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A. Analisis SWOT

Kunci agar kepala sekolah dan tenaga kependidikan tetap bertahan dan enjoy ditengah-

tengah perubahan paradigm baru manajemen pendidikan, adalah dengan memahami posisi,

dan apa yang sedang terjadi, serta kesiapan untuk menjadi bagian dari dunia baru yang

berbeda.

Hasil analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, threat), dan kajian dari

berbagai sumber dapat dikemukakan faktor dominan (kekuatan, dan peluang) serta faktor

penghambat (kelemahan dan tantangan) kepala sekolah dalam paradigma baru manajemen

pendidikan sebagai berikut.

1. Faktor Dominan (Kekuatan dan Peluang)

Faktor dominan (kekuatan dan peluang) kepala sekolah dalam paradigma baru

manajemen pendidikan mencakup:

a. Gerakan peningkatan kualitas pendidikan yang dicanangkan pemerintah

Peningkatan kualitas pendidikan dilakukan terus-menerus secara konvensional

maupun inovatif. Terlebih tercantum dalam UU Sisdiknas bahwa tujuan pendidikan

nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peningkatan kualitas

pendidikan, selain itu dengan Gerakan Peningkatan Mutu Pendidikan merupakan

momentum paling tepat untuk mengantisipasi dan mempersiapkan peserta didik

memasuki era globalisasi. Indikatornya dapat dirasakan sekarang ini, teknologi mampu

menembus batas antarwilayah dan antarnegara, hal itu dipersiapkan melalui

pendidikan yang berkualitas di bawak kepemimpinan kepala sekolah professional.

b. Sosialisasi peningkatan kualitas pendidikan

Departemen Pendidikan telah melakukan sosialisasi peningkatan kualitas pendidikan

di berbagai wilayah, baik pada pertemuan resmi maupun pelatihan awal dan berkaitan

dengan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) yang merupakan

program pemerintah pusat.Ini menjadi faktor pendukung kepala sekolah agar dapat

memahami manajemen peningkatan mutu pendidikan dan operasinya pada sekolah

masing-masing.
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c. Gotong royong dan kekeluargaan

Gotong-royong dan kekeluargaan dapat dikembangkan dalam mewujudkan kepala

sekolah professional, untuk terwujudnya visi pendidikan dan menjadi aksi nyata di

sekolah.Kondisi ini dapat ditumbuhkan oleh pengawas dengan bekerjasama dan

mempererah hubungan sekolah dengan masyarakat lingkungan sekolah dan dunia

kerja.

d. Potensi Kepala Sekolah

Kepala sekolah harus memiliki berbagai potensi yang harus dikembangkan, harus

memiliki perhatian yang tinggi terhadap peningkatan kualitas pendidikan disekolah

yang ditunjukkan dalam kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan diri dan

sekolahnya secara optimal.

e. Organisasi formal dan informal

Organisasi formal yang berhubungan dengan profesi pendidikan seperti Kelompok

Kerja Pengawas Sekolah (KKPS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS),

Musyawarah Kepala Sekolah (MKS), Dewan Pedidikan dan Komite Sekolah.

Organisasi tersebut yang mendorong tumbuh kembangnya kepala sekolah professional

yang mampu melakukan berbagai terobosan dalam peningkatan kualitas pendidikan.

f. Organisasi profesi

Organisasi profesi pendidikan sebagai wadah untuk membantu pemerintah dalam

meningkatkan kualitas pendidikan, antara lain K3S, KKPS, Kelompok Kerja Guru

(KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Persatuan Guru Republik

Indonesia (PGRI), Forum Peduli Guru (FPG), Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia

(ISPI) sudah terbentuk hamper di seluruh Indonesia. Organisasi profesi ini sangat

mendukung kepala sekolah yang professional yang mampu meningkatkan kinerja dan

prestasinya.

