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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis Penelitian dan Tempat Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah peneli-

tian kuantitatif dengan perhitungan statistik dan 

pendekatan korelasi. Suryabrata (1998) mengatakan 

bahwa penelitian korelasi adalah penelitian yang ber-

tujuan untuk mendeteksi sejauh mana variasi variabel 

pada suatu faktor berkaitan dengan variasi variabel 

pada faktor lain. Dalam konteks ini akan dicari 

hubungan tipe kepemimpinan transformasional kepala 

sekolah (x1) dan supervisi akademik (x2) terhadap 

kompetensi kepala Sekolah di kecamatan Bandungan 

Kabupaten Semarang.  

 

3.1.2 Tempat Penelitian 

 Dalam penelitian ini subjek penelitian adalah 

guru Sekolah Dasar se Kecamatan Bandungan Kabu-

paten Semarang dengan jumlah responden sebanyak 

175 orang. 

 

3.2 Model Penelitian 

 Model Penelitian dapat digambarkan seperti 

bagan berikut:  
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Gambar 2.1 
Model Penelitian yang Dibangun 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan 

(Sugiyono, 2005: 26). Sedangkan Arikunto (2002) 

mengatakan bahwa populasi adalah keseluruhan 

subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah 

guru Sekolah Dasar di Kecamatan Bandungan 

Kabupaten Semarang sebanyak 313 orang.  

 

3.3.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteris-

tik yang dimiliki oleh populasi. Jumlah sampel dalam 

penelitian ini mengikuti penentuan jumlah sampel 

menurut Tabel Krejcie (Sugiyono, 2005). Dalam 

Tipe Kepemimpinan 
Transformasional 

Kepala Sekolah (X1) 

Supervisi Akademik  
(X2)  

 

Kompetensi 

Kepala 
Sekolah  (Y) 
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penelitian ini dari jumlah populasi sebanyak 313 maka 

jumlah sampel adalah 175 orang. Untuk mengetahui 

jumlah sampel yang diambil disajikan seperti pada 

Tabel 3.1 di bawah ini. 

 
Tabel 3.1 

Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian 

No Nama Sekolah Populasi Sampel 

1 SDN Bandungan 01 15 10 

2 SDN Bandungan 02 12 8 

3 SDN Bandungan 0 13 8 

4 SDN Keneng 01 16 10 

5 SDN Kenteng 02 10 8 

6 SDN Candi 01 8 5 

7 SDN Candi 02 7 5 

8 SDN Candi 03 15 7 

9 SDN Banyukuning 7 4 

10 SDK Banyukuning 9 5 

11 SDN Jetis 01 7 4 

12 SDN Jenyis 02 9 5 

13 SD Assalam Jetis 8 4 

14 SDN Duren 01 10 5 

15 SDN Duren 02 10 5 

16 SDN Milir 01 14 10 

17 SDN Milir 02 10 5 

18 SDN Jimbaran 10 3 

19 SDK Jimbaran 9 3 

20 SDN Sidomukti 01 5 3 

21 SDN Sidomukti 02 10 5 

22 SDN Sidomukti 03 6 3 

23 SDN Sidomukti 04 6 3 

24 SDN Pakopen 01 6 3 

25 SDN Pakopen 02 6 3 

26 MI Bandungan 6 4 

27 MI Banyukuning 6 4 

28 MI Candi  6 4 

29 MI Ma’arif 7 4 

30 MI Sudirman 8 4 

31 MI Mendongan 8 4 

32 MI Jetis  8 4 

33 MI al Mina  6 3 

34 MI Duren  6 3 

35 MI Milir  8 4 

36 MI Jimbaran  6 3 

 JUMLAH 313 175 
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Oleh karena jumlah sekolah sebanyak 36 

sekolah, maka sampel masing-masing sekolah diambil 

minimal 50%.  

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen pengumpulan data menggunakan 

angket dengan tipe pertanyaan tertutup skala Likert. 

Angket tipe kepemimpinan transformasional kepala 

sekolah disusun oleh Northouse (2001, angket super-

visi akademik disusun oleh Glickman (1981), sedang-

kan angket  kompetensi kepala sekolah disusun oleh 

Spencer and Spencer (1993). Kaitan antara konsep, 

epistemic correlation dan indikator empirik ditunjuk-

kan pada Tabel 3.2, Tabel 3.3 dan Tabel 3.4. 

 
3.4.1 Kisi-Kisi 

Measurement (pengukuran) adalah angka yang 

menunjukkan kategori jawaban dari pertanyaan atau 

pernyataan yang telah digunakan untuk mengukur isi 

dari differentia spesifika (makna konsep) yang terkan-

dung di dalam definisi (Ihalauw, 2002). Dalam pene-

litian ini terdapat tiga konsep yang akan diteliti yaitu 

tipe kepemimpinan transformasional kepala sekolah, 

supervisi akademik sebagai variabel terikat, dan kom-

petensi kepala SD sebagai variabel bebas.  

