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INTRODUCTION 

The human life history is not release from the education 

forever. The physical and spiritual needs formulated by the education 

with the giving of the ability knowledge and the values of the certain 

attitude. The information process will take a place by the formal and 

informal. The relation of this, we have to know that the life concept is 

the motivation sources to the way of live, knowledge discovery and 

technology with the technical skillful human being nowadays is the 

result of the education efforts. This is pointed that education has the 

wide means which is stimulated and went the changed and human live 

development.  

Development effort itself is the initiative for answer the problem challenge and the live 

desire of a state. The development of economics, social cultures, politics, defenses and security, 

need the following of the educational effort absolutely to stimulate and participate in every phase 

and development process. According to Dr. Gooding, because at every phasesofthe development 

process needs the sense of civic consciousness responsibility among to the people. It needs full 

of the conformities and participates from the society for the development effort itself. In the 

Indonesia is the country context, the power of education become certainly made Indonesia as the 

developing country to the progress country as done by other countries in the world. Nowadays 

education in Indonesia face the challenges from every sectors which is from inside and outside 

country until we need the real efforts from all the aspect for taking the parts to handle it.  

 The government through the Research, Technology and Higher Education Republic 

Indonesia Ministry (Kemenristekdikti RI) of course stayed in the front line to grow, improve, and 

implement the quality and cultural education in Indonesia as constitution mandate. From all the 

program and instruction which is will and done doing by the Kemenristekdikti RI of course need 

the cooperation and companies in do that, unexpected with the association or the faculty of 

education – department of science education (FIP-JIP) scientific forum which is given the 

contribute in support and give the constructive input to forward looking the education in 

Indonesia. As we know that the FIP-JIP scientific forum is a forum that have the attention and 

proactive in handle every problems in the staff educators and the educators that estuary to the 

improving of the quality education which is competent, like pedagogic, professional, social and 

the personal competency. 
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The Indonesian FIP-JIP scientific  forum which will held by the Gorontalo State University that 

cooperate with the all the Universities even the Private University and the State University is 

formed by the commitment and academic responsibility to improve the quality of better 

education in Indonesia. The theme that have been taken in the Indonesian FIP-JIP scientific 

forum is “Connecting to compete: Actualization the Education Knowledge through Innovation 

and cultural unique in the ASEAN Economic Community Era”. This is the theme which have the 

relevance to answer the nowadays issue that have been being faced by the ASEAN countries 

except Indonesia. 

 One of the challenges to face the MEA Era 2015 is to prepare the Human Resources 

which is able to have the global competition, but it is not forget the nation character as the 

Indonesian. It is need the smart idea to match the innovation and cultural unique or local wisdom 

in implementation the national endurance especially in the economic, culture and other sectors, 

so Indonesia does not lost the face and have the own civilization to the  ASEAN community. The 

other consequence from MEA is there the agreement “mutual recognition arrangement” (MRA) 

about 12 sectors in services and products become the priority. This is the place of the education 

as the leading sectors in prepare the innovative human resources and globally compete that 

relevant with the feel and the purpose for the activities. Besides that, the International seminar is 

the real proof of this forum in improving the globally relationship which can implicated to the 

education growing and to introduce Indonesian culture in the words as nurturing effect.  We 

would like to say appreciate and thank you for the organization and FIP-JIP Scientific Forum for 

the hard worked and the dedication in organized the international scientific event. We hope this 

event always happen and intensively done, so it can be productive in the future.    

 

 

Government through the Research, Technology 

and Higher Education Republic Indonesia Ministry 

 

 

 

Mohamad Nasir 
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INTRODUCTION 
 

OUR EDUCATION IN ASIAN CENTURY 

 

Syamsu Qamar Badu 

Rector of Gorontalo State University 

 

Rector of Gorontalo State University through this project 

book, I would like to give the great appreciation to the 

Education Science Faculty, Gorontalo State University as the 

committee in organized the International event. As an event 

who become wrapped around all the Education Science 

Department in Indonesia, FIP-JIP 2015 have been definitely 

given the big contribution to our education improvement.     

 The purpose of FIP-JIP 2015 is an International 

moment to concentrate the improvement steps of Indonesian 

education that compete energy in ASIAN century nowadays. 

As the nation we have collaborate to give high innovations in 

education sector because with it way the human resources quality will be rely on.   

 To all of the participants who will attended the forum, as a rector, I represented the all the 

Gorontalo State University academic civitas give the big pleasant and high appreciation. Your 

attended is the pleasure even as a scientist who will gave the writing, idea, and scientific 

discovery, although as the nation from all the region and universities in Indonesia. Those are 

become the illustrate to our unity and contribution for the victorious of Indonesian education.    

Thank you, 

Welcome in to Gorontalo, Congratulation for FIP-JIP 2015 

 

Gorontalo, September 9th, 2015 

 

 

 

Prof. Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd 
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INTRODUCTION 

 

Give thank to Allah SWT, Because Allah SWT mercy we could do 

the FIP-JIP Indonesia Forum which is held with the International 

Seminar on September 9th – 11th, 2015, in Gorontalo at Gorontalo 

State University as the host and committee.  

FIP-JIP Forum 2015 is the especially meeting that have been opened 

the momentum about the useful of national education which is have 

mental revolution perspective to all the education dimensions. This is 

according to the movement momentum of President of Republic 

Indonesia, Ir. H. Joko Widodo to build the national education to be 

autonomous economy and to expression of deference to nobility in culture so the nation 

continues which have high characters to answer the ASEAN Economy Community (MEA) era. 

