
      

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Kinerja Kepala Sekolah 
2.1.1 Pengertian Kinerja Kepala Sekolah 

          Hallinger (1988) menyatakan bahwa kinerja 

manajerial kepala sekolah  adalah kepala sekolah yang 

memiliki dan menciptakan tujuan bersama dari 

sekolah, mengembangkan iklim harapan yang tinggi, 

menciptakan budaya sekolah yang berfokus pada 

pengembangan pengajaran dan pembelajaran, 

membentuk aturan penghargaan dari sekolah, untuk 

merefleksikan penentuan tujuan bagi guru,staf, 

maupun siswa, untuk mengorganisasikan  dan 

menyediakan berbagai kegiatan yang ditunjukkan 

untuk memberikan rangsangan intelektual bagi 

perkembangan guru dan staf, serta kehadiran di 

sekolah memberikan teladan bagi mereka.  

       Perilaku kinerja kepala sekolah adalah kepala 

sekolah yang mampu membatasi tujuan sekolah yang 

terkait dengan tanggung jawab bawahannya. 

Mengkomunikasikan tujuan sekolah ketika akan 

membuat visi, misi, dan kurikulum sekolah kepada 

guru, staf, komite dan siswa. Mensupervisi dan 

mengevaluasi dalam memonitor guru-guru dan siswa 

ketika proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. 
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Mengkoordinasikan kurikulum kepada guru dan 

berpartisipasi aktif dalam materi-materi kurikulum. 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan 

kinerja manajerial kepala sekolah adalah kepala sekolah 

yang memiliki dan menciptakan tujuan bersama dari 

sekolah, menciptakan budaya sekolah yang berfokus 

pada  pengembangan pengajaran dan pembelajaran,  

untuk merefleksikan penentuan tujuan bagi guru, staf, 

maupun siswa, serta kehadiran di sekolah memberikan 

teladan bagi warga sekolah.  

 

     2.1.2  Mengukur Kinerja Kepala Sekolah 

        Hallinger ( 1985 ) telah menyusun suatu skala   

penilaian yang dinamakan P I M R S (Principal 

Instructional Management Rating Scale) untuk mengukur 

manajemen kinerja kepala sekolah, PIMRS memiliki 

perilaku kerja kepala sekolah melalui skala penilaian 

yang terdiri dari 50 item yang berisi 3 sub konsep 

(dimensi) kinerja kepemimpinan kepala sekolah yaitu; 1. 

mendifinisikan misi sekolah, 2. mengelola program kerja 

sekolah, 3. meningkatkan proses pembelajaran. Dimensi-

dimensi ini lebih jauh dikembangkan dalam 10 indikator 

kinerja kepala sekolah yang masing-masing dijabarkan 

kedalam item-item, dengan langkah - langkah untuk 

mengkontruksikan  skala  PIMRS yaitu : 
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1. Analisis penelitian secara luas terhadap peranan 

kepala sekolah sebagai manajer.   

2.  Pendapat para pakar yang diturunkan dari 

administrator tingkat daerah beberapa kepala 

sekolah untuk menjabarkan suatu daftar perilaku 

pekerjaan kritis dalam masing-masing fungsi dan 

tugas kepala sekolah. 

3. Daftar yang tercantum dari langkah-langkah 

sebelumnya kemudian ditambah dengan penelitian 

yang ditemukan, oleh penulis dimasukkan ke dalam 

fungsi dan tugas tersebut. 

4.  Daftar dari fungsi dan tugas yang terkait dengan 

perilaku kepala sekolah sebagai pemimpin 

intruksional, ditulis kembali untuk mendiskripsikan 

perilaku yang keliru untuk digunakan dalam item-

item skala penilaian. 

5. Akhirnya masing-masing ungkapan perilaku dapat 

disesuaikan, sehingga hal itu akan cocok dengan 5 

kategori pada tanggapan yaitu: 1. Hampir tidak 

pernah, 2. Jarang,  3. Kadang-kadang, 4. Sering 

Sekali, 5. Hampir selalu.  

      Ukuran kinerja ini dapat dipakai untuk mengetahui 

kadar kompetensi kepala sekolah atau pengembangan 

kepala sekolah, penjelasan dari tiga sub konsep tersebut 

adalah: 
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1. Diperlihatkan nilai-nilai keyakinan, dan sikap yang 

mengilhami munculnya    tingkat kinerja yang tinggi. 