Kuesioner tipe kepemimpinan transformasional, 

supervisi akademik, kompetensi kepala sekolah disu-

sun dalam bentuk likert scale yang terbagi menjadi 
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dua jenis, yaitu item favorable atau bentuk pernyataan 

yang mendukung, dengan menggunakan lima pilihan 

jawaban yaitu Sangat sering (A) skor 5, Sering (B) skor 

4 , Kadang-kadang (C) skor 3, Jarang (D) skor 2, Tidak 

pernah (E) skor 1. Sedangkan pada jenis item 

unfavorable atau bentuk pernyataan yang tidak 

mendukung adalah  Skor 1 diberikan kepada jawaban 

sangat sering (A), skor 2 diberikan kepada jawaban  

sering (B), skor 3 di berikan kepada kadang-kadang 

(C), skor 4 diberikan kepada jawaban jarang (D), dan 

skor 5 Tidak pernah (E). 

Untuk tipe kepemimpinan transformasional 

kepala sekolah menggunakan lima kemungkinan 

jawaban yaitu sangat sering (A) skor 5, sering (B) skor 

4, kadang-kadang (C) skor 3, Jarang (D) skor 2, dan 

tidak pernah (E) skor 1.  

 

Tabel 3.2 

Indikator Empirik Tipe Kepemimpinan 
Transformasional Kepala Sekolah 

(Northouse 2001) 

Konsep Sub Konsep Epistemic 
Correlation 

Indikator Empirik 

Tipe Kepe-
mimpinan 
transforma-
sional kepa-
la sekolah 
adalah ke-
pemimpin-
an yang 
melibatkan 
perubahan 
dalam 
organisasi 
dan memo-

1. Pengaruh 
ideal 
(idealized 
infuence) 
atau 
karisma 

 
 
 
 
 
 
 

Menjadi tokoh 
panutan, 
menyampaikan 
nilai yang 
diyakini, mem-
berikan ke-
banggaan 
kepada pengi-
kutnya, memi-
liki tujuan ber-
sama, mem-
pertimbankan 
aspek etika 

1. Menyampaikan kepada 
guru akan nilai luhur yang 
menjadi pegangan hidup-
nya 

2. Menekankan pentingnya 
memiliki komitmen terha-
dap apa yang diyakini 

3. Mengikutsertakan guru 
dalam perencanaan ke-
giatan 

4. membangkitkan rasa 
saling menghargai pen-
dapat sesama kolega 
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tivasi para 
bawahan 
dalam 
organisasi 
dan berse-
dia bekerja 
demi sasar-
an-sasaran 
“tingkat 
tinggi” yang 
dianggap 
melampaui 
kepenting-
an pribadi-
nya saat itu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Motivasi 

inspira-
sional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Kepekaan 

individu 
 
 
 

dan moral 
dalam peng-
ambilan 
keputusan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menerapkan 
standar yang 
tinggi, memberi 
motivasi dan 
memberi 
inspirasi 
optimis dan 
entistik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Memperhatikan 
kebutuhan 
masing-masing 
orang, kepeka-
an dan perha-

5. Memperlakukan guru dan 
orang lain dengan hormat. 

6. Membuat guru siap me-
ngorbankan kepen-\tingan 
pribadi untuk kebaikan 
kelompok 

7. Menekankan pentingnya 
rasa memiliki misi ber-
sama 

8. Mempertimbangkan kon-
sekuensi etika dan moral 
dari setiap tindakannya 

9. Menangani isu-isu yang 
sulit 

10. Secara konsisten bertin-
dak sesuai dengan nilai-
nilai yang dianutnya 

 
11. Menetapkan standar tinggi 
12. Memimpikan kemungki-n-

an baru yang menye-
nangkan 

13. Memberikan dorongan 
yang terus menerus 

14. Mengarahkan perhatian 
gurunya terfokus pada 
apa yang perlu dilakukan 
untuk berhasil 

15. Membuat gurunya beker-
ja dengan penuh sema-
ngat dan optimistik 

16. Menunjukkan tekad untuk 
menyelesaikan apa yang 
ia mau lakukan 

17. Mengungkapkan keyakin-
annya bahwa gurunya 
akan meraih atau menca-
pai tujuan organisasi 

18. Berbicara dengan penuh 
optimis akan masa depan 

19. Memberi dorongan akan 
apa yang mesti dikerja-
kan 

20. Mengartikulasi visi masa 
depan ke dalam tindakan 
nyata 

 
21. Mengenal gurunya secara 

individu dalam rangka 
mengetahui keterampian, 
minat, dan memahami 
persoalan yang dihadapi. 
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4. Simulasi 

intelektual 
 
 

tian terhadap 
setiap individu, 
mengembangk
an setiap 
individu, 
membimbing 
dan melatih 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mencari jalan 
terbaik untuk 
memecahkan 
persoalan dan 
mendorong 
guru-gurunya 
mengungkap-
kan gagasan 
ide-idenya, 
berpikir rasio-
nal dan selalu 
mencoba hal-
hal baru 

22. Memperlakukan gurunya 
secara pribadi sebagai 
individu daripada sebagai 
anggota kelompok 

23. Memberi perhatian yang 
besar atas pengembang-
an kekuatan/potensi 

24. Memperlakukan gurunya 
sebagai individu dengan 
kebutuhan, kemampuan, 
dan keinginan gurunya 
yang berbeda 

25. Meningkatkan upaya me-
ngembangkan diri guru-
gurunya 

26. Mendengarkan dengan 
penuh perhatian atas se-
gala keprihatinan guru-
gurunya 

27. Memberikan nasehat-na-
sehat berharga bagi per-
kembangan gurunya 

28. Menyisihkan waktu untuk 
mengajar, melatih dan 
membimbing guru-guru-
nya 

 
29. Medorong guru-gurunya 

untuk mengungkapkan 
gagasan dan pendapat 
mereka 

30. Membantu menyelesaikan 
persoalan dengan du-
kungan bukti dan alasan 
yang kuat daripada 
dengan menggunakan 
pendapat yang tidak 
mendasar 

