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KATA PENGANTAR 
 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 28 Tahun 2010 

tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah di antaranya 

menguraikan syarat-syarat dan tahapan yang harus dilalui seorang guru untuk dapat 

diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah. Salah satu tahapan 

tersebut adalah bahwa guru harus mengikuti program penyiapan calon kepala 

sekolah/madrasah yang meliputi rekrutmen, seleksi dan pendidikan dan pelatihan 

calon kepala sekolah/madrasah. 

Pada tahap rekrutmen, setelah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 

memproyeksikan kebutuhan kepala sekolah dua tahun mendatang kemudian Kepala 

Dinas Pendidikan mengumumkan kepada seluruh kepala sekolah agar 

menyampaikan dan mendorong guru yang berpotensi (SDM terbaik yang dimiliki) 

untuk mengikuti program penyiapan calon kepala sekolah/madrasah. Selanjutnya, 

calon kepala sekolah diseleksi secara administratif dan akademik. Seleksi 

administratif dilakukan melalui penilaian kelengkapan dokumen yang dikeluarkan 

oleh pihak yang berwenang sebagai bukti bahwa calon kepala sekolah/madrasah 

bersangkutan telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksudkan pada 

Pasal 2 ayat (2) Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010. Sedangkan seleksi akademik 

dilakukan melalui penilaian potensi kepemimpinan calon (yang diukur melalui hasil 

penilaian potensi kepemimpinan dan kemampuan meyusun makalah kepemimpinan 

pendidikan) dan  penguasaan awal terhadap kompetensi kepala sekolah/madrasah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

Dalam rangka implementasi Permendiknas tersebut di atas, mulai tahun 2012 akan 

dilaksanakan seleksi calon kepala sekolah sebanyak 26.000 orang yang dilanjutkan 

dengan pendidikan dan pelatihan. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan 

pelaksanaan rencana tersebut, diperlukan asesor penilaian potensi kepemimpinan 

calon kepala sekolah dalam jumlah yang memadai.  

Modul ini disusun sebagai bahan ajar untuk melaksanakan Diklat Calon Asesor 

Penilaian Potensi Kepemimpinan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah 

terlibat dalam penyusunan pedoman ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa 

meridhoi, memberikan kemudahan dan membalas kebaikan itu di dunia dan akherat. 

Surakarta,  November 2011 

Kepala LPPKS, 
 

 

 
Prof. Dr. Siswandari, M.Stats 
NIP. 19590201 198503 2 002 
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BAB I 

PENILAIAN POTENSI KEPEMIMPINAN 

 

A. KRITERIA PENILAIAN 

Ukuran yang menjadi dasar penilaian pada calon kepala sekolah/madrasah adalah 

respon mereka terhadap skenario tentang kondisi Sekolah/Madrasah yang memuat 

tiga komponen: situasional, kreativitas dan pemecahan masalah, serta pengambilan 

keputusan berbasis bukti. Sehingga ada tiga jenis respon yang harus diberikan oleh 

para calon, yaitu: 

1. Respon calon terhadap skenario situasional yang riil terjadi di sekolah/Madrasah  

2. Respon calon terhadap skenario kreatifitas dan pemecahan masalah. 

3. Respon calon terhadap skenario pengambilan keputusan berbasis bukti 

 
Setiap jenis respon akan dinilai dan diklasifikasikan dalam tiga kategori: Sangat 

Memuaskan (SM), Memuaskan (M), atau Kurang Memuaskan (KM). Penentuan 

kategori atau  tingkat kualitas respon, dilakukan dengan acuan Rubrik Penilaian. 

 

B. RUBRIK PENILAIAN 

Penilaian terhadap respon harus mengacu kepada rubrik, agar hasil yang diperoleh 

dapat lebih obyektif. Karena rubrik berperan sebagai rambu-rambu (anker) untuk 

menentukan wilayah kategori dari kualitas respon. Rubik dibuat atau disiapkan untuk 

ketiga jenis instrumen yang digunakan, yaitu: situasional, kreativitas dan pemecahan 

masalah, pengambilan keputusan berbasis bukti. 

1. Instrumen Respon Situasional 

 

a. Respon berkategori sangat memuaskan adalah yang dapat menunjukkan 

respon yang spesifik, taktis, kritis, dan aplikatif dalam menyelesaikan situasi 

yang diskenariokan dengan  berdasarkan pada pemahaman mendalam 

mengenai SNP dan Kompetensi Dasar Kepala Sekolah.  

b. Respon berkategori memuaskan adalah yang menunjukkan respon yang 

umum namun  spesifik, taktis, kritis, dan aplikatif dalam menyelesaikan situasi 
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yang diskenariokan berdasarkan pada pengetahuan mengenai SNP dan 

Kompetensi Dasar Kepala Sekolah. 

 

c. Respon berkategori kurang memuaskan adalah yang menunjukkan respon 

yang tidak spesifik, taktis, kritis, dan aplikatif dalam menyelesaikan situasi 

yang diskenariokan atau bahkan dapat memperburuk situasi. 

 

Instrumen respon situasional terdiri atas dua macam, yaitu: respon situasi A yang 

memilik karakteristik:  taktis, spesifik, dan aplikatif ; dan respon stuasi B yang 

memiliki karakteristik: kritis, spesifik, dan aplikatif. 

