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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

 

2.1 Kompetensi Kepala Sekolah 

Kompetensi kepala sekolah menurut Spencer 

and Spencer (1993) adalah karakteristik dasar sese-

orang/individu yang secara kausal berkaitan dengan 

referensi kriteria afektif dan atau kinerja superior 

dalam suatu pekerjaan atau situasi. Karakteristik 

dasar mencakup 5 yaitu: Motives, Traits, Self Concept, 

Knowledge, Skills. 

1. Motives 

Adalah sesuatu dimana seseorang secara konsisten 

berpikir sehingga ia melakukan tindakan. Spencer 

(1993) menambahkan bahwa motives adalah “drive, 

direct and select behavior toward certain actions or 

goals and away from others “.  Dimensi motives me-

liputi dorongan kebutuhan ekonomi, dorongan ke-

butuhan sosial, dan dorongan kebutuhan psiko-

logis 

2. Traits 

Adalah watak yang membuat orang untuk berpe-

rilaku atau bagaimana seseorang merespon sesuatu 

dengan cara tertentu. Dimensi traits meliputi 

watak, sifat, dan sikap.  
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3. Self Concept 

Adalah sikap dan nilai–nilai yang dimiliki se-

seorang. Dimensi self-consept meliputi penampilan, 

tutur bahasa, dan perilaku.  

4. Knowledge 

Adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk 

bidang tertentu. Dimensi knowledge meliputi 

pengetahuan tentang prosedur pelayanan, dan 

pengetahuan tentang teknis pelayanan.  

5. Skills 

Adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu 

tugas tertentu baik secara fisik maupun mental. 

Dimensi skills meliputi keterampilan administratif, 

keterampilan manajerial, keterampilan teknis, dan 

keterampilan sosial.  

Kompentensi dapat dibagi atas dua kategori 

yaitu “Threshold” dan “Differentiating“ (Spencer and 

Spencer 1993) menurut kriteria yang digunakan untuk 

memprediksi kinerja suatu pekerjaan. “Threshold 

competencies” adalah karakteristik utama, yang bia-

sanya berupa pengetahuan atau keahlian dasar se-

perti kemampuan untuk membaca yang harus dimiliki 

seseorang agar dapat melaksanakan pekerjaannya. 

Tetapi kategori yang ini tidak untuk menentukan 

apakah seseorang tersebut berkinerja tinggi atau tidak. 
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Kategori ini jika untuk menilai karyawan hanya-

lah untuk mengetahui apakah ia mengetahui tugas–

tugasnya, bisa mengisi formulir dan lain sebagainya. 

Sedangkan “Differentiating competencies” adalah 

faktor–faktor yang membedakan individu yang berki-

nerja tinggi dan rendah. Karena seseorang yang 

memiliki motivasi yang tinggi maka ia akan mampu 

menetapkan target atau tujuan yang jauh lebih baik 

ketimbang kinerjanya pada tingkat rata–rata. 

Kemudian terkait dengan pendapat Spencer and 

Spencer (1993), di Indonesia standar kompetensi ke-

pala sekolah/madrasah sudah ditentukan dalam Pera-

turan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 khususnya 

pasal-pasal tentang standar kompetensi kepala se-

kolah sebagai berikut: 

1. Pasal 2 : memiliki kualifikasi sebagai pendidik; 

2. Pasal 38: memiliki kemampuan kepemimpinan 

dan kewirausahaan; 

3. Pasal 39: memiliki kualifikasi sebagai 
pengawas; 

4. Pasal 49: memiliki kemampuan mengelola dan 

melaksanakan satuan pendidikan; 

5. Pasal 52: memiliki kemampuan menyusun 

pedoman; 

6. Pasal 53: memiliki kemampuan menyusun 

perencanaan. 

 

Penjabaran PP No 19 tahun 2005 tentang 

standar kompetensi kepala sekolah ini selanjutnya di-

tuangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasio-

nal Nomor 13 Tahun 2007 pada halaman lampiran, 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/04/metode-penilaian-pendekatan-dalam.html
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/04/penilaian-kinerja-karyawan-definisi.html
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/04/penilaian-kinerja-karyawan-definisi.html
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terdapat lima dimensi kompetensi kepala sekolah 

sebagai berikut: 

1. Kompetensi Kepribadian 

1.1 Berakhlak mulia, mengembangkan buda-

ya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi 

teladan akhlak mulia bagi komunitas di 
sekolah; 

1.2 Memiliki integritas kepribadian sebagai 

pemimpin; 

1.3 Memiliki keinginan yang kuat dalam pe-

ngembangan diri sebagai kepala sekolah; 

1.4 Bersikap terbuka dalam melaksanakan 
tugas pokok dan fungsi; 

1.5 Mampu mengendalikan diri dalam meng-

hadapi masalah dalam pekerjaan; 

1.6 Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai 

pemimpin pendidikan. 