31. Memecahkan  persoalan-
persoalan lama dengan 
cara-cara baru 

32. Medorong  guru-gurunya 
untuk mencoba cara-cara 
baru dalam berbagai ke-
giatan 

33. Mendorong guru-gurunya 
untuk inovatif, bekerja 
keras, dan profesional 

34. Mencari perspektif yang 
berbeda ketika memecah-
kan persoalan 
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35. Menyarankan  cara-cara 
baru dalam bagaimana 
mengerjakan pekerjaan 
kami 

36. Membuat gurunya melihat 
setiap persoalan dari 
sudut pandang yang ber-
beda 

37. Mendorong guru-gurunya 
menggunakan pemikiran 
yang rasional dan mo-
deren dalam menangani 
masalah-masalah yang 
mentradisi 

 

 

Angket tipe kepemimpinan kepala sekolah terdiri 

dari 37 item pernyataan. Masing-masing butir diukur 

menggunakan skala Likert dengan skala kemungkinan 

jawaban Sangat Sering, Sering, kadang-kadang, Ja-

rang, Tidak pernah. Skor untuk kelima kemungkinan 

jawaban yang disediakan diberi skor 5, 4, 3, 2 dan 1. 

Artinya jika responden memilih jawaban A maka skor 

jawaban tersebut 5, begitu seterusnya. Sehingga jika 

responden menjawab semua pernyataan (37 item) yang 

diberikan, maka skor indek berkisar antara 37 sampai 

185. 

Untuk supervisi akademik menggunakan lima 

kemungkinan jawaban yaitu sangat sering (A) skor 5, 

sering (B) skor 4, kadang-kadang (C) skor 3, Jarang (D) 

skor 2, dan tidak pernah (E) skor 1.  
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Tabel 3.3 
Indikator Empirik Supervisi Akademik  

(Glickman 1981) 

Konsep Sub Konsep Epistemic 
Correlation 

Indikator Empirik 

Supervisi 
Akademik 
adalah 
serangkaian 
kegiatan 
membantu 
guru 
mengem-
bangkan ke-
mampuan-
nya menge-
lola proses 
pembelajar-
an demi 
pencapaian 
tujuan 
pembelajar-
an. 

1. Perencana-
an Pembela-
jaran  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Pelaksanaan  

pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Akhir Pem-

belajaran 
(Penilaian) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Menginformasikan 
rencana supervisi 
kepada guru 

2. Menyusun pro-gram 
supervisi. 

3. Menentukan sasaran 
supervisi. 

4. Menentukan tujuan 
supervisi 

5. Menyusun teknik 
supervisi 

6. Menyusun pedoman 
supervisi 

7. Menyepakati materi 
pelajaran yang akan 
disupervisi 

8. Menyusun instrumen 
supervisi 

9. Mengkomunikasikan 
instrumen supervisi 

10. Menyusun rencana 
tindak lanjut 

 
11. Melakukan kunjungan 

kelas 
12. Melakukan observasi 

kelas 
13. Mengikuti pembelajaran 
14. Melakukan pertemuan 

dengan guru secara 
individual 

15. Mengadakan dialog 
dengan guru 

16. Melaksanakan penilai-
an diri kepada guru 

 
17. Penggunaan alat bantu 

pelajaran 
18. Penggunaan pedoman 
19. Membantu penggunaan 

buku teks secara efektif 
20. Mengamati pelaksana-

an penilaian 
21. Mengamati pengolahan 

hasil penilaian 
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22. Mengamati pelak-\sana-
an perbaikan 

23. Mengamati pelaksana-
an pengayaan  

24. Mengamati pelaksanaan 
teknik kegiatan  

25. Mengamati pelaksanaan 
proses pembelajaran 

26. Mengamati kegiatan 
tindak lanjut 

27. Mengamati perilaku 
guru dengan siswa 

28. Memberikan koreksi 
terhadap kegiatan yang 
dilakukan guru 

29. Menyampaikan hasil 
30. Memberi apresiasi kerja 

guru 
31. Menjadi model 
32. Memberikan solusi me-

lakukan pemecahan 
masalah dengan PTK 

 

Angket supervisi akademi terdiri dari 32 item 

pernyataan. Masing-masing butir diukur mengguna-

kan skala Likert dengan skala kemungkinan jawaban 

sangat sering, sering, kadang-kadang, jarang, tidak 

pernah. Skor untuk kelima kemungkinan jawaban 

yang disediakan diberi skor 5, 4, 3, 2 dan 1. Artinya 

jika responden memilih angka jawaban A maka skor 

jawaban tersebut 5, begitu seterusnya. Sehingga jika 

responden menjawab semua pernyataan (32 item) yang 

diberikan, maka skor indek berkisar antara 32 sampai 

160. 