Indonesian could not refuse which is taking a part from the bilateral cooperation in ASEAN 

Countries to become the open community and developing also harmonious.  

FIP-JIP Forum 2015 have the high urgency to improve passion education to the education 

community in Indonesia, like Japan who have the sensitivity in love the education, with the 

slogan, love education, which is high and sublime activity in the middle of Indonesian nowadays. 

The education in  Indonesia since the Ki. Hajar Dewantoro era invited the nation to love the 

education in every dimension. The importance of this forum also apply together with mental 

revolution movement which have to powerful in national education. This is a snow ball which 

have throwing educators community by the teachers from classroom to the wide communities. 

From the classroom created the generations that powerful to answer the golden year 2045 in the 

future.  

I happily to the committee of FIP-JIP forum of Education Science Faculty, Gorontalo State 

University who have fight for the happening the event and especially to the even that will give 

the award (FIP-JIP AWARD) to the educator Oases personage who have high dedication. The 

FIP-JIP AWARD hopefully become the “Inspiration” for the practical and professional of 

education to examine, think, and do to national education progress.  

Finally, I would like to thank the FIP-JIP committee of Education Science Faculty, Gorontalo 

State University for do the program. Hopefully, the forum will be the forum which able to make 

national education colorful.   

Wassalam 

Education Science Faculty Dean, 

Medan State University 

 

 

   

Dr. Nasrun, M.S. 
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WELCOME SPEECH 

Education Science Faculty Dean, Gorontalo State University 

 

First of all the Dean of Education Science Faculty Dean, Gorontalo 

State University to thank you and high appreciation for the trust of all to 

give the trusteeship to organized the international event. The committee 

have the appreciate and opportunity to introduce Gorontalo Province, 

especially the Education Science Faculty Dean, Gorontalo State 

University to the participant tin this Scientific Forum. 

The community aware that the scientific forum is too strategic and 

meaningful which is fundamental in answer the issue, experienced, and 

education science inspect in Indonesia even thought to all the states in the 

world. To have the good values added from the activity, the committee 

organized well. Hopefully, all the participants could give the support and helpful so it is running 

well. 

The implementation of FIP-JIP scientific forum 2015 take a place on September 9th – 11th, 

2015, at Ball Room Training Center Damhil, Gorontalo State University. The purpose of the 

FIP-JIP Forum 2015 is to strengthen the recommendation of the result of FIP-JIP Forum 2013 

meeting in Medan and FIP-JIP Forum 2011 in Bandung, all at once of education world readiness. 

Especially the Institution that has been produced educators faced the ASEAN Economic 

Community (MEA) which is began on 31st Desember 2015, so the FIP-JIP Scientific Forum 

2015 the theme chosen is “Connecting to compete, the Actualization of Education Science 

through the Innovation and the Cultural Unique at the ASEAN Economic Community (MEA)”. 

The activities done with the International Seminar with the theme chosen “Global Pedagogic 

Transformative: Aspiration and Challenge for ASEAN Countries.”      

Many programs decrease prepare, like the parallel session to all departments/study 

program in the Science Education Faculty, in the meanwhile Education Administration/ 

Education Management (AP/MP), Guidance and Counseling (BK), Side School Education 

Department (PLS), Primary School Teacher Education Department (PGSD), Teacher Education 

Early Child Hood Education Department (PG-PAUD), Common Side Education Department 

(PLB), Technology Education Department (TP). Each departments coordinated by the Head of 

the Associations of Department/ Study Program by giving the forceful and the managerial 

curriculum and human resources improvement.   

The committee as the human being aware that we have far from the perfectionists. Because 

of that, as the Science Education Faculty of Gorontalo State University Dean received the good 

suggestion for successes the Scientific Forum program.      

Education Science Faculty Dean, 

Gorontalo State University 

 
 

 

 

Dr. Wenny Hulukati, M.Pd   
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Welcome Speech from the Committee of Scientific Forum 2015  

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

 

Your sincerely guess, welcome in the Hulondhalo World and thank you 

for come and joint with us at the two years program to the Scientific 

Education Faculty-Science Education Department Forum (FIP-JIP) 

which is held nationally in Indonesia at Gorontalo State University 2015. 

The meeting is the important program. The participants could equal 

perception, experience change and commitment to improve the 

education mutual as the supplies of alumnus to work place.    

The strategic effort is the scientific educations strengthen for produce the good alumnus and the 

quality educators who could seeing by the pedagogic competency, professional, social, and 

personal competency. For the successful program, the FIP-JIP must give the guidance and 

innovations for good education.         

Finally, let we appreciate the result of the meeting with prepare the university graduated 

to be the human resources who has good in education side and educators to compete in 

international world with the purposes to go to world class international university. 

Let’s we supported the program.  

 

Gorontalo, September 9th, 2015 

Head of the committee,  

 

 

 

 

Dr. Arwildayanto, M.Pd. 
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MENGEMBANGKAN KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH BERBASIS NILAI 

DAN ETIKA 

 

Imam Gunawan 

Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Malang, Jalan Semarang 5 Malang 65145 Jawa Timur 

imam.gunawan.fip@um.ac.id  

 

Abstract 

Principals as educational leaders need to know the values and ethics of leadership education. 

Leading with values is leading to the heart. Lead with moral ethics is leading with humanity. 

Leadership values are a number of key traits that must be owned by a leader so that leadership 

can be used effectively and efficiently to achieve the intended purpose. Leadership is 

considered good when the leadership functions are executed based on ethical principles. 

Values and ethics of school leadership is to believe in God, integrity and morality, 

responsibility, leadership vision, wisdom, exemplary, maintaining the honor, the ability to 

communicate, the commitment to improve the quality, ing ngarsa asung tulada, ing madya 

mangun karsa, tut wuri handayani, and hastabrata. 