2. Diperlihatkan contoh perilaku yang dapat diteladani. 

3. Dipertimbangkan dampak praktik manajerial 

terhadap orang lain. 

4. Memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan, 

pelaksanaan dalam upaya mewujudkan visi 

pembelajaran yang dikomunikasikan dengan baik 

dan didukung oleh komunitas sekolah. 

5. Membantu, membina dan mempertahankan 

lingkungan sekolah dan program   sekolah, program 

pengajaran yang kondusif bagi proses belajar peserta 

didik dan pertumbuhan profesional guru dan staf. 

6.  Menjamin bahwa manajemen organisasi dan sumber 

daya sekolah  digunakan untuk menciptakan 

lingkungan belajar yang  aman, sehat, efisien dan 

efektif. 

7. Bekerja sama dengan orang tua murid dan anggota 

masyarakat untuk   kepentingan dan kebutuhan 

komunitas yang beragam. 

      8. Memahami, menanggapi, mempengaruhi lingkungan 

politik, sosial, ekonomi, dan budaya. 
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2.1.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja 

Kepala  Sekolah 

1. Faktor Potensi  Kepala Sekolah . 

Kepala sekolah memiliki berbagai potensi 

yang dapat dikembangkan secara optimal, sehingga 

kepala sekolah harus memiliki perhatian yang 

cukup tinggi terhadap peningkatan kualitas 

pendidikan di sekolah. Perhatian tersebut harus 

ditunjukkan dalam kemauan dan kemampuan 

untuk mengembangkan diri pada sekolahnya secara 

optimal dalam peningkatan kualitas supervise 

akademik, kepemimpinan transformasional yang 

kuat, kualitas lulusan, serta meningkatkan 

kualifikasi tenaga kependidikan. Di samping itu 

perlu menggalang partisipasi masyarakat dan orang 

tua dalam pengelolaan pendidikan di sekolah 

melalui pembentukan Dewan Pendidikan dan 

Komite Sekolah (School Council ). 

 

2.   Faktor Kepribadian 

a. Bertindak sesuai norma hukum, agama, 

sosial dan budaya 

b. Jujur, berakhlak mulia, dan dapat menjadi 

teladan peserta didik dan masyarakat. 

c. Menampilkan sebagai pribadi yang mantap, 

stabil, dewasa, arif, wibawa. 
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d. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab 

yang tinggi. 

            e.   Menjujung tinggi kode etik ( Mulyasa;   2007). 

 

3. Faktor Sosial 

 a. Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif. 

 b. Bekerja sama dengan pihak lain untuk 

kepentingan sekolah. 

 c. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial 

kemasyarakatan. 

    d.  Beradaptasi dengan lingkungan sosial dan  

budaya ( Mulyasa; 2007). 

 

4. Faktor Pedagogik 

 a. Penguasaan terhadap teori belajar dan 

prinsip- prinsip pembelajaran. 

 b. Mampu memanfaatkan teknologi informasi 

untuk pengembangan potensi  peserta didik. 

 c. Melakukan tindakan reflektif untuk 

peningkatan kualitas pembelajaran. 

    d. Melaksanakan penilaian dan evaluasi  

pembelajaran ( Mulyasa; 2007). 
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5. Faktor Supervisi Akademik 

 a. Merencanakan program supervisi akademik 

dalam rangka peningkatan profesionalisme 

guru. 

 b. Melaksanakan supervisi akademik terhadap 

guru dengan menggunakan   pendekatan 

dan teknik supervisi yang tepat. 

 c. Menindaklanjuti hasil supervisi akademik 

terhadap guru dalam rangka peningkatan 

profesionalisme guru  ( Mulyasa; 2007). 

  

2.1.3  Meningkatkan Kinerja Kepala Sekolah 

 Dalam meningkatkan kinerja kepala sekolah perlu 

dipahami bahwa setiap kepala sekolah bertanggung 

jawab mengarahkan apa yang baik bagi guru dan 

karyawan meliputi kepemimpinan sekolah yang kuat, 

pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif, budaya 

mutu, team work yang kompak, cerdas, dinamis, 

kemandirian, partisipasi warga sekolah dan masyarakat, 

transparansi manajemen, kemauan untuk berubah baik 

fisik maupun psikologis, evaluasi berkelanjutan serta 

meningkat mutu pendidikan di sekolah ( Mulyasa; 2007). 