Untuk kompetensi kepala sekolah menggunakan 

lima kemungkinan jawaban yaitu sangat sering (A) 

skor 5, sering (B) skor 4 , kadang-kadang (C) skor 3, 

Jarang (D) skor 2. dan tidak pernah (E) skor 1.  
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Tabel 3.4 
Indikator Empirik Kompetensi Kepala Sekolah 

(Spencer and Spencer 1993) 

Konsep 
Sub Konsep Epistemic 

Correlation 
Indikator Empirik 

1 2 3 4 

Kompetensi 
Kepala 
sekolah: 
karakteristik 
dasar yang 
dimiliki kepala 
sekolah 
mencakup 
pengetahuan 
keterampilan/
keahlian ke-
mampuan 
bawaan 
dalam diri 
(traits), motif 

dan konsep 
diri dalam 
melaksana-
kan tugas  
pokok dan 
fungsinya 
untuk menca-
pai kinerja 
superior atau 
sesuai kriteria 
standar yang 
ditentukan 
 
 

1. Motive 
   (Dimensi 

motives 
   meliputi 

dorongan 
kebutuhan 
ekonomi,  
dorongan 
kebutuhan 
sosial, dan 
dorongan 
kebutuhan 
psikologis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Memiliki rasa 
peduli terhadap 
peningkatan 
pendapatan 
sekolah dan 
kesejahteraan 
karyawan 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
2  Memiliki rasa 

peduli terhadap 
guru dan  
masyarakat  

 
 
 
 
 
 
 
3.  Memiliki ke-

inginan yg kuat 
dalam pengem-
bangan diri sbg 
kepala sekolah. 

 
 
 
 

1   Mengusulkan ke-
naikan Penetapan 
Angka Kredit (PAK) 
bagi guru yang telah 
memenuhi syarat 

2   Mengusulkan 
kenaikan pangkat 
bagi guru yang telah 
memenuhi syarat 

3  .Mengusulkan ke-
naikan gaji  berkala 
bagi guru yang telah 
memenuhi syarat.  

4.  Kepala sekolah 
mengadakan 
pameran secara 
periodik tentang 
hasil karya anak 
didik 

5.  Mengupayakan 
kesejahteraan guru 
dan staf 

 
6.  Mengadakan kerja-

sama dengan 
masyarakat sekitar 

7.  Memiliki rasa 
kepedulian dengan 
kondisi/keadaan 
masyarakat sekitar 

8.  Memiliki kepedulan 
terhadap kondisi 
guru/karyawan 

 
9. Mengarahkan dan 

memotivasi guru dan 
staf  

10. Bekerjasama dan 
membangun tim 
kerja  

11. Membina hubungan 
antara sekolah 
dengan pemerintah, 
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swasta, dan  
masyarakat 

12. Menyediakan 
layanan untuk 
mengembangkan 
potensi siswa  

13. Memberi pujian 
kepada guru/karya-
wan apabila tugas 
yang dilakukannya 
berhasil 

14. Memberi teguran 
kepada guru/siswa 
apabila mereka 
melanggar aturan 

15. Komitmen, loyalitas, 
dedikasi dan etos 
kerja tinggi 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Traits 
    (Dimensi 

traits meli-
puti watak, 
sifat, dan 
sikap) 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Self 

Consept 
    (Dimensi 

self-
consept 

meliputi 
penampil-
an, tutur 
bahasa, 
dan 
perilaku). 

 
 
 
 
 
 
 

  
16.Tegas dalam 

mengambil sikap dan 
tindakan. 

17. Disiplin dalam 
melaksanakan tugas 

18. Rasa ingintahu tinggi 
terhadap kebijakan, 
teori praktek baru  

19. Mandiri mencari dan 
menemukan infor-
masi sehubungan 
dengan upaya 
pengembangan diri. 

 
20. Transparan dan pro-

porsional dalam ren-
cana, proses pelak-
sanaan, keefektifan, 
kelebihan dan keku-
rangan pelaksanaan 
tugas dan fungsi. 

21. Memiliki penampilan 
yang mencerminkan 
sebagai pemimpin 
dalam berucap dan 
bertutur kata 

22. Memiliki stabilitas 
emosi dalam meng-
hadapi masalah  

23.Teliti, cermat, hati-hati 
dan tidak tergesa-
gesa dlm 
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4.  Knowledge 

(Dimensi 
knowledge 

meliputi 
pengetahu-
an tentang 
prosedur 
pelayanan, 
dan 
pengetahu-
an tentang 
teknis 
pelayanan). 

 

melaksanakan tugas 
23. Tidak mudah putus 

asa  
24. Memiliki jiwa ke-

pemimpinan 
25. Memiliki kekuatan 

dan kewibawaan 
 
26. Menguasai landas-

an, teori dan kebi-
jakan pendidikan  

27. Menyusun rencana 
strategis (renstra) 
sekolah, rencana 
operasional 
(Renop), RAPBS  

28.  Menjabarkan 
deskripsi tugas 
pokok. 

29. Menempatkan 
personalia yang 
sesuai kebutuhan 
dan kualifikasi.  

30. Menerapkan 
Standar Pelaksa-
naan tupoksi  

31. Melaksanakan visi 
dan misi sekolah  

32. Melakukan analisis 
kekuatan dan 
kelemahan, 
hambatan dan 
tantangan sekolah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  Skills (Di-
mensi 
skills meli-
puti kete-
rampilan 
adminis-
tratif, ke-
terampilan 
manajeria,
keteram-
pilan 
teknis,  
dan keter-
ampilan 
sosial). 