 

2. Kompetensi Manajerial 

2.1 Mampu menyusun perencanaan sekolah 

untuk berbagai  tingkat perencanaan; 

2.2    Mampu mengembangkan organisasi seko-

lah sesuai kebutuhan; 

2.2    Mampu memimpin sekolah dalam rangka 

pendayagunaan SDM secara optimal; 

2.3 Mampu mengelola guru dan staf dalam 

rangka pendayagunaan SDM secara 

optimal; 

2.4    Mampu mengelola sarana dan prasarana 

sekolah secara optimal; 

2.5    Mampu mengelola hubungan sekolah dan 

masyarakat; 

2.6 Mampu mengelola peserta didik; 

2.7 Mampu mengelola kurikulum dan KBM 
sesuai arah tujuan nasional; 

2.8 Mampu mengelola keuangan sekolah se-

suai prinsip akuntabel, transparan dan 

efisiensi; 

2.9   Mampu mengelola ketatausahaan sekolah; 
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2.10 Mampu mengelola unit layanan khusus     

pendukung KBM;  

2.11 Mampu mengelola sistem informasi seko-
lah; 

2.12 Mampu memanfaatkan kemajuan tekno-

logi informasi untuk peningkatan pem-

belajaran dan manajemen sekolah; 

2.13 Mampu menciptakan budaya dan iklim 

sekolah yang kondusif dan inovatif bagi 
pembelajaran; 

2.14 Mampu melakukan monitoring, evaluasi 

dan pelaporan kegiatan sekolah dan 

merencanakan tindak-lanjutnya. 

 

3. Kompetensi Kewirausahaan 

3.1  Menciptakan inovasi yang berguna bagi 

pengembangan dan kepentingan sekolah; 

3.2  Memiliki naluri kewirausahaan dan 

motivasi kuat untuk sukses. 

 
4. Kompetensi Supervisi 

4.1  Mampu merencanakan program supervisi 

akademik untuk pengembangan profesio-

nalisme guru; 

4.2 Mampu melakukan supervisi akademik 
terhadap guru; 

4.3  Mampu menindak-lanjuti hasil supervisi 

akademik. 

 

5. Kompetensi Sosial 

5.1 Mampu bekerja sama dengan pihak lain 
untuk kepentingan sekolah; 

5.2  Berpartisipasi dalam kegiatan sosial-

kemasyarakatan; 

5.3  Memiliki kepekaan sosial terhadap orang 

atau kelompok lain. 

 

Mengacu pada teori kompetensi Spencer and 

Spencer (1993), maka disimpulkan bahwa kompetensi 
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kepala sekolah adalah karakteristik dasar yang dimi-

liki kepala sekolah mencakup pengetahuan, keteram-

pilan, kemampuan bawaan dalam diri (traits), motif 

dan konsep diri dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya untuk mencapai kinerja superior atau 

sesuai kriteria standar. Adapun persyaratan minimal/ 

standar baku kompetensi kepala sekolah/madrasah 

didasarkan pada kelima dimensi kompetensi kepala 

sekolah sesuai Permendiknas No 13 Tahun 2007 ten-

tang Standar Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah. 

 

2.2 Tipe Kepemimpinan Transformasional 

Kepala Sekolah  

Kepala sekolah merupakan sosok yang dituakan 

di sekolah sehingga diharapkan darinya oleh bawah-

annya adalah contoh dan keteladanan yang baik. 

Kedudukan sebagai kepala keluarga membawa 

dampak bahwa kepala sekolah berkewajiban melaksa-

nakan bimbingan dan teguran terhadap anak yang 

melakukan kesalahan dengan sikap kebapakan, dan 

tidak dilandasi dengan sikap kecurigaan. Dalam hal 

ini sekolah dianggap sebagai keluarga besar yang 

memerlukan kerja sama antar warga, dan kerjasama 

itulah yang merupakan landasan keberhasilan seko-

lah. 