g. Harapan terhadap kualitas pendidikan

Kepala sekolah memiliki harapan yang tinggi untuk meningkatkan kualitas

pendidikan, komitmen dan motivasi untuk meningkatkan mutu sekolah secara

optimal.Tenaga kependidikan juga memiliki komitmen dan harapan yang tinggi bahwa

peserta didik dapat mencapai prestasi yang optimal dengan keterbatasan sumber daya

pendidikan yang ada di sekolah.Oleh karena itu, peserta didik juga termotivasi
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meningkatkan diri mencapai prestasi sesuai bakat dan kemampuan yang

dimiliki.Harapan yang tinggi ini menjadi faktor yang dominan yang menyebabkan

sekolah selalu dinamin dalam melakukan perbaikan berkelanjutan (continuous quality

improvement).

h. Input manajemen

Kepala sekolah professional ditunjang oleh input manajemen yang memadai

dalam menjalankan roda sekolah, input yang telah dimiliki seperti tugas yang jelas,

rencana yang rinci dan sistematis, program yang mendukung implementasi, ketentuan/

aturan main yang jelas sebagai acuan warga sekolah dalam bertindak, serta adanya

pengendalian mutu yang handal untuk meyakinkan bahwa tujuan sekolah yang

dirumuskan dapat terwujud.

Selain itu kepala sekolah harus fokus pada pelanggan, melalui peningkatan

kualitas lulusan, meningkatkan kualitas dan kualifikasi tenaga pendidik, dan

mendorong peserta didik melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.Di samping itu,

perlu menggalang partisipasi masyarakat dan orang tua melalui Dewan pendidikan dan

komite yang bertugas menetapkan segala kebijakan sekolah berdasar ketentuan

pendidikan, merumuskan dan menetapkan visi dan misi serta tujuan sekolah.

2. Faktor Penghambat (Kelemahan dan Tantangan)

Faktor penghambat (kelemahan dan tantangan) kepala sekolah dalam paradigma

baru manajemen pendidikan mencakup:

a. Sistem politik yang kurang stabil

Sistem politik yang dan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang kurang stabil

telah menimbulkan berbagai masalah kehidupan termasuk bidang pendidikan, hal ini

menghambat tumbuhnya kepala sekolah yang professional. Wakil rakyat di dewan

yang lamban dan plin plan dalam mengambil prakarsa dan selalu menunggu

demonstrasi masyarakat dalam mengambil keputusan merupakan sistem polotik yang

kurang stabil. Pengembangan sumber daya pembangunan melalui sistem pendidikan

perlu ditunjang oleh sistem politik yang stabil dan political will yang positif dari

pemerintah, dalam hal ini anggaran belanja yang dialokasikan untuk pendidikan.
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b. Rendahnya sikap mental

Rendahnya sikap mental kepala sekolah antara lain kurang disiplin dalam melaksanak

tugas, kurang motivasi dan semangat kerja, serta sering datang terlambat. Kondisi

tersebut sangat menghambat dan merupakan tantangan bagi tumbuh kembangnya

kepala sekolah profesional.

c. Wawasan kepala sekolah yang masih sempit

Sebagian besar kepala sekolah memiliki wawasan yang sempit dalam kaitannya

dengan berbagai masalah dan tantangan yang harus dihadapi di era globalisasi

sekarang ini, dimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama teknologi

informasi yang begitu cepat.Kondisi tersebut disebabkan oleh kepala sekolah yang

kurang membaca buku, majalah dan jurnal; kurang mengikuti perkembangan; jarang

melakukan diskusi ilmiah; dan jarang mengikuti seminar yang berhubungan dengan

pendidikan dan profesinya.Selain itu K3S yang belum dioptimalkan untuk

melaksanakan tugas dan fungsinya.

d. Pengangkatan kepala sekolah yang belum transparan

Pengangkatan kepala sekolah dewasa ini tidak melibatkan pihak-pihak masyarakat dan

dunia kerja, keputusan pemerintah mengenai jabatan Kepala Sekolah selama empat

tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya belum dapat

dilaksanakan.Hal tersebut secara langsung merupakan penghambat tumbuhnya kepala

sekolah profesional.

e. Kurang sarana dan prasarana

Kurangnya sarana dan prasaran seperti perpustakaan, laboratorium, bengkel

(workshop), pusat sumber belajar, dan perlengkapan pembelajaran menjadi

penghambat pula.Hal ini berkaitan dengan kemampuan pemerintah untuk melengkapi

masih kurang, walaupun pemerintah sudah melengkapi buku-buku namun

pemanfaatannya masih kurang.