Untuk meningkatkan kinerja kepala sekolah perlu 

diperhatikan hal – hal sebagai berikut: 
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1. Manajemen sekolah yang kuat. 

Kepala sekolah memiliki peran yang kuat dalam 

mengkoordinasikan, menggerakkan, menyerasikan 

semua sumber daya pendidikan yang tersedia di 

sekolah. Oleh karena itu kepala sekolah mampu 

mendorong sekolah untuk mewujudkan visi, misi, 

tujuan, dan sasaran sekolahnya melalui program-

program yang dilaksanakan secara terencana dan 

bertahap. 

2. Pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif. 

Guru  merupakan jiwa dari sekolah. Oleh karena itu 

kepala sekolah mampu untuk meningkatkan 

profesionalisme tenaga kependidikan mulai dari 

analisiskebutuhan, perencanaan, pengembangan, 

evaluasi kinerja, hubungan kerja, sampai pada 

imbalan jasa, merupakan garapan penting untuk 

meningkatkan kinerja kepala sekolah. 

3. Budaya mutu. 

Budaya mutu tertanam di sanubari semua warga 

sekolah, sehingga setiap perilaku selalu didasari oleh 

profesionalisme, budaya mutu memiliki elemen-

elemen, antara lain : 

a. Kewenangan harus sebatas tanggung jawab. 

b. Hasil harus diikuti reward atau punishments. 
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c. Kolaborasi, sinergi, bukan kompetisi tetapi 

merupakan basis untuk kerja   sama. 

d. Warga sekolah merasa aman terhadap 

pekerjaannya. 

e. Imbal jasa harus sepadan dengan nilai 

pekerjaannya. 

f. Warga sekolah merasa memiliki sekolah. 

4.  Team work  yang kompak, cerdas, dan dinamis. 

Kebersamaan (team work) merupakan karakteristik 

yang dituntut oleh profesionalisme kepala sekolah, 

karena output pendidikan merupakan hasil kolektif 

warga sekolah, bukan hasil individual, karena 

budaya kerja sama antar fungsi dan antar individu 

harus merupakan kebiasaan hidup sehari-hari warga 

sekolah. 

5.   Partisipasi warga sekolah dan masyarakat 

  Peningkatan kinerja kepala sekolah memiliki 

karakteristik bahwa partisipasi warga sekolah dan 

masyarakat merupakan bagian kehidupannya. Hal 

ini dilandasi oleh self determinat theory, yang 

menyakini bahwa makin besar tingkat partisipasi, 

makin besar rasa memiliki, makin besar memiliki 

makin besar pula rasa tanggung jawab, makin besar 

rasa tanggung jawab, makin besar pula dedikasinya. 
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6.  Kemauan untuk berubah. 

  Perubahan harus menjadi kenikmatan bagi semua 

warga sekolah menuju peningkatan ke arah yang 

lebih baik. Setiap perubahan harus menghasilkan 

sesuatu yang lebih baik dari  sebelumnya, demikian 

halnya mutu pendidikan di sekolah. 

7.  Evaluasi berkelanjutan. 

  Evaluasi secara terus-menerus harus merupakan 

kebiasaan warga sekolah dalam perbaikan mutu 

yang mencakup struktur organisasi, tanggung 

jawab, prosedur, proses dan sumber daya untuk 

menerapkan manajemen mutu. 

 

2. 2  Supervisi Akademik 
2.2.1 Pengertian Supervisi Akademik 

Supervisi akademik adalah usaha menstimulasi, 

mengkoordinasi dan membimbing secara berkelanjutan 

pertumbuhan guru-guru di sekolah baik secara 

individual maupun secara kolektif, agar lebih mengerti 

dan lebih efektif  dalam mewujudkan seluruh fungsi 

pengajaran. Menurut Boardman et al (dalam Sahertian, 

2000:17), supervisi akademik merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari seluruh proses administrasi 

pendidikan yang ditujukan terutama untuk 

mengembangkan efektifitas kinerja personalia sekolah 

yang berhubungan dengan tugas-tugas utama 
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pendidikan. Supervisi akademik adalah usaha dari 

petugas-petugas sekolah dalam memimpin guru-guru 

dan petugas-petugas lainnya dalam memperbaiki 

pengajaran, termasuk menstimulasi, menyeleksi 

pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru-guru 

serta merevisi tujuan-tujuan  pendidikan, bahan 

pengajaran dan metode serta evaluasi pengajaran 

(Sahertian,2000:18).  