Northouse (2001) mengatakan bahwa kepemim-

pinan transformasional adalah proses yang merubah 

dan mentransformasikan individu. Dengan kata lain 

kepemimpinan transformasional adalah kemampuan 
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untuk membuat orang lain mau berubah dan menja-

dikannya merasa berharga dalam organisasi itu. 

Perubahan yang dimaksud adalah perubahan ke arah 

yang positif sehingga akan menjadikan kegiatan 

organisasi tersebut berjalan sesuai dengan tujuan dari 

organisasi. 

Menurut Northouse (2001) dalam Sailana (2005) 

kepemimpinan transformasional kepala sekolah memi-

liki empat dimensi atau komponen yang lazim dipakai 

dalam penelitian kepemimpinan transformasional 

kepala sekolah. Keempat dimensi tersebut adalah 

pengaruh ideal; motivasi inspirasional, stimulasi inte-

lektual, dan perhatian individual. Keempat komponen 

tersebut terkenal dengan sebutan emapat “i” yaitu: 
 
1. Idealized Influence (pengaruh ideal) atau yang 

disebut dengan karisma. Maksudnya adalah 

pemimpin menjadi figur yang diidialkan, 

mampu berdiri tegar di atas terpaan badai 
kesulitan yang besar, ia menyampaikan keya-

kinannya atas nilai-nilai luhur yang menjadi 

pegangannya, menekankan pen-tingnya suatu 

tujuan, komitmen dan konsek-wensi etis dari 

suatu keputusan. Pemimpin seperti ini disan-

jung, diagungkan sebagai yang pantas ditela-
dani, mampu membangkitkan rasa bangga 

dalam diri pengikutnya, loyal, percaya diri dan 

terpaut pada upaya pencapaian tujuan ber-

sama yang disepakati; 

2. Inspirational Motivation (motivasi inspirasi-

onal). Ia mengatikulasi misi masa depan orga-
nisasi, menantang pengikutnya dengan stan-

dar yang tinggi, berbicara secara optimistik 

dan penuh antusiasme, memberikan dorongan 

akan apa yang mesti dikerjakan; 

3. Intellectual Stimulation (stimulasi intelektual). 

Pemimpin mempertanyakan asumsi-asumsi, 
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tradisi-tradisi, kepercayaan-kepercayaan la-

ma, menstimulasi hadirnya perspektif dan 

cara-cara baru menyelesaikan suatu peker-
jaan dan mendorong pengikutnya menyam-

paikan ide atau gagasan-gagasan baru; 
4. Individualized Consideration (kepekaan indi-

vidu). Pemimpin berhubungan dengan pengi-

kut atau bawahannya sebagai makhluk priba-

di yang memiliki kebutuhan, kemampuan dan 
keinginannya, mendengarkan dengan penuh 

perhatian, mengembangkan potensi dirinya, 

menasehati dan membimbingnya.  

 

Masing-masing komponen di atas menggambar-

kan karakteristik kepemimpinan yang sangat berharga 

bagi proses transformasi. Manakala pemimpin adalah 

seorang yang memberi keteladanan hidup (strong role 

models), pemberi semangat (encouragers), inovator, dan 

seorang pelatih, maka sebenarnya pemimpin tersebut 

sedang mandayagunakan empai “i” untuk mentrans-

formasi bawahannya menjadi orang-orang yang lebih 

baik, produktif, dan berhasil. 

Northouse (2001) mengemukakan beberapa 

karakteristik perilaku seorang pemimpin transforma-

sional sebagai berikut: 

1. Memberdayakan pengikutnya (bawahannya) 

untuk melakukan apa yang terbaik bagi 
kepentingan organisasi (empowers follouers to do 
what is best for the organizations); 

2. Memberikan keteladan yang kuat dengan nilai-
nilai yang luhur (strong role models with high 
level values); 

3. Mendengarkan dari semua sudut atau pan-

dangan untuk mengembangkan spirit kerja sama 
(listens to all viewpoint to develop a spirit of 
cooperation); 
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4. Membuat visi dengan melibatkan orang lain 
dalam organisasi (create vision, using people in 
theor ganization); 

5. Bertindak sebagai agen pembaharuan di dalam 
organisasi dengan menjadi contoh bagaimana 

memprakarsai dan mengimplementasi perubah-
an (act as a change agent within the organization 
by setting an excample of how to initiate and 

implement change); 

6. Membantu organisasi dengan membantu orang 
lain berkontribusi terhadap organisasi (helps the 
organization by helping others contribute to the 
organization). 

