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Kekuatan ekonomi suatu negara dan vitalitas 
masyarakatnya tergantung pada kualitas 
sekolahnya. OECD 2012 Studi Program untuk 
Penilaian Pelajar Internasional menunjukkan 
Inggris menginvestasikan jumlah terbesar ke-8 
dari 34 negara OECD, tetapi hanya berada di 
urutan ke-19 dalam matematika, ke-14 dalam 
sains, dan ke-16 dalam bacaan. 

Jadi mengapa Inggris masih tertinggal di 
belakang rekan-rekannya, meskipun 

berinvestasi lebih dari mereka?



Dari hasil wawancara kami menemukan lima 
tipe pemimpin, tetapi hanya satu yang 
benar-benar efektif. Pemimpin yang paling 
efektif adalah yang paling tidak dikenal, paling 
tidak dihargai, dan paling tidak diakui; meskipun 
mereka melakukan pekerjaan bagus, hasilnya 
butuh waktu untuk ditunjukkan, 
memungkinkan mereka untuk menjadi 
diabaikan. 



1. Ahli bedah memotong dan mengarahkan 
ulang, dengan berfokus pada nilai tes.
Kelompok pemimpin pertama disebut ahli bedah. Biasanya guru 
Pendidikan Jasmani dan Ilmu Agama yang memiliki profil tinggi, baik 
di dalam maupun di luar sekolah mereka. Untuk meningkatkan nilai 
ujian dengan cepat, mereka biasanya menghapus siswa berkinerja 
buruk, hentikan kegiatan yang tidak penting, pindahkan guru terbaik 
hingga tahun terakhir, kurangi ukuran kelas, dan tingkatkan 
revisi .Nilai ujian memang meningkat dalam satu atau dua tahun saat 
mereka berada di sekolah. Namun, setelah ahli bedah ini pergi nilai 
ujian Kembali menurun seperti semula. Itu karena yang difokuskan 
dalam dua tahun terakhir adalah siswa tertua.

Lima Jenis Pemimpin 



2. Prajurit memangkas dan memperketat, 
dengan fokus pada garis bawah.
Tentara menyukai efisiensi dan ketertiban.  Hasil dari penelitian  
biasanya mereka adalah guru Teknologi Informasi atau Kimia. 
Pemimpin yang ulet, hemat biaya, dan fokus pada tugas.  Mereka 
akan memotong staf pendukung dan kegiatan yang tidak penting, 
mengotomatisasi proses, dan mulai menggunakan pemasok yang 
lebih murah. Kinerja keuangan meningkat dengan cepat saat biaya 
turun, tetapi hasil ujian tetap sama dan moral menurun karena 
staf takut akan pekerjaan mereka.
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3. Akuntan berinvestasi dan tumbuh, 
dengan fokus pada lini teratas
Akuntan mencoba mengembangkan sekolah mereka dari 
masalah. Mereka adalah pemimpin yang banyak akal, sistematis, 
dan berfokus pada pendapatan yang sering mengajar 
Matematika (Jika kita lebih besar, kita akan menjadi lebih kuat), 
seperti yang dikatakan seorang Akuntan. Mereka meningkatkan 
kinerja keuangan jangka panjang sekolah dan membiarkan guru 
mencari tahu di mana harus menghabiskan sumber daya ekstra.
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4. Para filsuf berdebat dan berdiskusi 
dengan berfokus pada nilai-nilai.
Mereka biasanya adalah guru Bahasa Inggris atau Bahasa , mahir 
dengan kata-kata, dan sering kali berasal dari keluarga 
guru. Mereka menghabiskan waktu mereka sebanyak mungkin 
dengan guru lain berdebat dan mendiskusikan metode 
pengajaran alternatif. Mereka agak elitis dan percaya bahwa 
guru jauh lebih penting daripada orang-orang yang mendukung 
mereka atau siswa yang mereka ajar. Tapi pada dasarnya, tidak 
ada yang berubah.
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5. Arsitek mendesain ulang dan mengubah 
dengan berfokus pada dampak jangka panjang
Arsitek adalah satu-satunya pemimpin dengan dampak jangka 
panjang yang nyata, karena mereka secara diam-diam 
mendesain ulang sekolah dan mengubah komunitas yang 
dilayaninya. «Lagi pula, Roma tidak dibangun dalam sehari,» 
kata Arsitek lain. Mereka juga meningkatkan peluang masa 
depan mereka dengan, misalnya, menyiapkan formulir keenam 
untuk membantu lebih banyak dari mereka masuk universitas.
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Siapa yang Diakui dan Dihargai?

Yang paling dihormati dan dihargai adalah 
jenis pemimpin ahli bedah .

Temuan kami menunjukkan bahwa Arsitek memiliki 
dampak jangka panjang paling positif pada hasil ujian . Jadi, 

satu-satunya tipe pemimpin yang dapat membalikkan 
sekolah yang gagal adalah pemimpin jenis Arsitek. 
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Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari penulis 
dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini dimaksudkan untuk 
kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.
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