         Untuk memperoleh pemahaman yang lebih 

mendalam tentang supervisi, maka perlu dikemukakan 

pendapat  seperti berikut ini.  
  
Sahertian (2007: 19) menegaskan bahwa: “Supervisi tidak 

lain dari usaha memberi layanan kepada guru-guru baik secara 
individual maupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki 
pengajaran.”  

 
Dapat dikatakan bahwa supervisi akademik 

kepala sekolah adalah upaya kepala sekolah dalam 

pembinaan guru, agar guru dapat meningkatkan 

kualitas mengajarnya melalui langkah-langkah 

perencanaan, penampilan mengajar yang nyata serta 

mengadakan perubahan dengan cara yang rasional 

dalam usaha meningkatkan hasil belajar siswa. 

2.2.2 Meningkatkan Supervisi Akademik 

Menurut Sahertian; (20007) untuk meningkatkan 

supervisi akademik 6 cara yang perlu diperhatikan 

antara lain: 
1. supervisi diberikan berupa bantuan (bukan perintah), 

sehingga inisiatif  tetap berada di tangan tenaga kependidikan. 
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2. Instrumen dan metode obsevasi dikembangkan bersama oleh 
guru dan kepala sekolah. 

3. Mendiskusikan dan menafsirkan hasil pengamatan dengan 
mendahulukan interpretasi guru. 

4. Supervisi dilakukan dalam suasana terbuka dan supervisor 
lebih banyak mendengarkan serta menjawab pertanyaan guru 
dari pada memberi saran dan pengarahan. 

5. Adanya penguatan dan umpan balik dari kepala sekolah 
sebagai supervisor terhadap perubahan perilaku guru yang 
positif sebagai hasil pembinaan. 

6. Supervisi dilakukan secara berkelanjutan untuk 
meningkatkan suatu keadaan dan memecahkan suatu 
masalah. 

 

2.2.3 Mengukur Supervisi Akademik. 

      Menurut Sahertian; (2007) mengukur supervisi 

akademik adalah mengukur pengetahuan dan 

kemampuan pada guru untuk merancangkan apa yang 

akan disajikan. Mempersiapkan diri agar tampil dalam 

mengajar dan menilai dengan tepat, serta bertanggung 

jawab atas tugas mengajarnya yang meliputi: 

1.  Merencanakan program belajar-mengajar 

2.  Melaksanakan proses belajar-mengajar 

3.  Menilai proses dan hasil belajar 

4.  menindaklanjuti proses belajar-mengajar 

 

2.2.4 Teknik- teknik supervisi 

 Sahertian (2000), Teknik supervisi akademik 

adalah usaha untuk membantu meningkatkan dan 

mengembangkan potensi sumber daya guru dalam 

melaksakan proses mengajar. Secara garis besar teknik 

supervisi dapat digolongkan menjadi dua yaitu : 
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1. Teknik perseorangan 
Teknik perseorangan ialah supervisi yang dilakukan 

secara perorangan adalah: mengadakan kunjungan kelas, 
mengadakan kunjungan observasi, membimbing guru dalam 
mempelajari pribadi siswa atau mengatasi problem yang 
dialami siswa serta membimbing guru . 

 a. Mengadakan kunjungan kelas (classroom visition) 
Yang dimaksud dengan kunjungan kelas ialah kunjungan 
sewaktu-waktu yang dilakukan oleh seorang supervisor 
(kepala sekolah) untuk melihat atau mengamati seorang 
guru yang sedang mengajar. Tujuannya untuk 
mengobservasi bagaimana guru mengajar, apakah sudah 
memenuhi syarat–syarat didaktis atau metodik yang sesuai. 
Dengan kata lain, untuk melihat apa kekurangan atau 
kelemahan yang sekiranya masih perlu diperbaiki. 