 

Dalam penelitian ini yang dimaksud tipe kepe-

mimpinan transformasional kepala sekolah menurut 

Bass dan Avolio (1990); Northouse (2001) adalah ke-

pemimpinan yang melibatkan perubahan dalam orga-

nisasi dan memotivasi para bawahan dalam organisasi 

dan bersedia bekerja demi sasaran-sasaran “tingkat 

tinggi” yang dianggap melampaui kepentingan priba-

dinya saat itu. Sehingga tipe kepemimpinan transfor-

masional kepala sekolah mengandung pengertian tipe 

kepemimpinan yang mencerminkan keempat kompo-

nen tipe kepemimpinan transformasional dan memper-

lihatkan karakteristik kepemimpinan transformasional 

 

2.3 Supervisi Akademik 

Glickman (1981), mendefinisikan supervisi aka-

demik adalah serangkaian kegiatan membantu guru 

mengembangkan kemampuannya mengelola proses 

pembelajaran demi pencapaian tujuan pembelajaran. 

Supervisi akademik merupakan upaya membantu 
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guru-guru mengembangkan kemampuannya mencapai 

tujuan pembelajaran. Dengan demikian, berarti, esensi 

supervisi akademik itu sama sekali bukan menilai 

unjuk kerja guru dalam mengelola proses pembelajar-

an, melainkan membantu guru mengembangkan 

kemampuan profesionalismenya.  

Meskipun demikian, supervisi akademik tidak 

bisa terlepas dari penilaian unjuk kerja guru dalam 

mengelola pembelajaran. Apabila di atas dikatakan, 

bahwa supervisi akademik merupakan serangkaian 

kegiatan membantu guru mengembangkan kemam-

puannya mengelola proses pembelajaran, maka me-

nilai unjuk kerja guru dalam mengelola proses pem-

belajaran merupakan salah satu kegiatan yang tidak 

bisa dihindarkan prosesnya. Penilaian unjuk kerja 

guru dalam mengelola proses pembelajaran sebagai 

suatu proses pemberian estimasi kualitas unjuk kerja 

guru dalam mengelola proses pembelajaran, merupa-

kan bagian integral dari serangkaian kegiatan super-

visi akademik. Apabila dikatakan bahwa supervisi aka-

demik merupakan serangkaian kegiatan membantu 

guru mengembangkan kemampuannya, maka dalam 

pelaksanaannya terlebih dahulu perlu diadakan peni-

laian kemampuan guru, sehingga bisa ditetapkan 

aspek yang perlu dikembangkan dan cara mengem-

bangkannya.  

Satu hal yang perlu diperhatikan, bahwa setelah 

melakukan penilaian unjuk kerja guru tidak berarti 

selesailah tugas atau kegiatan supervisi akademik, 
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melainkan harus dilanjutkan dengan perancangan dan 

pelaksanaan pengembangan kemampuannya. Dengan 

demikian, melalui supervisi akademik guru akan 

semakin mampu memfasilitasi belajar bagi murid-

muridnya. 

 Menurut Glickman (1981), ada tiga konsep po-

kok (kunci) dalam pengertian supervisi akademik, 

yaitu: 

1. Supervisi akademik harus secara langsung 

mem-pengaruhi dan mengembangkan perilaku 
guru dalam mengelola proses pembelajaran. 

Inilah karakteristik esensial supervisi akade-

mik. Sehubungan dengan ini, janganlah dia-

sumsikan secara sempit, bahwa hanya ada 

satu cara terbaik yang bisa diaplikasikan 

dalam semua kegiatan pengembangan perilaku 
guru. Tidak ada satupun perilaku supervisi 

akademik yang baik dan cocok bagi semua 

guru (Glickman, 1981). Tegasnya, tingkat ke-

mampuan, kebutuhan, minat, dan kematang-

an profesional serta karakteristik personal 
guru lainnya harus dijadikan dasar pertim-

bangan dalam mengembangkan dan mengim-

plementasikan program supervisi akademik; 

2. Perilaku supervisor dalam membantu guru me-

ngembangkan kemampuannya harus didesain 

secara ofisial, sehingga jelas waktu mulai dan 
berakhirnya program pengembangan tersebut. 

