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BAB IV  

ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN  

PEMBAHASAN 

 

4.1  Deskripsi Subjek Penelitian   

Responden sebagai subjek penelitian ini adalah 

guru sekolah dasar se Kecamatan Bandungan sejum-

lah 313 orang. (Data Monogram  UPTD Pendidikan Ke-

camatan Bandungan Juli 2012). Adapun deskripsi 

jumlah responden berdasarkan jenis kelamin dapat di-

lihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 
Banyaknya Responden Menurut Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Frekuensi Prosentase 

1. 

2. 

Laki-laki 

Perempuan 

70 

105 

40 

60 

 Jumlah 175 100 

  Sumber: Data Primer 2012 

 

Jumlah responden sebanyak 175 orang, terdiri 

dari 70 orang (40%) laki-laki dan 105 orang (60%) 

perempuan. Dari data tersebut menunjukkan jumlah 

responden laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan 

responden perempuan.  

Pada Tabel 4.2 disajikan gambaran tentang 

jumlah responden menurut usia, yang dikelompokkan 
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dalam tiga kategori yaitu: usia 30–40 tahun, usia 41–

50 tahun, dan usia 51–60 tahun.  

Tabel 4.2 

Jumlah Responden menurut Usia 

No Usia Frekuensi Prosentase 

1. 

2. 

3 

30 tahun – 40 tahun 

41 tahun – 50 tahun 

51 tahun – 60 tahun 

35 

128 

12 

20 

68 

12 

 Jumlah 175 100 

 Sumber: Data Primer 2012  

 
Dari Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa jumlah res-

ponden terbanyak adalah pada usia 41–50 tahun yang 

berjumlah 128 orang (68%). Di usia tersebut termasuk 

kelompok usia yang sudah matang dan ini merupakan 

kekuatan yang dapat dimanfaatkan dengan baik 

untuk melakukan banyak kreativitas dan inovasi 

dalam pembelajaran.  

Gambaran responden berdasarkan masa kerja 

keseluruhan dipaparkan dalam Tebel 4.3. Masa kerja 

responden pada penelitian ini diklasifikasikan sebagai 

berikut: masa kerja 10–20 tahun, masa kerja 21–30 

tahun, dan masa kerja lebih dari 31 tahun. 

Tabel 4.3 

Jumlah Responden menurut Masa Kerja 

No Masa Kerja Frekuensi Prosentase 

1. 

2. 

3. 

10 tahun – 20 tahun 

21 tahun – 30 tahun 

> 31 tahun 

28 

98 

49 

16 

56 

28 

 Jumlah 175 100 

Sumber: Data Primer 2012  
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Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa se-

bagian besar responden, sebanyak 98 orang (56%) 

mempunyai masa kerja antara 21–30 tahun. Ber-

dasarkan usia dan masa kerja, dapat memberikan 

gambaran bahwa responden masih ada pada kategori 

usia produktif dan mereka masih mempunyai masa 

kerja yang relatif panjang.  

Selanjutnya, jika dilihat dari latar belakang pen-

didikan, seluruh responden telah memiliki ijazah Stra-

ta-1 (S1). Gambaran jumlah responden berdasarkan 

pendidikan terakhir dapat dilihat pada Tabel 4.4 

sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Jumlah Responden menurut Pendidikan Terkahir 

No Pendidikan Frekuensi Prosentase 

1. 

2. 

3. 

D2 

Strata 1 

Strata 2 

4 

166 

5 

2,28 

94,87 

2,85 

 Jumlah 175 100 

  Sumber: Data Primer  2012 

 

Pada Tabel 4.4 terlihat bahwa responden (2,28%) 

memiliki kualifikasi pendidikan D2, sebanyak 94,87% 

memiliki kualifikasi pendidikan yang sama yaitu 

berijazah S1 Kependidikan, dan 2,85% S2. Usia 

produktif responden yang didukung oleh pengalaman 

kerja yang cukup dan latar belakang pendidikan yang 

memadai akan memungkinkan kepala SD memiliki 

kompetensi yang baik.  
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4.2 Uji Normalitas dan Linieritas 

4.2.1 Uji Normalitas Sebaran Data 

  Hasil analisis uji normalitas data variabel tipe 

kepemimpinan transformasional kepala sekolah, su-

pervisi akademik dan kompetensi kepala sekolah dapat 

dilihat dari Tabel 4.5 di bawah ini. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Normalitas 
Menggunakan Uji Kolmogorov Smirnov 

 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Tipe 
Kepemimpinan 

Supervisi 
Akademik 

Kompetensi 
Kepala Sekolah 

N 175 175 175 

Normal 
Parameters

a
 

Mean 131.6629 113.5029 225.4914 

Std. 
Deviation 

22.26320 15.22055 36.68441 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .105 .119 .114 

Positive .064 .067 .054 

Negative -.105 -.119 -.114 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.393 1.572 1.510 

Asymp. Sig. (2-tailed) .041 .014 .021 

a. Test distribution is 
Normal. 

