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Abstrak. Secara khusus metode penelitian ini menggunakan 

mixed methode(campran kualitatif-kuantitatif tipe embedded) 

yakni metode kualitatif sebagai metode primer dan kuantitatif 

sebagai metode skunder yang dilaksanakan dalam satu 

tahapan penelitian (tahapan kualitatif-kuantitatif secara 

bersama). Penelitian ini dilaksanakan selama satu tahun 

dengan tahapan sebagai berikut: pengumpulan data, tahapan 

analisis data, dan tahapan interpretasi atau penyimpulan data. 

Alat pengumpulan data menggunakan koesioner terbuka dan 

tertutup melalui responden-responden yang telah ditentukan, 

serta studi dokumentasi. Analisis data menggunakan 

pendekatan statistik (kuantitatif) dan trasformasi data 

(kualitatif) yang diperoleh dari sumber atau partisipan yang 

ditetapkan dalam penelitian. Tampilan data penelitian 

disajikan dalam bentuk uraian tema-tema (deskripsi 

kualitatif), dan tabel-tabel frekuensi, diagram-diagram (chart), 

dan perhitungan statistik (data kuantitatif). Temuan penelitian 

ini menunjukkan bahwa dari karakteristik: (1) kemampuan 

kerjasama kolegialitas di antara guru-guru, (2) pemahaman 

proses-proses kognitif dalam penyelenggaraan pengajaran, (3)  

penguasaan struktur pengetahuan mata pelajaran, (4) 

pemahaman dan penghayatan terhadap nilai, keyakinan, dan 

standar mengajar, dan (5) pengetahuan bagaimana siswa 

belajar memiliki pengaruh langsung dan positif terhadap 

kinerja guru dan sekolah. Sehingg karakteristik kompetensi 

ini dapat menjelaskan sekolah lebih efektif atau tidak. 

 
Kata Kunci: Model Sekolah Efektif, Berbasis Kompetensi 

 

I. PENDAHULUAN 

Berbagai permasalahan pendidikan yang ada di 

Indonesia pada dasarnya berkaitan erat dengan 
permasalahan pendidikan yang ada di berbagai daerah. 
Di Medan sendiri, eksistensi sekolah-sekolah setingkat 

SMP yang ada masih memiliki berbagai kelemahan, 
semisal standarisasi sekolah. Data Dinas Pendidikan 

kota Medan tentang kualifikasi mutu sekolah setingkat 
SMP/Madrasah menunjukkanbahwa masih banyak 
sekolah-sekolah SMP/Madrasah memiliki kualifikasi 
mutu yang masih rendah. Dari 367 SMP/Madrasah yang 

ada, sebanyak 213 SMP/Madrasah masih memiliki 
kualifikasi mutu sekolah pembinaan mandiri (SPM) 
yakni sekolah yang memerlukan pembinaan agar lebih 

mandiri. Sebanyak 46 SMP/madrasah dengan kualifikasi 
mutu pra sekolah standar nasional (Pra SSN) yakni 
sekolah yang masih belum memenuhi beberapa standar 

pendidikan nasional yang ditetapkan pemerintah. 
Sedangkan sisanya sebanyak 93 SMP/Madrasah 
memenuhi kualifikasi standar sekolah nasional (SSN) 

yakni sekolah yang telah memenuhi keseluruhan 
standar pendidikan. Menyimpulkan data tersebut 
bahwa terdapat 75,57% SMP/Madrasah di kota Medan 

memiliki kualifikasi mutu yang belum memenuhi 
standar layanan pendidikan yang ditetapkan 
pemerintah, baik dari segi pengelolaan maupun 

dukungan lain yang menyertainya, dan 24,43% telah 
memenuhi. Paradigma mutu pendidikan sebenarnya 
telah lama digaungkan oleh Pemerintah Indonesia 

melalui Peraturan Pemerintah No 13 tahun 2015 
tentang standar pendidikan nasional (SPN). Dengan 
adanya SPN tersebut, harapannya akan tercapai 

pemerataan pendidikan, pendidikan yang berkeadilan 
dan mampu menjamin siswa belajar serta 
meningkatkan daya saing. Namun demikian, 
kenyataannya sampai saat ini kualitas dan kapabilitas 

sekolah-sekolah di kota Medan belum mampu bersaing 
baik pada tataran nasional maupun internasional. 
Sebagaimana penilaian tentang sekolah unggul di 

Indonesia versih Kemendikbud yang dipublikasikan 
oleh The Asean Parent Indonesian yang mengukur indeks 
integritas dan kemampuan sekolah selama 6 tahun 

berturut-turut, menempatkan kapabilitas sekolah-
sekolah di kota Medan masih jauh dari yang 
diharapkan. 