 
 
 

 33. Memberi kesem-
patan dan mendu-
kung kegiatan/ 
program pengem-
bangan profesio-
nalisme guru dan 
staf 

34. Melaksanakan pro-
gram pembinaan 
dan pengembangan 
profesionalisme 
guru dan staf. 

35. Melaksanakan 
mutasi dan promosi 
guru sesuai 
kewenangan. 
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36. Merencanakan 
kebutuhan fasilitas 
sekolah  

37. Memelihara dan 
merawat fasilitas 
sekolah. 

38. Menginventarisasi 
dan mengadminis-
trasikan fasilitas 
sekolah. 

39. Menegakkan tata 
ter-tib sekolah  

40. Menguasai tujuan 
nasional, pemba-
ngunan nasional, 
pendidikan nasional 
dan terampil 
menjabarkan ke 
dalam kompetensi. 

41. Menguasai 
psikologi 
perkembangan. 

 
42. Menguasai  kuri-

kulum  
43. Menguasai esensi 

KBM 
44. Melaksanakan 

monitoring dan 
evaluasi pem-
belajaran 

45. Merencanakan, 
mengupayakan, dan 
Mempertanggung-
jawabkan keuangan 
sekolah.  

46. Menata, mengor-
ganisir, menyimpan  
administrasi 
sekolah, persu-
ratan, admin akade-
mik, kesiswaan, 
sarpras, keuangan 
dan humas. 

47.  Memanfaatkan 
fasilitas sekolah 
secara optimal. 

48.  Menyediakan unit 
layanan sekolah  

49. Mengembangkan 
prosedur dan 
mekanisme layanan 
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informasi. 
50.  Menyusun format 

data base sekolah 
51. Menggunakan 

komputer, hp, media 
pembelajaran 
elektronik, internet 
dan sejenisnya bagi 
kepentingan 
Informasi/komuni-
kasi pembelajaran. 

52. Mendapatkan infor-
masi terkini dan 
menyebarluas-
kannya 

53. Menata, 
menciptakan dan 
memelihara keber-
sihan, kenyamanan 
dan keamanan ling-
kungan sekolah. 

54. Menciptakan dan 
memelihara iklim 
kerja yang harmo-
nis. 

55. Menumbuhkan 
budaya kerja yang 
inovatif,kreatif, dan 
disiplin.  

56. Mengawasi dan 
menevaluasi 
kegiatan dan 
program sekolah. 

57. Melaksanakan 
pelaporan dan 
menindaklanjutinya. 

58. Merencanakan dan 
menyusun konsep 
supervisi  

59. Melakukan kegiatan 
produksi dan pela-
yanan jasa 

60. Memotivasi dan 
menumbuhkan jiwa 
kewirausahaan. 

61. Bekerja keras dan 
pantang menyerah. 

62. Merencanakan dan 
menyusun konsep 
Supervise 

63. Melaksanakan 
supervisi  
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Angket kompetensi kepala sekolah terdiri dari 65 

item pernyataan. Masing-masing butir diukur meng-

gunakan skala Likert dengan skala kemungkinan 

jawaban sangat sering, sering, kadang-kadang, jarang, 

tidak pernah. Skor untuk kelima kemungkinan 

jawaban yang disediakan diberi skor 5, 4, 3, 2 dan 1. 

Artinya jika responden memilih  jawaban A maka skor 

jawaban tersebut 5, begitu seterusnya. Sehingga jika 

responden menjawab semua pernyataan (65 item) yang 

diberikan, maka skor indek berkisar antara 65 sampai 

325 

 

3.4.2 Uji Validitas 

Dari segi penyusunannya telah dipertimbangkan 

secara rasional atau logis bahwa tes tersebut akan 

mengukur apa yang akan diukur (Dayan, 1999). 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan validitas 

logis, artinya sebuah instrumen dikatakan validitas 

logis apabila instrumen tersebut secara analisis telah 

sesuai dengan isi dan aspek yang diungkapkan. 

Secara matematis uji validitas indikator empirik 

64. Menindaklanjuti 
hasil supervisi 

65. Menjalin dan 
membina kerja-
sama dengan 
sekolah lain, 
instansi pemerintah/ 
swasta, 
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menurut teknik Corrected Item-Total Correlation dapat 

dinyatakan sebagai berikut (Dayan, 1999): 

 

             rxy =  

 

 

Dimana:           rxy      = koefisien korelasi 

 n   = jumlah sampel 

 x   = skor indikator empirik yang diuji 

 y  = total skor indikator empirik yang  

                                     lain dalam konsep yang sama. 
                          ∑xy  =  jumlah variabel x dan y 

 

Setelah diperoleh hasil rxy kemudian dikon-

sultasikan dengan t tabel, dengan taraf signifikan 5% 

dengan n = 175. Apabila rxy > dari t tabel, angket 

tersebut dikatakan valid, akan tetapi apabila rxy < dari 

t tabel maka angket tersebut dikatakan tidak valid. 