   

     

Sumber: Data Primer 2012 

 

Data pada Tabel 4.5 memperlihatkan bahwa 

hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov untuk variabel 

tipe kepemimpinan transformasional kepala sekolah 

sebesar 1,393 dengan tingkat signifikansi 0,041, 

variabel supervisi akademik 1,572 dengan tingkat sig-

nifikansi sebesar 0,014 dan variabel kompetensi kepa-
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la sekolah sebesar 1,510 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,21. Dari semua nilai terlihat bahwa tingkat 

signifikansi > 0,05 yang berarti bahwa distribusi data 

hasil pengukuran dari variabel tipe kepemimpinan 

transformasional kepala sekolah, supervisi akademik, 

dan kompetensi kepala sekolah adalah normal. Se-

hingga uji korelasi dapat menggunakan formula dari 

Pearson Product Moment. 

 

4.2.2 Uji Linieritas 

 Hasil analisis uji linieritas data hasil pengu-

kuran antara variabel kompetensi kepala sekolah 

dengan tipe kepemimpinan transformasional kepala 

sekolah dapat dilihat pada Tabel 4.6 

 

Tabel 4.6 
Uji Lineritas variabel Kompetensi Kepala sekolah 

dengan Tipe Kepemimpinan Transformasional 
Kepala Sekolah  

ANOVA Table 

   Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Kompete
nsi 
Kepala 
Sekolah * 
TipeKepe
mimpinan 

Between 
Groups 

(Combine
d) 197961.154 67 2954.644 8.734 .000 

Linearity 
169167.116 1 169167.116 

500.04
4 

.000 

Deviation 
from 
Linearity 

28794.037 66 436.273 1.290 .120 

Within 
Groups 

36198.583 107 338.305 
  

Total 234159.737 174    
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Dari data pada Tabel 4.6 memperlihatkan bahwa 

hasil uji linieritas untuk variabel kompetensi kepala 

sekolah dan tipe kepemimpinan transformasional ke-

pala sekolah dengan F sebesar 1.290 dan p= 0,120. 

Karena signifikasi p= 0, 120 yang lebih besar dari 0,05 

maka hubungan antara variabel kompetensi kepala 

sekolah denga tipe kepemimpinan transformasional 

kepala sekolah adalah linier. 

Hasil analisis uji linieritas antara variabel kom-

petensi kepala sekolah dengan supervisi akademik 

dapat dilihat pada Tabel 4.7 

 
Tabel 4.7 

Uji Lineritas variabel Kompetensi Kepala Sekolah 

dengan Supervisi Akademik 

ANOVA Table 

   Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Kompeten
si Kepala 
Sekolah * 
Supervisi 
Akademik 

Betwee
n 
Groups 

(Combine
d) 

190367.152 52 3660.907 10.199 .000 

Linearity 
169146.670 1 

169146.67
0 

471.219 .000 

Deviation 
from 
Linearity 

21220.482 51 416.088 1.159 .254 

Within 
Groups 

43792.585 122 358.956   

Total 234159.737 174    

Sumber: Data Primer 2012 

 

Data pada Tabel 4.7 memperlihatkan bahwa 

hasil uji linieritas untuk variabel kompetensi kepala 

sekolah dengan supervisi akademik dengan F sebesar 
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1.159 dan p = 0,254. Karena signifikasi p = 0, 254 

yang lebih besar dari 0, 05, maka hubungan antara 

variabel kompetensi kepala sekolah dengan supervisi 

akademik adalah linier. 

 

4.3 Analisis Deskriptif Statistik Variabel 

Penelitian 

4.3.1 Variabel Tipe Kepemimpinan Transformasio-

nal Kepala Sekolah 

 Penghitungan interval variabel tipe kepemim-

pinan transformasional kepala sekolah sebagai 

berikut: 

                185 – 37        148 
 Interval =                =             = 29,6 dibulatkan 30 

                    5                 5 

Adapun hasil pengukuran variabel tipe kepe-

mimpinan transformasional kepala sekolah dapat 

dilihat pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.8 
Hasil Pengukuran Variabel Tipe Kepemimpinan 

Kategori Rentang Nilai Frek % 
Rata-
rata 

SD 

Sangat kuat 157 – 186 18 10,286 

131,66 22,263 

Kuat 127 – 156 99 56,571 

Sedang 97 – 126 44 25,143 

Lemah 67 – 96 12 6,857 

Sangat lemah  37 – 66 2 1,143 

JUMLAH 175 100 

Sumber: data primer, 2012. 
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Dari hasil pengukuran variabel tipe kepemim-

pinan transformasional kepala sekolah berada pada 

kategori kuat yakni 56,571%. 