Tabel I Bebarapa SMA Negeri/Swasta Terbaik Se-Indonesia  

Versi Kemendikbud di Publikasikan API 

No Provinsi Kabupaten/Kota Nama Sekolah 

1 Nanro Aceh 

Darusalam 

Banda Aceh SMA Negeri 19 

Percontohan 

2 Sumatera Utara Medan SMA Sutomo 1 

3 Sumatera Barat Padang 
Padang 
Padang 

Padang 
Padang 
Padang 

SMA Negeri 2 
SMA Negeri 1 
SMA Negeri 11 

SMA Negeri 12 
SMA Negeri 8 
SMA Negeri 7 

4 Riau Pekanbaru SMA Negeri 4 

mailto:indraprasetia22@yahoo.com
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SMA Negeri 1 

5 Jambi Jambi SMA Negeri 1  

6 Sumatera Selatan Palembang 
Palembang 

SMA Kesuma Bangsa 
SMA Negeri 9 

7 DKI Jakarta Jakarta SMA Negeri2 
SMA Negeri 1 

SMA Santa Ursula 
SMA K 2 Penabur 
SMA Kanisus 

Dst.. - - - 

    Sumber: The Asian Parent Indonesian, 2016 

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan 
bahwa secara umum daya saing sekolah-sekolah yang 
ada di Kota Medan masih jauh tertinggal. Harus diakui 

bahwa reformasi perbaikan mutu pendidikan di kota 
Medan sampai saat ini masih jalan di tempat dan jauh 
dari apa yang diharapankan oleh masyarakat. 

Seharusnya menghadapi era globalisasi ini,pendidikan di 
kota Medan harus mampu merespon perkembangan 
dan perubahan jaman serta kebutuhan meningkatkan 
competitive advantagedi era globalisasi.  

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian 
tentang pengembangan sekolah efektif melalui 
pendekatan sumber daya manusia perlu dilakukan. 

Sebab, mengukur kinerja sekolah khususnya melalui 
orang-orang yang terlibat di dalam organisasi sekolah 
(kepala sekolah, guru dan staf) sangat diperlukan untuk 

memastikan bahwa tujuan sekolah akan tercapai secara 
pasti [1]. Dengan adanya penelitian ini, hasil yang 
diperoleh dapat memberikan kontribusi yang efektif 

bagi praktik pendidikan khususnya bagi sekolah, dalam 
rangka optimalisasi kinerja sekolah melalui 
pengembangan kompetensi dan aktivitas yang 

memberdayakan manusia secara berkelanjutan. Oleh 
karena itu, tujuan khusus dari penelitian ini adalah : (1) 
Mengembangkan model sekolah efektif berbasis 

kompetensi, (2) Menghasilkan model sekolah berbasis 
kompetensi yang dapat diterapkan di sekolah-sekolah 
secara praktis dan efektif. Penelitian ini secara praktis 

akan bermanfaat bagi manajemen sekolah dalam rangka 
meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dan 
pengembangan sumber daya manusia guna mencapai 

keunggulan kompetitif sekolah dalam memberikan 
layanan pendidikan. Sekolah efektif berkaitan dengan 
mutu layanan pendidikan dan tingkat kepuasan 

masyarakat terhadap kinerja sekolah [2]. Organisasi-
organisasi modern memandang bahwa keberlangsungan 
organisasi bergantung pada pelanggan-pelanggan 

mereka (konsumen) [3]. Berkaitan dengan itu, maka 
manfaat dan dampak yang timbul dari penelitian 
pengembangan ini adalah sebagai berikut :  
(1). Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya 
dalam bidang pendidikan, diantaranya : 

a) Dengan pengembangan model sekolah 
efektif berbasis kompetensi, dapat dijadikan 

landasan untuk mengembangkan model-
model sekolah efektif lainnya. 

b) Penelitian ini menghasilkan produk di bidang 

manajamen pendidikan, sehingga bermanfaat 
bagi praktik manajemen sekolah. 