f. Lulusan kurang mampu bersaing

Rendahnya kemampuan bersaing disebabkan kualitas hasil lulusan yang belum sesuai

dengan target lulusan, sehingga lulusan masih sulit untuk bisa bekerja padahal

persyaratan di  lembaga dunia usaha dan industry kian hari kian bertambah. Misalnya,
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menguasai bahasa asing, komputer, dan kewirausahaan.Lulusan yang ingin

melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi kian bertambah namun kemampuan brsaing

dalam ujian pada umumnya masih rendah sehingga yang diterima hanya sedikit.

g. Rendanya kepercayaan masyarakat.

Kepercayaan masyarakat terhadap produktivitas pendidikan di sekolah pada umumnya

masih kurang, sekolah secara umum belum mampu melahirkan sumber daya manusia

(SDM) yang berkualitas, yang siap pakai, baik untuk bekerja maupun melanjutkan ke

jenjang yang lebih tinggi. Kurang berhasilnya program link and match dan program

berbasih masyarakat serta kurikulum berbasis kompetensi pada sekolah kejuruan

menyebabkan kekurangpercayaan masyarakat.

h. Birokrasi

Birokrasi feodal dimana pejabat lebih suka dilayani daripada melayani masih melekat

di Lingkungan Dinas Pendidikan.Lemahnya mengambil inisiatif dan menunggu juklak

dan juknis tidak menunjang tumbuh kembangnya kepala sekolah professional.Di

lingkungan sekolah perilaku kepala sekolah juga tidak transparan, hal ini mengurangi

tingkat kepercayaan tenaga kependidikan terhadap kepala sekolah.Kurang mandiri;

kurang krisis; rasa memiliki, rasa penting terhadap kualitas pendidikan sehingga

menyebabkan lemahnya tanggung jawab, kondisi tersebut disebabkan karena

bertahun-tahun kepala sekolah kurang mendapat pendidikan dan pelatihan kalaupun

ada kurang memacu prestasi dan potensi kepala sekolah.

i. Rendahnya produktivitas kerja

Rendahnya produktivitas disebabkan rendahnya etos kerja dan disiplin, indikator

masalah ini yaitu masih rendahnya prestasi belajar yang dapat dicapai peserta didik,

baik prestasi akademis maupun non akademis dalam memasyarakat.

j. Belum tumbuhnya budaya mutu

Dalam pendidikan mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan. Input

adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya

proses. Proses merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain, dan output

pendidikan merupak kinerja sekolah yaitu prestasi yang dihasilkan dari proses dan

perilaku sekolah.
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Paradigma baru kepala sekolah dalam konteks MBD dan KBK berimplikasi

terhadap budaya mutu yang memiliki elemen sebagai berikut:

(1) Informasi kualitas harus digunakan untuk perbaikan

(2) Kewenangan harus sebatas tanggung jawab

(3) Hasil harus diikuti hadiah dan hukuman

(4) Kolaborasi, sinergi, bukan kompetisi, harus merupakan basis kerjasama,

(5) Tenaga kependidikan harus merasa aman dalam melakukan pekerjaannya,

(6) Suasana keadilan harus ditanamkan

(7) Imbal jasa harus sepadan dengan nilai pekerjaan

B. Memanfaatkan Kekuatan dan Peluang serta Mengatasi Kelemahan dan Tantangan

Memanfaatkan Kekuatan dan Peluang, serta Mengatasi Kelemahan dan Tantangan

terhadap paradigma baru kepala sekolah professional dapat dilakukan dengan pembinaan

kemampuan professional kepala sekolah, revitalisasi MGMP dan MKKS, peningkatan

disiplin, pembentukkan kelompok diskusi, dan peningkatan layanan perpustakaan dengan

menambah koleksi.

1. Pembinaan Kemampuan Profesional Kepala Sekolah

Pembinaan kepala sekolah dilakukan dengan pengembangan wadah-wadah antara

lain MKS, K3S, dan PKKS. Disamping itu peningkatan dilakukan melalui pendidikan,

dengan program sarjana atau pasca sarjana bagi kepala sekolah yang sesuai dengan

bidang keahliahannya, sehingga tidak terlepas dari koridor ilmu masing-masing.

