai fasilitator 

dan penyedia materi ajar yang efektif dalam menuntun murid mencapai tujuan belajar (Sullivan, 

2009). Pemimpin sekolah menjadi teladan dan memberikan arahan kepada guru tentang 

bagaimana proses belajar bisa berpusat pada murid. Pengajaran yang berpusat pada murid 
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memberi tekanan lebih besar pada bagaimana murid belajar daripada bagaimana guru mengajar, 

dan pengetahuan muncul dari interaksi sesama murid dan refleksi mereka atas ide dan 

pengalaman mereka (Vavrus, Thomas, & Bartlett, 2011). Pemimpin sekolah memastikan bahwa 

guru memperhitungkan aspek-aspek psikologis murid seperti kemampuan intelektual, motivasi 

dan afeksi, interaksi sosial dalam belajar, dan perbedaan individual mereka dalam melaksanakan 

proses pemelajaran. Untuk memastikan semua ini berjalan dengan baik, pemimpin sekolah 

memberikan dukungan, umpan balik, dan keteladanan kepada guru dalam segala tahapan proses 

belajar mengajar, mulai dari perencanaan, praktik pengajaran, dan asesmen (Marzano et al., 

2005; Sumintono et al., 2015). 

 

Sekalipun pemimpin sekolah tetap merupakan pimpinan pendidikan di sekolah, guru-guru juga 

mengaplikasikan kepemimpinan pembelajaran secara kolaboratif bersama kepala sekolah 

(Reitzug, 1997). Dengan kata lain, kepala sekolah dan guru berdiskusi mengenai alternatif-

alternatif strategi pembelajaran, dan bekerja bersama sebagai “komunitas pembelajar” untuk  

mencapai hasil belajar siswa (Blasé & Blase, 1999). 

   

Aspek Kompetensi 7: Memimpin refleksi dan perbaikan kualitas proses belajar yang berpusat 

pada murid 

Kompetensi memimpin refleksi dan perbaikan kualitas proses belajar yang berpusat pada murid 

terlihat dari kemampuan mengumpulkan dan menganalisis data dan bukti dari proses pengajaran 

dan hasil pemelajaran murid guna melakukan evaluasi praktik-praktik pengajaran di sekolah 

(ACDP, 2013; Day & Sammons, 2014; Hitt et al., 2018). Pemimpin sekolah menyadari penilaian 

atas kemajuan belajar murid adalah hal mendasar dalam setiap upaya perbaikan sekolah karena 

keberhasilan pemelajaran di sekolah bergantung pada keefektifan penilaian yang dilakukan oleh 

guru dan juga karena manfaat dari upaya perbaikan sekolah terlihat dari peningkatan di data 

penilaian (Paris, 1998).  

 

Pemimpin sekolah membimbing guru dalam membuat penilaian yang tujuan pertama dan 

utamanya adalah meningkatkan motivasi murid untuk melakukan yang terbaik, baik dalam 
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belajar maupun dalam pengerjaan tugas/tes (Paris, 1998; Corno, 1992). Pemimpin sekolah 

memantau penilaian yang dilakukan guru dan menentukan bahwa: (1) penilaian bertujuan 

meningkatkan pemelajaran yang bermakna, (2) hasil dari penilaian dapat menjadi umpan balik 

yang segera, jelas, dan mudah dimengerti, (3) penilaian bersifat adil kepada semua murid tanpa 

memandang latar belakang suku, agama, bahasa, dan budaya, (4) penilaian terdiri dari berbagai 

macam produk seperti portfolio dan pertunjukan, dan (5) penilaian berjalan secara 

berkesinambungan agar bisa menjadi bukti akan kemajuan pemelajaran murid (Paris & Ayres, 

1994). 