(2). Penelitian ini bermanfaat bagi pemecahan 
masalah pendidikan, yakni : 

a) Membantu para manajer sekolah (pimpinan 
sekolah) dalam upayanya 
meningkatkankinerja sekolah melalui 
pemberdayaan SDM di sekolah. 

b) Membantu para manajer sekolah (pimpinan 
sekolah) dalam rangka mengeksplorasi 
kompetensi yang dimiliki SDM di sekolah 

guna meningkatkan kinerjannya. 

 

Peta atau roadmap penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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Gambar 1 Roadmap Penelitian 

Proses pengembangan model sekolah efektif 

menurut Kennedy melalui berbagai tahapan dalam main 
steps of school effectiveness development process yaitu (1) 
orientasi masyarakat sekolah pada proses; (2) 

mengkondisikan evaluasi diri sekolah dengan alat 
instrument; (3) mengidentifikasi, menyimpulkan dan 
menganalisis data; (4) identifikasi kebutuhan 

pengembangan prioritas sekolah; (5) menyiapkan 
rencana program pengembangan sekolah; (6) 
implementasi rencana program pengembangan sekolah 
dan monitor kemajuan; (7) evaluasi rencana 

pengembangan sekolah; (8) komunikasi dampak 
program pengembangan sekolah pada masyarakat; (9) 
rencana dan tindakan selanjutnya dari evaluasi diri dan 

pengembangan sekolah; (10) evaluasi selanjutnya 
kembali pada proses semula dengan orientasi sekolah 
pada proses [4]. Dalam kaitan dengan pengembangan 

efektivitas sekolah, lebih lanjut Kennedy menjelaskan 
bahwa sekolah harus melakukan evaluasi diri dengan 
(1) orientasi pada proses pengembangan sekolah; (2) 

alat instrumen administratif untuk setiap kelompok 
sasaran program; (3) analisis dan mensintesiskan 

dampak; (4) pengembangan rencana pengembangan 

sekolah; (5) implementasi rencana pengembangan 
sekolah; (6) laporan dampak dan rencana ke depan; (7) 
langkah selanjutnya adalah proses pengembangan 

sekolah dengan membuat alat instrumen kembali. 
 

a. Prosedur Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian 
pengembangan (research development), yakni 
mengembangkan temuan-temuan dari penelitian 

terdahulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah mixed methode (campuran kuantitatif-kualitatif tipe 
embedded) yakni metode kuantitatif sebagai metode 

primer yang memandu data kualitatif sebagai metode 
skunder yang dilaksanakan dalam satu tahapan 
penelitian (tahapan kualitatif-kuantitatif secara 

bersama). Adapun prosedur dan tahapan penelitian ini 
meliputi pengumpulan data, analisis data, interpretasi 
data dan desain model. Berikut secara umum adalah 

bagan alur prosedur penelitian : 
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Gambar 2 Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

Adapun langkah-langkah penelitian pengembangan ini 
mengadopsi tahapan yang dikembangkan sebagaimana 
gambar 2 di atas sebagai berikut:  

1. Studi pendahuluan, studi ini dilakukan melalui 

penelitian kepustakaan dan lapangan. Studi 
kepustakaan dilakukan dengan mengkaji berbagai 
teori, konsep, dan hasil penelitian yang relevan. 

Studi lapangan, penulis lakukan dengan teknik 
observasi, wawancara, dan studi dokumentasi 
dengan menggunakan pendekatan lapangan, 

selanjutnya data awal di analisis terkait dengan 
karakteristik sekolah efektif ditinjau dari 
kompetensi SDM (Kepala Sekolah/Guru/Pegawai) 
dalam menunjang kinerja sekolah. 

2. Perencanaan pengembangan model awal, 
pengembangan model awal sekolah efektif berbasis 
kompetensi berdasarkan pada hasil studi 

pendahuluan yang terjadi di lapangan dan kajian 
kepustakaan. Teknik ini didasarkan pada kondisi 
kebutuhan subjek sehingga proses desain model 

akan melibatkan para kepala sekolah, guru dan staf 
baik secara kelompok maupun individu. 