  

4.3.2 Hasil Pengukuran Variabel Supervisi Akade-

mik 

 Penghitungan interval variabel supervisi akade-

mik sebagai berikut: 

                 160 – 32        128 

 Interval =                  =             = 25,6 dibulatkan 26 
                      5                5 

Hasil pengukuran variabel supervisi akademik 

disajikan pada Tabel 4.9 berikut:  

Tabel 4.9 

Hasil Pengukuran Variabel Supervisi Akademik 

Kategori Rentang Nilai Frek % 
Rata-
rata 

SD 

Sangat kuat 140 – 166 2 1,1 

113,502 15,220 

Kuat 113 – 139 106 60,3 

Sedang 86 – 112 56 32 

Lemah 59 – 85 10 6 

Sangat lemah 32 – 58 1 0,6 

JUMLAH 175 100 

Sumber: data primer, 2012. 

 

Dari hasil pengukuran variabel tipe kepemim-

pinan transformasional kepala sekolah berada pada 

kategori kuat yakni 56,571%. 
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4.3.3 Hasil Pengukuran Variabel Kompetensi Kepala 

Sekolah 

Penghitungan interval variabel kompetensi 

kepala sekolah sebagai berikut: 

                           325 – 65        260 

           Interval =                  =             =  52 
                                5                5 

Hasil pengukuran variabel kompetensi kepala 

sekolah seperti pada Tabel 4.10 berikut: 

 

Tabel 4.10 

Hasil Pengukuran Variabel Kompetensi  
Kepala Sekolah 

Kategori Rentang Nilai Frek % 
Rata-
rata 

SD 

Sangat kuat 277 – 329 6 3,429 

225,491 36,684 

Kuat 244 – 276 94 53,714 

Sedang 171 – 223 64 36,571 

Lemah 118 – 170 11 6,286 

Sangat lemah 65 – 117 0 0 

JUMLAH 175 100 

Sumber: data primer, 2012. 

 

Berdasarkan data pada Tabel 4.10 nampak 

bahwa frekuensi terbanyak dari kompetensi kepala 

sekolah berada pada kategori kuat sebesar 53,714%.  
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4.4 Analisis Korelasi 

Analisis korelasi dilakukan antara: (1) variabel 

tipe kepemimpinan transformasional kepala sekolah 

(X1) dengan kompetensi kepala sekolah (Y); (2) variabel 

supervisi akademik (X2) dengan kompetensi kepala 

sekolah (Y).  

Hasil perhitungan korelasi antara variabel tipe 

kepemimpinan transformasional kepala sekolah 

dengan variabel kompetensi kepala sekolah dapat 

dilihat pada Tabel 4.11 berikut: 
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Tabel 4.11 
Hasil Tabel Analisis Korelasi antara Tipe 

Kepemimpinan Transformasional Kepala sekolah 
(X1) dengan Kompetensi Kepala Sekolah (Y) dan 

Supervisi Akademik (X2) Dengan Kompetensi  
Kepala Sekolah (Y) 

 
Correlations 

  Tipe 
Kepemimpina

n 
Supervisi 
Akademik 

Kompetensi 
Kepala 
Sekolah 

Tipe 
Kepemim-
pinan 

Pearson Correlation 1 .725
**
 .850

**
 

Sig. (1-tailed)  .000 .000 

Sum of Squares and 
Cross-products 

86243.109 42722.669 120786.994 

Covariance 495.650 245.533 694.178 

N 175 175 175 

Supervisi 
Akademik 

Pearson Correlation .725
**
 1 .850

**
 

Sig. (1-tailed) .000  .000 

Sum of Squares and 
Cross-products 

42722.669 40309.749 82572.754 

Covariance 245.533 231.665 474.556 

N 175 175 175 

Kompetensi 
Kepala 
Sekolah 

Pearson Correlation .850
**
 .850

**
 1 

Sig. (1-tailed) .000 .000  

Sum of Squares and 
Cross-products 

120786.994 82572.754 234159.737 

Covariance 694.178 474.556 1345.746 

N 175 175 175 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-
tailed). 