Beberapa kegiatan pembinaan kemampuan tenaga kependidikan (guru) yang bisa

dilakukan kepala sekolah:

a. Dalam melaksanakan pembinaan profesional guru, kepala sekolah bisa menyusun

program penyetaraan bagi guru-guru yang memiliki kualifikasi DIII agar

mengikuti penyetaraan S1/ Akta IV, sehingga mereka dapat menambah wawasan

keilmuan dan pengetahuan yang menunjang tugasnya.

b. Untuk menunjang profesionalisme guru yang sifatnya khusus, bisa dilakukan oleh

kepala sekolah dengan mengikutsertakan guru-guru melalui seminar dan pelatihan

yang diadakan oleh Depdiknas maupun diluar Depdiknas.
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c. Peningkatan profesionalisme guru melalui PKG (Pemantapan Kerja Guru), dan

KKG (Kelompok Kerja Guru). Melalui wadah ini guru diarahkan untuk mencari

berbagai pengalaman mengenai metodologi pembelajaran dan bahan ajar yang

akan diterapkan dikelas.

d. Meningkatkan kesejahteraan guru karena merupakn salah satu faktor penentu

dalam peningkatan kinerja, yang secara langsung berpengaruh terhadap mutu

pendidikan. Antara lain, pemberian insentif di luar gaji, imbalan dan penghargaan,

serta tunjangan yang dapat meningkatkan kinerja.

2. Revitalisasi MGMP dan MKKS di Sekolah

Melalui MGMP dan MKKS dapat diperkirakan bagaimana menyiasati kurikulum

yang padat dan mencari alternatif pembelajaran yang tepat serta menemukan berbagai

variasi metode, dan variasi media untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.Kegiatan

ini dapat dikoordinir oleh pengawas sekolah dan setiap mata pelajaran dipimpin guru

senior yang ditunjuk kepala sekolah.MGMP dan MKKS seharusnya minimal bertemu

satu kali per minggu guna menyusun strategi pembelajaran dan mengatasi masalah yang

muncul.Di samping itu dapat juga mengundang ahli dari luar, baik ahli substansi mata

pelajaran untuk membantu guru dan kepala sekolah dalam memahami materi yang

masing dianggap sulit.

MGMP dan MKKS juga dapat menyusun dan mengevaluasi perkembangan

pendidikan disekolah, yang dapat dilakukan secara berkala dan hasilnya digunakan

untuk menyempurnakan rencana berikutnya.Dengan mengefektifkan MGMP dan

MKKS semua kesulitan dan permasalahan yang dihadapi oleh guru dan kepala sekolah

dalam kegiatan pendidikan dapat dipecahkan dan diharapkan mampu meningkatkan

mutu pendidikan di sekolah.

3. Peningkatan Disiplin

Rendahnya produktivitas tenaga kependidikan baik dalam mengikuti aturan dan

tata tertib sekolah maupun melakukan pekerjaannya sangat erat kaitannya dengan

masalah disiplin.Peningkatan disiplin sangat diperlukan untuk menciptakan iklim

sekolah yang lebih kondusif dan dapat memotivasi kerja, serta menciptakan budaya

kerja dan budaya disiplin para tenaga kependidikan dalam melaksanakan

tugasnya.Sekolah membuat aturan yang harus ditaati oleh semua warga sekolah, guru,
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peserta didik, karyawan dan kepala sekolah. Aturan tersebut meliputi tata tertib waktu

masuk dan pulang sekolah, kehadiran di sekolah dan dikelas serta proses pembelajaran

yang sedang berlangsung dan lain-lain. Dengan meningkatnya disiplin diharapkan dapat

meningkatkan efektifitas jam belajar sesuai dengan waktunya dan meningkatnya iklim

belajar yang kondusif untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan dan

mencapai hasil belajar peserta didik yang lebih baik.