3. Melakukan pengujian instrumen, terlebih dahulu 

melakukan validasi terhadap instrument guna 
pembentukan konstruk model yang telah 
dirancang, selanjutnya validasi dilakukan oleh para 

kepala sekolah, pakar/ahli dan praktisi pendidikan 
atau expert judgment. Validasi rancangan model 

menjadi sangat penting dalam tahapan ini, guna 
perbaikan dan penyempurnaan desain model.  

4. Melakukan ujicoba instrument di lapangan yang 

bersifat terbatas (internal) pada beberapa SMP 
Negeri, dengan validator kepala sekolah guna 
mendapatkan berbagai saran dan masukan dari 

para kepala sekolah tersebut. Keseluruhan dari 
proses uji coba terbatas ini selanjutnya hasilnya 
dievaluasi untuk memperoleh rumusan pasti 

mengenai instrument. Selanjutnya melakukan revisi 
dan perbaikan. 

5. Melakukan uji coba lapangan utama, yakni 
memberikan penilaian atau penyebaran angket 

yang melibatkan kepala sekolah, guru dan staf 
dibeberapa SMP Negeri yang dipilih, selanjutnya 
mengumpulkan data melalui observasi, dan 

wawancara. Keseluruhan dari proses uji coba ini 
setiap data yang dikumpulkan dianalisis untuk 
selanjutnya hasilnya dievaluasi untuk memperoleh 

rumusan pasti mengenai hasil uji lapangan utama 
ini. Selanjutnya mengolah data, dan mendesain 
konstruk model yang dirancang. 

6. Melakukan uji beda antara SMP Negeri Favorit 
dengan Non Favorit. Tindakkan awal yang 
dilakukan dalam tahapan ini adalah memberikan 

penilaian terkait dengan data yang dikumpulkan 
melalui pendekatan statistic dan menyusun laporan 
penelitian. Keseluruhan dari proses ujicoba ini 

Tahap 1 

Mengidentifikasi 

Input 

Proses 

Out put 

Tahap 2 

 

Menentukan 

Obyek/Tujuan 

Tahap 3 

 

Menentukan  

Indikator 

Tahap 4 

 

Menghubungkan 

dengan Peran 

Tertentu 

Tahap 5 

 

Karakteristik 

Perilaku 

Pengumpulan Data 

(Mendesain Model) 

Analisis & Pengolahan Data Validasi dan Inteprestasi  

Data 

TAHAPAN : 

Eksplorasi Lapangan 

Hasil Penelitian dalam 

bentuk Model  Kesimpulan 
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datanya akan dikumpulkan untuk selanjutnya 

hasilnya diseminasikan secara terbatas. 
 

b. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian berada di kota Medan yang 
bertempat di SMP Negeri Medan. Alasan pemilihan 
SMP Negeri sebagai tempat penelitian dikarenakan 
sekolah negeri sebagai barometernya pendidikan 

pemerintah dan merupakan sekolah favorit bagi 
masyarakat di kota Medan. Penelitian ini dilaksanakan 
selama 1 (satu) tahun, dimulai Oktober 2017 – Juli 

2018 dan diakhiri dengan seminar dan publikasi jurnal 
internasional tahun 2018.  Penelitian ini bertempat di 
SMP Negeri Medan yang berjumlah sebanyak 45 SMP 

Negeri. Adapun beberapa alasan penelitian 
dilaksanakan di SMP Negeri Medan sebagai berikut: 
1. SMP Negeri merupakan sekolah nasional (publik) 

yang didirikan, bina dan diawasi oleh pemerintah. 
Selain itu, SMP Negeri memiliki banyak kemudahan 
dalam memperoleh sumber daya, 

penyelenggaraanya diawasi dan dibina oleh 
pemerintah. 

2. SMP Negeri secara umum dianggap sebagai sekolah 

favorit oleh masyarakat kota Medan. Ini terlihat 
dari animo masyarakat yang tinggi terhadap SMP 
Negeri disetiap tahun pelajaran baru.  