 b. Mengadakan kunjungan observasi (observation visits) 
Guru-guru dari suatu sekolah sengaja ditugaskan untuk 
melihat/ mengamati seorang guru yang sedang 
mendemonstrasikan cara-cara mengajar suatu mata 
pelajaran tertentu. Misalnya cara menggunakan alat atau 
media yang baru, seperti audio-visual aids, cara mengajar 
dengan metode tertentu, seperti misalnya sosiodrama, 
problem solving, diskusi panel, fish bowl, metode penemuan 
(discovery), dan sebagainya. 

 c. Membimbing guru-guru tentang cara-cara mempelajari 
pribadi siswa dan atau mengatasi problem yang dialami 
siswa. Banyak masalah yang dialami guru dalam mengatasi 
kesulitan-kesulitan belajar siswa. Misalnya siswa yang 
lamban dalam belajar, tidak dapat memusatkan perhatian, 
siswa yang nakal, siswa yang mengalami perasaan rendah 
diri dan kurang dapat bergaul dengan teman-temannya. 
Masalah-masalah yang sering timbul di dalam kelas yang 
disebabkan oleh siswa itu sendiri lebih baik dipecahkan 
atau diatasi oleh guru kelas itu sendiri daripada diserahkan 
kepada guru bimbingan . 

 d. Membimbing guru-guru dalam hal-hal yang berhubungan 
dengan pelaksanaan kurikulum sekolah yang terdiri dari 6 
aspek yaitu : menyusun program tahunan atau program 
semester, menyusun atau membuat program program 
satuan pelajaran, mengorganisasikan kegiatan-kegiatan 
pengelolaan kelas, melaksanakan teknik-teknik evaluasi 
pengajaran, menggunakan media dan sumber dalam proses 
belajar-mengajar, dan mengorganisasikan kegiatan-kegiatan 
siswa dalam bidang ekstrakurikuler, study tour, dan 
sebagainya. 
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2. Teknik kelompok 
     Teknik kelompok adalah supervisi yang dilakukan secara 

berkelompok. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan 
dalam supervisi kelompok adalah : mengadakan pertemuan 
atau rapat (meetings), mengadakan diskusi kelompok (goup 
discussions), mengadakan penataran-penataran (inteservice-
training). 

 a. Mengadakan pertemuan atau rapat (meetings) 
  Seorang kepala sekolah yang baik umumnya menjalankan 

tugasnya berdasarkan rencana yang telah disusunnya. 
Termasuk didalam perencanaan itu antara lain 
mengadakan rapat-rapat secara periodik dengan guru-
guru. 

 b. Mengadakan diskusi kelompok (goup discussions) 
Diskusi kelompok dapat diadakan dengan membentuk 
kelompok-kelompok guru bidang studi sejenis. Kelompok-
kelompok yang telah terbentuk itu di programkan untuk 
mengadakan pertemuan/diskusi guna membicarakan hal-
hal yang berhubungan dengan usaha pengembangan dan 
peranan proses belajar-mengajar. 

 c. Mengadakan penataran-penataran (inteservice-training) 
  Teknik supervisi kelompok yang dilakukan melalui 

penataran-penataran sudah banyak dilakukan. Misalnya 
penataran untuk guru-guru bidang studi tertentu, 
penataran tentang metodologi pengajaran, dan penataran 
tentang administrasi pendidikan. Mengingat bahwa 
penataran-penataran tersebut pada umumnya 
diselenggarakan oleh pusat atau wilayah, maka tugas 
kepala sekolah terutama adalah mengelola dan 
membimbing pelaksanaan tindak lanjut (follow-up) dari 
hasil penataran, agar dapat dipraktikkan oleh guru-guru. 
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Dari pendapat dan uraian tersebut di atas dapat 

diambil kesimpulan, bahwa supervisi akademik kepala 

sekolah adalah proses pembinaan kepala sekolah 

kepada guru dalam rangka memperbaiki proses belajar-

mengajar. Yang dapat dilakukan dengan dua teknik 

yaitu: 1) Teknik perseorangan. 2) Teknik kelompok. 

Dalam penelitian ini indikator yang hendak diteliti 

adalah: kunjungan kelas, semangat kerja guru, 

pemahaman tentang kurikulum, pengembangan metode 

 



      

dan evaluasi, rapat-rapat pembinaan, dan kegiatan 

rutin diluar mengajar (Sahertian :2000). 