  

Pemimpin sekolah mendorong para gurunya untuk membuat penilaian yang juga menjadi 

kegiatan pemelajaran di mana murid dapat belajar bersama temannya dan memahami lebih 

dalam isi pelajaran (Baron, 1998). Pemimpin sekolah memastikan bahwa guru menggunakan 

kriteria penilaian yang dipahami oleh murid sehingga murid dapat membedakan hasil belajar 

yang luar biasa dengan hasil belajar yang biasa saja atau yang kurang memuaskan (Baron, 1998). 

Pemimpin sekolah memastikan bahwa guru-gurunya memiliki kemampuan untuk merancang 

penilaian yang berpusat pada murid dan memfasilitasi mereka untuk merefleksikan praktik-

praktiknya agar dapat merencanakan dan melakukan tindakan nyata untuk perbaikan kualitas 

proses belajar mengajar (Caldwell, 2014; Ham et al., 2019).  

 

Aspek Kompetensi 8: Melibatkan orang tua sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah 

Kompetensi melibatkan orangtua sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah diperlihatkan oleh 

kepemimpinan sekolah yang mampu mengomunikasikan dengan efektif perkembangan hasil pemelajaran 

siswa kepada orangtua dan meningkatkan partisipasi aktif orang tua dalam menyukseskan pemelajaran 

murid (Caldwell, 2014; Pont et al, 2008). Pemimpin sekolah menganggap penting kemitraan dengan 

orangtua murid untuk memajukan capaian belajar murid sehingga mampu membangun kerjasama yang 

sejati dengan mereka (Auerbach, 2010; Curry & Adams, 2014). Kemampuan melibatkan partisipasi orang 

tua akan membangun sinergitas positif dalam pemelajaran. 

 

Kerjasama yang sejati itu dapat diawali dengan kemampuan kepala sekolah untuk mengomunikasikan 

dengan efektif perkembangan hasil pemelajaran murid kepada orangtua dan meningkatkan partisipasi 
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aktif orang tua dalam menyukseskan pemelajaran murid (Caldwell, 2014; Pont et al, 2008). Untuk 

meningkatkan pelibatan aktif mereka, pemimpin sekolah dapat mengundang orang tua untuk 

menyampaikan pandangan mereka terkait cara mendidik anak dan kemudian mengajak orangtua untuk 

menjadi mitra yang sejajar dalam menolong murid mencapai keberhasilan dalam belajar (Auerbach, 2009, 

2010).  

 

Agar dapat merangkul orang tua sebagai mitra yang sejajar dalam dalam meningkatkan kualitas belajar 

murid, pemimpin sekolah harus mengetahui latar belakang sosial keluarga murid dan menyesuaikan 

bentuk komunikasi dan pelibatan orang tua sebagaimana diperlukan (Marzano et al., 2005; Hitt et al, 

2018). Pemimpin sekolah perlu menyadari bahwa murid datang dari lingkungan belajar yang berbeda-

beda, baik lingkungan rumah dan masyarakatnya, dan oleh sebab itu penting bagi pemimpin sekolah 

untuk mempelajarinya (Auerbach, 2010). Dengan demikian, pemimpin sekolah memperoleh pandangan-

pandangan orangtua tentang apa yang mereka bisa lakukan untuk kemajuan belajar anak mereka dan 

kemudian melibatkan orangtua dalam menyusun program yang sesuai dan efektif secara proaktif  (Olivos, 

2006). 

 

Pemimpin sekolah membuka ruang untuk partisipasi aktif orang tua dalam proses belajar mengajar di 

sekolah (Caldwell, 2014; Marzano et al., 2005). Orang tua dapat membawakan materi pengajaran yang 

sesuai dengan keterampilan dan keahliannya pada saat-saat tertentu untuk memperkaya pemelajaran 

murid (Sumarsono et al., 2016). Orang tua juga dapat diintegrasikan dalam proses perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi/refleksi pendidikan, sehingga pemelajaran dalam ruang kelas sesuai dengan 

konteks kehidupan sehari-hari murid (Pan & Nyeu, 2019). 