Keywords: leadership, values, ethics 

 

PENDAHULUAN 

 

Jika tim kita selalu kalah dalam pertandingan, maka yang diganti ialah pelatihnya, 

bukan pemainnya. Inilah yang menjadi argumen pentingnya kepemimpinan. Kepemimpinan 

yang ditampilkan kepala sekolah menjadi penentu keberhasilan program sekolah, apakah 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan guru di kelas atau tidak. 

Kepala sekolah yang baik akan memiliki guru yang baik pula, sebaliknya kepala sekolah 

yang kurang baik maka gurunya tidak mau baik (bukan berarti gurunya tidak baik). 

Kepemimpinan pendidikan pada dasarnya hampir sama dengan kepemimpinan pada bidang 

lainnya, namun yang membedakan ialah bidang kerjanya dan tujuannya. Kepemimpinan 

pendidikan dilakukan pada lembaga pendidikan, dengan tujuan memengaruhi semua warga 

sekolah melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik dan benar sesuai dengan 

tanggung jawab masing-masing, yang pada akhirnya bertujuan untuk mengembangkan 

segenap potensi yang dimiliki oleh siswa. 

Widdah, dkk., (2012:7) menyatakan bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin 

yang mampu membangun nilai dan norma bersama anggotanya. Nilai penting ada dalam 

organisasi sebagai acuan bergeraknya seluruh anggota organisasi ke arah pencapaian tujuan. 

Melalui nilai yang menjadi pegangan bersama, maka segala hal yang berkaitan dengan 

pencapaian tujuan setiap individu dalam organisasi akan terakomodasikan melalui 

pencapaian tujuan organisasi. Hal ini dipertegas oleh Fullan yang berpendapat whatever 

one’s style, every leader, to be effective, must have and work on improving his or moral 

purpose (Widdah, dkk., 2012:8). Pemimpin yang efektif harus memiliki dan bekerja pada 

tujuan meningkatnya moral organisasi. 

mailto:imam.gunawan.fip@um.ac.id
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Kepala sekolah adalah orang kunci yang menentukan berhasil tidaknya sebuah 

sekolah. Kepala sekolah dapat dikatakan seorang dirigen lagu yang mampu memandu dan 

mengkoordinasi semua anggotanya, mengakomodasikan potensi sekolah, menciptakan iklim 

sekolah yang harmonis, dan mengkondisikan kultur sekolah yang dinamis (Gunawan, 

2015:28). Keberhasilan sekolah ditentukan oleh kepala sekolah dalam menjalankan segala 

perannya sebagai pemimpin pendidikan. Keberhasilan kepala sekolah dalam melaksanakan 

tugasnya, banyak ditentukan oleh kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah yang efektif 

adalah kepala sekolah yang memiliki komitmen terhadap visi sekolah dan senantiasa 

memfokuskan kegiatannya terhadap manajemen sekolah. 

Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan sudah sepatutnya menerapkan 

kepemimpinan berdasarkan nilai dan etika kepemimpinan. Penerapan nilai dan etika 

kepemimpinan oleh kepala sekolah nampak pada sifat-sifat dimiliki oleh seorang kepala 

sekolah dalam memimpin sekolahnya. Sehingga nilai dan etika kepemimpinan erat kaitannya 

dengan sifat-sifat kepemimpinan. Kepemimpinan kepala sekolah yang berbasis nilai dan 

etika menjadi model alternatif dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah. Nilai dan etika 

merupakan bentuk perilaku yang diperlihatkan oleh seseorang. Seorang pemimpin yang 

menerapkan nilai dan etika dalam kepemimpinannya adalah merupakan orang menjadi 

contoh atau suri tauladan, bukan hanya memberi contoh. 

Hal ini dipertegas dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional adalah 

pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia 

dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Kepemimpinan kepala sekolah berbasis 

nilai dan etika menjadi hal yang sangat krusial untuk diterapkan, yang seiring dengan 

fenomena adanya degradasi moral pada peserta didik sebagai generasi pelurus dan generasi 

penerus bangsa. Kepala sekolah yang menerapkan nilai dan etika kepemimpinan, diharapkan 

dapat memengaruhi perilaku guru dalam pembelajaran, yang nanti pada akhirnya diharapkan 

dapat mengembangkan karakter siswa. 

 

PEMBAHASAN 

1. Konsep Dasar Kepemimpinan Pendidikan 

Kepemimpinan adalah suatu proses untuk memengaruhi dan memberikan aspirasi 

serta mengarahkan tindakan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan. Kepemimpinan merupakan proses di mana individu memengaruhi anggota-

anggota kelompok lainnya untuk pencapaian tujuan kelompok atau organisasi (memotivasi 

individu tanpa ada unsur paksaan). Hoy dan Miskel (2013:636) berpendapat kepemimpinan 

adalah proses sosial dengan individu atau kelompok yang mempengaruhi tujuan bersama. 

Burns (1978) menyatakan bahwa kepemimpinan adalah pemimpin membujuk pengikut untuk 

mencapai tujuan bersama. Tujuan ini merefleksikan nilai-nilai, motivasi, keinginan, 

kebutuhan, dan aspirasi yang diharapkan oleh pemimpin dan pengikut. 