Desain tersebut terwujud dalam bentuk 

program supervisi akademik yang mengarah 

pada tujuan tertentu. Oleh karena supervisi 

akademik merupakan tanggung jawab bersama 
antara supervisor dan guru, maka alangkah 

baik jika programnya didesain bersama oleh 

supervisor dan guru; 

3. Tujuan akhir supervisi akademik adalah agar 
guru semakin mampu memfasilitasi belajar 

bagi murid-muridnya. Secara rinci, tujuan 

supervisi akademik akan diuraikan lebih lanjut 

berikut ini. 
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Tujuan supervisi akademik adalah membantu 

guru mengembangkan kemampuannya mencapai guna 

tujuan pembelajaran yang dicanangkan bagi murid-

muridnya (Glickman, 1981). Melalui supervisi akade-

mik diharapkan kualitas akademik yang dilakukan 

oleh guru semakin meningkat. Pengembangan kemam-

puan dalam konteks ini janganlah ditafsirkan secara 

sempit, semata-mata ditekankan pada peningkatan 

pengetahuan dan keterampilan mengajar guru, melain-

kan juga pada peningkatan komitmen (commitmen) 

atau kemauan (willingness) atau motivasi (motivation) 

guru, sebab dengan meningkatkan kemampuan dan 

motivasi kerja guru, kualitas pembelajaran akan 

meningkat. Masih menurut Glickman (1981) ada tiga 

tujuan supervisi akademik, yaitu: 
 
1. Supervisi akademik diselenggarakan dengan 

maksud membantu guru mengembangkan ke-
mampuannya profesionalnya dalam memahami 

akademik, kehidupan kelas, mengembangkan 

keterampilan mengajarnya dan menggunakan 

kemampuannya melalui teknik-teknik tertentu;  

2. Supervisi akademik diselenggarakan dengan 

maksud untuk memonitor kegiatan belajar 
mengajar di sekolah. Kegiatan memonitor ini 

bisa dilakukan melalui kunjungan kepala 

sekolah ke kelas-kelas di saat guru sedang 

mengajar, percakapan pribadi dengan guru, 

teman sejawatnya, maupun dengan sebagian 

murid-muridnya; 

3. Supervisi akademik diselenggarakan untuk 

mendorong guru menerapkan kemampuannya 

dalam melaksanakan tugas-tugas mengajar-
nya, mendorong guru mengembangkan ke-

mampuannya sendiri, serta mendorong guru 

agar ia memiliki perhatian yang sungguh-
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sungguh (commitment) terhadap tugas dan 

tanggung jawabnya. 
 

Menurut Alfonso, Firth, dan Neville (1981) super-

visi akademik yang baik adalah supervisi akademik 

yang mampu berfungsi mencapai multi tujuan ter-

sebut di atas. Tidak ada keberhasilan bagi supervisi 

akademik jika hanya memerhatikan salah satu tujuan 

tertentu dengan mengesampingkan tujuan lainnya.  

Hanya dengan merefleksi ketiga tujuan inilah 

supervisi akademik akan berfungsi mengubah perilaku 

mengajar guru. Pada gilirannya nanti perubahan peri-

laku guru ke arah yang lebih berkualitas akan menim-

bulkan perilaku belajar murid yang lebih baik.  

 

2.4 Pengukuran Supervisi Akademik 

Supervisi akademik bukan untuk menilai proses 

supervisi yang dilakukan kepala sekolah, namun lebih 

ditekankan kepada persepsi atau tanggapan guru ter-

hadap proses supervisi tersebut. Pengukuran supervisi 

akademik dilakukan (Glickman. 1981) berdasar ke-

giatan supervisi akademik yang terdiri dari tiga tahap, 

yaitu tahap pertama adalah pertemuan awal, tahap 

kedua adalah observasi kelas, dan tahap ketiga adalah 

pertemuan akhir (penilaian/umpan balik).  

Pada tahap pertama yaitu pertemuan awal, lang-

kah-langkah yang dilakukan adalah: (a) supervisor 

mengidentifikasi permasalahan, stetelah itu dilakukan 
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klarifikasi permasalahan yang dihadapi guru, kepala 

sekolah menciptakan suasana yang akrab dengan 

guru sehingga terjadi suasana yang kondusif. Dengan 

kondisi ini diharapkan guru dapat mengutarakan 

pendapatnya secara terbuka; (b) kepala sekolah 

dengan guru membahas rencana pembelajaran yang 

akan dibuat guru untuk menyepakati aspek mana 

yang menjadi fokus perhatian supervisi, serta me-

nyempurnakan rencana pembelajaran tersebut; (c) ke-

pala sekolah bersama guru menyusun instrument 

observasi yang akan digunakan, atau memakai 

instrumn yang telah ada, termasuk bagaimana 

menggunakan dan menyim-pulkan. 