 

Kategori Memimpin Manajemen Sekolah 

Kategori ini terdiri dari dua kompetensi yang berfokus pada kemampuan pemimpin 

sekolah dalam proses operasional dan manajerial sekolahnya. Hampir semua pemimpin sekolah 

di negara-negara berkinerja pendidikan tinggi berkata bahwa menentukan visi dan arah dan 

memastikan sistem dan proses pengelolaan yang efektif, selain mendukung pengembangan para 

staf, adalah faktor terbesar yang berkontribusi atas keberhasilan sekolah mereka (Barber et al, 

2010). Dalam model kompetensi kepala sekolah sebelumnya, kategori ini terkait dalam dimensi 

manajerial (Direktorat Tenaga Kependidikan, 2008). 
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Kompetensi 9: Memimpin upaya mewujudkan visi sekolah menjadi budaya belajar yang 

berpihak pada murid 

Kompetensi memimpin upaya mewujudkan visi sekolah berorientasi pada budaya belajar yang 

berpihak pada murid tampak dalam kepala sekolah yang dapat menyusun dan 

mengejawantahkan visi sekolah dengan partisipasi aktif dari warga sekolah (ACDP, 2016; Raihani, 

2008). Visi sekolah tersebut mengarah pada penciptaan budaya belajar yang mengutamakan 

murid (Hallinger, 2012). Pemimpin sekolah menjadikan kualitas akademik dengan standar yang 

tinggi sebagai komponen utama dalam menetapkan visi sekolah karena sekolah adalah 

komunitas belajar (Bryk, Lee, & Holland, 1993).  

 

Pemimpin sekolah menunjukkan pemahamannya bahwa sebagai komunitas belajar, sekolah 

mengadopsi pandangan holistik dalam pendidikan. Pandangan holistik tersebut memiliki tiga 

dimensi yaitu (1) dimensi kognitif di mana cara belajar murid lebih diperhatikan daripada skor 

mereka, (2) dimensi afektif di mana hubungan interpersonal antar warga sekolah adalah hal 

penting karena itulah yang membuat murid merasa dihargai sebagai pribadi, dan (3) dimensi 

ideologis di mana nilai-nilai inti, visi dan tujuan bersama dihidupi oleh seluruh warga sekolah 

sehingga tercipta rasa kebersamaan yang erat (Schussler, 2003). 

 

Pemimpin sekolah memastikan bahwa visi yang sudah ditetapkan menjadi budaya sekolah yang 

mengakar kuat dan terwujud dalam kehidupan sehari-hari warga sekolah sehingga mereka tidak 

perlu menghafal visi sekolah mereka lagi (Bryk et al., 1993). Mengingat bahwa konteks komunitas 

belajar di sekolah bersifat dinamis, pemimpin sekolah perlu meninjau ulang dan mengevaluasi 

visi sekolah mereka secara terus menerus (Schussler, 2003). 

 

Jika visi sekolah dipandang sudah tidak lagi relevan, pemimpin sekolah segera memulai 

pembicaraan tentang visi pembaharuan visi sekolah (Sergiovanni, 1996). Kemudian, pemimpin 

sekolah melibatkan warga sekolah dalam melakukan pembaharuan visi dan program yang 

mendukung, menghimpun dukungan dari warga lingkungan sekitar, serta mencoba pendekatan-
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pendekatan baru yang mewujudkan visi sekolah yang telah diperbaharui (Caldwell, 2014; Hairon 

& Goh, 2019; Hitt et al., 2018). Kerjasama seluruh warga sekolah termasuk orangtua sangat 

penting dilakukan agar proses pemelajaran bisa optimal (Coleman, Collinge, and Tabin, 1996). 

Dengan demikian, sekolah berorientasi pada budaya belajar yang berdampak pada kemajuan 

pemelajaran murid (ACDP, 2016; Karadag,2019).   