Kepemimpinan adalah suatu proses untuk memengaruhi dan memberikan aspirasi 

serta mengarahkan tindakan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan. Kepemimpinan berlaku di semua bidang organisasi, tak terkecuali bidang 
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pendidikan. Kusmintardjo (1989:256) menyatakan kepemimpinan pendidikan adalah 

kepemimpinan yang berlangsung di dalam situasi atau lingkungan pendidikan, yang berarti 

bahwa kepemimpinan pendidikan hendaknya menampilkan ciri-ciri kepemimpinan yang 

bersifat mendidik. Kepemimpinan pendidikan sebagai satu kemampuan dan proses 

memengaruhi, mengkoordinasi, dan menggerakkan orang atau kelompok lain yang ada 

hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan pendidikan dan 

pengajaran, agar kegiatan-kegiatan yang dijalankan dapat lebih efektif dan efisien di dalam 

mencapai tujuan-tujuan pendidikan dan pengajaran. 

Hal ini dipertegas oleh Dirawat yang mengemukakan bahwa kata pendidikan di 

belakang kata kepemimpinan hendaknya menampakkan pula sifat-sifat atau ciri-ciri khusus 

kepemimpinan yang bersifat mendidik dan mengemong, bukan memaksa atau menekan 

dalam bentuk apapun (Kusmintardjo, 1989:256). Jika memerhatikan uraian tersebut, maka 

dapat diketahui kepemimpinan pendidikan pada dasarnya hampir sama dengan 

kepemimpinan pada bidang lainnya, yakni upaya untuk memengaruhi orang lain, namun 

yang membedakan ialah bidang kerjanya dan tujuannya. Kepemimpinan pendidikan 

dilakukan pada lembaga pendidikan, dengan tujuan memengaruhi semua warga sekolah 

melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik dan benar sesuai dengan tanggung jawab 

masing-masing, guna mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan 

efisien, dan pada akhirnya bertujuan untuk mengembangkan segenap potensi yang dimiliki 

oleh peserta didik. 

Kepala sekolah sebagai seorang pemimpin di sekolahnya, harus memengaruhi dirinya 

sendiri untuk melakukan hal yang baik dan benar, sebelum memengaruhi orang lain untuk 

berbuat baik dan benar, hal ini dimaksudkan dalam rangka upaya secara kontinu membangun 

kapasitas dan kemampuannya dalam memimpin sekolah. Jika kepala sekolahnya melakukan 

hal yang baik dan benar, maka proses untuk memengaruhi warga sekolah agar berbuat 

dengan baik dan benar juga semakin mudah. Kepala sekolah dalam hal ini sebagai teladan 

bagi warga sekolah. Keteladanan kepemimpinan kepala sekolah ini bersumber dari penerapan 

nilai dan etika dalam kepemimpinan. Penerapan nilai dan etika dalam kepemimpinan 

tercermin dari sifat dan perilaku kepala sekolah. Hal yang sangat mudah diingat oleh orang 

adalah sifat dan perilaku orang lain. Sehingga hal diingat oleh guru dan siswa dari kepala 

sekolahnya adalah juga sifat dan perilaku kepala sekolah. 

 

2. Nilai-nilai dan Etika dalam Kepemimpinan Pendidikan 

Kamus Bahasa Indonesia (2008:1004) menyatakan nilai adalah sifat-sifat (hal-hal) 

yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Nilai menurut Robbins (2003:83) 

mencerminkan keyakinan-keyakinan dasar bahwa bentuk khusus perilaku atau bentuk akhir 

keberadaan secara pribadi atau sosial lebih dipilih dibandingkan dengan bentuk perilaku atau 

bentuk akhir keberadaan perlawanan atau kebalikan. Nilai umumnya mempengaruhi sikap 

dan perilaku. Nilai-nilai kepemimpinan adalah sejumlah sifat-sifat utama yang harus dimiliki 

seorang pemimpin agar kepemimpinannya dapat efektif dan efisien untuk mencapai tujuan 

yang telah ditentukan. Sifat-sifat utama ini ibarat roh yang membuat seseorang mampu 

menjalankan kegiatan dengan berhasil guna. Tanpa roh tersebut maka posisi atau jabatan 

seseorang sebagai pemimpin tidak ada artinya. Robbins (2003:83) menyatakan nilai 
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cenderung relatif stabil dan bertahan. Jadi nilai merupakan sesuatu yang tidak berubah karena 

nilai merupakan suatu patokan dalam menentukan seseorang beretika atau tidak. 

Teori kepemimpian kini telah berkembang dengan mengapresiasikan nilai-nilai 

kehidupan (values) dan kemanusaiaan (Widdah, dkk., 2012:78). Memimpin dengan nilai 

adalah memimpin dengan hati. Kepemimpinan tanpa menyertakan nilai dan etika adalah 

sebuah kepemimpinan yang digerakkan oleh ototarianisme belaka. Nilai-nilai inti kehidupan 

yang telah teruji berlangsung sepanjang jaman adalah spiritualitas, yang merupakan tentang 

interaksi jiwa manusia dengan dunia sekitar. Sikap bekerja seorang kepala sekolah 

memberikan gambaran nilai personalitas dalam mengembangkan kepemimpinan yang 

dijalankan oleh kepala sekolah yang bersangkutan. Hal ini dipertegas oleh Bender (2001:68) 

yang menyatakan: 

The values of personality analysis to became a leader: (1) increase self-

acceptance, begin to accept more strengths and your weaknesses; (2) improve 

awareness, recognize where your strengths can become weaknesses; (3) more 

perspective, be able to see (and have more understanding of) different side of 

yourself and others; (4) greater choice, knowing different personality qualities, 

you will be able to develop the ones you want; (5) more understanding and 

ability to work with others, you will see the strengths and needs of people 

around; and (6) enhanced personal growth, feel more balanced, more 

integrated, and whole. 