 

2. Instrumen Kreativitas dan Pemecahan Masalah 

 

a. Respon berkategori sangat memuaskan adalah yang dapat menunjukkan 

analisis yang benar-benar dapat terbangun aplikasinya berdasarkan pada 

pemahaman mendalam mengenai SNP, secara khusus, dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

- mengenali masalah utama yang menjadi tantangan dari skenario kasus yang 

disajikan 

- menunjukkan pemahaman yang jelas mengenai aplikasi SNP dalam 

menganalisis kasus 

- dapat memilih fakta-fakta terpenting yang terdapat dalam skenario kasus 

sebagai sumber data dalam menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan 

- memberikan respon secara spesifik, kreatif, dan meyakinkan dengan 

berdasarkan pada alasan-alasan yang terkait dengan SNP maupun 

kompetensi kepala sekolah 

- mengajukan rencana tindakan yang aplikatif untuk mengatasi masalah utama 

yang disajikan dalam skenario 

 

b. Respon berkategori memuaskan adalah yang menunjukkan analisis yang 

bersifat umum (wacana) berdasarkan pengetahuan mengenai SNP, secara khusus 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

- mengenali masalah-masalah yang menjadi tantangan dari skenario kasus 

yang disajikan namun belum dapat mengidentifikasi masalah utama 
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- menunjukkan adanya pengetahuan mengenai aplikasi SNP dalam 

menganalisis kasus 

- menggunakan berbagai fakta, termasuk yang sebenarnya tidak penting,  

sebagai data dalam menganalisis kasus 

- memberikan respon yang masih bersifat umum, sehingga aplikasinya masih 

tidak memiliki ciri khas kreativitas 

- mengajukan rencana tindakan, sehingga  tidak membawa kasus  yang 

diskenariokan menjadi semakin bermasalah 

 

c. Respon berkategori kurang memuaskan adalah yang menunjukkan analisis 

yang bersifat seadanya tanpa adanya pengetahuan mengenai SNP atau solusi yang 

diajukan cenderung akan memperburuk masalah, secara khusus dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

- tidak berhasil mengenali masalah-masalah yang menjadi tantangan dari 

skenario kasus yang disajikan namun belum dapat mengidentifikasi masalah 

utama 

- tidak menunjukkan adanya pengetahuan mengenai aplikasi SNP dalam 

menganalisis kasus 

- terlalu menekankan fakta-fakta kecil, termasuk yang sebenarnya tidak 

penting,  sebagai data dalam menganalisis kasus 

- memberikan respon yang masih bersifat umum, tidak jelas, dan cenderung 

tidak tepat 

- mengajukan rencana tindakan yang tidak rasional sehingga membawa kasus  

yang diskenariokan menjadi semakin bermasalah 

 

3. Instrumen Pengambilan Keputusan Berbasis Bukti 

a. Respon berkategori sangat memuaskan adalah yang dapat menunjukkan 

kemampuan analisis berbagai data kualitatif dan kuantitatif yang benar-benar dapat 

terbangun aplikasinya berdasarkan pada pemahaman mendalam mengenai SNP, 

secara khusus, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

- menunjukkan pemahaman yang mendalam mengenai standar-standar yang  

menjadi masalah dalam berbagai data yang disajikan 
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- berhasil menginterpretasi dan menganalisis data secara tepat berdasarkan 

pada SNP secara terperinci 

- menjawab seluruh pertanyaan dengan terperinci/detail berdasarkan pada 

data-data yang diskenariokan 

- pengambilan keputusan bersifat logis, sistematis, aplikatif, dan beralasan kuat 

(berdasarkan pada SNP, standard kompetensi, dan interpretasi data) 

 

b. Respon berkategori memuaskan adalah yang menunjukkan analisa yang 

bersifat general dari berbagai data yang disajikan berdasarkan pengetahuan 

mengenai SNP, secara khusus dapat dijelaskan sebagai berikut: 

- menunjukkan pengetahuan mengenai standar-standar yang  menjadi masalah 

dalam berbagai data yang disajikan 

- berhasil menginterpretasi dan menganalisa data berdasarkan SNP secara 

umum 

- menjawab seluruh pertanyaan secara garis besar berdasarkan pada data-

data yang diskenariokan 

- pengambilan keputusan masih dapat diterima karena tidak berpotensi 

menimbulkan kerugian atau tidak akan memperburuk masalah 

 
c. Respon berkategori  kurang memuaskan adalah yang menunjukkan analisa 

yang bersifat seadanya tanpa adanya pengetahuan mengenai SNP atau solusi yang 

diajukan cenderung akan memperburuk masalah, secara khusus dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

- tidak menunjukkan adanya pengetahuan mengenai standar-standar yang  

menjadi masalah dalam berbagai data yang disajikan 

- tidak berhasil atau bahkan salah menginterpretasi dan menganalisa data 

berdasarkan SNP secara umum karena terjebak pada data-data yang 

disajikan secara detail 

- menjawab seluruh pertanyaan secara garis besar namun masih berupa 

wacana, tidak jelas, atau bahkan tidak tepat jika mengingat inti dari masalah 

yang diskenarionan 

- pengambilan keputusannya tidak tepat atau tidak logis atau tidak rasional dan 

cenderung memperburuk masalah 
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Contoh :  

Skenario respon situasional , mengangkat kasus tentang adanya tawuran antara 

siswa sekolah siang dan pagi, 

Respon dari asesi A : menyelesaikan masalah dengan mengatur jam masuk dan 

pulang, 

Respon dari asesi B  : menyelesaikan masalah dengan cara mengadakan rapat 

antar guru BP, 

Respon dari asesi C : meminta bantuan masyarakat setempat dan polisi agar 

segera datang untuk menghentikan tawuran terlebih dahulu,kemudian melakukan 

langkah-langkah penyelesaian antar sekolah yang terstruktur dan terprogram. 