 

  

Kompetensi 10: Memimpin dan mengelola program sekolah yang berdampak pada murid 

Kompetensi memimpin dan mengelola program sekolah yang berdampak pada murid tampak 

dalam pemimpin sekolah yang dapat menerjemahkan visi sekolah dalam program-program yang 

menjawab kebutuhan belajar murid (Hallinger, 2012). Pemimpin sekolah bertekad menjalankan 

program-program tersebut agar kualitas belajar murid bisa meningkat. Pemimpin sekolah 

melaksanakan berbagai tindakan manajerial yang mendukung berjalannya program tersebut, di 

antaranya mendapatkan dan mengelola sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan 

program, memimpin pertemuan berkala untuk mengevaluasi program, memotivasi warga 

sekolah dalam menjalankan program, dan menjadi teladan dalam pelaksanaan program yang 

berdampak pada murid (Hallinger, 2012; Marzano et al., 2005; Raihani, 2008).  

 

Kurikulum dan pengajaran adalah dua elemen penting yang menjadi fokus pemimpin sekolah 

dalam upayanya meningkatkan program sekolah (Dimmock & Lee, 2000; Furney, Aiken, Hasazi, 

& Keefe, 2005). Karena itu, pemimpin sekolah harus melakukan upaya agar program yang ia 

pimpin dan kelola tidak membedakan antara sekolah sebagai organisasi dan sekolah sebagai 

tempat di mana proses belajar mengajar berlangsung. Selain itu, pemimpin sekolah menunjukkan 

pemahamannya akan kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah setempat dan 

menggunakan pengetahuannya akan kebijakan-kebijakan tersebut untuk merancang, 

menjalankan, mengevaluasi program-program sekolah agar sejalan dengan mandat dari 

pemerintah, tanpa kehilangan fokus pada kebutuhan belajar murid (Furney et al., 2005).  
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Kategori Memimpin Pengembangan Sekolah 

Kategori ini terdiri dari dua kompetensi yang berfokus pada kemampuan pemimpin sekolah 

dalam melakukan inovasi atau transformasi sekolahnya demi hasil belajar yang lebih baik melalui 

pemanfaatan sumber daya yang tersedia di lingkungannya. Hattie (2009) mengategorikan 

dimensi kompetensi ini sebagai “strategic resourcing”, sementara Marzano et al (2005) 

menyebutnya sebagai perilaku pemimpin sekolah “aktif menantang status quo”.  Dalam model 

kompetensi kepala sekolah sebelumnya, kategori ini terkait dalam dimensi kewirausahaan 

(Direktorat Tenaga Kependidikan, 2008). 

 

Kompetensi 11: Memimpin program pengembangan sekolah agar optimal mendukung proses 

belajar murid dan relevan dengan kebutuhan dan tantangan komunitas sekitar sekolah 

Kompetensi memimpin perbaikan program dan perubahan sekolah agar optimal mendukung proses 

belajar murid ditunjukkan oleh pemimpin sekolah yang dapat mengembangkan sekolah secara 

komprehensif dengan berorientasi pada peningkatan pemelajaran murid melalui program-program yang 

senantiasa ditingkatkan mutunya (Hallinger, 2012; Meikin et al., 2017).  

 

Pemimpin sekolah menyadari bahwa mewujudkan perbaikan program secara efektif bergantung pada 

dirinya yang memimpin proses perbaikan tersebut di sekolahnya (Gawlik, 2015; Young & Lewis, 2015). 

Pemimpin sekolah menggunakan perbaikan program sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja sekolah, 

merumuskan tujuan perbaikan yang jelas, mengembangkan kemampuan dan pengetahuan guru dan 

tenaga kependidikan, dan yang terutama memastikan pendidikan di sekolah mereka  berkualitas tinggi 

(Gawlik, 2015). Pemimpin sekolah juga menanggapi secara strategis tuntutan kebijakan dari pemerintah 

setempat maupun pusat (Elmore, 2006). Karena itu, pemimpin sekolah menjadi agen perantara yang 

secara kreatif mengembangkan strategi yang dapat menyatukan tujuan perbaikan program sekolah 

dengan tuntutan perbaikan dari pemerintah (Saltrik, 2010; Weick, 2009). 