Kepemimpinan dengan nilai sebagai dasar dalam pengembangan sikap kerja akan 

meningkatkan penerimaan terhadap kelebihan dan kelemahan diri, meningkatkan kesadaran, 

mengetahui di mana kekuatan yang dapat menjadi lemah, memiliki perspektif yang lebih baik 

dalam pekerjaan, memiliki kesempatan yang lebih baik karena pemahaman tentang berbagai 

perbendaan individu yang ada, memiliki pemahaman dan sikap kerja yang baik dengan setiap 

orang, dan akan mampu mengembangkan diri dengan keseimbangan dan integrasi yang 

tinggi dalam pekerjaan. 

Nilai-nilai kepemimpinan adalah sejumlah sifat-sifat utama yang harus dimiliki 

seorang pemimpin agar kepemimpinannya dapat efektif dan efisien untuk mencapai tujuan 

yang telah ditentukan. Nilai-nilai kepemimpinan menitikberatkan pada kepemilikan karakter 

kepribadian, sosial, atau intelektual yang membedakan pemimpin dari yang bukan 

pemimpin. Good leader is good person. Hal ini dipertegas oleh Kusmintardjo (1989:252) 

yang menyatakan bahwa apa yang membuat seseorang pemimpin berhasil (efektif) adalah 

sumber dari personality (kepribadian) pemimpin itu sendiri sebagai seorang insan. Seorang 

pemimpin merupakan panutan untuk bawahannya dan seorang pemimpin sebagai orang 

yang disegani, jadi sebisa mungkin pemimpin harus memiliki sikap yang baik dalam 

kepemimpinannya, yakni dengan adanya nilai-nilai dalam kepemimpinan. Seorang 

pemimpin harus memiliki sifat adil, jujur, baik, ramah, tidak egois, dan mengerti akan 

keadaan bawahannya. 

Nilai-nilai kepemimpinan sangat dibutuhkan demi kelancaran berjalannya suatu 

organisasi tersebut sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Beberapa nilai 

kepemimpinan yang perlu dimiliki kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan adalah: 

a. Integritas dan moralitas. Integritas menyangkut mutu, sifat, dan keadaan yang 

menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang 
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memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Moralitas menyangkut ahlak, budi pekerti, 

susila, dan ajaran tentang baik dan buruk. 

b. Tanggung jawab. Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan harus bertanggung 

jawab atas apa yang dilakukan dan tidak dilakukannya untuk mencegah terjadinya 

penyimpangan-penyimpangan dalam organisasi. 

c. Visi pemimpin. Kepemimpinan seorang pemimpin nyaris identik dengan visi 

kepemimpinannya. Visi adalah arah ke mana organisasi dan orang-orang yang dipimpin 

akan dibawa oleh seorang pemimpin. 

d. Kebijaksanaan. Kebijaksanaan yaitu kearifan seorang pemimpin dalam memutuskan 

sesuatu sehingga keputusannya adil dan bijaksana. Kebijaksanaan memiliki makna lebih 

dari kepandaian atau kecerdasan. 

e. Keteladan. Keteladanan seorang pemimpin adalah sikap dan tingkah laku yang dapat 

menjadi contoh bagi orang-orang yang dipimpinnya. Keteladanan berkaitan erat dengan 

kehormatan, integritas, dan moralitas pemimpin. 

f. Menjaga kehormatan. Seorang pemimpin harus menjaga kehormatan dengan tidak 

melakukan perbuatan tercela karena semua perbuatannya menjadi contoh bagi bawahan 

dan orang-orang yang dipimpinnya. 

g. Beriman. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sangat penting karena pemimpin 

adalah manusia biasa dengan semua keterbatasannya secara fisik, pikiran dan akal budi 

sehingga banyak masalah yang tidak akan mampu dipecahkan dengan kemampuannya 

sendiri. 

h. Kemampuan berkomunikasi. Hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin terdapat 

suatu ikatan kuat sebagai satu keutuhan dan memiliki ketergantungan satu sama lain. 

Untuk mencapai hal tersebut maka seorang pemimpin harus mampu membangun 

komunikasi dengan orang-orang yang dipimpinnya sehingga kepemimpinannya dapat 

efektif dan efisien. 

i. Komitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sekolah. SDM adalah 

faktor strategis dan penentu dalam kemajuan organisasi, dan pemimpin harus memiliki 

komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas SDM. 

Ki Hajar Dewantara mengemukakan tiga konsep nilai kepemimpinan pendidikan 

yaitu: (1) ing ngarsa asung tulada, artinya jika berada di muka ia memberikan teladan; (2) 

ing madya mangun karsa, artinya jika berada di tengah, ia mengembangkan tekad; dan (3) tut 

wuri handayani, artinya jika di belakang ia menjadi pendorong. Jika mengacu pada Kitab 

Mahabarata, maka terdapat nilai-nilai yang disebut dengan hastabrata yang dapat menjadi 

petunjuk seorang pemimpin yang baik (Usman, 2009:350). Hastabrata adalah delapan 

karakter mulia yang menjadi pedoman seorang pemimpin. 