Untuk mengukur validitas item dalam penelitian ini 

mengacu pada kriteria yang diajukan Ali (1987) yaitu: 

0,00 – 0,20 = alat test tidak valid 

0,21 – 0,40 = validitas rendah 

0,41 – 0,60 = validitas sedang 

0,61 – 0,80 = validitas tinggi 

0,81 – 1,00 = validitas sempurna 

 

Dari kriteria tersebut dinyatakan bahwa item 

instrumen dikatakan valid apabila mempunyai nilai 

koefisien korelasi atau corrected item. Total corellation 

di atas 0,21. 

n.∑xy – (∑x)( ∑y) 

 

√ {n.∑x
2
 – (∑x)

2
}{n.∑y

2 
– (∑y)

2
} 
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Pada Tabel 3.5 di bawah ini disajikan hasil 

tryout uji validitas item tipe kepemimpinan transfor-

masional kepala sekolah: 

 

Tabel 3.5 

Hasil Tryout Uji Validitas Tipe Kepemimpinan 
Transformasional Kepala Sekolah 

Indikator Empirik r 
Validitas 

Item 
Indikator Empirik r 

Validitas 
Item 

Kepemimpinan1  .489 Valid Kepemimpinan20  .800 Valid 

Kepemimpinan2  .336 Valid Kepemimpinan21  .589 Valid 

Kepemimpinan3  .580 Valid Kepemimpinan22  .797 Valid 

Kepemimpinan4  .754 Valid Kepemimpinan23  .644 Valid 

Kepemimpinan5  .732 Valid Kepemimpinan24  .775 Valid 

Kepemimpinan6  .579 Valid Kepemimpinan25  .604 Valid 

Kepemimpinan7  .630 Valid Kepemimpinan26  .734 Valid 

Kepemimpinan8  .715 Valid Kepemimpinan27  .805 Valid 

Kepemimpinan9  .744 Valid Kepemimpinan28  .702 Valid 

Kepemimpinan10  .674 Valid Kepemimpinan29  .797 Valid 

Kepemimpinan11  .717 Valid Kepemimpinan30  .720 Valid 

Kepemimpinan12  .759 Valid Kepemimpinan31  .651 Valid 

Kepemimpinan13  .754 Valid Kepemimpinan32  .652 Valid 

Kepemimpinan14  .735 Valid Kepemimpinan33  .709 Valid 

Kepemimpinan15  .604 Valid Kepemimpinan34  .723 Valid 

Kepemimpinan16  .509 Valid Kepemimpinan35  .702 Valid 

Kepemimpinan17  .732 Valid Kepemimpinan36  .665 Valid 

Kepemimpinan18  .551 Valid Kepemimpinan37  .540 Valid 

Kepemimpinan19  .803 Valid    

Sumber data primer 2012 

 

Dari hasil tryout variabel tipe kepemimpinan 

transformasional kepala sekolah yang berjumlah 37 

item ternyata tidak ada satupun yang tidak valid 

karena nilai r di atas 0,21. 

Tabel 3.6 menyajikan hasil uji validitas item 

Supervisi akademik kepala sekolah: 
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Tabel 3.6 
Hasil Tryout Uji Validitas Item Supervisi Akademik 

Indikator 
Empirik 

r 
Validitas 

Item 
Indikator 
Empirik 

r 
Validitas 

Item 

Supervisi 1  .721 Valid Supervisi 17 .797 Valid 

Supervisi 2 .742 Valid Supervisi 18 .812 Valid 

Supervisi 3 .705 Valid Supervisi 19 .588 Valid 

Supervisi 4 .672 Valid Supervisi 20 .786 Valid 

Supervisi 5 .467 Valid Supervisi 21 .637 Valid 

Supervisi 6 .684 Valid Supervisi 22 .793 Valid 

Supervisi 7 .793 Valid Supervisi 23 .593 Valid 

Supervisi 8 .678 Valid Supervisi 24 .722 Valid 

Supervisi 9  .730 Valid Supervisi 25 .791 Valid 

Supervisi 10 .708 Valid Supervisi 26 .706 Valid 

Supervisi 11 .620 Valid Supervisi 27 .563 Valid 

Supervisi 12 .629 Valid Supervisi 28 .703 Valid 

Supervisi 13 .519 Valid Supervisi 29 .727 Valid 

Supervisi 14 .532 Valid Supervisi 30 .760 Valid 

Supervisi 15 .733 Valid Supervisi 31 .610 Valid 

Supervisi 16 .548 Valid Supervisi 32 .714 Valid 

Sumber data primer 2012 

 

Dari hasil tryout variabel supervisi akademik 

yang berjumlah 32 item ternyata tidak ada satupun 

yang tidak valid karena nilai r di atas 0,21. 

Tabel 3.7 menyajikan hasil uji validitas item 

kompetensi kepala sekolah: 
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Tabel 3.7 
Hasil Tryout Uji Validitas Item Kompetensi     