 

Analisis penilaiannya; Respon  terkesan sama logis,sama taktis,dan mungkin sama 

terperinci dan mengandung unsur – unsur SNP,tetapi karena skenario yang di 

sajikan adalah untuk situasional maka RESPON ASESI  C yang masuk kategori 

SANGAT MEMUASKAN Karena mampu  menghentikan segera tawuran 

(situasional) dan menindaklanjuti dengan langkah-langkah efektif agar tidak terjadi 

lagi kasus yang sama di kemudian hari. 
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Keterangan Istilah: 

No. Istilah Deskripsi Pengertian 

1 Taktis 
Pengambilan keputusan jangka pendek, sempit/terfokus, dan 

harus.  Sering tidak dibuat dengan pandangan jangka 

panjang.(Bart Gragg) 

2 Spesifik 
Pengambilan keputusan yang mengarah pada masalah pokok, 

khas atau khusus. 

3 Aplikatif 
Pengambilan keputusan, yang dapat diterapkan pada 

lingkungan kerja yang melingkupinya. 

4 Kritis 
Pengambilan keputusan yang mengarah pada hal yang 

penting, sehingga berdampak besar terhadap unit kerja. 

5 Kreatif 
Pengambilan keputusan yang kaya akan alternatif, dan terus 

menerus mencari alternatif baru, sehingga dapat membawa 

unit kerja menjadi lebih baik (Clemen & Gregory) 

6 Detail 
Pengambilan keputusan terperinci, terurai dengan jelas 

7 Sistematis 
Pengampilan keputusan menganut aturan, prosedur yang 

disepakati, dan alur manajemen efektif 
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C. MEKANISME PENILAIAN 

 

1. Alur Penilaian 

Potensi  kepemimpinan akan dinilai oleh tim asesor. Satu instrumen dinilai oleh dua 

orang asesor .Adapun mekanisme penilaian dapat dilihat dari bagan alur di bawah 

ini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

        

                                                

                                     

 

 

 

 

 

sepakat 

Pendistribusian 

respon kepada 

kedua asesor 

Penilaian respon 

oleh asesor 

Rekomendasi  

dari setiap 

asesor 

Perumusan 

rekomendasi akhir 

Rekapitulasi 

Penilaian 

Sama 

Tidak 

sama 

Mengumpulkan Respon peserta 

terhadap skenario 

Rekomendasi  
akhir 

 

Moderasi 

oleh kedua 

asesor 
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a. Ketika waktu yang ditetapkan untuk merespon skenario telah habis maka 

asesor mengumpulkan respon peserta. 

b. Setelah respon peserta terkumpul seluruhnya kemudian dibagikan kepada 

asesor untuk dilakukan penilaian berdasarkan rubrik 

c. Asesor melakukan penilaian yang sesuai dengan kategori nilai peserta 

dalam rubrik. 

d. Karena respon setiap asesi dinilai oleh 2 orang asesor, maka perlu 

dilakukan moderasi untuik mencari kesepakatan sehingga menghasilkan 

satu kesepakatan nilai dan kategori peserta yang sesuai dengan tuntutan 

rubrik. 

e. Rekapitulasi penilaian akan menghasilkan satu kategori peserta dalam 

kelompok : sangat memuaskan/memuaskan/kurang memuaskan 

f. Perumusan rekomendasi akhir dilakukan bersama-sama seluruh tim asesor 

secara terbuka 

g. Rekomendasi akhir merupakan hasil bersama seluruh tim asesor. 

 

2. Kelayakan Lulusan 

a. Peserta direkomendasikan LAYAK atau BERPOTENSI sebagai kepala 

sekolah, apabila tidak ada  kategori penilaian kurang memuaskan pada 

respon yang telah dibuat. 

b. Peserta direkomendasikan BELUM LAYAK apabila ada  kategori penilaian 

kurang memuaskan pada respon yang telah dibuat. 
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D. PENILAIAN RESPON DAN UMPAN BALIK 

1. Penilaian Respon  

Penilaian respon calon dilakukan oleh 2 (dua) orang asesor guna mendapatkan hasil 

yang obyektif. Calon dinyatakan memiliki potensi kepemimpinan apabila seluruh 

komponen PPK-KS/M minimal pada kategori “memuaskan”. Penilaian dilakukan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut:  

a. Asesor mencermati respon;  

b. Asesor mengukur kualitas respon mengacu pada rubrik;  

c. Asesor membuat umpan balik untuk setiap peserta  

d. Asesor melakukan moderasi 1 bila ada perbedaan penilaian asesor terhadap 

peserta tertentu. 