2.3  Kepemimpinan Transformasional Kepala 

Sekolah 
2.3.1  Pengertian Kepemimpinan   Transformasional 

Transformasional (dari kata to transform) yang 

punya makna mengubah dari satu bentuk ke bentuk 

yang lain berbeda. Teori kepemimpinan 

transformasional, pertama kali dikembangkan oleh 

Bernard M Bass yang dibangun atas gagasan awal 

Burns (1994) mendefinisikan kepemimpinan 

transformasional sebagai suatu proses untuk mencapai 

tujuan bersama dimana pemimpin dan bawahan saling 

mengangkat satu sama lain ke tingkat motivasi dan 

moralitas yang lebih tinggi. 

Shelder (dalam Wuraji 2008) mengemukakan 

bahwa kepemimpinan transformasional adalah suatu 

proses kepemimpinan dimana pemimpin 

mengembangkan komitmen pengikutnya dengan 

berbagai nilai-nilai dan berbagai visi. Di sisi lain Danim 

(2003) mendefinisikan kepemimpinan transformasional 

sebagai kemampuan seorang pemimpin dalam bekerja 

dengam melalui orang lain untuk mentransformasikan 

secara optimal sumber daya organisasi dalam rangka 

mencapai tujuan yang bermakna sesuai dengan target 

capaian yang telah ditetapkan. 
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Berdasarkan uraian tersebut secara ringkas dapat 

disimpulkan bahwa kepemimpinan transformasional 

adalah pendekatan kepemimpinan dengan melakukan 

usaha membangkitkan semangat, mengubah derajat 

kesadaran sekolah dan mengilhami kepada tenaga 

kependidikan untuk mengeluarkan usaha ekstra dalam 

mencapai tujuan sekolah tanpa merasa adanya suatu 

tekanan, sehingga menghasilkan suatu kinerja yang 

berkualitas. 

2.3.2 Meningkatkan Kepemimpinan 

Transformasional Kepala Sekolah. 

Berdasarkan hasil kajian literatur yang 

dilakukan, Northouse (2001) menyimpulkan bahwa 

seseorang yang dapat menampilkan kepemimpinan 

transformasional ternyata dapat lebih menunjukkan 

sebagai seorang pemimpin yang efektif dengan hasil 

kerja yang lebih baik. Oleh karena itu, merupakan hal 

yang amat menguntungkan jika para kepala sekolah 

dapat menerapkan kepemimpinan transformasional 

disekolahnya. Karena kepemimpinan transformasional 

merupakan sebuah rentang yang luas tentang aspek-

aspek kepemimpinan, maka untuk bisa menjadi 

seorang pemimpin transformasional yang efektif 

membutuhkan suatu proses dan memerlukan usaha 

sadar dan sungguh-sungguh dari yang bersangkutan. 
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Northouse (2001) memberikan beberapa tips untuk 

meningkatkan kepemimpinan transformasional, yakni 

sebagai berikut: 
a) Berdayakan seluruh bawahan untuk melakukan hal yang 

terbaik untuk organisasi 
b) Berusaha menjadi pemimpin yang bisa diteladani yang 

didasari nilai yang tinggi 
c) Dengarkan semua pemikiran bawahan untuk mengembangkan 

semangat kerja sama 
d) Ciptakan visi yang dapat diyakini oleh semua orang dalam 

organisasi 
e) Bertindak sebagai agen perubahan dalam organisasi dengan 

memberikan contoh bagaimana menggagas dan melaksanakan 
suatu perubahan 

f) Menolong organisasi dengan cara menolong orang lain untuk 
berkontribusi terhadap organisasi. 

2.3.3 Mengukur Kepemimpinan Transformasional 

Kepala Sekolah 

Keteladanan nyata tenaga pendidik, tenaga 

kependidikan, stakeholders sangat mendukung tujuan 

pendidikan nasional seperti yang tercantum dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 3 

yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional 

adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik 

agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Dengan diterapkannya Sisdiknas dan kecerdasan 

emosional diharapkan bangsa kita akan keluar dari 

krisis multidimensional yang berkepanjangan sampai 
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saat ini khususnya krisis kepemimpinan dan krisis 

moral. 