a. Indra Brata. Laku Dewa Indra yang selalu memberikan hujan dan air yang 

memungkinkan tumbuh dan hidupnya tumbuh-tumbuhan serta makhluk di dunia ini. Jika 

direnungkan lebih dalam, maka terkandung ajaran bahwa pemimpin itu selalu 

memikirkan nasib anggotanya, selalu bekerja untuk mencapai kemakmuran masyarakat 

secara menyeluruh. Pemimpin dituntut untuk bisa memupuk humanrelation (hubungan 

kemanusiaan) guna menegakkan humanright (kebenaran dan keadilan). 
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b. Yama Brata. Laku Dewa Yama sebagai dewa keadilan dengan menghukum segala 

perbuatan jahat. Seorang pemimpin haruslah berlaku adil terhadap seluruh pengikut yang 

ada dengan menghukum segala perbuatan yang jahat dengan menjatuhi hukuman yang 

sesuai dengan besarnya kesalahan mereka dan menghargai perbuatan yang baik. Apabila 

pemimpin tidak bersikap adil, maka akan timbul krisis kewibawaan dalam menjalankan 

tugas. Sesuai dengan hukum karmaphala, hukuman tersebut harus bersifat edukatif di 

mana hukuman yang bertujuan untuk memperbaiki kesalahan, sehingga bawahan lebih 

berhati-hati dalam menjalankan tugas kewajibannya. 

c. Surya Brata. Seorang pemimpin dalam tugasnya harus dapat memberikan penerangan 

kepada anggotanya serta memberikan kekuatan kepadanya. Anggota atau bawahan harus 

diberikan kesadaran akan tanggung jawabnya dan benar-benar menginsyafi tugas yang 

dipikulnya. Matahari itu memancarkan sinarnya ke segala pelosok dunia dan menerangi 

seluruh alam semesta ini tanpa pandang tempat, rendah, dan tinggi. Pemimpin 

hendaknya tidak jemu-jemu mengadakan hubungan dengan bawahannya sehingga 

mengetahui benar tentang keadaan bawahannya. 

d. Candra Brata. Seorang pemimpin memberikan penerangan yang sejuk dan nyaman. 

Seseorang akan menjadi senang dan taat apabila kebutuhannya dapat dipenuhi, baik 

bersifat material maupun bersifat spiritual. Setiap orang pada hakikatnya mempunyai 

keinginan untuk dihargai dan sebaliknya tidak senang kalau dihina, lebih-lebih hal itu 

dilakukan di depan khalayak ramai. Untuk menjaga kehormatan diri anak buah, 

peneguran dilakukan di tempat sendiri. Ada keinginan berpartisipasi dalam pekerjaan, 

setiap orang ingin untuk membuat sesuatu sehingga dengan bangga dan senang 

mengatakan “inilah hasil saya atau inilah karya di mana saya turut serta mengerjakan”. 

Keinginan untuk menghilangkan ketegangan. Ketegangan timbul karena seorang 

pemimpin menimbulkan rasa tidak enak dan tidak senang. Ketegangan ini jika segera 

diketahui harus segera dihilangkan. Keinginan untuk aktif bekerja dan pekerjaan itu tidak 

membosankan. Seorang pemimpin harus memperhatikan tugas anggotanya, dalam waktu 

tertentu harus ada pergeseran jabatan, sehingga tidak membosankan anggota. 

e. Bayu Brata. Pemimpin harus dapat mengetahui segala hal ikhwal dan pikiran 

anggotanya, sehingga dapat mengerti lebih dalam, terutama dalam kesukaran hidupnya 

maupun dalam menjalankan tugasnya, namun tidak perlu diketahui oleh anggota lainnya. 

Konsep ini dalam manajemen, disebut employeeconcelling, dalam konsep Sloka 

disebutkan “angin jika mengenai perbuatan-perbuatan (perbuatan-perbuatan yang jahat), 

hendaknya kamu ketahui akibatnya, pandanganmu hendaknya baik”. Demikian laku 

Dewa Bayu yang mempunyai sifat luhur dan tidak tamak (oleh siapa pun ia dapat 

dimintai bantuan). 

f. Kuwera Brata. Pemimpin haruslah dapat memberikan contoh yang baik kepada 

anggotanya, seperti berpakaian yang rapi sebab pakaian itu besar sekali pengaruhnya 

terhadap seorang bawahan. Hal lain yang terkandung adalah sebelum seorang pemimpin 

mengatur orang lain, pemimpin haruslah bisa mengatur dirinya sendiri terlebih dahulu. 

g. Baruna Brata. Seorang pemimpin hendaknya mempunyai pandangan yang luas dan 

bijaksana di dalam menyikapi semua permasalahan yang ada. Pemimpin mau 

mendengarkan suara hati atau pendapat anggota dan bisa menyimpulkan secara baik, 
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sehingga dengan demikian bawahan merasa puas dan taat serta mudah digerakkan untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan. 

h. Agni Brata. Seorang pemimpin haruslah mempunyai semangat yang berkobar-kobar 

laksana agni (api) dan dapat pula mengobarkan semangat anggota yang diarahkan untuk 

menyelesaikan segala pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. 

Selain nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, etika yang baik juga 

harus dimiliki. Etika adalah perilaku berstandar normatif berupa nilai-nilai moral, norma-

norma, dan hal-hal yang baik-baik. Kamus Bahasa Indonesia (2008:399) menyatakan etika 

adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak serta kewajiban 

moral; kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; dan asas perilaku yang 

menjadi pedoman. Wiharto (2015) yang menyatakan etika adalah ilmu tentang baik dan 

buruk serta tentang kewajiban dan hak. Sedangkan Lembaga Administrasi Negara (2008:18) 

menyatakan etika adalah suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan 

kesanggupan seorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma kehidupan yang 

berlaku dalam suatu kelompok masyarakat atau satu organisasi. 

Etika dapat diartikan sebagai kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan ahlak. 