Kepala Sekolah 

Indikator 
Empirik 

R 
Validitas 

Item 
Indikator 
Empirik 

r 
Validitas 

Item 

Kompetensi1 .385 Valid Kompetensi34 .633 Valid 

Kompetensi2 .272 Valid Kompetensi35 .642 Valid 

Kompetensi3 .534 Valid Kompetensi36 .769 Valid 

Kompetensi4 .772 Valid Kompetensi37 .742 Valid 

Kompetensi5 .829 Valid Kompetensi38 .820 Valid 

Kompetensi6 .715 Valid Kompetensi39 .604 Valid 

Kompetensi7 .580 Valid Kompetensi40 .722 Valid 

Kompetensi8 .662 Valid Kompetensi41 .576 Valid 

Kompetensi9 .799 Valid Kompetensi42 .810 Valid 

Kompetensi10 .695 Valid Kompetensi43 .690 Valid 

Kompetensi11 .749 Valid Kompetensi44 -.151 Tdk Valid 

Kompetensi12 .746 Valid Kompetensi45 .686 Valid 

Kompetensi13 .812 Valid Kompetensi46 .770 Valid 

Kompetensi14 .721 Valid Kompetensi47 .658 Valid 

Kompetensi15 .608 Valid Kompetensi48 .503 Valid 

Kompetensi16 .548 Valid Kompetensi49 .803 Valid 

Kompetensi17 .761 Valid Kompetensi50 .569 Valid 

Kompetensi18 .360 Valid Kompetensi51 .667 Valid 

Kompetensi19 .681 Valid Kompetensi52 .716 Valid 

Kompetensi20 .681 Valid Kompetensi53 .725 Valid 

Kompetensi21 .494 Valid Kompetensi54 .666 Valid 

Kompetensi22 .511 Valid Kompetensi55 .887 Valid 

Kompetensi23 .623 Valid Kompetensi56 .737 Valid 

Kompetensi24 .815 Valid Kompetensi57 .506 Valid 

Kompetensi25 .583 Valid Kompetensi58 .684 Valid 

Kompetensi26 .567 Valid Kompetensi59 .321 Valid 

Kompetensi27 .700 Valid Kompetensi60 .388 Valid 

Kompetensi28 .612 Valid Kompetensi61 .557 Valid 

Kompetensi29 .707 Valid Kompetensi62 .638 Valid 

Kompetensi30 .713 Valid Kompetensi63 .665 Valid 

Kompetensi31 .451 Valid Kompetensi64 .681 Valid 

Kompetensi32 .633 Valid Kompetensi65 .666 Valid 

Kompetensi33 .548 Valid 

Sumber data primer 2012 
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Dari hasil tryout variabel kompetensi kepala 

sekolah yang berjumlah 65 item terdapat satu item 

yang tidak valid yaitu item kompetensi 44 dengan nilai 

r di bawah 0,21. Item yang tidak valid tersebut tidak 

digunakan dalam penelitian ini sehingga item kompe-

tensi kepala sekolah yang dapat digunakan sebagai 

instrumen penelitian berjumlah 64 item.  

 

3.4.3 Reliabilitas 

Pengertian reliabilitas berkaitan langsung 

dengan tingkat kestabilan, kekonstanan, keajegan alat 

ukur. Suatu alat ukur dikatakan reliabel apabila 

mampu menunjukkan hasil pengukuran yang tetap 

atau stabil. Adapun rumus yang digunakan untuk 

mencari reliabilitas adalah sebagai berikut:  
 

  

               k          1 - Σ αb
2 

 r 11 =   ———        ——— 

   (k – 1)    αt
2 

 

          (Dayan, 1999: 305) 

 

Dimana :  r11     = reliabilitas instrumen 

         k      = banyaknya butir pertanyaan atau 

                              banyaknya soal 

         Σ αb
2 = jumlah varians tiap butir 

         αt
2     = varian total 
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Adapun langkah perhitungannya adalah sebagai 

berikut: 

a. Mencari varian tiap butir soal dengan rumus: 

 

                     ∑ x2  -  (∑X)2 

               N 
      αb

2    =    ————————  

                               N 
 

b. Mencari jumlah varian dengan cara menjumlahkan 

varian tiap butir; 

c. Mencari reliabilitas instrumen dengan rumus alpa. 

Kemudian hasil yang diperoleh dikonsultasikan 

dengan tabel r product moment dengan taraf 

signifikansi 95% dengan n = 50. Kemudian hasilnya 

apabila rxy > dari r tabel, angket tersebut dikatakan 

reliabel, akan tetapi apabila rxy < dari r tabel maka 

angket tersebut dikatakan tidak reliabel. 

Kriteria untuk menentukan besarnya koefisien 

reliabilitas menggunakan pedoman dari George dan 

Mallery (1995) yaitu: 

 > 0,9 = sangat bagus 

 > 0,8 = bagus 

 > 0,7 = dapat diterima 

 > 0,6 = diragukan 

 > 0,5 = jelek 

 < 0,5 = tidak dapat diterima 
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Mengandung arti keterandalan instrumen atau 

instrumen dinyatakan reliabel pada koefisien 0,7 ke 

atas dan level sangat bagus pada koefisien lebih dari 

0,9, sedangkan keterandalan tidak dapat diterima bila 

ada pada koefisien kurang dari 0,5. 

 Untuk selanjutnya dalam mengolah dan mem-

bahas data yang telah terkumpul digunakan tehnik 

analisis kuantitatif berdasarkan statistik deskriptif. 

Data diperoleh dengan menggunakan skala Likert. 

Dalam skala likert jawaban responden  dikategorikan 

dalam lima pilihan jawaban sebagai contoh:  

sangat baik   mempunyai bobot  5 

baik   mempunyai bobot  4 

cukup     mempunyai bobot 3 

jelek   mempunyai bobot  2 

sangat jelek  mempunyai bobot  1 

 

Adapun hasil uji reliabilitas terhadap instrumen 

masing-masing variabel, yaitu variabel tipe kepemim-

pinan transformasional kepala sekolah, supervisi 

akademik, dan kompetensi kepala sekolah ditunjuk-

kan pada Tabel 3.8 sebagai berikut: 
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Tabel 3.8 
Koefisien Reliabilitas Instrumen 

Instrumen Alpha Kategori 

Tipe Kepemimpinan Trans-
formasional Kepala sekolah 

0,969 Sangat bagus 
(excellent) 

Supervisi Akademik 0,966 Sangat bagus 
(excellent) 

Kompetensi Kepala Sekolah 0,978 Sangat bagus 
(excellent) 

Sumber data primer 2012 

 

Dari data pada Tabel 3.8 nampak bahwa nilai alpha () 

ketiga variabel lebih besar dari 0,9 pada kategori 

sangat bagus (Excellent). Oleh karena itu, instrumen 

tipe kepemimpinan transformasional kepala sekolah, 

supervisi akademik, dan kompetensi kepala sekolah 

dapat digunakan pada analisis selanjutnya. 