e. Asesor menetapkan hasil penilaian secara deskriptif kualitatif sesuai dengan 

kategori respon (sangat memuaskan, memuaskan dan kurang memuaskan), 

tertuang pada umpan balik  

 

2. Umpan Balik 
 

Dalam PPK, umpan balik merupakan tanggapan langsung terhadap respon yang 

dibuat oleh calon. Umpan balik atau feedback ini menjadi bagian yang tidak terpisah 

dari mekanisme penilaian potensi kepemimpinan karena adanya beberapa 

bermanfaat sebagai berikut: 

a. Sebagai masukan bagi calon untuk memperbaiki kekurangan potensi 

kepemimpinannya 

b. Sebagai alat klarifikasi asesor dalam “meyakini” penilaian respon 

c. Sebagai sarana pemakfuman calon ketika dirinya tidak /kurang berpotensi 

setelah memperoleh penjelasan melalui umpan balik/feedback.   
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Respon terhadap Situasi A 

Pertanyaan yang diberikan kepada calon untuk memberikan respon: 

 Masalah yang harus segera diatasi 

 Tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah 

 Alasan mengapa memilih tindakan di atas 

 

Umpan Balik terhadap Respon Situasi A 

Saat memberikan umpan balik pada respon situasi A  

Kategori Respon yang digunakan: Sangat memuaskan/ memuaskan/ tidak 

memuaskan 

Fokus amatan: 

 Ketepatan identifikasi situasi bermasalah dan kualitas alasannya. 

 Ketepatan rencana tindak dan kualitas alasannya 

 Kategori respon tertulis (kesimpulan dari dua butir di atas) 

 Kategori potensi berpikir taktis dalam penyelesaian situasi bermasalah 
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Format Umpan Balik Respon Situasi A, 

 

UMPAN BALIK  

Instrumen 1a – Respon terhadap Situasi A 

 

 

Kode Calon  : _______________ 

Nama Calon : _______________ 

 

 

Ketepatan Identifikasi Situasi Bermasalah dan Kualitas Alasannya:  

Sangat Memuaskan/ Memuaskan/ Kurang Memuaskan 

karena : 

 

 

 

 

 

Ketepatan Rencana Tindak dan Kualitas Alasannya:  

Sangat Memuaskan/ Memuaskan/ Kurang Memuaskan 

karena : 

 

 

 

 

 

Kategori Respon Tertulis:  Sangat Memuaskan/ Memuaskan/ Kurang Memuaskan 
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Catatan hasil wawancara dan moderasi*: 

(diisi jika asesi diwawancara untuk klarifikasi kategori respon kurang memuaskan) 

 

 

 

 

 

Kategori potensi berpikir taktis dalam penyelesaian situasi bermasalah: 

Sangat Memuaskan/ Memuaskan/ Kurang Memuaskan 

 

 

 

 

Asesor1:       Asesor2: 

Tanda Tangan:       Tanda Tangan: 

 

 

 

Tanggal:       Tanggal:  
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Respon terhadap Situasi B 

Pertanyaan yang diberikan kepada calon untuk memberikan respon: 

 Masalah yang harus segera diatasi 

 Penilaian terhadap contoh respon pada skenario, beserta alasannya 

 Tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah 

 Alasan memilih tindakan di atas 

 

Umpan Balik terhadap Respon Situasi B 

Saat memberikan umpan balik pada respon situasi B,  

Kategori Respon yang digunakan: Sangat memuaskan/ memuaskan/ tidak 

memuaskan 

Fokus amatan: 

 Ketepatan identifikasi situasi bermasalah dan kualitas alasannya. 

 Ketepatan penilaian contoh respon dan alasannya 

 Kategori respon tertulis (kesimpulan dari dua butir di atas) 

 Kategori potensi berpikir taktis dalam penyelesaian situasi bermasalah 
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Format Umpan Balik Respon Situasi B, 

 

UMPAN BALIK 

Instrumen 1b – Respon Terhadap Situasi B 

 

Kode Calon  : _______________ 

Nama Calon : _______________ 

 

 

Ketepatan Identifikasi Situasi Bermasalah dan Kualitas Alasannya: 

Sangat Memuaskan/ Memuaskan/ Kurang Memuaskan 

karena : 

 

 

 

 

 

Ketepatan Penilaian Contoh Respon dan Kualitas Alasannya: 

Sangat Memuaskan/ Memuaskan/ Kurang Memuaskan 

karena : 

 

 

 

 

 

 

Ketepatan Rencana Tindak dan Kualitas Alasannya:  

Sangat Memuaskan/ Memuaskan/ Kurang Memuaskan 
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karena : 

 

 

 

 

 

 

Kategori Respon Tertulis:  Sangat Memuaskan/ Memuaskan/ Kurang Memuaskan 

 

Catatan hasil wawancara dan moderasi*: 

(diisi jika asesi diwawancara untuk klarifikasi kategori respon kurang memuaskan) 

Kategori potensi berpikir kritis dalam penyelesaian situasi bermasalah: 

Sangat Memuaskan/ Memuaskan/ Kurang Memuaskan 

 