  

 

 Dari Tabel 4.11 dapat dilihat bahwa koefisien 

korelasi (r) antara tipe kepemimpinan transformasional 

kepala sekolah dengan kompetensi kepala sekolah 

sebesar 0,850 dengan p = 0,000<0,05, dan arah kore-

lasinya positif. Berdasar pada pedoman taraf signifi-
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kansi 5% didapatkan p= 0,000<0,05 maka korelasi 

antara tipe kepemimpinan transformasional kepala 

sekolah dengan kompetensi kepala sekolah dinyatakan 

signifikan. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa 

tipe kepemimpinan transformasional kepala sekolah 

dengan kompetensi kepala sekolah mempunyai 

hubungan yang signifikan dan dengan arah positif. Ini 

berarti bahwa semakin tinggi skor tipe kepemimpinan 

transformasional kepala sekolah yang diperoleh, maka 

skor kompetensi kepala sekolah akan semakin tinggi 

dan bila skor tipe kepemimpinan transformasional 

kepala sekolah menurun, maka skor kompetensi 

kepala sekolah juga akan menurun. 

 Dari Tabel 4.11 dapat dilihat bahwa koefisien 

korelasi (r) antara supervisi akademik dengan 

kompetensi kepala sekolah sebesar 0,850 dengan p = 

0,000<0,05, dan arah korelasinya positif. Berdasarkan 

pada pedoman taraf signifikansi 5% didapatkan p= 

0,000<0,05 maka korelasi antara supervisi akademik 

dengan kompetensi kepala sekolah dinyatakan 

signifikan. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa 

supervisi akademik dengan kompetensi kepala sekolah 

mempunyai hubungan yang signifikan dan dengan 

arah positif. Ini berarti bahwa semakin tinggi skor 

supervisi akademik yang diperoleh, maka skor 

kompetensi kepala sekolah akan semakin tinggi dan 

bila skor supervisi akademik menurun, maka skor 

kompetensi kepala sekolah juga akan menurun. 
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4.5 Pembahasan 

4.5.1 Hubungan Tipe Kepemimpinan Transforma-

sional Kepala Sekolah dengan Kompetensi 

Kepala Sekolah 

 Berdasarkan uji signifikansi korelasi Pearson 

Product Moment seperti pada Tabel 4.11 ditemukan 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

variabel tipe kepemimpinan transformasional kepala 

sekolah dengan kompetensi kepala sekolah di Sekolah 

Dasar Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang 

dengan koefisien korelasi rx1y = 0,850, p=0,000 <0,05. 

Artinya semakin naik skor kepemimpinan kepala 

Sekolah Dasar di Kecamatan Bandungan Kabupaten 

Semarang semakin tinggi kompetensi yang dimilikinya. 

Sebaliknya jika skor kepemimpinan kepala sekolah itu 

turun, maka kompetensi kepala sekolah rendah.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Sulasmi (2007) di Kecamatan Dempet Kabupaten 

Demak menyimpulkan bahwa terdapat hubungan 

positif antara tipe kepemimpinan transformasional ke-

pala sekolah dasar dengan kompetensi Kepala Sekolah 

Dasar. Adapun yang menjadi dasar persamaannya ka-

rena menggunakan variabel kompetensi sebagai va-

riabel bebas pertama (X1) dengan konsepsi pengertian 

kompetensi yang sama, yaitu kompetensi merupakan 

karakteristik dasar yang dimiliki seseorang mencakup 

pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), ke-

mampuan bawaan (traits), motif, konsep diri dalam 
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melaksanakan tugas pokok untuk mencapai kinerja 

yang superior, melalui pendekatan ex-post facto. 

Pengukuran kompetensi mengacu pada standarisasi 

nasional yang ditetapkan Departemen Pendidikan na-

sional dengan instrumen pengumpulan data berupa 

angket dengan kemungkinan jawaban memakai skala 

Likert. 

Ini menjelaskan bahwa kepala sekolah sebagai 

pelaksana (man of action) diharapkan dapat menjadi 

contoh teman kerjanya (guru dan karyawan) khu-

susnya dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya 

sebagai pimpinan unit sekolah. Kepemimpinan trans-

formasional kepala sekolah adalah proses yang 

mengubah dan mentransformasikan individu 

(Northouse, 2001). Artinya saling mempengaruhi di 

antaranya adalah pimpinan dan pengikut yang 

menginginkan perubahan nyata yang mencerminkan 

tujuan bersama.  