4. Pembentukan Kelompok Diskusi Profesi

Kelompok diskusi ini dilaksanakan di sekolah minimal satu bulan sekali dan melibatkan

pengawas sekolah, komite sekolah atau orang lain yang dianggap ahli dalam

memecahkan masalah yang diahadapi kepala sekolah atau tenaga kependidikan

sehubungan dengan tugas dan fungsinya. Untuk pengembangan profesionalisme tenaga

kependidikan dapat menyampaikan ke forum yang lebih besar sehingga terjadi saling

tukar pengalaman guna meningkatkan motivasi dan menambah wawasan. Hal ini juga

perlu dikembangkan dengan mencari model-model pembinaan yang efektif .

5. Peningkatan Layanan  Perpustakan dan Penambahan Koleksi

Salah satu sarana peningkatan profesionalisme kepala sekolah adalah tersedianya

bukuyang menunjang kegiatan sekolah dalam mendorong visi menjadi aksi. Pengadaan

buku pustaka diarahkan untuk mendukung kegiatan pembelajaran serta memenuhi

kebutuhan peserta didik dan guru akan materi pembelajaran. Disamping itu guna

menunjang kegiatan MGMP dan MKKS, serta mengadakan buku pengangan kepala

sekolah yang relevan.

Pengadaan buku dapat dimulai dengan mengidentifikasi buku yang diperlukan

kemudian mengadakan kerjasama dengan perpustakaan pada instansi yang mempunyai

potensi untuk pengadaan buku sekolah atau membeli buku tersebut secara

langsung.Untuk kepentingan tersebut perlu upaya peningkatan pengetahuan dan

keterampilan pengelolaan perpustakaan, dan kepala sekolah memberi kesempatan

kepada tenaga perpustakaan untuk mengikuti pelatihan singkat pengelola perpustakaan

serta memperhatikan penyediaan anggaran perpustakaan sesuai kemampuan masing-

masing.

C. Peran dan Kinerja Kepala Sekolah
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Profesionalisme Kepala Sekolah dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak

terlepas dari peran berbagai pihak yang terlibat dalam pembinaan Kepala Sekolah, antara

lain Pengawas Sekolah.

Peran dan kinerja Pengawas Sekolah dalam melaksanakan pembinaan terhadap

Kepala Sekolah, dalam menjadikan Kepala Sekolah yang profesional adalah sebagai berikut.

1. Pengawas Sekolah harus memahami tugasnya dalam membina dan mengembangkan

Kepala Sekolah yang profesional, terutama dalam pengembangan kreatifitas dan

pemberian motivasi, karena pengembangan Kepala Sekolah profesional menjadi prioritas

dalam rangka:

a. mempersiapkan Kepala Sekolah sebagai pemimpin yang handal dalam peradigma

baru manajemen pendidikan;

b. pelaksanaan otonomi daerah;

c. desentralisasi pendidikan;

d. mempersiapkan Kepala Sekolah dalam perspektif global.

Hal tersebut di atas penting karena Kepala Sekolah sebagai ujung tombak dalam

penyelenggaraan pendidikan, sehingga sewajarnya dibina berbagai kemampuannya agar

dapat memajukan sekolah yang dipimpinnya secara optimal, terutama dalam rangka

mewujudkan visi, misi, dan tujuan pendidikan.

2. Upaya-upaya yang dapat dilakukan Pengawas Sekolah dalam mengembangkan Kepala

Sekolah profesional:

a. Mengadakan kunjungan langsung ke sekolah dan memberikan masukan kepada

Kepala Sekolah mengenai penyelenggaran sekolah, terutama terkait tugas dan fungsi

Kepala Sekolah sebagai educator, manager, administrator, supervisor, leader,

innovator, dan motivator pendidikan (EMASLIM) agar dapat melaksanakan tugas dan

fungsinya dengan baik dan kreatif.

b. Menciptakan iklim kondusif sehingga memungkinkan Kepala Sekolah berdiskusi

dengan kolega (Kepala Sekolah lainnya) untuk memecahkan berbagai permasalahan

yang dihadapi dalam kaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan.

c. Memberi kesempatan seluas-luasnya kepada para Kepala Sekolah untuk melanjutkan

pendidikan dalam rangka menunjang karier dan meningkatkan kemampuannya.
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d. Memberi perhatian dan jalan keluar segala permasalahan yang dihadapi Kepala

Sekolah dalam melaksanakan tugas.