3. SMP Negeri merupakan model pendidikan 
pemerintah. Berbagai kebijakan, peraturan dan 
perubahan sistem pendidikan wajib diimplementasi 

oleh sekolah Negeri. Oleh sebab itu sekolah publik 
merupakan barometernya pendidikan pemerintah. 

Berdasarkan alasan di atas, pemilihan SMP 
Negeri sebagai lokasi dan tempat penelitian 

dikarenakan SMP Negeri merupakan sekolah publik, 
model sekolahnya pemerintah, sehingga memiliki 
potensi yang besar untuk unggul dan berprestasi 

dikarenakan penyelenggaraannya diawasi dan dibina 
oleh pemerintah. Selanjutnya, penelitian ini dimulai Juli 
2016 dan berakhir pada Mei 2018. 

 
c. Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :                          
1). Koesioner/angket. Koesioner atau angket 

penelitian didesain secara khusus. Mengingat 

metode yang digunakan teknik campuran 
embedded, maka angket yang didesain dalam 
penelitian ini adalah angket tertutup dan terbuka 

yang dilakukan dalam satu tahapan penelitian. 
2). Observasi. Observasi dilakukan dengan cara 

pengamatan dan penelusuran pada aktivitas dan 

kegiatan dari seluruh responden maupun aktivitas 
sekolah secara keseluruhan guna pengumpulan 
data awal. Alat observasi menggunakan 

daftar/lembar orservasi yang telah dipersiapkan 
terlebih dahulu. 

3). Dokumentasi. Dokumentasi dilakukan untuk 
pengumpulan data-data yang telah tersedia di 

sekolah yang berkaitan dengan job diskription dan 

hasil kerja dari seluruh personil di sekolah.  

d. Teknik Analisis Data  
 Creswell menyebutkan strategi embedded 

sangat atraktif, analisis dua jenis data secara serentak 
dapat dilakukan dengan cara komparasi atau deskripsi 
secara berdampingan sebagai dua gambaran berbeda 
yang mempresentasikan  penilaian gabungan terhadap 

suatu masalah [5]. Analisis data prosedur validitas data 
penelitian menggunakan pendekatan statistik untuk 
data kuantitatif dan transformasi data untuk kualitatif. 

Merujuk pada Creswell bahwa pendekatan campuan 
embedded dapat melakukan survei dan pada waktu 
yang bersamaan lakukan wawancara,  obeservasi dan 

studi dokumentasi secara mendetail. Analisis data 
kuantitatif menggunakan teknik-teknik statistik. 
Sedangkan analisis data kuantitatif menggunakan teknik 

pemaknaan (kode) dari hasil wawancara secara luas 
dan mendalam. Data penelitian di analisis dengan 
menggunakan teknik deskriptif statistik untuk data 

kuantitatif dan deskriptif kualitatif data wawancara 
guna menganalisis data-data yang diperoleh selama 
penelitian. Pengujian validitas dan realiabilitas data 

menggunakan pendekatan tiangulation  (baik kuantitatif-
kualitatif),  mengumpulkan bukti secara seksama dari 
para responden (survei) dan wawancara narasumber 

yang berbeda-beda (snowball), melakukan catatan-
catatan lapangan secara rinci dari wawancara, 
obeservasi dan studi dokumentasi secara mendetail. 

Analisis data kuantitatif menggunakan teknik-teknik 
statistik. Análisis data kualitatif menggunakan 
pemaknaan data lapangan secara luas dan mendalam, 
sedangkan análisis data kuantitatif bersifat deskriptif 

dan akurat. 

III HASIL PENELITIAN DAN PEMBEHASAN 

a. Analisis Data Kualitatif 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan 
model sekolah efektif berbasis kompetensi dilihat dari 
karakteristik (1) kemampuan kerjasama kolegialitas di 

antara guru-guru, (2) pemahaman proses-proses 
kognitif dalam penyelenggaraan pengajaran, (3)  
penguasaan struktur pengetahuan mata pelajaran, (4) 
pemahaman dan penghayatan terhadap nilai, keyakinan, 

dan standar mengajar, dan (5) pengetahuan bagaimana 
siswa belajar.  