Kepemimpinan transformasional kepala sekolah 

adalah kemampuan dan kesiapan kepala sekolah dalam 

menggerakkan dan mempengaruhi guru untuk 

mencapai tujuan. Demensi kepemimpinan itu adalah 

struktur tugas yang biasa dikaitkan dengan 

kepemimpinan demokratis. Kemudian sub konsep yang 

dapat disimpulkan dalam pengukuran-pengukuran 

kepemimpinan kepala sekolah adalah: 

1. Demensi struktur tugas/struktur inisiasi, dirujuk 

dengan indikator   kejelasan rincian tugas, 

penetapan standar kerja, penjadwalan dan prosedur 

kerja. 

2. Dimensi timbang rasa/konsiderasi, dirujuk dengan 

indikator bersahabat, saling percaya, hormat 

menghormati, dan ramah terhadap    rekan kerja. 

2.3.4  Faktor - faktor menuju kepemimpinan 

transformasional 

Bass dan Avilio (1998) menegaskan bahwa 

kepemimpinan transformasional dapat diartikan 

sebagai proses untuk merubah dan 

mentransformasikan individu agar mau berubah dan 

meningkatkan dirinya, yang di dalamnya melibatkan 

motif dan pemenuhan kebutuhan serta penghargaan 

terhadap para bawahan. Ada empat faktor untuk 
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menuju kepemimpinan tranformasional, yang dikenal 

sebutan 4 ’I’, yaitu : idealized influence, inspirational 

motivation, intellectual stimulation, dan individual 

consideration. 
1. Idealized influence (pengaruh idial): pemimpin merupakan 

sosok ideal yang dapat dijadikan sebagai panutan bagi guru 
dan karyawannya, dipercaya, dihormati dan mampu 
mengambil keputusan serta menjalankan visi, misi, tujuan, 
yang terbaik untuk kepentingan sekolah. 

2. Inspirational motivation (motivasi inspirasi): pemimpin dapat 
memotivasi seluruh guru dan karyawannya untuk memiliki 
komitmen terhadap organisasi dan mendukung semangat team 
dalam mencapai tujuan  pendidikan di sekolah. 

3. Intellectual Stimulation (stimulasi intelektual): pemimpin dapat 
menumbuhkan kreativitas dan inovasi di kalangan guru dan 
stafnya dengan mengembangkan pemikiran kritis dan 
pemecahan masalah untuk menjadikan sekolah ke arah yang 
lebih baik. 

4. Individual consideration (konsiderasi individu): yang 
menggambarkan bahwa pemimpin dapat bertindak sebagai 
pelatih dan penasihat bagi guru,  karyawan dalam 
pengembangan karir. 

 
Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan 

kepemimpinan transformasional kepala sekolah adalah 

kepemimpinan kepala sekolah yang melibatkan 

perubahan dalam organisasi sekolah dan  memotivasi 

para bawahannya dalam organisasi dan bersedia 

bekerja demi sasaran tingkat tinggi yang dianggap 

melampaui kepentingan pribadinya, yang meliputi 4 

demensi yaitu yang dikenal dengan 4 i (idealized 

influence, inspirational motivation, intellectual 

stimulation, dan individual consideration) 
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2.4   Kajian yang Relevan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo 

dan Slamet (2005) dengan judul “Manajemen Berbasis 

Sekolah dalam Mengembangkan dan Mewujudkan Budaya 

Mutu dalam Pendidikan Sains,” diperoleh beberapa 

kesimpulan antara lain:  
(1) Guru sains, orang tua dan masyarakat berhak menentukan kebijakan 

demi tumbuhkembang budaya mutu dalam pendidikan sains. (2) 

Tempatkan supervisor (bukan sekedar pengawas sekolah) mata pelajaran 

sains untuk mendukung tugas guru dalam meningkatkan mutu 

pendidikan sains, hasil penelitian tersebut memberikan ketegasan 

bahwa keterlibatan semua fihak yang berkepentingan, termasuk 

pengawas sekolah sangat diperlukan dalam melaksanakan supervisi 

akan memberikan kontribusi yang berarti terhadap peningkatan mutu 

pendidikan. 
 