 Kemudian berdasarkan hasil analisis korelasi, 

analisis deskriptif dan pengamatan bahwa kepemim-

pinan transformasional merupakan salah satu tipe 

kepemimpinan yang efektif dalam melaksanakan visi, 

misi dan tujuan pendidikan. Oleh karena itu seorang 

kepala sekolah dipandang perlu memiliki konsep dan 

strategi kepemimpinan. Seorang kepala sekolah tidak 

hanya menjadi pimpinan formal, tetapi juga sebagai 

pimpinan informal. Dalam rangka itu seorang kepala 

sekolah perlu memiliki kepribadian yang baik, me-

miliki kemampuan dalam memikirkan, merumuskan 



 

 

73 

kebijakan yang ingin dicapai dan menginformasikan-

nya kepada staf agar mereka sepenuhnya memahami 

yang ingin dicapai bersama-sama khususnya adalah 

guru. Karena guru merupakan faktor kunci untuk ke-

berhasilan pendidikan dan mereka berhadapan 

langsung dengan peserta didik, maka dengan ke-

pemimpinan transformasional harus dapat memacu 

guru untuk inovatif dan profesional. 

 

4.5.2 Hubungan Supervisi Akademik dengan Kom-

petensi Kepala Sekolah 

Berdasarkan uji signifikansi korelasi Pearson 

Product Moment seperti pada Tabel 4.11 ditemukan 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

variabel supervisi akademik dengan kompetensi kepala 

sekolah di Sekolah Dasar Kecamatan Bandungan 

Kabupaten Semarang dengan koefisien korelasi rx2y = 

0,725 p=0,000 <0,05. Artinya semakin tinggi skor 

supervisi akademik kepala sekolah di Kecamatan 

Bandungan Kabupaten Semarang, semakin tinggi pula 

kompetensi kepala sekolahnya. Sebaliknya jika skor 

supervisi akademik semakin rendah, maka kompetensi 

kepala sekolah semakin rendah. 

Secara teoritis, supervisi akademik merupakan 

upaya membantu guru-guru mengembangkan kemam-

puannya mencapai tujuan pembelajaran (Glickman, 

1981). Bantuan ini dimulai dari perencanaan, proses 

sampai dengan evaluasi. Jadi dengan  adanya bantuan 

tersebut, guru akan lebih mudah dalam menjalankan 
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perannya dengan standar yang spesifik dan jelas yang 

ditetapkan oleh organisasi. Dengan kata lain kinerja 

guru akan lebih profesional. 

Bantuan perlu diberikan kepada guru, karena 

guru pada umumnya masih mendapatkan kesulitan 

dalam menyusun perencanaan pembelajaran, melak-

sanakan kegiatan pembelajaran serta melaksanakan 

evaluasi.  Rencana  pembelajaran yang di dalamnya 

memuat beberapa konsep yang mesti dituangkan oleh 

guru seperti tujuan, materi, metode, alat dan sumber 

serta evaluasi. Dari sini sudah tampak banyaknya 

komponen dalam belajar yang harus dikuasai oleh 

guru. Kemudian dalam melaksanakan pembelajaran 

guru tentu berpedoman pada rencana pembelajaran 

yang telah dibuat, dan untuk melaksanakan evaluasi 

sebelumnya guru menyusun rencana evaluasi agar 

pelaksanaan evaluasi tersebut tidak menyimpang dari 

materi yang telah tertuang di dalam rencana pembela-

jaran. Tugas guru menjadi sedemikian banyak dan 

kompleks, tidak semata-mata menyampaikan materi 

pelajaran saja, namun itu semua perlu perencanaan, 

proses dan evaluasi. Jadi seorang guru harus dibantu 

agar mudah bagi guru untuk melaksanakan perannya 

sebagai guru.  

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian Susanto (2006) di Kecamatan Kandangan 

Kabupaten Temanggung yang menyimpulkan bahwa 

terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara 

supervisi akademik kepala sekolah dengan kompetensi 
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kepala sekolah. Sebaliknya, hasil penelitian ini tidak 

sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Subiyanto (2007) di Grabag Kabupaten Magelang yang 

menyimpulkan bahwa supervisi akademik kepala 

sekolah tidak terdapat hubungan yang signifikan 

dengan kompetensi kepala sekolah.. 

 

4.6 Keterbatasan Peneliti 

Penelitian memiliki keterbatasan, sehingga mem-

pengaruhi penggunaan hasil penelitian di lingkup 

lebih luas. Keterbatasan penelitian ini meliputi: 

1. Penelitian ini hanya melibatkan dua variabel 

independen kompetensi kepala sekolah, yaitu tipe 

kepemimpinan transformasional kepala sekolah 

dan supervisi akademik.  

2. Ruang lingkup penelitian ini hanya meliputi guru-

guru dijenjang Sekolah Dasar Kecamatan 

Bandungan, sehingga hasil penelitian hanya dapat 

digunakan untuk waktu dan tempat pelaksananaan 

penelitian. 

 