Berdasarkan karakteristik kompetensi tersebut, 

diuji keterkaitan atau hubungan kausalitas melalui 
analisis jalur (path analysis) yang dikembangkan dan 
sebagaimana kerangka konseptual yang dibangun dalam 

penelitian ini, model jalur penelitian ini merupakan 
model dekomposisi. Dimana model dekomposisi 
merupakan model analisis yang mencari hubungan 

kausalitas antar variabel penelitian baik pengaruh 
variabel langsung maupun tidak langsung. Sedangkan 
hubungan yang sifatnya nonkausalitas atau hubungan 

korelasional yang terjadi antar variabel eksogen tidak 
termasuk dalam analisis[4].  
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Tabel III Rangkuman Hasil Analisis Korelasi dan Analisis Jalur antar Variabel  

No 

Hipotesis 
Pengaruh Antar Variabel 

Koefisien Jalur 

(Beta) 
thitung Ttabel (α=0,05) Keterangan 

1 X1 terhadap X3 0,131 2,390 1,960 Jalur Berarti 

2 X1 terhadap X4 0,127 2,115 1,960 Jalur Berarti 

3 X1 terhadap Y 0,117 2,177 1,960 Jalur Berarti 

4 X2 terhadap X3 0,280 5,099 1,960 Jalur Berarti 

5 X2 terhadap X4 0,136 2,389 1,960 Jalur Berarti 

6 X2 terhadap Y 0,144 2,577 1,960 Jalur Berarti 

7 X3 terhadap X4 0,247 4,310 1,960 
Jalur Berarti 

8 X3 terhadap Y 0,176 3,065 1,960 
Jalur Berarti 

9 X4 terhadap Y 0,187 3,321 1,960 
Jalur Berarti 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat digambar analisis jalur model penelitian ini sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

b. Analisis Kualitatif 
Temuan data kualitatif sangat mendukung 

model yang dikembangkan, dan berdasarkan data yang 
dikumpulkan menunjukkan bahwa kerakteristik (1) 

kemampuan kerjasama kolegialitas di antara guru-
guru, (2) pemahaman proses-proses kognitif dalam 
penyelenggaraan pengajaran, (3) penguasaan struktur 

pengetahuan mata pelajaran, (4) pemahaman dan 
penghayatan terhadap nilai, keyakinan, dan standar 
mengajar, dan (5) pengetahuan bagaimana siswa 

belajar memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap tinggi rendahnya kinerja guru SMP Negeri 
Medan. Dengan demikian efektif dan tidak efektif 
kinerja guru juga dijelaskan oleh kelima karaketeristik 

tersebut.  
 

IV. KESIMPULAN 

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa 
dari karakteristik (1) kemampuan kerjasama 
kolegialitas di antara guru-guru, (2) pemahaman 

proses-proses kognitif dalam penyelenggaraan 

Ρx4x1 = 0,131 
ε3 = 0,837 

ε1 = 0,897 

X1 

X4 

Y 

X2 

X3 

rx1x 2 = 0,350 

ε2 = 0,886 

ρyx3 = 0,176 

ρx3x2 = 0,280 

ρyx1 = 0,117 

ρyx2 = 0,144 

ρx4x3 = 0,247 

ρx4x1 = 0,127 

ρx4x2 = 0,136 

ρyx4 = 0,187 
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pengajaran, (3)  penguasaan struktur pengetahuan mata 

pelajaran, (4) pemahaman dan penghayatan terhadap 
nilai, keyakinan, dan standar mengajar, dan (5) 
pengetahuan bagaimana siswa belajar memiliki 

pengaruh langsung dan positif terhadap kinerja sekolah, 
dan menjelaskan apakah sekolah efektif atau tidak 
efektif. Sebagaimana yang diketahui bersama, bahwa 
dalam konteks manajemen berbasis sekolah yang 

diterapkan oleh sekolah-sekolah saat ini, 
pemberdayaan guru menjadi sangat penting. Dalam 
manajemen berbasis sekolah ini mengandung makna 

bahwa sekolah harus di kelola secara terbuka dan 
demokratis, serta mengembangkan aspirasi dan 
kebutuhan-kebutuhan guru terhadap sekolah melalui 

keterlibatan dan pemberdayaan guru.  
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