3. Pengawas Sekolah harus memiliki program kegiatan dalam satu tahun ajaran, untuk :

a. Memantau dan membimbing pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

b. Mengumpulkan dan mengolah data sumber daya pendidikan, proses pembelajaran,

dan bimbingan peserta didik.

c. Menganalisis hasil belajar, bimbingan peserta didik dan sumber daya pendidikan

yang mempengaruhi hasil belajar untuk menentukan jenis pembinaan.

d. Mengadakaan pembinaan administrasi Kepala Sekolah (program tahunan, program

kerja Kepala sekolah dan kaur administrasi).

e. Memberikan arahan dan bimbingan kepada guru tentang pelaksanaan pembelajaran

dan bimbingan belajar.

f. Memberikan contoh tugas guru dalam bimbingan peserta didik.

g. Melaksanakan kunjungan kelas,

h. Menilai hasil belajar, bimbinan belajar, dan kemampuan guru dalam menyusun soal

dan melaksanakan penilaian.

i. Membina pelaksanaan dan pemeliharaan lingkungan sekolah.

j. Memantau pelaksanaan ujian.

k. Memberi saran untuk peningkatan kemampuan profesional guru kepada instansi

terkait.

l. Menyususn laporan hasil pengawasan sekolah per sekolah.

m. Melakukan evaluasi hasil pengawasan seluruh sekolah yang menjadi tanggung

jawabnya.

n. Memberi saran penyelesaian kasus khusus di sekolah.

D. Dampak Kepala Sekolah Profesional

Kepala Sekolah profesional dalam paradigma baru manajemen pendidikan akan

memberikan dampak positif dan perubahan mendasar dalam pembaruan sistem pendidikan

di sekolah. Dampak positif tersebut antara lain:

1. Efektivitas proses pendidikan
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Peningkatan profesionalisme tenaga kependidikan memiliki efektivitas pendidikan yang

tinggi, hal ini tampak dari sifat pendidikan yang menekankan pada pemberdayaan

peserta didik. Pembelajaran bukan sekedar penekanan pada penguasaan pengetahuan

tetapi lebih menekankan pada internalisasi tentang apa yang diajarkan sehingga tertanam

dan berfungsi sebagai muatan kehidupan peserta didik, dan pembelajaran lebih

menekankan pada bagaimana peserta didik mampu belajar dan cara belajar (learning to

learn).

2. Tumbuhnya kepemimpinan sekolah yang kuat

Kepala Sekolah memiliki peran yang kuat dalam mengkoordinasikan, menggerakkan

dan menyelaraskan semua sumber daya pendidikan di sekolah.Kepemimpinan Kepala

Sekolah merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong sekolah untuk mewujudkan

visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah melalui program-program yang dilaksanakan

secara terencana dan bertahap.Untuk itu Kepala Sekolah dituntut memiliki kemampuan

manajemen dan kepemimpinan yang memadai agar mampu mengambil inisiatif dan

prakarsa untuk meningkatkan mutu sekolah.

3. Pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif

Tenaga kependidikan, terutama guru merupakan jiwa dari sekolah.Peningkatan

profesionalisme tenaga kependidikan mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan,

pengembangan, evaluasi kinerja, hubungan kerja, sampai pada imbal jasa, merupakan

garapan penting Kepala sekolah.Peningkatan profesionalisme tenaga kependidikan harus

dilakukan secara terus menerus mengingat perkembangan iptek yang pesat.Untuk itu

Kepala Sekolah profesional merupakan tuntutan bagi sekolah yang dipimpinnya.

4. Budaya mutu

Budaya mutu tertanam di sanubari semua warga sekolah, sehingga setiap perilaku

didasari profesionalisme. Elemen-elemen budaya mutu:

a. Informasi kualitas untuk perbaikan bukan untuk mengadili orang

b. Kewenangan sebatas tanggung jawab
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c. Hasil diikuti reward & punishment

d. Basis kerja sama adalah kolaborasi, sinergi

e. Warga sekolah merasa aman terhadap pekerjaannya

f. Atmosfir keadilan harus ditanamkan

g. Imbal jasa harus sepadan dengan nilai pekerjaan

h. Warga sekolah merasa memiliki sekolah.