Subarkah (2005) melakukan penelitian tentang 

kontribusi supervisi akademik kepala sekolah dan kinerja 

guru terhadap terhadap efisiensi pembelajaran di SMA 

Negeri se-Kabupaten Indramayu, menemukan bahwa 

besarnya kontribusi supervisi akademik kepala sekolah dan 

kinerja guru bersama-samaterhadap efektivitas 

pembelajaran adalah 0,719 hubunganya tergolong kuat 

(signifikan). Kontribusinya 51,70% sedang sisanya 48,30% 

ditentukan oleh variabel lain. Berdasarkan hasil penelitian 

dapat dismpulkan bahwa hipotesis penelitian yang 

menyatakan  “ Supervisi akademik kepala sekolah dan 
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kinerja guru secara bersama-sama berkontribusi sinifikan 

terhadap efektivitas pembelajaran” dapat diterima. 

Kusharyati (2007) meneliti tentang hubungan antara 

persepsi terhadap gaya kepemimpinan transformasional 

kepala sekolah dengan komitmen afektif terhadap organisasi 

pada guru SMU Negeri di semarang, menemukan bahwa ada 

hubungan signifikan antara gaya kepemimpinan 

transformasional kepala sekolah dengan komitmen afektif 

terhadap organisasi pada guru SMA Negeri di Semarang. 

Hubungan persepsi terhadap gaya kepemimpinan 

transformasional kepala sekolah dengan komitmen afektif 

terhadap organisasi ditunjukkan dengan koefisien korelasi 

sebesar rxy = 0,552. Semakin positif persepsi terhadap gaya 

kepemimpinan transformasional kepala sekolah maka akan 

semakin tinggi pula komitmen afektif terhadap organisasi 

yang ditunjukkan para guru. Sebaliknya, semakin negatif 

persepsi terhadap gaya kepemimpinan transformasional 

kepala sekolah maka komitmen afektif terhadap 

organisasinya akan semakin rendah pula. 

2.5    Hipotesis 
Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat 

sementara terhadap permasalahan penelitian sampai 

terbukti melalui data yang terkumpul (Arikunto,1996). 

Suatu hipotesis akan diterima apabila data yang 

dikumpulkan mendukung pernyataan. 
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2.5.1 Hipotesis Empirik 

Dari rumusan masalah seperti yang dikemukakan 

pada Bab I dan kajian teori di atas, maka 

hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: 

1. Ada hubungan yang signifikan antara 

supervisi akademik kepala sekolah dengan 

kinerja kepala sekolah SMP Kabupaten 

Purworejo. 

2. Ada hubungan yang signifikan antara 

kepemimpinan transformasional kepala 

sekolah dengan kinerja kepala sekolah SMP 

Kabupaten Purworejo. 

2.5.2 Hipotesis Statistik 

1. Ha : rx1y>0 Ada hubungan yang signifikan antara 

supervisi akademik kepala sekolah 

dengan kinerja kepala sekolah SMP 

Kabupaten Purworejo. 

 Ho :  rx1y≤0 Tidak ada hubungan yang signifikan 

antara supervisi akademik kepala 

sekolah dengan kinerja kepala 

sekolah SMP Kabupaten Purworejo. 

2. Ha : rx2y>0 Ada hubungan yang signifikan     

antarakepemimpinan 

transformasional kepala sekolah  

dengan kinerja kepala sekolah SMP 

Kabupaten Purworejo. 
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    Ho: rx2y≤0  Tidak ada hubungan yang    signifikan 

antara kepemimpinan Transformasional 

kepala sekolah dengan kinerja kepala 

sekolah SMP Kabupaten Purworejo. 

2.6   Model penelitian 

  Terdapat tiga variabel penelitian yakni: kinerja kepala 

sekolah (Y) sebagai variabel terikat; dan dua variabel bebas 

yakni: supervisi akademik kepala sekolah (X1), dan 

kepemimpinan transformasional kepala sekolah (X2), dengan 

rencana model penelitian sebagai berikut: 

 

           rx1y 

                       

X1 

                       Rx.1.2.y       

   

                      

           rx2y 

 
Keterangan: 

X1          : Supervisi Akademik 

X2          : Kepemimpinan Transformasional. 

Y       : Kinerja Kepala Sekolah 

rx.1.y    : X1 berhubungan dengan Y 

rx.2.y    : X2 berhubungan dengan Y 

Rx.1.2.y: X1 dan X2 bersama-sama berhubungan dengan Y  

Gambar 1. Hubungan antara variabel bebas (X1, X2) dengan 
variabel terikat (Y) 
 

X2 

Y 