 

Pemimpin sekolah mengendalikan evaluasi diri sekolah sebagai pijakan untuk menentukan langkah-

langkah perubahan sekolah, dengan melibatkan warga sekolah dan pemangku kepentingan sekolah 

(ACDP, 2016; Day & Sammons, 2014). Dalam melakukan pengembangan atau transformasi sekolah, kepala 

sekolah mendemonstrasikan tiga fokus: misi (mengembangkan visi bersama sekolah, membangun 

konsensus mengenai tujuan dan prioritas sekolah), performa/kinerja (menentukan ekspektasi tinggi, 
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memberi dukungan secara individu dan memberikan stimulasi intelektual, dan budaya (memperkuat nilai 

organisasi, budaya sekolah produktif, kolaborasi dan partisipatif) (Mark & Printy, 2003). Keterlibatan 

seluruh warga sekolah dalam perbaikan program sekolah menjamin keberlangsungan proses perbaikan 

program (Nocon, 2004).  

 

Kompetensi 12: Melibatkan orangtua dan komunitas dalam pembiayaan dan pengembangan 

sekolah 

Kompetensi melibatkan orangtua dan komunitas dalam pembiayaan dan pengembangan sekolah 

ditunjukkan oleh kemampuan pemimpin sekolah mengomunikasikan pentingnya dan dampak 

dari pengembangan sekolah terhadap kemajuan pemelajaran murid kepada kepada orangtua 

dan masyarakat (Caldwell, 2014; Nomnian & Arphattananon, 2017; Marzano et al., 2005).  

 

Pemimpin sekolah membentuk organisasi orang tua murid agar orang tua murid dapat 

berkomunikasi secara langsung dengan pihak sekolah dengan cara yang terstruktur (Pakseresht 

& Ahari, 2014). Pemimpin sekolah menggunakan organisasi orang tua murid sebagai wadah 

untuk saling berkonsultasi tentang masalah-masalah sekolah (Ekundayo & Alonge, 2012; Shakur, 

2012). Selain itu, pemimpin sekolah membentuk komite sekolah di mana perwakilan sekolah, 

orang tua murid, ahli pendidikan, anggota Suku Dinas Pendidikan setempat, dan anggota 

masyarakat lainnya, mengambil peran dalam pengembangan sekolah (Raihani, 2011). Pemimpin 

sekolah menjadikan komite sekolahnya sebagai jembatan antara sekolah dan masyarakat. 

 

Orang tua dan masyarakat disediakan beragam peran yang dapat dipilih dalam upaya 

pengembangan sekolah, termasuk dalam hal pembiayaan sekolah (Fitriah et al., 2013; 

Sumarsono et al., 2016). Tiga peran utama yang bisa dimainkan oleh organisasi orang tua murid 

dan komite sekolah adalah penyumbang dana, pengambil keputusan, dan ‘pengawas sekolah’ 

(Raihani, 2011). Peran ‘pengawas sekolah’ ada karena banyak orang tua murid dan anggota 

komite sekolah tertarik dengan bagaimana uang, baik yang diterima dari pemerintah maupun 

yang diterima dari orang tua murid, digunakan untuk kepentingan pengembangan sekolah dan 

kemajuan pemelajaran murid. Pemimpin sekolah mengadakan pertemuan rutin untuk mengajak 

orang tua mengambil keputusan bersama terkait pengembangan sekolah (Povey et al., 2016) dan 
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secara transparan melaporkan kemajuan program pengembangan sekolah beserta dana yang 

dipakai (Raihani, 2011). 
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