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Mengapa Seleksi Calon
Kepala Sekolah?

• Memilih Kepala Sekolah yang memiliki
kemampuan visioner dan manajerial. 

• Seleksi on-line untuk juga dapat
mengidentifikasi sejauh mana calon kepala
sekolah memiliki kepekaan akan perkembangan
teknologi informasi. 

• Seleksi psikotes juga dapat digunakan untuk
mengidentifikasi kesiapan para calon dalam
menjalankan tugasnya memimpin sekolahnya. 



Seleksi Online

psyche.psikologi.unair.ac.id/sicakep2016

Alamat seleksi online:



Aspek Seleksi

Kepala Sekolah

Kompetensi Manajerial Kompetensi Sosial Kompetensi Kepribadian

Kompetensi Supervisi Kompetensi Kewirausahaan

Berintegritas, memiliki
kepribadian pemimpin, 

terbuka dsb,

Aktif dalam masyarakat, 
mampu bekerja sama

dengan baik

Mampu melaksanakan
aktivitas-aktivitas manajerial

dengan baik

Mampu mengelola tim, 
mengembangkan bawahan, 

dan mensupervisi. 

Memiliki inovasi, berorientasi

mengembangkan sekolah

Memiliki inovasi, berorientasi
pada pengembangan institusi, 

ide dan gagasan untuk
mengembangkan sekolah
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Seleksi Calon Kepala Sekolah

• Seleksi Online
– Figur pemimpin ideal

– Analisa lingkungan internal dan eksternal

– Perumusan visi dan misi

– Penerjemahan program-program

– Manajemen perubahan

– Monitoring dan evaluasi

• Seleksi Psikotes
– Aspek Kepribadian

– Aspek Dinamika Kelompok dan Sosial



Kepemimpinan VISIONER

• Seorang pemimpin selalu memiliki
gambaran kedepan idealnya institusi yang 
dia pimpin ingin seperti apa

• Termasuk juga sebagai seorang kepala
sekolah, memiliki gambaran ingin seperti
apa sekolahnya kedepannya. 



Kemampuan Berpikir
Seorang Kepala Sekolah

• Kepekaan terhadap lingkungan sekitar
sekolah, dan juga yang ada didalam
sekolah membuatnya dapat berpikir
secara analitis dan kritis. 

• Hal ini dapat diterjemahkan dalam analisis
SWOT untuk dapat mengidentifikasi
lingkungan sekitar sekolahnya.



Implementasi Program untuk
mewujudkan visi dan misi Sekolah

• Ketajaman dan keselarasan seorang
pemimpin dalam menterjemahkan
aktivitas-aktivitas, ataupun juga program-
program untuk mewujudkan visi misi
tersebut. 

• Program-program meliputi manajemen
kurikulum, manajemen sarana dan
prasarana, manajemen kesiswaan, 
manajemen keuangan dan sebagainya. 



Manajemen Perubahan

• Salah satu kunci keberhasilan seorang
pemimpin adalah bagaimana dia mampu
melakukan manajemen perubahan di 
organisasinya. 

• Manajemen perubahan disini untuk
memastikan visi-misi yang sudah
dicanangkan dapat terwujud. 



Penekanannya

• Bagaimana keselarasan Kepala Sekolah 
dalam mendefinisikan visi-misi yang ingin 
diraih, didasarkan pada kondisi existing 
yang ada di sekolahnya, dan 
menterjemahkan ke dalam program-
program di sekolah, dan memastikan hal 
tersebut terwujud melalui manajemen 
perubahan. 



Do’s dan Dont’s 
dalam seleksi online kepala sekolah

• Yang dapat dilakukan:

– Menjawab sesuai dengan kondisi riil di 
sekolah

– Memberikan waktu untuk menjawab/ tidak
langsung menyelesaikan. 

– Mencari masukan dan informasi



• Yang tidak dapat dilakukan,

– Meminta orang lain untuk mengerjakan atau 
menjawab seleksi online

– Mencoba-coba sistem 

– “mencontek” jawaban kandidat lain

Do’s dan Dont’s 
dalam seleksi online kepala sekolah



SESI SIMULASI TES ONLINE



1. Masukkan NIP anda dan nomor barcode yang ada di kartu peserta
2. Klik tulisan “masuk”
3. Setiap kali anda ingin mengerjakan tes, masukkan login anda 



1. Anda dapat memperbaiki data yang ingin anda perbaiki sebelumnya. 
2. Tambahkan informasi riwayat karir anda, klik tanda + jika ingin menambahkan

riwayat karir
Riwayar karir yang anda tambahkan bisa juga karir pada organisasi masyarakat

1.

2.



1. Jika data sudah dirasa benar, klik “simpan”
2. Jika anda ingin melanjutkan ke tes, maka klik “lanjutkan ke tes”



1. Klik tombol “berikutnya”

2. Ketik jawaban anda 



1. Jika anda sudah merasa mengsis jawaban, maka klik tombol “kirim jawaban”
2. Pastikan bahwa jawaban tersebut adalah jawaban yang ingin anda sampaikan
3. Anda tidak dapat mengubah jawaban anda setelah mengirimnya



Tahapan Seleksi
Surat Edaran 
Mekanisme Seleksi 
Kepala Sekolah 
Membuka 
kesempatan untuk 
registrasi

Sosialisasi dan uji 
coba bagi peserta 
yang melakukan 
registrasi 

Peserta melakukan 
tes manajerial dan 
kepemimpinan 
secara online 

Analisa hasil tes 
online 
pengumuman

Psikotest 
membawa 
dokumen yang 
dibutuhkan untuk 
verifikasi

Pengumuman hasil 
Psikotest 
(diserahkan kepada 
dispendik)

Proses dilanjutkan 
oleh Dispendik 
sesuai dengan 
ketentuan 
kepegawaian



Agenda Seleksi

No Kegiatan Jadwal

1 Pengembangan Sistem Pra kegiatan

2 Sosialisasi Kepala Sekolah 5 – 6 April 2016

3 Pendaftaran peserta 9 – 16 April 2016

4 Sosialisasi Peserta 18 – 20 April 2016

5 Pelaksanaan Tes online 22 (06.00) – 28 (23.59) April 2016

6 Analisa tes online 1 – 7 Mei 2016

7 Pengumuman hasil tes online 10 Mei 2016

8 Psikotes dan FGD 18 – 19 Mei 2016 (tentative)



Informasi Penting

• Download dan baca informasi tentang
cara pengerjaan sebelum anda
mengerjakan soal tes online ini. 

• Anda sudah tidak dapat mengubah
jawaban setelah anda kirim, anda hanya
dapat melihatnya saja. 

• Semua informasi dan komunikasi terhadap
peserta dapat dilakukan di

• sicakep@psyche.psikologi.unair.ac.id

mailto:sicakep@psyche.psikologi.unair.ac.id


TERIMA KASIH