 

 

 

 

 

Asesor1:       Asesor2: 

Tanda Tangan:      Tanda Tangan: 

 

 

 

 

 

Tanggal:       Tanggal: 
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Respon terhadap Kasus Kreativitas dan Pemecahan Masalah 

Pertanyaan yang diberikan kepada calon untuk memberikan respon: 

 Kasus bermasalah yang harus ditanggulangi 

 Menentukan 3 alternatif tindakan yang tepat untuk penyelesaian masalah, 

dan alasannya 

 Memilih satu tindakan terbaik dari 3 alternatif di atas 

 Alasan memilih tindakan tersebut 

 

Umpan Balik terhadap Respon Kasus Kreativitas dan Pemecahan Masalah 

Saat memberikan umpan balik pada respon kasus bermasalah,  

Kategori Respon yang digunakan: Sangat memuaskan/ memuaskan/ tidak 

memuaskan 

Fokus amatan: 

 Ketepatan identifikasi kasus bermasalah dan kualitas alasannya. 

 Ketepatan rencana tindak 1, dan kualitas alasannya 

 Ketepatan rencana tindak 2, dan kualitas alasannya 

 Ketepatan rencana tindak 3, dan kualitas alasannya 

 Kualitas keberagaman alternatif 

 Ketepatan pilihan tindakan terbaik, dan kualitas alasannya 

 Kategori respon tertulis (kesimpulan dari enam butir di atas) 

 Kategori potensi berpikir kreatif dalam penyelesaian kasus 
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Format Umpan Balik Respon Kreativitas dan Pemecahan Masalah 

UMPAN BALIK 

Instrumen 2 – Kreativitas dan Pemecahan Masalah  

 

 

Nomor Kode Calon  : _______________ 

Nama Calon  : _______________ 

 

 

Ketepatan Identifikasi Kasus dan Kualitas Alasannya: 

Sangat Memuaskan/ Memuaskan/ Kurang Memuaskan 

karena : 

 

 

 

 

 

Kualitas Rencana Tindak 1 dan Kualitas Alasannya :  

Sangat Memuaskan/ Memuaskan/ Kurang Memuaskan 

karena : 

 

 

 

 

 

Kualitas Rencana Tindak 2 dan Kualitas Alasannya:  

Sangat Memuaskan/ Memuaskan/ Kurang Memuaskan 

karena : 
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Kualitas Rencana Tindak 3 dan Kualitas Alasannya:  

Sangat Memuaskan/ Memuaskan/ Kurang Memuaskan 

karena : 

 

 

 

 

Kualitas Keberagaman Alternatif: 

Sangat Memuaskan/ Memuaskan/ Kurang Memuaskan 

karena : 

 

 

 

 

Ketepatan Pilihan, dan Kualitas Alasannya:  

Sangat Memuaskan/ Memuaskan/ Kurang Memuaskan 

karena : 

 

 

 

 

Kategori Respon Tertulis:  Sangat Memuaskan/ Memuaskan/ Kurang Memuaskan 

 

Catatan hasil wawancara dan moderasi*: 
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(diisi jika asesi diwawancara untuk klarifikasi kategori respon kurang memuaskan) 

Kategori potensi berpikir kreatif dalam penyelesaian kasus: 

Sangat Memuaskan/ Memuaskan/ Kurang Memuaskan 

 

 

 

 

 

 

Asesor1:       Asesor2: 

Tanda Tangan:       Tanda Tangan: 

 

 

 

 

 

Tanggal:       Tanggal:  
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Respon Terhadap Kondisi Pengambilan Keputusan Berbasis Bukti 

Pertanyaan yang diberikan kepada calon untuk memberikan respon: 

 Kondisi bermasalah yang harus ditanggulangi 

 Informasi tambahan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah 

 Tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah 

 Alasan menentukan tindakan di atas 

 

Umpan Balik terhadap Respon Kondisi Pengambilan Keputusan Berbasis 

Bukti 

Saat memberikan umpan balik pada respon kondisi bermasalah,  

Kategori Respon yang digunakan: Sangat memuaskan/ memuaskan/ tidak 

memuaskan 

Fokus amatan: 

 Ketepatan identifikasi kondisi bermasalah dan kualitas alasannya. 

 Ketepatan identifikasi informasi tambahan dan kualitas alasannya. 

 Ketepatan rencana tindak , dan kualitas alasannya 

 Kategori respon tertulis (kesimpulan dari tiga butir di atas) 

 Kategori potensi berpikir detail dan sistematis dalam pengambilan keputusan 
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Format Umpan Balik Respon Pengambilan Keputusan Berbasis Bukti, 

 

UMPAN BALIK 

Instrumen 3 – Pengambilan Keputusan Berbasis Bukti 

 

Nomor Kode Calon  : _______________ 

Nama Calon  : _______________ 

 

 

Ketepatan Identifikasi Kondisi Bermasalah dan Kualitas Alasannya:   

Sangat memuaskan/ memuaskan/ tidak memuaskan 

karena : 

 

 

 

 

 

 

Ketepatan Identifikasi Informasi Tambahan dan Kualitas Alasannya :  