5. Teamwork yang kompak, cerdas, dan dinamis

Teamwork (kebersamaan) adalah karakteristik yang dituntut oleh profesionalisme

Kepala Sekolah karena output pendidikan merupakan hasil kolektif warga sekolah,

sehingga budaya kerja sama antarfungsi dalam sekolah dan antarindividu harus

merupakan kebiasaan hidup sehari-hari.

6. Kemandirian

Kepala Sekolah memiliki kemandirian untuk melakukan yang terbaik untuk sekolahnya,

untuk itu Kepala Sekolah dituntut memiliki kemampuan dan kesanggupan kerja yang

tidak selalu menggantungkan atasan.

7. Partisipasi warga sekolah dan masyarakat

Karakteristik profesionalisme tenaga kependidikan adalah partisipasi warga sekolah dan

masyarakat.Makin besar tingkat partisipasi makin besar rasa memiliki, makin besar rasa

memilik makin besar rasa tanggung jawab, makin besar rasa tanggung jawab makin

besar tingkat dedikasinya.

8. Transparansi manajemen

Transparansi pengelolaan sekolah merupakan karakteristik sekolah yang harus

diwujudkan dalam meningkatkan profesionalisme tenaga pendidikan.Transparansi ini

ditunjukkan dalam pengambilan keputusan, penggunaan uang, pelayanan, dan

pertanggungjawaban dengan melibatkan pihak-pihak terkait sebagai alat kontrol.
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9. Kemauan untuk berubah

Perubahan harus menjadi kenikmatan semua warga sekolah menuju kearah yang lebih

baik, yaitu menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya.

10. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan

Evaluasi terhadap profesionalisme tenaga kependidikan harus terus dilakukan secara

teratur dengan tujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan proses pendidikan di

sekolah. Perbaikan secara terus menerus harus merupakan kebiasaan warga sekolah.

11. Tanggap terhadap kebutuhan

Sekolah tanggap terhadap aspirasi yang muncul bagi peningkatan mutu, selalu membaca

lingkungan dan menanggapinya secara cepat, dan tepat, bahkan sekolah tidak hanya

mampu menyesuaikan terhadap perubahan dan tuntutan tetapi ikut menciptakan

perubahan, dan mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi.

12. Akuntabilitas

Sekolah dituntut melakukan pertanggungjawaban terhadap semua pelaksanaan

pendidikan (akuntabilitas).Akuntabilitas tersebut berupa laporan prestasi yang dicapai

baik kepada pemerintah maupun kepada orang tua peserta didik dan

masyarakat.Berdasarkan laporan hasil program tersebut, pemerintah dapat menilai

apakah peningkatan profesionalisme tenaga kependidikan yang dilakukan Kepala

Sekolah sudah mencapai tujuan yang dikendaki atau tidak.Jika berhasil, pemerintah

member penghargaan sebagai faktor pendorong untuk meningkatkan

kinrjanya.Sebaliknya jika belum berhasil pemerintah perlu mengevaluasi dan mencari

faktor penyebab kegagalan.

Demikian juga dengan orang tua peserta didik dan masyarakat dapat memberikan

penilaian, apakah paradigma baru manajemen pendidikan dapat meningkatkan prestasi

belajar anak-anaknya secara individu dan kinerja sekolah secara keseluruhan. Jika

berhasil, orang perlu memberi semangat dan dorongan untuk peningkatan program yang

akan dating, dan bila belum berhasil orang tua dan masyarakat berhak minta
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pertanggungjawaban. Dengan demikian Kepala Sekolah tidak akan main-main dalam

melaksanakan kepemimpinan dan melakukan pembinaan terhadap tenaga kependidikan

di sekolah.

13. Sustainabilitas

Paradigma baru Kepala Sekolah profesional dalam konteks MBS dan KBK memiliki

sustainabilitas yang tinggi karena di sekolah akan terjadi proses akumulasi peningkatan

mutu sumber daya manusia, diversifikasi sumber dana, pemilikan alat sekolah yang

mampu meningkatkan kekayaan sekolah, serta partisipasi dan dukungan masyarakat

yang tinggi terhadap eksistensi sekolah.