Etika adalah nilai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika adalah 

sistem nilai pribadi yang digunakan memutuskan apa yang benar, atau apa yang paling tepat, 

dalam suatu situasi tertentu memutuskan apa yang konsisten dengan sistem nilai yang ada 

dalam organisasi dan diri pribadi. Jika nilai disepakati, maka disebut norma. Norma tersebut 

akan dijadikan ukuran untuk seseorang bisa disebut beretika atau tidak. Dengan demikian 

menjalankan suatu kehidupan yang beretika diyakini akan membawa kehidupan pada suatu 

kondisi yang tidak menimbulkan efek negatif yang merugikan bagi kehidupan di sekitarnya. 

Etika dapat menjadi faktor kunci keberhasilan suatu kepemimpinan. Kepemimpinan 

yang dinilai baik apabila fungsi-fungsi kepemimpinan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip 

beretika. Etika dalam kepemimpinan sangat dibutuhkan dalam mendukung keberlanjutan 

nilai. Seorang pemimpin selain harus memperhatikan nilai yang ada juga harus mematuhi 

etika yang berlaku dalam lingkunganya. Pemimpin pendidikan dalam setiap tindakan harus 

selalu berpikir apakah itu benar dan itu salah untuk dilakukan. Memperhatikan apakah 

tindakannya sesuai dengan nilai yang berlaku dalam masyarakat dan apakah tindakan itu 

pantas dilakukan untuk seorang pemimpin yang merupakan panutan untuk bawahannya. 

Kepemimpinan beretika akan membuat suasana hubungan kerja dalam organisasi 

lebih nyaman dan terhindar dari konflik vertikal maupun konflik horizontal. Sebab prinsip-

prinsip etika yang membatasi gerak bersikap dan bertindak. Adapun etika dalam 

kepemimpinan seperti: (1) menjaga perasaan orang lain; (2) menyelesaikan masalah dengan 

rendah hati; (3) menghindari pemaksaan kehendak, tetapi menghargai pendapat orang lain; 

(4) mengutamakan proses dialogis dalam menyelesaikan masalah; (5) menanggapi suatu 

masalah dengan cepat dan sesuai dengan keahlian; (6) menyadari kesalahan dan berusaha 

untuk memperbaiki; dan (7) mengedepankan sikap jujur, disiplin, dan dapat dipercaya. 

Sedangkan menurut Nugroho (2013) ada lima prinsip kepemimpinan beretika, yakni: adil 

(fairness), terbuka (transparency), tanggung jawab (responsibility), efisiensi (efficiency), dan 

tidak ada kepentingan individu (no conflict of interest). 
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Etika kepemimpinan terus mengalami dinamika. Masyarakat juga sedang mencari 

model kepemimpinan yang dianggap baik, peduli, maju, dan produktif. Pilihan itu dapat 

ditemukan di instansi pemerintah, swasta, atau masyarakat. Sosok pemimpin tertentu 

diidolakan dan dianggap beretika, yang berbeda dengan pemimpin lain yang tidak beretika. 

Ciri-ciri kepemimpinan beretika menurut Freeman dan Stewart (2006) adalah: 

a. Memiliki pengetahuan tentang nilai-nilai moral, mampu menjelaskannya dan 

menjalankan nilai-nilai moral dalam kehidupannya. It is important for leaders to tell a 

compelling and morally rich story, but ethical leaders must also embody and live the 

story. 

b. Senantiasa fokus kepada keberhasilan organisasi dibanding kepentingan individu. 

Pemimpin memahami posisinya di dalam organisasi, di hadapan anggota, dan 

stakeholder. Pemimpin mengenali nilai-nilai perihal keberhasilan orang-orang menuju 

mimpi keberhasilan organisasi. 

c. Menemukan orang-orang berintegritas dan mengembangkan kepercayaan kepadanya. 

Saat ini, yang dipentingkan adalah orang yang berintegritas dan bertanggung jawab, 

bukan sekedar pintar dan terampil. Mereka inilah yang dapat dipercaya mengembangkan 

organisasi saat ini dan ke depan. 

d. Memelihara, menyatakan, dan mengembangkan nilai-nilai positif organisasi kepada 

masyarakat dan stakeholder. Pemimpin perlu mengambil langkah ini untuk membangun 

komitmen, kepedulian, dan tanggung jawab organisasi kepada masyarakat dan 

stakeholder. 

e. Mengembangkan mekanisme berbeda pendapat. Hal ini sangat diperlukan untuk 

mengembangkan inovasi, pengembangan kelembagaan atau alternatif solusi organisasi. 

Pemimpin perlu turun ke bawah menemukan permasalahan teknis dan alternatif solusi 

dari lapangan. 

f. Melihat nilai-nilai positif dari sisi atau pengalaman yang lain. Pemimpin perlu 

mengambil keputusan sulit (termasuk mengorbankan kepentingannya) demi lahirnya 

benefit bagi organisasi, stakeholder, atau orang lain. 

3. Model Kepemimpinan Kepala Sekolah Berbasis Nilai dan Etika 

Pemimpin yang baik menurut Widdah, dkk., (2012:8) adalah seorang pemimpin yang 

mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan perilaku atas pengambilan keputusan yang 

dilakukannya. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menempatkan orang 

sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya yang membuat orang mampu bertanggung 

jawab atas pekerjaannya. Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang mendasarkan 

perilaku kepemimpinannya pada nilai-nilai dasar yang dianutnya dan mengkaitkan nilai-nilai 

tersebut dengan nilai-nilai dasar organisasi. 