Sangat memuaskan/ memuaskan/ tidak memuaskan 

karena : 
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Ketepatan Rencana Tindak dan Kualitas Alasannya:  

Sangat memuaskan/ memuaskan/ tidak memuaskan 

karena : 

 

 

 

 

 

Kategori Respon Tertulis:  Sangat Memuaskan/ Memuaskan/ Kurang Memuaskan 

 

Catatan hasil wawancara dan moderasi*: 

(diisi jika asesi diwawancara untuk klarifikasi kategori respon kurang memuaskan) 

 

 

 

 

 

Kategori potensi berpikir detail dan sistematis dalam pengambilan 

keputusan: 

Sangat Memuaskan/ Memuaskan/ Kurang Memuaskan 

 

 

 

 

Asesor1:     Asesor2: 

Tanda Tangan:     Tanda Tangan: 

 

Tanggal:     Tanggal: 
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3. Moderasi 

Ketika nilai kategori respon ada perbedaan, antara 2 asesor untuk 1 asesi(calon) 

pada salah satu jenis instrumen, maka perlu dimoderasikan agar mendapatkan 

kesamaan persepsi terhadap penilaian respon. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa moderasi adalah kegiatan penyamaan persepsi antara 2 asesor terhadap 

hasil penilaian respon, melalui argumentasi data temuan. Moderasi dapat 

dilakukan ,dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Masing-masing asesor mengungkapkan alasan terhadap penilaiannya  

b. Alasan yang lemah mengikuti penilaian asesor yang memiliki alasan kuat. 

c. Bila belum terjadi kesepakatan maka diperlukan konfirmasi lebih dalam pada 

sesi wawancara. 

d. Menuliskan catatan hasil wawancara dan hasil moderasi  pada lembar umpan 

balik bagi peserta yang mendapatkan peningkatan nilai. 

Hasil PPK-KS/M diklasifikasikan ke dalam 3 kategori penilaian dengan kriteria 

mengacu pada rubrik, yaitu:  

 sangat memuaskan (SM) 

 memuaskan (M)  

 kurang memuaskan (KM) 

 

E. TEKNIK WAWANCARA  

1. Fungsi Wawancara 

b. Wawancara merupakan metode/teknik untuk menggali potensi calon, 

khususnya pada salah satu kasus yang dinilai kurang memuaskan. 

c. Berfungsi sebagai upaya klarifikasi terhadap potensi kepemimpinan yang 

dimiliki calon dan untuk menyampaikan umpan balik secara lisan  
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2. Pelaksanaan Wawancara  

a. Persiapan wawancara 

1) Menyiapkan tempat dengan penataan yang telah ditentukan ( posisi meja dan 

kursi) 

2) Mempersiapkan lembar respon dari calon yang akan diwawancara sebagai 

bahan klarifikasi dan umpan balik. 

3) Mempersiapkan lembar umpan balik/lembar penilaian respon untuk 

melakukan klarifikasi sekaligus memberikan umpan balik  kepada calon 

(lembar umpan balik menjadi sangat penting dalam wawancara karena dapat 

juga bermanfaat untuk menjelaskan kepada peserta bahwa calon masih 

memiliki kekurangan sehingga menjadi maklum)   

4) Penyampaian umpan balik perlu dilakukan untuk digunakan sebagai dasar 

pengembangan diri calon secara mandiri (terutama jika hasil akhir penilaian 

PPK-nya adalah “kurang memuaskan”).  

 

b. Proses wawancara 

1) Wawancara dilakukan setelah peserta memberikan respon tertulis, setiap 

peserta memperoleh pertanyaan dari pewawancara, berdasarkan  respon 

yang berkategori kurang memuaskan  

2) Materi wawancara dibatasi pada jawaban tertulis asesi yang memperoleh nilai 

“Kurang Memuaskan” dan atau jawaban-jawaban yang nilainya berbeda 

secara signifikan dalam satu tim asesor.  

3) Selama proses wawancara berlangsung, asesor wajib memperhatikan dan 

menjaga etika dan tata cara berkomunikasi dengan baik. .Jawaban terhadap 

pertanyaan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kategori nilai 

respon 

4) Pewawancara wajib melakukan pembukaan dalam rangka mencairkan 

suasana sehingga calon tidak merasa tertekan/relax 
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5) Pewawancara menyampaikan satu-persatu pertanyaan yang di respon oleh 

peserta dan apabila pewawancara belum merasa puas dapat melakukan 

probing untuk menggali lebih lanjut potensi peserta 

6) Dalam melakukan penilaian pada setiap pertanyaan yang diajukan, 

pewawancara wajib membuat catatan. 

7) Setelah wawancara dianggap cukup, pewawancara menutup wawancara 

dengan ucapan terima kasih  
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BAB II  

PELAPORAN PENILAIAN POTENSI KEPEMIMPINAN 

 

Pada penilaian potensi kepemimpinan, kegiatan pelaporan memiliki kedudukan yang 

sangat penting. Hal ini dikarenakan, penilaian potensi kepemimpinan memiliki kaitan 

erat dengan kepentingan banyak pihak. Sehingga semua informasi tentang hasil 

penilaian potensi kepemimpinan harus dapat diketahui oleh para pemangku 

kepentingan tersebut. 