Pada tahap kedua, observasi kelas, guru 

mengajar di kelas, di laboratorium atau dilapangan, 

dengan menerapkan keterampilan yang telah dise-

pakati bersama. Beberapa hal yang perlu diobservasi 

adalah: (a) kepala sekolah menempati tempat yang 

sudah disepakati bersama; (b) catatan observasi harus 

rinci dan lengkap; (c) observasi harus focus pada 

aspek yang telah disepakati; (d) dalam hal tertentu 

kepala sekolah perlu membuat komentar yang sifatnya 

terpisah dengan hasil observasi; (c) jika ada ucapan 

atau perilaku guru yang dirasa mengganggu proses 

pembelajaran, kepala sekolah perlu mencatatnya. 

Tahap ketiga adalah tahap umpan balik. Pada 

tahap ini hasil observasi didiskusikan secara terbuka 

antara kepala sekolah dengan guru. Beberapa yang 

perlu dilakukan kepala sekolah dalam pertemuan 
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umpan balik, antara lain: (a) kepala sekolah member 

penguatan terhadap penampilan guru, agar tercipta 

suasana yang akrab dan terbuka; (b) kepala sekolah 

mengajak guru menelaah tujuan pembelajaran kemu-

dian aspek pembelajaran yang menjadi focus supervisi; 

(c) menanyakan perasaan guru tentang jalannya 

pelajaran. Sebaiknya pertanyaan diawali dari aspek 

yang dianggap berhasil, baru dilanjutkan ke aspek 

yang kurang berhasil. Kepala sekolah jangan mem-

berikan penilaian dan biarkan guru menyampaikan 

pendapatnya; (d) kepala sekolah menunjukkan data 

hasil observasi yang telah di analisis dan diinterpre-

tasikan. Beri kesempatan guru untuk mencermati data 

tersebut, kemudian menganalisanya; (e) kepala seko-

lah menanyakan kepada guru bagaimana pendapatnya 

terhadap data hasil observasi dan analisisnya. Dilan-

jutkan dengan mendiskusikan secara terbuka tentang 

hasil observasi tersebut. Dalam diskusi harus dihin-

dari kesan menyalahkan. Usahakan agar guru mene-

mukan sendiri kekurangannya; (f) secara bersama-

sama menentukan rencana pembelajaran berikutnya, 

termasuk memberikan dorongan moral bahwa guru 

mampu memperbaiki kekuranganya. 

 

2.5 Hipotesis Penelitian  

Arikunto (2002) mendefinisikan hipotesis adalah 

pernyataan yang bersifat sementara terhadap perma-

salahan penelitian sampai terbukti melalui tipe yang 

terkumpul. Berdasarkan kajian teori dan hasil 
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penelitian, maka hipotesis penelitian yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah: 

 

2.5.1 Hipotesis Empirik  

Dari rumusan masalah seperti yang dikemu-

kakan pada Bab I dan kajian teoritik yang dikemuka-

kan di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah 

sebagai berikut: 

H1 : Diduga ada hubungan positif dan signifikan 

antara tipe kepemimpinan transformasional 

kepala sekolah terhadap kompetensi kepala SD 

di Kecamatan Bandungan dan Kabupaten 

Semarang;  

H2 : Diduga ada hubungan positif dan signifikan 

antara Supervisi akademis terhadap kompetensi 

kepala SD di Kecamatan Bandungan Kabupaten 

Semarang.  

 

2.5.2  Hipotesis Statistik  

Berdasarkan hipotesis empirik di atas, dirumus-

kan hipotesis statistik sebagai berikut:  

1. Ho  :  rx1y    ≤  0 

Tidak ada hubungan yang positif dan signifikan 

antara tipe kepemimpinan kepala sekolah terhadap 

kompetensi kepala SD Kecamatan Bandungan 

Kabupaten Semarang 

    Ha  :  rx1y    >  0 
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Ada hubungan yang positif dan signifikan antara 

tipe kepemimpinan kepala sekolah terhadap kom-

petensi kepala SD Kecamatan Bandungan Kabu-

paten Semarang 

 

2. Ho  :  rx2y    ≤  0 

Tidak ada hubungan yang positif dan signifikan 

antara supervisi akademis terhadap kompetensi 

kepala SD Kecamatan Bandungan Kabupaten 

Semarang 

Ha  :  rx2y    >  0 

Ada hubungan yang positif dan signifikan antara 

supervisi adademis terhadap kompetensi kepala SD 

Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang.  

 