Etika kepemimpinan erat kaitannya dengan nilai-nilai yang terkandung dalam 

Pancasila, karena Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang menjadi instrumen 

ukuran nilai bermasyarakat bangsa Indonesia. Seiring dengan demokratisasi dan reformasi, 

dewasa ini pengembangan perilaku kepemimpinan menuntut kelincahan dalam 

mengembangkan pendekatan yang bebas dan kecenderungan dominasi, serta berusaha 

mengarahkan orientasi kepada masyarakat luas dengan meningkatkan kepekaan untuk 



PROCEEDING 
Scientific Forum-Faculty of Education Department of Science Education (FIP-JIP) and The International Seminar 

Gorontalo, 09 – 11 September 2015 

 

 310 

Nilai-nilai Kepemimpinan Kepala 
Sekolah: 

 
Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
integritas dan moralitas; tanggung jawab; 
visi pemimpin; kebijaksanaan; 
keteladanan; menjaga kehormatan; 
kemampuan berkomunikasi; komitmen 
meningkatkan kualitas; ing ngarsa asung 
tulada; ing madya mangun karsa; tut wuri 
handayani; dan hastabrata. 

Kepemimpinan Kepala 
Sekolah 

Etika Kepemimpinan Kepala Sekolah: 
 
Menjaga perasaan orang lain; 
menyelesaikan masalah dengan rendah 
hati; menghindari pemaksaan kehendak; 
mengutamakan proses dialogis dalam 
menyelesaikan masalah; menanggapi 
suatu masalah dengan cepat dan sesuai 
dengan keahlian; menyadari kesalahan 
dan berusaha untuk memperbaiki; dan 
mengedepankan sikap jujur, disiplin, dan 
dapat dipercaya; adil; terbuka; tanggung 
jawab; efisiensi; dan tidak ada kepentingan 
individu. 

mendengarkan aspirasi yang berkembang termasuk saran, tanggapan, keluhan bahkan kritik 

terhadap penyelenggaraan sekolah. 

Perilaku kepala sekolah dan guru menjadi teladan para siswa di sekolah. Kepala 

sekolah dan guru tetap menampilkan perilaku yang baik, walaupun tidak dilihat oleh siapa 

pun, termasuk para siswanya. Hal ini karena antara kepala sekolah dan guru dengan memiliki 

ikatan batin. Itulah hakikat karakter, seseorang berbuat baik, tidak memerhatikan apakah ia 

dilihat oleh orang lain atau mengharapkan pujian dari orang lain. Kepala sekolah sebagai 

pemimpin di sekolah menampilkan perilaku yang baik dengan berbasis pada nilai dan etika. 

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan di atas dapat diilustrasikan sebuah model 

kepemimpinan kepala sekolah berbasis nilai dan etika seperti yang ditampilkan pada Gambar 

Gambar 1 Model Kepemimpinan Kepala Sekolah Berbasis Nilai dan Etika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai dan etika menjadi dasar seorang pemimpin dalam bertindak dan berperilaku. 

Segenap kegiatan dan aktivitas seorang pemimpin lakukan, akan menjadi barometer perilaku 

bagi organisasi dan bawahannya. Sehingga diperlukan pengembangan kompetensi dalam diri 

setiap pemimpin. Pemimpin yang berhasil adalah seorang pemimpin yang mampu 

menciptakan pemimpin-pemimpin baru, bukan menciptakan bawahan-bawahan baru. 

Lembaga Administrasi Negara (2008:33-34) mengemukakan diperlukan peningkatan 

seperangkat kapasitas kompetensi kepemimpinan, yaitu: (1) kepekaan terhadap situasi 

lingkungan, yaitu kemampuan untuk mengamati perkembangan yang terjadi di tengah 

masyarakat, sehingga bisa secara tepat mengantisipasi kecenderungan perubahan yang akan 

dihadapi; (2) pengayom dan pelindung atas moral masyarakat, yaitu kemampuan untuk 

mengendalikan diri agar tidak terjebak melakukan sesuatu yang dapat menciptakan atau 

meningkatkan keresahan dalam masyarakat; (3) keterbukaan pikiran, yaitu kemampuan untuk 

memahami bahwa dalam kehidupan pemerintahan khususnya dalam pertarungan 

kepentingan, tidak ada “kebenaran” yang bersifat tunggal, dan tidak ada suatu kelompok 

yang memiliki hak dan monopoli atas dasar kebenaran; dan (4) memperhatikan aspirasi 

masyarakat, yaitu kemampuan untuk dekat bersedia memperhatikan kepentingan orang 

banyak. 
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PENUTUP 

Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan harus mengetahui nilai-nilai dan etika 

kepemimpinan pendidikan. Memimpin dengan nilai adalah memimpin dengan hati. 

Memimpin dengan etika adalah memimpin dengan moral kemanusiaan. Nilai-nilai 

kepemimpinan adalah sejumlah sifat-sifat utama yang harus dimiliki seorang pemimpin agar 

kepemimpinannya dapat efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Menjalankan suatu kehidupan yang beretika diyakini akan membawa kehidupan pada suatu 

kondisi yang lebih baik, yang tidak merugikan kehidupan di sekitarnya. 

Nilai dan etika menjadi faktor penentu keberhasilan suatu kepemimpinan. 

Kepemimpinan yang dinilai baik, apabila fungsi-fungsi kepemimpinan dijalankan 

berdasarkan prinsip-prinsip beretika sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi. 

Kepemimpinan beretika akan menciptakan suasana kerja dalam organisasi lebih nyaman, 

produktivitas lebih tinggi, dan menyelesaikan konflik yang ada di dalam organisasi. Kepala 

sekolah yang menjalankan kepemimpinannya dengan berbasis pada nilai dan etika 

kepemimpinan, tercermin pada kepribadian (personality) yang ditampilkan. 
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