Pelaporan merupakan kegiatan pemberian data/iformasi kepada pemangku 

kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan. Pada umumnya laporan harus 

disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Disamping itu perlu pula 

memperhatikan prinsip-prinsip: tanggung jawab, prioritas, dan manfaat. (LAN, 2003: 

23). Kesimpulannya, pelaporan harus mudah dimengerti (jelas dan cermat) agar 

memiliki daya guna yang tinggi. 

Pembuatan laporan menjadi tanggung jawab para pelaksana kegiatan penilaian 

potensi kepemimpinan di lapangan. Hal ini untuk meningkatkan relevansi dan 

akurasi data yang disampaikan. Proses pelaporan digambarkan pada bagan di 

bawah ini. 

Proses Pelaporan: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Data Hasil Penilaian: 

1a, 1b, 2, 3 

Tabulasi data pada Format 

Hasil Penilaian: 1a, 1b, 2, 3 

 Disimpulkan menjadi: 

Deskripsi Potensi Calon 

 Diputuskan: 

Layak/Tidak Layak 

Dikemas dalam bentuk: 

Laporan 
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Mengacu pada pengertian dan bagan di atas, maka fokus pembahasan pelaporan 

pada kegiatan penilaian potensi kepemimpinan akan diarahkan pada: rekapitulasi 

hasil, deskripsi potensi calon, dan kerangka penulisan laporan. 

A. REKAPITULASI HASIL PPK 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, rekapitulasi diartikan sebagai kegiatan 

pembuatan rincian data yang bercampur aduk menurut kelompok utama. Pada PPK, 

kegiatan rekapitulasi meliputi: kegiatan pengumpulan data hasil penilaian dari para 

asesor (1a, 1b, 2, 3), yang ditindaklanjuti dengan kegiatan tabulasi data tersebut 

pada format rekapitulasi hasil PPK. Tabulasi adalah kegiatan penyusuan data dalam 

bentuk tabel atau daftar untuk memudahkan pengamatan dan analisis. Sehingga 

pada saat tabulasi, yaitu ketika memasukkan data pada format rekapitulasi hasil 

PPK , semuanya harus dilakukan dengan cemat. 

Langkah pelaksanaan tabulasi data hasil PPK , adalah sebagai berikut: 

1. Mengisi data umum tentang tanggal pelaksanaan, lokasi, calon (asesi), 

asesor, dan jenjang sekolah. 

2. Memindahkan data (yang telah terkumpul) pada format Rekapitulasi Hasil 

PPK, satu per satu, pada lajur yang disediakan 

3. Mengisi respon lisan calon KS/PS (saat wawancara) pada lajur yang 

disediakan 

4. Menuliskan: “kurang memuaskan: KM”, “memuaskan: M”,  atau “sangat 

memuaskan: SM” pada lajur “potensi”, sesuai dengan potensi calon. 

5. Menanda tangani Format Rekapitulasi Hasil PPK (ketua tim asesor) 
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Format Rekapitulasi Hasil PPK: 

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN POTENSI KEPEMIMPINAN (PPK) 

  
KABUPATEN /KOTA .................... 

 

  
TAHUN ....... 

 

    Tanggal : 
 

Lokasi : 
 

Kabupaten/Kota : 
 

Jumlah Asesi : 

Jenjang TK sejumlah 
 

Jenjang SD sejumlah 
 

Jenjang SMP sejumlah 
 

Jenjang SMA sejumlah 
 

Jenjang SMK sejumlah 
 

Jumlah 
 

Tim Asesor : 

  
 

 

  
 

 
 

 Ketua Tim : 
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DAFTAR PESERTA PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH 

KABUPATEN / KOTA ………………. 
 TAHUN ............... 

 

        

No Kode Nama 
Unit 
Kerja 

Hasil 

1a 1b 2 3 Respon Lisan Potensi 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

...           

          

        
......., ................ 20... 

 

        
Ketua Tim Asesor, 

 

          

          

        
...................... 

 

        
NIP. 
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B. DESKRIPSI  POTENSI 

Deskripsi potensi merupakan uraian singkat tentang keunggulan dan kelemahan 

yang dimiliki oleh calon. Dalam kegiatan PPK, deskripsi potensi merupakan unsur 

yang sangat penting. Sehingga uraian tentang deskripsi potensi harus sederhana, 

menyeluruh, dan mudah dimengerti oleh pihak lain, terutama calon. 

Langkah penulisan deskripsi potensi: 

1. Mengisi data umum tentang calon (asesi), tanggal pelaksanaan, lokasi, dan 

asesor, 

2. Menuliskan gambaran umum tentang kemampuan analisis, dan hasil 

penilaian respon: 1a, 1b, 2, 3. 

3. Menuliskan gambaran umum tentang kemampuan penyusunan strategi, 

dan hasil penilaian respon: 1a, 1b, 2, 3. 

4. Menuliskan gambaran umum tentang kemampuan pengambilan 

keputusan, dan hasil penilaian respon: 1a, 1b, 2, 3. 