 

3.5 Analisis Data 

3.5.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui 

gambaran tentang hasil pengukuran variabel tipe 

kepemimpinan transformasional kepala sekolah, su-

pervisi akademik, dan kompetensi kepala sekolah. 

Dalam analisis deskriptif ini digunakan statistik des-

kriptif, yaitu ukuran rata-rata hitung, standar deviasi, 

skor maksimum dan skor minimum untuk masing-

masing variabel penelitian. 

Teknik ini digunakan untuk menganalisis se-

jumlah data guna memperoleh gambaran mengenai 
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keadaan suatu variabel yang digunakan prosentase, 

distribusi frekuensi dan mean. Ukuran untuk menen-

tukan tinggi rendahnya masing-masing pengukuran 

konsep digunakan interval dengan rumus:  

 

 

 

 

 

Berdasarkan lebar interval tersebut (0,8), maka 

tinggi rendahnya hasil pengukuran adalah sebagai 

berikut: 

a. Skor 1,00 – 1,79  memiliki katagori sangat rendah 

b. Skor  1,80 – 2,59 memiliki katagori rendah 

c. Skor  2,60 – 3,39 memiliki katagori sedang 

d. Skor  3,40 – 4,19 memiliki katagori tinggi 

e. Skor  4,20 – 5,00 memiliki katagori sangat tinggi. 

Kemudian uji normalitas dan linearitas data dilakukan 

mendahului analisis korelasi sebagai prasyarat 

menggunakan Pearson Product Moment (Sutriyono, 

2004). Pengujian normalitas menggunakan one sample 

kolmogorov-Smirnov Test. 

 

3.5.2 Analisis Korelasi 

Analisis korelasi digunakan untuk menemukan 

ada tidaknya hubungan dan apabila ada, berapa 

eratnya hubungan serta berarti atau tidak hubungan 

antar variabel-variabel itu (Arikunto, 1997). Indeks-

 =  
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indeks statistik yang dapat menunjukkan arah (positif 

dan negatif) dan juga kekuatan suatu hubungan antar 

variabel disebut koefisien korelasi. Derajad koefisien 

korelasi  dinyatakan  dalam  angka koefisien korelasi 

yang bergerak antara -1,0 sampai +1,0. Koefisien 

korelasi –1,0 menunjukkan adanya hubungan yang 

negatif secara sempurna, sedangkan nilai +1,0 menun-

jukkan adanya hubungan yang positif secara sem-

purna. Sedangkan jika nilainya 0, maka menunjukkan 

bahwa dua variabel yang diteliti tidak terdapat 

hubungan sama sekali (Furchan, 2005). 

Sudjana (1989) menetapkan kriteria tinggi 

rendahnya hubungan kekuatan hubungan yang dilihat 

dari besar kecilnya indeks koefisien korelasi sebagai 

berikut: 

0,00 < 0,20  = menunjukkan hubungan sangat 

                      rendah 

0,20 – 0,40  = menunjukkan hubungan rendah 

0,40 – 0,70  = menunjukkan hubungan sedang dan   

      cukup 

0,70 – 0,90  = menunjukkan hubungan kuat 

0,90 – 1,00  = menunjukkan hubungan yang sangat 

      kuat 

 

Statistik untuk menguji korelasi antara variabel 

tipe  kepemimpinan transformasional kepala sekolah 

(X1) dengan kompetensi kepala sekolah (Y) dan antara 

variabel supervisi akademik (X2) dengan kompetensi 

kepala sekolah menggunakan teknik korelasi Product 
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Moment dari Pearson. Teknik ini dipilih berdasarkan 

tiga asumsi yaitu: (1) Asumsi accidental, artinya bahwa 

pengambilan sampel dilakukan secara acak atau 

random; (2) asumsi normal distribution, variabel yang 

akan dikorelasikan reratanya mengikuti sebaran 

normal; (3) asumsi homogenity of variance, yaitu 

bahwa variansi antar kelompok yang satu dengan 

kelompok yang lain homogen (Hadi, 2000). 

Menurut Supramono (1994), signifikan tidaknya 

korelasi merupakan tingkat batas toleransi menerima 

kesalahan dari hasil pengujian hipotesis terhadap nilai 

parameter populasi. Dalam penelitian ini digunakan 

taraf signifikansi sebesar 0,05 ( = 0,05). Dasar 

pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 

1. Menerima H0 dan menolak H1 bila sig-T >  yang 

artinya tidak ada korelasi yang signifikan antara 

variabel yang dikorelasikan; 

2. Menerima H1 dan menolak H0 bila sig-T <  yang 

berarti ada korelasi yang signifikan antara variabel 

yang dikorelasikan. 

  

 