5. Menuliskan kesimpulan potensi: kurang memuaskan, memuaskan, atau 

sangat memuaskan, 

6. Menentukan keputusan: kurang layak, layak, atau sangat layak menjadi 

kepala sekolah/pengawas sekolah 

7. Asesor 1, Asesor 2, dan Ketua Tim Asesor, menandatangani format Deskripsi 

Potensi. 
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Format Deskripsi Potensi: 

“DESKRIPSI POTENSI” 

Nama Calon :   Tanggal Asesmen Tertulis :  

Kode Calon :   Tanggal Asesmen Lisan :  

Jenjang :   Lokasi Asesmen :  

Asesor  : 
1.  

Ketua Tim Asesor : 
2.  

Deskripsi Hasil : 

1. Kemampuan dalam melakukan analisis 

a. Gambaran Umum : 

b. Detail                            

(1.A.) 
Identifikasi Situasi 

(1.B.) 
Identifikasi Situasi 

(1.B.) 
Penilaian Contoh 

Respon 

(2) 
Identifikasi Kasus 

(3) 
Identifikasi Kondisi 

(3) 
Identifikasi 

Dokumen Bukti 

      

2. Kemampuan dalam menyusun strategi 

a. Gambaran Umum : 

b. Detail 

(1.A.) 
Rencana 
Tindak  

(1.B.) 
Rencana 
Tindak 

(2) 
Rencana 
Tindak 1 

(2) 
Rencana 
Tindak 2 

(2) 
Rencana 
Tindak 3 

(2) 
Keberagaman 

Rencana 

(2) 
Rencana Tindak 

Pilihan 

(3) 
Rencana Tindak 

        

3. Kemampuan dalam mengambil keputusan 

a. Gambaran Umum : 

b. Detail 

(1.A.) 
Taktis 

(1.B.) 
Kritis 

(2) 
Kreatif 

(3) 
Detail & Sistematis 

Spesifik dan Aplikatif 

1a 1b 2 3 

        

Kesimpulan Potensi : Memiliki Potensi Kepemimpinan yang Kurang Memuaskan/Memuaskan/Sangat Memuaskan*) 

Keputusan : Kurang Layak/Layak/Sangat Layak untuk menjadi Kepala Sekolah*) 
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*) Coret yang tidak perlu 

 

................................, ................................................. 20...... 

 

 

 

( .............................................................................)                                                                           ( ................................................................................) 

Asesor 1          Asesor 2 

 

 

        (..................................................................................................................................................) 

Ketua Tim 
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C. KERANGKA PENULISAN LAPORAN 

Wujud laporan yang akan digunakan dalam pelaporan PPK harus memiliki 

kesamaan, baik bentuk maupun isi. Sehingga persepsi dari para pembaca atau 

pengguna laporan akan memiliki kesamaan pula. Pada akhirnya, ketika isi laporan 

akan ditindaklanjuti menjadi suatu kebijakan, maka langkah-langkah strategis 

yang akan dibangun akan lebih tepat. Pertimbangan inilah yang melatar belakangi 

dilakukannya pembahasan kerangka penulisan laporan. 

Kerangka Penulisan Laporan : 

1. Sampul Laporan 

Lembar awal yang berfungsi sebagai kemasan laporan, dan memuat judul 

utama, lembaga penyelenggara dan yang menaungi, serta tahun pelaksanaan. 

2. Berita acara 

Informasi tentang: 

a. hari,tanggal,bulan, tahun, dan lokasi penyelenggaraan PPK 

b. jumlah peserta 

c. substansi seleksi akademik: rekomendasi kepala dan pengawas 

sekolah, penilaian kinerja sebagai guru, makalah kepemimpinan, 

penilaian potensi kepemimpinan. 

d. ditandatangai oleh kordinator seleksi akademik 

3. Rekapitulasi Hasil PPK 

Format yang berisi data tentang: 

a. tanggal dan lokasi penyelenggaraan PPK, asesor, jumlah 

peserta(asesi) dan jenjang sekolah 

b. hasil PPK (1a, 1b, 2, 3), respon lisan dan kesimpulan potensi. 

4. Deskripsi Potensi Calon 

Format yang berisi data tentang: 

a. nama dan kode calon, jenjang sekolah, waktu dan tempat 

penyelenggaraan 

b. asesor dan ketua tim asesor 

c. kemampuan calon dalam menganilisis, menyusun strategis, dan 

mengambil keputusan 
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d. kesimpulan potensi, dan keputusan 

5. Hasil Penilaian Akademik Individual Calon 

Berisi: 

a. data calon 

b. perolehan hasil akademik masing-masing calon: rekomendasi kepala 

dan pengawas sekolah, penilaian kinerja sebagai guru, makalah 

kepemimpinan, penilaian potensi kepemimpinan. 

c. kesimpulan dan keputusan terhadap hasil penilaian akademik 

6. Rekapitulasi Persyaratan Akademik 

Berisi: 

a. data calon 

b. perolehan hasil akademik calon : rekomendasi kepala dan pengawas 

sekolah, penilaian kinerja sebagai guru, makalah kepemimpinan, 

penilaian potensi kepemimpinan. 

c. hasil akhir : lulus/tidak lulus 

7. Lampiran 

Berisi semua informasi yang dapat mendukung kejelasan laporan, bila 

dianggap perlu, seperti: foto penyelengaaraan seleksi akademik, grafik, … 
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